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OSTAŞUL ROMÂNU

Am putea sa întitulămă opul acesta, Eventurile a treî 
sergenţi şi întâmplările a trei fete, despre a le cărora 
infortunï avemă a vorbi. Dér, liind-că cu acéstá ocasiune 
se narează evenimente şi împregiurărî ostăşesc!, dintre 
cari, lectorulă se interesează mal mult a sei pre cele ce 
privescă pe armata română, încât se găsescă descrise 
aci, îl lăsămîi tot titlulü care îlîi are. Ca să începemă, ne 
rédicámü ochii mal âutâiă către casarmă. .

Puçinele vorbe ce vomă dice despre acolo, decurgă 
din simţimentul de frate şi părinte, pentru că acest! juni 
bărbaţ!, fraţi! noştri, simtă détorï, chiar de la' cele d’ântî! 
dile a le casarmeî, să dea essemplu d’uă mare ordine, 
precum săntă chiămaţ! d’a apera, cu întréga naţiune, Pa
tria şi a susţine respectul legiloră.

Óre-cari alunecărî, cum am (Jice, abater! ale unora, 
este gunoiul dupe uşă ce nu trebue ţinut şi acoperit în 
casă... or! cine voră fi ace! cari le comite!..



Trei Sergenţi

Recrutul dér. să ’lă cunóscemü cu micele lui peripeţii.
J^ipë tragerea sorţilor u, recruţii se distribuescă dupé 

vojBi lorii la corpuri, mal cu sémii dupé ocupaţiunea 
ce tlă avut-o ; spre essemplu : cei cari aii fost cu vite, 
căci el cunoscă cum trebue să caute caii, îî trimită la j 
cavalerie ; cel cari sűntü industriaşi, dogari, ferari, se tri
mită pe Ia pompieri ; lemnarii şi ferarii se daă la artile
rie, căci ferarii ajută la potcovitul cailoră, pentru cari 
aă şi ateliere speciale; plugarii şi ciobanii se trimită la 
infanterie, precum : linie, dorobanţi, venătorî, geniu etc. 
Ţiganii mal ales săntă buni cornişti şi musicanţî.

Aducerea recruţiloră se procédé cu acéstá regulă : acel 
sorţiarî de prin pregiurul capitalei, săntă avertiţî de cliua 
când trebue să mérgá singuri la corpă ; acel al căroră 
domiciliă e necunoscută, saă nestabill cu locuinţa, se a- 
dună pe la comisii, saă subprefectura judeţului, cari îl 
Înaintează la corpulă unde săntă destinaţi, însoriţi de că
lăraşi. Când vină cu trenulă cheltuiala privesce pe Stată.

La vre uă câte-va clile el sântă îmbrăcaţi cu uniforma. 
Aceste îmbrăcăminţî li se daă noul, déca în magasiea com- 
paniiloră nu se găsescă de cele rămase de la soldaţii li
beraţi. Imbrăcăminţile cu cari aă venită, regula ar’ fi să 
le depue în raagasil; dér jidanii hăinarl şi speculanţii de 
asemenea vechituri, sântă aci îndată ca să le cumpere cu 
preţuri de tot scăzute. De uă jpré puçinà importanţă a- 
césta ; dér care urmézá a se sei !. .

Le trebue băeţiloră bani ! mal alesă celoră deprinşi cu 
băutura şi fumarea tutunului!.. El daă pe nimica cămăşa 
şi imbrăcăminţile ţesute de măicuţa acasă, cojocul şi că
ciula cari le a purtat mal ’nainte.

4 .
I



Campania Romantlorü in Büí-oaria.

Mai ântâï li se pare un ce peste mâna uniforma, câ 
treime a ii tot-déuna încheiaţi cu bumbi, când eî erau 
deprinşi a umbla deschişi la peptü, şi pantalonii ce lî se 
dâ, când eî purtau mai ’nainte, mai ales sârbi de pe 
lângă capitală şi unii ţeranî mărginaşi, dulvarî largi, cum 
portă Vlăsceniî şi cei din judeţele de pe lângă Dunăre. 
Cât despre încălţăminte, dau de greii, cöcí trebuescii ciş
mele lorii văcsuite şi lustruite în tóté (Jilele.

Aci rëmâne lucru şi la omeniea vre unui soldaţii vechili, 
acel ii care li se dă să ’I înveţe cum să pună vacsul şi 
să frece apoi cu peria până se face cisma dupe cum i • 
se pretinde şi şâde frumoşii, ca uă oglindă. Se înţelege, 
dicemii acestea pentru ţeraniî cari n’aii fostu deprinşi cu 
ast-felă de lucruri. Cu mâncarea earăşî e uă nevoe! Eî 
sûntû deprinşi cu mămăliga şi cu ce-va udătură ; şi aici 
supa şi ciolanele mari de prin hârdaele de mâncare, li 
se pare de uă-camdată că ar’ fi un lucru care nu este 
curatu. Îmsă cu ce nu se deprinde omul ?. . Vre uă duoe 
dile la începută nu pré se uită la ast-felă de ospăţă; 
dér dupé ce îl ajunge bine fómea nu ’î mai poţî sătura, 
cerându de câte duoe ori castronulă plin cu acea zeamă.
Cu pâinea âncă o păţescă bieţiî novicî din casarraă ; cöcí 
fiind regula să o pune într’un săculeţă numită : sacă de 
pesmeţl, (îu care se ţine castronulă de ferii, tacâmurile, 
şervetul şi pâinea) soldaţii cel vechi se ’ntâmplâ că le o 
fură şi le o vinde; cu chipul acesta el o cumpără (Je la 
soldaţii aceia, cari (lică că este a loră. In cele din urmă 
ve(Jându-se înşelaţi de mal multe-orl, cumpörändä pâinea 
care li se furase, alârgă şi eî la un cliipă de asigurare, 
până ajungă şi el, mai târcliă,. la esperienţa celoru de
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mal süsü cu alţi recruţi cari vorü veni. Unii mănâncă, 
pâinea diminua aprópe totă cu porţia de rachiu, şi la 
timpulü mesei ia supa golă; alţii, mai deştepţi, găsescă 
vre* un locü d’a o ascunde pe sub saltele, sau unde sciű 
ei mai bine.

Muniţiunea recrutului i se dă mai ’nainte d’a fi învă
ţaţii scóla soldatului ; i se dă şi arma cu muniţiunea totă, 
spre a se instrui cum trebue să îngrijiască de dénsa. 
Soldaţii cei vechi şi caporalii sûntü détorï a le arăta 
chipulü paclietagiuluï, întreţinerea ei în bună stare.

Ensă soldaţii cei vechi cari sûntü numiţi aï loră îngrijitori, 
saü din alte căprării, ascundü, de la recrutu, câte unăo- 
biectă din muniţiune, pecând elü nu scie câte şi cari 
sûntü efectele date lui în priimire, şi apoi numai-decât 
se duce la densul şi îi spune că lipsesce cutare saü 
cutare obiectă, şi ’lü ameninţă că va fi pedepsită 
déca nu’şi va complecta cât mai curend aceia ce ’i lip
sesce. Recrutulă atunci, îngrozită de spaima ce i o face 
soldaţii vechi, e în stare să dea tot ce are dupe sufletul 
seă, să pdtă a ’şi complecta obiectele din raniţa sa. Şi 
pe când elő cumpără unele, soldatul vechiă îlă pândesce 
când elă nu bagă de seamă, saă când se mişcă pănă 
unde-va, şi earăşi îi ascunde vre-un obiectă. Acăsta se 
întemplă mai cu sămă recruţiloră pe cari îi simte că aă 
venit d’acasă cu ceva bani. Abusul cu ignoranţa se ţină 
pe un toiagă !..

Aţi vădut un june român, un flăcăiandru păzind oile, 
saă în urma plugului cu boii înjugaţi, îndemnându-i la 
lucru până în <Jiuă ; a cărui căutătură senină apropie pe 
omu şi îndulcesce inimă ori cui Tascultă, prin vorbe fru-
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móse pline de înţelepciune ? în fisionomia lui se descrie 
nisce ochi man căprui, obrasulü îi e plin albii cu puçina 
rumenială, cu nisce plete ce se légíma îmbuclate cădendu' 
de sub pelăriora sa cea cu cordea roşcată, satt căciula 
négrá de óié ; cămâşa lui e de cânepă grósá, tăiată drepţii 
pe pepttt, cu gulerul îngustă şi înodatft la guttt cu uă 
aţă grosă răsucită din cânepă şi la vîrftt cu uă floricică 
de arnicitt tricoloră; cu iţarî precum’ï e portulii, sau 
cioaricî de dimie albă; cu opinci ţărănesc! încălţaţii, şi cu 
unii minteanfi groşii aruncaţii pe umere ; cu uă curea în
cinsă, satt cu un chimiraştt de pele împrimatu cu flori 
pre mid locul şeii legaţii binişortt, şi cu fluerul vîrîtü sub 
cliimira. Ast-fel era un recrută, numitü Mitea cio- 
banulii...

Pe acesta îltt adusese la Craiova, unde petrecu ânteile 
dile la casarmă. Fusese îndestulii de bine căpuittt de 
banï ce ’ï a dat Soare ciobanulu din munţi. A păţitu şi 
élű câte-ceva de la maî vechii lui; ensă în curând a 
aflat cum să ’şî îngrijiască de muniţiune, arma şi tote o- 
biectele, şi cum banii sel a trebuit să 5Î ascunde de la 
ocliiî ceî lacomi şi câte uă dată al celortt cu grade. In
vestiţii în plina sa uniformă, cu cişmele frumoşii lustruite, 
tunstt, peptenattt, curăţită, încheiaţii la pepttt, cu bum
bii de la tunică frecaţi şi strălucindtt ca aurultt, părea a 
fi un alt omtt !..

în trei luni, recrutultt venit din rărunchii munţilortt, care 
lepădase opincile şi iţaril, cum am <Jis, fusese ostaşii for
maţii; eltt învăţase de rostii teoria, se deprinsese cu es- 
serciţiulii, şi se juca în cele din urmă cu arma, precum 
ar’ fi umblat în mâini cu fluerulü cu care cânta adese-orî.
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8
Elú fu admisû ântêï la corpul de geniu, la pluton, pen- 

s’a transferaţii din Craiova la Bucurescï. A fosttru care
dat pentru câte-va luni la compania de pompierii capi
talei, în timpü când nefericiţilorii Argeşeni li s’a întëm- 
platü, într’uă primavérá, de duoë ori incendiurl însem
nate, şi poliţia capitalei a trimsű, dupé cerere, uă parte 
din pompieri sëï la Pitesc!, ca cel de acolo să pótá merge 
la Argeş!. Elă fiind deprinsă diu munţi a se urca pe
câte un bradü uscată cu crăcile tăiate, ca pe un catartă 
pênà în vîrfulă lul; făcu minuni între cjişil pompi
eri, când se urca pe córdá şi se lăsa în josă din 
straşina cea înaltă a caseloră cu duoë etage a veche! 
poliţii.

Elă s’a cerut mal târdiă să trécá la un batalionă de vé- 
nători, a cărora armă şi uniformă îl plăcea pré mult. 
In ală duoilea ană îlii vëdurâmii sergentă la acestă corpii, 
în Galaţi şi Ismailă, unde era staţionată. Pe-cândă fu
sese la pompieri era numai caporală. A fostă mal târ
diă trimisă instructoră de acéstá armă la ună regimentă 
de armată teritorială la nordul Moldovei, pentru că elă 
se ceruse, cu ocasiunea formării earăşl a opt regimente 
de dorobanţi, în anii mal din urmă, cu cari s’aă mărită 
cadrele corpuriloră celoră patru divisiunl a le oştire! ro
mânesc!; se ceruse ca să aibă ocasiune să cunóscá bine 
într’acolo ţâra şi diferitele obiceiuri a le Româniloră. Ast- 
felă în anulă din urmă îlă vôcjuramii sergentă adiotantă 
la ună regimentă de dorobanţi, cel cu căciula négrá cu 
péná de curcană, pentru care el se numiră : Curcani şi 
Căciulanî!.. în intervalul de trei ani de serviciu a avut
ocasiune să cunóscé atâtea corpuri a le óstel şi a visi-
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tat ţeara de la uă estremitate la alta, munţiî şi albia 
Dunărei penă la mare.

Românulă păstorii plugarii advine unü cavalerü bravù 
prin arme şi învăţătură de carte! în camaraderie şi în
tre familii era cu manieri dulci; la postul seti, când era 
de sentinelă saü sta sprijinită cu mâna pe baionetă, se
veră, impun en dă întocmai ca acel ostaşi antici cu visiera 
rădicată de la coifă, rezemată pe lance, cu căutătura fic- 
sată, şi cu picioră fermă aşteptândă pe inamicu. Ast-felă 
vedurămă pe ostaşul română!. .

Militarulă, afară de pasiunea ce o are din copilăria ca 
să cânte în momente de recreaţie cu fluerulü dulcile Iul 
suvenir!, în timpulă ocupaţiunel elă se instruesce mereă, 
se aplică la esserciţil şi la carte, cura diserămă, fiind do
ri toră de a sei, a se desvolta şi a se lumina. Sergentul 
nostru nu perduse un minută de a se folosi de acésta. 
Elă citia mult, după ce ensă în corpul de geniu începuse 
la carte, căci, tóté corpurile astă-<JI ţină scoli pentru sol
daţi, şi mal cu osebire geniu, a căruia numire se înţe
lege : instrucţiune, sciinţă! Elă se aplicase la citirea i- 
storii patrii care e pentru fie-ce popolă cartea cea mal 
importantă. S’a interesată de tot ce a găsit scrisă şi pu
blicată despre Români ; banul cel din urmă îlă dete pen
tru cumpărarea astoră cărţi. Dăcă disciplina militarului 
îlă opresce d’a discuta, saă a judeca chestiunile politice 
a le dilel, ci e dătoră a se supune orbesce ordiniloră 
date de cji, asupra cunoscinţiloră istorii patriei şi fapte- 
loră strămoşesc!, elă póte raţiona, judeca şi discuta cât 
de mult. Şi, afară de ceia ce a citit, elă putu vedea 
monumentele, edificiile diferiteloră epoche cari ni le arătă
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Trei Sergenţi10
istoria. Incepêndü din culminea munţiloră, elü a vêcjut şi 
studiat pe rândă tote aceste urme istorice, în ruine şi 
lucrări de pamêntü, cetăţi surpate şi şanţuri de bătălii, 
precum : la Sibiî, Grădiscea-Haţegă, Tîrgu-Jiului, cetăţi, 
ca şi cea de lângă Stănescî, cavele cele zidite cu petre 
de riu mari cioplite, în marginea disului oraşă, lângă 
apa Şuşiţa la Bârsescl; calea hü Michai-Vodă peste plaiü 
la Yălcană, arătată penă de cel din urmă omu din po- 
porü; şi îu diferite locuri şi puncte a le plaiuriloră şi 
pre câmpii în totă ţeara. la Severin, Celeiü, Caracalü, 
Craiova, Câmpu-Lungă, Argeşu, Arifu, Teleorman ă, Ni- 
copole, Şiştovu, Giurgiu, Galaţil-Ţiglina sau Tireghina, 
Ismailű, Chilia, Bârladu, Racova-Yasluiö, Iaşii, Hârlău, 
Cotnarii, Baia, Suceava, Cernăuţi-Cecina; şi prin tote 
părţile monastiri, monumente, cruci, colone mari de pea- 
tră, în cari süntű scrise gravate faptele aceloră lieroi şi 
Domnitori, cari s’aă sacrificată şi au conservată cu pre
ţul sângelui loră essistenţa patriei Româniloră !.. Elă le 
vedu şi cercetă tote aceste ilustre rămăşiţe cari simtă uă 
viuc mărturie despre trecutul acestei teri, instituţiunile 
şi strălucirea fapteloră strămoşesci!. . Cercetândă monu
mentele, visitândă mai de multe ori pichetele de pe gra
niţă, înşiruite pe marginea Dunărei şi în tote direcţiunile 
cu ţările învecinate, citindă cele descrise şi vădăndă atâ
tea lucruri despre trecută, i se păru că găsesce uă la
cună în istorie; că nu se arătă clară ce a făcut acestă 
popolă după retragerea legiuniloră Romei din Dacia, în 
care timpă s’aă succedată incurgerile barbariloră, penă la 
venirea lui Radu Negru şi Dragoşi, de la cari istoria 
datează fundarea principateloră României. Elü a vă(Jut
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monumente mai numerose decât aceia ce ne vorbesce isto
ria. Deci istoricii noştri n’aă complectată opera lorü!. • 
Acelil oraşă descoperiţii lângă piciorul podului lui Traian, 
la Severin, se înţelege că a fost în era creştină, fiiud-că 
se vedîi biserici d’a le nóstre in elfi; de când s’a înce
put formarea lui şi în ce epocbă şi ce împregiurărî a 
causât desfiinţarea lui, istoricii şi archeologiî nu ne vor- 
bescîi îndestulii. Apoi biserica Bucovăţul-vechiă, lângă 
marginea Jiiuliu, conservă figurile a mai multorü Do
mni pe cari nu ’I numesce istoria; Bucovăţul fiind tot aşa 
de vecliiu precum este St. Dumitru, biserica cea ruinată 
din Craiova. Pe lângă acésta, cugetă elü, Mircea Do- 
mnu, care a foştii un organisatorü înţelepţii şi heroüîn 
luptele cari le a avut cu inamicii sei, cum în alianţele 
sale cu puterile creştine, dupé ce elü a fost Învingătorii, 
a preferată a pune ţeara sub suzeranitatea Inaltel-Porţî? 
când bătălia de la Rovine nu o câştigase Baiazet, şi 
Mircea ar’ fi putut să întinde mâna vre unei alte puteri 
din acei timpi?.. Şi marele Domnitorü Stefan, care a pur
tat patru-decl de bătălii cu diferiţi popoll; şi, düpe ce 
a sdrobit armatele lui Mahomet la Racova şi în mal multe 
părţi, a consiliat în cele din urmă pe fiiul seü Bogdan, 
să urmeze essemplul lui Mircea, să puné, ca şi densul, 
Moldova sub suzeranitatea Porţi-Otomane?.. Găsescetot 
în istorie pe Vlad, acea fisionomie spăimântătdre încăr
cată de heroismü şi de crudime, cum, dupé ce înfrânse 
pe inamici, preînoesce acestfi tractată cu Turcia? Michaiă 
marele herou, în incurgerile şi bătăliile cu care a băgat 
grózá penă în senul Balcaniloră, în contra Turciloră, re
petă în câtă-va înţelegeri cu vecinii, şi nu anulează cu
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Inlta-Portă fapta predecesorilorü sei Domni?.. Dupe í- 
storie, din cele petrecute în vechime şi cele urmate în 
timpii moderni, póte orl-cine judeca, cari aü fostü, sûutü, 
saü nu. amicii Româuiloră, cari sûntü saü nu aliaţii na
turali aï lorii?..

Oşteanul român, cu inima şi cu sufletul îşi înţelegea 
de a sa détorie a sta cu arma la peptú şi gata de a 
îmbrânci pe inamicu încălcătorulîi hotarului şi violatorulü 
legilorü şi drepturilorü patrii sale.. Sergentul, făcănd parte 
în corpul Câciulanilorü, aci se gâsia cugetându şi judecându 
cu istoria în mână, şi aşa credu că trebue să urmeze 
lucrurile... Elü vede şi pe Theodor Vladimirescu, Gor • 
jan ca şi densul, * martirii patriotismului românescă, care 
priimesce morte cu resignaţie ca să scape ţeara sa ; acela 
ănsă nu făcu causă comună cu cel cari îl promitea multe 
la începută, şi nu voi să strice legăturile ce le aű fă
cut bătrânii de essistenţa României!.. In acostă stare şi 
ast-felű găsimă cugetândü pe Românul ă adus de la cór- 
nele plugului şi de la vite, eşit din opincă, care e originea 
celorü mal însemnaţi şi mândri cavaleri români, neco- 
ruraptă ăncă, neînstrăinată cu inima şi cu sufletul de la 
fraţii săi şi cu unü adevărat amorü pentru patrie!.. Elü 
se instrui şi se lumină, de a fi Român oşteanii, întărin- 
du-se la minte şi formânduse, precum se lămuresce, 
se întăresce şi se formează prin focu oţelulîi şi ar 
gintulă !..
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II

CAPORALUL ŞI DUÓI SERGENŢI DINAINTEA CASARMEI 
DE CAVALERIE St. GEORGE

Se afla, în BucurescI, unű birtuleţu, puçin mai sus de 
bisericuţa care era numită a Farmasonulul, spre bariera 
Podu-de-pămentîi. Numirea acesta o dete poporulu, în cre
dinţa sa, pe la începutulü secuiului în care trSimţk, funda
torului astuî templu, pentru că elü călătorise în Europa, 
vorbia limbi străine şi nu postia mercuria şi vinerea. . . 
Mai târdiü, se prefăcu numele astuî foburgu şi al bisericuţei 
în : Malmeson. Aci, în façia bisericel, Domnitorul Bibescu, 
aşternu fundamentele şi se edifică casarma de cavalerie 
consânţindu-I numele St. George. Pe dinaintea eî este 
şosăoa plantată pe de mărgini cu salcâmi, care s’a nu
miţii mal în urmă : Belvedere. Casarma are în façia eî 
un locü întinsü pentru esserciţiî militare, şi la spatele eî 
curge Dîmboviţa.

în curtea cea spaţidsă dinaintea porţii celei mari a 
casarmeî se găsiră sergentulü Viscol dex la pompieri şi ca
poralul Mitea, care atunci făcea parte la corpulü de v6- ' 
nătorî. Acesta se preumbla cu mâinile la spate avêndü 
fluerulű în mână, pentru că elü altă-dată precum sciţi a 
fost ciobanü.
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Fiind birtul cam în dreptu porţii casarmei, la diumë- 
tate distanţa, eî au vorbiţii.

— Caporale? îï dise celü de mai süsü.
— Să trăiţi domnule sergenţii, ordonaţi!., rëspunde 

caporalulü remânendii, ca cum ar’ fi fost la vre-un oficerü, 
ca uă statue drept dinaintea militarului ce era mai ve
chiei decât densul în armată.

— Să ’mï dici deşcă,(:i:) când sûntemü a fără din servi
ciu, ai au dit u? adaogă sergentul de artilerie pompierii. 
Spune, tu ai bani?

Àmênduoï începuseră a surîde ca camaradi.
— Pré puçinteï, respunde celalaltü.
— Aşa dér, deşcă, e rândul teu să plătesc! uă oca 

de vin, altă-dată o să te tratezü eu.
Eî plecară spre birtuleţul disü.
Acolo, subt uă straşină întinsă ca un umbrarü, unde 

era vre uă duóé trei mescióre acoperite cu pânză şi cu 
scaune de lemn p’împregiurü, veniaü oüçeriï inferiori de 
prânsiaü şi ciuaü; ear mai peste (liera visitatü, birtule- 
ţulu acesta, şi de caporali şi sergenţi, pentru că, acolo, 
un vinü porfiriü de Dealu-mare, îï didese ôre-care repu* 
taţiune p’între corpuri.

La una din aceste mescióre se aflau duoï bëtrânï 
dêndu, cari, dupé ce se preumblaseră pe şosea, veniră 
să se repause ce-va şi să bea câte un pëcharü de apă 
rece. Petraclie birtaşulu cu femeia şi cu câinele seü stau 
în uşa casei, celei aşeddte şi pe josü pardosită cu cără
mizi, ear lângă unul din stâlpi prispei era uă mâţă slabă

(*) Numire ce daü militarii între ei, adică cei noui veniţi la 
ceï bëtrânï cari ’i instruesce.
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jigărită, venită de prin vecinătate aci, care ţinea capul în 
josă. Când militarii noştri ajunseră şi luară locîi pe uă 
laviţă dinaintea ferestrelorii sub straşină ântêiul lucru fu 
să ceră de băută. Acei duoï bătrâni se sculară ca să 
plece. Nu se putea cunósce care dintre eî era mai tê- 
nării, sau mai cu bună posiţ.ie, căci şi unul şi altul eraü 
cărunţiţi, şi îmbrăcăminţile pe dănşi pré mult usate; 
cişmele unuia aveau câte trei petice. Birtăşiţa merse de 
rădică, de pe mesa unde eî şecl usera, uă tăviţă cu duoă 
păcliare mari. Unul dintre aceia dicea celuilaltă : — 
€Dumnedeu a dat, Dumnedeă a luat!. Celii către care 
îî dicea vorbele acestea tâcu.

Viscol în ast timpii, trecendft pe lângă animalul bol
navă, ce ’î veni, se opri şi rădică piciorulu ca să ’lă 
loviască să F arunce departe de acolo. Mitea îlă atinse 
pe umere, voindă să ’lă opriască : — Ce aï cu astă ne
norocită fiinţă? — Pentru că mâţa c dobitocă vicleană 
ca uă muiere înrăutăţită! răspunse Viscol întorcendu-se 
către camaradă.

— Domnii oră , îî întrerupse Petraclie birtaşul, sciţî 
domnia-vostră cine sântă acei bătrâni cari şedură aci de 
se repausară? Unul a fost propietarul unui mare liotelă 
apröpe de St. George; elă număra altă-dată milióiie cu 
care făcea mare comerciă în ţeară; celălaltă, un meşte- 
şugară, care, de şi nu era milioneră, avea ensă pré de
stulă ca să trăiască, şi era proprietară de case pe Po- 
dul-mogoş0ieî, în façia theatruluî. Acum amênduoï sûntü 
mai săraci decât mine ; vedeţiî cum săntă ? . .

— Dér ce aă făcut averea? întrebă Mitea audiudă de 
milionarulă sărăcită.

15
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— La noî capitaliştii români, ca să ne servirai! de 
essemplulü acestora, s’aü sărăcită prin duóé chipuri : 
unii tot punêndü ţeara la cale ca să se facă ei Domni, 
alţii cu femeile! . . răspunde priceputul birtaşă.

— Nu înţelegi! cum s’ar’ putea să risipiască omul un 
milionü cu femeile? adăoga Mitea caporalulü.

— Dumnéta, deşcule, eşti până acum cu dinţii de 
lapte, lasă că o să scii asta când vei fi înşelaţi! de vre 
uă femeie, cum am fost eü!

Caporaluli! se uită cu ochi mari la sergentű, şi adăogă : 
— Apoi, de ! . .

— Da! da!., eu am păţit-o cât de bună cu uă femeie 
îndrăcită!., continuă sergentulă care făcu semn cu mâna 
birtaşului, celă ce ’lă înţelese şi plecă ca să le aducă de 
băută. Dér îmi spune tu băete, tu care eşti penă acum 
un copilă, ţi a alunecată vre uă-dată ochii pe uă flore 
frumosă care era dincolo de rîă şi n’ai putut s’o iai? 
Ai iubită vre uă-dată uă copilă cum ai iubită pre maină- 
ta care te a purtat la sănu-i ; acolo în munţi, uă fecioră 
cu ochii ca de ciută, cu inima de mieluşa blândă, fra- 
getă, cu vorbele mângâiose, cu chipulă dulce, care să te 
atragă către dănsa precum atrage pe copii smioretulă, 
şi căria tu ’i ai cântat cu fluerul la umbra vre unui bradă, 
şi la care tot te gôndescï, că şi până acum porţi flue- 
rulă cu tine? Ia! îmi cântă şi mie colea, cum ii cântai ei 
în munţi, duminicele şi serile lângă focă. Mitea tăcu. .. 
Dér te va înşela şi te va frige ea şi pe tine, băete, 
precum mi s’a întâmplată mie!. .

— Socotesci că înş0lă tóté? observă Mitea deşeului 
sâă mai bătrână.

16
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— Cum nu !. . Déca tot ce ni se spune astă-dl este 

minciună, ca să ne înşele pe noi ca pe nisce prosti?!
— Nu credü, răspunde junele militară, ca ea să-mî 

fie ast-felu.
— Aşa, vedî! acum vorbesce? Spune unde este ea? 

ce-felii e? este frumuşică? ţi a disü că te va aştepta 
atâta penă vel eşi în reserviştî, ca să o iaî?

— Póte! adăogă Mitea.
— Aşa! îmi spune de dênsa, şi apoi să ’ml cânţi 

cântecul acela :
Câte stele süntű pe ceriű 
Pên’ la diuă tóté peru ;
Numai luna şi c’uă stea 
Scie de patima mea !..

— Eü credü că are virtute, pentru că i a însuflat-o 
părinţi el!.. adăogă caporalulü.

— Şi eü credusemü altă-dată tot aşa, clise Viscol. 
Dór, ca adl îmi făcuse jurăminte că ea numai la mine 
se va gôndi în viaţă, şi cum ar’ fi mâine, adică a duoa- 
di dimiuâţa, am vódut-o eşindii... ia ghici de unde? 
ghici!., din casă de la un căpitan, saű maior, ha!., ha!., 
ha!., holteiü!..

— El nu, deşcule ! a mea este cu moralitate, are un 
chipü aşa de dulce şi nisce ochi precum îl are ângeril, 
trebue ca şi sufletul el să ’! fie frumosü precum este ea !..

— Hal ! spunem! dér, unde al lăsat-o, şi cum îl e nu
mele? Este negreşit uă româncuţă de la munţi? e ca 
uă lebădă, ca uă ciută, albă rötundă, cu ochii negri şi 
plini de farmecü?

— Numele el nu ţi ’lü voiü spune, dér cât despre

• •
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frumuseţe, te pot încredinţa ; despre inima el, dieu că nu 
înşălă.

— Ţi a dis, ţi a făcut jurămentă că te va aştepta?.. 
—Am vorbiţii forte puçin cu densa despre cele ce clici, 
pentru că eu, ca militarii, cine scie ce sorte voiii avea! 
Şi nu voiescîi să ceru jurăminte, ca uă femeie să se în
chide în monastire, dăcă eü voiü peri unde-va... Mâine 
va fi resbelù póteü.

— Heï! deşcule, ênsa spunemî în care parte a ţereî 
şăde ea? coci sciu că eşti munteanîi, mi se pare!

— Am vădut-o chiar astă primă-vară la Turnu-Seve- 
rin, când fusesemii cu compania acolo.

— Ileî! ciudată istorie! răspunde esclamândă Viscol, 
şi diavolul care m’a înşelat pe mine tot acolo este . . . 
Nucumva? . .

— Ea nici nu scie încotro e Bucuresciî, deşcule. Am 
vă<Jut-o pentru ântêï în munţii cei înalţi din Gorji, apoi 
am legată cunoscinţă cu densa şi cu mama ei la Severin, 
precum ţi am spusă.

— Nefericitule!., cjise sergentul pompieră, şi ţi a dis 
ea că te iubesce?.. că te va iubi?..

— N'am întrebat-o acésta, răspunde ciobanul de altă
dată şi acum devenit un cavalerii, învestită cu tunica de 
militară, cu pălăria pe frunte de vănătoră cu cocardă 
şi cu penagiă. Mama ei se arătase fórte voiósa când eă 
stamă alături, şi copila cu ochii cei de ângeră, când îmi 
suridea, când pleca căutătura în josă, de câte-ori îi fă
ceam vre-uă întrebare. Ori cum, ea este frumosă şi 
sufletul ei trebue să fie ca al unui ângeră.

— Spune-mi, Miteo, de unde la tine atâtea vorbe cu-
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cernice şi atâtea lucruri cari tu le clici ? Ar’ fi trebuit să 
te faci popă! Eu nu simt aşa, cu tóté că tata me făcuse 
ţîrcovnică când eramü acasă.

— Ascultă, eu am rămasă de mictt copilă fără pă
rinţi; pe mamă-mea n’am cunoscut-o, pe tata Pam per- 
dută în anii mai din urmă, şi am un moşu frate cu bu
nicii, care e forte bătrână ; se află acum schimnică la un 
schitu depărtat în munţi. Elu de câte-orî mă vedea, ine 
sfătuia dicên du-mï : €Iubcsce pre Dumnedeil şi pe apró- 
pele teii! şi ca acesta, să nu te temi de nimicii !. .y Am 
urmat tot-d’auna învăţăturile lui; eă am crescut cu ace
sta. în óste, măre! trebuie să fie omulă şi mal bună!..

— Hei! Miteo, dér pe moşul tëil de când nu Pai 
văcjut ?

— De când am intrat în oştire nu Pain vëcjutü, răs- 
spundc Mitea cu un aeră ore-cum înfrăgedită. Amîn gondă, 
când voiă căpăta cel d’ânteî congediu, să mergă acolo 
la schiţă.

— Departe e?
— Tocmai în rărunchii munţiloră pe Jil, răspunde ca- 

poralulă, la schitu Lainici. Dér, D-ta, deşcule, nu ’mî spu- 
seşî din care parte a ţerel eşti?

— Eă sünt Băcăoan, răspunde sergentulă, ce rămăsese 
puçin în gôndire, ca un omă care caută să’şî rechiăme 
memoria despre trecută, de anii copilăriei. Sünt născut 
într’uă comună între apele Taslău şi Trotuşul. D’a stânga 
Trotuşulul se află un şiră de dealuri cu păduri şi mal 
’nainte munţii cel mari al Berzunţulul. Apr épe de aceşti 
munţi se află uă monástiórá şi uă comună ce ’I portă 
numele; acolo e locul nascerel mele. Ţără frumôsà! rîurïl

19
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munţi! păduri! nu ’ï potü uita, pre unde mi am păscut 
copilăria, de la Berzunţu şi penă mai în sus de Peatra, 
pe unde curge Bistriţa înfrumuseţată cu ţermiî şi cu plu
tele cari vin în joşii penă ce dau în Şiret şi la Dunăre!.. 
Când eram flăcăiandru mersesemă la Galaţi. P’atuncï era 
Domnitorul Cuza Pârcălabii al judeţului.

Ferita Sântul atunci ca cârciumarii să vîndă vinii cu 
oca mincinósá, măcelarii să dea lipsă la cântării, ori jidanii 
să vîndă cu cotu neadèvëratü !.. Umbla diua şi nóptea 
tiptilü, ca să le afle şi să le vedă cu ochii tóté, şi să face 
uşurare, dreptate poporului !.. La cinci ani de pre timpul 
când s’a urcat elii pe tronă, am intrată şi că în oştire. 
Hei ! p’atuncï eù eram numai un copilă ! Ce dile mândre ! 
ce timpuri p’atuncï când scósela lumină şi împroprietări 
pe ţărani !..

Petrache între astea adusese uă carafă cu vin de Dea- 
lu-mare, colóre porfirie, şi turnă prin pëchare, cari eraă 
pe uă mesă dinaintea ferestreloră unde şeduseră cei duoi 
ostaşi.

Sergentulă Yiscol, luă cel d’ântêï pëcharu şi începu a 
închina. Mitea făcu asemeni.

Poimâine batalionul de venători plécá la Galaţi, îţi u- 
resă, Miteo, să fii sănătosă! să petreci cu bine! şi să 
fii mai fericită decât mine! mirésa care ţi o vei alege 
să fie cum gondesci!

— Să fii şi domniata sănătosă! şi bunul Dumnedeă să 
ajute tuturoră !..

Şi aceşti duoi militari atinseră pëcharele cari făcu un 
uşure sunetă, dulce pentru inima loră căutândă ei cu o- 
chii plăcută şi cu busa rîdêndà, fraţi de arme, fraţi foşti
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camarad! într’un acelaşi serviciu, şi iubindö de uă-potrivă 
pe Români : părinţii şi fraţii lorii, şi eî băură în sănăta
tea atâtoră lucruri ce şi le urară.

Abia el terminară d’a închina cu al duoilea păchară, 
şi se au di cât colea ţîţiitura unui lăutăraşă, care venia 
cu uă grupă pe lângă densul, despre barieră. Astî mili
tari se rădicară în süsü ca să vădă cine e.

Unii părinte, de bucurie că ’ï a născut consórtea un bă* 
eţeltt, plecase cu plosca cu vinii şi cu un lăutăraşă, ca 
să ducă plocon cumătruhu seu, un comercianţii mărginaşă, 
şi să’lă anunţe, ca să ’I boteze pe cehi nou născuţii. Plo- 
couulü clisă, se compunea din câte-va lămâi, cofeturi şi 
uă azimă cu forma de colacu, albă precum e fulgulü. Tote 
acestea puse pe uă tavă şi învelite cu uă măramă albă 
cusută cu fini pe de mărgini şi cu câte uă flore la că- 
pătîl, Ie ducea părintele copilului, cu lăutarulă şi cu pa
rada după elil, nisce băeţî cariveniaü în urmă-I.

Câtă mirare pe militari, când recunoscură In bărbatul 
clisă, pe fostul sergenţii Márián din regimentul No. 3 
cel-ce era liberată, se însurase, şi femeia îl născuse un al 
duoilea copilă, pentru care se ducea la cumătru-seă, pre
cum arătarămă mal süsü. EI veniră dinaintea lui.

— Să’ţl trăiască \ cjise plin de voie bună Yiscol.
— Vă mulţiămescă fraţii oră! Am unbăiatu care o să 

serviască ţăra ! răspunse fostul sergenţii în a căruia façiâ 
era descrisă bucurie.

— Dér cine? cine o să’ţî boteze ast fecioraşă? îlă în
trebă Mitea, cine va fi naşul lui?

— Déca era Gorjul mal aprópe, adăogă Márián, a,şî 
fi cjis lui Soare cel din munţi, să mi’lă boteze elă...
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— O să avemü rësboiü, te gătesce, Mâriane, când vei 
fi chiâmat sâ vii la regimentul îï (lise Viscol diumâtate 
serioşii, diumetate rîdându.

— Sâ ’m! trâiascâ nevasta şi copii !! Daţi mâna colea, 
fraţilorCi !. . adăogâ Marian, cel-ce cu uă mână ţinu tava 
şi cu cealaltă strânse pe a militariloru. Simt gata pen
tru eï ! pentru ţeara mea !..

— Hai! să däraü câteşi trei colea în chipii de jură- 
mântu mână frăţâscă! dise Viscol, celu ca mai maturü 
dintre el, că vomă păstra dragoste şi frăţie neclintită 
în töte împregiurările şi întâmplările, ca Români , în 
viitorul. .

22

III.

păstori! în sera de lăsatu-seculuî pentru
POSTUL SÂNTEI MARII

Eată cum s’a întâmplat să cunoscu pe disul ostaşii, 
altă-dată ciobanii.

Munţi! Românie! stuitù pitoresc!, îmbrăcaţi cu vegeta- 
ţiune, plin! de isvóre din cari se formâză fluvii; se gă- 
sescii frumóse cascade repe(Jindu-se de pre stâne! în adân- 
cimele văiloră; e! ascundă în sânulă loră mar! şi nenu
mărate avuţii!..

In vâra anuluî 874, ne urcaserămă, uă bună compa-
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nie de bărbaţi şi femei, pe munţi! ce! înalţ! a! Olteni!, 
între alţi! se găsia uă familie care fusese stabilită de 
cât-va timpii în Severin. Ea era despre părţile Moldove!. 
Uă copilă ca de cincî-spre-dece an!, atunci, făcea bucu
ria şi mângâerea aste! familii. Părinţi! cugetândü despre 
viitorulü fiice! loru, încoronau speranţele cu cele ma! mă- 
gulitóre ilusiun! : ea era de uă rară frumuseţe. Tata al 
e! aruncat de sortea funcţionarismulu! îutr’unü orăşelu la 
uă estremitate a ţere!, era cam suferindă ; şi, elő, prii- 
mise congediu, în luna Iu! Iulie, ca să mérga să respire 
aerul sânëtosii din munţi. Elu venise cu soçia şi cu fiica 
sa în cel dântêï oraşu din Gorjiu ; şi d\aci, precât ne 
aducemu aminte, trecuse înainte pe munţii Novaciloră, 
cu uă societate precum menţionarămă.

în aste escursiun! fusese însoçitu de un cunoscut al seű 
care venise din Constantinopole.

Fiica acestuia era uă creatură ce inspira admiraţiune, 
şi care, pe lângă graţii, spiritu, deşteptăciune, însuşia uă 
sburdălnicie ce era încorageatâ de către mama eï, ênsâ 
nu desplăcea acelora cari o vedea. Tata al e! voia să o 
modereze. ţ)icea élű : acésta înaintează şi maturiză pré 
repede gustulű la stravaganţe, care déca n’ar’ fi, ar’ uşu
ra pe părinţi când eï voescü d’a regula în conduită pe 
copii loru... Femeia observa bărbatului despre acésta cam 
aspru. în calitatea e! de mamă, se înţelege caiubiapré 
mult pe fiica sa. S’arü putea să nu iubiaşcă uă mamă 
pre fiica-!? Şi când o acoperea cu uă uitătură a ochilorű, 
mereü î! dicea vorbele : ângerule ! şi lumina ochilorű !. .

Soçiul eï, prin parentesű să arétámű acésta, îl plicea 
că ea vorbesce pré multü.
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Cu tóté astea sä lăsămă aceste amënunte ; şi, vorbindü 
despre copilă, ori cine ar’ ii vëcjut-o nu putea ca să nu 
dică : Dumnedeă care a dat frumuseţe! uă înaltă perfec
ţiune, nu a lipsit pe Susana de darurile eî. Ast-felă se 
numia disa copilă. Ensă părinţii de aceia ar’ fi trebuită 
să aibă uă mai mare îngrijire de formarea inteliginţel eî; 
ca prin educaţiune, moralitate, modestie să întăriască a- 
cestü sufletü, să dirige acestü spiritü şi să înlăture de 
la densa infortunele ce Ie ascunde viitorul. La rândul sëü 
o vomă vedea!. .

Să urmămă de uă-cam-dată, cum diserămă, cursul ace
stei escursiuni.

Mişcaţi din adencul sufletului, inimile nóstre săltau de 
plăcere, ochii eraű mulţiămiţî privindă acele vîrfurî ro
tunde înşiruite la orizontă şi înalte pen’ la nuor!, steiu- 
rile muntóse, pădurile de brad!, stâncile şi cascadele ce 
le găsiămă înainte, sorbindü profumulü de prin plaiű, şi 
audindă murmura isvórelorű şerpuinde cari esu de prin 
petre şi se per dă sub erburî în adâncimea văiloru.

Dupë uă càlëtorie penibilă, dér forte plăcută, sosirämü, 
a duoa di pe la diua diumëtate, în muntele Puru, dupe 
ce petrecuserămă nóptea la marginea une! păduri; cöcl 
nisce nuorî întunecoşî ne oprise d’a trece poteca care se 
face pe dinfaçia Păpuşel, acelü vîrfü de munte renumită 
în Novaci; care e fórte periculósá când e timpul turbu
rată de vijelii şi ploi. O trecurămă înfine a duoa di 
penă în diuä. Yödurämä acolo rësârindü sórele, dupë ce 
eşirămă la culme din strémtórea acésta cu bine. Scăparămă 
şi din rípele Urdelorü ; şi costişarămă Cósta-bengliel, avândă 
mereü acelü pomposă spectaclu dinaintea ochiloră. La Puru,
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aceste priviri deveniaű şi mai interesante; redicăturile 
stáncosé cari se vedă, văile în joşii profunde, pădurile 
seculari, cursul Lotrului şi munţii cei amestecaţi cu mi
orii , cari suntă dincolo de hotarul ţereî în Transilvania, 
făcu tabloidă maiestosă, plăcută şi admirată de toţi vi- 
sitatoriî în România! ; .

Aci, să dicemă ce-va despre viaţa în munte.
Când ajunserămă acolo, dupe ce se potoliră câinii, cari 

dupe obiceiu loră ne asurdia urechile cu lătrătura, de la 
turme şi penă dinaintea stâneloră, ânteiulă sunetă ce Fau- 
dirămă fu acesta:

<Iiuiuă!!. Miteo! . . întornă oile, că este aprópe na- 
miadia!> dicea cu uă voce detunătore Soare păstorul, 
lui Mitea ciobanul, care atunci conducea vre uă cincî- 
sute de mânzăre la păscută pe cóstele înverzite a le muntelui.

întregulă cioporă de oî acoperise dealurile înverdite, 
cari se întindă împregiurul rîpeî celei profunde, de unde 
ia scurgere un rîuleţă, ce, la óre-care distanţă, se măre- 
sce prin pădurea de brad!, şi merge sgomotosă pönä se 
aruncă în apele Lotrului, rîă îusemnată în acea parte,. 
care curge prin sùnul a nenumăraţi munţi. Oile dér se 
mişcară păscăndă şi venindă rânduri, rânduri, îndemnate 
de dulcea cântare a flueruluî ciobanului, care le cunoscea 
pe tote şi le striga pe nume. Acesta dădea nisce chiote 
de resuna muntele şi valea penă în fundul el. Mitea mer
gea înaintea oiloră; ear Soare trecuse de cóstá în susu 
penă în dunga dealuriloră. De acolo elă vedea, ca şi 
noi, uă sumă de munţi acoperiţi cu păduri vergii şi u- 
scate de incendiurl dupe timpi, şi ajungea uitătura lui 
pêna peste Tâmpa şi muntele : Frumosu,■ în Ardeală.
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Societatea nóstra atunci sosita a fost bine vedută; noï 

fuseràmü priimiţi óspi ai acestorü bunî omeni ciobani.
Puni e unu frumoşii munte; are uă abondantă veget a- 

ţiune de păduri, cóstele-i süntű acoperite cu erburî ş’al 
càruia vîrfû se ’nsémná măreţii la orizonte, acoperită 
fiind adesea ori de nuorî, ear costişurile lui se coboră în 
nemărginiţi codri de păduri penă în apele Lotrului. Vi
dra este la piciórele lui, un punctil la graniţă. în stânga 
e Bora şi Mini, în drépta Petrimanu. Peste bărcul din 
drépta se vede vîrful Petrimanului, ca unü capu cu co
rona de petre pe dènsulü ; ear în sus e Zănăguţa. Stân
cile, în Puru, sûntü situate la capëtul văii celei pădurose, 
şi strunga oilorü e ce-va mai în süsü de la stâne.

Unü strigätü al mânzărarului făcea să rësune stâncile 
şi codrii, aşa că era auditü forte departe în stâne. Ba
tiu, femeile şi băciţe alergaü către strungă 
pe Soare cel cu uâ voce ca tunetulü. Ei duseră găleţi 
pentru rnulsu, vëdêndü că oile sûntü aprópe sosite, audin- 
du-se fluerulű ciobanului mergëndü în fruntea lorü.

Vijăliile cele mari, ploile torenţiale şi grindina ei le 
înfruntă bărbătesce; acolo ninge şi viscolesce uneori în 
midlocul verei. Când trăsnetul, scăpărândă din negurile 
întunecose, face a detuna munţii cu urletul sëü, şi foculü 

mai ântêi luminézá atmosfera prin nisce licăriri în

cât audiră

care
zigzagu, lovesce şi distruge arborii seculari, nu înspăi
mântă pe aceşti omeni şi nici nu ’i împedică de la ocu- 
paţiunea lorii cea îndestul de aspră. în nopţi, prin plóie 
şi negura rece, eï alérgà să dea peptü cu ursul fiorosü ; 
păstorii şi băciţele deopotrivă veghiază şi aü grijă de 
turma care el o pasce. Când răsare ensă sórele strălu-
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citorfr şi depărtează negurile cari maï ’nainte învëlise 
văile şi dealurile, se rëspândesce, în Iulie şi August, un 
aeriî dulce, uă aromă plăcută se essală de prin brad!, 
ceriulii se vede luminosu senină ; atuncî síintö compensate 
ostenelile cari le aii petrecut neobosiţii păstori. Acea căl
dură îmbălsămită de profumulîi bradilorű şi alü florilorü, 
récórea cea plăcută lângă rîuleţe, la umbra stâncilorü ş’a 
arborilorti, îî chiarnă la repausü în frumuseţea dilel; se 
aude în tóté părţile numai cântece, glume şi bucurie !..

Deci, în tot locul pe acel timpii, se audia, prin mul
ţimea ciobanilorii, în Puru, cântarea din flueru a lui 
Mitea şi vocea cea tare a lui Soare mânzărarulii.

intr’uă di, Soare plecase din munte ca să mergă până 
la tîrgîi; rëmàsese numai Mitea ca să vegheze lângă oî. 
€VaI! ce o să ne facemü déca nu va veni Soare ?> di- 
seră femeile îngrijiate, cari erau deprinse să se deştepte 
forte de diminâţă la strigătul cel răsunătorii al acestuia; 
Mitea nu va fi în stare, adăogară densele, să se scule aşa 
de nópte să aducă la strungă oile precum făcea marele 
mânzărară. Mitea cu tote acestea, pe când se lumina 
de diuă, pe lângă nisce strigări ce dete din mijlocul mun
telui, apoi, la uşa fie-căria stâne, lovi tare cu măciuca 
lui ferecată, că se deşteptară toţi cel din munte, şi străinii 
cel aşedaţî p’în nisce căsuţe învecinate.

Mitea fu admiraţii de acéstá a lui deştcptăciune şi 
bărbăţie.

Este bun de a fi militarii băiatul acesta! iviseră unii 
de aci.—Aşa era şi Márián care de mult a intrat în ó- 
ste şi a rëmas p’în BucurescI, adogară femeile.—A ! Má
rián, ílű scimű, (Jiseră vre uă duo! ciobani de uă-dată;
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elü se prinsese ore-când frate de cruce cu Soare? A fost 
de la noi din uă comună în Mechedinţî ; eară despre pă
rinţi lui, el se trăgeau din muuţiî Vranceî, cari simţii a- 
própe de apa Putna!..

Yenise în astă-laltă-di Borceanul, arendaşul muntelui; 
şi îndată sosi şi mânzăraru Soare.

Era atunci diua din urmă a dulcelui, adică lăsatu-se- 
culuî de postul St. Mării; şi în stâna cea spaţiosă ca 
un şopron, construită de bârne, cu nisce pătceane şi 
lăviţî p’impregiurü, înlăuntru-l, cu focuri la midlocu, şi veli
tul cu fumul se întêlnescü în ea rëdicându-se şi suflândü din 
tote părţile, ceata pástorilorű pregătise un mare ospeţti 
pentru séra aceia. Soare şi Mitea eraii heroiî ăstui spec- 
taclu, între aţâţi flăcăi păstori, betrânl. femei şi fiice 
cari umpluseră stâna cea mare.

Dupe ce îngrijiseră de vite, dupe ce se pusese tóté la 
calc pentru osp0ţuhî acestei seri, precum diserămii, cârli- 
gile cele mari şi afumate craii unul dupé altul prinse, 
când cu cazane în care se ferbe jiutiţa, când de călda
rea cu lapte, când cu cele de mămăligi; şi toţi compe- 
trecetoril astei serate se aflaii înşiruiţi pe lângă focű spu- 
nendil ghicitori, femeile muntene împliniau una din cele 
mal însemnate ocupaţiunl, pregătindu menagiulu, precum 
se scie, de jintiţă, caşuri şi carne de óié afumată pentru 
mulţiămirea şi serbarea pástorilorű.

Soare era atunci în cel mal frumoşi ani al juneţe!;
ensă se însurase pré de tînërü şi avea duol copil. Elü 
fusese d’uă etate cu Marian, cu care se piinsese, precum

care atunci era de patru ani îns’a clis, frate de cruce, 
oştire.
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Mitea se părea un fecioraşă care n’a împlinit opt-spre- 
(Jece am. Cel d’ântil era vîrtosă tare ca un Ercule ; cel (Val 
duoilea, de şi un copilă, în fisiononiia lui vedea cineva 
uă prematură dcsvoltare ; în vorbele lui descoperea uă 
judecată care era în acordă cu bărbăţia şi faptele lui 
cele de coragiü. îlă vomă privi!..

Se întinse mesa pentru păstori; fluerul iubucura ospil 
prin uă dulce cântare ; uă ploscă cu vină se dedea în rondă 
trecendă din mână în mână!.. Se ospătară el cu toţii; 
şi, după ce cel d’ânteî se rădicară de la mesă, cari eşiră 
la vite, veni apoi şi rândulă ciobaniloră cel de afară, să 
intre şi el să mănânce, ca, cu chipul acesta, să nu rămâie 
vitele singure. Păstorii îşi îndeplinesc# dătoria acesta cu 
sânţenie !..

Amă asistată cu toţii la astă petrecere.
Ciobanii, la asemenea ocasiunl, se întrecă făcendă tot 

felulă de mişcări gimnastice, precum sărituri peste focă 
de cetină, întrecere la fugă, la luptă, şi a rădica greu
tăţi mari pe braţe. Soare a rădicat duo! păstori făcuţi 
berbece pe d’asupra capului său. Mitea a danţat pe bâtă 
un danţă care V obicinuescă Românii cel din Haţegă. 
Femeile şi fiicele luară parte la danţă. Mulţimea păsto- 
riloră se prinsese ca ună lanţă, ocolindu şi făcăndă sări
turi cadenţate p’împrejurulă focului, şi, la fie-care duo! 
paşi, diceaă vorbe versificate, la care femeile le răspun- 
deaă. Mitea s’audi (Jicend între alte versuri cuuă voce forte : 

<M,a făcut mama fecioră 
cSă fiă tati d’ajutoră !. .>

— Huiuă ! !. se au<}i de colo ,un Jinar, co era de ori
gine dintre vechil grăniceri din ,Ardeal, care purta uă
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palaşcă înţesată pe curea cu bumbi, peste pepttt, şi a- 
vea la pălărie duoă pene de păunii.

* Cucuruz cu fóia ’n süsü,
>Sărut ochii cui l’o pus!
>Cuï l’o pus cu patru bol,
>Sărut ochi! amenduo!!..

Şi elü săria şi lovia din picióre danţându.

Un altul dintre ciobani :

jScii tu mândro ce ţi am spusű,
>La cules de cucuruzü? 
jUnde-or fi ómen! ma! mulţ!,
,Tu la min’ să nu te uiţ! ;
>Unde-or’ fi ma! puçineï,
>Ochi! te! să fie-aï meï!

Jinarulü sarindü şi lovindü în călcâie:

,La feréstra mândre! mele 
, Curge un periuţă cu jele.
>Eşi mândra să se spele;
>Yë(Ju că ’sü lacrimile mele! . .

Salomia, una dintre băciţe, adăogă, ca răspuns, Jinarulu! :

>Merg! noróce, merg! cu bine,
>Că tu nu eşt! pentru mine!..

Jinarulü, eară dàndü chiote:
, Albo ! Albo de la munte !

* »Ce ţi aï pus fesciorü pe frunte,
>Că ţi a eşit vorbe multe?..
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Salomia :

>Las să iasă că nu’mî pasă,
,0a s’a dus Bădea la cósa,
>Să ’mî cosiască fâiiü cu flori 
1Să,mî fie de sărbători 
>La brâtt şi la cingătorî;
> Să ’mî cosiască fân ii cu roă,
> Rupe-i-s’ar’ cosa ’n duoă,
,Sá vie la alta nouă!

Lui Soare îî veni rânduiţi a dice şi elu, tot danţându :

jCine n’are dorii pre vale,
>Nu scit luna când răsare 
,Şi nóptea cât e de mare!
>Cine n’are dorii pre luncă,
>Nu sciî luna când se culcă,
>Şi nóptea cât e de lungă!..

Uă-dată cu danţulu dialogile acestea represinta unü 
theatru rusticii.

Salomia, cea mai juuă dintre băciţie, continuă :

, Jelui-m’aşî jelui, 
jJelui-m’aşî şi n’am cui,
>Jelui-m’aşî codrului.
>Codru-e verde şi nu’mî crede!
>M’oiü lăsa pănă la vără,
>Ş’oiă eşi la câmp afară,
> Când voru cresce dădăţeî,
>Şi m’oiü jelui la eî
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»Ca la frăţiorii mei,
»Când vorii cresce viorele, 
»Şi m’oiii jelui la ele 
> Ca la surorile mele î..

S oare:

»Cucuie cu penă sură,
»Ce tot cânţi la noi pe şură?
»Aii ţi-e fonie, sau ţi e sete?
»Ori ţi-e doru de codru verde?.

Răspunde Ianoş! Jianul, un al treilea păstorii:

»Nu mi ’î fonie, nu mi ’î sete,
»Nici mi’Î doru de codru verde,
»Dér mi ’î dorii de sătulii meii,
»C’ara lăsat trei mândre ’n elfi;
»Una ’n deal ti şi una ’n vale,
»Una ’n capul satului.
»Cea din dealii, ca un pécharü,
»Cea din vale, ca uă flore;
»Cea din capul satului 
»Pune mérte capului!..

Cântecile flueriloru, lovituri din călcâie, călcăturile cele 
cu tropotii a le dănţuitoriloră, rîsurî şi bătăile în palme 
se amestecai! f&céndű un sunetü pré sgomotosü.

Era mediul-nopţiî, şi festivitatea îşi urma cursul eî... 
intre acestea intră un bäiatü, şi dise Borceanuluî care 

sta rezemaţii pe un pată de blănî gróse : —A venit su- 
prefectul din Hirişescî cu primarul de la Novacî, şi câţi
va săteni!. . Eï sûntü afară!. .
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— Ce va fi căutândă elü acum aicï? S’a făcut doară

vre uá hoţie?.. Este vre uă cercetare cum-va?.. dise 
Borceanul celü cu un peptü de trei palme şi diumëtate, 
cu cliimirulii acoperiţii cu bumbi de alamă, sarica lui lă- 
ţosă pe dônsulü, şi cu uă pălărie învechită rdsă care îi 
cădea penă pe ochi.

— Subprefectul?!, diseră cu uă voce, păstorii, cari 
la ora aceia. începuseră să fie cam ameţiţi. Soare rămase 
pe gônduil Mitea continuă cu alegreţea sa, arătându-se 
din ce în ce mai aprinsă la danţu.

Chestiunea pentru care autorităţile din plaiu veniseră p’ 
acel timpă în munte, fu că ele căutaă recruţi pentru 
óste. Pe ciobani numai la stânî îî prind! vára.

De şi cei mai mulţi păstori eraţi veniţi de peste gra
niţă, şi aveau pasa-porte, Soare en să era din Bengescî, şi 
elü fusese détorü, dupre legi, să trage Ja sorţi. Elu n’a 
venit când fusese chiămatu. Trăsese părintele seu pentru 
dônsulü ; şi elü se vede că atunci n’a căijut la sorţi.

Cei cari nu s’aü conformat détoriilorü cătaă să se témá..

n.

El toţi înlemniră, toţi înmărmuriră de acesta.
— Nimeni să nu fugă, saü să se ascunde c’apoi va 

fi rëü !.. dise subprefectulü intrândü în midlocul pàstorilorü.
Din femei începură să plângă ; bëtrâniï, schimbaţi la 

fec;e, se gondiră. Juni! atunci stătură locului.
Pentru Soare era greii, că era însurată şi avea copii !.
Mitea de colo, fără a sta mult la gôndurï, voioşii şi 

suridôndü, înaintă către autorităţi, şi elü elice:
> Simt Română ! Voescă să mergu eü pentru ţ6ră şi pen

tru fraţi! me!!. , şi vë rogă să mô luaţi pe mine! Yoiescü 
să ’m! daü sângele câud va fi trebuinţă, ca sâratrërü pă-d\ V
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mêntul străinoşilorii şi pentru mărirea naţiuneî întregi!.. 
Fiţî domni-avostră siguri că o să aveţi un bun şi cre
dincioşii oşteanul.. Mitea ecu inimăIMitea este Românii!. ,c

într’un momentu naivitatea şi buna voie a acestuia 
schimbă façia lucrurilorű dinaintea celorü îngrijiaţî.

Cu tote că tata lui Mitea venise de mult în ţeară cu pas- 
portű, în vedere ănsă că acesta trăise aici de micii copilii, şi 
din părinţi era adevărat Românii, după încredinţarea fă
cută de aţâţi păstori, elü fu admisă. Mitea de aci, plin de 
entusiasinii, se pregăti d’a însoçi pe subprefectü la tactu, 
unde i se formă actele cerute, şi d’acolo să mărgă la 
reşedinţa judeţului.

Soare rămâne de uă-camdată.
Mal ales, elü avêndü numai tată omii bătrânii şi nepu- 

tinţiosii, căta să fie de ajutorii tatîne-seü în bătrâneţi
le sale. Elü va intra ensă la reserve, pregătita de a 
veni la uă a duoa chiămare, dăcă va fi necesitate.

Borceanul se găti de călătorie; şi elu plecă a duoa di, 
cu câţl-va cal încărcaţi, latîrgulü delallaţegă; şi, după 
ce se va înturna de la acelü tîrgii, să se ducă spre Craiova, 
să reguleze acolo, cu un proprietarii de la Moţăţel, pen
tru iernatul oilorü, împregiurul Calafatului; şi tot-d5 uă- 
dată să vîmjă burduşile cu untfi neguţiătoruluî Hédiim, 
musulman de la Vidin.

Aci cată să nu uitämü că, precum inima are simţire 
şi au(Jü ce o face a sălta de musică, ochii aü uă limbă 
a lorü de a vorbi. Vorbele sûntù slabe pe lângă aceia 
ce scie a spune ochii ! Uă-dată mintea aţintită la obiectulii • 
ce ’lü iubimü, inima nostră formează un cultu pentru dên- 
sulü. Nici uă condiţiune saü vre uă altă putere nu póte
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ordona ochitorii d’a nu vedea ş’a vorbi, şi inimei d’a nu 
iubi ! Mitea dér, acelii ciobanii de mai ’nainte şi în urmă 
deveniţii ostaşii pentru a ap éra patria cu preţul sângelui 
sëü, precât timpii a vëdut pe fiica disului funcţionarii, 
nu a încetat într’una a o privi ş’a o admira, asemenând-o 
cu (Jeiţele, dînile ce păstorii aii obiceiü d’a povesti în 
basnele lorii. Cât despre frumósa Susana, déca va fi a- 
tras junele acesta atenţiunea eî, a fost numai într’ a- 
tâta, că îî plăcea să ’lu asculte când elu cânta cu flu- 
erulu. Elü cânta cu acestü simplu instrumentă de mişca 
inima şi scotea lacrimi, precum face un artistă. Pété că, 
densa, nu ’lă va uita aşa curêndü!..

Să nu uitămă, între atâtea personage cari le vedeină 
aci, să vorbimă şi despre D. P... celă cu uă figură im
presionabil, cu capul cărunţită, cel-ce venise tot din Se
verin cu acestă funcţionară ; un bărbatu care luase parte 
în tote mişcările, în Románia, de la 35 penă la revolu- 
ţiunea de la 48. Elă a trăit mult timpii în Varna şi 
în urmă se stabilise în Constantinopole. Elă nu era născută 
în România, dér desele relaţiuni cu Românii, într’uă ţâră 
atât de ospitalieră, îlă făcuse să fie mândru numindu-se 
filoromână, şi în urmă se surnumi Românul P...

Loculă nascereî sale fu un sătucă îu Macedonia. Elă 
servise, pe la începutul formăreî miliţii în România, vre 
uă câţi-va ani în óste; şi, eşindă, se apucase să studie 
medicina. Ènsà nu escelase în acéstá carieră. Se ocupă 
în urmă de inginerie, şi mai făcu şi coraerciă. In Turcia 
maî cu sémá face omul de tote, că acolo se trece. Aşa . 
dér, élű, din când în când visita România pentru afaceri de 
comerciă, pe care o privia ca mama sa. Avea un orgoliu
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numindu-se, cum am cjisă, Român, şi chiar trăind în Con- 
stantinopole. In Bucurescï mai mainte fusese strens legaţii 
în relaţiune cu rëposatul Capitan D. Cozacovicï,cel-ce a 
lucrat cu tot dinadinsulă şi cu tóté midlócele pentru a 
lumina şi a rëdica Românii din Macedonia !..

La Bucurescï, Iaşi şi Galaţi era, acela, pré bine cu
noscuţii.

Avusese cu disul funcţionarii uă veche şi intimă cu- 
noscinţă ce data din juneţea lorii.

Elü admira cu uă nespusă ardóre privindü pădurile 
cele măreţe din Gorjî, cursurile rîurilorü, apele şi cas
cadele Galbenului, Gilortuluî, şi albia mărginită de stânci şi 
munţi înalţi cu multe senuri formate pe lângă păduri de bradi 
şi fagi seculari a le Jiiuluî, şi admirabila eşire de sub 
stânci a Sodooluluî şi Jealeşul la Runcii, precum şi defi
leul pitorescü al munticeilorü la Tismana, pescera de la 
Polovracî, în gura Olteţuliu etc.

Dupe duoë sëptëmânï, funcţionarul ă se înturnase la 
Severin cu soçia, cu fiica-ï, şi cu a amicul sëu P...

în una din dile vorbindü cu acesta despre nestabilita- 
tea în funcţiuni, la noi, élű se plânse de greutăţile şi 
neajunsurile de a putea trăi, că este plătită şi trac
tată ca un salahorii.

— Esti dér ca şi muritorii de fonie fiind funcţionară? 
îî observă P.. Lasăte de asta carieră, şi haï să faceraă 
comerciu; vino cu mine să ne apucămă de comnrciă! 
Vino déca vreî cu mine în Constantinopole. Sper că voiă 
lua uă întreprindere cu reparaţia şoseleî, în Bythinia, raaî 
în sus de Brusa.

Aï putea să fiî folosită bine
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— Cam greu acum, sünt împovărată de familie, şi 
unde mă voi ii duce cu atâtea şi atâtea greutăţi cari 
le am ?.. Şi, afară de acésta, Românulă mai anevoe se 
depărtează de cărainulu şi mormintele părinţiloru se!!..

— Décá nu vei putea să faci asta, copii dumitale vorü 
veni vre unulfi acolo unde dică, adăogă P...

— Copii mei... răspunde funcţionarulă, am numai 
uă fată.

— Cine póte să scie ce se va întâmpla? Eü tot-d’a- 
una voiţi fi amicii adevărată şi ca unu părinte urm aşilor ii 
dumitale, chiaru când voiü fi depate de aici. Fiica dumi
tale, ănsâşî fiica dumitale, se va putea întêmpla ca să 
vină acolo !..
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CUNOSCINŢA ŞI VISITA FĂCUTĂ LA SEVERIN

Uă eventuristă, nu scimü prin ce întâmplare se intro
dusese în casa acestui funcţionară. Dânsa predomnia spi
ritul soçieï acestuia, şi căuta mal mult să predomine p’al 
junei Susanel, însuflându-I gustulă pentru mode de tot fe
lul şi galanterii. Oraşul Severin a putut vedea străbă- 
tândă stradele uă femeie ca de 22 ani, avândă pe capul 
el uă beretă a le căria flori violete se albiseră de sőre ;

potrivită la statură, având câte-va semne de Jfe 
bată în obrasă, cu façia mal mult ăcheşă, bună,de' 
teleleică, înţelegea puçin nemţesce şi câteva
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cesci, dc pe timpul de când fusese la Giurgiu şi la Ga
laţi. Densa frecuenta mai mult magasinele modisteloru, 
de a putea aduce nuvele próspete acelei familii unde ea a- 
desea intra. Mai rară s’ar’ fi întcmplat să lipsiască de acolo 
la timpul mesei. Conversaţia el interesa şi cu acésta pe 
soçia funcţionarului, coci ea spunea tot ce se petrecea 
în oraşii prin familii, câţi străin! bărbaţi şi femei veniaîi 
cu vapor ulii, şi ce se făcea serile pe la numerosele gră
dini şi berării.

In una din dile, întinse conversaţia, acesta eventurieră, 
penă şi asupra părintelui familii, că de avariţie nu voe- 
sce să mérgét serile să petrécá la aceste grădini, unde e 
pré frumosü, şi se dau mici representaţiunî theatrale, sau 
concerte de arplioniste; şi soçia numitului, cam uşurică 
cum era, asculta la acostă cutezátóre fără a ’l dice ce-va. 
Atât numai că nu era de façià şi Susana când fuse a- 
cestă conversaţiune. — Audi! ce voesce să facă boierul 
dumitale? adăogă cea de sus, tot oraşul vorbesce, că voe
sce să mărite pe domnişora dupé unu băcan cu marele 
magasin cu măsline. Ciudaţii!..—De unde scii asta Paulo? 
întreba funcţionăresa.

Lectorulil va crede că vede în femeia ast-fel numită vre uă 
Italiană, saii vre uă Nemţ<5ică? Numele acesta nu fusese 
al ei cel din botezu ; ea îlii luase audindü lectura vre u- 
nui roman, ca să ’şi dea óre-care aerii pe acolo unde 
nu era cunoscută.

— Da, toţi vorbescu de astă nepotrivită alegere pen- . 
tru mult graţiosa dumitale fiică. Ea trebue să ia vre unii 
funcţionară înalţii, vre-un oficerü, saű vre unii străin din- 
tr’uă nobilă fapiilie!.. Măritând-o dupé un omü de josö,
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se asémënâ cu acei părinţi cari aplică pe băeţî la nisce 
meserii gróse, în locîi să ’î dea să înveţe declamaţia, a 
produce din eî genii artişti.

în adeverii bărbatulu vorbise în acea dimineţă cu femeia 
lui, că bine ar’ fi să dea pe Susănica dupe unü avut bă
can şi proprietarii, un bărbat cu midió ce, care o va face 
fericită. Prin ce întâmplare nu putemtt sei, că, diavolu fe
meia intrigantă, a aflat de acesta, şi voi să ameţiască 
antei pe mama, şi apoi să retăciască mintea copilei ca 
ea să se opune voinţei tatălui. Mama, decï, cunoscêndü 
şi voinţa fete! că este contrariă, a rëspuns soçiuluï în- 
tr’unîi chipü negativii despre acesta afacere...—-Cine scie 
ce se întâmplă mâine poimâine, şi no! n’o să träimü cât 
lumea !.. dise bărbatulu soçieï sale, de aceia bine ar’ fi 
să nu umblămu dupe lucruri cari nu le putemîi să le a- 
jungemîi, şi mai bine să märitämü pe Susănica dupe unü 
comercianţii onestă care acum o cere.—Cum?.. Dumnéta!.. 
(Jise femeia care aprópe nu sciea ce vrea şi ce făcea 
cândü se opunea soçiuluï e! care ş’înţelegea mai bine po- 
siţiunea sa de funcţionară.— Ce zestre puternu să dàmü 
fiicei uóstre ca să ’! găsimtt uă partidă mai bună decât 
cea care acum se presintă?—Fata nu ’lü voesce!.. a! aucjit? 
adăogă femeia, cu uă căutătură acră asupra bărbatului eî.

Bietul omű, cât era elü de mare şi cu unü chipü arë- 
tosü, a trebuit să tacă dinnaintea femeeî care era puçina şi 
slabă, ânsă care avea uă gură ca uă sabie. Elü nu scia 
nimicii, că, femeia care venia tot-d’auna pentru lucru în 
casa luî, era ceia ce cjice românul, talpa-iaduluî!

Acea Paula intrase la Susâna care sta pe gânduri în 
avea privire spre Dunăre. Cum se deschise
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uşia, copila întorse capulă, şi vë(Jêndü că este acésta, se 
rădică şi ’î dete unii scanntt să şădă. Juna femeie venise 
ca să ’î vorbiască şi avea pré multe de vorbiţii, de aceia 
începu mai antei de la mode şi alte nimicuri, ca maî 
pe urmă să vie la ceva maî importanţii.

Privirea spre Dunăre este admirabile din acele ca
se situate pe malii. Severinul oraşii noű, care nu datează 
cincî-decl de ani de la fundarea lui, are uă formă óre- 
cum europeană şi ascunde în senul sëü urmele istorice 
de maî mulţi secolî, de la Romani şi Dacî... Fortereţa şi 
peciórele podului făcut de Traian pe Dunăre este aci. în 
tote părţile se găsescă urme istorice şi monumente, şi 
numele aceloră iluştri heroï sûntü scrise pe lespedele de 
piatră. Cărămidile cele mari şi petrele din edificiurî, se 
află espuse vedere!. Statue de diferite tăieturi şi mărimi, 
atragă mirarea visitatoriloră. Puncturile principale, cele 
privesce ocliiulă şi atinge inima, se vëdü, într’uă mărăţă 
suvenire, maî cu sémá, în grădina publică, cea formată 
din drumuleţe cu aleiurî, pe antica fortereţa romană, 
în care se aglomerează tote acele preţiose descoperiri; şi, 
în óre-care depărtare, piciorulă podului lui Traian, care 
este situată la capătulă din josă al oraşului, pe ţermulă 
Dunărei, vorbesce despre venirea coloniiloră romane în 
Dacia!.. Puçin d’asupra acestui locă, s’a descoperită de 
curend un oraşă întregă, care a fost ore-cândă, dér s’a 
stersă din suprafaçia pămentulu. Ca ună metru şi ce-va 
mal adâncă, se vedă fundamentele caseloră şi bisericeloră : 
episcopia de Severin se cunósce íntrégá aci, precum şi 
murii cari încongiură curţile acestoră edificii.

Oraşulă Severin este tăiat în duoë printr’ uă vâlcea, în
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albia cària sûntü font&nile din cari se alimentează, tótá 
populaţiunea, şi a le cărorü apeducurï datează de la Ro
mani, conservate penă ín dilele nóstre. Unü podii de pétrá 
cu forma arcuită, unesce aceste duóé părţi a le oraşului 
cari sûntü populate şi înfrumuseţate cu case şi grădini. 
Dunărea care desparte aci pământurile ţăreî nóstre (Va 
le Serbii, formézá, mai de la vale, nisce insulete acope
rite cu păduri. Vederea eï este încântătore, când vin ba
stimentele cu aburi din tóté direcţiunile, luptându-se cu- 
valurile ce le respinge înspumate până la ţermi; şi, la 
marginile eî, pescarii, cu nisce luntrişore ce alunecă pe 
d’asupra undelorü, cercetează ici şi colo cârligile şi mre- 
jile lorü în ape. Mal cu sâmă serile e şi mai încântătore 
privirea acésta, în mugirea valurilorü aurită de pe maluri 
când reflectul radelorii lunei cade pe ape, şi de departe 
este vëclutü când sosesce vre unü bastimentü, care portă 
dinainte-ï duóé lumini : roşie şi verde.

Acestea tóté eraü zărite din apartamentulu casei func
ţionarului, cea situată spre malii, în façia agenţii vapó- 
relorü austriace, de unde copila petrecea privindu, având 
în mâinile sale nisce spiţuri şi uă igliţă. Une-ori, serile, 
stând până târdiü în întunericü cu ochii p’între zalozele, 
vedea de la ferestre încântâtorulü cursü al fluviului, 
cum diserámü ; şi, ea, par’că ar’ fi simţită uă neliniscire, 
nefiindii în stare a ’şi da uă sâmă ca ce îi lipsia de a 
fi fericită. Alte ori cu tótá frumuseţea localităţii, simţia 
un urítü, din care se făcea óre-cum melancholică. Suve- 
nirele páréü că se reînnoiafi pentru imaginaţiunea ei. S’a 
observat ânsă că fiica era schimbată din ceia ce era mai 
’nainte. Când intra în al şâpte-spre-decilea anü îi perise
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acea sburdălnicie care o avusese, îl plăcea să fie seriósa, 
şi căuta singurătatea de a putea cugeta.

Când Paola intră, ea era ast-felfi, şi numai-decât se 
redică de a îmbrăţişa p’aceia care venia tot-d’una să ’î 
spune ce-va noii, ceva d’a le modelorü!..

Eî bine, draga mea! am venitu să te felicitü pentru 
nunta dumitale, îï (lise femeia cea cu semne pe obrazîi, 
dumnéta n’aî voită să mî-o spui, ensă am audit-o de la 
alţii; şi eü, ca uă soră a dumitale, vitt cea d’ânteî să 
mî factt détoria. Cât aï fost de ascunsă!., adăogă densa 
cu ére-care ironie.

— în acésta, rëspunde juna fată, më voitt lăsa pe a- 
legerea ce vortt face părinţii ; ett n’am audittt encă nimicii 
de la denşi, prin urmare nimicii nu sei îi.

— Ba nu, adaogă femeia, dumnéta eşti în drepţii să a- 
legî. Untt băcanii, de!., e tot băcanii!.. Se va găsi doară 
altcineva, vre-un agenţii, vre-untt funcţionarii, cine-va mai 
de sustt pentru dumnéta!..

Copila tăcea fără a rëspunde.
Ascultă, déca te încrecfî în mine, este untt străin, care 

a venit de curînd cu vaporultt! e ca unu fel de agenţii, 
june frumoşii, cu avere; el ti a esprimat către cine-va do
rinţa că voesce să te céra. Mai antei dumnéta cată să 
te arăţi nemulţumită când ţi se va vorbi de cel care vinde 
untdeleranu şi stafide, să strici Impeţirea cu elő, să re
spingi acésta cu totul ti, să te ţii tare; fiind-că, de! dum- 
neta o să trăescl cu elü, dumnéta al tot dreptulü să alegi. 
Şi, când se va strica de tot aceia ce caută să facă tai- 

. Că-tett, când se, va uita de vorba asta, atunci îţi factt ett
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vorba cu acelfi străin nobilii, care nu caută altă zestre 
decât că îl placi.

Susana earăşî tăcu.
în acelfi timpii, clin întâmplare, tocmai venia despre 

agenţie, pe cărare în süsü, unu bărbaţii roşcaţii la fadă, 
cu ce-va pestrui pe obrasü, cu pălărie de colore închisă, 
cu îmbrăcăminţ! strimte pe dânsul ü, şi cu parasola în mână.

Domne! ce minune?.. Uite, vecii acelil bărbaţii galantă 
ce vine pe poteca despre agenţie? Elü e, bărbatulu de care 
îţi vorbescil. Dâcă pe sără o să veniţi la grădină, îlil 
găsiţi acolo. Să faci cunoscinţă cu un asemenea cavalerii; 
şi, dupe ce veţi face cunoscinţă, elfi o să ?şl cérá voie ca să 
ve face visită. Numai dumnâta nu priimi înpeţirea cu 
vinde untdelemnü şi luminări!..

Ca să lămurimfi mal bine cliestiuna, este nevoe a se 
sei cine era astă femeie ce îl toca aşa gura, şi care din 
căutătura ocliiloril, se cunoscca că e uă viperă rafinată 
şi periculósá pentru astă copilă.

Acestea le puturămfi afla din gura unul sorgentü de 
la pompieri ; ânsuşl omulü pe care dânsa îhî idolulisase.

în unul din foburguri, din capitală, déca nu ne înşe- 
lămil, cam pe lângă casarme în Spirea, era uă biată fe- 
meiă care. trăia cu lucru mâinilorfi; ort cine o chiăma, 
ea era voiósá a merge, ca să aibă pâinea (Jilnică. Fiica 
el, atunci ca de 18 ani, se vedea în tóté dimineţile tre- 
ceiidii la cisméoa din façia casarmel, cu duoë cofe în 
mâni, ca să aducă apă acasă.

Ea era rumenă la obrasl, cu nisce braţe vírtóse 
vêndü mânicile rochii suflecate până la umeri. Se vedea uă , 
fată voinică şi nu neinteligintă. Cu portulü eî simplu, în
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ufi. rochiţa, cu unü şorţă albii pe dinainte, frumuşeii! în
călţaţii, şi de multe orî cu piciórele spălate albe în pa
puci, ea fusese admirata. Sergcntulii de la pompieri. Vis
col, vedênd-o ast-felă, hotărîşe sa o céra la mama ei, sa 
i o dea în căsătorie. Unii militarii în retragere, cu gradu 
de maiorii, de câte orî o întêlnia nu se putea să nul 
zîmbiască, şi să nu ’î dică : bună diminăţa fată frumoşii !.

Dupe un timpii ea nu se mai vedu trecendii cu cofele 
cum diserămfi. Femeile ce ea le frecuentase mai ’nainte, 
şi pentru care mama eî o certase că nu şedea cu lu
cru acasă, şi când o căuta o găsia hoinară tot pe la 
vecini, însăşi acele femei se întrebaţi una pe alta; óre 
Niţa nu se mai vede ducendu-se la apă?.. Las’o încolo! 
răspunde una din acestea, ea acum s’a făcut maiorăsă! 
Sergentulű, peţitorulă eî, a vă<Jut-o eşind într’uă dimineţii 
din casă tinde şedea maiorul care de curendü lăsase ser- 
viciulű. Atâta, şi a fost de ajuns să ’lii facă ca să o de- 
spreţuiască!..

Nefericita fată aduse la mama eî patru monede dc 
aurii !.. Mamă-sa a înţeles că vorbele cari le di cea femeile 
din foburgü eraű adevărate ; şi ea năbuşită de un torentü 
de lacrime îî veni să o blesteme, dér nu o făcu. Preotulă 
de la biserica de acolo, bătrânii şi orbii, chiămă la den- 
sulü pe femeie, autjindă vorbele ce se dicea în contra eî. 
—Nu v’am disii eü tot-d’auna: îngrijiţi de copiî ! feriţi-’î 
de rele năravuri, nu le daţi drurnii ca să se strice şi să 
se părijă, căcî păcatul e al vostru, părinţi nemintoşî ! fără 
prevedere şi fără compătimire de fii fragetele vóstre lăsta
re!. . Ce ai făcut fiică?.. (Jise preutulü bătrână cu uă 
voce tare. Femeia că(Ju în genuchî dinaintea omului bi-
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sericei, şi plânse cu amarii audindă vorbele Iul care 
o certa. - Am păcătuită, părinte; e drept, nu ’mi am 
făcut deajuus détoria de mamă!.. — Eî bine, ca să fii 
ertată de Dumnedeîi şi de ómeni, caută de îţi mărită fata 
şi o mântuesce ; dă totii ce poţi şi aï, ca să o măriţi, 
să o vedi fericită la casa eî!.. Ast-felii a vorbit preutulü, şi 
femeia plecă către casa sa cugetândă, déca nu e pré târ- 
fliu, ca să stergă ruşinea ce ’i făcuse nesocotita eî fiică.

Cum a mers lucrurile nu se maï scie, atâta s’a aflat, 
că fiica aceleî femei a mers la uă modistă şi apoî la uă 
croitorie femeiască ca să înveţe, énsá era cam târdiă; 
ea nu voia să maî asculte. Maî în urmă plecă în oraşele 
Giurgiu şi Galaţi; ensă ea îşî dete un alt nume, ca să 
nu o cunoscă cine e. Ea iubise pe sergentulü clisă, şi elü 
asemeni pe dénsa, care ar’ fi luat-o de legiuita sa con- 
sórte, dér greşiala a fost a ei. îşi propuse, în acéstá că
dere, densa, că înavuţinduse va putea să ’lü înduplece 
vre uă-dată, şi de aceia hotărîse să facă bani cu ori ce 
chipű va putea ; bani cât de mulţi să strêngë, elicea den
sa, în totii minutul ă şi ori unde se găsia. Mai ântei in
trase la vre uă duói stăpâni ; adică aceia eraű supuşi la 
ordinile ei!.. Plecă mai în urmă la Severin, ca să caute 
fortuna la uă estremi täte a ţerei, în care locü mai nimeni 
nu o cunoscuse. Aci se numi precum aurirăţi, şi frecu- 
enta casa disului particulară, cel-ce ocupa uă mică func
ţiune, şi care avea astă fiică, cum aretarămă, férte fru- 
mosă.

Funcţionarulă sta în pragul uşei dreptü în piciére cu__  —
mâinile încrucişate, când eşi Paula din apartamentul« %gjP^îV'îRAI' 
sale, si densa, vedéndu-lü, « făeft uă reverenţă, căm^W ajjfl
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îï mulţiămi cletinândü cu capulü. Dupe ce se depărta ca, 
elü vorbi cu femeia sa : — Nu’mï place că ’mî intră în 
casă în tot minutul astă femeie stravagantă! — Ce? ón 
ai voi, îï răspunse femeia acestuia, să nu vie nimeni la 
noî ? Sa lucreză cusături pentru Susăniţa. Dute mai bine 
de’ţî veijî de scrisă, şi nu te amesteca în trebî femeescî 
a le casei.

Bărbatulti tăcu şi intră în casă, ca să nu prc’noiască 
cérta cu femeia lui. Elü credu că cu altă ocasiune îi va 
spune ce intenţiuni are, că, ii convine să dea pe fiica 
lord în căsătorie dupe acel comercianţii, despre care vor
bi răni îi, un băcan înavuţită.

Dupe amiadi fiind un timpü forte frumosü, eşiră la 
grădina publică, care era la câţi-va paşi apropo de ca
sa unde ei löcuiaű.

Susana fu admirată de visitatoriï ce percurgéű în gră
dină viindtt din acele împregiurimi şi drumuleţe umbróse 
cari coboră înpregiurulă fortereţei Turri-Trajana penă în 
jos la Dunăre, unde staţionează vapórele şi bastimentele 
de comerciű.

La vre uă trei paşi îndăretu, era paula cu acel străinii 
despre care am ijisu.

Nu fu greii ca acesta să face cunoscinţă cu familia 
(Jisultii funcţionarii! Elă ceru permisiune ca să vie uă- 
dată să facë visită, care nu i s’a refusată de;către
mamă.

Părintele Susaneî nu cjise nimică.
A duoa (Ji la orele (Jece punctă, precum acela promi

sese, intră elü pe pórtá la funcţionarul acasă. Femeia 
cea cu pülárióra cu flori spălăcite veni şi densa.
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Dupe cât. stătu de vorbă, străinul ă se recomandă că 

este impiegată la uă ambasadă din Constantinopole, şi că 
atunci trecea de la Viena, şi a trăit mult timpii la Iaşi, 
de unde scia romănesce, şi câte şi mai câte elă înşiră, 
şi se rugă să i se permite a mai veni să repete visita 
sa; şi ’n acestu timpii elă mereu ţinuse ochii pe juna 
fiică, cu care asemeni schimbă câte-va vorbe împresinţa 
mamei sale. După ce apoi sărută mâna dômneï, elu plecă, 
şi promise că va mal veni.

Eată observaţia ce făcuse asupra acestui personagiii 
mama soçieï funcţionarului, care era în etate de şăse-decî 
de ani : — Ore acestă domnă va fi botezat creştin ?

— Cum nu! răspunse Paula. Este un europeă, prin 
urmare creştină.

Dintre aï casei numai bătrâna mamă se înşelase mai 
puçinil : elă era unul din acei fii cari inundează Ga- 
liţia şi Moldova. Ocupaţiunea Iui, e una din speculile cele 
mai curióse de pe pămăntă. Cineva va roşi audind-o... 
De tóté!., totulii pentru bani! . .

ln Severin elă nu a visitât mai mult astă familie.
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Duoă împregiurări pusese , pe funcţionară în cea mal 
grea posiţiunc : una, agitarea populiloră din Turcia, din 
a căreia causă se făcuse concentrări de oştire spre par-
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tea de la vestii a ţărel, cari a scumpitu tote lucrurile 
pré mulţii, şi. al duoilea, că, guvernul care atunci venise, 
distituise pe toţi funcţionarii pendinţi de ministerul ii- 
nançelorü.

Omulù despre care e vorba, era unit verificatorii la 
vamă, cu unu salariu abia numai câtü să ’şl ţie viaţa, cu 
uă familie grea : femeie, fiică şi socră bătrână, care o 
ţinea în casă. Forte amarii pentru densul! rămăsese pe 
dinafară fără serviciu? Elü turba de mânie vëdenduse 
nedreptăţită, sciindă că nicî-uădată n’a abusat în détoriile 
sale. Mai pa urmă, tot acelu guvernă, pe mulţi din di- 
stituiţiî funcţionari i a restituită în posturile loră...

Şi encă un evenimentă cădu greă bărbatului sus-disă : 
soçia sa se bolnăvise, şi cu căutarea el cheltuise pré mult. 
Ea ensă din acea maladie rămăsese cam paralitică, şi 
numai bătrâna sócra cu fiica sa îngrijia de menagiul ca
sei. Omulu alergă cu cheltuială la BucurescI să solicite 
vre ună alt postă. Elü se duse de se rugă, se umili pre
tutindeni şi pe la toţi, se proşternu, ca să diceinu aşa, 
lucru care nu era de caracteru lui, şi celui mal din ur
mă parvenită la putere, ca să capete vre-uă ocupaţiune 
cât de mică, să aibă uă bucăţică de pâine în patria lui. 
Nisce domnişori, a le cărora titluri saă merite : midloce 
prin cari el aă ajuns ca să dispue de sortea ţerel în
tregi, celoră mal mulţi nu ne simtă necunoscute, şi nici nu 
ne mirămă dupé cum merseră lucrurile; aceşti, abia ca 
uă graţie, lăsară să vorbiască bietul omă despre nevoile 
sale; şi, după ce elă termină, întorseră capulă fără a ’I 
da vre ună răspunsă. Unii ÎI şoptiră, funcţionarului disti- 
tuită:—De ce colore aï fost, frate?...—Ca Român, re-
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spuiise bietul omfi, mi am făcut bine détoria în postul 
care l’am am avuţii. — Nu este aşa, amice! spunem! de 
ce colore aï fost?., acesta te întreb.—N’am fost de nici 
ua colore; îţi spun ca süntű Românu. ce mal vrei alta?.. 
—Apoi nu ! sub ce guvern a! servită?..—Am servitu ţereî. 
car nu ómeuiloru cari s’aü succedaţi! la guvernă, res- 
punse funcţionarulft cel lăsat în disponibilitate.

— Hei! hei! amice, greu! greii de tot îţi va fi dúca 
n’al ţinut de partida !...

Chipă şi seină funcţionarulă nostru, bupé multă stăru
inţă şi rugăciune pe la toţi, fu trimişii la Ismail într’unu 
micii postu. Elu a priimit: antei, că se mal apropia de 
locuiţi nascerel unde avea amici şi cunoscuţi, şi, al duoi- 
lea, că L... fusese unii bărbaţii stimatü care a fost şi de
putat în cameră. Elti sperase mult de la L... cu care 
despre femeia sa încât-va se rudea ; venia cu dênsul vérű 
al treilea. Deci, creclu că cu vre uă altă ocasiune, elü, 
ajutată şi de rudenia sa, o să salte din locul unde abia 
încăpuse. îşi transportă cu mare greutate familia dupe 
ce o lăsase cât-va timpii să stea la Severin, pênà ce ’şl 
luă salariulu, dupe trecere de mal multe luni în noua sa 
funcţiune. Şi aci, în cele din urmă, se agravară lucru
rile! Se (Jicea că Itosia o să declare resbelă Turciei, că 
uă îneăirare va avea locu pe ţermil Dunărei, şi toţi 
de acesta se îngrijiseră; fie-care se gôndia seriosă ce o 
să fie şi ce se va petrece. Se vorbia encă că şi Româ
nia va da opt-<Jecî de mii omeni în campania acébta ; dér 
omenii cel mal serioşi nu o credea... Funcţionarulă se în
grijise mult de familia sa în acelu locü, şi ar’ fi voit să 
ş’o mute alt-iuide va, la vre un orşaă mal înlăuntrul ţereî.
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Dupë ce stătu ca vre uă diumëtate ană acolo nelipsi i Ti 
de la postu-i, ceru unu congediu. Elü voi să mérgâ să 
véda pe L. .

Ce se petrecu în cele din urmă cu L...? Ună bărbată 
fórte stimată, uă capacitate alésá, într’ună oraşă pe 
partea de dincolo de Milcovă, omă cu întinse cuno- 
scinţe, şi ceia ce este mat rară, ună bărbată cu caracteră, 
din nefericire elă îşi perduse mintea. Decă bóla acésta a 
atins pe mai mulţi, făcend pe unii a ii pré vorbitori fără 
a se gondi, şi alţii cutezători periculoşi liasardânduse în 
nisce lucruri de cari mintea omenéscá se spariă, apoi 
L... din contra nu vorbia, într’una tăcea. Suferinţa lui 
era de uă nâgră melancolie, nu dicea nimică şi nu cerca ni- 
muluî nimică ; elă mânca, saă bea când îî dedea alţii, fără ca 
elă să cérá. Amicii şi consângenii lui, pré mâhniţi de acésta, 
mereă îlă visitaă. Doctorii le (Jisese să nu ’lă lase nici-uădată 
singură. Elă era slabă, învineţită la façià, şi ochii îi e- 
ra turburi. Toţi îlă îngrijiaă, îlă căutaă şi ar’ fi dorită 
însănătoşirea lui. Medicii nu lipsiaă de pe lengă elu. 
Ei recoinandaă, că, déca L... va vorbi, se va îndrepta 
din astă atacă, va reveni încet încetă la starea sa 
normalé.

Amicii sei şi doctorii voiră să facë uă încercare. Elă 
altă-dată se ocupa pré mult de politică. Elă le scia tóté ; 
fiarele le citia fără ca vre unul să'i lipsiască, părea că 
numai pentru acésta trăesce... Ei îlă provocară. L... tă
cea şi nu rëspundea la întrebările ce ’I făceaă amicii.

lritr’uă cji fiind earăşi adunaţi, acei cari priimiseră di- 
are şi discutaă asupra felului de guvernă care e mai 
bună, întrebă pe bolnavă despre acésta. In acea di toc-
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maï se afla aci şi funcţionarulii menţionaţii; cel-ce, 
în contra speranţelorű sale, găsise pe L... întruă ast- 
felü de stare. Toţi rămaseră înmărmuriţi vă<Jăndu că L... 
se sculă de pe pată şi vine să şăcjă pe unjeţă între el, 
şi căutându cu ochii ca cura voia să asculte.—Spune pă
rerea dumitale, ce (JicI ? care formă de guvernii e mal 
bună într’uă ţeară : constituţionalii, ori monarchiái? în
trebară amicii pe célú care căutaii a ’lü provoca.

— După ómen!!!, răspunde acesta, care de mult timpii 
nu vorbise.

— Este semn bună, boluavulü pare că raţionează şi are 
forte multă dreptate în ceia ce a cjis, şopti înceţii unii 
bărbaţii mal d’uăparte.

Unü altul îî mal <Jice :
— Aï aufjit că noï voinü lua parte iu resbelü contra 

Turcilor ii?
— De ce?., răspunse earăşî acesta, ş’a le căruia vorbe 

a umplut de mirare pe toţi.
— N’am dori decât însănătoşirea celoril cari suferă 

de acăstă bolă, diseră într’una amicii şi cunoscuţii, când 
este vorba de asemenea lucruri însemnate.

Ore fără minte să fi vorbit acelii bolnavii?..
Funcţionarulii se înturnă la locu-î în familia sa, fără 

să atingă scopulű care şi ’lii propusese făcănd acea că
lătorie.
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Ismailul, altă dată renumită, avusese uă fortereţă in-, 
semnată, spre vestii la marginea Dunărei. A fost luată 
de Ruşî cu asaltii la 1789 în resbelul contra Turcilor ii ;
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şi prin tractatul de Paris, dupe resbelulii Puteriloră Oc
cidental! în Crimeea la 1856 fu anecsată, cu uă parte 
a Basarabii, către Moldova, la vechia sa dominaţiune.

Oraşultt acesta are uă întindere forte mare cu numerose 
suburbii, avendă biserici remarcabile, pieţe lung! cu ni- 
sce aleiurî prin midlocul lorii, numite : bulevardi. Stradele 
î! suntă larg! şi liniate, ensă fără pavagiu, casele cele mai 
multe cu unft etagiü, déru simtă spaţiose şi aű curţi 
mar! ; posede sumă de edificii publice, unele ensă ruinate ; 
comerciulu de comercianţi greci, români, bulgar! şi ruşi; 
portul î! e renumiţii prin esportulű de cereale din totă 
Basarabia sus-cjisă. Ţeara care făcea parte din Moldova, 
are câmpiï productive fâneţurî, locuri de păscută vite 
şi mult pesce prin bălţile ce conţine... In façia Ismailu- 
luî, peste Dunăre, este Tulcea, oraşîi principalii în Dobro- 
gea. Intre aste duoë oraşe se află un ostrovü de uă mă
rime forte întinsă, dis : Delta-Dunărei, care produce mari 
venituri. Dunărea înainte formézâ tre! cracur! şi guri 
principale, unulu numită canalul Sulineî, Sântul George, 
şi al treilea al Chilie!, spre Vâlcovă. In marginea mare! 
Negre, e Tusla, salinele de mare, posesiunea cum am 
cjis a Românie!...(*) Suburbiile şi împregiurimile Ismailu- 
luï, cari prin mărimea loră süntű ca nisce orăşele aparte, 
se află, în susul Dunăre!, spre vestă : Lărgeanca, Brósca 
şi Nicrasofsca-nouă; spre nordă: Saftianu, Trubaifca, So- 
flanu; la estă şi în josul fluviului, Nicrasofsca-veche, 
Copănăibalca; împregiurim! car! măresce îndestul acesta 
importaută oraşă. Pre lângă Trubaifca şi Sofianu este
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unii Iacii care e ca uă ramura a Tal pucului. La vale 
ele aci, spre cursul Dunărei, este Bugeagu-mictt, şi mai 
in joşii Bugeagu-mare. Peste fluviu, e Paulina, unu sătucii 
de ruşi şi lipoveni, cu uă bisericuţă de ritul orthodocsu. 
în Basarabia care conţine trei judeţe remarcabile, ance- 
sată României prin tractatul ii de Paris, fiind uă sumă de 
bălţi precum am arătată, prin cele mai multe aceste lo
calităţi locuitorii simţii cultivatori şi pescari, şi se face 
un însemnaţii comerciu cu pesce. Pre câmpiile d’acolo simţii 
sate şi oraşe, capitalele acestorii judeţe, precum Ismailu, Bol- 
gradu şi Cachul, în cari simţii aşedaţl colonişti Bulgari, 
ce se numescii : Găgăuţî. El simţii buni iconomî cultiva
tori, şi parte din el vorbescu limba turcă în familiile lorii. 
La Cachul simţii mal mulţi Români.

în centrulii piaţel Ismailulul este cathedrala, biserica 
grandiosă, cu unii turnö înalţii, cu orologiu şi clopote mari; 
ea se numesce : Sobor ulii. La 1 Octombre, de sărbăto
rea : Acoperëmcntidîï Maicei Domnului, ch ramul ă acestei 
biserici, se face pe piaţa Soborului unii tîrgii anualii care 
ţine vre-uă duoë septămânl, şi se mişcă acolo un însem
naţii comerciu.

Lucruri de văcjut şi de studiată ale acestorii locuri 
Dunărel-de josă, silntii, din cele mal principale, for- 
tereţele.

Dunărea care merge făcăndă mari curbe, mărginită 
cum (Jiserămii de bălţi însemnate şi stufăril fără sfîrşitu, 
este dominată de aceste cetăţi, cari, astăzi, nu represintă 
decât grămedl enorme de ruinl. Cele pe partea stângă 
a însemnatului fluviu, numai essistă, saă, şi déca essistă, 
e în memoria celorii cari cunoscă faptele petrecute în
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vechime acolo, la Ismailu şi Chilia. Acăstă din urmă, în 
timpii Iul Ştefan şi alţi Domnitori, forma portul princi
pale de comerciű al ţercl, precum e astă-dl Galaţii. A- 
cum ruinată, desfiinţată, numai câte-va biserici, dintre 
cari una e chiarü fundată de Marele Stefan, pare a face 
însemnătatea locului şi însufleţesce credinţa unui tîrgu- 
şoril care este alături. La Chilia vorbescă ruinele de im
portanţa cea avut-o acestîî punctă sub Domnii Români, 
şi mal ’naite în timpii cândü Genovesiï predomniaü cu 
comerciulü lorii marea şi ţermil ăstui fluviu ce traversează 
şi légá Europa întrăgă cu Orientulü. Se dă acestorü din 
urmă edificarea astei cetăţi. Ismailul are uă posiţiune do
minantă precum e a Calafatului în Oltenia. Klîî ţinuse, 
despre Dunăre, un al duoilea rangă între cetăţile cele 
tari. Fu răsturnată din temelie de Ruşi când îlil pără
siră, după convenţiunea dintre Puteri Ia 1856. Şi, elfi 
(cetatea) ca un omil care uită în bătrâneţile sale adăncl 
întâmplările şi evenementele din viaţă-1, peri rëmânéndü 
ca nisce munţi de cărămirll şi petre, fortereţa, casarme, 
parapeturl, casematele, — tunurile ţintuite şi sfărîmate, 
asvărlite din Joculil lorii, şanţurile Iul largi stricate des
fiinţate ca şi murul celă tare care ílű ocolia. Tóté dinlă
untru-! magasin!, citerne pentru apă, grajduri, bucătării 
şi multe alte edificii numai sûntü; afară numai de vre 
uă duoă biserici; cari, precum cele de la Chilia, staă în
tregi. Una din ele, cea de la marginea Dunărei, a fost 
geamie, apoi s’a transformată în templu ortbodocsă, 
văndă alăturia uă clopotniţă veche de lemnă în care săntă 
şi astă-<Jl mari clopote. Ţermul acolo se rădică cu nisce 
maluri gigantescl. Cursul fluviului precum am arătată, for-
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mează uă insulă mare cât unii districtii, Delta, pe care locu- 
esce abia nisce pescari. Are uă privire pitorescă vëdânduse în 
depărtare Tulcea cu bisericile şi minarelele geamiilor strălucind 
în radele söreiül. Navele cu pânzele albe se vëdü plutindii 
în töte direcţiunile, şi vre unu bastimentü cu aburi, lă- 
sândü în urmă-1 colöne de funnl negru, vine de către 
Yâlcovû şi Chilia, sau de către Galaţi aducêndü mărfuri 
şi posta. Spre séra este încântătorii audindu-se sunetulű 
valurilorö, şi cum despică lotcile (batelurilc pescariloriî 
lipoveni) undele mişcate de vénfcü ale fluviului aprópe de 
ţermi ; şi, la lumina stelelorü, cum aceşti pescari chiamă, 
prin uă strigare acuatică afundă, produsă din loviturile 
în apă a óre-cari instrumente, prin care el înşâlă morii- 
nulă şi somnulii, să iasă din ascundëtorile lorii undoase.

Lume adunată de töte stările şi töte costumele se vede 
de ocasiunea tîrgulul, precum şi în alţi timpi, pe piaţele 
şi stradele Ismailulul. Uă mulţime de cară şi cäruciöre 
se grămădescil pe la porţii cu cereale. Uă numerósá so
cietate de bărbaţi şi femei se preumblă pe bulevarde, 
gäsindü în timpul căldurilorfl uă umbră plăcută de ar
bori acaţia.

Însemnându aci câte ce-va din obiceiuri, pe lângă cé- 
iulü care se bea pré mult în töte casele, pâinea cea bine 
crescută, albă şi de uă mărime monstră, aveinü cead’ântâl 
a nota; care se frământă şi se vinde de femeile ruse în 
piaţă. Apoi aceia ce e de uşii poporului rosian precum 
şi româniloră, fiind în contactă cu acesta, toţi rodù se- 
mânţa flórel-sórelul, încât numai câte ùnü străinii se scu- 
tesce de acéstá continuă ocupaţiune. Se vede une-orl fe
mei învestite de moda cea mal nouă, cari vin să asculte
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musica militară în vre unul din bulevard!; ele ţine în 
uit batistióni disa sămânţă. Amu putea elice, că, dupô ace
sta, se póte distinge unii străină de cu rend venit dintre indigeni.

într’uă di, spre sără, uă mulţime de bărbaţi şi femei 
alergară se vădă pe ţermî oştirea adusă cu bastimentulii 
Stefânu-cel-mare. Aceşti militari erau ca vre uă duoe 
companii de vănătorî veniţi de la Galaţi. Sosirea lorii fu 
salutată de notabilităţi a le oraşului, şi fură priimiţî cu mu
sica la debarcaderü în portă. Omenii şi aci ca în tote 
părţile, se preocupă şi se interesează de câte ce-va nou. 
Casarma cea situată mal în sustt de la ţermî şi ocolită 
de aleiuri,. încurênd scotea unu mare sunetă, plină fiind 
de acest! militari.

A duoa-di pe la amia<JI, ună june ostaşii mergêndfi ală
turi cu unii bărbată care dupe căciulă şi îmbrăcămintea 
sa se cunóscea că era unu omii de la munte, pâşia peste 
şanţuri şi peste grămedile de tunuri sfărîmate a ie cetăţii 
celei distruse. EI vorbiaă preumblândă căutăturile lorii 
în tóté părţile cu uă nespusă mirare. Sórele era susă; 
şi ferbinţăla, de şi simţită în acelă timpă, fiind-că era 
în Augustă, o mal potolia-óre-cum ună uşurelă văntii caro 
sufla despre ape.

Acolo, la óre-care distanţă la umbra unul salcâmii, ună 
musulmană îşi aşternuse pe ărbă vestmîntul seă negru 
găitănită, pe care sta îngenuchiată şi plecândă din când 
în când capul în joşii pe mâini.

— Cine va fi őre acelă omă care stă acolo?., şi ce 
face elù? întrébà mililfarulă pe ţăranul de care era acom- 

' paniată. Ţeranul acesta părea că fusese mal de multe-orl 
peste Dunăre.
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— Este untt Turcü care se ’nchinä, rëspunde păstorulÜ 
căprarului de vênâtorï cu care visita cetatea.

— Cui se închină elü ? adaogă cam rîdôndü junele cu 
ochii ficsaţî la păstorii.

— Cui ne închinămii şi ne rugămă noi, colo în midlocul 
câmpiei sau pe vîrful de munte, unde n’avemtt biserică, 
şi îngenucliiămii dinaintea uneï stânce de pétra, or! pe 
érba mole, şi ardicămă ochi! şi mâinile către ceritt?..

Dér să lăsămă asta. Tu acum a! făcut duo! an! în 
óste, ma! a! să fii earăşî duo!, şi apo! te liberez!, trec! 
între reserviştî; caută când te ve! însura să nu ia! fată 
de pe aici, ci să vi! înapoi acolo unde aï ma! trăită.
No! cu toţi o să te ajutămă să prăsesc! vite şi să te 
fac! gasdă bună la no! în satu, sau la tîrgă, cum îţî-va 
plăcea. Moşu-teă cel de la Lainic! îţ! va da bine cuvîn- 
tarea Iu!.

— Cât despre asta, iubite Soare, o să vedemă cum o 
să fie... Dér spunem! cum se întemplă să ne găsimă no! 
tocmai în Ismail, dupe atâta timpă de când nu ne mal 
veclurămă din Craiova? Tu eşti bine? Acasă sunteţi cu 
toţi! sănătoşi?..

— Eu lipsescă cam de mult de acasă. Priimescă ensă 
tot-d’auna scrisori; sciu că simtă bine cu toţi!sânetoş!!..

^ Amu fostă cu nisce Silişteni în Dobrogea, unde e! alta^- 
dată iernau oile, şi acum sântă siliţi a le preumbla p’îu 
Basarabia. Borceanu face lângă Chişliţa caşcavale cu care 
se duce la Constautinopolă de Ie vinde. '

— Fratele meă Soare! fratele meă!.. cât îm! pare^.,^
- bine că te vecjă! câtă bucurie îm! făcuşi tu!.. Când teŸ'ôdü**-'-'^ 

pe tine păr’că simtă colo pe munţi unde păsceam no! oile?.;
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— Aşa, să ţiî minte ce ţi am <Jis, să nu cauţî să te însori 
aiurea! Déca aï nevoie de ce-va banî, îţî vomă da, a- 
dăogă românulü cel cu căciula de óié albă pe capă. Tu 
aï lăsat puçine vite acasă; noï avemü grijă de ele...

Dupé cinci minute eî se întâlniră cu Turcul care se 
rădicase de la pămentfi, îşî scuturase vestmêntulü, plecă 
către ţermtt, şi în cale se vădu cu cei de mai süsü.

— Bună cjiua jupan Hédiim! cjice pästorulü acestui 
Musulmanü.

— Să fii sànëtosü! răspunde Turcul celuî ţereanu. Şi 
aruncândü ochiî spre Mitea, pe care îlti cunoscuse de pe 
când elü venia cu oile împregiurulü Calafatului: Bre! mi
nune! adăogă elü, eatä unü voinicü ascherü!.. Şi tu Soare? 
întrebă Musulmanul, şi tu eşti unü ostaşii?..

— Şi eü, răspunde acesta fácéndü cu ochiul către ca- 
poralü. Maï scü!.. adăogă elü. Cine scie ne vomü vedea 
amênduoï pe câmpii de bătălie!..

— Bre! îmï pare rëü!... Noï am fost tot-d’auna pri
eteni, şi tu, şi părinţi teî au trăită bine când a venită 
Ia dugheana mea, în Vidin. Acum s’a făcut amestecătură, 
că nuraaî cunoscü ómenü pe adeveraţiî prieteni, tmî pare 
rëü din sufletü de asta! adăogă Turcul.

— Adevărat, jupan Hechim e unü negustorü fórte cum 
se cade, tot-d’auna a plătit omenesce mărfurile cari i 
le am dat, urmă Românul cel cu căciula de óié pe capă. 
Dér acum ce-fel te găsescî D-ta aici, tocmai de la Yidin ?..

— Am fost, bre! la Stambul, răspunde Musulmanul ; şi 
la în íntórcere, caut să cumpără orză unde voiü găsi. 
Trebue pentru oştirea Padişachuluî... Să ne vedemű să
nătoşi!.. adăogă Musulmanulü.
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— Mulţiamî dumitale jupân Hechim, respunse omulű 
cel de la munţi.

— Dér unde?., adăogă caporalul care de când era mi
litarii se făcuse cam comediosű, că făcu şi elii cu ochiul 
către Soare.

— Bre! unde o fi!., să ne vedemü sănătoşi!., res
punse Hechim, eelce cam pricepu sensul vorbelorü aces- 
torü băeţî pe cari îi descriserămă...

Cam la orele patru, cânta banda militară în bulevar
dul de joşii, spre biserica St. Dumitru. Aci e uă piaţetă 
ocolită cu magasine şi se găsesce unű casinu în façia a- 
leiuluî. Uă sumă de bărbaţi şi femei se preumblaţi în tóté 
direcţiunile, şi militarii de curend veniţi se amestecai! 
p’îutre mulţime. Caporalul Mitea nu înceta d’a se pre
umbla cu colegul sëü de altă-dată, păstorălă Soare. 
Cu câţi-va paşi îndărătil venia duoë femei rîdêndû şi vor- 
bindü despre diferite nimicuri. Cea mai jună avea unu 
aerö copilárescíí, blondină cu îmbrăcămintea fórte curată 
şi cu guşti! peptănată, dupe cea din urmă modă, şi arë- 
tândü uă dentură încântătore când rîdea sau vorbia. Mi
tea íntórse capulii şi rëmase ca uimită. Eli! ar* fi voit să 
stea ca să aştepte acea grupă, dér Soare îlü trase dupë 
dênsulü şi mereű înaintară. Aste femei trecură pe dina
intea bărbaţilori! (jlişî ; şi, la uă distanţă, cădu de la una 
batista. Mitea se repezi de o rădică şi o dete aceleia care 
o perduse. Ea îi mulţiămi cu multă graţiositate, dér ne
greşit se uită lungii în fisionomia ăstui militară. Acésta 
precum şi companiona ei se cunoscéë că nu eraă de fe
lul loră din astă oraşă. Mitea o cunoscuse pré bine ; 
ensă amicu lui îlă împedica d’a se ţine dupë dênsele, şi
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a putea vorbi celeia care era mal juna. Elfi îuturnân- 
duse dupe uă (Jiumëtate oră singurii, densele dispăruseră 
din drumuleţele bulevardului şi se duseseră să şedă în- 
tr’uă parte pe uă bancă, lengă uă bătrână ca de şdse- 
clecî ani, şi cu acésta, puçin în urmă, se depărtară spre 
partea din susu â pieţei. Ele aii părăsiţii pré îndată a- 
cestü locii de petrecere. Când ele s’aă dus era numai 
patru şi diumetate orele.

Mitea rëmase confusiatü avênd întipărită în mintea-! o- 
brasul rotund şi albii acele! june copile, pe care ensă nu o 
mai putu să o găsiască. Elü era unu june militară plăcu
tă. Miliţia este uă scolă care deşteptă, lustruesce şi for
mează pe omü. Elii scia vorbi bine, era îndestul de în- 
drăsneţă, stimată între camarad!, un alesă dintre gra
dele inferiore la corpuri, şi prin urmare, carieră î! era 
deschisă d’a înainta în viitoră. Acea fisionomie neştersă 
din imaginaţiunea sa îlu însoçise pretutindeni, şi acum 
îlă umpluse de uă nespusă bucurie că o găsesce unde elă 
nu se aştepta. Elă doria ca negreşit să o întelnescă. Dupe 
vre uă cáte-va (lile ar’ fi fost pró târdiă; cöc! era de- 
cisiune să se trimită câţî-va vânător! aleşi ca instructori 
la diferite districte, şi densul era hotărîtă, dupe cererea 
care o făcuse, de a se duce la Dorolioiu. Şi uă-dată elă 
depărtată de aci, cine scie ce se va întâmpla cu fiica a- 
celuî funcţionară despre care vorbirămă, pe care oştea
nul o adora din sufletă? Elă spera că o va afla; era 
sigură de acésta. Merse ensă la casarmă şi se regulă 
pentru ca să ' nu fie acolo la timpul de apelă ; acesta e 

.uă trébá de sergent-adiotantă, cel-ce’i învoise congediu. 
Plecă ma! târ<Jiă earăşî cu fratele seă Soare ; şi, în nop-
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tândü, eï eraü jrîn strade, fiind iui sără liniştita precum 
fusese şi di ua. Elu avusese învoirea sa rămână în oraş H 
cu omul acela ori cât îî va plăcea. Amânduoî se dirigeaö 
spre partea către portă.

Se înnoptase de totu. Luna nu apăruse la orizonte, fiind 
în scădere ea atunci, şi pentru că oraşul este rëü lumi
naţii, tote stradele eraü învelite de uă profundă întune- 
ricime. Eî audiră sunândă clopotu cel mare al Soborului 
din minuttt în minutii. Când se aude trăgăndă aşa, negre
şit s’a întâmplat vre un accidentă de care se înştiinţea
ză populaţia. Incurăndă se audi şi alarma dată din cor- 
nurl de la casarmă. Pe lângă popolul care era rădicată, 
ostaşii căta să alerge cei antei audindă eî tocsinulă. 
— Ce este? Ce este? întreba mulţimea care fugea în tu- 
multă către piaţa cathedraleî de unde se audia acelă su- 
netă lugubru.

— Arde!... e focă mare în piaţa de süsü!... răspun
seră unii cari vădură ântăî rădicânduse uâ coldnă de 
fumă cu scînteî pe d’asupra caseloră din apropriere unde 
era incendiulă.

— Arde un hotelă!.. diseră pompierii cari alergaă 
bătândă caiî să morgă maî iute, asemenea şi câţî-va sa
cagii alergară să umple curênd sacalele. Totă lumea trebuia 
să vie în ajutoră. Spectaclul acesta e îngrozitoră, cu cât 
va li îioptea maî întunecată. După căte-va minute colóna 
cea de fumă se preface într'uă flacără de care era lumi
nată oraşulă. Se audă ţipetele în tote părţile, şi îngrozi
torul sunetă lovia mereă. Incendiulă mistue şi desfiin
ţează cele maî mari edifice, periclitează familii; ardă caiî 
în grajduri, se risipescă şi se prefacă în cenuşă tóté penă
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unde este întinsă, şi cât se mâresce muge şi trosnesce 
în aeră aruncându în mari distanţe scînteî şi lemnele ar
tende. Toţi daii ajutorii să scote de prin case; surpă în- 
vëlitorile, doboră la pământii magasiî şi despărţitorii e' de 
scânduri dintre curţi, hornurile de pe case se aruncă joşii 
şi chiar pereţii înflăcăraţi; grădini, arbori, clăi de făniî 
şi lemnării de provisiune tote perii. Se pune multă ac
tivitate atunci spre a micşora rëulii. Este cea mai mare 
mişcare de popolü care pune umărul şi braţulii. Pompi
erii cu pompele, cu machinile, cari se espumi d’asupra 
învălitoriloru cu topórele în mâini, ei făcu şi mai mult, 
că intră înlăuntru cameri lorii ardêndü să scôtë victimile 
din acestu mare şi nemărginiţii desastru. în acelii oraşil 
fiind mai multe case aşedate sûntü forte spaţiose, şi cele 
mai multe acoperite cu olane, saü cu stufü de trestie. 
Casa ce se îucendiă coprindea uă mare lărgime, şi era 
multe camere închiriate. Foculü irumpsese de la estremi- 
tatea din susii, de la uă pâinerie, care se mistuise álla
téi de flăcări ; şi apoi se lăţise şi coprinsese camerile tote 
şi împregiurimile acestei curţi spaţiose. Oştirea formase 
unii cordonii ca să apere de furi bagagele ce omenii le
putuse scote şi cäutaü a le duce mai departe de focii. Pompi
erii cu pompele lucraü din putere ; ómenii cum (liserămu 
daü cât puteaü ajutoră. Atâta era bine că nu sufla ventulu 
că ar’ fi pustiită uă mare parte a oraşului; şi aşa s’a 
mărginită încendiulă în vre uă duoă proprietăţi cari erau 
mai apropiate, 

în amesteculă acesta, în tumultulă spăimântătonl şi în 
mijlocul flacăriloru cari eşiaă din ferestre şi d’asupra în- 
velişeloră ca dintr’ună coptoră, s'aucjiră nisce strigări şi ună
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înfiorătorii ţipătă ce pătrunsese în inimile tutulorü. In una 
din camerile clin joşii, spre care parte flăcările coprin- 
sese façiada, uă femeie rămăsese înnăbuşită acolo, care 
numai putea să iasă ; pentru densa toţi strigat! şi cereai! 
ajutoru. Părinţii ei rămănendă ca şi morţi, omenii îi du
sese în uă altă casă mai departe, şi numai uă biată bă
trână îşi smulgea părul aci şi îşi frângea mâinile, stri- 
gândü şi ţipândă cât putea, că pe nepotă-sa a coprins-o 
focul în camera care începuse acum să ardă.

Spargeţi pe d’asupra straşina şi intraţi!., striga uă 
voce întocmai precum răsună tunetul îi prin munţi, adre
sată către Pompierii cari tăiai! învelişurile pe d’asupra 
flăcări lorii. Autorităţile locale eraţi presinţi: prefectulti, pri- 
marulii şi poliţaiulă. Aucjindă de acăstă nefericită victi
mă, striga prefectulti câtre pompieri:

jOpt-cleci de franci, băieţi, se dă acelui care va pu
tea să scotă pe biata tenără din casă!,

Mitea care era aici dimpreună cu Soare, p’între negu
rile de fumti şi detunătura pompelorti ce aruncaţi apă 
pe straşini, cuuoscu îndată pe acea bătrână, şi ţipetele 
ei le auiji mai ântăi decât vocea şi promisiunea cea de 
bani. Nu perdu elti uă secundă, aruncă lui Soare tunica 
sa, şi ceru numai uă cergă ca să se înfăşore şi să ’şi 
acopere façia la flăcări. Soare ţinu bine uă bârnă care 
era sprijinită de straşină. Tocmai când Mitea punea pi- 
ciorulü să se sue ca unii fost pompierii, untt jidovii bătrănu 
llti oprcsce, să ’ï cfică: că, în caniera d’alături, care e a 
sa, elti a uitată unii mică cufără în care avea 500 lire 
otomane şi înscrisuri de uă mare valóre, care era pusă 
pe lină scrină ; de ’ï va scote cufărulă (Jiumătate aurul din
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elő îï va da luï. Acesta fusese ca unii felii de casierii 
uneî societăţi ascunse de contrabandă numită: Moneda. Ca
poralul fi vănătoru, surprinsă de promisiunea bătrânului care 
Tar’ fi făcut să întârdie unii minutü mai multü, întorse fa- 
çia, apucă lemnulii cu amenduoă mâinile, se răsucesce pe 
elü, şi dintr’ uă puternică repeditură fu süsü pe înveli- 
tóre, spre spatele casei. Pompierii cu topórele în mâini 
făcuseră uă mare spărtură aruncândü ţiglele şi lemnele 
căpriorelel; el spârgéü acum şi tavanulü. Aruncaţi pe 
mine mereu apă!., dise Mitea, care, ţinendu într’uă mână 
unu felü de învëlitore de lână grosă se înfăşură cu densa 
precum un copilü care s’ar’ juca; şi elü intră înlăuntru 
prin fumulü care se rădica de pe gura acelei spărturi. 
Toţi înlemniră vedêndü purtarea cutez átér e a acestui mi
litar u, şi însuşi comandantele seu, unii căpitanii, care a pu
tut să ’lu cunoscă din fruntea soldaţiloru.

Pompele aruncaţi cât putea apă împroşcându cu sgomotu 
pe ; d’asupra focului, şi sacalele se audiaü uruindü de de
parte alergându să umple continuu acele vase. în ase
menea împregiurărî minutele siitnü pré lungi, se părea că 
acestti ostaşii întârzie mult, şi unii chiarti începură a se 
înduoi că Tar- mal vedea eşindm

— Daţi apă! daţi apă acolo să stingeţi flacărea care 
se lăţesce d’asupra spărtureî!.. Striga într’una mulţimea, în
tre care cel mal tare s’audia Soare, desperaţii fiind şi credendü 
că acela care i era ca un frate nu va mal eşi. S'a obser
vat că şi musulmanul Hédiim, cel-ce audindü de focu, spă- 
riatű de incendiile cari le văzuse în Constantinopole, nu 
se putuse opri să nu fie şi elfi, şi să strige cu mulţimea, 
să dea apă acolo... Flacăra coprinsese de tot învălitorea,
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eşincl de. prin olane cad săriau încinse fácéndű mare sgo- 
motîi, şi se împreunase cu acea eşită de prin ferestre 
afara ca nisce rîuri de focîî.

într’ acestea tocsinulü nu înceta a se audi mereö de la 
Sobor îi şi de la alte biserici învecinate, şi omenii într’ 
una veniau...

>A murit? a murit?./ se audi de-uă-datfi uă voce 
care era a ţeranuluî cel-cc ţinea encă joşii sub flăcări 
bârna pe care se urcase fratele lui.

Mitea în adeverii a foştii eşitfi, purtândîi pe braţele lui 
uă femeie care numai mişca, ca cum era mórta ; dér elfi 
îmbrăcată fiind într’uă gârlă de apă care venia asupră-î, 
nu fusese vëduttt de ochii mulţimeî care repeta, dupé 
Soare, vorbele: >A muritu?.. a murită??/ în cele din 
urmă pompierii veniră în ajutorulü lui, când elu se lupta 
cu povara, precum duc păstorii ôia mal 'mult mortă că- 
dută peste stânci de petră sub vijelie şi trăsnete ca în
tr’uă mare turburată de peire.

Acostă împregiurare atrase către dênsul aplaudele mul
ţimeî, laudele spectatorilorfi şi admiraţiunea tuturorü, 
către care elu spusese : că, mal bine ar’ fi murit acolo 
între flăcări şi sub ruine, decât s’ar’ fi înturnatu singurii, 
dupé ce a găsit pe acea tîneră fiinţă acolo leşinată.

Câtă uimire fu pentru dénsulu şi câtă mirare, când, 
în femeia pe care o scosese ca din mormênttt, vë(Ju că 
e acea fiică cu fisionomia dulce, dómna vişurilorfi sale,

. căriia elfi se făcuse mântuitorul eî; dér câtă simţi du
rere şi câtă îî fu jélea când se apropie de dênsa bătrâna 
muma mameï eï, dupe ce elü o lăsă josîî din braţu-I, şi 
o găsi fără rësuflarè, lipsită de viaţă şi rece ca uă pé-
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tril. Ea a fost dusă îndată la ospitalii ca să i se dea 
tot ajutorul» putinţiosft de a o readuce în viaţă. Soare, 
amiculü şi fratele seu, a fost mărturii la astă întâmplare. 
Omenii îlii lăudară pré mulţii, şi însuşî musulmanul Hé
diim, trecëtonl prin oraşul ii acesta, avusese ce să pove
stească dupé ce el ii'se înturnă la Yidin.

Incendiulö a ţinut penă dupe miedul nopţii, şi tocmai 
despre <Jiuă s’a stinsă de tot.

La trei dile dupé acestü eveniment», Mitea de la ve- 
nătorî, care fusese recomandaţii mal dinainte, iu înălţata 
în gradă de sergentu.

6G

VI

INTRIGA PRIN SISTEMĂ

Déca inserămă aci amănuntele acestea, o facemă ca 
să arëtâmtt penă la ce gradă de dcsvoltare şi politeţe 
ajunsese pentru societate în conduită militarulă nostru. 
Precum este vëcjut, elă era ună omă de inimă, care dupé 
catastrofa ce venise familiei care perduse tot prin incen
diu, a compătimit* o din sufletă şi ar’fi dat chiarft viaţa 
ca să fie în ajutoru-î. Elù venia adese-orî de o vedea. 
Se întrista că vedea uă mamă bolnavă, tata nu scia ce 
să mal facö în neavere şi cu atâtea greutăţi, şi despre 
care se ;<Jice, că, din acea nefericită (Ji, căzuse la patima 
beutureï. Bëtrâna, de şi fusese bine conservată, puçin 
putea sä facö pentru juna el nepotă de a o vedea feri-
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cita. De câtc-ori ea vedea prc junele acesta, îşt aducea 
aminte cu lacrime în ochi, ca a avut şi dênsa unü feciorii 
pe care l’a perdut fiiind în 6ste, şi d’aceia, ori când elő 
venia, ea credea că vede pe fiiul el.

Cât despre juna fiică, întocmai ca uă flore care a prii- 
mit graţiile spre a place, inspira din ce în ce unü inte- 
teresil junelui acesta, că n’ar’ fi părăsit-o unü minutü 
temênduse ca vre uă suflare necurată, un ven tu corump- 
tivü să nu vateme delicatele ei nuanţe. Elfi ensă, ca unü 
oinil care ar’ fi priimit uă înaltă educaţiune, nu vorbi 
nici uă-dată de façià cu densa despre cele ce se petre
cuse, ca să nu o umiliască; ci numai bêtrâna cât amin
ti a greşiala ce o făcuseră ei cu toţi, că nu apucase să 
dică fiicei să iasă că foculfi coprindea partea din façià a 
caselorfi incendiate. Mitea şi mal mult din bună conduită, 
pentru respectulu către astă familie şi simţimentul nobilii 
ce conserva astei fecióre, déca îşi permise vre-uă dată 
unii dreptu, fu acela că îi sărută de vre uă duoë ori mâi
nile, ca şi mamei sale betrâne.

Elfi voi să arête şi să îndepliniască urmările unui ade
vărat cavalerii. îşi proiectase, că, pe astă fiică fără uă 
altă avere decât virtutea, va putea ehl să o face fericită, 
când, dupe puçinü timpii, îi va espira terminulü in óste. 
Cu a sa bună voinţă şi aplecarea ce simţimântul nă
scuse, îşi promitea lucrurile cele mai frumóse, speranţele cele 
mai măgulitore îi suridéü de fericiri. Şi fiind-că Soare, cel ce 
îi era détorü mult, se aflase atunci lângă elü, îlü rugase să ’i 
trimită de acasă vre-uă trei sute lei noui, de pe vîndarea păr
ţii sale de vite, ca cu aceşti bani să vinë de-uăcam- 
dată cu ceva în ajutorulfi astei familii. întârzierea nu va
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fi decât pênâ Soare va merge în plaiö, şi d’acolo sa 
strângă şi sâ trimite acéstá suma. »Se înţelege ca elfi a- 
vusese unö scopu, ca juna Susana să fie promisa sa. Elfi 
îngrijia precât îi era cu putinţă de acéstá iubită flore, 
cugetulfi nu i se depărta de la densa, şi o credu precum 
dênsa i s’arëtat, precum i se rumenia obrasii şi precum 
vorbele eî îlfi încredinţa, că, densa îlfi iubesce. Elfi a 
putut audi uă asemenea vorbă din gura eî ! Se făcuse 
fórte familierfi în casa acésta; elfi une-orî istorisia felfi- 
de-felfi de întâmplări din viaţă-!, şi cânta doine ca pe 
munţi. Bëtrâna mamă îlfi asculta cu plăcere, fiica ase
meni, rechiămându în minte-I multe din acele întemplărî 
şi suvenir!, la cari densa fusese martură, când elfi a fost 
adus între recruţi la Craiova, când venise cu regimentulfi 
în Severin, să se îmbarce pe bastiraentulfi care ’lfi tran
sportase de acolo la Giurgiu, şi chiaru, cum sciţi, de când 
elfi fusese păstorii la ol. Tóté acestea ea le sciuse, şi de 
câte or! i se înfăgişaă în minte acele suvenir! o făcea să 
se uite la densulă luându-î bine seama şi termina rîdendă.

Despre acésta nie! nu putemă dice alt-felu, decât că 
Susana, ma! alesă de la evenimentulă când ea a fost scósá 
din incendiu de către acestă june, simţia uă viue pasiune 
pentru elă: şi, dênsa era uă fiinţă fără esperienţă, fără 
vre unu cugetă străină, decât aceia ce se păru în façia 
junelui e! peţitoră, cel-ce nu lăsa să trécá uă di fără a 
veni să o védiá şi fără ca ea să alerge înaintea Iu!, a- 
rëtându-i-se din ce în ce ma! interesantë, ma! graţi0să.

Ea se deprinsese să Tă vé(}a în tóté dilele ; şi déca 
ar’ fi sciut că vre uă-dată a eşit de la casarmă fără a 
trece pe acolo, când elă venia era îndată întrebată. Ceia
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ce era spre lauda luî, în anii seî de serviciu nu se în
registrase nici uit di măcar pentru densul ă de arestă, şi 
acesta o sciea toţî, prin urmare şi juna sa împeţită; aşa 
dér déca s’ară iî întêmplat lipsirea luî de duóé saű treï 
(Jile, ar’fi fost pentru densa uă suferinţă.

Intr’uă di Mitea întrebă pe fecióra cea cu imö chipű ange
lică: — Am auditu vorbele unui bătrână sergentă care 
sciuse maî multe decât mine despre a le vieţeî. Ore să fie 
de crezut vorbele care mi le (Jicea? Ore să fie aşa, că 
intr’uă fji femeia în care te îuchiuî ca unuî ângeru dum- 
(Jeescă să uite détoria eî, să înşele, să nesocotiască orî-ce 
sacrificii eî făcute, să se degradeze şi să ajungă neferi
cită din nesocotinţa eî?.. Ore să crecjă vorbele acelui omă 
care a fost înşelaţii, trădată şi batjocurită în cele mai sânte 
din simţimentc care avusese pentru femeiă?.. Ore să fie 
aşa? . .

Pentru prima óre Susana se aretă necăzită: luă uă 
aparinţă liberă dinaintea junelui, şi ’î cjise :

— Sûntü vorbe de nebunii acele ce le (Jian
— Aşî dori cu tóté astea să fiii unii nebunii şi să nu 

fie adevërate vorbele cari le a vorbită sergentul Viscol, 
care eă le am ascultată, şi nici uă-dată acéstá tristă es- 
perienţă să nu me póte ajunge... Trădare! amăgire!., fi-va 
într’ună chipu frumosă? Ore să credă ?..

Unű timpă ca duoë lunî şi ce-va se trecuse în cele maî 
dorite ilusiunî, în* aşteptare şi promisiunea unei sorte 
bune junii oră acestora cari eraü împeţiţî prin voinţa lorii 
şi a părinţilor il. Dupé trecerea acestui timpii, junele se 
vé(Ju preumblânduse la braţă cu fidanţata sa pe bulevar- 
duhl cel de joşii. Precând el umblaü vorbindă şi surr

69



Trei Sergenţi

dêndii, uit femeie, care nu se părea trecută în etate, în- 
naintă repede p’alăturia, şi, fără a lua seama cu cine densa 
se găsesce la braţti, făcu cu degitulă tinerei, care cu 
tote acestea continuă a rîde.

Duóé fete sprintene ’naltişore, călcându mândruţe ca 
nisce caprióre de prin plaiurile din Niamţu, una fiind 
bălăioră şi alta cam ocheşică, mergéfi p’alăturî cu aco
stă femeie care se părea preocupată de a le duce unde-va.

— Cine e astă femeie? întrebă Mitea sergentulű care 
veclu în arëtarea degituluî unu semnă, unii fel fi de mustrare 
făcută tinerei sale mirese din partea femeieî care trecuse.

E! tocmai se înturnaü atunci spre casă.
— E madam Schiopătuşî. Ce nu o cunosc!? Im! pare reă 

că n’am oprit-o că te recomandă.
— Dér fetele acele cari mergéh alătur!?., adăogă ser

gentulű.
— Nu le am luat séma, nu sciă cine simtă, răspunse 

Susana.
— Madam Schiopătuşî?! observă junele cam strâmbândă 

din naşă; cel-ce şi décá nu cunoscuse p’acea femeie, totuşi 
felulă portului şi mersulă e! î! spunea ce-va nu pré avan- 
tagiosă pentru densa. Nu sciă, nu o cunoscă!.. Mi se 
pare!.. Şi elă apo! tăcu.

— Ea a fost cusătoriţă altă-dată, îlu întrerupe juna 
fată. Acum se numesce madam Schiopătuşî. Densa se înţe
lege pré bine în a le mode!, alege materiile de rochi! cu 
giistă, şi or! ce găteală ma! nouă ea o scie ântéï.

— De asta, adăogă Mitea, î! stă ca diavolu îmbră
cămintea şi pöläria pe capulă e!!.. Atâtea mode?!, termi
nă clicendă sergentulű.
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— Negreşit ! uă femeie simţitore caută să aibă modă 
mal antei!...

Lipsa de uă bună educaţiune femeie! şi contactulă într’- 
uă societate corumptă cu alte femel réti nărăvite, strică 
mintea tineriloră în nesciinţă-le, cari pu au din tóté mai 
presusă moda pentru fericirea femeie!. Se vede că acestă 
boia, décà acésttf va fi essistândă! nu se putuse să nu 
atingă şi pe juna despre care vorbimu; care acum mer
gea alături cu fidanţatul el şi repetândii: negreşit! negre
şit trebuescă mode!.. Dênsa dupé unü minutu earăşl dise : 
vrei să cunosc! pe madam Scliiopătuşl?..

Ca să vorbimu de Moneda (societate) vomti dice ce-va 
despre unu personagiii venindfi în scenă cu numele care 
îlii audimu.

Sciţi că partea din Basarabie s’a anecsat ţerel din care 
ea făcuse parte (României) penă când nu se făcuse uni
rea definitivă între Muntenia cu Moldova; prin nrmare 
funcţionarii p’atunci se trimiseră de câtre ministeriul de 
la Iaşi. Drept, nu pré avemă ce cjice avantagiosü des
pre unii funcţionali cari ş’aîî împlinită réti datoriile lorft !. 
Vorbimü de un óre-care funcţionară!.. Avemă deci sub 
ochii noştri unu personagiii de la Jaşl, funcţionară în Ba
sarabia... Al cui fiiă e? positivu cine póte să scie. Dér 
se dice ca e fiiă... de la Tălpălarl, şi că élű se atinsese 
la începută de vestminte şi nume de seminaristă... llă gă- 
simă că a fost intrat în astă carieră numai cu portulă, 
şi nu cu faptele, precum se cade să fie morale, llă ve
deţi une-orl umblândă purtândă nisce ochelari, cu uă façia 
roşie ca cója de racu, şi cu călcătura cam scliiopătândă, 
fiind vătămată la ttnă picioră decâiid alergase să înşele
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guvernul ea să ia salariu de la duoë funcţiuni!.. Du;>ë 
nasu dă bănuială că cam iubesce romulu pré mulţii; ce- 
iultt îlü încăldesce séra binişoră, şi se închină mai multă 
în mâncare decât în ori-ce. Ca să arête că este în ceva 
bunii creştinii, caută vinii sä ’lu găsiască cât se va pu
tea mai vechili şi cu gustă bună. Este învrăjbită cu tóté 
rudele sale ; tuturoră le găsesce defecte, şi numai elă se 
crede bună!.. Cu ori cine a avut vre uă afacere, mal 
rară să nu 'Iu fi înşelată!.. S’a amestecat şi în politică 
când a fost ocasiune; a redactat şi cjiară, ca să servia- 
scă vre ună omu de la putere!.. Ensă îlă vëdurâmâ tot 
nechivernisită; căci, când se întorse rota lucruriloră şi fu dat 
afară din serviciu, încurênd vindea la jidani obiecte din casă, 
mobile şi chiară chartele de prin păreţi, ca să mănânce; 
ênsà tot-d’auna rêu şi învrăjbită cu toţii, precum arëta- 
răină. Şi, déca elă ar' fi avut vre uă putere, ar’ fi stri
vită pe toţi acei cu cari mai ’nainte fusese în contactă... 
De voiţi să ’i sciţi taliea şi titlurile, séinânà cu ună bur- 
tă-verde. Nu ljpsesce de pe la judecătărie de pace. Se 
găsesce la ună ministeră ună dosariă cu numele sëü de con
flictele, certurile şi încurcăturile ce le a făcut cu colegi 
sëï, fiind, cura arëtarâmû, funcţionară, şi precât ne adu
ceam ă aminte la Cachul ceva!.. Elă se numise óre-cánd 
directoră... Alegeţi la vre una din cele mai multe mese
rii unde s’arfi afla câte ună directoră, ca să ’lu sciţi... Şi 
când scria elă atunci cui-va, nu se lăsa mai josă decât 
ună ministru, avendă chârtie tipărită cu etichetă: > din 
cabinetulă directorului!..^ Veţi sei că a fost de tote şi 
p’ în tóté, şi a avut pretutindeni unghii lungi, saă glii- 
ară lungă, cum se (Jice : şi e lucru diavolului când îi ese
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cui-va nume răă, şi tot nepricopsita e!.. Cât despre intri
gantă, zavistiosă şi calomniatorii, oii cât de mult să că
utaţi un altulü mal rarii veţi găsi ca el’ă, şi tot asemenea mal 
rarii să se găsiască unul casă iii întrăcă în a linguşi, a se 
însănui. şi să răpiască minţile ca să pune pe unul şi 
pe altul să solicite posturi pentru densulă... Când apucă de 
intră în vre unii serviciu, vă puteţi imagina ca ce are să 
fie şi ce o să se petră că acolo unde unii asemenea omii 
este impiegata. A răsunat penă la Ploescî de răpiri şi de 
ne’mplinirea détoriiloril!.. Eeste şi pensionară, că a ser
vită ; ensă pensiunea-! este vendută pentru vecie Ia jida
nii uşurări.. Pre unulă ca acesta îlă pune tot-dauna în 
mişcare şi la serviciulă el Moneda...

Dér aci urnă lucru comediosă ! găsimă numele săă care 
trebue să ’lu porte legitima sa consórte că uă altă femeie 
se numi aşa. Cât despre acea legitimă ni se spune că 
era îndrăcită; şi că a îndemnat pe fiică-sa, ce era mă
ritată, să ’şi lepede bărbatulă!..

Moneda este ună diavolă care încurcă, mistifică, ciudă- 
ţesce şi preface cliiară nume... Se vede ensă că nu ese 
fumă fără să fie focă, şi tot aşa este, că: cine s’ ase
mănă s’adună!.. Aţi vădut prin acăstă capitală ună ase
menea personagiii? să sciţi că se numesce Schiopătuşl. Cât • 
despre femeia clisă, ia luat fără vre ună dreptă numele. 
Ciudat!.. Cam multă cutezare?!. Biata Basarabia! a a- 
vut nefericirea să aibă mulţi de asemenea despoietorî !.. 
Sperămă că guvernulîi român la ocasiunea (Va trimite fun
cţionari în vre uă nouă provincie va lua într’ acesta se
riöse măsuri...

Moneda ensă, societate care făcea multe mir’ ascunsă,
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ba şi chiar lucruri cari sûntft contra legiloră, îşi avea a- 
derenţi el pretutindenea şi era lăţită ca ună întinsă co- 
mercitt. Se vede că clisa damă juca aci vre unu rolă : lua 
şi densa parte în acéstá societate.

Pungaşii cam înmulţiţi p’acolo, tâlchăriile cu vite şi 
contrabandă, cari treceau şi trecu mărfurile preste hotarele 
vecine, şi d’acolo în altă parte fără să plătiască vamă , 
se conăcescu şi se acopere faptele lorii pe lengă nisce 
hangii saîi cârciumarî jidovi de prin şesurile Basarabiei, 
şi ’n mai multe puncturi la marginea Dunărei. Ei 
aü încorageatori complici, şi advocaţi, să ’i apere 
când dă vre unul în capcană. Burtă verde îi servesce 
în acésta!..

Aproposito ! avemă a elice ceva notând ă aci despre 
cârciumarî! ne mirămă cum autorităţile închidă ochii la 
acésta, că, dregerea vinuriloră cu zachar de plumbă, şi 
amesteculă vitriolului în rachiuri, precum cei mai mulţi o- 
bicinuescö la noi, este pentru consumatori uă înveninare, 
e mérte!.. Cine le a introdusă astea în ţâră?., şi cine 
se ocupă de a le controla??.

Apoi alta şi mai mare. Cu vre uă clece ani îndărettt, 
s’aă descoperită de către autorităţi nisce stabilimente în
tocmite, precum pe la Galaţi şi pe la Satul-noă, ai că
rora scopă era de a face infamul comerciu de sânge umană... 
chipulă furării odrasleloră delà părinţi, iienumërate fiice 
victime din totă ţeara pe fîe-care ană, cum le trecea din 
punctă în punctă şi din mână ’n mână penă le du
cea la Constantinopole, saă la Alessandria în Egipetă?.. 
Câte nefericite fiinţi ş’aă găsită acolo mormêntulûü. Cei în
vestiţi cu pùterea, cei-ce păzescă graniţile încliidă ochii
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<cum se operează atâtea crime făptuite prin acel scer- 
latanl!. .

Çisa femeie, din cât înţelegemil şi s’a aflat, vâna de 
•mult în fiica ce o descriserămă, uâ gâsculiţă pentru care 
i se promisese, de către negustorul Şmilaclie din Constau- 
îtinopole, uă punguliţă cu uă bună sumişdra de galbeni. 
Acesta, învestită ca unii nemţişoră şi dându-se, după îm- 
pregiurărî, de diferite ocupaţiunî, pentru care umbla me
reu cu vaporulă pe Dunăre, şi schimbându numele cât 
şi naţionalitatea, făcuse din disa femeie untt instrumentii 
pentru comerciul lui... Şmilaclie, temendu-se ânsă pré mult 
de militari cari păziaă la graniţă, în diferite puncturî, 
le da monedă, ca marfa să trécâ înainte neobservată... 
Şi femeia sus numită găsesce, tot în militară, unü ob- 
staclu la planurile şi scopul eî. Va găsi densa uă monedă 
şi acestuia! Ya sei ea pré bine să se folosiască născo- 
cindă vre uă dievolie şi ursindu vre uă intrigă!..

Susana fusese mai ’nainte însciinţată prin femeia care 
îî recomandă pe străină, că e unii impiegată la uă am
basadă, ba şi ’î adusese fel-defelă de vorbe şi multe pro
misiuni din partea acestuia, la care fiica nu dete ântêï 
ascultare. Aceia întrebuinţase fineţe şi promisiuni ca să 
ademinéscá acestă copilă ; îî disese în cele dupe urmă, că 
străinulă o cere în căsătorie, că o ia precum se găsesce 
şi o va îmbrăca în aură şi cu diamante. Fiica roşi şi 
nu 1 dete nici ună răspunsă. Vicléna aspidă învëlia ve
ninul el cu nisce forme ângerescl vorbindu-î într’una şi 
promiţându-î mal multe. Dupé aceia a lăsat-o un timpii 
fără a’î mal dice ce-va de baronul el. In cele d’ântêï 
nefericite dilc dupé incendiul întâmplată fiica dormise vre
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iui cluoe dile în casă la densa. Atunci earăşî îi vorbi. 
Militarulîi care se înamorase atât de mult de astă copilă, 
adusese la desperare pe acea talpa-iadului. Ea ar’ ii voiţii 
cu ori ce preţîi să ’Ju scotă din inima iiiceî; şi, atunci 
când ea îlu vedu eşindă cu densa la braţii, turbă de 
mânie,. şi îi făcu acelă semnu cu degitulă, de şi prefă-' 
conduse că şurîdea...

Pc la începutulă lui Octombrc, venise în Ismail iiica 
Borccanului de la Şilisce, din Transilvania, cu unii frate 
al eï mai mică, să caute pe soçiul eï, care în anul a- 
cela păscuse oile pe lengă bălţile şi comuna Chişliţa, sati 
mai departe pela marginea mării. Acăstă femeie era măritată 
cam de vre uă duoî ani ; era una din acele române cu ochii 
dulci şi cu far,ia albă fără să fi întrebuinţaţi! vre uă-dată 
alt-ceva decât apă limpede de isvorîi când se spăla; Ea 
purta uă măramă albă cu flori de borangicîi forte sub
tili pe la marginea căpătîiloră, ce scia pré bine a o aşeda, 
şi unii vălnicii pe densa de tótá frumuseţea, cusuţii cu 

- mătăsuri de însăşi mâna ei, atrăgea admiraţiunea trecă- 
toriloră. Fără să se fi îngrijiţi! ea vre uă-dată de mode, 
cu aculű şi cu ţesătura avea atâtea lucruri făcute în casă, 
cu care se împodobia; care dedea a înţelege, că portulű 
simplu dér curată face uă femeie pré frumosă; şi, că, de
prinderea Ja lucru menagiului, .va ţine locul antei tot- 
d’auna în educaţiunea femeiei!..

Mitea cercă uă mare bucurie că védu dupe câţi-va ani 
pe fiica şi feciorulu Borceanului, fostul seu stăpână în 
munţi. Se cădea neapăraţii ca eli! să vie înaintea acestoru 
copii cunoscuţi, şi să nu’i părăsiască în timpi! de vre uă 
duoă (Jile cât aă fost ei în astă oraşu.
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Sergentul» şi femeia cca cu pop tu Iu ca al leb ăd iţei, 
cu ochiul» ca al căprioreî şi viersul sonorii ca uă musică, 
veniseră de la por tu, dimpreună cu fratele cî, fecioraşulu 
Borceanu, în unul din (lisele bulevarde. Cei mal mulţi 
trecători se uitau la ei, şi nu se puteau să nu se opri.a- 
scă initi minut.» ş’a întreba : ore astă română fruindşă va 
ii sora, sau femeia militarului?

Ei pâşiaă, acesta grupă, cu unii paşii regulată ; şi, in 
astă timpă, fără să se uite la cei cari iî observa de de
parte, urmau conversaţia lorii, prin care rechiămaii plă
cutele amintiri ornate cu flori şi cu cântece a le copilăriei.

Duoe femei ănsă, dintre cari cea mai matură se ur
case pe treptele din uşa unei modiste, arătând» cu de- 
gitnlu grupa din aleiiij vorbia acelei mai june care s’a- 
reta aprinsă şi de tot turburată la astă privire. A fost 
destul acesta pentru ca să face pe Susaua, fiind cliiă- 
mată înadins, de către cestă-laltă tovărăşiţă care se ur
case pe pragulii modistei, să cerce uă profundă turburare 
în suüetu-ï aţîţată de gelosie.

Din cât se înţelege, intriga începu a prinde rădăcină, 
şi vorbele cu care termină (Jisa femeie versaţi focă şi 
veninii. Eată-le :

>Yedî, draga mea? acum eşti încredinţată că eu nu 
>am minţită, şi că militarii simtă nisce cioflengarî cari 
>n’au statornicie! Eată ce fiice iubitiilţi dumitale pe care 
>îlă creduşl că este ună sântă, care acum te va părăsi!.. 
*Vedi-lu?..

Copila nu răspunse , dér se uită cu nisce ochi mari 
vădendu pe împeţitul eî alături cu uă femeie străină cu 
care se depărta mergendu spre cathedrală. Ea n?avusese
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êncft esperienţă de viaţii, şi judeca dupé cum î se păruse 
lucrurile, saü dupe cum îi dicca asta buna de gură fe
meie!.. Se făcuse de tot albă şi galbena la façifi, şi' 
peptul îl bătu de manie. Atâta voise ş’acea intrigantă, 
care, la înturnarea el spre casă, îl dise : să vil pe la 
mine draga mea!..

Déca fiica Borceanului şi cu băieţelul ar’ fi rămasă mai 
mult timpii în ast oraşu, de sigurii că erau să ’1 intro
ducă militarulű pe la cunoscuţi, dér ea trecuse pentru a 
se duce la Cliişliţa dupé bărbatul el. Dupé plecarea eî 
cu vre uă duóé familii Siliscenl, cu care a fost venit la 
Ismail, Mitea se duse la fidanţata sa să se scuse de ne- 
venirea Iul în acele duóé dile. Uă găsi bolnava... Numai 
bătrâna îlù priiini şi stătu de vorbă cu elu. Elfi veni 
a duoa-di; ea era mal bine, ensă avea ce-va durere de 
capű, şi ’l dise că trebue să stea liniştită... Mitea se miră 
de acésta. A treia di, ea stătu închisă în casă, şi bietulu 
june nici nu avusese ocasiune ca să T spuné cine era a- 
cea femeie străină şi cu ce afaceri venise acolo.

De câte ori ensă pleca militarulű din casă, în urma Iul 
era îndată femeia acea însemnată!..
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<Jise aceia uitându-se cu nisce ochi de şârpe asupra tine-
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rei fiice care sta pe gôndurï. Uită pe acclă împuşcă lună 
care nu o să te facă fericită!.. Vino de vedî ce ţi a a- 
dus bărbatul u care adevërat te iubesce! Vino numai penă 
la mine!.. Elu e tînără galantă, şi mai multă, că te ia 
fără să ’î dai vrc uă zestre ! Uite, să te grăbesc! să pleci 
cu elă când pornesce cel din urmă vaporă de la Galaţi, * 
că apoi se strică timpulă şi este răii de a mal călători 
pe Marea-négrá păuă la Constantinopolă. Lasă aci tóté; 
şi de sigură veţi face acolo formele, darurile şi nunta!., 
îţi spun, cam cu greă o să mal găsesc! uă ast-fel de o- 
casie bună! VecJI, pe lăngă că mergi să te măriţiîntr’uă 
ţeară unde c tot-d’auna primăvără şi flori, apoi, înavu- 
ţindu-te, o să poţi să faci bine şi părinţiloră duraitale, cari 
sântă lipsiţi de avere, trimiţăndu-le de acolo bani şi ori ce !.., 

Copila nu creiju de uă-canulată acele mari promisiuni, 
ânsă, desgustată văcjăndă miserii în casă : tata al el de 
supărări, am (}isă cam bea, mama sa bolnavă paralitică, 
bătrâna care o supăra cu multa el morală, şi care îl tot 
spunea de obiceiurile de mal de mult, tóté acestea o a- 
duse în stare să facă astă greşială... Voi uă-dată măcar 
să dea ascultare acelei buue amice, către care ea îşi vărsase 
adese-orl foculă când eraă amănduoă. Se dusè la dănsa. 
Găsi în adevără acolo pre bărbatul despe care ea îl vor
bise în atâtea rânduri. Lucrurile eraă întocmite şi regu
late de către <Jisa femeie. Acela, mal ântêï îl sărută mâna 
cu politeţe, şi apoi îl vorbi, glumi, rîse, şi după câte-va 
momente presintă junei fiice ună' inelă de aură cu brili- 
antă, de care ea rămase în uimire când îlă vădu. Mitea 
nu ’î detese nimicii de acestea, coci ostaşulă n’avea decât 
simţimente.
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Ca cum asta bijuterie lua minţile Susanel simţi în ' .

vinele.ei unu focii ce. nu Iii cunoscuse pena atunci, pareil 
uii forţa noue i se împrăştie în corpul cî, uă dorinţă 
despre care iui era în stare să şi dea uă séma îl cu
prinse snfletulu ; ea atunci credu. amăgită fiind, că păşe- 
scc pe treptele fericire!!..

Ce să ve mai înşiră multe! Militarul ft în astă timpii 
venise pe acasă, dér negăsind-o, a plecat.

A duoa-di, amica acesteia îi propusese din partea ga
lantului dumnéeï noul peţitorii, ca să morgă împreună cu 
alte persóne la Galaţi, cu vapomlîi Orientulil. Ce frumoşii 
o să fie acolo!.. Baronulă va tracta pe toţi cu uă mesă pe 
vaporii precum şi la Galaţi, dise densa... Din partea junei fiice 
cine va fi? Părinţi el nu pot merge, şi nici nu treime 
să cent voc de Ia denşi când ea merge unde va... Ea c a- 
cum majoră!.. Emanciparea este în spiritulil secuiului : 
femeia are drepturi!.. Acestea craii amestecate în consi
liile ce le da clisa femeie astei copile.

Susana spuse numai mamei betraue, că nisce persóne 
familii onorabile, a învitat-o să morgă la Galaţi, şi a 
duoa-di se va înturna — AI întrebat pc tatá-téü? îl (lise 
bétréna femeie.—Lasălil pe tata! răspunde mamei salo 
bătrâne fiica cu unu zîmbetîi, fără a avea vre unu alt 
cugetă.

— Dér tată-teă o să scie!., adaogă bunica.—Uă că
lătorie de uă di penă la Galaţi, ce rëü pótc să fie? . .

A duoa di pré de dimindţă pleca bastimentul austriaco, 
în timpii pe când Mitca era la casarmă.

Persónele ce compunea societatea câlëtôre erau : duóé 
fete cari se cunosceail dupé portu lorii că eraă din nor-



Campania Romanilorü in Bulgaria.

dul Moldovei şi veniseră, pe la Fălcii şi Cacliul, omul cel 
cu ochelari cu pântecele ca burtă-verde, şi femeia care 
îi purta numele seu, ca făcând u parte din cunosciuţă îu 
familie şi amică cu copila (Jisuluî funcţionarii.

Pré de dimineţă plecară eî, pe unü timii umidii şi rece, 
dér mai târdiii, unu soare dulce făcând să străluciască 
natura în întinsulii fluviului, dişiî călători simţiră multă 
plăcere privindu acestu spectaclu- Bast’imentulu naviga tre- 
câudii prin facia atâtor ii oraşe situate pre ţermî şi veden- 
du-sc de departe turnurile biseriçiloru d’a stânga Dunărei 
şi bisericile cu geamiile prin oraşele d’a drépta, locuite 
de Musulmani şi . Creştini.

Personele aci numite prânsiră la uă mesă. Pre dupé 
amiadï puseră piciorul ii în Galaţi, şi traseră la uă casă unde 
se vedéu stôpâniï şi servitorii nisce străini, în strada Por
tului... Acolo ear a dat mesă acela pe care femeia cea însem
nată îlü numia baronii. Burtă-verde se înveşelia având unii 
vinii albii vechili de Odobescî şi mâncări grase dinaintëa lui..*

Nép tea, acele duóé fete dormiră într’uă cameră mobi
lată, împreună cu Susana.

De şi, intr’unii rându, densa intrându in cameră, le 
supriusese vorbind ti : cŐre, Anco, bine faceinii noi că mer
gem ii departe de ţâra nâstră dupe nisce făgăduell nesi
gure?.. Eu m’am îndemnaţii dupe tine!..> Şi ele tăcură 
vedâudu că alt-cine-va le aude, nefericitele!..

Susana nu le mai întrebă de uude şi cine simţii, şi 
densele tăcură...

Ea astă-dată se găsi. preocupată; se mustra în sine că 
a plecat fără să \şt cérâ voie de la tata al eî ; ensă crerju 
că se va re’nturna precum i se promisese...
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— Ce clici, draga mea ? aï dormit bine ? o întrebă aduoa- 
<Ji femeia cea cu semne de bubatü în obrasul eî, esti mul- 
ţiămită cum aï petrecută?.. Esti acum hotărîtă? Voescî să 
plecî?.. Ce nobilă bărbaţii !.. Aivedut?.. O să fiï fericită!..

— Unde să plecă? vomă merge cu toţî înapoî? ob- 
senră copila.

— Nu, draga mea, vaporulă cel mare de mesagerii plécá 
astă-cji; să mergî şi D-ta!..

—înapoî la Ismail o să fimă astă-di? O să mergemă cu toţi ?.
— Ba nu, iubita mea, eă o să maî întârdiiă p’aicî 

cu duranéluï!..
— O să mergă singură pe vaporă?..
— Cu acele duoă tinere tovărăşite, şi cu domnulă ba- 

ronă. Ce nobilă! ce delicată bărbată!.. aï vëcjut ce mâini 
curate are?.. O să.fiî îmbrăcată cu stofă de aură şi o 
să porţî numaî petre nestimate pe capă!..

Copila aci zăpăcită credu că merge la portă să se îm
barce eară pe vaporulă care se duce la Ismailă. Plecară 
cu toţiî, dupe ce luară diua bună de la casnicî, pentru 
a merge la portă.

Domnişorulă roşcată la façià fusese maî 'nainte, scóse 
bilete pentru fete şi pentru densulă.

Ună bastimentă mare cu helice fuma în portă, unde 
penă în (Jiuă uă mulţime de ómeni descărcaă şi încărcaă 
lă(Ji cu mărfurî şi nisce butóie. încărcarea se terminase 
şi mulţî pasageri se strênsese la portă. Lanţurile făcură 
sunetu rădicândă ancora ; şi dupe tote pregătirile se dete 
semnalulă de plecare. Pasagerii se urcaseră, bărbaţi şi fe
mei; între aceştia nu lipsi şi omul burtă-verde, cu vre 
uă duoi jidovi.
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Copila intra tremurând ti uimita de vederea mulţime! 
ómcnilorü din echipagiă, şi era ca înmărmurită de uă- 
dată vedêndü forma cea monstrâ a bastimentului care na
vighează pe mare. Semnalulă se audi şi a duoa şi a treia 
óra. şi lanţurile cu tot bastimentulü urmau detunătorulă 
lord sgomotă. Penă să ia séma copila privind în tóté păr
ţile şi cu acelii galanţii cavaleră dinaintea ei, cel-ce se 
servia cu vorbele cele ma! frumóse şi înfâçişându-ï cele 
mai delicate politeţe, se vëdu că şodiera ardea mai cu 
putere rëdicându uă colonă de fumtt, şi bastimentulü se 
mişca de lengă ţermî. Acea femeie ensă şi omulti burtă- 
verde şi vre uă duo! jidov! eşiseră...

Dumnedeule! astă copilă ce face?... unde ea va merge?.. 
Nici unu omii cunoscuţii, nu era nimen! pe lengă densa 
ca să o previnë, să o deştepte din ameţire?..

Sergentulü Mitea aflase din porţii la lsmailü de pleca
rea e! în acea oji, şi alergă îndată acasă unde vorbise 
numai cu bëtrâna. Elü care nu luase nici uă-dată con
gediu în aţâţ! an! de serviciu, obţinu acum pentru cine! 
cjile de la comandanţii. Plecase într’uă cărucidră din Is- 
mailü, de a nu perde timpii, şi merse tdtă nóptea pe şo- 
seaoa care duce spre Galaţi. Penă în (Jiuă elü fusese la 
Peni, şi d’acolo, fără a se opri cinci minute, se dirigeă 
către Galaţi. Ajunse acolo la portă tocmaî în minutulă 
cându bastimentulü intra în largulă apeloră. Abia se pu
tea cunósce persónele ce eraü pe bordö. Mitea vë(Ju pe 
copilă, şi î! striga: >Unde?.. Unde a! plecat??. Nu scimă 
din ce simţimentă dônsa î! făcu semnă cu batista. Pentru elă 
atuncî universul întregă se păru a fi negru; i se turburase ochi! 
încapă şi î! venise ca uă nebunie să se arunce în ape.
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Unu mărturii ocularii a spus cà a vGclut. în momeir 
tulö când ; era să plece bastimentul îi, ca. jidovii Şmil, care 
trecea de negoţiantii şi însărcinată cu diferite, afaceri pe 
la oraşele porturi, s’a scoborît unu minutii laţermii; şi, 
vorbindu ce-va cu femeia cea însemnata,, i a întins în a- 
devërii uă punga plinii cu aurö care acésta a luat-o cu 
multă adresă. Negreşit argintulii vîndăriî pentru acele trei 
fiice... J,)ise vorbele acestea rëmânêridii ea pe uscaţii şi 
cu ochii ţinendu-î spre ape: jDute, draga mea! (înţele- 
>gendu pe Susan a). Uită virtutea, şi nu crede că totü ce 
>strălucesce este-auru, totü ce se vorbesce este adeverii!.. Nu 
^ vel fi tu mal bună decât mine ca să rëmâï castă sub 
>acoperementul teü de onóre!.. Şi, terminândü aceste vorbe, 
se umflă de unii rîsii satanicii care se descria în ochii 
şi fisionomia el cea însemnată. Demonulîi Infernului n’ar’ 
fi apăruţii sub uă altă formă în acele momente...

Eară unü jidovii bëtrânü care se ţinu de mână cu a- 
celu personagiii cu caracterulii scârboşii, pe care noi îlu 
numirămii burtă-verde, veni a vorbi tînerulul ostaşii, care 
sta mêhnitü privindii depărtânduse fidanţata sa, pdte pen
tru tot-d’una!..

— N’ai voit să scoţi din focii banii de cari ţi am disű, 
aveai diumëtate din el acum; al căutat să scoţi pe uă 
femeie?., ea a plecat la Ţarigradii!,. Hei! tînërule ! !.

Şi elfi, jidovulu, dimpreună cu fostul de altă-dată dire
ctorii pe la mal multe meserii, se bucurau amônduoï de 
nefericirea întâmplată sêrmaniiluï ostaşii.

Nici numai perdu timpii, Mitea sergentul,.să stea în 
Galaţi, şi plecă cu unii altă vaporii, tot în acea <Ji, că
tre Ismailu. . ✓
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Când ajunse cam înnoptată, i se spuse de la portă, ck 
lift căutase împărţitorulă de scrisori, avăndu una pentru 
densul ii.

A duoa-di la opt ore, luă de la postă uă scrisăre si 
unu gropii cu 300 franci, cari îî trimisese Soare, după 
cum îlu rugase. Acesta îî aminfia scrindu-î : * Când te vei 
> libera. Miteo, şi vei voi să te însori, să cauţi uă femeie 
>pe potriva ta, care să fie 1 ucrătorc şi cu minte, ca să 
„fii fericită în viaţă!..>

Acest! bani fuseseră destinaţi mai dinainte ca să ’î 
dea în ajutorul ă ser manei acelei familii, care acum fusese 
în mare lipsă şi în jele...

Bătrâna, bunica fetei, prepusese un minutu, că, Susana . 
fiindtt înţelăsă cu militarulă, elă a scos-o din minţi şi a 
pus-o la cale să părăsiască casa părinţilor ă. Cândă vădu 
ănsă că tmăriilâ veni singură şi spuse, cu ochii în la
crimi, cele ce s’aă petrecută, bătrâna începu să plângă, 
să ţipe şi apoi cădu leşinată ca mdrtă pe pămăntă.

Cât pentru militară, ocupaţiunea este medicamentultt cel 
mal bună sufleteloră bolnave ; elă plecă la destinaţia ser
viciului seă.

Mai târdiu, bătrâna a aflat de sórtea Susanei, prin uă 
scrisóre care i s’a trimis...
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CALAFATUL ŞI OSMAN

Nu putemü să facemü alt-felü, ci, să ne permită lecto- 
rulü să (Jicemù íntrécátü ceva despre începutulü resbeluluî 
din anul acesta 1877. Este a nuoa campanie cu care 
Roşia s’a rëdicat contra Turciei; duelul dintre aste duoë 
Puteri datează aprópe de duo! secolï. Mal de multe ori 
resultatulü astei lupte fu întinderea teritoriului celei de 
mal süsü, în Asia şi Europa. Uă singură dată s’a Întem- 
plat de a cedat de la dênsa, şi acésta numai pentru mo- 
mentü!.. Prin lăţirea énsá influenţei şi mărire! unul im
periu creştin, coreligionarii se! din imperiulîi turcii a tre
buit să aştepte, din rivalitatea şi ciocnirea astoru puteri, 
óre-cari ajutorü de desvoltare... Ele aă sperat acésta...

Şi, îndecursulû a uă (Jiumëtate secolü, vorbindii despre 
România, încependü de la revoluţiunea lui Vladimirescu, 
evenimente mari şi numeróse s’aă succedată ín acéstá ţeară 
fiind sub suzeranitatea Pórtel-Otoraane, în care timpii se 
emancipară unele state.
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Ne vomă mărgini ensă a schiţa numaï cel din urmă 
evenimentü sub care ne gäsimü.

Credemü că vë este cunoscuţii ce-fel se începu să se 
agite Chestiunea Orientului?..

Pe la huile anului 1876, dupe resbelulü Erţegovinel, 
Montenegrulul. Bosnil, Serbii şi insurerecţiile Bulgarilorii 
contra Turciei, orisontele politicii se turbura şi se întu
neca mercü spre acéstá parte. Cel de la posiţiunî înalte 
provedéü, că, în curêndtt, va irumpe uă vijelie belică te
ribilă, care va ameninţa pe toţi. Şi hi României, bărbaţi 
de stat a’I eï, eraii détorï să he atenţi, şi să pune ţeara 
precât s’a putut pre unü piciortt mal sigură, să he la 
adăpostii de aceste evenimente, ca să înfrunte acéstá vi
jelie, de a eşi mal puçin păgubită, şi chiarii de a câş
tiga, déca se póte, din resbelulü a duoë puteri mari limi
trofe. El se puseră alături cu cehi mal tare!..

Çiaristica a spus îndestulii ce-fel aü mersii lucrurile în 
decursul anului din urmă, şi nu este, credemü, individă 
până la copilă ca să nu scie şi să cunóscá tot ce s’a 
petrecută în politică şi arme, în acest ană 877.

Déca noi ne permitemă aci să atingemă acéstá ches
tiune, o facemă numai cât să putemă a descri pe junele 
militară din cunoscinţa nóstrá, în tóté peripeţiile şi îm
prejurările în cari sórtea Ta aruncat.

Pe la începutul lui Noembre, anul espirată, îlü vë- 
fjurămă în Bucureşti cu ocasiunea concentrării óstel. La 
începutul cestuilalt ană 77 s’a simţită necesitatea ca să 
se mobiliseze corpuri pe la graniţă, şi elă fu trimisă, dim
preună cu ună corpă de dorobanţi, la Giurgiu. Dér dupë 
puçin timpă, eşindă vorba despre pace, cu totă nereuşita
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conferinţelor ii a represintanţiloră Putcriloră Europei la 
Constantinopole, guvernulă nostru retrase trupele, şi chiar 
începuse a le desconccntra.

Atunci véclüiíi pe Mitea, junele nostru militarii, canişi 
în capitală.

La începutul lui Aprilie, guvernulii romanii chiămă din 
noii reşervele sub arme şi se făcu concentrări mai mari 
de <5ste, avendti ochii aţintiţi la duoe puncturi strategice-, 
Bărboşii, unde e podul peste Şiretă, şi Calafatul, pe cari 
mâi dinainte le fortificase. Oştirea cea numerosă a dife- 
ritelorti regimente era încartiruită pe la particulari la 
inceputulă acestui anu. Românii deteră concursă pentru • 
fraţii lord' oşteni. Prin rechisiţiune, în cele din urmă, s’a 
adunată din totă ţeara cai, producte, şi de tóté câte aă 
trebuit unei campanii. Asemenea şi tot felul de oferte în 
bani şi diferite ajutore s’aă adunată de la patrioţi.

Militarulă, a căruia-cunoscinţă datează de când Pam 
vedut în mnuţiî Gorjului, Pam avută la mine în cuartiră.

Atunci avuseiă ocasiune să sciă tote aceste amenuntc 
ce le am descrisă.

Şi nu era ună momentă ca Mitea să nu vorbiască dc 
fosta fidanţata sa, de acea copilă nefericită prin impru
denţa ei, de miseria şi calamitatea ce a cad ut pe pă
rinţi ei, de greşiala ce a făcut-o densa şi de barbaria ce se 
petrece în acea ţeară, locul unde ea çra captivă. Nu ’i era 
ensă cunoscută îndestul şi perfidia acelei femei însemnate, 
care, dupe ce că a vendută cu chipulă cel mai vielen pe 
biata copilă pe aură, cum s’a aflat mai în urmă, apoi o 
şi batjocurise cu calomniile şi tot felul de vorbe inven
tate de dénsa.
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Ceia ci» observasemă în du cm, că, în rândul d’an tel. 
fiind raitele sufletului seu tot nevindecate, vorbia cu ma
re dorii despre acea junii perdută pentru care avusese 
altä-datä cele mai frumóse simţirii eilte. In urmă Onsă, 
cât fusese lâ Giurgiu şi a avuţii ocasiiuiea să întel- 
niască acolo pe acea eventuristă cu seninele pe obrasă, 
care denegri şi calomnia pe fată cât putu dinaintea ju
nelui, elfi creduse vorbele eî, se umplu de ură şi scârbă 
şi rarii mai pomenia de ea. .Mitea, cum era far’ de espe- 
ricnţă necunoscendă bine răutatea omeniloră făciiţi de a 
calomnia, dise că aşa este ; şi, déça nu blestemă pe aeëa 
jună fată, se aprinse de mare furie în contra tiranului 
captivităţi eî, şi jură din adâncul inimeî a urî ş’a despreţui 
tot ce este musulmanii, tot ce este turcă pe lume, pen
tru că aşa i se spusese că Turcii o furase, de şi o ve- 
dusc când se depărta pe vaporii. Slăbiciune, erőre!..

Animositatea sa, vorbiiidă despre persona lui, îlii făcuse 
turcofagii ; şi, când audi că Ruşii trecu, săltă de bucu
rie. Elu cu töte acestea nutria în ascunsă óre-cari spe
ranţe. Amorulă are tinereţe şi îndurare de ceî nefericiţi, h- 
tuncî când am avea dreptulă să nu ne mal gondimă şi să şter
gem ă din inima nostră numele unei fiinţî denegrite pentru 
care altă-dată aşa de mult ne interesamă. Ar’ fi voit chiar să 
fie înşelată, bietulu june militară!.. Era momente când elă 

credea acele ce i se clise despre demna ‘inimeî sale; 
şi socotia, că, póte, prin acostă resbelu, purtându-se co- 
ragiosă şifăcându-şî dëtoria de bravă, pőte, va găsi vre 
uă ocasiune, într’uă di, vre unii chipă saă miijlocă da 
se face, prin luptă, măcar âtâta, de a fi şi astă-dâtă 
mântuitorulă eî...

Si)
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Sfi venimă acum la fapte seriöse ce se petrecură. 
în adevërü oştirile rusesc! trecură, prin patru punc

tul*! în teritoriulü Românie!. Uă proclamaţiune iinposantă 
însciinţa pe Român! de venirea lorii, subsemnată de Ma
rele duce Nicolae, comandantele superioră împërâtesceï 
armate ; arëta că intră ca amic! şi voitori de bine, legile 
ţereî şi teritoriulü vorü fi respectate, locuitori! să rëînâie 
liniştiţi în îndeletnicirile loru, şi tot ce se va cumpëra 
se va plăti cu banu în numerariü.

Mulţi dintre ce! ma! serioş! bărbaţi se cam înduoiră 
d’a crede, penă ce vëijura cu ochi! intrarea Ruşii oră şi 
citiră (Jisa proclamaţiune.

îndată organele publice anunţară acésta întrege! ţerl ; 
şi corpurile legiuitóre desbătură cu mare sgomotft închiă- 
ierea une! convenţiunî, care s’a priimitü între guvernul ü 
român şi celü imperială rusă : că se voră respecta tóté 
cele ma! usă clise, şi teritoriulü nostru va fi apëratu de 
sángerósele urmări a le resbeluluî. Acestă demersă din 
partea guvernulu! Românie!, care ceruse ma! ’nainte 
de la Puteri neutralisarea teritoriulu! ţereî, şi neobţi- 
nônd-o, a găsit acestă singură midlocu d’a asigura ave
rea şi individualitatea ei, făcu pre ínalta-Pórtá să treoă 
pe Român! ca contrari a! se!; şi guvernulă Sultanului 
dete ordine la comandanţi cetăţiloră învecinate, d’a se 
purta către întréga ţeară ca cum ar’ vedea în ea ună 
inimică. Turci! văzură pre inamică, fără a face distinc- 
ţiune, Ruşî, ori Român!, pe ţermulă stângă al Dunăre!...

Drept, oraşele nóstre de pe lângă Dunăre mult sufe- 
riră cu începerea ostilităţi!. Proverbulă <Jice: Că e va! 
de brósce în Iacă unde se tăvălescă bivoli!!..
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Armatele Ţarului veniaă precum vin miorii de tómiift, 
ca siiilarea şi ninsorile despre Orali, veniaă şi curgăă 
precum cade ploile în Aprilie şi umflă rîurile şi fluviile 
mari. Ele acoperiră câmpiile, văile, dealuri şi păduri, că 
nu se mal vedea în tóté locurile decât óste pedestră şi 
călări, corturi, carăle transporturi de muniţiune şi pro- 
visiune, căzăciine, artilerie cu tunuri de câmpă şi de ce
tăţi, machine şi bărci pentru poduri, ambulanţe şi tot 
serviciul al intendenţei, precum şi nenumăraţi antrepre
nori de depourî de provisiunî, speculanţi, jidani, mar
chitani etc.

Precum numirăm îi, păşindă el pe la începutul lui |A- 
prilie în teritoriul Românii, în-curănd umplură tótá ţăra 
înaintândü repede regimente, corpuri, divisiunl, şi nenumă
rate escadróne; de la Unghenî, despre nordul Moldovei 
şi pănă la Oltü, ţinendu-se şiră tabere de tabere, aduse 
cu trenulă calei ferate, cum şi pe josă, pe căile principale 
şi lăturate, cari umplură, cum arătarăină, câmpiile, satele, 
capitale şi mal tótá marginea Dunărei. In Maiă sosi şi 
ănsuşl Maiestatea Sa Ţarul cu Maril-ducI şi aprópe cu 
tótá casa, aşeţlăndă cartierul ă generale la Ploiescl. în ca
pitală se făcu mari pregătiri d’a priimi ună autocrat ă 
óspe. Se petrecu tot felul de çeremoniï, proceşiunî şi ma
nifestări cu arcuri triumfale şi acoperindu stradele popu
laţia cu buchete. Sosindă Maiestatea Sa Ţarul, Măria Sa 
Domnitorul şi Dómna îlă priimi la gară cu multă onóre, 
şi fu dus la palatul de vără la Cotrocenl. Săra s’a ilu
minată oraşulă; s’a dat representaţiunî şi s’au făcută ma- 
nifestaţiunî cu torţe şi cu musicî la palatű şi prin pieţe. 
Dăca Maiestatea Sa Sultanul n’a voit vre-nă dată să visi-
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teze România, popului ii capitalei a «avut. dreptate? a se bu
cura vedendu în midloeulu seu pe Maiestatea Sa Ale
xandru II, Venirea marelui Impcratoră al tutuloră lîosii- 
loră fu salutata cu serbătorir! dupe cum se face unul 
asemenena înalt <3spe.

De aci lucrurile se întocmiră, se înţeleseră, se regu
lară şi se făcu seriöse pregătiri de a trece Dunărea ; care 
acesta se efectuă ceva ma! tânliă, pe când începu a se 
retrage apele cele mari din ploindele acestei primăveri.

în curând ă lupta a şi început ; ostilitate militară în
dată de la venirea ruşiloră fu desfăşurată crâncenă în
tre aceste duofi puteri beligerante, Rusia cu Turcia, mai 
antei! pe Dunăre (la Brăila, între monitorelc turce cu 
bateriile rusesc! aşctlate pe mală, «apoi înlăuntru Dobro- 
geï, Bulgarie! etc.

Aci să ne oprimă unu momentă ochi! pe Brăila. Măr
turii oculari, despre faptele celoru d’ântîî (Iile de osti- 
lităţî, ne a putut relata cele următdre :

La 9 Aprilie intră celu d’ântîî corpii de oştire, cazac!, 
conduşi de generalul ă Scobelef fiiul, pe la punctul Tabacu, 
în Basarabia, şi înaintă în acea di penă la Reni. La 12, 
Ruşi! au ocupată bateriile lucrate de Român! la podul ca
le! ferale Bărboş!. La 13, aü venit în Brăila şi tot uă- 
dată s’aă pusă de a forma bateriile de lângă ospitalu pe 
maluri, şi mal în urmă s’aă făcut cele de ma! în josu, 
din vi!, pe locuia numită Catagaţî. Dupe aceia eï con
struira bateriile cele din süsü, la Lânărie, ce vizaă a- 
supra Me cinul uî, şi cari nu avură nie! ună rolă. Cele 
din malurile' cu vi! Catagaţî şi de la Lânărie, le aă ar
mată cu tunuri de calibru mare.
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Turcia adusese, pêna a nu începe conflictul« pe Dunăre, 
câteva vase de resbelii, niscc mici fregate, prin amira
lul Obard-paşa, pe cari le înşirui în diferite părţi la 
porturi, şi cele mai multe fură postate în dreptul Brăi
lei şi Galaţi. Obard-paşa fu chiămat de a opera în Marea- 
năgră, şi monitoréie fură lăsate sub comandanţi turci. 
Când sosiră Ruşii Ia Bărboşi şl armară bateriile de acolo, 
Turcii se găsiaii sondând« apele la gura Şiretului. A duoa 
di vedêndü că se construescu bateriile de la Brăila, 
protestară contra acestei urmări, dicendü că eï voescü a 
respecta oraşulîi ; şi cele mai de frunte din monitoré se 
postară acolo de unde le putea veni atacul«. Bastimentele 
de comerciu fuseseră avertitc, şi cele mai multe plecaseră. 
Fluviulu rămăsese câmpii deschişii belingeranţiloră. Ade
vărul e, că Turcii nu dcteră nici unii turiti până nu înce
pură ântâî Ruşii.

Nefericitul« oraşu Brăila fu espusu la schimbul« bom
belor« şi obuselortt inamice, precât timpii bateriile aceste 
erau construite dinaintea lui. Piaţa, casele, magasinele şi 
locuinţele paeïnieiloru locuitori eraii ameninţate. în cu
rând« panica coprinse tote inimele, şi cei mai mulţi din 
locuitori şi comercianţi se gătiră d’a evacua oraşiilfi.

La 21 Aprilie se făcu ântîiulu atac« între Ruşi şi mo- 
nitórele turce, ce erau staţionate pe craciil DunăM* de
spre Mecin la punctulu numită Cotii. Turcii aruncară câte
va bombe cari cădură în Brăila, în foburgulă despre ca- 
sarmă, prin grădina publică, şi unelcT dincolo de gafă, 
fără ânsă a causa mari stricăciuni. Câtc-va obuse fură 
apropo să loviasea trenuUi tocmai in momentulii când sosi
se Marele duce Nicolae.’
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La 29, monitorultt celii mal mare, cu unii echipagiü 
de 180 soldaţi şi armaţii cu 4 tunuri, bastimenttt cuira- 
sattt şi pregătiţii cu uă provisiune suficientă de muni- 
ţiunl, se afla la acel ii punctii între Gliecet şi Mecin, fă- 
cêndtt façià spre bateriile de pe malul Brăilei. Elii ênsà 
nu răspundea inamicului care începuse a ’lii bombarda. Elii 
aştepta să vină comandantulü săă care lipsia atunci, cel-ce 
grăbia să sosiască de la Mecin, pe unii vaporii mânată 
cu cea mal mare iuţială Monitorultt acesta se pregătia 
în acea di de uă luptă seriósá; scoborîse coşul şifltt în
chise, dete josü apărările de la sabord şi deschise gura 
tunuriloru ; echipagiulu întregii îl sta preparată. Era a- 
césta înainte de amiac}!. Ca vre uă 25 de obuse ploă 
din bateriile rusesc! fără află putea nemeri. Elă ensă în 
fie care cinci minute îşi schimba posiţiunea mişcându-se 
în loctt. Comandantulă seă nu sosise, dér era îndestul 
de aprópe venindă cu tótá puterea aburiloră ; şi ’n cea 
mal turbată desperare vëcju cu odúi grozava catastrofă. 
Pentru monitorultt celă mare, numit Lefti-Gelii, era scrisă 
uă fatalitate ce urma să ca<Jă asupră-1, ca şi acea a în- 
tregeî armatei turce!.. Pe când era deschisă trapulă, 
care êns& avea defectulă că nu era blindată, de a se scóte 
din magasina de erbărie lădiţele cu proiectile, ună obusă 
de la inamică că(Ju d’asupra pe bordă, care rădică uă 
claie de fumă albă ce era brăsdată de mii de săgeţi de 
focă; elă eclatase aprópe de trapulă care era deschisă, şi 
lesne a putut foculă comunica la magasină. Ună minută 
după ce eclată obusulă, fu uă detunătură, care s’a aurjit în 
Brăila şi în oraşele p’aprópe ; ună nuoră negru de fumă 
fu vădută, ce se rădicase pănă la ceritt, şi precum cârduri
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de ciori cari sbdră p’în aerü, aşa sbură mulţimea ómenilorü e- 
cliipagiuluî şi tot felul de obiecte cari se nimiciră. Basti
mentul fu sfărîmată drept în midlocă, din care, în curêndü 
dupe acéstá esplosiiine, nu se mal vëdu decât fanionulü 
cu Semiluna plutindă d’asupra apelorü, şi câţl-va neferi
ciţi cari băltăcăiaii prin valuri. Vre uă câte-va bărci fură 
trimise de Ruşi intr’acolo. Ele aii adus unii prisoneră 
care scăpase de mórte, fiind forte greii rănitu, şi fanio
nulü care diserămă, ce mai ’nainte fîlfîise pe bastimentii...

Dupe vre uă câte-va clile se mai petrecu alta! Către 
mediul nopţeî, pe unii timpii întunecosii şi cu cé{.á, unű 
vaporaşii în care erau vre-uă câţi-va oficeri ruşi şi unul 
român, Maioru comandantulii bastimentului Stefan cel mare, 
şi vre-uă duoë bărci cu marinari, plecaseră în susul Du
nărei, şi ocoliră intrâudă pe uă gârlă care scotea către 
Dunărea-veclie. Apele eraù fórte mari, cari perraitéü 
navigarea pe acele gârle crăculeţe a le fluviului.

El se opriră la unu punctă de unde putéfi zări mo- 
nitórele turce. Unulu fiind mal mult în direcţiunea lorii, 
ună bastimentă ce-va mal mică decât acel de mal ’nainte, 
dér înarmată ca şi acela, şi tot atât de ameninţătoră, 
care se numia Hevzi-Rachman ; pre acésta se deciseră 
Ruşii a ’lă distruge. Fapta era cutezátóre, se cerea cora- 
giă, şi a se espune ; şi néptea, întunericimea, pênâ şi sgo- 
motul ce făcea orăcăitulă bróscelorü le venia în ajutoră, 
ca el să nu fie descoperiţi şi auriţi de Turci. Totulă era 
întocmită ; şi se îuţeleseseră ce să rëspundë, în limba turcă, 
în casă déca voră fi văduţl şi întrebaţi de sentinelele a- 
cestul monitoră. Porniră din acelă punctă uă barcă cu 
duol dintre cel mai coragioşl şi devotaţi şaluparî ruşi.
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Im duceau p’în apa duóé turpilc cari craii îndestulii de 
mari, susţinute cu plutii, a le cărora hăţuri erau legate 
de unu cablu, pe care îl il desfăşură unulil din ofiçerï, prin 
bobina, din disulu vaporii. Când barca, în puterea nop
ţii şi pe întunericulfi cel mai profundă, cum dis er funii, a- 
junse aprópe de monitorii, sentinela putu urni minutii sa 
se amăgiască credendii că e vre uă barcă de la celelalte 
monitoré, şi cei dintrensa dintre ai Ioni.

Ea a întrebaţii : cine c?.. şi aceia răspunseră în limba 
turcii...

Când barca fu lipita sui) bastimenţii, acest! şalupari 
rămaseră aci in ape, paraţi cu cele spre plutire, şi cu 
turpilele, car barca o laşa în joşii în voia apel orii. Acolo 
îndată s’a audit unii mare sgomotii, înlăuntrul monitorului, 
dér care în urmă se potoli. Şalupariî credură atunci 
că aii fostă descoperiţi şi că se detea alarmă. Dér nu; 
venise ora da se schimba sentinelile. Dupé încetarea 
acestui sgomotii, ruşii putură vedea, privindii în süsü, pre 
sentinela de la timonă care ş’aprinsese ţigara, trägen du 
unii cbibritii de yentii, şi se puse a fuma liniştită. Bar
ca trecuse în josă în cursulă apelorfi fără a lopăta ci
neva în ea, care merse uă distanţă si se opri la ţennă ; 
ear cei reiuaşi, se ocupară a lega turpilele de uă parte 
.şi de alta lângă machina cu hclice, şi apoi plecară şi ei 
dupé barcă. Ca vre uă cincî-spre-dece minute de la tre
cerea în joşii a barceî a fost de ajuns de a se efectua 
acostă operaţiune; încât timpii, de şi în întunerică 
şi târdiă dupé miedul-nopţii, Turcii, în negligenţă şi 
marea lorii neprevedere, nu sciaă encă nimicfi ca ce 
se petrecuse. Când şalupari! fuseră departe încât erau
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■siguri d*a nu’Î ajunge vre^uu lovitura, începură sa strige 
îl i11 tói ă forţ a : 1 iu ra ! !. 11ura ! î.

Semnalul acesta nu putu fi audiţii de ofiçcriï ruşi cari 
aşteptau pe vaporii, fiind distanţa pró mare penă la dru
şi. Turcii ensă deteseră alarmă şi începură a trage fo
curi spre partea unde audiră strigările.

Ofiçeriï, cari pe vaporii eraii pregătiţi, aucjindă fucilada, 
deteră focă cu machina electro-magnetică, prin cablu, la 
turpile; şi d’uă-dată uă detunare înfricoşătdre s’audită. 
Ţermii urlară de sguduitură şi valurile turburate a le 
fluviului ca în cutremură. . . Turpilele sub monitorii 
făcuseră esplosiune... Pentru tot echipagiiil acestui ne
fericiţii bastimentă de resbelă a sunat, ca şi celui cu 
câte-va dile mai ’nainte, finitul lume! !. .
Elii fu distrusă şi afundaţii.

Brăila aşa fu scăpată!...
Cele-lalte monitoré, după aceste catastrofe petrecute, 

fugiră spăimentate, pe Dunărea-veche în süsü, către Hâr- 
sova, unde fură urmărite de Ruşi şi le închisese calea cu 
turpile..,

Ensă fiind-că cadrulă acestei scrieri e pré ne’nsemnâtu 
de a face cu de aménuntulü istoriculü campanii ruso-turcă, 
a le căriî amenunţimi mintea omenésca nu le póte lesne 
coprinde şi imaginaţiuuea cea mal forte cu greii şi le va 
descri, vomă căuta a schiţa aceste fapte nuinaî cât se 
atinge de lagărulfi concentrată împregiurulă Calafatului, 
unde veduiă pe militarulă nostru plecând cu multă inima, vo- 
iosă şi plin de entusiasmă, decisă fiind a lupta pentru o- 
nórea lui şi apărarea patriei, a ’şî face détoria sa bine 
ca Română!.,
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Făcând aci uă mica digresiune, cată şi ce se petrecu. 
Se întâmplase, în acele dile de mişcarea trupeloră în 

tótit ţeara şi pornirea celorü din capitala spre Craiova, 
cit, ună bunii amicii bëtrânü se bolnăvise reil; mc ru
gase să nu ’lă las singura nóptea aceia, şi remăseiu la 
dênsulü.

Penă în diuă unű copilă bătu în uşă la casa acelui 
amicu. Elü venise forte de dimineaţă, să me anunţe că 
Mitea pléca, şi că pot să ’lü vedti la gara Tîrgovisceî. 
Më îmbrăcaiii iute şi alergaiü acolo. L’am găsită. Elü 
më îmbrăţişă ca pe părintele Iul când m’a vëclutü, plânse 
unü minutü depunêndü dinainte-mî şi ’n inima mea sim- 
ţimentele şi suvenirulü trecutului, şi eil asemeni îlil înco- 
rageaiu vorbindu-1, şi läcrimaiü îmbrăţişânduhl şi privin- 
dulü ca pre fiiulă meii.

Cât timpii defilară aceste regimente pre din façia ga- 
rel, întrTma Tamü priviţii şi nu ’lű scăpaiu din ochi penă 
ce îlü vë^uiü urcânduse în vagonü în midloculű camaradi- 
lorü sei, şi se făcu nevëcjutü plecândü trenulü cu acel 
militari. în curênd, cât aucjil numai fluerătui’a locomoti
vei, uruitulù cel greii pe şine, şi unü nuorű de fumil şi a- 
burf învăluinduse spre orizont; elü a dispărută dimpre
ună cu trenulü calei ferate, numită: Pitescï-Yôrceorova.

Să notämü că corpurile cari aü plecat ântel în acâstă 
espediţiune sûntü: Regimentul I de linie şi batalionul I 
de venătorl, cárqrü, la plecarea lord din Bucurescl, le 
aü cântatü mal multe musicï la gară. Eară la îuceputulü 
lui Aprilie, spre serbătorile Pascilorü, se continuă succe
sivă pornirea celorlalte corpuri, artilerie, cavalerie şi uă 
companie de geniu. Aceştia se repausară puçin la Cra-
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iova, şi d’acolo merseră să se uniască la Calafat cu alte 
trupe cari se aflaii mat dinainte staţionate acolo.

Calafatulu e unü oraştt noü, situaţii pe nisce maluri 
măreţe pe ţermul stângă Dunărean. Stradele lut sûntù 
largi şi liniate, casele cele mal multe solid construite şi 
de uă formă încât-va européná. Portu seü e bine situată, şi 
cu unii aleiu umbroşii pe dinainte-î. Comerciul înflorindii 
de producte; sûntii aci magasine a le comercianţilor sta
biliţi în elii. Are măreţe stabilimente publice, precum: lo- 
calultt scôleï publice de băeţî şi de fete, şi biserici în stilü 
frumoşii lucrate artistică. Notămu între acestea biserica, 
localulă de şcdlă şi casele Teodoru, fiind situate la estve- 
mitatea despre vestă a oraşului, pe uă posiţiune domi
nantă, văcjută din depărtare în cursul fluviului. Partea cea 
de la Nordă şi Estă formează înălţimi şi costişurî; acolo 
simtă construite unele redute şi baterii, şi mal în susă 
lagărul óstel.

Peste Dunăre este Vidinu, ună oraşă numai cetate, 
bine întărită cu forturi, baterii, şanţuri şi zidă mare. 
Partea despre Vestă şi Sudă coprinde mahalalele lui cu 
însemnat numără de locuitori : Turci, Bulgari, Evrei etc. 
Inlăuntru cercului închisă de murii cetăţii sûntü stabili
mente publice, geamii cu minarele înalte, casarme, case 
în care locuescă comadanţiî, uă moră cu aburi a guver
nului, pentru oştiri, ospitalu ostăşescă, ună penitenţiară, 
pe lângă care se unesce ună atelieră de meserii pentru 
arestanţî, scóla bulgară, israelită, spiţeriă, serviciu tele
grafică şi magasine de comercianţi. (*) Conţine uă óre-care
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mică industrie, mare êntrepositü de tutunuri, fabricarea 
luleleloru si unii renumiţii argintarii Bulgarii...

Dintre acest! comercianţi turc! cei mai mulţi siiutu rc- 
servist! ostaşi, redifi, şi mai cu séma artileristi.

în afară de raionul incliisii cu zidii ai cetăţii, se află 
cum diserămii mahalale. Acestea tóté ocolite de întăriri şi 
forturi bastionate. Casele mai mult barace construite de 
scânduri ; pu ci ne cu duóé etage. E piaţă de legume, abondan- 
ţă pescărie de morunii şi nisetru, yre uă duoe osterii de 
priimittt pasageri, cafenele; şi în façia Dunărei fortul ii cel 
tare, cu bastimentele în porţii, şi unii cheiu de curând cons
truiţii la marginea fluviului.

Fortereţa acésta desfăşură în façia spre Calafat, în 
cursul fluviului, parapetele întăririloru garnite cu baterii 
de tunuri, avendu înlăuntru-i casemate, magazine cu pro- 
visiuni de proiectile, erbăriile şi tot ce servă la apéra- 
rea unei cetăţi; plus castelulii .bulgară, uă cetadelă vechia. 
Cele mai mari case, biserici şi geamii simtă încărcate cu pro
ducte. Despre Vestii Ia óre care distanţă are unii fortii 
avansaţii care e în formă de stea. Despre Sudü, spre 
spate, simţii alte" forturi şi întăriri, şi penă la cele d’ân- 
téï sate dimpregiuni se găsescii redute fortificate şi apé- 
rate cu oştiri pentru ori ce casü. In óre-care distanţă de 
Calafat, în marginea Dunărei; pe ţermul stângii, este co
muna Cetate. în façia ei se vede Florentinu.

Ca comandante al trupeloni otomane şi comandante al 
cetăţii Vidinului era, în acel timpii de concetrări de oşti, 
Osmăn-paşa, Miişiru, generalisimii armatei de la Timocu. 
Elfi trebuia să scie şi să cunóscé totü ce se petrece pe 
ţermulö stângă al Dunărei. Pentru aste afaceri avea in-

100



Campania Romanelor# in Behaïauta. 101
strumcntă de apropo po un óre care negii ţi toni şi ostaşii 
tot-deuădată, în réserva, cel-ce se bucura de favórea pa- 
şeî. Acesta era gata d’a espune şi viaţa pentru a ?]u servi.

Cine n’a cunoscut pe Hédiim comercianta care scia de 
tóté şi se pricepea ia tote, si cam dochtoră gearafă, care 
căuta, descânta de galei şi scotea glonţe de la împuşcaţi, 
şi mai presus de tute musulman?. Cari din Calafateni a 
visitât vre-uă dată Vid inul fără să intre în magasinu-Î, 
priimindă eltt cu afabilitate pe toţi? Şi când vre-uădată 
a trecut mai multe clilo fără ca elfi, Hédiim, să nu fie 
în Calafat? Unu vaporu speciale trecea visitatorii astoru 
duóé oraşe riverane de câte duoë trei ori pe di, afară 
de bâtei urile nenumărate ce în tote orele pluti aü pe la 
margini şi în tote direcţiunile fluviului trecendă omeni şi 
mărfuri. v-‘\ \ 9

Guvernulă nostru p’atuncî, la intrarea trupelor fi rusesc! 
în ţeară, penă la întrunirea corpuriloru leguitore, ce erau 
chiămate să se pronunţe în acestă grea afacere, didese 
ordină ca armatele să se retrage la óre-care distanţă în 
dare tű. Calafatu fusese de-uădată deşertată de óste ; tote 
lucrările şi bateriile fuseseră lăsate.

Hechim era în Calafat. Nu se începuse encă ostilita
tea între ambele aceste Puteri, şi nimeni n’avea dreptul ă 
să atace p’acestfi Turcă venit pentru afaceri de comer- 
ciă. Poliţaiulă ensă se cam ţinea pe urmele lui.

IntrTiă tutungerie d’asupra portului, trei sergenţi vë- 
dură intrândă pe astă comerciantă musulmană. Elu avea 
aeru voiosă şi glumeţii, fuma ca ună osmanlîă şi iubia 
pré mult caféoa. Flori şi póme nu lipsia de pre lângă 
densul. Elfi dete bună diua ; şi fără multă vorbă, se a-
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— şcdă pe uă laviţă încrucişându piciórele. Cu mâna îşî dete 
fesulü mal pe ceafă; ceru să T aducă din cafencoa de 
peste stradă cafea; scôse dupe obiceiü din senu-ï uă ta
bacheră, îşî făcu ţigară pe care o aprinse, şi privi cu 
ocliî mari pe acest! militari.

Mitea, cu tóté că personagiulu acesta nu’î fu necunos
cuţii, întorse capuliî ne voind să intre în vorbă cu elő.

Ast! sergenţi din diferite corpuri, încinşi cu centuronulu 
şi cu tesaculű, cu pantalonii resfrânţl saö băgaţi în cismă, 
pregătiţi ca de drumii, rămăseseră pentru a essesuta tran- 
sportulü depositelorü şi bagagelorü óstel care se retrăsese 
mal multe cliilometre în lăuntru, pe la comunele dimpre- 
giurö. Yomü vorbi de asta.

Musulmanulu deschide autói vorba:
— Bre! bine te ve(Jü sănătos ü băiatu al prietenului 

meű! Aşcheră voinicii est! tu!..
— Bine al venit sánétosü ! îl răspunde Mitea de mare 

silă, pentru că acesta începuse a ’l vorbi.
Şi musulmanul scóse trei mere dinlăuntru brâulul şi le 

întinse să tracteze pe câteşî trei militari români.
Mitea mulţiămî şi nu voi să priiméscá.
Viscol-, care făcea parte cum scimű din artileria de 

Bucurescï, clise:
— Tutunü al, turcule, să ml dai?
— Pré bun tutunü este al meu ; poftim să ia! cât voescl.
Şi elü scóse apoi unü pachetaşu cu tutunü care îlü. ţi

nea în sênü, cam feritü.
Viscol fumätorü bétrânü cât şi cunoscëtorü de vintt 

bunü, a fost cam liberü d’a lua tutun din acestű pachetü 
pe care Hechim îlü puse gratisü la disposiţia astorütreï
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militari. Mitea nu voi sa priimiască nimicii. Cel (Tal 
treilea, Márián, luá merele cari erau de tdtă frumuseţea 
bine conservate.

Comerciantulă stöpánulö magasinulul, spuse că asta turcii 
e artileristu reservistă. Viscol îl întinse ufi mână când 
ceelaltă o avusese încărcată cu tutunii :

— Déca e aşa sûntemü cardaşî amenduol, şi eü simtă 
artileristu! Póte că mâine poimâine o să ne trimitemtt 
alt-felü de mere de peste Dunăre!..

Hédiim rîse. Mitea în contra obiceiului seă sta seri- 
OSÜ. Mărian începuse să rócjá ca copii mere.

Turcului nevenindu-î la socotâlă ca Mitea junele ser
genţii să nu priiraiască nimicii din mâna lui, întinse mâna la 
uă sticlă ce o avuse lângă elü, în care era vre-uă trei 
garófe fórte frumóse şi câte-va micsandre mirositóre 
ínvólte cari înflorescü în Aprilie : — Na ! asta e pentru 
tine, bre! asclieră!.. Tata al teii a mâncat pâine la mine 
şi eü la dânsulă, şi tu copilu bunului mett prietenii să 
ia! aste flori din mâna mea!..

— AI dreptate, elü nu e ca mine însuraţii cu duo! co
pil a casă; lui să ’I dai flori, dise Mărian. Viscol, care 
ar fi mal încărcat âncă uă-dată uă mână de tutunü de 
cel din Vidin, îl clise lui Mitea să ia florile.

Inima unul june ca şi anii lui represintă florile. Ele 
clică viaţă şi speranţă, recliiamă în sufletü bucurie ca şi 
primávéra când ele apară.

— Bre! aï vécjut pe Soare? adăogă Turculă dupe ce . 
Mitea fără voia lui fuse uimită de frumuseţea floriloră 
cari le luă miilţiămindu-I.

— Soare fratele meii de cruce? esclamă Mărian, care
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ruinase cu ocini mari rotindn-î spre flori si pe turcii, în
trebau du Iii : Undo esto old?

Elu a petrecut iarna cu oile spre Moţaţcî. în amil a- 
ccsţa comerciulu este slabii!., adaogă turciilii care era 
pré familieru cu toţi locuitorii şi cunoscea bine ce se 
mişca şi se petrecea prin satele întregului districtü pena 
în sus ii de Craiova.

Mifcea audindil vorbinduse despre cehi pe care îl îl iu- 
bia ca pe unu frate, îi trecu ca unii fulgeril pe dinain
tea ocliiloru suvenirile sale din munţi şi nu mai pumnii 
cele din Ismail. Elu énsfi nu putea stima pe unii turcii, 
cu tote ca acesta fusese unii mărturii pentru sacrificiile ce 
făcuse elii acolo. Itespunsu lui, chiar priimindii florile din 
mâna acestuia, fu rece şi siliţii : — Soare îşi vede de tre
idle hu, eil n’am amcsticü cu comerciulu ce ’lîi face!..

— Bre! voinice! bre! ascherti! eil te am védut pe tine 
că esti vîrtosu, nu aï firică de focii!.. Eu îţi uresil mai 
multă voe bună, şi îmi pare reit că acum te vediî supăraţii !..

— Să lăsămîi asta, îlfi întrerupe Viscol care era inaî 
betrânu, mai oţelitil şi mai şireţii. Spune, tunurile vóstre 
bătu din. Vidin penă d’asupra oraşului aici? Eu n’amil 
fost cant de mult p’acolo...

Turculu voi să réspunde, dér veiju pe poliţaiu învîrtin- 
du-se p’împregiunl şi scia că asta nu mirése bine'pentru 
a lăţi vorba; aci tăcu la întrebarea ce ;ï făcuse Viscol.

Marian tcmenduse ca nu cumva din vorbe să iasă alt 
ce-va, dise camaradilorîi :

— Să plecămii mei fraţi. ! că carăle ce am pornit e-
şiseră din barieră afară şi vor fi ajuns la Golenţl acum. ;
Să mergem ii!..
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Hédiim făcu cu ocliiii tutungiului disö, ca cum Y ar’ 
întreba, ce lucru este? uncie se duc?.. Tutungiulu răspunse 
mişcândă din sprancéná, ca cum i ar’ fî dis, că măi pe 
urmă o să ’ï spue.

— Să ne vedenii! sănătoşi! adăoga Mi tea adresându 
scurtă vorbă la multe ce ’lă întrebase Tivrculă; şi care îi 
rccjiiămase din su veniri.

Să ne vedemu, Turculc! îî clise Viscol privindîi şi vor
bi ndu cu óre-care luare peste pici oră pe Musulman, dér 
tot-de-uădată şi mulţiămindu-î pentru tiitună care forte 
mult îi plăcuse.

Déc a nu venia poliţaiulu nu se curma aşa curând con
gresul u aci începută.

Plecândă ei, Hédiim se adresă către tutungiă :
— Pecată, bre! Noi o să ne batemă cu voi! Îmi pare 

reă!! Dér o să ne batemă în curenciă!.. Hei! Moscov!!. şi 
apoi tăcu.

în. scurtă, Hédiim eşi din tutungirie, merse traverSândă 
oraşulü spre partea de la Nord-estă, de unde, cu uă că
utătură putu vedea bateriile şi tóté lucrările formidabile 
a le reduteloră atunci părăsite de oştea română. Acolo, 
la estremitatca oraşiului stătu, atinse cu degitile bărbia 
şi mustaţa, se uită. privi în tóté direcţiunile, şi apoi co
borî în vale către fôntâna cea nouă clin marginea fluvi
ului în dreptul insoleî, unde stătu şi se spălă.

Poliţaiulă dupe câte-va momente căuta pe astă Turcă. 
Elu ensă nu s’a mal vecjută.

Osman, în aeelă timpii, esercita uă aspră energie şi 
multă vigilenţiă in tot coprinsul Vidmiilul. Iii afară şi 
îlăuntru cetăţel se petrecea cea mal mare activitate în
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săpături, reparaţii, umplerea ínpregiurulü bastiónelorű a 
şanţului de uă lărgime monstră cu apă, destup and ü ca- 
nalurile despre Dunăre ; rëdicarea tuuurilorü yechï şi în- 
locuindule cu crupuri pe baterii, rëdicarea bombeloră 
vechi şi aşedare prin casemate a tot felul de obusc şi 
proiectile ; priimindíí mereii transporturi de cereale şi de 
vite pentru consumaţie a oraşului la unu casă de împre- 
surare; asigurándü garnisóna cu cele necesare pentru unii 
mai lungit timpii; stăruindii 0nsuşi în personă la tote a- 
cele lucrări, alergândii călare din punctă în punctă, spre 
a visita redutele şi bateriile din noii construite, şi mai 
de multe ori afiânduse pe parapetulă fortului de la 
Nordtt, vizândti şi essercitândă artileristii ; precum şi în 
lagärulü aşedatu între forturi, asistâudü, încongiuratii de 
ofiçeriï sei superiori, la manevre ; şi alte-ori la conacul şeii 
de comandante superiorii, stătea încongiuratu de charte 
şi diferite opere militare. Esperienţa şi cunoscinţile câş
tigate din mai multe campanii, în Candia, Bosnia şi Ser
bia, tráindü prin cetăţi ca Şumla şi Yidin, continua sa 
ocupaţiune abunda şi desvolta spiri tulii şeii militar ü. Mu
sulman din unü orăselii din Asia, studiile şi le a făcut 
în scóla militară la Constantinopole ; precum sûnttt toţi 
dmeni închinători Profetului, Osman nu era alt-ceva de 
cât Turcii. Nu ’ï putemü contesta meri tulii bravúréi... 
Elü, de statură mai mult de midlolă, dclieşu la chipu, 
rötundü la obraşi, încadraţi cu uă négrá barbă şi 
cu trăsuri plăcute, cu pcptu şi cu spetele late bine le
gaţii, bine făcută, impunea mult ostaşiloră sëï cu presinţa 

Y orbia puçin, se consulta cu bărbaţi vechi militari la 
tot felul de împregiurări ; şi ’şi simţia născendiţse întrên-
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sul forţa şi voinţa în apărarea cctăţiloru şi întregului im
periu Otomanii. Cel puçinü elu o credea acesta. Nu so
cotiţi că eltl îi’avu defecte, saü nu făcu destule greşeli.

Abdul-Cherim, numit atunci de curêndfi Serdar-ecrem 
peste tótá oştea din Turcia-balcanică, lucra si dănsul d’a 
ţine în bună stare cadrilaterulă cetăţiloră din coprinsulil 
Bulgariei; şi, alegăndă Şumla de reşedinţă, de unde să 
desfăşore forţele sale spre a asigura a duoa linie de apă
rare, aceia în pólele şi păsurile Balcanilonl, comunica a- 
desea-orî eu Osman în acela-şî scopu şi plan al resbeluluî...

Hédiim singurii ar’ cuteza să intre în cabinetul lui 
Osman fără a ’lil incomoda şi a ’lă găsi ast-fel lucrândil.

— Alah! Stöpánulű ceriului şi al pămăntulul! să a- 
jute poporului săă credincioşii, şi să îndelungiască filele 
escelenţii vóstre fâcăndulă peste duşmanii cuceritorii!.. i}ise 
Hechim presintânduse lui Osman care ţinea ochii pe uă 
chartă întinsă d’asupra unei mese.

Osman, alte-orï pré seriosă, de şi ocupată acum, era 
bine dispusă de a asculta pe Hechim, care, intrândă, făcu 
salutarea cuviinciósa aducendă mâna la frunte pe fesă şi 
la gură, şi stătu nemişcată ca uă statue lângă uşă.

Comandantele îlă privi cu ochi mari, şi îlă întrebă pe- 
trecênduse pe busele lui ună mică surisă, aceia ce înco- 
rageă pré mult pe ostaşulă reservistă la artilerie.

— Tu care te servesc! cu tutună, flori şi fructe când
te duci peste Dunăre să sonedzî acolo spiritele, dise Os- . 

paşa, spune ce este în Calafat?
— Escelenţiă! răspunde Hechim repetândă de trei ori 

salutarea sa paşel, să pul să mă spânzure déca nu e a- 
devărată ce ve spun, în Calafat nu este nimeni, nu gă-
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sesc! picioiTi de asclicră ghiaurü Moscovă, nie! Ylaclm. 
Kï aü lăsat tabiilc şi aü })lecat. I)6ca ordonaţi, déco mii 
din brava nostră oştire, într’uă nópte póte ociipa ostro- 
vulíi şi chiarü posiţiile Calafatului, şi se va întări acolo 
precum altă-dată a mal fostul..

Osman rădică în sus sprănccnile ascultândă. şi păru 
mintea lui că era învăluită de atâtea cugetări cari se pe
trece îi în creeri sei. Atunci seriositatea îi ţinu locul îi suri- 
suluï de mai ’nainte. Unü fulgeră de idei şi proiecte trecu 
prin capu-1 şi pe dinaintea ocliiloră sei. Privi earăşi pe 
omul acesta măsurând u-lă din capii penă la picidre cu o- 
cliiT, dér tăcu.

Pe credinţă de adevărat musulman vă făcu juramént îi 
că ce am dis este adevăratul repetă Hédiim.

— Adevărat? a! veclut cu ochii ce clici ? îlu întrebă 
corn andantele.

— Pré adevăratul răspunse Hédiim.
— Acum, destul!., sunt mulţiămitîi de tine!.. îï dise 

paşia. După ce elfi stătu cât-va pe cugetări, continuă: 
Ensă, aceia ce aü făcut eî este uă cursă, murmură în 
sine. îmi voiü perde capulü dăcă voiu periclita oştea!.. De 
siguru, apoi dît dise tare: Calafatul este minată!..

Dintre acest! duo!, cu totă capacitatea strategică a 
Iu! Osman, Hechim se înşelase ma! puçin : Calafatulă nu 
fusese minată.

Dupe ce a trecut mai multe (Iile, comandant de a- 
cesta a înţeles-o ; dér era tărdiă. De aceia eiă avu uă 
mare încredere şi ca ună felă de stimă pentru a călii mu
sulman care tot-d’auna î! făcea descoperiri importante.

într’uă di Osman îl disc: Hechim, am cunoscut cre-
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dinţa şi hărnicia ta, îţi dicil ca tu să më urmezi pe câm
pul de luptă în tot locuiţi ; şi eu voiil sei să rësplâtescft 
meritulîi teii. Noî vomă avea uă luptă mare, crâncenă, şi . 
o să ne facem ii détona pentru sânta nóstra causa... Dú
ca din nefericire eil voi ii cădea morţii, rănită saă pri- * 
sonerii, lucru ce nu ’lii puteiml sei, aici în Vidin numai 
tu cunoscl averea care o am şi câtii sufletul meii iubesce 

‘'astă cetate. Ordiile potft fi învinse şi sfărîmate, cumAlali! 
va voi! Şi dúca acum n’avemii Calafatu, precum altă
dată în puterea nostră, Vidinul este cetate neînvinsă!..
Tu vel da pentru mine în asemenea casîi, familiei şi fra- 
ţilortt mei, desluşirile trebuincióse. Tu îmi sciî inima şi 
averea. Ilanâma mea, încât timp va fi resbelu va sta 
la Constantinopole.. Hecliim făcu salutarea sa, şi promise 
supunere şi fidelitate comandantelul şeii în tote grelele 
împregiurărl, pentru care atinse barba în cliipă de jurämöntö.

Osman avusese uă mare încredere, dupe mai multe încer
cări făcute despre devotamentului, căVorbi ast-felă acestuia.

De aci el păşiră amênduoï pe parapeturî, unde Osman 
în persdnă măsura din ochi distanţa şi dirigea tirul fi tu- 
nuriloril îndreptate asupra Calafatului.

Lucrurile luară unii demersii mal serioşii!..
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la intrarea RuşilorA. Corpurile, legiuitóre, Camera şi Se- 
natulă, fiind convocate, deliberau asupra chcstiuniloru de 
cea mal mare însemnătate. Tunurile ensa începuseră a 
resuna de pe ambii ţermil Dunărei, între Ruşi şi Turci. 
Porturile şi oraşele nóstre de pe marginea Dunărei fu- 
scră isbite de aceste ostilităţi şi cercară stricăciuni şi 
pagube. Atunci corpurile înalte votară : că, de şi Roma
nia este părăsită de sprijinul Puter il or u în nisce momente 
periculóse, ea va urma essemplul strămoşilorii eî, invocâdîi 
ajutorul A a tot Potinteluî Dumnedeîî, şi se va sprijini pe 
patriotismul A fiilorü sei, şi la nevoe chiar pe braeele lorii; 
şi aşa împreună Deputaţii şi Senatorii votară midlóce gu
vernului de a apóra drepturile şi interesele României fa- 
çia cu resbelulü începută.

Guvernulii dupe acésta dete ordin ca trupele ce se 
retrăseseră. să reocupe Calafatul întărindu-lu şi mal mult 
cu redute şi tot felul de lucrări militare. Atunci, pe lângă 
tóté acele regimente, curseră mereîi şi altele de prin ca
pitală şi din tote marginile ţereî. Ostaşii betrânï, ofiçeriï 
de diferite grade inferiôrï şi superiori, pensionarii, veniră 
la chiămarea Patriei să ia locü în fruntea şi ’n rondurile tru- 
pelorA ; şi lagărulîi din Oltenia se concentra cu mare re- 
sunetu la fruntariile Dunărei, şi se înşirui de în sus de 
Gruia penă aprópe de Bechetîi, formândtt unű mare se- 
micercA în care intra mal tote comunele mărginaşe în- 
tr’uă întinsa distanţă. Trei divisiunî erau acolo concen- 
centrate.

Numimîi aci câte-va fapte cari justifică atitudinea ce 
Românii o avură în împregiurările astea : din Turtucaia 
Turcii încercară să trécá de a face uă recunóscere pe
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ţermul stângii la Olteniţa, prin unü monitoră şi trupe 
infanterie; óstea româna care era în acea parte prinse 
de scire, şi, prin unii tir ii justü al bateriilor ii şi cu ti- 
raliorî de infanterie, nimici acéstâ încercare din partea 
adversarilorü. Şi la Corabia earăşî duóé raonitóre turce, 
dupë ce unul la Islază provocase prin bombe aruncate 
pe Români, şi acolo fu omorîtă cel d’ântêï soldatû cădută, 
sergent-majoru Blăjau, se cercaü a ataca acestü portü 
Corabia cu trupe; dér Românii prin artilerie şi infante 
rie le puse pe fungă producendu-le stricăciuni înlăuntru 
lorii, cari se retraseră la Radio va, de a repara avariile 
cari le suferiră. La Lompalanca neamiculti avendă duoë 
baterii cu câte unii tun ti, aşedate la estremitatea din sustt 
şi din joşii a oraşului, Românii, de la Rast, fiind pro
vocaţi de acele baterii, le aii demontat unulü. Numai vor- 
bimü de Giurgiu, care fu mal de totti distrusă de către 
tunurile din Rusciucű. Başibuzucil turci cercară la câte
va puucturl d’a călca teritoriulti român pentru jeafurl; 
soldaţii noştri îl respinse tot-dauna de câte ori veniră 
la peptti unii cu alţii şi le luară prădile înapoi. De la 
Becliet luară nisce vase a le unorü comercianţi, încărcate 
fiind cu producte... Tóté astea, fie că lnalta-Portă a 
dat nisce asemenea ordine, sati că unii comandanţi le fă
cură de la sine, au lovită în amorulă propriu ală fie-că
ruia română şi naţiunea fu indignată. . .

Cu începerea dér unei asemenea spăimântătore ostili
tăţi, corpurile legiuitóre au votată ruperea relaţiuniloră 
din trecut cu Îualta-Portă, şi declarară, de ocasiuuea di- 
lel 10 Maiă, Statul României independentă.

Turcia spre răspunsă în mâniia el, a revocat actulă
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de învestitură, a persón el Mării Sale Domnitorul Carol I, 
aleşii de naţiunea întrégâ.

Naţiunea de aci, fără voia d’a se încăira cu lnalta- 
Portă, era provocată şi căta a veni la luptă cu densa.

De a servi istoriei patrii aceste amănunte, cată ce fel 
s’a urinat, de la începută, concentrarea de trupe şi con
struirea de redute şi baterii la Calafat.

1876 Noembre 8 sosesce în Calafat I brigadă micsta ; 
comandanţii Col. Sachelarie. Şi se începe sub dirigearea 
Maiorului de artilerie Popescu, rădicarea bateriilor^ : 
Carol, Elisabeta, Mircea şi Micliaî-bravul. La decembre 
plecă Col. Sachelarie şi brigada rămâne diumătatc.

877 de pe la I Aprilie începu a sosi reservele briga
de! I corpii, de reg. II dorobanţi, IV linie, uă baterie 
tunuri, unü escadronii călăraşi, IV bat. vănătorl.

In nóptea de 7 spre 8 Aprilie oştirea evacuând Ca
lafatul, prin marşuri şi contra-marşiurl, s’a restabilită în 
Poiana.

Populaţia Calafatului golesce oraşul sub cuvântă că 
voră trece Turcii. Aci rămăsese uă despărţire de călăraşi? 
şi căpitană Manu în misiune. După câte-va dile încetează 
şi navigaţia pe Dunăre, de óre-cc în josă începuse lupta 
cu tunurile de pe ună ţcrmă pe celălaltă între Turci şi 
Ruşi. Intre Calafată şi Vidin a urmat encă comunicaţia 
prin bărci duoă-trel cjile, apoi s’a întrerupt cu totul.

La 21 Aprilie, brigada I ocupă din noă Calafatul, pe 
margine, unde bivoachează câte-va (Jile în dosul oraşului, a- 
pol începe a sosi trupele necontenit şi se formează divi
ziunea I comandanţii Col. Cerchez ; reşedinţa Calafatul, o- 
cupând şi satele : Oiuperceni, Piscu, Poiana, şi tabăra

112



Campania Romanilorü in Bulgaria.

duói chilometri în spatele oraşului. — Divisiunea II co
mandata de Col. Logadi ocupând, a duoa zona, satele 
Calicea, Moţăţei, Cetate, Gârla-mare Salcia, Fôntâna- 
Banuluî, Morenil, Hunia, Golenţil, Maglavitu; şi acestea 
tóté formează Corpul I activă, comandanţii generalii Lu
pii. Se amieza bateriile, şi la Elisabeta se aşc*(Jă tunuri 
de calibru forte mare. La 26 Aprilie, Turcii din chiar 
senin incepii din Vidin bombardarea contra Calafatului 
şi se răspunde cu vigóre, la orele 1 şi 30 minute dupe 
amiadî. Nu mult dupe acesta se rădicară bateriile Indepen
denţa, 26 Aprilie, Cuza, Bogdana, (la Ciupercenî) şi alte 
diferite lucrări militare pe câmpii, în tabără şi alături 
spre Poiană. Asemenea se lucraű la întăriri la Cetate şi 
la Rast, unde operează corpul II şi III, reşedinţa Băile- 
sci. — Tote bateriile sântă legate prin fire electrice cu 
lagărul unde este cartierulü generale.

Cât seim dér corpurile cari fură staţionate pe timpul ve
re! la Calafat suntii : regimentul IY linie, batal. IV vă- 
nătorî, I, III, IV şi VI dorobanţi, companiile I, II şi IY 
de geniu, artilerie forte numerosă şi 80 ómen! aleşi din 
pompieri ca artilcristl, unii pluton de flotilă, cari făcea 
serviciul bateriilorti de cósta, (fortificaţiunile de pe ţevniii) 
unu marc numërü de ómen! pentru serviciulü sanitariű, 
ostaşi şi civili, precum doctori, bărbieri şi servitori cari 
erau ocupaţi la ospitale şi infirmerii. Comunele de prin- 
pregiurfi şi în josul fluviului, adică: Poiana, Ciupercenil, 
Tunarii, Desa craii pline de diferite regimente din cele 
susii descrise, infanterie, cavalerie şi artilerie, penă mal 
în joşii de Răstii. In Poiana, care e uă comună însem
nată prin numérulű locuitorilor ti, cu case mari proprie
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tărescl (palatîi) şi grădina, parei! frumoşii, biserici doue, 
scule de modelii pentru băieţi şi fete, şi câte alte multe 
îmbunătăţiri; fiind-câ în acea comuna s’a aşeclat marele 
cartierii generale, brigada roşioriloră sub comanda D-luî 
Col. Creţianu, şi care tot d’auna făcea garda capului su
premă ală armatei, cu unű batalionu de dorobanţi, os- 
pitalul ostăşescu şi ambulanţele societăţii Crucea-roşie s’aă 
stabilită acolo. Spre drépta Calafatului la Cetate, Salcia, 
Gârla etc. eraă alte trupe, şi cari mereă se mobilisaă în 
susulă Dunărei până spre Severin.

Tabăra mare ostăşiască era stabilită în Calafat. Lumea 
era grămădită acolo ca cum s’ar’ aduna dece bâlciuri la 
ună locă. Lagărulă era cu numiri de strade, — liniile o- 
cupate de tot felulă de arme ; mulţime de ómen! şi cal ; ar
tilerie, furgóne, ambulanţe, bucătării şi provisiunî, depourî 
magasine de producte, cirer}! şi turme vite de tăiată spre 
îndestulare ; — nisce mori cu aburi rechisiţionate, şi mulţi
mea cop tőreioră de la Caraula şi Poiana, cari lucraă 
continuă ; acea activitate, acea ferbere de regimente ; pre
parative în entusiamă şi resunetu; soldaţi! curăţindă ar
mele loră; stândă grupaţi pe sub corturi şi pre din fa- 
çiâ-le; umblăndă pe strade, alergândă la arme când se 
dedea semnalulă, mergendă înarmaţi la schimburi de garde şi 
sentinele ; signalele, alarma, bătăile tobeloră, plus conver- 
saţiunea detunátóre a fucileloră şi bronzuriloră din ba
terii care urma să încépa cu Vidinul... Aceste tóté eraă de 
veţjută şi audită înlăuntru şi împregiurulă Calafatului...

Turcii veddă de peste Dunăre acéstá mişcare de nu
merose trupe spre partea României, şi Românii vădură 
asemenea lagărele, corturile turciloră aşezate sub cóstele
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dealurilorű şi ’n diferite punetiirï a le ţermulul dreptü ; 
pe la margini ad apán du caii, în fortereţit umblând il ca unu 
furnicarii; şi, în portul Vidinuluî, umplând u sacalele cu 
apă omeni cu chipulft negru, cu îmbrăcâmintea brăsdată 
cu şireturi roşii sail galbene şi pe capii cu fesuri.

In Calafat, precum şi în alte locuri, în rödicarea re
dutelor ii şi retranşementeJorii, cât şi în ostrovul care 
e dinaintea Iul în Dunăre, diserămti, omenii eraţi toţi pe 
lucru. Lagărele se măreţi continuii, esserciţiile, manevrele 
nu încetat! a le óstel, provisiunile şi muni ţi unea veniail 
necurmaţii ; tote acestea nu rëmânéü neobservate de Osman.

In Vidiu, precum arôtarâmu, paşia dirigea ânsuşl ti- 
rulil tunuriloru şi mortierelorü de pe parapetele fortului. 
Şi, o! durere! în Aprilie fu ună începută schimbare de 
focuri între Turci şi Români, din aceste duoe cetăţi ; eară 
în Maiü a fost uă vigurósá canonadă între Vidin şi re
dutele din Calafatu, când asistă şi Măria Sa Domnitorul 
cu totă suita Sa. în Maiu şi Iunie nu vomă uita să a- 
mintimă că tóté oraraşele, de la Brăila penă în susu pe
ste Oltă la Cetate, îşi aruncară de pre ambii ţerml o- 
buse şi ghiulele, al cărora resultată era să dërîme case, 
să dea locă la incendiurl şi să ucidë ómen!...

Crunte şi vijelióse fură aceste dile cu începerea osti
lităţii, dér mal crunte şi sângerése ca uă mare tragedie 
urmau altele dupë cum o să vedemă.

Obusele de la Yidin căcjură mal ântêï, cele mal multe, 
în apele Dunărei, dér în curândă succedară altele cari 
loviră mal din susă de Calafat. Ele aă ajuns penă în 
midlocul imul cioporă de ol cari păsceau pe câmpii.

In (Jiua de 14 Iunie, la bateria numită Michai-bravul,
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uă obusă din Vidin căci ciulii aci, ucise pe sergentul C. 
Popescu din bateria I călărăţă, sfărîmă călcâiul ti picioru
lui Căpitanului A. Botez, şi unui soldaţii de artilerie îi 
rupse de tot piciorulă. Scenele aceste dureróse, victimile 
căciute pe la diferite puncturî cătrăni inimile ostaşilorii, 
şi eî jurară în adencul lorii răsbunare.

înlăuntru cetăţii şi orâşul Yidin, cam de la începu tulii 
bombardării, geamii, chioschiurî, hornulíi de la móra cu 
aburi numai eraîi, incendiurî s’a veclutii în mai multe 
părţi a le oraşului', şi care continuii a urmată tóta yéra...

Osman, la începută, ordonase ca nimeni să nu plece 
din oraşă afară. Şi elă ardea de setea d’a şterge din fa- 
çia pământului noulă Calafat, către care începu a diri
gea singură tirulă. în cele din urmă în adevără biserica 
şi casele Teodoru rămaseră nisce ruine, casa primăriei, 
ună liotelă şi altele fură răă lovite...

Pecând comandantele musulmană se ocupa de acestea, 
veni înlăuntru cetăţii uă mulţime de individi nefericiţi, 
fiind în fruntea loră ună Evreă banclieră, şi care, în 
lipsa titularului, ţinea locă de consulă austro-magliiar 
dupe ce se declarase resbelulă.

Osman nici că îi vădu pe toţi aceşti cari veniră cu 
lacrimile pe obrasă.

— Aman! escelenţă! A rupt comptabilului meă mâna 
uă bombă care a lovit în magasinul meă. Aman! sunt 
în periclu cu tóta familia! Săntemă perduţi! fie-vă milă 
de noi!..

Osman, apsorbită de ocupaţiune lângă tunuri, abia avu 
timpă să interne façia şi să răspunde:

— Carăte d’aici!.. adăogândă şi acea espresiune ce o-
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bicinuescă când sûntü supuraţi musulmanii. Duceţi-vă d’a- 
icî că pună de ve rupe urechile la toţ.î!..

Şi nefericiţii aceştia, drept satisfacţiune la plângerea 
loru, auriră uă vorbă neplăcută puçin parlamentară, dupe 
care au trebuită negreşită să se retragă.

Osman ănsă, încredinţându-se că tirulu bateriilor ă din 
Calafat este precisă, şi că vor sfărîma şi incendia tot o- 
raşulă, puse să se înştiinţeze, că fie care are voie să se 
retragă unde va putea, mai ales familii, pe la margini 
la vii, saă mai departe de Vidin.

Hédiim fu cel-d’ântei care îşi duse pe aï sei la satul 
Tatargicu, şi de acolo la Musulmana, la uă rudenie a sa.

S'a spus chiară de fugarii din Yidin, că, mai mulţi ó- 
meni civili şi militari aă căzută victima obuseloră de la 
bateriile românesci căci tóté eclataă. — Acele turcesci 
pe la începută mai nici una nu se spărgăă. Până la I 
Septemvre nici ună monitoră turcă n’a suit Dunărea penă 
la Arcer, avanpostul Yidinului, contra căruia se rădicase 
bateria de mare calibru de la Bogdana cu tunuri de 18. 
Dintre şăicilo ce staţionaă la Yidin s’aă afundată de Ro
mâni câteva; restulă s’aă coborît la vale către Lom- 
palanca şi Rachova. — Pe la începutul campanii, adică 
penă nu începuse ostilităţile, în giurul Vidinului se sta
bilise duoë tabere, una la Nord-vest în dosul fortereţei 
pe şesă, alta la Sudă de Vidin pe dealuri, ambele pu
tă ă să numere la 50,000 ómcni. îndată ce a ’ncepută 
acţiunea în josulă Dunărei, tabările aă începută a se 
micşora, aşa că, în cele din urmă, aă rămasă de la 6 
penă la 8 mii omenii in Yidin (în interioră şi hi veci
nătate, îucepăndă delà Lompalanca penă la Florentin şi
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Bregova). Pentru apërarea Vidinuluï aü rëdicatü Turciï, 
precum am mai rlisíí, maï multe baterii la Nordtt, Sudü 
şi la Yestü pe şesîi şi înălţimile din spatele cetăţii ; spre 
Dunăre, s’aii reparată cele vechi; între cari putemü în
semna ca mai importante : Fortul-nordü, bastionulű, şi cele 
de la Smârdan...

Românii ostaşi se întăriaii, se oţeliati în aceste esser- 
ciţii şi manevrele cari merő le fâcétt. Cu tote că pri- 
mâvéra acésta fusese rece cu ploi, vênturï, petră, apele 
debordaseră din rîurï producêndü inundaţiunî, şi de uă- 
dată în Iunie şi Iulie fu secetă mare şi călduri nâbuşi- 
tóre în aceste nisipóse locuri fără apă şi fără umbră, fiii 
voinicii noştri oşteni nu fuseră împedicaţi şi nu perdură 
răbdarea, cât tirapü stătură pe marginea Dunării, d’a se 
organisa bine; şi, déca câte uă-dată le venia cu îndemnă, 
întindéü câte uă horă mare, plăcerea românaşiloru noş
tri, danţândă la cântarea unui fluerü ciobänescü ca să le 
trécá de dorü şi să trăcă timpulű... Fuseră măreţe şi stră
lucite împregiurulü Calafatului inspectările ce Măria Sa 
Domnitorul făcu trup el oră, când bateriile deschiseră fo
curile la cari îndată răspunseră cele din Yidind. Dună
rea era agitată; trajectoriile obusclorîi o traversa des- 
criindű în atmosferă uă urmă de focü. Marginile ei eraü 
acoperite cu corturi (tabările) şi cu păduri de baionete, 
cu tunuri strălucindîi, caii cscadrónelorü umplèndû pä- 
môntuld, şi călăreţii, în nemărginite colóne, stând cu să
biile scóse înfVn;işati bărbăţie şiheroismă; cu toţii ei re- 
presinţaîi ocliilorö uă panoramă demnă de vedutii care 
va rëmânea neştârsâ din memorie. ţ)iua aceea era stră
lucită; detunarea de Ia baterii cu fumti şi cu pară de
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focii se repeta merőn mugi iu] îl şi detunând fi forte penă 
peste dealuri şi în tot întinsul fluviului. Nu puţin per- 
sóna Domnitorului, bărbaţii cu inimă, şi care a moştenită 
de la străbunii sol tradiţiuni de hcroismfi, deştepta în ini
mile astorîi fii de la Dunăre şi Carpaţl coragiulö care 
trebuia să ’lfi aibă, — Corâgiulft străbunilorfi pentru 
Români!...

Cam în acelîi timpii a fost necesitate d’a se face re- 
cunosceri peste Dunăre. Mai mulţi ostaşi, cei mai cora- 
gioşi, se însoriseră de cu seră, ca în nópte să trecă cu 
luntrea pe partea inamicului. Mitea, din corpultt căciu- 
lanilorft dorobanţi, alergă de se înscrise; elfi sărută te- 
sacul şi puşca când intră în luntre. Unii ofiţerii care 
trăise cu serviciu mult timpii spre părţile acestea, cunos- 
céndü posiţiunea tërîmuluï şi vorbindfi limba turcă, con
ducea aceşti vre uă cinci-spre-dece militari tot unulfi şi 
unulfi aleşi, cari săriră într’unfi batelfi, ce porni din drep- 
tulfi ostrovului şi pluti pe margine în süsü, nóptea în 
întunericfi ; şi trecură şi desbarcară tocmai între lagărele 
turce şi cetatea, fără a fi zăriţi de pichete. Ei se risipiră 
şi se depărtară p’în tufişuri de mărăcini şi porumburile 
cari atunci erafi mari. Târdiit era să iasă luna, şi ei ar’ 
ii putută să observe posiţiunile unde erafi aşedate acolo 
lagărele acelea; şi, la íntórcere, să pôtë aduce cu dênçi 
măcar unfi asclierfi prinşii, ca cu acestfi chipfi să pôtë 
afla numërulfi inamicului, forţele lui şi spre care parte 
era elfi mai tare. Aceşti coragioşi ostaşi trecură p’între 
picheturi la Yidin, se risipiră în óre-care distanţă şi se 
întinseră p6nă în calea care duce spre mai multe părţi 
a le fortului. Mitea, ca şi ceilalţi risipiţi în tiraliori câte
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duol, sla pe brânci căutândă cu ochit ca vulturulft după 
prad ii. Dnoï călăreţi turci venia fi spre porta din susu. Lui 
Mitea îi renia bine şi întinse puşca de a lua la ochi ca 
unu bunii vânătorii pc unulii, pe celălată îlă va prinde 
mal lesne viu. Când elfi voi să tragă, Viscol pompierii 
care şi elfi era aci, pune mâna şi îlu oprescc, îî făcu 
semnă că în spatele lorft era unii pichetu, care, déca va 
audi detunarea, va da alarmă şi totă ceata militariloru 
este în periclu.

— Voisemfi numai să încercă ; luasemă la ochi de 
probă şi aşi fi trasă, déca n’ar’ face în asemenea îinpre- 
giurărî arma sgomotă când îl daă focă!., clise încetă şi 
cam rîdândfi sergentului confratelui seă care îlu lovi pc 
braţu. — Ce probă!., că, dăcă nuteopriamu eă, şi de
dea! focă!., adăogă acesta mal cu esperienţă.

Aşa dér tăcură el stândă culcaţi pe păiuentă, şi călă
reţii trecură cinci paşi p’alăturî de el. Mitea cunoscu când 
fuseră mal aprópe, că acela pe care îlu luase la ochi era 
Hechim, şi se crede că cel d’al duoilea a fostă însuşi Muşirulă, 
cari eşiră nóptea d’a inspecta posturile. In curând s’au- 
dită tropotulă cailoru unei escorte ce rămăsese mal în 
urmă şi eşia dintr’uă vălcea in susă. Deci dilele lui Hé
diim se mal prelungiră prin acăstă întâmplare. Mitea 
trăgătorii cercată sigură, cine pote sei, déca nu Tar fi 
oprită tovareşulă cel d’alăturî, luându bine la ochi pe 
Turcu, l’ar’ fi trimis în braţele huriiloră în lumea ceelaltă ; 
dér póte a fost destinată, ca tînărul ostaşii să ’şî aducă 
aminte de acesta mal târdiă, cu totă animositatca lui şi 
motivulă ce avea d’a urî pe Musulmani. Ofiçerulü şi cei
lalţi militari români se depărtaseră mult; şi, când era
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apropo sa iasă luna, so grăbiră a se aduna risipiţii os
taşi , mulţiamiţi fiind numai că au putut vedea cum 
craii aşedate trupele şi ceadîrilo lagărului dupe po- 
siţiunea ce fie-carc ocupa. Ostaşii recunoscători voiră a 
ocoli pichetulă alături de punctulă unde ei desbar- 
caseră. Dér din întâmplare sentinela d’acolo era deş
teptă ; şi, dupe cum se vede, ea a simţită de denşi, că a 
dată focii din armă şi aprinse paiele şomăiagu pe pră
jina înfiptă în façia pichetului, dupé care se aucji numai
decât sunând fi alarma în lagără şi cliiaru în cetate. 
Fiind numai câţi-va aceşti români şi îndestulii de hotă- 
rîţi, căutară să alerge iute la luntre şi să pété trece 
dincoa fără vre unii periclu. Déca ei se angageaii într’- 
uă luptă ar’ fi fost uă imprudenţă!..

Tânjiţi pe la miedulă nopţii, a început uă canonadă 
îndestulă de forte din Yidin asupra Calafatului. S’a ob
servată că ună vaporă venise din susă şi se oprise, la 
marginea Dunărei penă a nu ajunge sub fortereţă.

Aci se comise uă greşială, şi acesta produce tot-d’a- 
una vre ună reă. Eată ce:

S’a fost anunţată comandantului armatei de la Cala
fat (corpul I) că va trece ună vaporă de la Severin. 
Printr’uă ciudată ne’nţegelerc, trupele de la Cetate, în
dată ce au vecjut vasulă, aă începută a ’lă bombarda 
deschiclendă şi focă de muscheterie asupră-i, aşa că elă 
fu silită să dea spre malul turcescă. Sosindă în dreptul Ca
lafatului, de la pichetul Petrişu, încetândă foculă de la Ceta
te, earăşi s’a apropriată de malulă stângă unde dinnoă a fost 
asediată de artilerie şi pusei cari trăgeă în elă la 50 metri. 
Turcii de asemenea aă începută focurile asupra Calafatului.
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. Şi ei se înşelaseră, ereilendă că apăra vre unu vaporii 
al lorii care le aducea voluntari. In curêndü se desmeti- ' 
ciră şi cunoscură că nu e d’al lorii.

Bietul vaporii a trccutü cu t<5tă forţa aburiloră prin 
foculii încrucişată româno-turcă pănă către Ciupercenî, 
unde cârmaciulü printr'uă manevră desperată, I’a băgaţii 
cu botulă în prundă acolo. Acestii bas ti mentă numită 
Clotilda, cu unu echipagiu penă la 15 omeni, era desti
nată să intre în apele Jiiului pe la Bccliet pentru ser
viciu de transtportu al armatei, şi cum am clisu, ordi- 
nile ce se dedese numai pentru uă simplă demonstraţiune 
strategică, se transformară într’nnü actă de ostilitate din 
cele mat violente şi págubitóre. Élű era, ca şi unii altul 
numită Ada, căruia i s’a întâmplată tot nisce ast-felă de 
împregiurărî, bastimentă cumpărată de Ruşi, adusă din 
Austria pe Dunăre.

Acăstă împregiurare a făcută ca Vidinulă să încăpă 
canonada în timpulă nopţii asupra Calafatului..

X

RUŞIÎ SE ÎNCAIRĂ CU TURCII

Vobrindil de armata rusă, să nu uitămă, că, dupe so
sirea Marelui duce Nicolae, comandantele superioră, aşe- 
dându-se cartierulă generale la Ploesct, se regulă, ca în 
partea de peste Oltă să opereze armata română, şi în 
cea dincóce de Oltă cea rusăscă. începură Ruşii să facă



Campania Romanilobü in Bulgaria.

continue recunóscerl peste Dunăre, cari permise astei os
tili să cunoscë posiţiunile d’acolo şi ce forţe li se opune ; 
earii trecerea armatei se efectua, dupe sosirea Maiestăţii 
Sale Imperatorele.

Ca să put emil dice ceva despre astă oştire, care o 
vëcjurâmü trecôndü sub ocliil noştri în timpii mai multe 
luni, cu ce forţe veni, cum este echipată şi cu ce pre
parative era de provisiuuî, se părea în adevërü că se 
deslocă munţii prin aceste deposite nemărginite aduse şi 
grămădite pe la diferite puncturi; şi ca cum s;ar mişca 
pădurile de mulţimea ómenilorü înarmaţi cari merett ve
niră. Nu o (Jicemii că e cea d’ântêï din lume, dér este 
îndestulii de bine echipată: infanteria omeni juni şi ofi
ţerii asemeni, artileria şi cavaleria imposantă, coman
danţii superiori mai mulţi germani, bărbaţi instruiţi, şi 
Ruşi cu esperienţă şi cunoştinţă d’a le resbelului, dupe 
atâtea campanii ce le avură mai ales contra ïurcilorü şi 
Cerchesilorii. Garda imperială c tot ce póte fi alesă în 
omeni şi echipamentu. Cazacii nu sűutö în nimicii schim
baţi : ei simţii tot aceiaşi precum eraii la 1812—28— sau 
la 54, în campaniile petrecute in Europa şi ’n Asia. Echi- 
pamentulű, caii, armele şi portulű e cel tradiţionalii al lorii. 
Manevrele lorii sânţii cu totulii particulare. Ei dresează 
caii intr’unu chipu minunaţii. Cazaculu fuge călare ca 
fulgerul pe câmpie; şi, îndată, când voesce, i se orpesce 
calul ii, descalecă, şi, la unii seninii, calul se culcă la pă
mântii. Cazaculu se puné îndărătul calului şeii cu puşca la o- 
chl ca dupe unii meterezii şi dă focuri ; se scélà ear în
dată, călăreţul cu calul şeii, încalecă, fuge iu care direc
ţiune voiesce înainte, sati îndârëtii; din alergătura mare
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ia cu puşca la ochi pe inamicii, şi dă în tote direcţiunile 
focuri unele dupe altele ; se repede cu lancea ca unii 
trăsneţtt, împunge, sparge pe adversarii unde eltt ajunge; 
se învertesce ca uă morişcă pe sub pântecele calului seu; 
gonindîi, ia uă monedă sau ori ce obiecţii de joşii ; stă 
orizontalii satt oblicii, cum îl place ; sburând călare dă fo
curi îndărettt; şi nu ’l e cu greii d’a trece în nottt cu ca
lul fluvii mari precum e Dunărea, Volga etc. Apoi e di
bacii!, eltt scie să se folosiască din tote împregiurările şi 
în ori ce locii străin s’ar’ găsi. Fie unii regimentii, uă 
sotniă satt cinci inşi, el duc cu dânşii căruciorele cele de 
forma luntre!, cu duo! satt trei cal, pe cari îl mână ca
zacul cel cu dúca rotundită, cu barba în furculiţă, cu o- 
braşil lătăreţ! şi cu ochii vercjuï ; acésta o încarcă cu 
tot felul de lucruri care intră sub mâna-l, până şi miel 
şi păserl de ori se mărime. Călăreţii cu lancea lungă şi 
cu căciula de forma doniţei, sau cu uă şapcă precum e 
discul, pe care o pune cam la uă parte, nu pré se lasă 
să trăiască reii în campanie. El datt r<5tă prin tote păr
ţile, pe câmpii şi în sate ; şi, precum în stepurile Dnie
pr ului simte de departe unde este apă, aşa el înţelegtt 
unde să isbiască de a găsi câştigă din pleaşcă, satt în 
al cui chimirtt se găsesce ceva aurii monede. Se ducii el 
forte departe gonindîi pe inamicii ; şi, când se în torna la 
căruciorul dis îi, pré rarii se ’ntâmplă să vie fără a ii 
încărcaţi cu provisiunl, şi mal cu osebire cu cliimirulti bi- 
iiişorii garnitfi. Cel remastt la căruţă, cât te ştergi la o- 
cln aprinde focultt, unde se opresce; şi, în tingirile cari 
le duett cu el, gătesce de ospeţîi. Aşa, cum vedeţi, vese
lia ia unii puternicii sborîî pre ferele cam arad ilprtt cel
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de la Don, cari în tote împregiurările au voie buna, în 
lupt.îl ca şi în repaosu, cânta şi simţii cu coragifi!..

Ostaşulă rusă este supusă, se închina ia ordinile cari 
i se dâ; elîi elice: Dumnedefi şi Ţarul!., stă perete în 
fada focului inamicului; more voioşii în numele Ţarului, 
şi merge cântândü şi batendă în dairea când se duce la 
resbelü... Turcul este fanaticii numind sânta causa, ca 
şi cei de süsü, când merge la resbelü. A lupta şi a o- 
morî ghiaurulü (necredincioşii) când e cu elii în vrajbă, 
este uă détorie; aşa îlii învăţă Coranul, cartea şi legea 
sacră a lui, lăsată de Mahometű Profetul. Nu vomü nega 
ensă, că, pe lângă acestii fanatismii, elfi are şi calităţi. 
Turculfi dă ospitalitate ca uă détorie sântă pentru ori 
ce individă... Este cu tote acestea vigurosü, oţelită în 
foculü resbelului, forte iute începe şi încetează mai cu- 
rênd. Sub comandanţi buni, nu o va nega nimeni acésta, 
ostaşulu turcă este capabilă de mare vitézié. Soldatul 
rusü, de şi mai mólé la începutul focului, stă nemişcaţii 
perete cândă capi de cari este condus simtă capacităţi 
cari îşi facă bine détoria de strategie. Cu tóté acestea 
cată să nu ne înduoimă, că cu atâte micllóce şi omeni 
de cari dispune armata rusă va avea avantage!..

Obstinaţiunea fu mare ce aă avut colonele cari trecură 
Dunărea antei, de la Galaţi pe la punctulă Zatoca, în 
nóptea de 7—8 Iunie, fiind apele revărsate, şi în retra
gere lăsase bălţi şi nomolurî mlăştinose, spre partea a- 
ceia a Dobrogei. Este de mirată cum a putut înainta 
acăstă armată p’între atâtea obstacle ; desbarcurile 
de omeni, cai şi tunurile cădend nomoliţi în smârcuri şi 
mlaştini în cari ei intrară penă la peptă? Acésta e me-
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ritulü capilor ă, cari, prin esseiuplu lorii, scie a rădica 
moralulu braviloră ce nu se retragă de dinaintea celorii 
maï marï greutăţi şi cu unit aşa urît timpii. Turcii se re- 
trăseseră şi lăsaseră nisce cete de başibuzuc! pe cari în 
curênd aceste ostï rusesc! le au pus pe góná. Eí se lo
viră dinaintea unor ii sate maï sub dealuri; şi împrăs- 
ciindă de acolo pe ast! başibuzucî, lesne grosul armate!, 
comandate de generalul Zimerman, întinse podu la Bră
ila şi treci! în dreptű Ghecetu. Mecinul, Isaccea şi Tul- 
cea, căzură făr’ de nie! uă apărare în mâinile învingător 
iilor ă. în tóté aceste locuri şi mal în totă Dobrogea ră
măsese numai populaţiunea creştină, când Turcii eraü re
traşi, împreună cu óstea nizara! care ţinuse ma! ’nainte 
garnisónele.

Unü altű corpii de armată rusă compus de diferite 
regimente, comandate de fiiulă Marelui Duce Nicoiae, ge
neralul Scobelef fiiulu şi ma! mulţi oficerî superiori, pe 
lângă cari era alăturată şi unü generală român, făcuse 
tótá pregătirea, ca şi la Galaţi, de pontoné şi plute, o- 
cupă ostrovulă din façia Zimniceî, şi d’acolo porni, ne
numărate din aceste plute cu ómen! şi tunuri, şi isbi Şi- 
ştovul trecăndă aceste transporturi sub malurile lui pe 
ţermul dreptă. Corpulă comandată de generalu Scobelef, 
cavalerie şi cazac! trecură pe la Zimnicea Dunărea în 
notă. Garnisona de acolo, din cetatea Şiştovul, fiind sur
prinsă, totă resistenţa ce o făcu nu o folosi nimică ; cod 
Ruşi!, bombardândă fortulă într’ună cliipă violentă, o 
sili să se predea. Populaţiunea turcă, surprinsă ca şi oş
tirea din acestă oraşă, spăimântată, a lăsat casele cu 
totulă, în cari pe la uni! era paturile şi aşternuturile



Campania Romanilorű ix Bulgaria.

uedereticate, alţii cu caféoa turnata în filigcne de dime 
né ţa fără a o bea, şi eşiră ast-felü, femei şi copii cu ce 
putură lua cu eî ; şi emigrară fugindă spre Balcani, şi 
d’acolo mai departe. Ruşii îndată se făcură stöpani pe 
posiţiunile fortereţei, pe totft oraşulă, luând îi garnisona 
prinsă şi tot ce mai găsi. De aci putură a se desfăşura 
ş’a înainta penă la Biela şi Rasgrad, spre a face façiâ 
către Rusciucă, cum şi penă la Tîrnova.

îndată ş’acele enorme regimente infanterie, cavalerie 
şi tunuri, cari se ţineîi lanţă de la Galaţi penă în Sla
tina, se repediră cu iuţiala trăsnetului de a trece Du
nărea la Nicopole, pe la Turnu-Măgurele, tot pe pontóne 
şi bărci ca la Zimnicea, şi pe care îlü atacară din mai 
multe părţi. La 4 Iulie el fu luat de divisiunea care opera 
în colóna spre drépta, comandată de generalulă baron 
Kriidner, şi ajutată de trupele române cari erau la Is
laz, comandate de Colonelu Cantili, avênd baterii cu ar- 
tileristi pompieri, ce eraîi aşezate în viile alăturate cu a- 
cestîi orăşelu. Mai ântêï Nicopole a fostă bombardată de ba
teriile din Islaz şi Turnu, ambeloră armate. Ele aă tre
cut Dunărea şi încongiurară oraşulă şi cetatea cu noui 
baterii. Ast-felu îmbrăcată Nicopolu într’ună vestmîntă de 
focuri de obuse cari veniaă din tóté părţile, şi împre
surată de nemărginita sumă de oştire, cari trecuse peste 
Dunaró ca lăcustele, dupe ce rëmase elă numai spăr
turi şi ruine, oraşulă şi fortulă cadă, şi garnisona-i coman
dată de Hasan-paşa, cari fu luată prisoneră precum seîntem- 
plase şi la Şistovă. Corpurile de aci împreimându-se, delà 
Nicopole şi de la Şisto\ă, grosulă armatei luă aventulă 
penă la pólele şi sênul Balcaniloră, unde se petrecură
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mai multe sângerose bătălii. Mai pe urmă se stabili podu 
mare, pentru care se aduse cherestea lemnărie din munţii 
de la Lotru şi fu lăsată pe Oltu penă la Dunăre, către 
Zimnicea. P’acolo se făcu transportulü acestei ar
mate în Bulgaria, de muniţiune şi provisiunl; la care 
curgea ca plóia cărăuşii mii de cară cu cai şi cu bol, şi 
mi! de pahonţî, cel mal mulţi români basarabenl, cu mi
cile lorii căruciore încărcate, şi acoperite cu rogojini şi 
cu pânză cernită cu cătrănii, escortaţi ici colea de câte 
unü cazacii şi însogiţl de jidanii furnisorî...

Sultanulü într’acestea, spăimântatil de repedile succese 
ce armata rusă avu în timpii de vre uă trei patru sep- 
tëmânï trecând Dunărea, trimise prin Redif-paşa, la Ab- 
dul-Cherim, care era la Şumla, să divulge care este pla
nul seu de resbelü, că Ruşii aii avansaţii în totă Bul
garia.

Abdul-Clierim îşi avea scopul d’a nu areta planul; şi 
elü sta fácéndű nevëdutà armata în sônulü Balcanilorii. 
Sultanul îlü prepuse ca vândut Ruşiloril, că a lăsat far’ 
de aperare Dunărea; îlü destitui şi îl dete în judecată. 
Mulţi aü dis că a foştii uă bună parte pentru armatele 
creştine că s’a destituit Abdul-Clierim, că planul Iul or’ 
fi fost funestü pentru ele.

Tre! bărbaţi eşiră pe theatru resbeluluï d’a apëra causa 
imperiului turcű cu armele în mână, în peninsula balca
nică : Meclimet-Ali care fu numit Serdar-ecrem, Solei- 
man, care luă în urină titlu care F avea Mechmet, şi 
Osman cel de la Yidin. Osman cu tóté acestea era în 
cât-va iniţiată în planul lui Abdul-Clierim.

Cu tóté acestea armata rusă, cum diserămil, era forte
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numerosä, bine echipata şi comandată de bărbaţi distinşi, 
precum Scobelef, Gurko, Schilder Schudner, Radeţchi, 
sub ordinile Marelui Duce Nicolae ; Ţarevici (Marele Duce 
moştenitorii) făcând façià c’uă armată spre Rusciucă ; ei 
fáceaü a resuna numele armatei Maréi Roşii pe pánién- 
turile ce le ocupase. Şi ensuşi Ţarul în persona se afla 
în micjíloculü ei.

Succesulü, dupé luarea Nicopolelui, era însemnaţii, re- 
sunătoră; şi ori cine credea că acăstă armată, armata 
rusă, care desfăşurase atâta activitate între apele Lom, 
lantra şi Vidtt, care ajunsese a împresura Rusciucul, Si- 
listra şi a petrunde prin pasulü de la Şipca péuá aprópe 
în Cazanlícíi, la finitulö verei va înainta la Andriano- 
pole şi chiar ă la Porţile Constantinopolei.

Osman El-gaziu ensă, care eşise de la Yidin, numit 
Muşirii de Sultanul, ducôndü vre uă duoë-decï de mii Al- 
banesi şi nizami totu umilii şi umilii, adăogându şi alte 
trupe cari le adună din diferite puncturi şi însuraândü 
uă óste ca vre uă ş6se-(Jecî mii de émeni, se pune drept 
în calea armatei adversare; şi, cu acesta, schimbă faç-ia 
lucrurilorîi şi întârdie succesulü acelü mare al trupelorft 
ruse cel puç.in pentru uă diumëtate anü. Elü, Osman, se 
întări în nisce posiţiuni unde coincidă drumurile între 
Balcani, Yidin, şi Rusciucă, pe unde urma să trécá ar
mata sus-disă pentru a merge mai lesne, pe la Sofia la 
Andrianopole. Acesta posiţiune e cea de la Plevna, unű 
orăşelu cu câte-va sate p’alăturî şi ocolită de nisce dea
luri, cari de la natură fortifică p’împregiură tërômul ei. 
Acolo, dupé mai multe întâlniri şi ciocniri, corpul al 9-lea 
armiei ruse, comaudată de generalul bătrân Baronul Kră-
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dner, găsi uă resistenţă neaşteptată. Cărju chiartt într’uă 
cursă voind a lua Plevna dintr’uă dată, precum se avân
taseră acele corpuri cari trecuseră iute pasulö de la Şipca 
al Balcaniloră. Fără a face uă seriósá recunóscere şi fără 
a pregăti forţe Îndestule, Generalul Schulder este trimisă 
cu trei regimente infanterie, uă brigadă de cavalerie, 
câte-va sotnil de cazaci şi întăriţi de baterii de tunuri, 
cari merse asupra lui Osman, necunoscendü bine nu me
rüli! inamicului şi posiţiunile ce ocupa; şi la 8 Iulie fa- 
céndu acestű atacü, resultatulíí fuse forte desastrosű pen
tru Ruşi. Acum trebuia generalul corpului să întruniască 
tóté forţele de cari dispunea, spre a lovi earăşî pe Turci 
la Plevna. Nicopole a trebuit să se deşerte de Ruşi şi 
să fie ocupată de Români, pentru care cartierulă generale 
rusescă făcu mijlocire pe lengă Măria Sa Domnitorulă. 
Regimentul al V românescă trecu cel d’ântîî Dunărea, 
care făcea parte din divisiunea a IV, comandată de gene
rală Manu, casă ţină garnisona Nicopolelui... La 18 Iu
lie s’a ţinută consiliul de resbelă al generalilorfi la Po- 
radim. La 19 lângă sătulă Radisovo, în împregiurimea 
Plevnel despre Est-Sudă, şi spre Griviţa, s’a făcut încă
ierare între aceste armate adversare cu atâta înverşunare 
care nu se va uita curănd, şi s’a petrecută desastrósa perdere 
a armatei Ţarului, cea comandată de Baronul Krădner, 
Schulder, şi principele Şacovscoi, comandând uă divisiune 
din corpulă al XI care venise despre părţile Garagiac- 
Bugarschi către acest punctă de uă luptă generală con
tra leului de la Plevna Osman. Ună numără aprópe de 
uă sută mii omeni operau pe unu fronti! fórte întinsă şi 
uă artilerie puternică îşi schimba uă grindină de obuse.
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Cine a vădut-o asta şi nu s’a cutremurat !.. Armata rusă, 
care în cele din urmă, dupe uă luptă desperată de uă di, 
fu nevoită să se retrage spre sără pe înălţimea unor dea
luri, ce nu i se ’ntâmplă şi suferi?.. Yăclu de acolo cu destulă 
durere, generalulă principe, cum în vale başibuzucii úri
dén şi chinuiau pre răniţi şi cei prinşi, într’uuă cliipö 
îngrozitorii, a le cărora gemete şi răcniri ajungea până 
la aiului ă acestui generalii, fără a fi în stare să le dea 
vre unii ajutorii. Acestu Iocîi se numi : Yalea plângere!. 
Turcii, după acea bătălie, ca nisce feare sălbatice făcură 
cel mai mare masacru în nefericiţii ostaşi ruşi răniţi şi 
cei prinşi şi desarmaţi. A duoa di, generalulti Scobelef, 
care comanda spre stânga armatei, veni grabnică aducênd 
cel mai mare ajutoră astei armate comandate de (Jisulă 
principe. După înfrângerea Ruşiloră ast-felă în împregiu- 
rul Plevnei, unde Osman găsi posiţiuni de se întărise, se 
răspândi uă panică mare pre acăstă armată. Marchitanii 
vivandieri şi locuitorii se crezură perduţi, încât acăstă 
panică ajunse penă Ia Şiştovă ; după care desastru şi 
desperata confusiune alergaă toţi cu înibulzială spre po
dul cel întins pe Dunăre la Şiştov, căutândă care de care 
mai curând să trăcă la Zimnicea să scape. Şi cât se scie, 
dúca atunci Osman ar’ fi avut cavalerie mai multă, lua 
elă ofensiva şi ar’ fi gonit pe adversară cine scie până 
unde !. .

După acăstă catastrofă întâmplată armatei Ţarului, 
cel-ce se afla în persănă în Bulgaria, se schimbă tot 
planulă campanii : S’a decretat venirea garctei imperiale 
care este, cum am mai clisă, elitül armatei, trupele ce 
trecuseră Balcanii fu rechiămate îndărătă ; generalulă
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Gurko fu ordonată să paziască pasul do la Şipca care 
duce la Filipopoli şi Andrianopole ; mai târdiă veni acolo 
generalul Radeţchi cu trupele sale. Şi armata lui Ţâre- 
vicî, care opera la împresurarea Rusciucului, se retrase 
din operaţiunile sale şi se concentra în linia între apele 
lantra şi Lom spre Elena. Ear cartierulă generale îhî 
mută de la Timora la Biela, apoi la Bulgaren!, Ciauşi- 
macala şi în urmă la Gorni-studen.

Acéstâ catastrofă întemplată armate! Ţarului la Plevna, 
dupe cum merseră lucrurile, atingea şi pe Român! !..

XI

MOBILISAREA OST EI ROMÂNE, TRECEREA EI 
PESTE DUNĂRE

Mergea pe a cincia lună decând armata română era 
concentrată la Calafat, şi nimeni nu scia sigură ce parte 
va lua dônsa în campania acésta. Fel-de-fel de vorbe şi 
şoptii*! se dicéü; şi eraţi multe în privinţa asta !.. Opiniile 
în ţeară eraţi diverse : uni! diceatt că cu bombardarea o- 
raşeloru silntemă satisfăcuţi, şi oştirea va sta la graniţă cu 
arma în mână, alţi! din contra, că să trécá Dunărea şi 
să îa ofensiva contra Turciloru.

Nisce corespondenţi de pe la cliare, străin!, diceaü: 
, Curioşii lucru! Românii nu ati ură înpotriva Turciloră, 
dér este necesarii, cată să se bâté!./

Probă că, dupe atâtea Iun! de şedere nie! capi! óstei
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nu sciaă ce o să se facë, e că, la începutulti lui Iulie, 
se dedese multe congedil pentru. (Jece şi cincl-spre-<jece 
dile, aceloră cari voiaü din ostaşi. Nu cundsceraă déca acésta 
era pentru a se face iconomie?

în timpulű y erei, ţâra întrégâ era adunată acolo, pă
rinţi şi rudenii şi cunoscuţi al ostaşiloră ; şi cele mal 
multe familii a le ofiçerilorü aă petrecută cu denşi înlă- 
untru oraşului Calaftită, saű în satele dimpregiurulă la
gărului. Îndată 6nsă dupe luarea Nicopolelul se dete or
dină ca tóté aceste familii să se retrage. Dînsele îşi lu
ară diua bună de la fraţi şi rude cu lacrimi şi îmbră
ţişări şi se depărtară; ear cel-ce voiră mal veniră de se 
veijură şi la Corabia.

Măria Sa Domnitorul priimise atunci uă depeşă de la 
Ţarul îi care era în Bulgaria. Scrisórea acésta conţinea promi- 
misiunî măgulităre... Domnitorulă Románilorü Carol era ru
gată să vine cu armata cât mal curöndä în ajutorul seă/...

Dupeacelă ordin, adică de retragerea familiiloră din la- 
gără, începu cu repeziciune a se face pregătire de mo- 
bilisarea óstel în josulă Dunărei.

Nu vomă uita aci să facemă menţiune despre cores
pondenţa a câtor-va acte dintre Puterile beligerante, prin 
Preşedintele consiliului federal al Elveţiei, relative la Crucea- 
roşie, instituţiune umană înfiinţată în favorulă nefericiţi- 
loră răniţi pe câmpulă de resbelű. Sublima-Pórta prii
mise note de la (Jisulă Preşedinte ală consiliului federală, 
cu data de la 13 şi 23 Aprilie acelă ană, la care ares- 
punsă în 6 Iunie, in privinţa respectării semnului Cru- 
cea-Roşie, despre ambulanţe, (dênsa constituindă sem- 
nulă Semilunel pe ambulanţele eî) că a dată ordine co-
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mandanţiloră trupeloră sale sil respecte acestă seninii în 
durata resbelulul. Asemeni şi D. Gogălniceanu. ministrul 
afacerilorü străine din România, a adresaţii uă notă cu data 
13 Iunie sus-disulul Preşediutc, să întrebe guvernulă S. 
Porte, că, România fiindtî în resbelă deschisă cu densa, 
armatele otomane vorft respecta semnulă Cruceî-roşit pe 
ambulanţele române? Preşedintele confederaţiuneî Elve- 
ţiane a răspunsă cu data din 3 August, guvernului român, 
că a obţinută de la S. Portă uă notă cu data de 25 Iulie sub
semnată de Aarif paşa, în care declară că trupele oto
mane voră respecta tot-d’auna şi în totă loculă semuulă 
Crucei-roşii, ca uă emblemă a neutralisaţiuneî...

Primulă corpă care plecă de la Calafat fu compania I 
de geniu, şi în timpü de duoe (Iile sosi la podulă Jiiuluî Ia 
Craiova. Acolo se într’uni cu compania II[ de geniă şi a V 
pontonén, ce veniră de la Cetate. La podă se găsiaă 
câte-va luntre cari au fostă aduse de la Galaţi cu tre- 
nulă, pe cari pontoneriî le dete în Jiï. Dupe aceia prii- 
miră totă podulă ésteï caro se fabricase în Galaţi, adică 
pontónele cu căluşile şi scândurile podineloră, cari tote 
veniră cu drumulă ferată şi le dete josă la gara din 
Craiova. Din pădurile judeţului Gorjiă se aduse aci uă 
mare parte de lemnărie cherestea pentru aceste coustmc- 
ţiunî a le armatei. Şi, osebită de cele priimite de la Galaţi, se 
lucră în şcola de meserii aci, de către elevi, militarii şi lucră
tori şerbi, ramele pentru bărci, cârme şi tot ce trebuia, 
şi vre uă câte-va bărci le construi ostaşii de geniă acolo, 
adică în marginea Jiului la Craiova. Dupe ce se aduse 
totă podulă la marginea apei, se aşedâ căi uşii în luntre 
şi se porni pe Jiiă în josă.
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Pontónele construite în fabrica Galaţi şi scula meserii 

Craiova, s’aă transportaţii l'a podulă Jiului ce e lêngâ 
satulű Podari. Tot materialii podului -s’a încărcaţii în 
cincï-cjecï de cară luate de rechisiţie, şi s’a pornită pe 
ţermulă dreptă al apei luândă drumulă prin comuna Li- 
vecjii pêna la Gânjova. De acolo uă parte a materialului, 
adică podiala şi alte bucăţi de lemne a le acestei cons- 
trucţiunî, fu înaintate la Corabia, trecêndü prin Bechetă.

Din pontónele cele de feră a le comp. de pontonierl, 
s’aü aşezată duoë poduri peste acestü rîü, pentru a trece 
oştirea ce venia de la Calafat spre Corabia.

Un podü fu construită între corn. Gânjova şi Comoş- 
tenil, şi altulă mal la vale, peste Jil. Pe cel d’ânteî aă 
trecută trupele pedestre şi cavaleria ; pe celălaltă, carăle 
cu muniţiune, bagage şi provisiunï. Dupe ce a trecută, 
armata la Corabia, amèndouë podurile s’aă redicată şi s’aă 
transportată la Daşova (Corabia cea formată acum, care 
îşi are numele de la Corabia veche) şi s’a construită acolo 
podulă peste Dunăre.

Judeţele riverane şi ţeara íntrégá rămaseră uimite vë- 
dôndü acăstă mulţime de óste : infanteria a mal multoră 
regimente echipate bine înarmate, linia disciplinată din 
casarraă, toţi purtândă pe umere pusei cu baionete; cjişil 
Curcani, cel cu portă românescă şi cu pena de curcan 
la căciulă, bărbaţi voinici, şi caii eraă cei mal mulţi din
tre foştii grăniceri teritoriali, ageri şi plini de focă ; Yêna- 
toril, omeni micjlociî de statură, cu pălării cu cocardă şi 
cu penagiu de pene negre, cel mal aleşi trăgători; călă
raşii de ţeară, purtândă bluse de pânză albă cu gulerulu 
garnituri pe peptă şi benţilc la mâneci roşii, cu nădragii
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de dimie albă găităniţî, cu căciuli negre de hârşie cu 
fundul ii roşu şi cu unii lănţuşii lăsată în formă de se- 
micercü pe frunte, • cu cisme lungi găitănite pe la turécá 
şi cu pinteni, cu minténu de postavu, cu manta şi cu 
curele albe peste peptű, de cari se ţine cartuşiera şi 
spada , cu caii mici, dér iuţi, înarmaţi cu carabine ; 
roşiorii, cavalerie în formă de husari ; artileria cu uă 
mulţime da baterii cu tunuri de diferite calibre, şi tuna
rii bărbaţi juni essercitaţî bine, şi cu oficerii ingenioşi a- 
prinşî de entusiasmű; apoi cliesónele, transporturile de 
muniţiune în furgoné, provisiunî, spitalurile şi ambulanţe, 
şi trupe de ómen! în tot felulü de serviciu cum am mai 
(Jisti, marchitani, speculanţi, turme de vite cât s’a putut 
lua bol şi ol, şi câte se cere unei oştiri în campanie. Toţi 
acest! trecură peste podulű de la Gânjova şi mal din 
josö, încâtîi a späriatü ochii locuitorilorű şi satelortt pe 
unde el trecură cjile şi nopţi, ca la 40,000 omeni.

Cea d’ânteî bombă eşită din tiiiiü înfieră au(}ul cu de
tonarea el şi oţelesce inimile celoru mal cercaţi ostaşi; 
celtt d’ântôï viforü iarna înspăimântă pe cálétorö ; cea dân- 
têï grindină care cade véra îngrijesce pe cultivatorii de 
frică ca să nu ajungă pe holda şi viia lui; cea d’ânteî 
obosiala, cea d’ântêï durere este mal grea; dér în urmă 
se deprinde omul cu tote şi nu se mal teme de ele. Ast
fel şi inimile juniloril precum şi celoril maturi ostaşi, 
cari Jäsaü la casele Ioni părinţi bétrânî, soçie şi copil, se 
oţeliră şi se deprinseră; şi déca la ântèia chiămare şi 
sunare a tr6mbiţel încercară unu minut fi înfiorare, au- 
(Jindü el bubuitul ti celui d’ântêï tunü dat în Calafatii, şi 
resunetulă ântéiloril focuri de arme la Olteniţa şi ’n alte v
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puncturï isbi, turbură sufletu lorii; apoï dupe co se concen
trară în lagăre, vëdendü gldnţelc şi obiisele la piciórele 
lorii, se mişcară spre porturile Dunărei la vale, şi li se 
(Jise că eî voră merge să caute pe inamică peste hotare, 
nu ?I mai impresionă acésta; şi ei cu toţii mergeai! vo
ioşi cântând ii în marşu lorii ostăşescă. Eî dér trecură 
precum se ducă nuorii la vale cu sgomotul pasuriloră, 
resunetulă tobelorü şi al trombiţiloră, cu uraitulii celă 
greii al tunuriloră, tropoiturî de cal şi resuflarea nemăr
ginită de mii şi mii bărbaţi ostaşi. în câte-va (Jile a- 
céstá armată fu înşiruită în marginea şi înlăuntru comu
nei Corabia.

Înainte de acésta, regimentul al V linie, care pe iaruă 
petrecuse la Focşani şi în urmă se mări cu reservele a- 
dunate, cooperă împreună cu alte trupe la Olteniţa, care 
locu fu apoi ocupaţii de Ruşi ; şi elu trecu prin capitală, 
fu inspectată de Măria Sa Domnitorul, venise la Slatina 
pe drumulă mare, şi d’acolo drept la Turnu-Măgurele ; tre
cuse pe plute şi poduri mişcatore, precum mai aretarămă, 
în 13 şi 14 Iulie la Nicopole, împreună cu dorobanţi, 
artilerie, unü reg. Roşiori, şi aprópe tótit divisiunea 
a IV; el ii trecuse celü ânteî Dunărea, care fu ajutat la 
trecere de şalupe şi unii bastimentă cu aburi.

La Corabia, P. S. S. părintele Episcopu Atanasic al 
Râmnicului, a sfinţit apa cu uă mare procesiune de pre
oţi şi populaţiune, a bine-cuvîntatu oştea, fiindă presinte 
Măria Sa Domnitorul şi D. Miniştri... Şi cele d’ântâl 
corpuri de recunóscere începură a trece fluviulii pe acele 
poduri mişcătâre, precum la Turnu-Măgurele, remorcate 
de bastimentulii cu aburi romfmescii Rândunica; în aceste
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intrând îl divisiunca III ; apoi grosul ii armatei pe podii, con- 
ţinândîl divisiunea ÎI, şi divisiunca I remânendă d’a ins
pecta pe ţermi! României la Calafat mişcarea Turciloră.

In curând, precum aretarămă, podurile de pe Jiiii fura 
aduse la marginea Dunărei în dreptul comunei Daşova, 
care vine în façiâ cu Măgura de peste Dunăre, spre a 
se construi acolo unii podii mare peste care trecu éstea.

Malurile Dunăre! erai! înalte la marginea acestui 
punctă, şi a trebuită să se taie pămentulă ca să se face 
ună vadă de trecétóre. Podul fiindă compusă din bărci 
cu căluşuri şi cu scânduri precum s’a ma! dis, se aşedă 
în duóé bucăţi, unulă cu capëtu de pe ţermulă stângă 
pe insula de nisipă care este la midloculă apei, şi celă- 
laltă de pe insulă pe ţermulă dreptft dunăreană. Unde 
se lega podulu cu capetulă despre noi, era ună zăvoiă 
de ricliită şi sălcii. Acesta a fostă tăiată de dorobanţ!; 
şi şosâoa cea nouă, la tăietura malului, se construi şi se 
întări cu şanţuri şi cu fascine de nuele ; şi la căpăteiulă 
de podă fură aşedate gabióne umplute cu pămentă, ca să 
stea înţepenită, precum şi în insulă asemeni, ca să pété 
trece pe elă carăle cu poveri, cavaleria şi artileriea cea 
grea. In câte-va dile către finitulă Iu! Iulie şi în Augută, 
armata română trecuse în Bulgaria pe la mai multe punc
tul*!: cea de la Corabia, pe podă, în comuna Măgura, şi 
cea pe la Turnu la Nicopole şi ma! departe. Ea avea 
aspectulă, prin acest! ostaş! cari luară ună aeră pré se- 
riosă de cum trecură pe pămenturile Turcie!, precum e- 
raă acum duo! secol! şi diumëtate, condusă şi comandată 
de marele lieroă al Rpmâniloă, oştirea şi cu vulturi! ro
mânesc!!..
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Oştirile dér de la Măgura, înaintară trecând prin di
ferite drumuri şi coprindendu tóté punctele interesante şi 
tote comunele spre partea aceia; şi strângênduse ma! totă 
acestă oştire, dupé ce trecuse rîul Yidu mai la vale de 
Nicopole, se întelniră cu trupele cari veniati de la Ni- 
copole şi tabărîră sub nisce dealuri măreţe formândii unu 
lagărtt imposantu în dreptulü sătulii Muselim-selo, şi apoi 
la Bresleniţa. Acolo începură a construi şanţuri şi întă
riri. Ele ii’au despreţuitft pe inamicii precum făcură Ru
şii ; saü că acestora le scăpase din vedere de a face ase
menea lucrări, prin locurile pe unde el trecură. De acolo 
óstea română merse cu tactică înainte penă în dreptu Ple- 
vna. Uă despărţire din acâstă óste a rémasü la GliigliI, üa 
comună în dreptulü Măgurel, ca corpii de observaţie spre 
Racliova, — Yidin.

Din cartierulü generale de la Poradim, s’a dat de că
tre Măria Sa Domnitorul uă proclamaţiuue, cu data 27 
August, şi subsemnată de D. miniştri; prin care arétá 
Românilorü, că, armatele aü trecutü Dunărea în Bulga
ria, şi că ele vorü intra în acţiune luptândü alăturia cu 
armatele ruse în contra Turcilorü.
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Convenimü cu lectorulű, ca, penă óstea va înainta cu 
lucrările sale de la Bresleniţa şi mal departe, să cerce-
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tămii şi să aflăm u ce se făcură acei trei sergenţi clin cu- 
nosinţa nostă. despre cari mimai vorbirăm u din iagărulă 
Calafatului?

Afară de esserciţii şi continue lucrări de cari erau o- 
eupaţi, când eï n’avéü nici untt lucru se vedén jucándü 
ţintarulă, fiind cu ochii aţintiţi pe nisce liniuţe însemnate 
cu creta pe vre uă scândură, pe care tot muta nisce pe- 
tricele; ori, câteşi trei ei, se preumblaţi p’în lagăru pre- 
când soldaţii curăţiaă armele, rauniţiunea pregătindu-se la 
uă inspecţie rigurosă ; saii, că,y tot se învîrtiaii pe dina
intea redutelorü admirândü măiestria cu care eraţi lu
crate şi armate cu tunuri de calibru mare, tóté îndrep
tate către inamicii ; ori, că, se aşecleti câteşi trei pe vre 
unii malii, de unde pute ii privi cursul ü măreţii al Du
nărei, sati, că, se grupau p’în gârliciulti vre unui bordeiil, 
ca să se dilecteze cu câte unii pëcliarii de vinii ; ori cân- 
tândü cu fluerulii ; sati, citindu vre uă foie publicată des
pre resbelulii Ruşiloră cu Turcii essagerândii pré mulţii 
lucrurile; saii, lângă unii focşoru séra, narândii succesele 
avute cu duóé dile mai înainte în recunóscere peste Du
năre ; saü, Mitea, în vorbă cu Viscol, mai amintia, ca 
omuhi despre ce îl ii dóré pe ehi, câte nuvele mai aflase 
despre acea fiică la care elii tot se mai gôndia, şi că pe 
bătrâna bunica ei a védut-o p’ în Bucuresci. Cum ar’ fi 
lipsită ei d’a se aduna, déca ar’ fi fost acolo? ca să mai 
vorbiască de acestea şi-câte şi mai câte, precând alţi militari 
căscaă gura şi bleojdiaă ochii la ascmenia istorii poves
tite d’a le soldaţilorii români şi străini?

Vorbindu despre ce se petrecea noă şi importantă, să 
nu uitămă luptele soldaţiloră români în ostrovulii pădu-
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rosü Gamotarniţa. Acolo în façia redutelorü turce, cu a- 
cestnume, Căpitanul îi P... şi sub locotenentul E... deteră 
cssemple de coragitt prin recunóscerea ce au făcut pe ţer- 
mulü drepţii dunăreană şi ataculîi din ostrov îi cu mizamil 
turcî. Asemenea şi afacerea din insula Canapa...

Pe la începutulîi lui August, uă şalupă cu aburi, ve- 
nindîi de la Severin de a merge la Corabia, a fostă a- 
tacată, mai josü de Vidiu, de câte-va bărci cu turci. 
Apărată fiind de câţi-va soldaţi şi cu unü locotenenţii, se 
întâmplase că se îngropase în nisiptt la capetulîi ostro
vului Canapa. Locotenentul Maurodin cu mare greutate 
abia putu a o scăpa d’a nu fi luată de turci, s’aă scu
fundată... Aceste şi multe altele eraţi fapte cari se pe- 
trccură p’atuncî, pe cursul îi fluviului în diferite puucturl 
apropo de lagăru, de cari soldaţii se ocupaţi... Acestea 
de uă-cam-dată penă să venimü a dcscri şi altele par
ticulari, privi tore tot la oştire.

E cunoscut că la Corabia precum la Calafat veniseră 
părinţii şi cunoscuţii să ia diua-bună de la ostaşi ce ple
caţi. Şi pro lângă atâtea scene de inimă între aceşti fii 
cu părinţi loră, pre lângă lacrimile femeilor ti şi strenso- 
rile de mâini a le cunoscuţilor ti, se înteplă că nu lipsi 
în asemenea împregiurărî şi câte ceva ciudaţii, ba chiartt 
de rişti. Viscol din artilerie sta pregătită cu caii înhă
maţi ca să mergă din Corabia pe şosea la podă, spre a 
trece. Elă era gătită, cu tote că lucrase la preparative 
şi era împovărată de căldura dilel, era gătită cu pan
taloni de postavă sură avendă ună mică şnurtt roşu, cu 
tunica de postavă civitu, cu gulerulă şi pe la băuţi cu 
roşu şi cu gal(3ne de firii; bumbii galbeni, frecaţi, stră-
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lncindă; avêndü peste peptu-î uă lenta de pele, de care 
este ţinută cartuşiera şi sabia; cu revolverük! la centu- 
ronii ; şi cu bonetu (capelă) cu unii ciucure roşu dinainte 
în frunte, gătită tocmai ca cum s’ar duce la nuntă. Uă 
femeie străină atunci, care avea óre-care aparinţă de 
lucsă în portulă eî şi cu senine în obrasă, stătea ală
turi cu élű ţinendu-lă de mână. Ea avu aeră ca cum 
n’ar’ fi voitü a se deslipi de elă, şi că era gata de a trece 
cu dênsulü peste Dunăre. Şi acésta n’ar fi fostă cu ne
putinţă. Multe femel pidse, pornite de ună nobilă sim- 
ţimentă, au făcută acte de charitate şi umanitate la ambu
lantele ăstei, saă Crucel-roşil ; ensă cea de susă arătată n’a voit 
să se înscrie în numerulă acestoră generöse şi nobile femei.

Eată ce ar’ fi voită dênsa, dupe cum ne spuse omulă 
presinte. Cât se interesă ea de densulă, îl propunea fel- 
defelă de lucruri, bani, ajutore şi multe nimicuri numai 
să se înpace amenduol, să uite elă óre-cari nemulţumiri 
ce i se ’ntêmplase altă-dată, şi să ’i promită că de si
gură o va lua în căsătorie dupe terminarea campanii.

Ună ce ênsâ cum nu era în obiceiu Iul, elă, Viscol, îl re
fusa töte acestea verde şi limpede. Femeia îl vorbia, îl 
suridea, plânse puçin dinaintea Iul, îlă jură, îl aminti 
suvenir! plăcute, îl promise şi aură, eară elă cam rîcjèndu 
tăcea şi o privia cu iudiferinţă. Densa apoi se mânie, îlă 
lăsă de mână, şi îl (Jise : *o să te căescl, dér o să fie 
târdiă!> Apoi femeia earăşl apăru liniştită dupe ce avu
sese unu minută fruntea posomorită. în urmă cu vorbe 
mal domolite, tocmai în momentulă când se dădea sein- 
îialulü de a pleca artileria, ea îlă întrebă : — Mitca ser- 
gentulă, care a fost la Galaţi şi la Ismail, unde e?

142



Campania, romanilorü in Bulgaria.

Viscol îi răspunde: — T)o co întrebi de densul? Elfi 
este superet mânioşii ca ună tigru, coci a aflat de là 
bătrâna din Ismail, cum câ D-ta vîrîşî intriga şi mijlo
cişi furarea fetei pe care elfi voia sil o ia de soçifi. 
—Cum? Eu?.. îi dise femeia cea însemnată scliimbândfi 
una dupe alta feçe în obrasfi.—Da, dumnéta, adaogă scr- 
gentulfi artileristă. Aï făcut unii dievolescă pasă ca să 
iaî bani de la nisce, nelegiuiţi!.. Lucrurile, de şi târdiă, 
s’aă aflat şi simtă sciute. Diavolii, elice unu proverbe, 
îşi sparge uă-dată opincile, drăcia nu române pentru tot- 
d’auna fără a se da pe façia. Vei avea parte pentru a- 
cósta de Satana, drăguţă leică!..

Densa mult turburată de uă aşa aspră imputare de la a- 
ccla pe care ea creduse că ’lă va îmblândi şi îndupleca 
vre uă-dată, reţinu mânia adâncă întrensa, şi apăru zîm- 
bindfi : — Pró aspru şi forte nedrepţii judeci pe uă sla
bă femeiă! — Orî-ce faptă nemorale şi vătămăteire socie
tăţii se judecă de lume ast-felü!..

Eşti forte crudă ca ună adevărat Viscol! replică fe
meia. Voescil ensă să sciă unde este Mitea sergentulă, 
tocmai că clici că elu me crede că sântă vinovată...

— El a fost dus în congediă, trebue să fi venit la 
regimentă.

Frecând elicea acestea sergentulă Viscol, trâmbiţa şi sună...
în adevörfi duoï sergenţi, cei din cunoscinţa nostră, 

aă fost cerut într’uă aceiaşi di congediu pe timpul ă când 
se da congediî : Marian pentru a veni în Bucurescî să’şî 
văcjă familia, şi Mitea care voi, mal ’nainte d’a intra în 
resbelă, să cerceteze şi să vădă pe bunulă seă, acel bă
trân anachoretă care era la schitul Lainiciloră.
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Din cât s’a vëdutft, acea femeie avea unii interesă sä 
trécÈL şi dânsa cu armata în Bulgaria, en sil mfl vinea a o 
face decât cu titlu de vre-uă rudenie, saü travestită; îl 
trebuia negreşit, unu titlu... Cât despre Viscol, îl refusase 
a o numi cu titlu de soçia lui.

Cu tdtă naivitatea ce o avea une-orî, pasiunea tutu
nului şi a vinului, clü fu dominaţii asta-dată de uă mân
drie şi tărie de caracterft care e de mirare; fu mulţiămitu că 
n’a priimit nimicii de la acea femeie, ca să nu ’ï promită 
ce cerea densa. Lectorul ii nu va sta mult Ia gânduri 
de a înţelege lucrurile. Déca soçietatea numită, care are 
de scopii să aglomereze tot aurulu lume! la densa, era 
mulţiămită că s’a declarată resbelulii acesta, ea îşi avea 
membri eî răspândiţi prin tote părţile fără deosebire de 
stare şi secsii. înţelegeţi, că, pe lângă cheltuelile enorme 
cari se facii cu producte, cumperatulii a tot felul de e- 
fective şi transportulii lorii, nu mai puçin costă pe beli
geranţi sumele cu cari se plătesce spionagiulu. Aco
stă femeie fusese precum mai audirăţi, la Zimnicea, Şiş- 
tov, Nicopole, trecu şi Oltulii până la Corabia, şi de aci 
s’a înturnatu eară la Giurgiu, de unde venise.

Din cât! se vede densa o rumpsese, se desfăcuse de: 
Domni ului ! acela de la Galaţi ; şi acum căuta să ’şi 
schimbe rolulii, cât şi, nu mai puçin, se ocupa de alte 
îndeletniciri mal câştigose!..

Viscol, cel-ce a aflat antecedentele vieţei ei, era mul
ţiămitu. de duoe lucruri, ântei că a scăpat de acâstă fe
meie, şi al duoilea că trecea Dunărea.’ Scica una şi 
bună, că : ostaşul ii trebue să mârgă la mórte fără a se 
teme de dânsa; şi, că, trecendfi Dunărea făcea cunoscinţă
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cu uă ţără unde îi plăcea tutunulű şi vinulă cel roşiu 
care ese de la Nicopole şi de la Vidin.

Vomii urma de aci cursu lucruriloră ce se mai petrecu, 
stricarea podului de la Corabia, dupe ce a trecut ar
mata, ca să se reconstruiască la Turnu-Măgurele ; şi tot- 
d’uădată să gäsimü pe sergentulü nostru penă a nu e- 
spira congediu care l’avusese pentru cincî-spre-dece dile.
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Munţii şi pădurile simţii destinaţi a conserva aerul ii 
curată cât şi a inspira idei măreţe şi poetice. Din ace
ste idei şi obiceiurile părintesc! nasce ín omu amorulă de 
patrie!.. Acolo în miclloculă pădurilor# secular! între văile pe 
unde curge Jiiul, între Pareugü şi Vulcan, acest! munţi, cât 
şi Balcani! de ’nalţ! şi renumiţi, între văile acestu! interesan
tă riă, este situată schitul iă Lainici. D’asupraluï, spredrăpta . 
între stânci posomorite şi ocolită de ripe profunde, se a- 
flă, la adăpostul# unoră pădurici, unu altă schitu care 
se numesce: Locurile-rele. Crucea de pe aceste bisericuţe, 
în aste părţi isolate în senulă Carpaţiloră, reflectă în 
radele lumine! la răsărirea sărelu! şi apusu Iu! ca ună 
fulgeră luminos#, între aceste piscuri înalte penă la nuorî, 
verbinde cu pădur! de brad! şi fag!, şi cari închide ori- 
zontele de tote părţile. Clopotulă audindu-se în midloculă 
acestoră pădur! răsună ca ună orgă ce denunţă mărirea 
Iu! Dumnedeă pretutiudenea şi deşteptă în omă credinţa!.. 
Populaţiunea de prin comune depărtate vine ca să asculte 
liturghia la aceste biserici, unde locuescă vre-uă câţî-va 
octogenar! călughărî. Ma! rară este ca să vină cine-va la 
Lainic! şi să nu mărgă de a vedea pe Ioanichie pustni-
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ciilü, care locuesce la óre-care depărtare pe maginea Jiiu- 
luï, în midlocülü pădure!, singurii elü dimpreună cu unii 
disciplu al seü, departe de atâtea vanităţi lumesc!.

Lectorulii va voi să scie încotro sûntü aceste schitu- 
leţe şi care e calea spre a merge la ele? De la Tîrgu- 
Jiiuliü sûntü duoă căi cari se desfăşură în süsü pentru 
a ajunge acolo : una care conduce pe la Bumbescî, ur- 
cândü plaiulü şi scoborîndü îu Jiî la vre-uă 15 cliilometre 
înainte, şi alta care trece mai índáretü Jiiul pe la Tur- 
cinescl, duce pe ţermul drept la Porcenî, şi d’acolo urcă 
muntele petrosü arsü de sőre penă ce ajunge în vîrfu lui, 
şi d’acolo începe păduri şi a se vedea munţii Bratculuî 
forte rîpoşî, în a le cărora stânci sûntü încuibaţi vulturii, 
urşi şi capre, singurii locuitori al acestei regiuni. Unü pé- 
rîü curge de desubtulü acestorfi stânci în adânculii vale! 
de la care muntele portă acestü nume. Calea acesta, saü 
mal bine dis poteca, este aşa de scarposă, suişurile şi 
scoborîşurile atâtü de reped! încât la tot momentulü so- 
cotesce câlëtorulü că se va prăpăstui cu calü cu totü în 
adâncimile Bratculuî. Mal sûntü duo! munţi de la acesta, 
cari sûntü acoperiţi cu bradl, pe cari îl sul şi ’1 scoborî, 
şi se vede apoi spre rësaritü cursul Jiiulul măreţii şi pi- 
torescü, p’a le cărui ţermurl este situata Lainici : biserica, 
chiliile cu anachoriţil şi cu gradinele sale.

De diua Schimbarea-la-façià 6 August, e sărbătorea 
cliramulü bisericel Locurilc-relc. Se vëdü acolo, din Jiî, 
de la Lainici, şi penă süsü la Locurile-iele, uă mulţime 
de visitatorl, populaţiune care vine din munţii învecinaţi, 
ca să asculte serviciulű diviuü de sărbătorea acesta. A- 
pol el recompensă ostenéla ăstui peregrinagiu cu unü os-
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peţiî în tó ta, strălucirea, aducêndü acel pioşî óment, pro
ducte şi de tóté cele trebuincióse.

Ţ6ra fiindü acum în resbelă, P. S. S. Episcopulü dă- 
dese ordini d’a se face rugăciune (inoleben) pentru victo
rie: şi acésta ajunsese penă la schitulü (Jisă. Superiorulü 
d’acolo, unu venerabilii călughără. din Cernica, după li
turghie, a citit aceste rugăciuni în midloculă populaţii 
muntene, care sta îngenucbiată, şi femeile ascultaü ster- 
gôndü ochii de lacrime, pentru părinţi, soçiï, fraţii şi 
pentru toţi cari sûutil în resbelü. Îh miijloculil acestorü 
români munteni citia preutulü venerabilii, şi alături se 
găsia unii osteanű dorobanţii, aşa cu căciula de miţă né- 
gră şi învestită cu mautaoa sură. De şi era cu gradă de 
sergenţii, era încălţată cu opinci, cari se portă la acele 
locuri petróse, şi pentru mal multă uşurinţă. Acesta era 
Mitea sergentulă cunoscută, şi pe lângă, elă se grămădise 
ţărănime română, mai multe familii a le păstoriloră din 
cunoscinţa lui. Soare era acolo cu soçia şi copii sei. Bă
trâni unclieşî, bărbaţi maturi şi junii, cu care elă mal 
de mult păscuse oile în munţii învecinaţi, se uitaű la elă 
cu interesă. Toţi îlă privia cu ună felă de admiraţiune. 
După ce eşiră din biserică, Mitea se îmbrăţişă cu un viă 
transportă de bucurie cu fraţi sei, şi femeile mal mult îlă 
încongiuraă vorbindu-l şi întrebându-lă de tóté d’a le 
stări lucruriloră din ţără... Bătrânii arătândă cu degitulă 
la elă, spunăă de Tudor Vladimirescu şi óstea sa, care 
a rădicată ântêï stindardulă în plaiulă acesta, la Tur- 
cinescî ; acel bărbaţi maturi vorbiaă de mişcările de la 
21 şi 48, cari fură pornite ântăl din acestă judeţă, şi 
acum eară acest! panduri miliţieni, fii celoră bătrâni, în-

147



. Trei Sergenţi

truniţî la unii locii cu românii de prin Vrancea, Iaşii, 
Niainţu şi Dorohoiă, voră merge sâ lupte şi să mură 
pentru renumele loră din trecută, pe câmpul ii de bătă
lie. Şi dupe ce vorbiră ei acestea tote, îşi luară d’acolo 
dina bună.

Precum niai aretarămă, coborândă de la Locurile-rele 
spre drept a, munţii se mai depărtează făcendii locii Jiiu- 
luî care merge şerpuindă pe la pólele lorii. Se desfăşură 
acolo uă vale deschisă între munţi. Potecile eî simtă în
trerupte de copacî marî răsturnaţi şi erburî crescute de 
statura unui omă. Pe valea acesta în susă la óre-care 
depărtare de la schitu Lainici pe marginea Jiiuluî, ală
turi cu scurgerea unui perîiaşă care vine din susă 
din păduri şi dă în Jiî, este scorbura în care trăesce 
numituţă anachoretă Ioanichie. Aci e ună felii de spe
luncă în crăpătura stânceî ce coprinde acestă locă. Uă 
uşă, maţ mult nisce buşteni de copacî căcjuţî, practică 
intrarea în ea. Ună omă ajuns în adânci bătrâneţe, cu obrasi 
încadraţi de uă barbă albă, macru la cliipu, ânsă cu uă 
căutătură senină, învestmântată cu uă rasă simplă, cu ună 
trahi de tot sobru, frugală în mâncare şi pacientă, elă 
este în mişcările lut viă; eară vorbele sale săntă ascultate 
cu veneraţiune de orî ce visitatoră găsind tot-d’auna conso- 
laţiune dinaintea luî... în alţî timpi, maî de mult când 
fabula ţinea locul lurainiloră ce ne dă cristianismul, Tar’fi luat 
de vre ună oracul, dupe viaţa contemplativă îu astă a luî sichă- 
strie. Totă ocupaţiunea acestui anaclioret este d’a se ruga pen
tru întréga omenire şi a îngriji dealbinele a duoî treî stupi 
ce elă îî are lângă locuinţa sa. Pădurea este sumbră; 
stâncile şi malurile rîuluî facă totă frumuseţea spectacolu-

148



Campania HomanílokC in Bnr.OAJirA.

lui ce elü privesce. Jiiul în curgerea lui continuu s’aude 
cu murmura undelorîi sale ca uă musică.

Sergentul care venise să ia de la dênsulü bine-cuvîn- 
tare, fu priimit de elő cu uă sântă şi căldurosă îmbră
ţişare. Ce a putut să ’ï dea era faguri de miere şi bune 
consilii. Junele stătu acolo, şi bătrânul! fiind alături îî vor- 
bia şi vorbele lui eraţi mai dulci şi maï pëtrundëtore ca 
tote. Acela ascultă atentă cele cjise despre mărirea şi 
bunătatea lui Dumnedeă. Ioanicliie la întrebarea ce ser
gentul îi făcuse de cum petrece, îi adăogă : Călughărulă nu 
trebue să aibă lipit de sine interesük! argintului, nici 
rîsă pe busele lui, ci lacrimi în ochi 'sei elă să sfătu
iască, să plângă şi să se róge lui Dumneaei! pentru totă 
omenirea!.. Militarul! îl vorbi în scurtă, că va merge în 
resbelă pentru neamulă şi ţâra sa. Anachoretulu îl res- 
punse: >Este détorie, fiiule, ca tot omulă să apere ţâra 
>în care s’a născută, pre aï sëï şi credinţa, biserica pă- 
>rinţilor0 ; aşa vei face tu, fiiule! Luptă din totă pute- 
>rea ta împotriva vrăşmaşului teă înarmată, ensă să fii 
>blândă cu elă dupë ce Tai învinsă şi Pal desarmată. 
>Rdgă-te pentru elu, ajută’lă pre elă dându-Î pâine, că 
> aşa poruncesce sânta nostră credinţă de creştin : să iu- 
jbesci pe aprópele töä şi însuşi pe vrăjmaşul tëil să’lă 
jiubesci! Potrivnicul! care e înarmată este uă feară care 
* te sfâşie în luptă, déca vei şedea dinaintea lui; omulă 
>ensă învinsă e ună frate pe care cată să’lă îmblânde- 
>scî, să ’lă luminezi şi să’lă' adăpostesc!, precum ne dice 
2 sânta evanghelie. Fiiule, fii bună către cei nefericiţi, şi 
5 să fii aspru să te lupţi cu bărbăţie sa învingi pre cel! 
>ce caută reă şi se rëdicà cu armă asupra neamului şi
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>pilrinţilortt tëï !.. Ţine, portit acestii somnii prin care ade- 
>vërulü s’a înălţaţii şi lumea ne’ncetat aduce cordne de 
, flori şi rugă Mântuitorului eî Iisus. Acestii semmi, uă cru- 
> ciuliţă, să V ai tot-d’auna! Fileu credinţa pironită către 
>Dumnezeii şi nu te mai teme de nimica. Acestă cruce 
1te va apëra; va fi scutul teii în nefericiri. Nu uita ensă 
, vorbele mele : Crucea este semnulîi credinţei şi mântui- 
>reî fie-căruia creştin!./

Mitea luă uă cruciuliţă din mâinile bëtrânuliü siclia- 
stru care elii o purta, de cornü de rinocelii. Vorbele lui 
ensă adônc îlù pătrunseră. Stătu ce mai stătu în umila 
locuinţă dér splendită ca natura unde trăia bëtrânulü a- 
nachoretü, vorbi, se ospëtâ din cele ce ómenil aduseră 
acestuia; rëmase puçine (lile, şi apoî îî sörutä drépta prii- 
mindü de la ebi bine-cuvîntare. Şi plecă earăşi pe calea 
pe unde a venit, trecéndii Jiinl pe la Lainici. îî rămăsese 
numai patru (lile pênà să’i espire congediulii.
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ÎN CE STARE SE AFLA NICOPOLE

Dumnedeă este pretutindeni! Elü ajută pre ceî buni 
şi pe calëtorï! Ostaşulă care era destinată pentru câm- 
pulü de luptă, armată numai cu tesaculű, merse aprópe 
tótá nóptea prin íntuneeósele păduri, sui şi scoborî câte
va dealuri a Ie plaiului Bumbescii ; şi, la diuă, ajunse în 
comuna care se întinde la pólele plaiului. Elă acolo găsi



Campania Komanilohü in Buj.oama.

d'ale mâncării şi uă ceată de câlëtorï ce mérgén grab
nicii către oraşă. Intre aceşti era Soare care venise cu 
câţi-va cai. La 9V2 ore se aflară în Tîrgu-Jiiuluî. De 
acolo militaruln avu uă altă ocasiune. Uă căruţă mergea 
la Filiaşi, Soare îi mâna caii. Şi sóra până a'nu apune 
sórele trecuseră de Ţînţăreni. Aci elfi se despărţi de 
Soare care plânse. Cându ajunse la Filiaşi!, unü trenă 
tocmai sosise la gară pentru serviciu ostăşescfi aducêndü 
producte. Mitea se urcă în elă ca unü voinicü şi tocmai 
la Pcatra se dete josü, cam la miecjulii nopţii. Elfi era 
odihnită; nu stătu mai nimicii acolo, şi o luă la drum 
pe jostt pe şosâoa Caracalului, care e construită în mare 
parte pe antica calea Romaniloru din timpi lui Traian. 
Pe acostă cale eraă îmbuldite cară încărcate şi uă mul
ţime de cälötori cari mergeai! la Corabia.

Mitea luă direcţiunea spre Celei; alături d’acolo este 
Corabia. Elü se informase de pe drumă că regimentul sëü 
era într- acea parte.

Dupe regulă şi forte la timptt se presintă Mitea la co- 
mandantuli! seă, care era unü căpitanfi june; şi acesta 
îi dete uă însărcinare, să essecute transportulü de bagage 
şi muniţiuui a le regimentului, cari veniaü în urmă. Cu 
acéstá ocasiune elü rémase cu vre uă <}ece dorobanţi că
ci ulanï îndârëtü de a essecuta ceia ce i se ordonase.

La 25 August, s’a terminaţi! trecerea armatei române 
pe pământuli! Turciei, a bagagelori! şi provisiunilorü. La 
26, tot poduli! fu desfăcută şi aşedată cu tot materialul 
pJîn bărci pentru a Jlă transporta şi a 'li! reconstrui, în 
drepttt Turnu şi Nicopole, pe Dunăre. Pornirea din drep- 
tulü Daşovei, a acestora plute cu materialuli! podului s’a
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întêmplatü ,să fie pe la duoe ore dupe amia-(Jî. Nu scimu 
prin ce împrejurare sergentulă acesta se găsia cu podulă 
între soldaţii de geniu şi pontonierî. Eî plutiră totă dina 
pe Dunăre cu unii timpii liniştită. Nép tea ensă începu uă vi
jelie. Atunci eî traseră cu clisa carghesonă la marginea 
unui ostrov.il. A duoa di nu încetă vêntulü, şi cu tote a- 
cestea eî fuseră nevoiţi să înainteze pe cursul ă fluviului 
la vale, mai cu sămă că provisiunea de hrană o avusese 
numai pentru uă dî. Eî luptară cu valurile ameninţătore 
cari se întărîtară şi mai multă prin unü vêntil violentă 
ce începuse din noă a sufla şi cu stropurî de plóie, pe 
la (Jiua diumătate. Par’că elementele’ eraă revoltate con
tra acestoră militari cari punéi! tot zelulă spre a face 
détoria loră. Eî rădicară mantalele pe capă spre a se feri 
de acestă văntu violentă ce umfla valurile şi era aprópe 
d’a ’l afunda. Yentulă îî împingea mereă spre malulă drept 
ală fluviului ; şi ast-felă îî sili să ţărmuiască acolo, nepu- 
têndu-se depărta cu atâtea batelurî şi cu tot materialulă 
acela spre largulă apei. Dupé uă călătorie mai bine de 
duoă-spre-dece ore, la óre-care depărtare înaintea loră 
eî văclură Nicopole. Configuraţia locală este pitorescă. în 
marginea acesta a Dunărei se rădică nisce maluri de uă 
înălţime colosală; ele conţină uă peatră albă şi se arătă 
cu mai multe straturi şi cu tot felulă de forme. Sub 
aste maluri, unde legară plutele acestea numerose, os
taşii aprinseră foculă; rămaseră puçinï omeni de pază, şi 
ceilalţi cu puscile în maiin, porniră a merge pe nisce 
potecî înguste şi rípóse în susulü aceloră bolovănose ma
luri. Drumuleţulă care eî găsiră scotea la casa cea aco
perită cu olane a unui pichetă turcescă, care era situată
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pe înălţimi în façia Dunărei. Ei traversară în clrépta şi 
Jn stânga aste stâncî cari se opunéü la suişul lorii; şi, • 
când ajunseră la culme, putură cunósce că acesta rëdi- 
cătură era într’uă înălţime mai mult de 100 metri. Pi- 
chetulii cjisă se afla tocmai în vîrfulü dealului, avêndü 
păreţi! din lespedî de pétrá, cari aü fostă pe dinlăuntru vă
ruiţi şi se înnegrise de fumö ; cu duoë sobe făcute din o- 
lane cu pâmêntü, în formă conică; şi, în locü de paturi, 
nisce prispe rëdicate de pâmêntü, cu buruenî şi cu 
fană aşternute. P’acolo se vedea că trecuseră Cazacii ; 
sobele eraă sparte şi pichetulă întregii distrusă sub uă 
mulţime de bolovani aruncaţi pe elă. Mal de-lăturî de a- 
ceste maluri erau nisce dealuri cu vil, şi sub aceste dealuri 
vre uă duoë sate. Mitea privi cu mare atenţiune spec- 
taclulu represintată ocliiloră sel, pârêndu-i-se că vedea, 
de ceelaltă parte, câmpiile măndse a le patrii sale, sa
tele, pădurile şi plaiurile Gorjulul ; acesta mişcă sufletul 
seu. Unii dintre oşteni, îşi făceau de lucru rëdicândü bo
lovanii de pe casa aceia şi 5I prăvălia privindu-I cuni se 
rostogolescü cu mare urletü lovinduse de stânci şi de alţi 
bolovani culcândă la pâmêntü tóté pêhà ajungea în mar
ginea Dunărei, ear alţii culeseră pepeni din bostanele 
megieşite şi struguri din vil, încărcândü mal multe man
tale şi ducêndu-le cu spinarea pentru fraţii lorü, cari e- 
ratt lipsiţi de pâine şi ori ce altă hrană. Mal ’nainte, 
tot pe acele înălţimi, găsiră earăşl uă casă de pichetă 
care era în starea celei d’ântêï. De aci scoborîră pe po
teci la ţermî. Pe óre-cari posiţiunî vedură baterii a le ţur- 
cilorü, acum părăsite; aceste baterii eraă cele din dreptul 
lazului. Purceseră în fine cu totă anevoinţa ce le ,AVi
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usase vêntulü, care nu înceta d’a sufla în susulü apei, şi 
merseră péná târziii la Turnu-Măgurele, unde era desti- 
natü a se reconstrui podul ă.

Sergentulü nostru, fára a se opri la marginea unde o- 
raşulă este departe mult de ţermi, plecâ însoçitü de pa
tru dorobanţi şi trecu, într’uă barcá, dreptü în façia o- 
raşulul Nicopole. Oraşulft acesta este situatű cam pe vale 
între uâ tăietură de dealuri. In drépta, pe înălţime, este 
cetatea ocolită cu unü zidù tare şi cu tot felului de for- 
tificaţiunî, şi în stânga e dominaţii cu baterii şi redute 
de pe culmea dealului. Dunărea curge pe dinaintea lui, 
şi portulü seü e de tot lângă oraşti. Are biserici creşti
nesc! şi geamii, fiind aci locuitorii Creştini şi Turci.

Bëtrânulü şi istoricul ii Nicopole, care a avut în sémii 
seu aţâţi generali Romani, şi a vëcjutu desfăşurânduse în 
câmpiile lui oştiri gloriose; unde s’a petrecut memorabi- 

. la bătălie între ostile lui Baiazet cu Creştinii, comandaţi 
de regele Ungarei, când aţâţi bărbaţi iluştri au plătit a- 
tunci cu viaţa greşiala unui planû rëû combinaţii, acum 
era mai multruini, devastare şi morminte pretutindeni. Unü 
numërù însemnată de case, geamii şi magasine eraü sfâ- 
rîmate de bombele obusele ce căzuseră pe ele. Magasi- 
nele cu gráü ardéü éncá; eşia din ele'fumü şi flăcări. Murii 
cetăţei în unele părţi eraü distruşi. Pe stradele lui cele 
strömte abia se mai vedea câte unü omü rëü învestită 
ducênduse cu asinulü cu duoô mici butóie pe samarü, 
care scobora la Dunăre ca să aducë apă. Cadavrele, stîr- 
vurile se gäsiaü pe (Jiumëtate sub dărîmături fără înmor
mântare. Câini şi tot felulü de animale sta morţi din (|iua 
înfricosătdre când elü fu învinsă şi luatü cu asaltü.
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Casele cele mai multe eraü părăsite, stradele pustii ; şi, 
afară de Creştini, ce rëmàsesrà în elü, numai câte-va 
familii turce, betrânl, femei şi copil sta grămădiţi dina
intea unei geamii, cu unü focşoră dinaintele, fumându 
cu cinbucile, ferbêndü în nisce căldăruşe caféoa, şi 
uitându-se spăriaţl la soldaţii ruşi şi români ce trecéù. 
Mitea ajungêndü dinaintea acelei geamii şi vëdêndü 
populaţiunea turcă în starea cum o descriserămu, o privi 
cu óre-care compătimire. Elü şi camaradil se! aű ce
rută de la aceşti betrânl musulmani să le vîndë ca
fea. Uitându-se cu căutătura spăriată la dorobanţi, el 
turnă pJîn filigene scoţ.0ndii cu unu ibricelű din căldă- 
ruşe cafea, şi le întinse dicêndü : geaba!.. Mitea plăti 
preţulii lorii, şi unü bëtrânü luă moneda de argintă, mul- 
ţiămindă numai cu busele şi plecândă cu capulă. Ostaşii 
traversară de aci mal tot oraşulă nevëijêndü altele de- 
câtă cele ce descriserămă. înaintară de acolo şi merseră 
pe şosea în süsü, care duce la fortereţă. înlăuntru ce
tăţii erau Ruşi. Bateriile acolo eraü fărîmate, tunuri de 
untt mare calibru demontate ; grămedl de ghiulele, cartuşe 
şi arme se gásiaü aruncate prin baterii. In bucătăriile 
ce le au avută Turcii, în cazanele cele mari de aramă 
şi didite cu cotlóne de cărămizi, ferbéü acum borşu ostaşii 
ruşi. în cămările de pástratulű celorü victuale, puseseră 
ruşii muniţiunl şi altele...

Énsá sergentulü Mitea cât şi ceilalţi dorobanţi, fiind 
suiţi pe culmea cea înaltă a cetăţii, putură vedea în de
părtare peste dealulü celü mare de la spatele Nicopolelul 
spre miacjă-di, sate şi oraşele, dealurile cu păduri şi cele 
acoperite cu vil, şi mal departe desemnânduse la orizontü
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plaiurile şi munţii Balcani. Acolo, ceia ce făcu pe mili
tarii să ’ï bată inima, façia lui se schimbă în colórea 
plumbului, şi ochii scînteiară în orbita lorii mari, audi 
forte de departe vuuirea tunuriloru cu unű sunetü înfi
orătorii. Oştirile române ajunseseră, trecuseră de Verbiţa 
înainte, tăbărîseră în lagării în bivoacurî, se puseră 
a lucra tranşeurî şi fortificaţiunî, şi începuseră ataculű 
în contra reduteloru de dinaintea Griviţeî, fortificate şi 
înarmate de oştirile lui Osman la Plevna...

,Până de seră, băieţi, clise sergentulîi către acei do
robanţ! de cari era însoçitîi, să mergemîi să ajungemîî, 
jCât de înnoptată, că acolo este regimentul ü nostru!..

)}'



PARTEA A TREIA

XIV

ASALTUL DE LA 30 AUGUST LA REDUTA GRI VIŢA

Pila vii a. sau Plevna, precum mulţi obiçinuescü a ’I 
dice, e unii oraşu la patru-deci şi cinci chilometre spre 
Sudü de Nicopole. Conţine unü numerii ca 15,000 locu
itori; Bulgari, Turci şi câţî-va Evrei; are unu aspectü 
pitorescü véclénduse, în fundulu acelorü văl, minarelele 
a duóé trei geamii redicenduse înalte d’asupra caseloră şi 
cupolile bisericilorü creştine, dintre cari una e cathedrală.

Situatu între dealuri cari Tîncongiură de-tóté părţile 
şi încrucişaudu-se prin el ii căile cari comunică cu oraşele 
principale din Bulgaria, de şi nu s’au<Jitii vorbinduse de 
elîi cu ocasiunea resbelelorü ruso-turce de altă-dăţî, în 
campania acésta juca unü rolü forte însemnaţii, unde ar
matele rusesc! şi române găsiră uă resistenţă puternică ; 
fiind acele posiţiunî, acele înălţimi, fortificate, ocupate.de 
trupele lui Osman, lu fundulű văii aci este oraşulă Ple
vna, recunoşti! pentru comerciu de cai; .în elü acum 
Mareşalulu turcă aşecjâse cartierulü seü generale.
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Spre a ne face uă idee de importanţă strategica ace
stui tërîmü. amă putea numi, ca posiţiunî, vre unul din 
oraşele nóstre muntóse, a le carul dealuri dimpregiurü şi 
lunca în care este situată să sémene cu ale Plevneî. 
Când am dice Argeşul, saü Câmpulu-lungu, n’am greşi 
tocraa pré multă ; ensă să luămă Piatra avendă de uă 
parte munţii cu rîulă Bistriţa, în spate gârla Cuejdul şi 
dealurile ce o domină din tote părţile, care echivalează încât- 
va cu numerulă şi întinderea locuinţeloră oraşului bulgar.

Ore uă armată bravă n’ar putea întări posiţiunile a- 
cestea şi a face ne ’nvinsă oraşulă, precum Osman făcu 
din Plevna?

Deci, Plevna cu aceste posiţiunî tari naturale, cu a- 
cele dealuri şi văi cari se grămădescă într’uă distanţă 
óre-care p’împregiuru-i, am putea dice că se asémânâ cu 
ună găvană a căruia deschidëturà este spre Vestă, care e 
şosâoa ce trece Vidulă şi duce către Sofia şi Vidină. 
Itîulă Vidu curge la vre uă câţi-va chilometri aprópe de 
astă oraşă. Mai săntă vre uă duoë apşbre, precum, Tu- 
ciniea şi Griviţa cari curge p’aci: cea d’ânteî prin micjlo- 
culă Plevneî şi ceelaltă ocolind-o se împreună afară din 
oraşă şi se vérsá în Vidă. Săntă vre uă duoë mori pe 
aceste rîuleţe şi ună podă de pétrâ, care înlesnesce spre 
capëtulë oraşului, comunicaţiunea populaţiuneî ş’a şoselei 
ce trece prin miţlloculă Plevneî, venindă despre Biela şi 
Ruşciucă.

Rîulă Vidu, a căruia mărime este ca a Argeşului, énsá 
mai lin în cucurgerea lui, îşi ia cursulă din pólele Bal- 
caniloră şi se vérsâ în Dunăre, în dreptulu Islazului, for- 
mânduse pre lângă ţermi lui mai multe păduri, şi aţin- .
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gèndü mal multe comune precum: Creta, Ribemü, Caţa- 
municü, Susurlu, Oleagasü şi altele.

împregiultt Plevneï sûntü uit mulţime de sate şi cătune, 
mai mari, mai mici, locuite de creştini şi turci, situate 
fiind prin văile acelorü dealuri a le cărora coste sûntü 
sădite cu vil, cu semănături, şi ici colo cu câte uă pădurice. 
Ast-felfi sûntü, spre Estü Griviţa, la Nordü Bucova şi 0- 
panez; la Sudü Brastova, Crişin, Bogod, spre Sudü-Est 
Radişovo, Tuciniţa etc. Pre din façia acestorű sate şi că- 
tunurî, înălţimile ce se redică în giurulü Plevneï, eraü 
ocupate cum am (Jisfi, unde nisce forturi , de pâmêntü cu 
şanţuri şi redute, lucrate în scurtü timpii, înfăgişaă ad- 
versarilorü, cari le încongiuraü, uă resitenţă spăimântătdre. 
Despre Pelişatfi, Radişovo şi Griviţa avură nefericita în- 
têmplare armatele Ţarului, de a fi ca şi distruse, împră
ştiate dupe bătălia de la 19 Iulie, şi în Augustü... 
Acum Yeni şi ràndulü Românilorü să se măsdre şi el cu 
forţa armatelorü şi redutelorü lui Osman, cbiămată fiind 
acăstă armată jună, care se hasarda ca unü copilü ce 
nu se spăimântă de focü, saü ca unü studentü plinü de 
voe bună şi bărbăţie, ce depune unü essamenü rigurosü ; 
armata română a răspunde în façia atâtorü spectatori 
mari, a Europei întregi, ca ce e dănsa capabilă de co- 
ragiü şi capacitate, şi ce scie ea în artă şi lucrările mi
litare; uă armtă ăncă jună, ca şi naţiunea eï ce acumü 
se desvoltă!.. Armata se arătă la înălţime, condusă de 
M. S. Domnitorul Carol I, prin faptele el coragióse, de 
votaraentü şi bărbăţia ostaşiloră ; şi mal presusü pentru 
scopulü ce ’lü avu, d’a nu tinde la cuceriri, ci a da li
bertate, şi a sigila, cu preţulă sângelui acestorü bravl-
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vérsat pe câmpulft de bătălii, voinţa naţionale, votulü ce 
’lü a fostă daţii mandatari el, de a fi România Indepen
dentă!..

Deci,' pre lângă posiţiunile cele tari cari încongiură şi 
domină oraşulu Plevna, ocolită fiind de munticel precum 
arëtaràmü, de tóté părţile închisă, apoi se încruţişază p’acolo 
tóté drumurile cari conducă către oraşele şi locurile prin
cipale a le imperiului, adică de la Şiştovu, Rusciucă, * 
Biela, Tîrnova, Orclianie, Sofia şi Vidin. De acestă pun
ctă strategică în resbelulă ruso-româuo-turcă din astă e- 
pochă, de rolulă ce ’lă jucă oraşulu acesta, istoria va 
vorbi mult. Turcii îlă întărise aşa de bine cu trupe şi 
’lă provisiouase cu muniţiiinl aduse de prin tóté părţile 
imperiului, încâtu din fie-ce culme de deală făcuse forte- 
reţe împresurate cu şanţuri cu lucrări de pămentă gar- 
nite cu tunuri de diferite calibre, cu baterii aşedăte pe 
posiţiuul înaintate, şi tóté pline cu trupe armate avendă 
tot felulă de arme. Principalele întăriturî împregiurulă 
Plevnel săntă acestea: spre Esti! către şosăoa despre Po- 
radimă, acele redute din dreptulă Griviţel (satul), la Nord 
dealulu cel marc numit Bucovulă, a căruia rădicătură 
’naltă şi dunga în lungime de ună cliilometru era. de pe 
costă, garnită cu bateri! şi şanţuri ; mal în susă, spre 
Vestă-Nordu, uă măgură mare, Opanezul, cel apărată de 
numerose trupe şi cu mal multe redute întărite; despre 
Sudă-Vestă, nisce posiţiunl tari fortificate spre rîul Yidu, 
şi dincolo de rîă ; la Sudă alte posiţiunl din dreptul sa
tului Radişovo, Muntele-verde ; mal în susă ceva spre 
drópta, bateriile cari eraă situate lângă şosea, şi mal 
multe altele în diferite puncturl. Armatele aici grămădite
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de musulmani eraü omeni albi şi sumă, arabî negri, coman
danţii şi soldaţi, al căroru aspectü insufla teróre. Eï eraü 
armaţi, nizami cu pusei cu baionete, piabodi-martini, Cer- 
chesiî şi basibuzuciî armaţi cu puşca sistemulu vicistern, 
cu repetiţiune de focuri, tóté de precisiune cele mai nouî 
invenţiunî; tunuri de posiţiune şi de câmpü bine muni- 
ţiate, obusiere şrapnelurî, şi granate ce se asvîrlă din 
mână, esplosive ; numai socotimu între acestea revolverele, • 
liangerurile, iataganele omorítóre şi penă la securi, lănci 
şi căngii ce ţinâu başibuzuciî. în mâinile lorü. Trupele 
otomane aici concetrate precum s’a mai disü, cu paşiale 
de mai multe tuiurî, coloneii, căpitani şi ofiçeri cari îi 
conducea, cu hogii lorii, cu medicii, spiţerie, infirmerii şi 
cartierulü generale înlăuntru oraşului, cu musicile şi tóté 
obiceiurile armatei turce, erau buni trăgători, infanterie, 
artileriştî aleşi, glóte de başibuzucî, imamii cari le aţîţa 
fanatismulii, şi putină cavaleriă de a face recunósceri. El 
aü utilisatü acolo tóté midlócele de apărare: şanţuri, 
gropi de lupi, şi chiarü sârma de la telegrafii, fácéndű 
din ea capcane şi curse cu care încurca drumurile.

Aretarămă, p’împregiurulü astorü întăriturî se aflaű 
sate, al cărora locuitori, şi mal ales musulmanii, părăsiseră 
locuinţele, grămădinduse în Plevna, şi ţarinile lorü ajun
seseră vatra theatruluî de resbelü : Radişovo, Griviţa’ Bu- 
cova, Opanez, şi pe lângă care nu departe curge Vidu; 
spre Vestii dincolo de rîü, Dolni-etropolü, Gorni-netro- 
polű, şi mal în josü Dolni-dubnicü. Tóté înălţimile dér şi 
posiţiunilc câte se găsescii în façia şi în drumulü acestorü 
sate, altă-dată acoperite cu vii, cu bostane de pepeni şi 
cu semănături a le locuitorilor ii, acum earü fortificate şi
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ţinute tare de oştirile turce, purtând ă numirile cari le 
avéü cătunele cjise.

Acolo, precum este sciută, camü de duóé lunî armata 
rusă lupta mereö, dér cu tóté acestea, ea nu obţinea 
resultatulü doritű; ci din contra, precum o declară şi 
însuşi cjiarele interesate pentru ruşi, fusese bătută. Sco- 
pulű era, ca, spärgöndü cuibulă acesta şi scoţăndă pe 
Turcî de la Plevna, calea apoi le era deschisă, Ruşilorii, 
şi aprópe fără nicî unii obstaclu mai mulţii de a înainta 
spre Andrianopole.

Armata română pornindii în avangardă brigata I din 
divisiunea IV comandant Col. Cantili, infanterie cu arti
lerie şi cavalerie călăraşi, ce intraseră pe la Nicopole, 
trecêndü rîulü Osma, a mersă de la Muselim-selo, pe 
ţermulă drept al Vidului, pre lângă comunele Ceaco, Bre- 
sleniţa, Calisavatű şi Verbiţa. De la Verbiţa ar’ fi foştii 
aprópe punctele ce armata voia să ocupe; dér fiind-că 
drumulü era împedicată de întăririle şi avanposturile Tur- 
ciloră, se íntórse înapoi şi făcu tmü încongiurii spre dré- 
pta pe la Tristinicu, şi ajunse la locuia unde putea des
făşura unü atacă asupra Plevnel şi reduteloră el.

Acéstá oştire se puse şi formă lagără dinaintea Ver- 
biţel şi Griviţel. Grosulă armatei, adică restulă divisiu- 
neï a IV şi divisiunea III, comandanţi Col. Ange- 
lescu şi eară ună Col. Angelescu, (celui d’ântêi ocupăn- 
du-1 mal târejiă loculă generalulă Racoviţă), veniră în
dată pe urma celoră d’ântel, desfăşurate în mal multe şi 
mari colóne, întărite cu cavalerie şi artilerie, şi lăsândă 
corpuri de observaţiune şi reserve în spate. Divisiunea 
II comandată de Col. Cerchez, înaintă spre partea Vi-

162



Campania Romaw&obü in Pulgabia.

dulul, şi a luatü posiţiune In facia Opanezulul şi către 
Bucovö. Corpu de călăraşi célú comandată de Col. Iios- 
novanu se aşe<j0se la Riben, de unde observa mal tótá 
partea stângă a Vidului. Asemeni şi regimentele Roşio- 
riloră, comandanţi Locotenenţi Col. Alessandrescu şi Cbi- 
riţescu, sub ordinilelul Colonel Creţianu, uă parte din ele, unii 
escadronă făcândă parte din garda Domnitorului, restulă 
împreună cu celelalte regimente de călăraşi, fácéü me- 
reü încurgerl şi ţinea posturi de observaţiune penă la 
Etropolii. şi până le Balcani, împănândă tóté drumurile 
cu mici corpuri şi cu vedete, cari ar’ ii putută preîn
tâmpina vrc uă năvălire a inamicului. EI aii foştii chiă- 
maţî (roşiori şi călăraşi, regimentul III comandată de Col. 
Polisu) de a face împreună cu Ruşii recuuóscerl; cât şi 
aceşti le a împrumutată tunuri de a se servi cu ele ca mal 
bune. Şi aşa tot ţermulă stângă al Vidului era pri- 
veghiată de Români până unde,elă dă în Dnnăre şi până 
în rîulă Iscară.

Fără a întârzia, luaseră trupele Române posiţiune în 
pólele délurilorü şi pre culmile învecinate, spre Nord şi 
Estă, dinaintea reduteloră turcesc!. Se făcură aci iute şan
ţuri şi se lucrară baterii spre a începe artileria acţiunea. 
Oştea română se aşâcjă spre drépta de lagărulă şi ba
teriile ruşiloră. in façia el se desfăşuraă nisce văl adânci 
şi mal multe deluleţe până să ajungă la întăririle redu
teloră ocupate de adversarii osmanlîl. Infanteria, diferite 
regimente eraă tăbărîte într’uă întindere mare pe văi şi 
pre înălţimi ; parcările artileriei pe la posiţiuul alese ; şi 
cavaleria ţinândă flancurile, făcând raereă recuuóscerl şi 
asigurândă comunicaţia între corpuri.
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La comuna Verbiţa unde tăbărîră antei trupele, se 

alese a fi çartierulü generale al oştire! ; acolo se construi 
întăritor! mar! forturi; eară la comuna Poradim, decc chi- 
lometri în deportare la Estü de Griviţa, se stabili marele 
cartiérü al Domnitorului, comandantele suprem al oste! 
române şi unei părţi din armata rusă.

Aşa dér în façia inamicului, cum se aşedă oştirea ro
mână, divisiunea IV forma aripa stângă, a III centru, 
şi a II aripa dréptá.

Lagărulu era destulă de mare precum era la Calafat, 
destulă de populată cu regimentele diferiteloră corpuri 
cari se într’uniră acolo. Puscile cu baionete formau pă
duri înşiruite piramidale pe dinaintea trupeloră şi cor-
turiloru, ce eraîi străjuite de sentinele a le infanterie! 
de linie, vânători! şi dorobanţi!. Cântarea dioriloru, su- 
netulü tobelorü şi trompetele cornurile deşteptai! , 
desfătaă locurile acestea cu unu viu resunetă marţiale. 
Să nu uitămfi şi că în tot timpulă, musicele regimente- 
loril nu încetaü de a cânta ; earu ostaşii, când nu erau 
ocupaţi cu serviciu, îutindeă hore danţândă pe érbá verde, 
şi între soldaţi se vedéü prindânduse şi dintre oficerî. 
Aceste hore ţineă une or! până dupe mediulu-nopţii.

Déc a ce! tre! sergenţi ar* fi presinţ!, ne ar’ spune e! 
cefelii tabăra ostiriloru române, care unia la sine diferite 
corpuri de arme, avangarda sa fiind aşecjâtă la unii chi- 
lometru şi diumëtate dinaintea déluriloru cari ascundéù 
spáimántátórele redute a le inamicului, contra căroră o- 
buse şi glonţe se voru pune peptur! umane ca nisce stâne!, 
ma! putéü fi cu voiă-bună acest! militar!? Cu tote ace-
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stea, acolo se amesteca la ună locă feçe senine voioşe, 
cât si căutături îngrijiate...

Pe lucru puindu-se asti Români, şi începură săpăturile 
de tranşee şi baterii la posiţiunî, de-’ndată cum au so
sită. Colonele osteî veniaă ţinendu-se lanţă unele dupe 
altele de la cartierulă generală penă la Griviţa. Caii de la. 
artilerie şi cavalerie sta prin parcuri mari, şi cliiaru 
când erau priponiţi la conovăţă cu şelile pe denşi, ca la 
ori ce momentă să potă duce tunurile în diferite părţi, 
precum şi infanteria era cu mâna pe baionetă, şi cavaleria 
să potă iute a alerga d’a opri vre-uă năvălire din par
tea cavaleriei adversare, dúca ea s’aru fi ivit de unde-va. 
Carăle cu pro vi ante şi cu muniţiune ajunseseră, fiind tot- 
d’auna escortate de trupe, şi se aşetjeră mal în urmă la 
ună locă sigură pe uă posiţiune înaltă care o întări cu 
redute şi trupe forţî către inamică. Ambulauţele eraă 
puse la ferială de ori ce atacă; ele urrnaă cu compa
niile de sanitari regimentele în mişcarea loră. Aceste 
ambulanţe şi infirmerii a le osteî, între cari putemă nu
mera şi cele a le societăţii Crucea-roşie şi alte străine, 
cari îndepliniaă fapta de charitaţe umană pentru căutarea 
răniţiloră, precum şi cea întreţinută cu fondurile oferite 
de societatea israelită din totă ţăra şi de la Iaşi, sub 
devisa: Ziomdű, şi care fu depusă sub ordinile şi ad
ministrarea ministerului de resbelă; tóté aceste infirmerii 
şi ospitale, pentru cari se construiseră barace, şi sub 
corturi mari, împărţite în mal multe secţiuni, cu servi
ciul ă mediciloră, farmacişti etc. eraă- sub administrarea 
şi inspecţiunea Generalului doctorii Davila. Şi, afară de 
óste, lumea cea îmbulzită, penă chiar şi femei, cari ve-
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nise la cartierulü generale şi în lagăre cu diferite ser- 
viciurî de ambulanţe, forma aprópe unü oraşă. Mal târ- 
<}iă când începu să se strice timpulű s’a săpată bordee, 
cari ţinăă locă de barace în care trupele se adăpostiaă.

La 26 a şi început ataculă, ânsă numai spre a putea 
recunósce forţa, tirulă şi calibrele tunurilorü inamicului. 
De aci înaintară cu lucrările ; şi canonada când înceta, 
când re’ncepea în intervale, pregătindu-se oştea de ună 
atacă generale.

La 29 August tiralioril şi mici trupe se loviră cu ti- 
raliorii turci cari eraă ascunşi prin tufişuri şi porumbari.

Găsimă aci uă coincidinţă istorică a fapteloră petre
cute cu ună pătrară de seculă îndărătă.

La 1S55 în Crimeea, fiind oştirile Occidentale aliate 
în luptă cu Roşia, principele Gorceacof, comandantele su- 
perioră atunci armatei ruse, voi să face Ţarului uă sur- 
prisă; elă atacă cu tóté forţeţe unei mari armate con
centrate acolo, lângă fluviulă Cernaia, oştirile adversare, 
la 4 (16) de ocasiunea serbătdrel imperatorulul Napoleon III. 
Trupele Sardinese comandate de generalul Lamarmora aă 
avută mari perderl. După trei septămânl comandantele 
armatei francese, generalulă Pelisie, luă prin asaltă Tur- 
nu-Malacof, al formidabilei cetăţi Sevastopole ; şi, de (Jiua 
St. Alessandru (30 August) stindardele acestoră oştiri a- 
liate fluturaă pe murii cel fumegâwjl al acestei cetăţi.

Capii dără trupeloră cari tăbărîseră dinaintea Plevnel 
voiră, ca, tot de (Jiua acésta, să ia, prin asaltă, întări
rile principale cari eraă cliiăia pentru a cuceri (Jisulă o- 
raşă, şi a pune pe gdnă leulă care era încuibat acolo.

Deci, la 30 August St. Alessandru, era hotărîtă să
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se dea asaltü de trupele române combinată cu trupe ru
sesc!, la acea redută din façia Griviţeî, pe care altă-dată 
s’aă încercat Ruşi!, dér n’aă putut a o lua.

Uni! dieu că, trupele române aă fostă silite să dea a- 
cestă asaltö, că, déca ma! întârdiaă, apoi Osman făcea 
eşire, lua elă ofensiva.

Ofiçeriï superior! de stat majoră şi ingineri! aă fostă 
studiată teremulă. Armata nostră sta gata, cu façia se* 
riosă şi căutătura îndreptată către acea parte unde ea 
va merge să arête bravura sa.

Aci să’mî permită lectorulă de a arunca uă privire 
căldurosă către acest! militari jun! şi asupra ofiçerilorü, 
despre al cărora coragiă şi capacitate n’ar trebui să stămă 
unu minută la îndoială că e! se voră purta ca nisce lie- 
roï. Péná a nu aduce énsá cunun! aceloră brav! car! îşi 
îndepliniră ca ună sântă sacrificiă détoria loră d’a în
frunta mór tea onorând numele de română, să ne fle per
misă d’a ne arunca ochi! la comandanţi şi ofiçeriï supe
rior!. Faptele vorbescă îndestulă! Pentru îndeplinirea a- 
cestoru mar! fapte, pentru a se sacrifica atât sânge văr
sată, cată a se face nisce pregătiri, nisce studii raa! se
riöse; şi, dupé ce ar’fi fostă terminate lucrările dictate 
de sciinţă de strategiă, atunci, déca era necesitate 
dă asalturi de felulu acesta la redute şi fortereţe. Ast- 
felă cea ma! mică greşială din partea comandanţiloru co
stă pré mult pe naţiune, cândă cadă aşa de mulţi sol
daţi şi ofiçerî morţi şi răniţi fără ca succesul să echiva
leze cu sacrificiulă făcut. Nu e de ajuns a se însemna 
planu pe chârtie departe de theatru sângerosă şi a da 
ordine, ci trebue a se espune, a studia terêmul binej şi
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apoi a essecuţa. în arme precum şi în politică, sciinţa 
ne învaţă ce felii să perelem îi mal puçin şi să câştigăm u mult...

Asaltul îi dér era combinaţii să se dea, Românii şi Ru
şii uă-dată, la ora unu dupé amia-dî.

Măria Sa Domnitorul va asista cu tótá suita sa.
Redutele cari le ocupa Turcii erau pe creştete de 

dealuri la posiţiunî dominante. Ele eraţi de formă pătrată, 
conţineu câte uă curte spaţiosă, avea lucrări forte regulate, 
pline de oştiri, cât le ţinea locuiţi înlăuntru, d’asuprape 
parapete şi în tranşeurî, încât fesurile mulţime! musul ma- 
niloru eraţi de departe zărite ca uă câmpie de mac! ro
şie ; eraţi ocolite cu şanţuri largi cu traverse, şi cu nisce 
liricii înlăuntru-le ca nisce coptore, şi cari avéü trepte 
spre fadă pe dinlăuntru, ca să pote eşi din ele ş’a re
intra cu înlesnire. Aceste şanţuri la câte unii locü eraţi 
câte duóé rânduri în afară ; şi, în cari, pe lângă arme 
îşi ţineţi şi totă gospodăria. Acolo înlăuntru sta ardicate 
mai multe rânduri de baionete acelorü înarmaţi ce pă- 
ziau, arétândti buse negre cu dinţi alb! sfâşiitorî şi o- 
chiî par’că. înnotaü în sânge cu uitături sălbatice...

Privite ele de departe, aceste forturi, cádéti unuliî în 
spatele altuia, încât par’că erau unite, de şi distanţa era 
mare şi cu nisce văi p’între ele, care le despărţia, şi pe 
la unele părţi, despre drépta, rîpe prăpăstiose. Cele mai 
multe împregiurimî, fiind-că locuitori! nu sciusera de cu 
primrvâră şi nu se aşteptaseră la unii asemenea resbelu, 
le arase şi le semenase cu porumbă. Tocmai aceste po
rumbari, crescute férte mar! din causa ploindelorű de cu 
vérá, înjesnia Turciloru a se ascunde şi a se ţine în am
buscadă în afară pe dinaintea tranşeulu! reduteloră.

1G8
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Am disă, de diua onomastică a Maiesităţiî Sale Ţarul 
voiră, aceste armate, printr’ună asaltö generalu să ia a- 
ceste redute inamice.

Se întemplase să fie unu timpü negurosă pré întune
cată şi cam cu plóie în acea di. Uă ceaţă desă învëlia 
pămentulu; tóté acele forturi cât şi ambuscadele nu se 
puteau vedea.

Inginerii şi oficeriî de stat-majoră observaseră precum 
că el voră ataca şi asalta uă redută mare dupe cum o 
văduseră, una singură care era în façia lorû, şi d’aceia 
se întocmi oştile, Românii şi Ruşi, ca să o atace de töte 
părţile. Pentru acesta fusese orânduită unu ofiçenl supe- 
rioră de stat-majoră rusă, -june encă, care lua parte în 
comandamentul ă armatei române. PI anulă era trasată şi 
studiată: trupele luară posiţiuni, fâcêndù mai ântêï şan
ţuri cum mai diserămă, şi înfiinţândă baterii de cari for
turile voră fi bătute întimpă când bravii ostaşi voră nă
văli în asaltă. Divis. IV mergea pe uă muche de dealu, 
a III spre drépta; şi Ruşii mai din josă despre Sudă.

Turcii prinseseră de scire despre acostă asaltă şi ata
cară ci mai antei pre Ruşi spre redutele de pe partea 
stângă. Ruşii răspunseră bărbătesce la surprinderile ce 
se cerca a i le face inamiculă. Acestă încăierare cam dé
rangé planulă la ora când era să se dea asaltulă gene- 
nerală. Se întârdie pênâ la trei ore.

Măria Sa Domnitorul fiind pe uă- posiţiune de unde 
putea vedea totă mişcarea ostei, se uită la orologiu şi 
dete ordină comandauţiloru ca trupele să se misce.

Déca vomă căuta asupra acestui câmpă mare de ó- 
menî şi cu tote pregătirile făcute, fie-ce corpă în
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posiţiunea uude era aşedată, ne vomü putea închipui în 
epocele strălucite cum eraü fiii de la Carpaţi pentru ca 
ei să insufle groză inamicilor ü...

Cei trei sergenţi cată să scimü că eraü la corpurile 
din cari făceu ei parte. El îşi strânseră mâna şi se îm
brăţişară dimin6ţa acesta ; aceia ce făcuseră şi ofiçeriï lorü 
dinaintea coloneloră, unü minutű mai înainte d’a se da 
ordinulă. Cornurile sunară şi comandanţii se aiuliră co- 
mandându.

Regimentele îndată scoseră tiraliori de a lovi pe tira- 
. lioriî tnrcî şi a ’î goni de unde erau ascunşi prin păpu- 
şdie înainte de şanţuri, şi bateriile turnau unii focii vi- 
olinte de diferite obuse aruncate din tunuri cari făcu 
însemnate stricăciuni înlăuntru lucrăriloră (lisei redute. 
Turcii asemeni rëspundéü cu uă plóie de glonte şi obuse. 
Pămentulii dârdâia şi se cutremura, şi vîrfurile dealurilorti şi 
văile rësuuaü repetândă în cea mai întinsă depărtare mugirî 
de câte ori bronzul ü şi oţelulă versa focii. Ostaşii se apropiaft 
din ce în ce. Stindardulu cu acuila cu cruce şi capulă zim
brului era desfăşurată în frunte. El mergéii într’ună în- 
tunerică sub ceaţă şi fumă, sub detunarea gldnţelorfl, o- 
buseiorű şi mitrali! cari îi împroşea de tote părţile. Co
mandanţii le elicea, mal alesă dorobanţiloră şi vénátori- 
loră cari se mişcară antei : copil, să vă feriţi, să ocoliţi 
gropile de lupi, că -simtă periculóse. Înainte băeţî!.. stri
gau el. El începură a cădea, şi lăsară în urmă grămedî 
de victime. Dér precum valurile înfuriate a le măre! se 
înegrescă de vijelie şi se aruncă unele peste altele lo- 
vinduse cu nepăsare de stânci, aşa ostaşii vênâtorï bata- 
lionulă al II, şi infanteria care mergea în colóne, batalio-



Campania Romanilorü in Bulgaria.

nul al II din regimentul VIII linie, şi dorobanţii căciu- 
lanï de la X, IV şi VI, cari ducând ü scări şi snopurî de co
ceni, saii fascine, puseră mâna pe înfricoşătdrele para- 
pate ; trecură de vâlcele în süsü cu oficeril loru în frunte, 
suiră pe dealuri şi înaintară decişi fiind de a muri şi a 
învinge. Ostaşii eraü negri la façiâ, ochii lorii se îufo- 
caseră,. se făcuseră mari; inima bătea în el şi nu se mal 
uitau îndârëtü ca să védá cine a cä(Jutü. El păşiaii în- 
nainte cu armele dândü merő focuri gonindü din façia 
lorii pe inamicü. ín süsü!.. în süsü vitezilorü români!.. 
Ochii lorü cäutaü să pôtë vedea cât mal este până la 
şanţurile astei redute, déru nu putéü vedea din causa 
fumului eşită de prin baterii, c0ţă şi întunericul?! ce se 
lăsase. Fumultt acesta desü şi înturiecosă avea unu mi- 
rosü greü şi era întinsü, învëlindü pâmôntulü precum şi 
sângele care a cursü ca nisce rîurî. Turcii êhsâ se au- 
cjiră strigândü : Alah ! il Alah ! !.

— Unde mergemü, domnule ofiçerü?.. unde, domnule 
sergenţii?.. întrebară vre uă duo! căciulanlpe sergeutulü 
majorii care lăsase sabia, apucase uă puşcă, comanda ca 
adiotantü şi dedea şi elü focuri şi ţinea baioneta înainte.
— In süsü vitezilorü români!., le rëspundea elü. Ade- 
vëru e că, el, ostaşii numai vedéű nimicü în acelü tu- 
multü de ómen! şi amestecătură de strigări, răcnete şi 
detunarea cea de arme; ei ânsă cu grămezile câdéü...
— înainte băieţi!. înainte!., cjice uuü ofiçerü june din 
fruntea colónelorü, plin de inimă, cu entusiasmü şi fru- 
ínosü ca uă fată mare.

— înainte! înainte!., adăogară dupe dênsulü vre uă duói 
locotenenţi ce eraü înferbîntaţî că curgea sudóre de pe
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fruntea lorii şi se amesetca cu picăturile ce vinia de plóie ; 
denşi, câtti .şi cäpitanulü, erau emoţionaţi şi páréü, ve- 
(Jêndü unü chaosîi dinaintea lorii, imtt necunoscuţii în 
care mergéu, se păreii ca cuinii îşi eşiseră din minţi 
-— Înainte! diseră oficeriî către soldaţi, cari avéil uă a- 
ceiaşi sorte cu eî, înainte!,..

Colonele române fură de-uăcamdată respinse indärötä, 
dér vânători! se repedü înainte spre inamicii...

Turcii încurêndii fură goniţi şi retraşi în şanţurile re
dutei. Căciulaniî şi vânătorii sosiră în şanţuri dupe dânşl, 
şi în curêndü eî se acăţară pe parapete ca roiă de albine. 
Acolo se făcuse unu măcel ă îngrozitorii, că Turcii avură 
omeni armaţi cu topóre. Oţelosa baionetă, securea, iata- 
ganulă şi spada loviatt, spárgéü, ucidéü, amestecaţi fiind 
acest! inamici încăiraţî ; era unii infernii de omora şi 
de sânge unde se audiră numai ţipete şi lovituri. Min
tea e îngrozită de sângerosele scene petrecute înlăuntru 
şanţului... Eusă căciulaniî dorobanţi, neţinândă în sémâ 
cine a murită şi cine a remasă, cu Dumnedeu înainte! 
puseră îndată pe parapete scările cari le adusese cu eî, 
şi umplêndü şanţurile pe la câte unü locii cu gabióne, 
fascine şi cocenî de porumbă, spre a putea trece în susă, 
isbutiră, cu mare luptă ânsă şi bărbăţie, de puseră mâna 
împreună cu vênâtoriï pe creştetulu redutei şi plantară acolo 
fanionulă tricoloră. Aci se petrecu şi mai crâncenă încăirare 
ca înlăuntru şanţului. Românii veniaă ca grindina în susă pe 
parapete. Tumultulă nu se pôte descri ; Turcii şi Românii 
se isbiaă, se derâmaă şi se strepungeă ca cum numai 
trebuia să scape nici unulă. EI disputaă doborînduse o- 
punendu cu braţulă şi cu peptulă tote forţele şi terórea ar-
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îneloru; ceï d’ântôï apër&nduse bărbătesce şi cu despe
rare ca sa dea îndarëtü pe aceşti noiű veniţi, cari se a- 
runcaseră ca nisce lei trecendă şanţurile şi escaJadândii 
parapeturile penii intrară înlăuntru redutei, cestilalţi lup- 
tâuduse, ca, dupe ce a pusă piciorulü în ea şi aü plan
tatu fanionul u pe vîrfu-î, să nu se mal dea îndăretu. Slăbiră 
Turcii în cele din urmă forţele, şi începură să se retragë. 
Drumul ă loră era către ceilaltă redută... Furia tigriloră 
ar’ li puçin lucru să o asemenămă pe lângă cea cu care 
s’ati arëtatu Românii făcenduse stôpânï pe posiţiunile şi 
întăririle astei redute. Turcii numai putură a se ţine, şi 
retragerea loru era mai multă uă desfacere, uă fugă lă- 
sândă cinci tunuri pe baterii... Turcii fugindă pe vâlcéoa 
care se face între aste duoë redute, se întîlnescă cu do
robanţii la diumëtate distanţa şi fuseră nevoiţi a re’n- 
cepe lupta cu focuri; ensă dorobanţii, venindu din josă 
şi turcii avéndû posiţiune înaltă, se retraseră. In acestă 
timpii, mal târdiu şi cele trei batalióne de ruşi isbutiră 
a intra peste întăririle despre stânga.

Sortea armeloră nu surise asaltatoriloră şi spre flan- 
culă dreptu. Acolo nu. merse pentru Români tot aşa pre
cum a fost pe partea din façià stânga a redutei. Inginerii de 
la început se înşelaseră; el priviră, de tóté părţile şi ve- 
dură, dupe cum se scie, numai uă redută, când ele eraü 
duoe. Acéstálaltá situată în .flanculu dreptu, venia mal 
departe decât cea d’ânteî, şi rëmâuea ună spaţiu între 
ele, cari énsá, din depărtare privite din ori ce parte, se 
vedéit ca cum era numai una singură. Ele comunicaă de 
la una la alta prin ună şanţu, ce era către oraşă în linie ar
cuită. Pe acestă şanţă, cum şi afară pe vălcea, vëijênduse
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Turciî copleşiţi de nnmënilft adversariloríi, fugiră încee- 
laltă redută, a căriia depărtare era cam de însemnaţii. 
La acdstă redută, care să o numim No. 2, asaltată ca 
şi cea d’ântel despre façiâ şi despre estremitatea dré- 
ptă, găsiră ostaşii, venătorî din bat. II şi regimentul XIII 
de dorobanţi, ănă locă rău, uă vale rîposă şi acoperită 
cu hăţişuri şi sămănăturî; se luptară vitezesce precum 
fraţii lo'rü în cea d’ântêï, săriră şi eî în şanţuri pline de 
başibuzucî, cari îi aştepta de a ’î omorî, trecură în sustt 
pe parapete, puseră mâna pe vírfulö lorii, ca şi la cea 
din stânga, dér numai înaintară. Turcii de uă-camdată fu
giră şi din acéstâ redută, dér în curéndü veniră într’u- 
niţî cu cel eşiţî din cea d’ântéï, cari acum eraţi în mi
mării înduoitu de mare, ca să respingă pe Români ce c- 
ratt puçinï şi nu le venise unii ajutorii grabnicii. Cel ii 
d’ântôï care înfipse acolo fanionulű, precumü se elice, cădu 
plätindü cu viaţă coragiulü şi vitezia sa, asemenea şi unii 
maiorii, vechiű ostaşii, George Şonţu, care muri punônd 
eroicesce peptultt şeii la focurile inamice pentru onórea 
şi numele naţiune! sale. Maioru Şonţu a cădut morţii 
puçin mal într’uă parte de căpitanul ce mersese înainte, 
venindü călare şi comandândü în fruntea regimentului seă. 
Multe (Jile calulö seü s’a vëdut lungită la câţî-va paşi 
dinaintea tranşeulul turcescă. Maioru Lipan fuse atunci 
greii rănită. In séra precedintă căduseră iloviţî ofiç. Har
ţei, Morţun şi Simionescu. Căpitanii Nie. Valter Mâràci- 
neanu, Dimitrie Buşilă, Roman Michail, Nicolae Mäcä- 
rescu, Gheorghevici Grigore morţi ; Locotenenţii Dimitrie 
Nicolescu, Chivu Stănescu, Michail Surcă, Ioan Ţuicule- 
scu, Sub-locotenenţî George Botescu, Alessandru Dânescu,
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Constantin Iliescu, Horcea Yasile; şi alţi mulţi ofiçerï, 
sergenţi şi sumă de soldaţi morţi!..

Reduta deci fusese luată, dér el, bravii ostaşi, atunci 
vëduni că se aflau intraţi într’uă alta, şi că sûntij iso
lat! fără să aibă forţe în de ajunsă spre a se putea ţine 
întrînsa. EI cu tote acestea intrară, se făcură stăpâni 
pe tërêmulü redutei, strigară şi cer ură ajutoră de întă
rire, dér nevenindu-le, şi vëcjôndu că Turcii năvălescă din 
töte părţile într’ună numără superiorii ca al loră, fuseră 
nevoiţi a sări îndărătu şanţulă ş’a se retrage. Părăsirea 
dér a redutei a costat perderî însemnate a aceloră ofi- 
çcrï şi soldaţi... în retragere, cât şi in faptulu coragiosă 
d’a o lua, s’aă per dut sute de bravi bărbaţi români oş
teni cari cădură cum arătarămă morţi şi răniţi.. In cu- 
rônd el veniră a duoa ără la asaltă să reocupe reduta, 
ănsă numai putură a o lua; precum şi Turcii năvăliră 
de mal multe-orî să ia pe cea cucerită. Pe dupé mietjulă 
nopţii ensăse petrece ună evenimentă... Turcii căutară să pro
fite de întunerică, şi ’n adêncimea nopţii să suprinde pe 
cel din reduta No. I, punendă înainte ómen! ce vorbiau 
românesce, îmbrăcaţi cu mantale şi cu chipiurî, cari stri- 
gaă : cNu daţi fraţiloră!.. nu daţi că săntemă noi fraţii 
voştri ^ Prin acéstâ stratagemă se vede că el aă pu
tut înşela şi pătrunseră înlăuntru. Reduta acésta numai 
era în posesiunea Româniloră... Déca acésta se va fi pe
trecut, a fost numai cât ca să se ilustreze şi mal mult 
ună regimertă de Români, al cărui soldaţi si comandanţi 
aă probată ună mare heroismă : spre diminăţă a recâşti
gat-o punăndă tote forţele, mare coragiă şi bravură reg. 
XIY de dorobanţi.
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Turci! sc mai încercară dândü asaltîi pre dênsa, dér 
nu putură să goniască pe Român! cari puseră picioru 
ţepănfi înlăuntru-Î, pe care, de ’ndată ce o luară în urmă 
o întăriră şi o aperară bărbătesce. Bravura, coragiulîi, şi 
impeuiositatea în ast-felîi de întreprinderi a fost de admi
raţii pentru Român! în faptele aceste! (Iile !..

Vomîi nara între altele aceia ce ni s’a dis despre unu 
ostaşii vânătorii. Vindem cum am cumpëratü. în timpii 
pe când Turci! erau îuvinş! scoţându-î din tote unghiu
rile şi colţurile redute!, vânătorulii Grigore Ioan, din reg. 
II de vânător! care era comandat de Maiorul Candiano 
Popescu, vëdu pe purtător ulii de stindardü otoman care 
fugia(*) cu drapelulü în mâini. Se luă dupé dânsulă, îlii 
ocliesce cu arma şi îlü culcă la pàmêntü; iute se repe
de la elti ca să’! ia stindardulü. Purtătorul de stindardü 
turcu, unu bărbaţii roşcat la façiâ şi Tialtö, era mima! 
răniţii ; elîi scóte revolverulü să ’ş! facë détoria d’a nu 
lăsa să i se ia stindardului. Soldatul venătoru î! veni bine 
şi îlü ucide împungêndulû cu baioneta. Mai mulţi niza- 
m! turc! vedură acesta şi alergară în ajutorai confrate
lui lorü năvălindîi peste vânătorii. Ce e drepţii, bravulii 
nostru era atuncî perdutu, şi perdea şi stindardulü care 
îlîi cucerise, déca ajutorulü a câţî-va camarad!, sergen- 
tulîi Stan George şi caporalulü Nica Vasile, n’ar’ ii ve
nit îndată să T scape. Vânători! şi turci! se ’n că er ară 
schimbândii focur! şi chiar ajungândü uni! cu alţi! la

(*) îa ce chipU s’a procedat luarea stindardului de către cjisulă 
soldată vânătorÖ, din reduta Griviţeî, cu tută reserva, nu fa- 
ceinû decât a reproduce cele ce am aurită vorbindu-se despre 
acesta.
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pép tű. Cei diu urma se luptară înverşiunaţî, ensă parte 
din eï cădură peste cadaverulil celui ucisă, ear ceilalţi 
fugiră. Ast-felă Grigore loan fu norocoşii, rămase cuce- 
ritorulü stéguluï musulman. Elü fu presintat dinaintea 
M. S. Domnitorului şi M. S. Ţarului la Poradim. Elü şi 
cu camaracli luî aii fost admiraţi şi aplaudaţi de entusia- 
smulű celoril ce aü vădută stindarduifi verde cu semiluna 
pe dênsu.

Mai mulţi spectatori marturî oculari pe câmpulil de 
resbelu, şi cei în suita Domnitorului, căţi-va ofiçerï străini 
şi persóne de statu, aii recunoscuţii şi aii felicitat înclii- 
nâiidü toasturi de bravura Româniloru.

Uă-dată cu nóptea târdiu, dupé unii al duoilea atacu, 
acţiunea s’a opriţii Peste nópte s’ail petrecut acele cer
cări seriöse cum mai diserănnl...

Celil care prin coragiul şeii a lăsat urme neşterse în 
inimile Româniloru de admiraţiune şi încoronândulil şi 
acoperindulil de bine-cuventări fu Căpitanul Valter Mă- 
răcineanu, cel-ce merse în fruntea batalionului al II din 
regimentulil VIII linie, şi înfipse antei fanionulu pe cre- 
stculii redutei. Elfi căclu morţii sub focuri şi lovituri de 
mitralii, cjicendil soldaţiloril sei : cînainte mergeţi băeţi!

Morţii şi răniţii căduţi, din aripa drépta, nu fură re- 
dicaţi în cjiua aceia; focurile inamice îi ţinu sub puterea 
loru precât timpii Românii nu luară reduta a duoa.ţ*)
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Din parte-ne ţinendu-ne unii minut lacrimile, deci arămii 
multă veneraţiune şi respectă pentru acei căduţl în ge
nerală. Adevërulü e, care nu se va nega de nimeni, sol
daţii români s’aă purtat ca nisçe adevăraţi vitézi. Nu
mele lorö simtă scrise în memoria şi inimile generaţiu- 
niloră, pentru coragiulă, abnegarea şi simţimentele loră 
nobile; fiind-că nici ună simţimăntă nu póte fi mal pre- 
susă decât acesta : iubirea patriei!..

El aă murită făcăndu-şl détoria ca nisce bravi. Părin
tele a Tot Putinte Cerescă va judeca pe fie-care. Noi 
vomă vërsa lacrime de veneraţiune şi recunoscinţă pen
tru el toţi; şi ceremă în ruga nostră ferbinte, biuele 
şi înălţarea doritului progresă pentru cel vil, binele şi 
fericirea tutuloră prin înţelegere şi concordia frăţiască!..

Libertate şi desvoltare fie unul popolă, ce de secol! 
fusese subjugată, (fiii Bulgarii) care, din sacriflciulă a- 
cestul sânge vărsată, va vedea şi va saluta lumina e- 
mancipăril Iul!..

in viitórea <Ji, dupe acestă faptă, acel trei sergenţi a- 
bia putură a se întelni şi a’şl strenge mâinile ca nisce fraţi 
trecuţi prin focă. Numai glumiră el, numai suriseră ca mal 
’nainte; ci se uitară spăriaţl, se uitară împregiură cu uă 
căutătură străină şi îngrijiată, că era sânge în tot loculă. 
Apa prin isvóre să roşise, uă pădurice învecinată era a- 
semenea stropită; văile şi câmpulă eraă acoperite depu
sei, raniţe şi ómen! morţi în diferite posiţiunl. El auri
seră şi péná a duoa-di gemöndä răniţii cari nu s’aă 
rădicată ; şi pe mal mulţi dintre camarazi şi oficerl nu’l 
mal văcjură. Cu tóté acestea lupta trebuia să se re’ncépá.

Ca cum nisce persóne de ună gradă fórte înaltă, in-
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formate din iuţială cum li se raportase, că s’a luat re
duta a duoa Griviţa, apucaseră de închinaseră toaste 
pentru ea ; —prin acesta era angageată onórea. Fu ordin 
dat ca negreşit să se ia cu ori ce preţiiî..
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CÂT DESPRE OSPI MEI D’ÂNTÈÏ ÎI ARUNCAM PE TOŢÎ
ÎN DUNĂRE

Patria gàsesce ună midlocă d’a recompensa sacrificiile' 
acestoră fapte şi a îndulci ore-cum durerea răniţilorft, prinni- 
sce semne de distincţiune şi onóre, consănţite, votate de cor
purile legiuitóre, decoraţiunile ce se daü braviloră! De o- 
casiunea acestei (lile ele s’aü distribuită multe; şi cel 
cari trăiră duoë ore, din răniţi, purtară pe peptă aceste 
decoraţiunî : Stdoa-Komănieî şi Virtutea-militară. ţ)iua se 
petrecu sgomotdsă cu sângele care a cursă şi banchetu- 
rile şi felicitările pentru serbătorea care o numirămă.

Nóptea veni négrá, ínfiorátóre cu umiditate şi rece. 
Ar’ fi urmat să fie liniştită acoperindă p ámen tulii cu întune
cata sa mantă ; ea promite une-ori bine facerea de repausă. 
Cel puçin unele nopţi se suspendau luptele; se lăsa tă
cere în aceste lagăre, fără a licări vre-uă lumină unde
va; şi oştenii, ajunşi de ostenială, putéü unii minută 
să închidă ochii în miedulă nopţeî, sau să cugete atunci 
la părinţi şi la fraţii lorű. Dér aceste în timp de res- 
belii cam cu greă şi rară potă fi ; acolo arde sufletul d’a 
învinge, peptulă cresce la ambiţiunea de onóre!..
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Dér sa ne aducemü aminte de ceï căduţî...
Negurile şi ceaţa dileï encă servia pentru ce-va în a- 

cele împregiurărî. Sub negura mai putură dintre cei că
cluţî răniţi a scăpa de vederea inamicului, să se târască 
penă sub unii tufişă, ca să aştepte acolo unű ajutoră, 
cel puçin unü minută liniştită ca să ardice căutătura că
tre Dumnedeă, şi a espira.

Putemă arëta că şi dupe clece duoë-spre-dece dile aă 
venit la fraţii loră unu mare numër dintre răniţi, tă- 
rându-se pe brânci în întunericulă nopţii şi în neguri, şi 
cari s’aă hrănit cu roă.

Ună june ofiçenï avea piciorulă dreptă lovită röä ; elă 
nu se putea rëdica şi nu se putea mişca decât terîşi. 
în nópte' cu întunerică a cercat, din acea mulţime de 
căduţî, să se depărteze din loculă ce era dominată de
focurile redutei. Elă abia a putut să se terască puçin
câte puçin, păşind peste alţi morţi, la ună tufişă de mă
răcini care era dinaintea sa. Găsi în acela locă pe ună
altulă care era de duoë glonţe pătrunsă la peptu şi îm
punsă de baionetă, care encă gemea.

— Ce aï? îlă întrebă ofiçerula care nu era în mai 
bună stare de-decât acesta.

— Oh! moră!.. răspunde elă văitânduse, te rogă déca 
aï cu tine püçinâ apă, orî rachiă, să’mî daî să béa că 
më arde... După vorbă îlă înţelese cănu era nici română, 
nicï rusă. Nu cuteză a dice ceva, fiind-că şi dănsulă era 
tot în acea stare că şi turculă. Orî ce resimţimentă de 
inamiciţie se stinge în momentele supreme în façia morţii. 
Acela era ună ascheră care vorbia românesce, dintre ti- 
raliorî, căcjută rănită din bătălia din cjiua trecută, lovită
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mortale, şi uicî că mal era vre-uă speranţă de scăpare. 
Ofiçerulü se miră când se apropie de dônsulü şi ’lă cu- 
noscu că e turcii; elfi vorbia cum diserămă românesce 
stricată.—Unde esti lovită? îlă întrebă românu şi întinse 
mâna spre a ’lă pipăi. Turcul era armată, dér şi ofiçe- 
rulă avea sabie ; nici unulă ênsà n’ar’ fi putută să se ser- 
viască cu ele ; şi, precum (Jiserămă, pătrunşi amenduoî de du
rerea spáimántátóre în façia morţii, mal eraă el inamici ?.. 
Şi Românul şi Turcul se ţinură aprópe unulă de altulă 
aplicând mâinile pe rane. Tăcură şi nu ddseră nimicii 
despre lupta ce el o avuseră cu câte-va ore mal ’nainte. 
— Mi este frigă! adăogă ascherulă care părea mal greă 
rănită. Ofiçerul mal mult iustinctivemente întinse mâinile 
şi trase pe acela mantaoa ca să ’lă acopere. Alali! AlahL. 
adăogă densulă de duoë ori, ce om bună est! că’mï faci 
acest bine!.. Ofiçerul tăcu. Déca uă altă credinţă, adăogă 
elă, deosebite interese pentru amenduoî ne a făcută să 
firnă duşmani pe câmpulă de bătălie, acum çel puçin re- 
cunoscă mare bunătate din partea ta, şi că aicia sûntemü 
fraţi... Mal (Jise cel rănită cu uă voce de tot slăbită şi ca şi 
espirantă: Dumnedeă să dúcé sufletul tëil în bine şi fe
ricire!.. Creştinulă fu înduioşită, în acel momentă de du
rere dinaintea, momentului, şi uitase că acelă care pro
feră aceste vorbe nu era nici dintre aï sëï şi . nici de re- 
ligiunea sa. Se vede că acel omă încetase d’a mal trăi, 
căci nu a mal vorbită. în astă-laltă nópte în întunerică 
profundă, fără a se vedea uă stea pe ceriă, trei voinici 
căutaă să afle p’între morţi şi răniţi pe ună căpitanu pe 
care unulă din el îlă vëcjuse când elă a căcjut. îlă că
uta, ca, déca îlă va găsi cu viaţă, să ’lă ajute să ’lă
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scape, déca va fi mortă; să ’lă ia ei ca să ’lă înmormén- 
teze precum se cMea. Acel care mergea înainte şi mal 
cutezătorii era Mitea. El s’aă fost furişată din rândurile 
tabăreî ca sâ împliniască unii actö de pietate, găsindă pe 
căpitanul acesta viü saü morţii. Mitea ensă spuse cama- 
radiloră sëï Viscol şi Márián, că în diuă culcânduse puçin, a 
visat ună visă grozavă care nu însemnă vre ună lucru bună 
pentru densulă; vëduse în visă, că, din isvórele acestea 
de sub deală, eşise ca uă gârlă, şi umflânduse ca Be- 
ica Oltului, îlă luase în valurile eî, şi elă striga din tote 
puterile către militarii se! să alerge să ’lă scape, şi ni
meni nu l’audia. tn acea spăimântătore luptă pe când 
eră să ’lă înghiţă valurile, elă s’a deşteptată. — Acest 
visă ne privesce pe câteşi trei, pentru că noi suntemă 
legaţi ca fraţii, adăogă Viscol; cine scie care din noi va 
cădea ucisă, saă prinsă ! Să*facemă dér jurămentă, con
tinuă Mitea, ca, déca vre unul va fi mortă din noi, sau 
rănită, să nu ’lă lăşămă pe pămentă în partea inamicu
lui înverşunată,- ci fie-care să punemă uinerulă să căutămfl 
ca să luămă cu noi pe cel mortă saă rănită. Să dămă 
colea mână de frăţie precum cei trei fraţi Oraţi, stră
buni noştri Romani!... dupre ciim ne spunea mai alaltă- 
eri ună ofiigeră.— Ba şi mai mult, adăogă Mărian, să 
însemnămă fie-care faptele şi împrejurările óstei petrecute 
pe fie-care di, din pregiurulă nostru, şi să ne scrimă, 
déca se voră desloca corpurile, pentru ca să ne putemă sei 
de urmă şi să pixtemă cerceta când vre unuia din noi 
i s’ar întêmpla vre uă nenorocire. Aţi aucjit? să facemă 
asta!—^-Pe mine tata më hotârîse să fiă ţîrcovnică la bi
serică în sată la noi, adăoga Viscol. Şi déca nu sciă carte
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multă, am ênsâ ţinere de minte; voiü face din parte-mï 
precum aï dis, Märiane ; eu îţî voiü seri tóté întêmplft- 
rile câte se vorü petrece sub ochii meï pe cârapulü de 
bătălie. Precum umblu în mâinî cu sţergătorultt tunului 
şi cu córda fitilului, aşa voiü face cu vre uă péna de 
gâscă pe cliârtie, cum më voiü pricepe în lagăru sub 
corttt, saü dinaintea unui focşortt.—Să trăiască frăţia!., 
clise plin de entusiasmil Mărian. Acum. ensă să cercănul, 
pe întunericü de ’ţi dai cu degitele în oclu, să căutămu 
pe căpitanul nostru pe câmpulü morţiloril. — Elü a fost unii 
OH1Ü al lu! Dumuecjeü, bunii ca pâinea cea albă, mi a 
fäcutü tot-d’auna bine; prin elü am avut congediu de 15 
(Iile, în luna ce a trecut, şi m’a ajutat în multe împre- 
giurări. Că, vecii, măre !, fapta cea bună nu se uită !.. 
vorbi sergentulü Mitea către camaracli sei. Acesţă con
vorbire o avură eï mai îudăretil p6nă a nu sui în süsü 
de válcéoa care cade la óre-care distanţă dinaintea re- 
tranşementelorfi turce. Trebue noi sä’lü gäsimü, côcï erï 
Tarn auejit gemendil şi am ochitü eü loculü cam în ;cc 
drept era, uitându-më de d’asupra dealului unde aşecjasemii 
scntinelile, dór nu putémü să trec dincolo de dealü, coci 
Turcii astia nu pré sùntü omenoşî când te ar6ţî lprü, saü 
te vede că înantezî spre şanţurile lorii!.. Aşa el şe ţi- 
uéü de mâini bâjbâindil pe ici pe colea şi ţinendă armele 
cu d0nşi pentru vre uă neprevëcjutà întâmplare. Ofiçerul 
se vede că a simţit dupë călcătură, sau a aucjiţ ceva 
vre uă şoptire că sûntü dintre aï seï. Elü era de toţ slă- 
bitü, perduse pré mult sânge, oii cât s’a luptatü a se 
terî de acolo şi a’şî lega singurii piciorulü cei ruptü care 
1’ înfăşurase cu ce avusese asupra-î, basma şi eşarpă.
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—BÎeţî, d’aï noştri sânteţl ? veniţi de raë ajutaţi că perü 
aici!—Sûntem noi!.. s’awji uşorii rëspunsulü celoril cari 
se apropiau. Mitea şi cam aradi luî înaintară péná la cel 
care zăcea pe pămentu...

Uă sentinelă turcă putu fi aucjită de departe, când 
venia scliimbüiű, pentru-că în ast-felü de împregiurărl se 
ageresce audiiíű. In acea íiópté se (Jice că 0nsuşl Muşi- 
rul Osman , diipë lupta din cjiua cee-laltă venise a in
specta strëjile şi a observa cum stă lagărulu adversari- 
lor'ü în câmpie. Spëctaclul acesta era durerosü, înfiorătorii 
şi obscură precum era nóptea, care făcea nevëdute atâtea 
victime ce zâcéü şi umpluseră pâmêntulü despre duoë 
lăture a le redutéi, cari eraü dominate de inamicii.

— E ''détona- nóstrá să fimü vitézi, <Jise Viscol, şi să 
ajutămtt pe fraţi când süntű în primejdie?—Déca voiţi, 
adăogă camaradulu Mitea, mâine nópte venim sáfurámű 
tóté ’armele câte se gäsescü căcjute lângă trupurile a lorü 
noştri în acestü câmpii.—Şi acésta noi o vonul face !.. rëspundü 
plini de inimă Márián şi cu Viscol. Şi el se aplecară în 
josű sä ajute a se rădica cäpitanulü fjisü cel greü ränitü. 
Élű ar’ fi scos unű ţip0tă de durere încât ar’ fi rësu- 
natü vâlcéoa şi pênà peste délurl, dér se ţinu cât putu. 
—Staţi copil! că piciorulü care îmi amorţise acum më dóré 
şi më înjunghie par’că îmi dă cuţite p’în ochi, să’ml a- 
jutaţl să mi’lü legaţi ca întfTiă scorţă. Dumnecjeü v’a 
adus pe voi,aici!.. Oh! ce durere!..

Mitea numai aşteptă multö, se descinse iute de bră- 
cinile care i le a fost dăruit bëtrâna mama soçieï Iul 
Soare, ţesute de dênsa late şi din lână môle.—Acum pe ce 
sä legämü piciorulü? pe puşcă, se póte?
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— Luaţi sabia mea cu teaca, potriviţi piciorulü, pré în
ceţii uns îl să, mi’lă legaţi. Márián era mal deprinsă cu acestö 
lucru, pentru cá élű s’a fost essercitată pe la ambulanţe.

în acelă minutü uă licărială a unuï felinară meşteşu- 
gitii, cu care se servesce d’a rëdica morţii nóptea, lu
mina din mâna celui care cerça strëjile spre partea ad- 
versariloră şi. se; reflectă uâ radă pe fisionamia acelui de 
lângă sentinela cea aprópe de şanţii. Lumina acésta era
numai pentru uâ clipită de ochi şi apoi se închidea.
Ori cât ea fu departe în susu, asti trei militari putură 
zări uă secundă fisionomia celui pe care ajunse lumina. 
Felinarul ă iute s’a închişii de capacele ce ’I învelia sti
cla.—Ah ! cum aşii fi mal luat la ochi cu puşca mea pe
Turcii ! Cincï-ijecï de cartuşe am arşii astăzi dândă la 
focuri!..—Ai face uă mare greşelă, sergent Mitea, n’a- 
vemií ordină, şi n’amii veniţii aici să atacámű! cjise ca- 
maradula d’alături ; apoi ce ne facemü cu căpitanulii aci 
rănită ? Erai să mai faci şi altă-dată astă nebunie.. . 
—Mi separe, (fise încet -Márián care vëdu în acea lumină 
mai bine, déca nu më înşelă, că turcul nostru care Tarn 
vëijut în Calafată sta în dreptulă luminei ; elă era cu 
obrasulă nuoriă sub fesă şi cu mustăţi. — Dér pré veeji 
departe? îi observă Viscol, cine scie ce ţi s’a părut! 
—Óre şi elă să fie în Plevna? Mai sciî !.. adăogă Mitea 
care se uita cu multă atenţiune spre fortereţă. Bine (Jicî 
că paşa care ordóná aci înlăuntru este din Vidin venit 
cu óste. — Fie! observă Viscol, noi n’arn venită aci să în- 
şirămă multe şi să spunemă povesti, mai bine să tăcemă 
şi să facemă trébá, légá tu colea pe sabie piciorulă că
pitanului, şi apoi să plecămă încetă, ca nu cum-va să
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ca<}ă şi pe noi lumina aceia c’apoî nu seift cum vomft 
scăpa!—Avemîi armele la noi, o să ne batemft pănă ce 
vomft cădea toţi!.. Şi aceşti ostaşi cam limbuţi în astă 
împregiurare, dupe ce înfăşurară cu tot ce găsiră picio- 
rulft rănitului, ca să nu se misce, îlft luară duo! de pi
cidre şi de capă, eartt Mitea îlft apucase de midlocft, şi 
se ţinu cu puşca încărcată, ca cum pentru a se apăra 
de vre unft atacu. El trecură călcândft peste morţi, pe
ste sânge, peste membrele risipite şi pe creeril celorft 
ucişi, suindft, în întunericul nopţii, şi scoborîră ast-felft 
priponii u penă intrară p’între sentinelele lagărului cari 
aştepta înturnarea lorii, fiind în înţelegere cu sergenţii 
de schimbft. Ofiçerulfi mal mult mortfi se ţinu în acestft 
timpft (Va nu geme. Vorbele cele din urmă cari elft le 
(Jise aceste fură: cFraţilortt! me bucur că cel puçin voift 
1muri liniştit între voi!.. Consolaţi pe mama!..,

Medicii şi ómenii ambulanţei corpurilorft îşi facért uă 
détorie sântă, ca şi Crucea-roşie pentru care s’a insti
tuiţii acéstâ societate creştină, şi sanitarii regimentelor ii 
asemeni; dér mulţi rămaseră din răniţi pe câmpii, nepu- 
tăndft în acele dile să ajungă vre unft ajutorii până Ia 
dfinşi. Acest! trei militari o făcură de la denşi a se es- 
pune ş’a înainta nóptea pe pămentulu neutru, cum am 
<}ice, unde se gäsiaü morţi din amônduoë părţile, căduţî 
între redute. Multe istorii am putea nota de felul ace
sta cari s’aü întêmplatü în acele teribile dile, şi că mulţi 
dintre răniţi putură, ajutaţi de întunericulft nopţii şi de 
câţă, a veni între rândurile confraţilorft sel de arme.

Osman superioru comandanţii din Plevna, după cum ni s’a 
. spusft, că, în acea népte dupë încetarea acţiune!, venise în
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persónü sil inspecteze cum stan trupele; elă privi cu mare 
atenţiune locul ce ?lă ocupase Românii, ajutând u-se, în 
întunericul nopţii de uă lanternă mascată care o purta 
ună omfi din suita sa, dându-î lumină unde avea trebu
inţă, şi acésta numai uă clipită de ocliiă.

Osman care era ascultat (te aï sëï, musulmană nèlipsindü de 
a citi namazulă rugăciune! regulată la conaculă săă ca 
piosă; în calitatea sa de capă al armatei turce Mu- 
şiură, purtândă uă uniformă simplă dér iraposantă; cu- 
noscêndu-hï că se vedea capulă söä cu ochii ageri pë- 
truncjătorl, frumosă încadrată sub fesă cu canafă fină ; 
pe pcptulă söä avënd lentă cu flori de aură, şi strălu
cind ă d’asupra ună nişan cu briliante şi la c0psă atâr- 
nândă spada sa de mare preţă, ce o priimise de cur6ndă 
de la Sultanul pentru önére; însoçitü de uă óre-caresuită, 
atât la cartierulă söä cât şi ori unde mergea, eşise să 
insufle coragiu şi încredere îmbărbătâiulă paşale, colo
neii!, nizamil şi glótele pe tóté acele înălţimi şi forturi 
cari el le aperaă

Elă, observândă bine şi judecândă lucrurile dupë cele 
ce i se spusese cu ce impetuositate se purtară Românii 
cari aă fost intrată în numita redută, <Jise :

— Cine i a mal adus pe astia aici?.. Cât despre ó- 
spi mei cel d’ântéï îl aruncamă pe toţi.în Dunăre!..
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XVI

ORDINUL DE DI AL DOMNITORULÙÏ PRE ARMATĂ. 
ACŢIUNEA DÉ LA G SEPTEMBRE

Ácestií faptii a trebúitö sä electriseze inimile Români- 
lohï ; şi eï sä uite, în acele momente de entiisiasmîi, 
perderite cari le suferil-ă îîi ar lorii fi! pe câmp ui ii bă
tăliei.

Măria Sa Domnitorul dete unu ordin de di, din car- 
tienilft generale de la Poradim, precum că, la 30 August 
armata română s’a purtată cu mare bravură şi a luată 
din mâinile inamicului reduta Griviţa, ce era apărată cu 
multă vigóre, rëmânôndü în mâinile el unii drapelil şi 
trei tunuri.(*) Regimentele cari aii luat parte la acesta 
strălucită faptă de vitézié sûntü : al XIV de dorobanţi şi 
batalionul II de venătorî dimpreună cu trei batalióne din 
armată rusă. Şi aceste trofee să se aducă în capitală ; 
tunurile să fie aşedăte duoă lângă statuea lui Micliai- 
Bravu, şi unu lângă corpulîi de gardă la palatîi, spre 
eternă comemorare despre vitezia Românilorîl ; car stin- 
darduhl să se depună provizoriii în una din camerile ar
senalului.

Tot cu acăstă ocasiune Măria Sa dete unii ordin de 
<Ji pe armată, ast-f'elîi sună:

(*) Osebit de duoă tunuri cari le aü luat Ruşii, ca partea 
a lorii.
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>în bătălia de la 30 August, ca şi în luptele cari aű 
^precedată şi urmaţii acesta memorabile di, voi aţi dovedit
> că virtuţile străbune n’aű perită din rândurile oşteniloră
> români. Sub foculă cel ma! viü al inamicului, aţî in- 
fruntată mórtea cu bărbăţie, aţî luată uă redută, ună

> trapeiă şi trei tunuri. Téra vă va ii recunoscëtore de 
>devotamentulü, de abnegaţiunea vóstrá; eară Eü, ca 
j Domnul şi comandantul vostru, simtă mândru ,de voî şi 
>vă mulţiămescă. De şi ani avut simţit0re. perderï, dé şi
> deplângă împreună cu voî bravii camarazi căcluţi pe 
, câmpul de onóre, dér sângele versată nu va fi înzadară : 
^dintr’ensulă va rodi mărirea şi independinţa patrii.

>Dat în domnescul Nostru cuartieră generală al ar
gatei de Occidentă, Poradim 5 Septembre 1877;.

jCarol.1
Dupe uă săptămână de la cucerirea acelei redute, la 

6 Septembre, M. S. Domnitorul, la orele 1 Va, ordonă 
a se face recunóscere ofensivă şi a se lua redută a duoa 
cu asaltă.

Să nu grăbim a ne mira, saă a blama când nu se reuşesce. 
Resbelu e ună férte mare lucru!.. Pentru Români campania a- 
cestă fusese mai mult improvisată. Midlócele loră niieraă aşa 
de mari precum le avu armatele Ţarului; şi cu töte ensă, 
aceste armate perduse uă mulţime de ómeni mai ’naiute 
d’a sosi Românii dinaintea reduteloră la Griviţa. Turcii 
sta bine forţi înlăuntru şanţuriloră ce ocoliăă redutele. 
Coragiulă Româniloră nu póte fi negată dupe cuin ei se 
luptaseră cu câte-va (Iile mai ’naiute şi aă cucerită uua 
din aceste redute. Ensă faptulă era pré de curendă şi sa
crificiile mari. Apoi nu trebue a ataca ună forţă cu
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trupele cari mereu au stată în façia lui în tranşei!. Ur
mează a se aduce alte corpurï spre a se îndeplini a- 
césta cu succesă... Turcit prefăcuseră cu totulă, în dc- 
cursulü uneï sëptëihânl, forma întăririloră ardicândü uă 
mulţime de lucrări noul de pâmêntü, astupândü ambfa- 
surile cari eraft spre reduta ce eï o perduserà şi dcschi- 
cjèndü altele dupe cum găsiseră eï mal bine, şi tote le în
tărise cu trupe de ajuns. Şi Românii din parte-le schimbară 
multe din lucrările ce el le găsiră şi construira altele ; astu
pară eşirea cea din redută, care era la spate, şi o descliiseră 
spre façia lagărului. A îi săpat unu tranşeu, în linie curbă, 
a căruia lucrare se ’ncepu din partea drépta pre din fa
çia redutei No. 2 p6nă la cea d’ântel ; apoi deschiseră 
unii al duoilea, incepcndulă de la stânga spre dreptă, cari 
acestea îuchidéu cósta vecjută de trupele turce. In fie 
care din aceste tranşeurî putéü intra câte unii regimenttí. 
In celîi avansată se afla regimentul ii I şi în al duiolea 
reg, VIL Amônduoë eraü comandate de coloneii! G... 
C... şi ună comandante de brigadă S...

Aceste regimente líraiad să iasă spre a ataca pe inamică 
despre priporulii de dinainte-le, a căruia distanţă era în
destulă de mare.

Oliçeriï din lagăru de lângă Griviţa, traseră spadele 
fâcêndu-le a scîuteia în rada sóreluí şi luară locu punendu-se 
în fruntea falangeloră ăstei, care acoperia ună întinsă 
spaţiu ca uă tînërà pădure de pre deluleţe penă în a- 
dêucimile văii. Osţaşiî asemeni înfipseră baionetele la pusei ; 
şi, la sunarea trompetei, colónele eraü formate şi gata 
d’a se mişca. Ele Ansă ţiuâă ochi! îndreptaţi spre regimen
tele din tranşeurî. iu fruntea acestora venia maiorii, că-
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pitanit şi ofiçeriï inferiori de a ’ï conduce. Canonada 
şi începuse unü foeü violinte d’a ocupa pe cel dinlăuntru 
redutoï inamice. Să, nu uitămfl a areta că la estremitatea 
stângă a reduteloru erau trei companii de ruşi destinaţi, 
să opereze dimpreună cu Românii în atacul ii ce vor face. 
Toţi aşteptau precum era decisiune, ca regimentele dise 
să iasă din tranşeurl, şi apoi să înainteze şi reservele;

Timpulii cu tote aceste trecu; se înserase...
Ambii comandanţi se vSclură pe tërêmulil dintre tran- 

şeurî, şi unul elice celui-laltii : *Eşi, să viu să ocup cu 
regimentul tanrşeulii care este înainte.* Rëspunde acela: 
*PoţI cşi ântîl că ’ţl facil loçü!..* Comaudantele briga
de!, dupe ce ordonă, eşî elu singurii, ca, prin essemplulü 
seb, să încoragcze regimentele. S... a eşittt ca unu bravii 
de câte-va ori afară din tranşei!; şi, neputêndû face 
calt-ceva, a mers cu chipul il acesta pênâ la estremitatea 
unde se găsiaii Ruşii.

Cât despre resultatulft acestei <Jile n’am avea nimicii 
a cjice avantagiosil ; timpulii trecu cam repede, se întârdiase 
pré mulţii, se înoptase şi veni ordin ca trupele să ocupe 
tranşeurile.

Turcii 6nsăI prin cine scie ce împregiurare erail aver
ti ţi că Românii voescfi să ’1 atace, şi el mal mult ca 
t.ot-d’una statt pregătiţi d’a se apóra.

Uă circonstanţă ensă nu vóraii lipsi a o nara precum 
s’audit că s’a petrecută spre estremitatea flancului din drépta 
al éstel. Acolo s’audiră detunărl de fuciladă. Déca despre suc
cesul acestei rjile nu puturăm tt dice nimicii, totuşi încăi- 
rare s’a făcuţii. Turcii se vede că sciaü, precum arëta- 
rămtt, când Românii erail să ’î atace, cöcl acum începu-
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serii el spre ufi extremitate cu focuri. încăerările se petre
ceri tot cam pe sub sără. In strategie se facă multe de 
a surprinde pe inamicii; une-orî se da atacă simula
cru ca să- atragă forţele lui acolo când lovitura cea 
tare i se pregătesce spre partea opusă. încăirarea a veniţii 
cam neaşteptată, precum unii vírtejü se redică în câmpie 
de ua-dată şi merge ardicândii în aeră tot ce găsesce în 
drumu-ï trecêndu peste şanţuri. Une ori uă despărţire 
de soldaţi aprinşi în luptă nu audă semnalulii de retra
gere, şi el mergă tot înainte desfăşurâ nd ii bravură, şi câte 
uă-dată aceşti punii pe inamică în desordine şi decide vic
toria. Dorobanţii români dupe câte s’a vedută făcend el, 
cam siintii din numărulă acestora. în atacuri, în năvălirea 
lorii părăă a avea braţe de oţelii luândü avêntu peste în- 
tăriturile inamicului, şi urecliea lorii era cam surdă când 
se da semnalu de retragere. Ca unii batalion strêrsii la 
unii locü din rămăşiţele corpuriloră de dorobanţi cari aii 
fost în acţiune în diua de 30, voiră a da el unii essem - 
plu... Reg. XV dorobanţi, acum era elii în frunte. Mer- 
seră a ataca reduta; şi, dupe bărbătăsca lorii întreprin
dere, aşteptândii negreşitii laude şi recompensa care o a- 
vură în asemenea casă bravii... Se vede că el priimiseră 
ordinii, sciuseră că era destinată acţiunea peutru acea 
<Ji, dér nu cunoscură şi căuşele pentru care se’ntărdiase. 
El aö înaintată penă la şanţulă cehi avansată care era 
ocupată de nizaml. Resultatulă a fost, că, unu mare nu
mără cădură. Dorobanţii şi venătoriî, cari cu uă sep- 
tëmânâ îndăretă plantaseră fanionul ă tricoloră pe creşte
tul ă parapetului redutei, stimulase entusimulă acestora, şi 
ei voiră să facă asemeni. Numărulă inamiciloră numai e

192



Campania Romanilor 0 in Bulgaria.
de vorbiţii fu forte mare, şi erau pregătiţi pe unü pici- 
orii fermii d’a se apëra.

Românii în împregiurărî d’acestea nici-uădată nu ară
tară ca simţii descorageaţt. Priii posiţiunea în care se gă- 
sescii, prin suferinţa şi purtarea ce ei aii avut-o, voiră 
sa arête că scia a muri de la oficeru şi pên’ la celü din 
urma soldaţii făc0ndu-şî détoria de ostaşi, mai ales când 
sftntü bine conduşi, adicâ când capii nu făcu greşeli!..

Lectoruli! a putută privi una spectaclu durerosa, a a- 
iKjita uă musicâ de jéle prin care se amestecâ cu lacri
mile părintesc! şi frăţesci gemetele răniţilon! căduţî în 
aceste dile, aduşi pe la ambulanţe şi infirmeriile de peste Du
năre, şi prin ospitalele capitalei. Cât despre cei cari nu s’ai! 
putută transporta când ei cădură in tumul ta, urmară sor
téi lóra...

Va întreba eia : óre acei trei fraţi de arme mai sûntü?
Ei câteşi trei fuseseră mai ’nainte la unü loci! şi multe 

vorbiră şi discutară. Mësuraserâ d’acolo cu ochii distanţa 
câtă era din tranşeiî şi din lagăruli! dsteï pêna la acea re
dută inamică, şi plânuiai! ei între denşi, ca ce ar’putea 
să facë ca ei să se ilustreze, să slăbiască, să surprindô pe 
Turci dândule foca şi să ’i goniască din acela fortü. De 
câte ori se întôlniaü, de asta le fuse vorba, despre asta 
discutară. îşi deteră părerea şi ’şi frământai! mintea ca 
nisce 0şteni camarazi, voindi! ca ei câteşi trei să se îm- 
părtăşiască din gloria acésta. Cu uă di mai ’nainte de 
ataculi! care se decisese pentru diua de şdse, ei fuseseră 
toţi plănuinda ast-feli! dinaintea tranşeului săpatu de curêndü. 
Ei ambiţionai!, ca şi corpurile din cari fácéi! parte, a câştiga, 
bine este înţeleşi!, uni! renume, a merita cu adevërati!
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înaintare şi resplata braviloră! Mitea fusese cu totul de
cişii ca la cea d’ântêï ocasiune să se arête demnu de a- 
césta. Adăoga dénsulű, că numai el, Curcanii, voinici vi
tézi de la JaşI, Vaslui, Niamţu, Gorjí săntă capabili de 
aceste mari fapte. Viscol susţinea, că, aceste nepătrunse 
maluri ca nisce stânci, unde simtă feslîiî musulmani, şi 
aceste întăriturî acoperite cu guri de focuri numai cu 
tunurile déca se potü sdrobi; şi că, élű făcăndă parte din 
pompierii capitalei, acestü corpü care moştenesce unu re
nume de la 48, bateria peste care elü este pusű ser
genţii de sigură se va ilustra cu acestü succesű mare. 
Mărian, ca acela ce se mal gôndia câte uă-dată şi la copil 
acasă, era ceva mal moderată. Elü dise că se însărcinea
ză să străjuiască bine pe turci dupe ce îl va lua priso- 
nerl... Aceste discuţi uni se petrecu între el mal de multe- 
orl din reduta cea cucerită şi dinaintea tranşeeloră să
pate în urmă, de câte-orî eï se putéü întâlni când se 
suspenda focurile...

Cu mâhnire ănsă rëspundemü că el acum aü rămasă 
numai duo! ; cel d’al treilea, românulă din munţi numai 
era...

Mărian, camaradulă săă, îlü căutase să vé(Jâ déca va 
fi .între cel răniţi, saù că a muritü; nu îlü găsi ănsă ni- 
căirea. Viscol se întristă de perderea acestui militară; îşi 
aduse , ănsă ; aminte de visulă ce (Jisese că Pa visat. Mă
rian fratele de cruce cu Soare, mal. simţibilă şi înfocată 
în suvenirulă amiciţii sale, îlü plânse trecèndulü între 
cel răposaţi.

Mal târijiă puturămă afla despre acesta de la ună co
respondentă.
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Sórtéa pirisönerulu! de resbelű este cea mal durerosă!
Acestü bravü oşteană care se luptă, apărândă cu arma 

în inâinï onórea naţiune! ş’a stindardului sub care merge 
puiiăud pop tulii săă îit façia morţi! prin plóie de gldnţe 
şi obuse, se întâmplă, acestu! bravö, că rămâne desar- 
matö prisonerii. Élű căcjuse tocma! în fundulii şanţului din 
vîrful talusulu! tranşeulu! turcescü unde s’a fost urcată 
cu uă companie de dorobanţ!, din care rămaseră numaî 
şăpte ómen!. invisă élű, dupé uă faptă de ună marc co- 
ragiă, că se încercase să smulgă stindardul cu semiluna 
şi să împlânte în loculü eï fanionulü tricoloră româuescă 
d’asupra şanţulu! apărată de nizami şi başibuzucî, rupt 
din compania camarazilor sëï fu doborîtă mai mult mortă 
acolo, isbită de uă proiectil ă, şi rămăsese fără simţire 
priimindă uă brasdă pe frunte, şi la pulpa piciorului 
stângă uă rană mare. Elă acolo; fiind prinsă desarmată, 
socotită ma! ântêl de mortă şi mai în urmă luat ca uă 
unăltă umilită, sclavă dinaintea învingătorului, care dispu
nea de dănsul precum a voit, nu se ma! putu înturna cu 
a! se!...

Coragidsă şi crâncenă a fost acăsta luptă şi astă în
cercare eroică !

Se Zice ănsă că acolo s’aă petrecută fapte barbare condam
nate de secululă în care trăimă. Până la ce • punctă vor 
fi adevărate acele Zise, saă cine numaî a comisă aceste 
fapte, nu vomă lua cu a nóstrá răspundere şi nu ne pu- 
temă pronunţa. Se Zice că mulţi prisoner! precum şi ră
niţi! căZuţ! în câmpulă de sângiur! s’aă măcelărită...

Să venimă la cartierulă generală al Muşirulul iu 
Plevna...
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Ca să arëtâraü tot de-uădată cele despre cari ne infor- 
marăraii, Sultanul, se dice, însciinţânduse de d’alde acestea, 
(péte că avu şi vre uă notă din partea Puterilorű) 
voise să evite d’a se pune unii asemenea ponosii că ar
mata otomană comite atrocităţi asupra prisonerilorü de 
resbelü. Elü ordonă marelui Visir Mehmet ca să scrie 
în acéstá prinvinţă către comandanţii trupelorű pre câm- 
pulü de resbelü.

Padişacliul voise a imita pe Ţarul, care se aflase în 
miijloculil armatei în Bulgaria, şi ordonase din cartierul 
sëü, a se tracta cu blândeţe prisioneriî luaţi turci.

Deci, marele Vişini însărcinase pe unti străin care se 
bucura de buuă opiniune, să încuartireze prisioneriî ruşi 
şi să essecute élű transportarea lorü de pe câmpulü 
de resbelü, ca unul ce fusese împiegatü la poliţia 
din Constantinopole, şi avea? cunoscinţă de aceste lucruri, 
fără a se comite vre unű abusü.

Osman pe lângă priimirea unei săbii de onóre ce o 
mal numirămil, muniţiuul şi provisiune in Septembre, nu 
scimü déca va fi avut şi acestű ordin la Plevna ?

Dér pe başibuzucl cine era în stare să ’l înfrâneze?..
Eată una care s’a petrecut, cam p’atuncî şi ’n acelu 

locű, şi este de ajuns ca să ne dea uă idee despre crucjimî. 
Se vë<Ju petrecëndu-sc cea mal îngrozitére scenă, duo! 
paşi departe de acelü prisonerü, înlăuutru tranşeulul. 
Başibuzucil, omeni cu totulil însëlbâtëcitï prin atâtea cru
zimi, viaţa cea aspră a lorü, lipsiţi de lumină şi de ori 
ce speranţă în lume, ómen! a cărora înfacişare e pré mi- 
serabilë in îmbrăcăminte, şi Cu feçe tot d’auna încrun
tate, fanatici vërsàtorï de sânge, şi cari nu cimoscü com-
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pătimirea, traseră în ţâpîl pre unii nefericiţii pe care is- 
butiseră a ’lü têrî la cl6nşi. Faptă nedemnă condamnată 
de secolultt acesta, eï o sëvôrçiatt cu uă pornire turbată 
în momentele când lacrimile victimei trebuia sä Ie desar- 
meze furia. Eată cine era acela pe care férele aceste 
cu cliiptt de oiiiü îltt înfrigârise, ca cu cssemplu Iul sä 
intimideze pe ceilalţi luptători.

Spre a se da asaltü acestei redute, fusese de mare ne
cesitate ca, unű numerti de ómen! essercitaţ! să înainteze 
cu gabióne care trebuiau aruncate în şanţulîi redutei, 
pentru ca luptătorii ajungendîi acolo să găsiască înles
nire de a’lft trece. Se făcuse apelü la cel mal coragioş! 
bărbaţi cari voiră de bună voia lorii să se însărcineze 
cu acésta. Din mal multe regimente veniră câte duo! trei. 
Eşi şi de la geniu unii caporalii fórte bravii; precum 
eraii acel soldaţi al bateriei, pe care Napolion I, la Tu- 
lon, îl numise: >ce nu cunoscü frică!* aşa se arătă elit 
dinaintea căpitanului care făcuse acestîi apelă.1 Unü nu- 
mëril ore-care de gabióne ordin, eraii umplute cu lână. Prin 
elasticitatea lânel gldnţele nu pot trece şi nu vor avea e- 
fectii. Acest! luptători cu totulii hotărîţl, trebuiai! să mérgâ 
culcaţi împingôndâ gabiónele spre redută. îndată ce a- 
cestea fură veijute, începură focurile cu violenţă asupra 
gabioneloră. Röspundéi! şi acest! tiralior! preéât le 
permitea posiţiunea. Eï mergéii fiind risipiţi reinânendii 
óre-care distanţă între gabióne ce se mişcaă; Ce! ma! 
mulţî nu înaintară* pré mult, şi începură ca să se re
tragă. Caporalii... voi să ’! încorageze mergCndă elü în- 
nainte prin vijelia acea de gldnţe; dér elü nu putea 
vedea înainte ce distanţă ma! este către inamică. Turci!
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cari pe lângă fociilu armel.orü mai alergaă şi la meşteşu
guri de a face victime întrebuinţândă capcane, în
dată aruncară căngiile ca să ’lă apuce, dér dis
tanţa era tot mare că nu ajunseră cu acele prăjini pănă 
la elil. Făcură ,untt meşteşugii; legară uă cange de uă 
fringhie grósfi, pe care ei o aruncă cu mare adresă. 
Gabionulü fu agăţată de cange. Caporalul acesta simţmdti 
că coşulă seü fuge, înfipse mâinile bărbătesce şi se opinti 
din tóté puterile ca să ’lü ţie în locü dér fu cu nepu
tinţă; din şanţă îlü traseră braţe multe a le başibuziloră. 
Dinaintea unei forţe majore cine póte să résisté?..

Nefericitul^ fu tèrîtü în lăuntru şanţului. Elă se rugă 
ca să nu ’Î rădice viaţa. Feroşii başibuzuci, cari rămă
seseră de voia lorii pentru că pe căpitanulû lorii îlfi 
perduseră fiind omorîtti de unii glonţtt, întărîtaţi şi în
verşunaţi atât de mult de vorbele unui imam fanaticii, 
apucară pe (Jisulü românii şi îlü têrîrâ la uă estrcinitate 
în tranşeă, unde îlü tractară cu uă mare sClbătăcie!.. 
Peste puçin îlü arătară confraţilor^ sei, fiind omorîtü şi 
ínfrigáritü într’uă ţăpă pe care ei o înfipseră d’asupra 
parapetului. De aci strigară ei acelorü coragioşi soldaţi 
cari vă<Jură de departe cruzimea acea barbară, vorbin- 
du-le în românesce:

.^Cine se mai apropie, totü ca acesta păţescc!./
Soldaţii cari văzură şi auriră aceste vorbe, răspun- 

(Jêndü strigară cât putură, lovindü pepturile -lorii, cu pu
mnii .şi apoi rădicându-i în süsü: >Aşteptaţi voi câini 
făr’ de sufletü ! încurêndü o să înfigemü noi mâinile în 
pepturile şi gôtlej urile vóstre pline de sânge !..c

Ordre! şi cutremură! aceste fapte s’aü petrecută !..
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Omer-paşa la 854 a fost siliţii sä punë tunurile ín 

başibuzuci ca sä ’î domol iască şi să ’I ţi né in frôtt...
Deci, prisoneriï, ce ’í luase ín lupta din August şi în- 

ceputu lui Septembre, Muşirul îl porni escortaţi de cava
lerie şi sub ordiniie (Jisului agenţii, spre a’î duce, prin 
Andrianopole, la Stambulii. intre prisoneriï moscoyl se 
aflaű şi vre-uă câţi-va rqmâuï : din cavalerie roşiori, 
dorobanţi (Jişi curcani şi din alte corpuri,(*) acei de a 
cărora urmă in lagărulii román nu’ï putea sei confraţii 
lorii ce s’aă făcuţii.

Nefericitulă nostru oşteanu déru, Mitea, era şi elü în
tre dânşi, sergeută, eugalóne la mautaoa de postayü 
surii, cu căciula de hârşie négyâ cu péna de curcan la 
dênsa, cu nădragii strâmţi de dimie albă, cu opinci şi cu 
curele înfăşiurate pe piciorö, cu saculă în care ţinea 
duóé bucăţi pesmeţi; şi, fiind-că era lovit la frunte 
şi la piciorulă stângă de uă spărtură de obusü 
plin de sânge, care începuse a se îngălbeni de colórea 
puroiului pe îmbrăcărainţi şi pe cămâşă. Élű se află prinsă 
tot atunci sóra când se petrecuse crudimea ce o descriserămă. 
Elă cu tóté acestea avu mare parte, în starea sängerösä 
precum se găsia ; că, pe cândă prisoneriï ruşi, cei cari 
erau mai bine încălţaţi rămăseseră desculţi şi alţii fără 
mantale, soldaţiloră nizami ,fâcându-le uă plăcere a şe 
investi cu ele, uă mână amică neaşteptată veni în aju- 
toru-1, cel puçin d’a nu fi mal tractată. Elă fu dus sub

(*) Cel mai mulţi prisoneri ce s’aă făcut dintre români, fu 
cu ocasiunea întêlnireï loră cu Turcii prin păduricea înveci
nată, pe când.ci se duceă.a lua lemne pentp focă. . .
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escortă dinaintea comandantului superiorii care ’şî ţinea 
cartierul într’uă casa mai înseninată în oraştt. Fu între
bat ce este elü? ce uniformă e a lui şi din care armă 
face parte?.. Acolo sergentul vëdu uă fisionomie fórte 
bine cunoscută : era Hecbim. Nu scie omulii ce i se póte 
Întempla în viaţă şi de cine va avea trebuinţă!..

Óri câtă liră avusese junele acesta contra Turcilörü, 
dupre cele ce elü vëddsë, şi tot atât că aurise multe de
spre eî, ca şi despre sortea fidanţateî sale la Gonstantinopole, 
dupe cum îî spusese în Giurgiu acea femeie sciută cu 
semnele pe obrasü; pentru care elü se luptase cu furie 
înduoită contra inamicului, înaintase pré mult peste tërê- 
mul dinaintea şanţului, încoragiândü şi pe alţii de a face 
asemeni, rësturnândü cu baioneta în tote părţile, în mi- 
dloculü tumultului sub glonţele ce ’1 şuerase pe la urechi 
şi sub fitmü în întunericü precum este népte; loviturile 
de spade, detunarea şi trăsnetele din artilerie, ucidere, 
masacru, şi ciocăniturile topórelorü ca la unu abatoriü, 
tóté elü le înfruntase ; elü, ostaşultt, atunci fiind şi ränitü, 
se ameţise de durere, perduse mult sânge care curgea de 
la ’ picibru-l, perduse vigórea, se desconcertase cälcändü 
pe morţi mormane, în lactt de sânge, pe mâini, picidre 
sfărîmate, pe capete sdrobite şi creerl versaţi ; elü le 
perduse şi le uitase tóté în aceste momente, nu îl rëmft- 

- sesc de cât a se da, saiü a sé sinucide , precum făcură 
unii ve(Jônduse str6mtoraţl şi câ(Juţî prisonerl. Póte că 
acolo uă mână vrăjmaşă a rădicat cuţitultt d’asupra Iul să 
Tü ueidë,- dér unü braţă al altuia a oprit-o... Inima Iul 
era encă' córagiósa dér puterile i se slăbiră. Când elü se 
deşteptă înlâuntru şanţului, unde căzuse surpânduse malu
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sub piciórele lui, cu capulö lovitü de ferü şi de pămentă, 
numai poseda nici uă arma. Umiliţii oşteanulii, îu astă 
stare, rămăsese ca unü copilit ; tigru ajunsese ună mielă 
între ţipetele şi gemetele fraţilorii, sub apăsă tor ea ame
ninţare şi isbire a victimarilorii...

Dete mulţiămită luî Dumneijeu d’a găsi 
cum era prisoneru, d’a găsi puçinà apă, uă bucată 
de pâine, dupë ce îlii duse în cartierul din Plevna, unu 
colţişorii unde să zacă pe pămentă, şi ună omü care în 
cât-va se părea a ’lii protégea.

Hédiim, vecinii cunoscută şi amică al Calafateniloră 
cum îlă vëcju, cunoscu îndată pe sergentă ; şi acela care 
era devotat pe lângă Osman, putu atâta, să feréscâ pe 
uuă copilă, în starea asta, de maltractările şi de cruzi
mile feroşiloră başibuzuci şi cerchesi.

Dupe duoë sëptômânï prisoneriï ruşi şi români fură 
duşi la Constantinopole, păziţi, escortaţi de trupe. Os
man trimise tot atunci şi unii raportă detaliată Sultanu
lui, despre luptele petrecute la 30 Augustă şi penă la 
începutu lui Septembre.

Acolo, în cartierulă Beiolu şi Beşic-Taşi, către palatul 
Dolma-bacce serai, uă mulţime de bărbaţi şi femei ardéú 
de curiositate să vedă pe aceşti prisoneri, precum şi noi 
avurămă acea curiositate când se aduseră cei dântêï prinşi 
turci, ofiçerï şi soldaţi luaţi de la Şiştov şi Nico- 
pole, şi între aceştia chiar şi pe Hasau paşa, comandan- 
tele loră; pe cari îi vecjurămă cum ei trecură de la uă 
gară la alta, pe marginea capitalei Bucuresci, spre a fi 
duşi în Roşia. Ast-fel alerga acolo mulţimea căscătoriloră 
de gură ca să vedă pe Zişii prisoneri.
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CAMPANIA URMATĂ DESPRE RACHOVA -VIDIN

Aci cugetarea r ëmâne învëluitâ ţin6ndu-ne mâna pe 
frunte. Vomit nara pe scurţii.

La uă septëmânà din luna Octombre, cu unii timpü 
pré înaintaţii tomnatecü ; pioase mulţii, ninsese, gèruise, 
cu nisce căi stricate mlă'ştindse, încât se părea că Bul
garia íntrégá e uă mare de noroitt; comunicaţia cu ane- 
voe se făcea, podultt de la Turnu-Măgurele s’a rupţii, şi 
cu uă sumă de greutăţi armatei care nu era îndestul de 
bine echipată pentru uă campanie de iarnă, în câmpii 
deschisă, p’ în bordee cu umiditatea cea mare p’în tranşe- 
url, şi aprópe lipsită de hrană, i se ordonă, la 7 Oc- 
tOmbre* dupë lucrarea mal multorü paralele cu cari se a- 
propiaseră, să atace eară acea redută care era tot în po
sesiunea Otomaniíorü.

Cu mortierele ce s’a fost luat de la inamicii din 
diferite baterii de la Nicopole şi ce s’ail găsitit în- 
lăuntru redutei care se cucerise, s’a serviţii cu ele 
alături cu alte baterii, din tranşee, fiind date sub co
manda căpitanului F... cu cari bătea înlăuntru tran- 
şeeloră turce.

Earăşl se stupiră tobele cu sunetu lorü înviuërà- 
torù dândü alarmă; şi trompetele senmalândü întocmi
rea şi mergerea înainte cu pasü ostăşescii; earăşl se a-
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coperi aci orizontale şi atmosferă de trăsnete din arti- • 
lerie şi puscile pedestraşiloră ; earăşî încăirare, mácelű 
crunţii şi năvălire pre dealurile înegrite cu sacrificiulű a 
uă mulţime de ostaşi români căciulanî şi vănătorî, căluţi 
în şanţuri de a escalada pe parapete, ca să póte intra 
cu ori ce preţă de a cuceri disulă forţă.

Ore de ce folosii era luarea cu atâtea sacrificii acelei re
dute? E chestiune de apreciare pentru bărbaţii competinţi...

Acum se începu ataculü prin unű batalion de la 
VI dorobanţi, din regimentul XIII idem, Y şi VII 
linie, şi batalionul I de vânători, conduşii de unù june 
maiorii bărbaţii inteliginte. Fără să ’í numimű aci , 
sûntü cunoscuţi comandanţii cari împinseră acţiunea cu 
multă vigóre spre acea parte, în acéstá $i la începutulü 
lui Octombre; încât şi intraseră, dupe nisce asalturi 
impetuase, ostaşi noştri earăşî în acea redută, durând lupta 
ca vre uă cinci ore; Resultatulü fu tot acela petrecută, 
cu tot coragiulü luptátorilorü, precum a fost cu uă lună în- 
dărătă. Către sără, dupe ce Românii intraseră în redută, 
după ce puseră tótá bărbăţia d’a se întări şi a goni din 
ea pe Turci, dupe ce cerură să le vie trupe în ajutorii, 
nevenindu-le îndată, fură nevoiţi a se retrage şi a intra în 
tranşeurile lorű. Nóptea rece viscolită cu spică de néoá, 
îl găsi tot în stare ca în luna trecută, cu uă mulţime 
de morţi şi răniţi rămaşi în şanţuri şi pe câmpii. Despre 
numërulü lorü, foile publice ni ’1 a reprodusă, mii de 
morţi cu răniţi!..

Precât se vede, déca M. Sa Ţarul a avut nevoe de 
serviciulă armatei române, acesta s’a îndeplinită; că, pe 
lângă atacurile ce armata rusă făcu reduteloră spre par-
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tea de la Sud şi Vest, apoi aceste continue asalturi a 
atras tó ta atenţiunea şi vigórea armatei lui Osman, gră- 
mădindu-se spre puncturile unde atacai! Românii la Estii 
şi Nordu. Cu acestü cliipü guarda imperiale avu timpü 
sä vie totă, sä se desfâşure aci ; şi, împreună ea cu Româ
nii, să ímpresóre Plevna de tóté părţile ca unii zidii tare 
de ferii. Spre uă parte, despre Vestii, maî ’nainte de a- 
césta, Turcii avuseseră unü drumű deschisă de comuni- 
caţiime ; p’acolo, la finele lui Septembre, priimiră eî tru
pe şi prövisiune, şi cliiar trimiseră p’acolo prisioneriî la 
Constantinopole despre care am mal vorbită; şi acésta în 
uram la diumătatea lui Octombre fu împresurată. Nepre- 
vederea lui Osman d’a rămânea atâta timpü acolo!..

La 18 Septembre, Generalii Totleben, cel renumită în 
defensarea Sevastopoleluî la 854, s’a presintat, la cartie
rul generale la Poradim, Domnitorului, cu care apoi a 
visitât posiţiunile şi întăririle împregiurul Plevnel. El s’aă 
însoçit pe urmă şi cu Marele Duce Nicolae, care sosise 
de la Gorni-Studen, de a cerceta şi a vedea aceste for- 
tificaţiunl, de a pregăti mal repede şi mal sigură că
derea Plevnel. Generalii Totleben de aci rămase pe lângă 
persona Domnitorului consultându-se şi lucrândă împreună 
la marile operaţiuni ce reclama campania acesta, precum 
şi alţi oficerî şi diferite persóne de stat cu tot felul de 
uniformă şi cu titluri însemnate, cari încongiuraă ma
réle cartieră românescă al Domnitorului.

Să nu uitămă a (Jice duoă vorbe în favorul cavaleriei 
rómáne' de roşiori şi călăraşii, pé cari i am mai numită; 
el continuü în intervalul acestoră atacuri făcură recunó- 
scerl prin diferite părţi şi fu gata să dea energiculă loră
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ajutorii trupelor ii când ar’fi fost atacate de cavaleria mu
sulmana. Ast-felu dupe ce ei într’uml rândü împreuna cu 
Buşit au prins unii convoitt cu mai bine de 300 cară 
provisiunî şi uă numerdsă artilerie, destinate a veni lui 
Osman, rëmânêndu-le ómenil şi carăle prisonerî, apoi la 
5 Septembre, s’ail întôlnitil cu cavaleria turca de Cer- 
cliesî; s'a luptat cu dOnşi, a omorît pe mai mulţi, şi a 
luat de la ei unii stindardil care îhl trimiseră M. S. 
Domnitorului... Acea cavalerie era comandată de ensuşi, 
Caimacamul din Rachova.

Pentru ca armata română să îndepliniască actulti el, 
în espediţiunea din Bulgaria, urma ca uă parte din re
gimentele ei să facë façui spre Dunăre, către Rachova 
şi Vidin, combinândîi atacuri, asupra acestora, dimpreună 
cu armata care se găsia pe marginea^ Dunărei la Becket. 
şi la Calafat.

Deci, pornind uă parte a armatei chiar ü de dinaintea 
Plevnei, care, unită cu alte trupe din reservă, în ciirênd 
ea avu succese încoronate către <}isele puncturr.

Lăsănul despre acesta să vorbiască sergentul de la ar
tilerie care a mers cu bateria şi s’a luptat acolo.

Marian care tot plânse pentru Mitea nesciind ce sôrtë 
va fi avêndô, priimi, dupë duoë luni, când veni la Bu- 
curesci cu prisonerii turci, uă scrisóre lungă, în care se 
descria detaliindu campania despre Rachova, aprópe di 
cu (Ji, ce ’î o trimisese Viscol, precum ei avuseseră învoire. 
Eată ce conţine acea scrisóre :

cDupë ce plecarâmü de la Griviţa, în ' urma atacului 
din 7 Octombre, trecurămtt prin Verbiţa^ Calisavat,. Ri- 
ben, Tristinicu-bulgărescu, şi ínaintarámü peste rîul Yidu
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penă, la uă comunii Ghighi. Acesta c situata trei cliilo- 
metre mai d’oparte de Măgura, sub dealuri mari pe cari 
era nisce forturi cu baterii a le Turciloră. Compania 1 
de geniu a construit peste rîul lster (Iscar), apa care 
curge p’alături, unii podù ca să putemă trece cu artile
ria, cavaleria şi carăle óstei pe elü, ca să mergemu a- 
asupra Oreavei (Racliova). Locuitorii din Ghighi sfinţii cre
ştini. Satul a fost jefuit de Cerchesl; că astă-di nu gă
sesc! în elfi nimicii, nici cu bani. Pâine, vinii, tutuim de 
nici unele nu e. Vei sei că oştirea nostră numai are că
măşi şi încălţăminte. Infanteria a început să încalţe o- 
pinci ; unii soldaţi taie din pólele de la manta ca să face 
obiele Ia' picidre. >

jLa 5 Noembre, trupele adică: unu bat. din reg. IV 
dorobanţi, unul din al JII idem, câte unul din reg. I şi 
al X, restul de câte-va companii cari aiV scăpată de la 
Plevna din reg. VI dorobanţi, trupe de artilerie bateria 
III, IV şi V, şi uă baterie de pompieri noştri de Bucu- 
resci, geniă comp. I, cavalerie duoă regimente roşiori. 
Călăraşii regimentul II, idem duoe cscadróne din regi
mentul IX, şi duoă escadróne din reg. III, precum şi sa
nitari aï corpuriloră; tóté aceste plecară din Ghighi, sub 
ordinile Colonelului Slănicieanu, avônd ochii aţintiţi de a 
lua Racliova şi Vidinu. La satul Vădinu, în óre-carc di
stanţă îndărătu de Racliova, era unii micii forţă ocupată 
de nizami, care Fam fi putut privi ca uă avangardă a 
trupeloră turce. Acest forţă fu părăsită de Turci când tru
pele române înaintară în recunóscere. Oştirea sosind sóra • 
lângă acest sată bivoacă acilea, şi a duoa di urmă dru
mul înainte. Cavaleria în recunóscerea ce făcu perdu ună



Campania Romanilorü in Bulgaria.

siib-locotenentü şi unü sergent-major. Nizamil fură goniţi 
în urmă ce duoô proiectile eclatară în mkjlocul bordeeloru 
cari se aflatt mascate de retranşementă. Cavaleria fu ne^ 
voită să jóce rölu de infanterie, să desc'alece ; cöcl, pe 
când Turcii fügéit, nu putea să ’î goniască călare din causa 

. térêmuluï care este neregulaţii, mal mult dealuri. A doua- 
di oştirea sosi la satul Galova, al căruia locuitori, Cer- 
cliesl şi Tătari, au fost fugitü ducênd cu d6nşi ce aii 
putut lua. Vîrful avangardel intrându în elit şi găsindu-lii 
pustiiu, dete focu la câte-va case şi în urmă se aprinseră 
şi arseră pătulele, şire cu paie, şi tot ce se afla pe lângă 
aceste case. Inccndiultt a durat uă (Ji şi tdtă nóptea, că 
se vërjü lumina flacărel până la Racliova. De acolo tru
pele tăbărîră în bivoac asupra satului Salanoviţa, care e 
în spatele Rachovel. Posiţiunea ăstui oraşu e în partea o- 
pusă dealurilorît ce le priviâmü. Pe creştetul acestoril 
înălţimi craii întăririle turcesc!, cari dominait oraşul şi 
părţile de prin pregiuru-1. Lupta la Racliova începu luni 
dimindţă la 4 ore. Trupele porniră a ocupa posiţiunl : cele 
d’ânteiil fu artileria urmată de regimentele de dorobanţi. 
Fiind cGţă de dimin6ţă, Turcii nu putură a vedea avan
sarea trupelorit nóstre, de şi el sciait că eramit în apro" 
piere de denşi. Pe dată ce artileria se puse în posiţie 
de a combate, el o aü vëdutil, şi traseră unü tună care 
nu avu nici unü efectü. Posiţiunea care Turcii o ocupa 
pe dealuri din spatele oraşului era asigurată de 4 întăriri 
cu tunuri, duóé posturi de infanterie, şi deosebit de ace
stea pâmôntul plin de obstacole naturale a le tërêmuluï, 
dealuri, vâlcele etc. Artileria română se puse drept în 
façiâ de bateriile turcesc!. Uă baterie, pompieri noştri,
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bătea aripa stângă, spatele li ’lü bătea tunurile de peste 
Dunăre din bateriile de la Bechetű, aripa dréptâ bătea 
bateria IY de artilerie. La începere bateriile ţinură ca 
Suoë ore bombardarea facêndü locű infanteriei d’a înainta, 
apoi se desfăşură tiralioril din reg. IY dorobanţi, cari 
apucară spre aripa dréptâ unde era uă mulţime de turci într’- . 
unû fortù. Infanteria înaintă pe sub dealu; şi fără ça Turcii 
să póte întrerupe mersulü acestorii năvălitori oşteni, se 
pomeniră că tot câmpul era acoperită de şiruri de tira- 
liorï à le ostel care veni, şi fortul lorii la mijlocii prii- 
mind; plóie ,de glonţe. Turcii se vécjurá nevoiţi a părăsi 
fortulüj şi, fură goniţi, în desordine, cücï adversarii le era 
în spate. Dorobanţii le ocupă fortulü acesta din drépta, 
eară Turcii intrară în al duoilea, cel care era spre stânga. 
S’a vétjut cum unü ofiçeru turcii fiind călare lovia cu 
spada pe soldaţi ca să’I întorne înapoi să reocupe posi- 
ţiunile lăsate; elû căcju dupe cală lovit de unü glonţn 
de Ia al noştri. Dupe acesta urmă uă luptă neîntreruptă ; 
lanţul de tiraliori; români apropiinduse penă la 100 me
tri de fortulü turcescü, ocupând nisce gropi de pe lângă 
drum cari îl favorisa mult pentru acelü atacü. Pe-dată 
ce infanteria se suise pe dealuri, sosi şi bateria de pom
pieri în urmă-I, care se aşerjă în spatele inamicului ; şi ast- 
felü din tote colţurile curgéü obuse asupra cape tel orii 
turcesc! şi uă continuă grindină de glonţe care îl îngrozi. 
Totă (Jiua şi vre-uă trei ore ndptea a durat acéstaluptă; 
apoi se dete retragerea, cöcl acest! bravi apropia con- 

materialulul de luptă ce ’l avuseseră cu denşi, lă
sând: asigurare de pază vedetele cavaleria. Artileria şi 
infanterie se retrase în locul unde a dormit in nóptea
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cee-laltă, în dealurile apropiate. In lupta acestei dile, pe 
lângă perderile ce avurămă în ómen! şi trei patru ofiçerï, 
avemu a regreta mórtea unuï ofiçerü bravă : Maiorulü 
lene*/ Col. Măldărescu, şi Maiorii Mateescu au foştii răniţi 
mortalii... ^

3 A duoa di de dimineţă se disposa ca să se dea lovire 
din alte posiţiuni. Când trupele înaintară spre partea aceeaj 
bagagele şi bucătăria companiei a 4 din reg. VI de do
robanţi greşiră drumulă, fiindă negură, şi se apropiară de 
avanposturile turcesci; ast-felă că inamiculu le veclu şi se 
repedi iute de le luă, fără ca să fi simţită trupele nó- 
stre cari erau cam în depărtare de acolo. Omenii, ce în- 
soçiatt carăle, fiindii puçinï, fugiră şi lăsară totulii în mâi
nile Turciloră. Unu sergentă şi linii caporalii, din cei cari 
însoeiaii convoiulă, alergară şi anunţară duoë escadróne 
de călăraşi, cari pe dată sună alarma, dicendă că Turcii 
aii înaintată spre aripa drópta părăsindă posiţiunea ce 
aă avut-o-. La aceste' semnale tote trupele se siliră a le 
eşi înainte spre a’l înapoia. în urmă veni scire de cele 
întâmplate cu convoiulu ; şi ast-felă trupele remaseră în 
nemişcare penă spre seră. Atunci s’aă apropiată earăşî de 
aripa stângă, şi deteră acolo uă puternică lovitură. Că
lăraşii de Goi jiu, conduşi de căpitanii Leca, greşindă dru- 
mulă. fiindă întunericime cu câţă, nemeriră de eşiră în 
spatele nizamiloră. Cu acesta îl puse în zăpăcială şil făcu 
a ])erde gustulă de uă împotrivire mai lungă. Sânt voi
nici şi mândri aceşti călăraşi!.. Turcii, desperaţi dupe uă 
asemenea aspră ameninţare care le venia de la oştirea 
nóstrá, câtă şi de la cea de peste Dunăre comandată de 
gen. Lupu, adunară uă mulţime de cară cu forţa de prin
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oraşii, şi pe la orele patru nóptea porniră a fugi spre 
Lom-Palanca. >

,ln acesta intervalű, ei despóie de îmbrăcăminte morţii 
şi răniţii român!, facêndü barbara faptă d’a omorî pe ce! 
cari nu se putură retrage fiindü greu răniţi, şi le luă 
cămeşile de pe dcnşil ; rădicară in vre-uă duoe cară pe 
răniţi! turci; pe morţii lorii '! aii adunata şi ;! au îngro
pata lângă parapete, 1 fisán du pe câmpia numai cai! morţi ; 
şi, ast-fela, pregătiţi.şi încârcàndü tote ale lorii, lăsară 
forturile şi ’ş! urinară calea encă de cu nópte. Mişcarea 
lorii a foştii simţită de vedetele române, şi îndată câte
va escadróue de Călăraşi, Roşior! si iufanteriă porniră a'! 
goni dupe urmă.,

jFugindii ast-fela Turcii din ltachova, craii nevoiţ! în 
cale să trece podidii, care e ca uă oră şi diumetate în de
părtare peste rîul Augusto. Duoe companii de dorobanţ! 
din reg. 1, sub comanda căpitanulu! Merişescu şi locotenen
tului Popescu, apucaseră posiţiune din diua cee-laltă şi se 
retranşeaseră, dupe ordinile maiorului Mateescu, dinaintea 
podului rjisö, lângă sătulă Hârleţi. Ajungeiidü colóna turcă 
ca să trécë podulu, dorobanţi! o lovi cu unű foca violinte 
din armele lorii, şi îndată podidii şi ţermiî dimpregiurü 
se acoperi de mormane de morţ! şi răniţi. Acest! dorobanţ! 
ţinură bărbătesce lupta cu Turci! în timpü de patru ore ; 
dupé care, inemici! aii fostă bătuţ! şi împrăştiaţi, şi ce! cari 
scăpară din Turc!, fugiră în desordine prin pădur!, şi mulţi 
cădură prinşi, fiindü urmăriţi de călăraş!. Călării turc!, 
forte puçinï, trecuse prin apă ma! ’nainte împreună cu 
tunurile, cari, spre a le putea trece, iiind-câ era nomolii 
mare alii gârle!, fuseră nevoiţi a arunca câte-va cară de
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corturi, saci cu pesmeţi şi alte bagage f&céndude ca unti 
podii, ajutândă cu braţe de ómeni şi punôndü umerile 
ca sil le têréscft şi să' trécá cu ele prin acestă rîă. Când 
fu să trecă celelalte cară cu muniţiune, chesdnele cu ghi
ulele, producte şi câte le ducéü Turcii cu d0nşi, fură 
prinse şi luate de călăraşii români cari îi sosi dupe ur
mă. Tóté acestea fură aduse la Rachova, pe care, în di- 
minâţa de 9 Noembre, Românii se făcură stăpâni intrăndă 
oştile în oraşă. NumeriihVmorţiloră dintre români acolo 
se adună ca la vre-uă 200j earal Turciloră, considerând 
duóé loviri ce priimiră, una d’asupra oraşului şi alta la 
podii, ne vine a crede că va fi întreită mai mare. Se dice că 
s’au luată vre uă câţi* va prisoneri, eară ceilalţi turci se 
duseră că nu li se mai putu găsi urma.*

,Se scie că s’a găsită în carăle Turcii oră, cari le aă 
prinsă Românii, duoi soldaţi dorobanţi răniţi, pe cari Tur
cii îi luase prisioneri. La întrebarea care le a fost fă
cută ei de câtă armată română a venită asupra oraşu
lui Rachova, unulă dintre prinşi, mai alesă fiind ună re
crută, a răspunsă că şăse sute infanterie şi opt-<Jecî de 
tunuri. Ast-fel Turcii nu putură nimică înţelege de la 
asti prisioneri.

, Rachova e ună orăşelă în façiâ cu Bechetulă peste 
Dunăre; este situată pe uă pantă de deală. Locuitorii 
sûntü Români, Bulgari şi Turci. Cele mai multe din ca
sele şi prâvâliérele turciloră sûntü deşertate. Cu părere 
de rëü am vëdutü pe soldaţi rupêndü, stricândă, dândă 
focă şi jefuindă din aceste case. Prăvăliile şi casele mai 
mari ce le posedase Turcii, acum sûntü grajduri pentru 
caii noştri. Mulţi curioşi trecură printre trupele din B& i
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chetă venite de acestă ocasiune la Racliova prin vase şi 
pontóne.c

>Notez aci, tóté casele turcesc! de la bordeiă şi pônil 
la palattt aii în interiorii camerilorii nisce divanuri scunde, 
saü prispe de pămentu, pe cari eî dorme. Lângă soba 
este unii colţii despărţiţii unde este baia ; pe joşii baia 
e tencuită cu cimentă; în sobă sântă aşezate duóé óle 
de pămentă zidite, pentru ca în ele să încăldiască apă. 
Pe păreţi e numai firide şi dulapuri cu usciórele sculp
tate, cari acestea ţinti mascată uşa de la baie. in afară 
se vëdii grădini, chioşcuri de v0ră şi boltă de viie, cari 
acum tóté sûntü stricate.€

>Şec}end0 trupele nóstre în Racliova penă la 23 No- 
embre, regimentele aii lucraţii în astii intervalii uă mul
ţime de baterii şi tranşeurî noul, de asigurare/

>în cjiua de 23, trupele plecară din Racliova şi sóra 
aü ajunsă la comuna Codosluî; unde artileria, geniu şi 

' ambulanţele aă bivoacată în margine, eară infanteria fu 
încartirată prin sată. La 24 înaintarămă spre Çibru-Pa- 
lanca, unde poposi numai geniu şi artileria divisionară, 
eară infanteria merse înainte. In diua de 25 porni cele 
rëmase în Çibru-Palanca şi înaintarămă, tóté trupele spre 
Lom-Palanca, unde séra ajunserămă târdiă şi intrarămă 
în oraşulă Lom, care fusese părăsită de trupele turce. 
In tot timpulă mersului uă secţiune de dulgheri aă pre
cedată armata şi aă stabilită peste rîulă Çibru ună podă 
paserelu pe care a trecută infanteria, eară cavaleria şi 
artileria aă trecută prin apă; tot acest! dulgheri aă lu
crată peste rîulă Lom ună podă de duoë vase, pe care 
a trecut infanteria, eară cavaleria urmă ca şi mai susă.
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Trupele sosite în Lom-Palanca se aşetjă în cuartire. Ca
valeria pe cliua de 25 făcu recundscere la Arcer-Palanca.*

,ln (Jiua de Crăciuntt se dete atacultt în pădurea de 
lângă Àrcerü. (Să nu uităm tt că tote aceste posiţiunl 
sûntü în apropriere de marginea Dunărei, şi pe cari Turci 
le avură mal mult satt mal puçin întărite). In acéstá pă
dure se află uă mică casarmă, care era încongiurată de 
retranşemente cu 'taluza interiorii îngrădiţi! de riiielei Ea 
era puçin depărtată de mâlultt rialul Arceru ce curge 
pe dinaintea sa, şi poduíú apel era construită cam în 
descliicjëtura acestei fortificări. Şi aci dorobanţii se ară
tară voinici. Tote acele întăriri dimpreună cu nizamil cari 
le apăratt, şi cari ţineţi ochii către Lom de a face uă 
surprindere, fură învinse, şi Turcii împrăştiaţi în urma 
unei lupte de duóé ore...*

>Cât am şerjut în Lom-Palanca, în timpii de uă lună 
geniu a lucrat cinci baterii pentru apărarea oraşului ; trei 
din acestea eraii în partea despre Vidin, eartt cele-lalteîn 
partea opusă. Acăstă companie mal lucră în decursul ăstui 
timpii unu podii permanentă pe taracl avênd uă lungime 
aprópe 50 metri peste rliil Lom, legând cu acesttt cliipii 
comunicaţia oraşului cu satele vecine şi cu şosăoa Lom- 
Sofia. in acesttt intervalii cât şedură oştile şi se lucrară 
cele mal sustt arătate în Lom-Palanca, că(Ju Plevna. *

, Trupele de infanterie reg. I de linie, reg. IV doro
banţi, reg. I artilerie sosi peste puçin timpii dintr’ acolo 
la Lom-Palanca, şi aci se repausară câtè-va dile ; în care 
timpii batal. II din reg. II linie, şi alte trupe din divi- 
siunea a duoa, porniră către oraşul Belogracictt. Ele att 
pus asediu la citadela numită ast-feltt, ce e către graniţa
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Serbii, pe care a bombardat-o în timpü de câte-va cjile. 
în <Jiua de 24 Decembre grosul trupelorű porni din Lom- 
Palanca, dirigiându-se spre comuna Tatar-maliala, unde 
aii petrecuţii uâ nópte. Şi fiind-câ satul acesta e pré micii, 
trupele aii traşii prin satele vecine cari sûntü cu totulii 
apropriate. A duoa-c}i înaiutarămu spre'Arcerù-Palanca unde 
sosirämü sera. Compania de geniu dimpreună cu trupe de 
dorobanţi deschise şi lucră iute unű drumü d’a dreptu 
peste dealu către satul Găităniţa. La 26 trupele înain
tară spre Găităniţa. La 28 plecă cea din urmă trupă 
din Arceril. în acea <Ji sosi şi compania geniului cam pe 
la amiai}! la Găităniţa şi se puse îndată d’a lucra unii 
drumü mai drepţii pentru infanterie către Gladoviu. In a- 
cea cji sera, mal multe trupe fiind reunite bivoacară din- 
naintea satului Ivanovcea care este aprópe de uâ pădure. 
Oştirea dormi afară pe zăpadă aşternendă crăci de tufe 
cu frunsele pe ele şi fácéndü focuri mari din distanţă în 
distanţa. Acestü câtuuü avêndü numai vre uă 20 case e locui
tă de Români ; elü a fost fundaţii acum vre uă cincl-ijeci de 
ani de nisce locuitori refugiţî de la noi din ţ6ră. In diua 
de 29 Decembre trupele înaintară spre Nazîr-mahala ; 
geniu repară îndată unii podii pe şosea care a fost arşii 
de Turci, şi podulü fiind lipsă nu putea trece artileria, 
în înseratü de tot trupele intrară în acéstá comună. Nóp- 
tea se dete aci .alarmă pentru încercare, de către co
mandantul brigade!. Aci se proiectă facerea unorü tranşee 
simple pe înălţimile dintre Nazîr-mahala şi Vitbol; lu- 
crulü continuă şi a duoa-(Ji. La 2 Ianuarie oştirea îna- 
intă spre Bela-rada, pe unü drumü reparaţii în parte de 
uă secţiune de săpători; séra;intrară in sattt şi se puseră
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în cuartiră făcendă parculö de tunuri în spatele lui. Di- 
minăţa în dina de 3 Ianuarie uă avangardă turcăscă veni 
în recunóscere eşindă din sătulă Novoselniţa şi Tatargică. 
Turcii fură respinşi şi goniţi cu câte-va salve de tunuri 
ce se dete din partea drépta şi cea stângă a satului Be- 
larada/

y în diminăţa de 9 Ianuarie se dete atacu satului Ta
targică şi se luă fără nici uă perdere. în diua de 10 fu 
atacă puternică asupra satului Smărdan care era fortifi
cată şi apărată cu energie de către nizamî. Artileria 
nostră îufrânse şi amuţi pe cea a Turciloră. Dorobanţii 
şi aci arătară bărbăţie şi vigórea armeloră loră.c

y Smârdanu înfăţişa, alături cu sătulă Inova, intăriturî 
uriaşe, ca cinci chilometre aprópe de Yidin. Forma for- 
tificaţiunel este lunete legate prin şanţuri în zigzagă, in 
depărtare de ună chilometru una de alta, pline cu oştire 
şi susţinute de trupele din numita cetate... în scurtă, 
tranşeurile şi bateriile inamicului cari ’I promitea destulă 
siguranţă de apărare, fură luate de bravii noştri. Turcii 
se luptară, ţinură cu töte foţele şi nu voiră să dea arme
le. El fură învinşi; avură mai mulţi morţi şi răniţi; ca 
240 cădură prinşi în mâinile Româniloră, cu comandaţii 
lorii, prisonerl, şi patru tunuri crupă ce se aflaă în ba
teriile acelea... Aci reg. I de linie al IV şi VI linie, şi 
dorobanţi compania 5 şi 8... cari aă fost angagiaţl aă per - 
dută ca la 300-ómen! morţi şi răniţi/

>în acelă timpă, de la 2 Ianuarie pănă la 22, s’ftă 
făcută continuă lucrări şi uă mulţime de fortificaţiunî. 
Companiile de geniu în timpă de 13 dile aă rădicată 
duoă forturi pe înălţimea din drépta şi ’n stânga a satu-
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lui Bela-rada, cari rămaseră neterminate, şi duoë linii de 
tranşee legândă forturile acestea cu cele de la Rupcea 
şi Tatargică. Unü plutonii din acéstà companie cu unü 
Sublocotenenţii, a fortificată posiţiunea Rupcea cu tranşee 
facêndü uă baterie scufundată; apoi duoë podeţe pentru 
a trece infanterie: unulű pe rîulii St. Petru, şi altulă pe 
Topolniţa, — legêndü acestea cu Bela-rada şi Smărdan. 
Secţiunea de dulglierî aii lucrată duoë podeţe pentru 
artilerie, la uă moră înapoia satului Rupcea; uă com
panie de la XV dorobanţi a lucrată nopţile la închiderea 
complectă a tranşee! a văii în drépta rîuM St. Petru şi 
la perfecţionarea tranşeeloră din façià şi în stânga satu
lui Rupcea; şi alte uă sumă de lucrări şi baterii cari 
voră rămânea, despre asediulă astei ceţăţî, pentru viito
rime, ună suveniră de călcarea armatei române sub zi
durile Vidinulul. Acéstá cetate e încongiurată de lucrări 
de baterii şi ’I pregătimă ună atacă violentă.1

vMal totă armata de la Plevna şi din alte părţi, (afară 
de uă brigadă regi. III şi Y împreună cu călăraşi ce a 
escortat prisioneril în capitală) s’a grămădită aici, lăsând 
mici garnisóne în oraşele cari le a ocupată. Canonada 
urmează cu uă vigurdsă bombardare asupra Vidinulul... 
Credemă că peste puçine (Jile póte îlă vomă lua... Saă, 
dupe uă capitulare, dupe cum se aude, o să ne răsfă- 
giămă în elă, o sa ne preurablămă pe stradele lui, pe 
parapetele cetăţeî, precum ne preumblămă în vre ună 
oraşă la noi, saă ca pe dărâmăturile de la Ismail!./

216



Campania Romakilorü in Rui-oaria. 217

XVIII

CĂDEREA PLEVNEÏ

Vomü íntórce a nostră privire într’acolo unde s’a pe
trecuţii înverşunata împotrivire, de amenduoë părţile ar- 
matelorü, şi aperarea cea eroică a trupelorü lui Osman 
de prin posiţiuuile ce ele ţin6ii. Inamiculü cel mai forte, 
ce urma să ’şî bâté jocü de tóté aceste opintiri din par
tele, era timpulü de iarnă care venia cu töte bătăile : 
néoa, gern, viscolii, lipsa de hrană, de îmbrăcăminte, în
călţăminte, şi cu nisce adversari cari îï constrêngea, în- 
cliidendu-ï într’unü cercii restrônsü cu lucrările paralele 
pré mult înaintate, şi cu mai mult de una sută-cincî-deci de 
mii oşiri cari împresurase pe Turci. înlăuntru îu Plevna, tóté 
grajdurile şi casele cele maî însemnate şi geamiile eraii 
încărcate de bolnavi lipsiţi de midlóce de căutare şi tóté 
curţile şi beciurile pline de morţi, afară de ceî că<juţî 
în luptă. Câţî-va ofiçerï străini cari fuseseră cu Osman, 
bărbaţi cu prevedere, se retraseră cu ocasiunea celui din 
urmă convoiii care adusese provisiuni la Plevna. Vre unu 
ajutorii şi înlesnire de cele necesare, aşteptândii Turcii 
de la alte corpuri, nu se vedea venindü de nicăiria ; şi 
timpulü înainta, Noembre, precursorulü gërôseï ierni, 
ln astü intervalü succesele armatei ruse în Asia fură 
ti*0mbiţate de <Jiare... Osman nu priimise nuvele cam de
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mult, locuiţi îu cave era închişii fiind cernai ii de oştirile 
SÜSÜ ijisc ; şi tote drumurile întărite cu lagăre şi redute.

Generalulti Gurko, generală renumită de dinaintea Plcv- 
neî în capulă garde! imperiale ruse, trimite prin sentinele de 
călăraşi român! ună plică care îlă priimi sentinelele tur
ce, fiind adresată : JEscelenţii Sale Osman mvingctovulii, 
Acestă plică conţinea uă serisőre şi ună diară cnglesă 
care descria strălucitele succese a le armatei ruse şi luarea 

• Carsuluî. Cam acestea coprindea astă scrisóre : Escelenţă ! 
Sciind că de când Plevna e împresurată nu ve pótc 
veni nuvele de nicăirî, am crecjut că ve fac uă plă
cere trimiţendu-ve astă diurnală ca să ’lă citiţi. Prii- 
miţî încredinţarea distinse! mele consideraţiun! etc. 
Gen. Gurko.

A treia di sentinela turcă aduce ună plică cu adresa : 
JEscelenţii Sale generalii Gurlco. Escelenţă! Am priimit 
cu multă plăcere letera care mi aţi adresat-o dimpreună 
cu diurnalulă. Ve mărturisescă, că de când simtemă aşa 
de împresuraţi n’am cum să ’m! petrec serile... Priimit! 
încredinţarea distinse! mele consideraţiun! etc. Osman.

Cea d’ântêï leteră oare da a înţelege : Ce ma! stal? te predă !.. 
Këspunsulü, eată ce, fiind-ca tóté atacurile câte se fă
cură asupra reduteloră turci*. începăă pe dupe amiad! şi 
duraű penă nóptea : Nu ma! voiţi să daţ! asalturi? !.

Cu tote acestea nu e mă! püçin adevărată ca sta
rea în. care să găsia óstea turcă în Plevna era de
plorabile. în fie-care nopte avea până la 50 — 60 
ómen! morţi de tifosă, cari ce! ma! mulţi rëmâneü 
grămădiţi p’în cave şi în grajduri, nefiindă cine să ’! 
íngrópe. Pesmeţ! eraă numai pentru câte-va di le ; por-



Campania Romanilorü in Bulgaria.

ţiuuea se îndiumătăţi pe fie care di soldaţilortt, şi nu
mai la vre-uă câţî-va prisonen români, cari s’att prinsü 
mai în urma, li se da porţiune ce-va mai mari cică... Asclieriï 
turci, ajunseră în urmă de tot a rôde ştiuleţî de porumbă 
uscată, saă făcăndu-1 floricele, care şi acesta îlă luaă de 
la locuitori. Tutunulă pentru fumătorii e viaţa lui; tutună 
nu se mal găsia la nimeni, se consumase totă câtă IV 
vusese în Plevna. Animalulă câinele turbează de sete 
neaveud apă, turculu se’nverşunează neavendă tutună ; omul 
se înrăesce de suferinţă şi lipsă!.. Turcii în astă stare, 
precum póte era şi uă mare parte din oştirea împresu- 
rătore, de frigă, de fóme, de privaţiunea fumatului şi de 
atâta suferinţă, se desperară şi se înrăiră, că ar’ fi voit 
mal bine morte saă scăpare. Tranşeurile, paralele cari le 
au lucrată în cele din urmă Românii eraă numai la vre 
uă câţî-va metri în apropiere de şanţurile loră. Ună 
tranşe ă ală Români loră a tăiată ună tranşeă turcu dupe 
cum venia posiţiunea locală. Ună căpitan de la IV, linie, 
a putută vorbi de susă unul oficeră turcă care era în 
tranşeă josă şi se rugă a ’I da uă ţigară... Turcii în cu- 
reiidu aă părăsită şi au astupată şanţul acela. Oştirea 
rusă, garda grenadiril şi dragonii se grămădise într’ună 
numără eminentă. Gurko cu uă parte a garde! repurtase în
vingeri spre Orkliania... Corpulă lui Scobelefă îl împingea tare 
din josă, precum şi Românii despre Est şi Nordă. în cele 
din urmă Românii prin ună atacă ingenioşii le a luată 
multe întăriturî dintre Opariez şi Vidă, în cari ei men- 
ţinăă forţe mari. Muşirulă ensuşi înţelese că într’uă di 
era să se pomeniască cu Ruşii şi Românii intrândă din 
töte părţile peste întăririle loră penă înlăuiitru în oraşă.
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tn cliua de 7 Noembre, cu ocasiunea serbăre! luare! 
Carsululşi ajunul ă serbàtéreï dile! onomastice comandan- 
telui Gol. Micha! Cerclies, musica reg. Ili cânta în re
duta Griviţa. Acesta festivitate fu derangeată prin detunătură 
unui tun din bateriile turce care aruncă uă obusă tocmai în mi- 
dloculă musicanţiloră. Partea loru că fiindü pământul mole din 
săpături şi continuele ploi cari fuseseră, obusa se îngropă 
în pământă şi nu eclată. Une-orI celui superatu îî vine 
să şi rîde : acesta se petrecu numai ca uă glumă din par
tea amărîţiloră nizamî. Eraţi cu tote aceste momente când 
Turcii se vedéü şi vorbiaă cu Românii. Din paralela în- 
naintată, care era numai câţi-va metri lângă inamicii, se pe
trecea uue-orî unii jocti ca de copii, aruncau cu pesmeţî 
şi câte unit paclietu de tiitunü de la unii la alţii. Dupé 
asaltulă din 7 Octombre, unii oiicerti sanitara merse par
lamentară să tracteze cu Turcii uă suspensie de arme 
câte-va ore, ca să se rëdice şi de uă parte şi de alta mor
ţii. Se regulă pentru acesta unu timpu de patru ore ; şi 
duo! ofiçerï medici români se preumblau la braţii cu alţi duo! 
doctori turci, pe pământul neutru dinaintea şanţuriloru re
dutei. Soldaţii turcî şi români se amestecară de a rădica 
morţii; vorbiaü, rîdéü, îşi dădâă mâna cum şi aduseră 
lemne de prin crângulü. învecinată. Ordinul ânsă fu, ca, 
îndată dupé espirarea acestoră patru ore să re’ncâpă ca
nonada. Oficeriî dişî se depărtaseră şi soldaţii toţi intrară 
în tranşeurî pentru ca să fie earăşl inamici. Acest! inamic! 
aşteptară fic-care de la adversară provocarea, ânsă ea 
nu se ivi, şi tăcerea avu uă durată mai prelungită.

Camă p'atunc! pro töte dilclc s’aretară dinaintea 
liniiloră române asclier! morţi de főmé şi tremurândă

220



Campania Romanilorü in Bulgaria.

de frigîi; eï arötau prin semne deplorabila lorii sorte, 
în timpulu mai din urma, unu căpitanii din întâmplare a 
fost luat prisoneră ; elii nu se arătă nemulţiămit că se gă- 
sia la Români.

Generalii Totleben care făcu parte dinstatulu majorii al M. 
S; Domnitorului, o disese : De ce acest sacrificiu perdându-sc 
atâta lume prin asalturi? aşteptaţi şi veţi vedea, peste 
câte-va dile Plevna cade!.. Elii a avut dreptate.

Lucrările ânsă, precauţiunî, forţe se grămădiaă mereü acolo.
în acest timpii cu câtă iarna se înaintase şi greută

ţile şi lipsurile eraü mari pentru armata română peste 
Dunăre, inima iîe-căruia părinte, a ţerel întregi era acolo 
cu dânsa. Sacrificii se făcuseră mari şi numeróse din par
tea populului din tóté clasile şi stările societăţii pentru 
a ajuta ş’a uşura sortea acestoru fii pe câmpulu de bă
tălie. Essemplc de virtuţi cavaleresc! s’a vâdutu din par
tea junime! române din tóté stările şi din clasile cele 
mar! avute a le societăţi!: între numărul ă voluntari lorii 
cari grăbiră să alerge a se pune sub stindardfi pentru 
uă causa naţionale sânţii dintre ace! ce merită stimă şi mar! 
laude. Uni! întrerupseră studiile la facultate, alţi! lăsară 
posturi distinse de funcţionar!, să vine să se înroleze ca 
simpli soldaţ! în resbelulii acesta. Ce! ma! mulţi luară 
lociî în cavalerie; în care, cu calu şi tóté spesele de la 
dânşî. fuseră mândri de a servi întrTmii timpii aşa de 
greii mama lorii Patria !.. Bărbaţi şi ferne! aii luată iniţiativa 
de a strânge oferte în numele ostaşilor ii român!... Răniţi! a- 
duş! pe tóté (lilele, ce! loviţi de armă unde se petrecea lupta, 
şi ce! sdrobiţ! de asprulii timpă, degeraţi, saii coprinş! de ti- 
fosü, ospitalele eraii pregătite în tóté părţile de a ’I priimi ş’a
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ie (Fa uă bună căutare. Măria Sa Dóinna Românilor îi a 
dat unu mare essemplu edificându unii locală de ospitalii 
aprópe de palatulii Cotroccnil, unde în fie-ce oră era a- 
colo cu dómnele de onóre ale Sale ocupându-se cu în
grijirea acestorii amalaţî. Apoi ospitalele ostăşesc!, cele 
private şi multe ambulanţe şi infirmerii cari s’a mai clisă, 
erau continuii ocupate. La Craiova, câte-va domne ur
mară essempluluî Mării Sale Domne! ; ele formară uă so
cietate, din a le cári! cotisaţiun! şi oferte instalară, cu 
fondulii acesta, unii ospitalu mare, în casele unui parti
cularii, care le oferi pentru acestu scopu, — şi ’î puse nu
mele: Independenţa... Ofertele veniră în bau! şi tot felul de 
objecte şi efecte de prin tóté părţile şi unghiurile ţereî, donate 
altarului sânţit al Patrie! înnisce împregiurărî aşa de grele ca 
acestea. Populaţiunea şi proprietari! au dat tot ce aii putut : 
vite, producte, vin, brânzeturi şi legumî. Districtele de câmpii 
concurseră cu productele lorii ; cele muntóse cu păduri de 
cherestea, şi aii pus nenumărate braţe la lucru şi transporturi. 
Gorjiulii mal cu sémâ s’a deosebit prin sacrificiile făcute 
cu lemnăria şi cherestéoa pentru poduri. Ast-fclu în acestu 
districtîi, fiindü în direcţiune cu theatrulîi unde era con
centrarea armatei române, de pre culmea munţilorîi No
vacii şi penă la pólele plaiurilorü era uă lume întregă 
aglomerată, omeni şi cu vitele lorii, tăinclu brac}!, fagi, 
goruni, scoborândii groşii mal de cu vérá de pe plaiuri 
în josü ; jogările tote de pe apele Gilortulul erau prinse 
de a tăia scânduri, şi se lucra continuu cliua şi nóptca de 

•a forma cherestea şi a o transporta la Craiova. Din 
munţii de la R-uncü, s’a lucrat 1,000 rame pentru pon
toné, de lemnu de 'fagii. în pădurile Tismanel s’a lucrat
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2,000 siliiiT; şi la Novaci sV construit unii numfcnl de 
carii tăvălugi pentru a transporta cu ele pontónelc ce se 
construira la Craiova...

Dúca tóra era atât de îngrijiată, făcuiidfi proprietarii 
şi popuiaţiunca atâtea sacrificii, a tutuloril Româniloril 
inimă era cu fii lorii cei peste Dunăre. A st-felii şi capii 
armatei cătară a lucra cu prevedere, coci, acolo se deci
dea despre sortea naţiune!, despre independinţa sa; acolo, 
pe câmpulu de resbclil, se determina viaţa întrcgeï oş
tiri române, viitorului Românei!..

Dúca cï avcil unu inamicii atât de capabilii cu uă o- 
oştirc bravă, de a lupta îu câmpiile despre Vid şi Du
năre; dúca vijeliile violente sfărîmasc podidii de là Turnu- 
Măgurelc, cari opriou să sosiască acele ajutore şi provisiun! în 
câmpuUl osteî, cehi pacin essistonţa trupeloril să fie asi
gurată pentru orî-cc eventualitate, câmpiile acestea a le 
Bulgarie! s’ail semenatil cu forturi, redute şi tranşeurî, în
cât aceste întăritun prcsîntatt alte Plcvne, întărite de Ro
mân!, în façia acele! ce Osman ţinea sub puterea sa. De 
la Galisavat uă linie pro lângă Verbiţa penă la Gri viţa 
craii construite forturi cu mar! întăriturî, şi de la for
tul îi Marelui Duce Nicolae în linie penă la Susurlu că
tre Vid şi dincolo de fluviu craii altele; tute înarmate 
şi pline cu oştiri cari veniaü în façia îutărituriloril tur
cesc!. liidárötö şi înaintea este! se ţineil legate prin dru
muri acoperite şi tranşeurî uă sumă de lunete şi bateri!, 
purtândil nume istorice şi do oraşe ale nóstre, precum: 
fortulu lui Tudor, Alessandria, Craiova, Iaşi, Bucurescî, 
Turnu, Săgiata etc...

Către finele Iu! Noembre, vedenduse Turci! aşa constrenşî,
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s’a ţinut, continue consiliurl între Muşirul Osman şi ofirerii 
se! superiori ce este de făcut. Mai mult şederea lorii în 
Plevna era imposibilă. Să se predea, dupe cum i se fă
cuse somaţiune despre partea Ţarului, nu o va face; elfi 
e consciinţiosă în détoriile sale militare. Să stea mai mult 
în Plevna, va peri tóta oştea. Trebue a se preda, saü a muri. 
S’a luat decisiune ca să iasă, pe mórte saü pe viaţă!

Ordinele s’a dat pe dată ; tote precauţiunile şi tote mësu- 
rile s’aii luată ca pregătirea să se face în cea mai perfectă 
tăcere să nu simţă inamicul. S’a împărţit pesmeţî fie
cărui soldaţii pentru timpii de cinci clile ; toţi caii ce c- *" 
ratt s’ail destinat pentru tunuri; câte cară se găsiră în 
oraşil le strînseră pe tote, ca parte din ele să transporte 
bagage şi familiile musul manilor ii, earil parte să face unu 
podii din ele ca să trécá infanteria mai cu lesnire rîul 
Vidu. Ostaşii curăţară armele Ioni, umplură cartuşierele ; 
şi, osebită, luară uă reservă de cartuşe în saci, pregă- 
tindu-se de uă luptă vigurósá. în noptea de 28 Nocmbre 
pe ună timpii învëlitù de nuori şi ceaţă, eşiră de prin 
tote întăririle lăsândă focurile ardôndil, să se vedăfumă 
şi diferite lucruri atârnate în marginea tranşeeloră, ca 
să nu simţă şi să nu bage do semă adversarii de miş
carea lorii ; şi, dupe ce că mal moiaseră focurile cu vre uă 
duoë <Jile îndàrëtü, plecară lăsândă tunurile pe locă cele 
grele, şi se concetrară nóptea in oraşă şi pe termiî Vidului.
In Opanez eraü êncâ trupe multe şi ca vre uă duoë companii 
ţinea Bucovulü. Totleben preveduse; s’adaoseră precauţiunile.

Tótá acea armată era planulă se faeë în trei colón c 
şi a se da sub conducere de comandanţi esperimentaţî ; 
una va face ună atacă simulacru în partea spre Sudi',
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alta în alta direcţiune, ear grosulu armatei va fi sub co
mandarea directă a lui Osman, care va ataca pe Ruşi spre 
Dolni-dubnictt ; şi, deschidêndü pe acolo uă cale rupêndü 
cercul ii împresurătorîi, tóté colónele se vortt dirige într’a- 
colo. Scopulü era, uă încercare, eşindă din Plevna ase 
duce la Sofia, Bsaü la Vidin;—avênd în midloculü armatei 
uă mulţime de cară cu familii musulmane...

Nóptea fusese obscură ; diminăţa se grämädiaü nuorî în
cărcaţi de néoa, şi neguri de corbi anunţaţi stricarea tim
pului şi apropierea grelei ierni, acoperindü ceriulü sbu- 
r and Ci cu miile despre Apusii la Răsărită... Penă amise 
face bine cjiuá, capulu colonel condusă de Osman trecea 
podulă peste Vidă.

Din oraşă la Vidă e depărtare ca şese cliiloraetri. Pa- 
í j’ii-cjecî de mii omeni şi cu unii asemenea mare convoiă 
ni se trece aşa îndată. Uă cjiumătate din astă oştire era 
trecută cu Muşi rulă în fruntea el; şi, cum (Jiserămă, fu 
nevoită a se încăira cu grenadiril ruşi cari erail postaţi 
întăriţi în redute spre partea aceia. Restulă armatei 
turce era dincóce de Vidă.

La midloculü colónel din urmă erail grămădite acea 
mulţime* de cară ce transporta femei şi copil musulmani, 
cari refugiaţi dimpreună cu păriuţiî şi fraţi loră... Cano
nada şi începuse a ataca posiţiunile şi întăririle ce le a- 
păra grenadiril cel comandaţi de generalii Ganetsky, Katalci, 
Stroucof etc. Cu vre uă dnoă fjile mai’nainte, la acele în- 
ţări tur! fuseseră Românii, şi în loculă loră veniră grena
din din gardă, şi Românii, pentru a fi unitate de cor
puri, se duseră mal susă a ocupa alte puucturî. Era cam 
mare distanţa care ’I despărţia. Óstea lui Osman năvăli .
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cu aşa înverşunare asupra adversarului, că îi şi sfărîmă 
ântêia linie de apërare, şi era aprópe sa nimiciască şi 
p’a duoa. Acum mergea înainte cu unii pasa coragiosii, 
avêndü turcülfj încredere în bărbăţia şi pepturile musul
mane, în forţele sale. Canonada nu , pré fu audită din ca
usa că se opună atâtea dealuri cari despartă lagările de 
punctulă acesta păzită de diferite corpuri de grenadin. în
dată Ruşi şi Românii, înştiinţaţi despre ce s’a întemplat, 
alergară toţi într’acolo dupe ce dotera alarmă şi puseră 
pe picioră de luptă totă óstea. Românii mai ântei sim
ţiseră că reduta turcă era părăsită deşertată, şi o ocu
pară numai decât, găsind în ca numai vre uă câţi-va 
miscrabili başibuzuci iernaşi ca să dea focă la mina ce 
Turcii construiseră spre adversară, Déru şi mai iute uă 
colonă de dorobanţi, artilerie şi vênatorï aă alergată la 
posiţiunile despre Bucovă. Aci găsiră puçinâ resistenţă. 
Bucovulă fu luată de Români şi Turcii din elă se deteră prinşi. 
Opanezu apoi fu luat cu asaltă, şi ’lă întări îngrabă cu tu
nuri de calibru mare. Din acele, posiţinui putea pré bine 
să bată în flancă óstea lui Osman, care atunci era în- 
căirată, ce pusese tóté forţele se sfărîme liniile de în- 
tărituri a le Ruşiloră. Tot atunci şi óstea română, care 
cedase Ruşiloră posiţiunile ce le atacase Osman pe unde 
voia a ’şi deschide drumulă, alergă îndată despre Susurlu 
şi Bivolari, şi ’ï taie calea dincolo de rîul Yidu. Turcii 
eraü dér luaţi între focuri... Aci péna cea mai iscusită cu 
greă ar’ putea, să descrie scenele sângerose petrecute în- 
tr’tiă luptă a duóé armate cari eraă decise a învinge sau 
a peri ; Garda imperiale punendă tote' puterile d’a nu 
lăsa să scape vigurosul u Osman cu óstea sa, şi acesta
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înaintându înverşunaţii, do a. deschide uă calo po unde 
sâ póte fugi; şi, aceşti musulmani, să póte scuti do fu
nestele întămplăr! familiile femei şi copil cari le ducea 
în midloculă lorii, se luptau cu cea mal íngrozitórc fu
rie. Şi cu tóté câ cele-laltc fracţii îndreptate către partea 
din Sudiî nu Tăcură mat nimicii; valvîrteju veniră grâmadâ 
cu lluşiî şi cu Românii goniiidule dupe urmă penă sub o- 
raşii. Osman ensă sfărîmase redutele grena di riloră, şi p’aci 
aprópe eră să scape şi să ’ş! face ventil peste atâtea ob- 
stacule. Anteia linie fu sfărâmată, şi a duoa a le întări
rii orii şi bateriiloră asemeni; la a treia găsi dragoni garde! 
şi trupe rusesc! cari veniră în grabnicii ajutorii grenadiriloru. 
Chiar când ar’ fi scăpat de acolo, tot era să fie urmărită!., 

Cu tote acestea Muşiruhl desvolta uă energia essemplară, 
urma uă luptă de tot desperată dimpreună cu a! se!. Tu
nurile ensă de la O panez a le Românilor îi precum şi re
gimentele de dorobanţ! şi linie, duoe divisiun! : a II şi a 
IV, comandanţi Cercliesil şi gen. Cernât, cari înaintară 
şi îl ti luase cu focur! despre spate, îlil făcu să vedă că 
e încongiuratil şi bătută din tóté părţile. Nici acesta nu Far’ 
fi de tot descorageată, ensă veni uă fatalitate şi ma! mare 
care îlă făcu să se deconcerteze şi să cacje precum cade 
copaciulă cehi mare în midloculă câmpie! sub trăsnetă şi 
vijelie... Tunurile Româniloru î! fărîmase tótă aripa drăptă 
a ôsteï; grenadin! şi alte corpuri ruse îi culca sute şi mi! 
de ostaşi la pămentă. Asaltă: dér înainte!., strigai! co
mandanţi!, cari e musulmană adevărată să nu se sparic, 
cari cade remâie, cari este viă să morgă să sdrobiască 
pe duşmană ! !. Osman casăîneprăgeze oştea era în frunte co
mandând călare, deschirjăndă cu spada în mână ună drumă
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lăsândtl în urma sa grumedl de morţi. Knsă reulîi colii 
mare, obstaclulü ne ’nvinsii pentru armata sa, diserămil, 
era tunurile cari o batea în tóté direcţiunile din înălţi
mile de la Nordű: tunurile, oştiri, dragonig căzăcime şi 
dorobanţii romani... Dură dér lupta de cum se luminase 
de diuă ca vre uă câteva ore. Grenadiril căduseră în 
pré mare numără si Turcii asemeni, înfaçisândü mormane 
ca nisce movili de morţi şi răniţi, cari nu se mal putéíí 
alege în tumultulîi înverşunaţilorú luptători de amênduoé 
părţile. Patru mii de luptători au cădutii din corpulii co
mandaţii de generalu Ganetsky şi alţi carăşl aţâţi din oş
tirea lui Osman. Era uă óste întregă, tot felulii de uniforme 
şi fesuri cari zàcéü pre pământii în sânge!.. Fumulü ca 
nisce munţi, focul ü cari acoperise câmp ulii şi ora şui u, de- 
tunarea continue a armelorű, ţipetele femeiloru şi al co- 
piiloru, gemëtulü celor Ci nurindl şi al răniţiloră şi urle- 
tulű înfiorătorii al câiniloril, cari urlau ascundendu-se 
prin visuinl şi în curţile cele pline cu ómen! morţi pe cari îl 
lăsaseră Turcii eşindii dinoraşfi, era tot cec mal grozavii, mal 
funest pe lume!.. Intr’acestea scirea descorageatóre se răspândi 
care în adeverii înlemni pe Turci! Osman era răniţii 
greu la piciorulü stângii. De acum totulii era perdut pen
tru oştea sa...

Artileria şi puscile făceu a cădea plóie de focuri dâr- 
dâindil pămentulu şi dealurile de multa detunarc, şi oştilc 
încăirate se sdrobiaîî continuu, când Osman părăsi câmpulil 
de luptă şi se retrase, însoçitü de medicalii sôii, Hasib-Bcl, 
într’uă căsuţă ţerănâscă, care se găsia situată sub dealil 
la marginea oraşului, să fie pansaţii, coci sângele curgea 
din grava sa rană gârlă, şi era ameţiţii de dureri. Osman era
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galben şi învineţiţi^ la façia ca unii morţii ; rémàsese fără 
simţire pe mâinile medicului săă şi câţl-va servi cari îl da 
ajutorii. Eltt fusese pusă pe pată; sta rezemaţii de pe
rete desbnlcatii cu mediculfi lucrândil la raneie luî, când 
intră Adil-Paşa cmd. de divisiunene şi îi dise : — Muşiră 
oştea numai înaintează; ostaşii se retragă càdôndù pré 
mulţi, ordonă ce e de făcută ? — Eă numai potă de du
rere, simtă perdută!.. răspunde Osman care’şi arétá pi
ciorul u pliu de sânge. Vedeţi, déca nu se va putea alt
fel, să ne retragem® earăşîînretranşementelecareleam avută 
şi să ne ap ér fu ml precât vomă putea, adăogă elu suspi- 
nândă şi lăcrimândă.

Pré puçinfi cavalerie, uă mică escortă ce ornai avea, 
cari însoeia armata, se repecjise iute către oraşă. Acolo 
era totul confusiune, turburare, răsturnare!.. Călăreţii nici 
nu opucară a intra în oraşă şi se înturnară numai de
cât aduceudil soirea ca Ruşii, corpulă lül Scobelefă, şi 
cu Românii aă ocupată oraşulă şi tote posiţiunile. In
trând să spune acestea Muşirulul : —Faceţi precum Alali ! 
vă va povăţui!.. răspunde elă locotenentului care ’l aduse

)

acéstâ nuvelă.
Oştirea acum era sfărîmată, sdrobită, şi ce e mal mult 

descorageată. Ea rămăsese întocmai ca nisce turme fără 
conducătoră, cari se mişcă în tote părţile pre cóstelc dea
lurilor ă, sfâşiate fiind de urşi. Comandantele locotenentă 
puse să sune încetarea de focuri; Tevfic-Paşa luă le
gătura cea albă de la capulă unul ascheră artileristă 
care o legă de vîrfulă spadei sale, cu care făcu semn 
înaintea grenadiriloră, acel ce priimiră pe parlamentară, 
Capitulaţiunea s’a făcut de către capii oştiriloră. Gen.
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Gancţsky însărcina pe Stroucof sa mcr^a la căsuţa undo 
era Osman... Turcii depunii armele!..

în midloculă acestora sângerase scene ceia ce era mai 
durerosă pentru musulmani, familiile lorii femei, copii, 
bătrânii slabi, grămădiţi p’în carate arabalc cu bagage, se 
aflaţi în midloculă câmpului unde putea fi espuşi jefuire! 
şi m alt ratărilor ă ; şi mai presusu de tote pentru aste in- 
fortunate fiinţi, dupe loviturile proiectilelorii din timpulu lup
tei, ploi a care începuse tare cu fulgi de néoîi şi ventulă cela 
rece anunţa mai pe urma viscolii cu gern teribilii. Péca 
şi ar fi plecaţii ele atunci sâ se înapoieze în oraşil, s’ar’ 
fi întâlnită cu feroşii cazaci înaintea lorii...

Unii părinte se repedi, pe când detuna cea mai din 
urmă armă, către femeia sa care era cu unii copila în 
braţe; ea era perdută, plângea şi ţipa, şi copilul ei în
vineţită de frigă îlu înăbuşise învelindu-lu în niscc ve- 
linţe, alături cu uă negresă servitórea sa şi cu mâţa casei. 
Acestă părinte luândil copil ulii şi sărutâudu-lil îl ţinu unii 
minută strânsă la peptulă seă, râdicândă apoi ochii în 
susă clise: Aman! Alali!.. şi, plângând u, îlă dete în bra- ' 
ţelc femeei, care se jelea precum ari*tarămii, în mulţimea 
aceia de arabalc de unde se scotea nisce ţipete şi ge
mete spăimântătăre. Acelă părinte întorsc capulu ca să 
se depărteze când femeia îlă strigă <Jicându-î : Ce ne fa- 
ccmă?.. O să murimă?.. Elă făcu cu mâna de a sta li
niştită; şi, fără a vorbi mult peri de dinaintea tabărei 
familiiloră desolate. Fără a perde elă ună minută a in
trată iute în casa unde era Osman. Acesta cum îlă vecju, 
în dureri precum era şi prin căutătura ochiloră espri- 
mândă amarulă seă din lăuntru-I, îi vorbi : Credinciosulă
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meü Hédiim ! tu sii scapi cum vei sei d’aicl ; esti inteli- 
gintă, nóptea, prin poteci peste munţi, cum vei putea, 
sil mergi către Stambulă, să arăţi acolo soçieï mele cele 
întâmplate. Ea va fi acum mulţii desolată ! Tu vei vorbi 
ca unii omii cuminte... Déca vei putea, intră şi în sera
iul fl Padişachului ; vel vorbi Siniorului meu, vei mărturi 
că Osman ş’a făcută îndestulii -détona pe câmpul ă de bă
tălie... Unu minutii să nu întârdil, plécá, fidelulă mett 
Hédiim!.. Şi ast-fel vorbin du-i îi întinse mânapunénd-o la 
inimă. Medicul Hasib, llusein-Paşa, Edem-Paşa erau p’îinpre- 
giurulti suferindul ă, când Hédiim înbrăţişa piciórele ăstui 
căpitan, şi de aicî eşi cu façia năbuşită în planşete.

Trântită între grămedile de morţi, ajutată în népte de 
întunerică şi furişată cu iscusinţă de ochii sentineleloră 
orânduite de giură înpregiură pe dupe dealuri şi prin văi, 
Hédiim nu se găsi mal multă între mulţimea acea mare 
de prisonerî căduţi la Plevna.

Cinci minute în urmă, duoî comandanţi superiori Ro
mâni Col. Cerclies şi Col. Árion eraă în colibă alături 
de patulă Iul Osman. Medicul abia apucase de 51 pan
sase ranelc. Omul de spirită îşi domolesce cât póte du
rerea. Elu clise, cam rîdăndă : Creclusemă altă-dată că o să 
fiu servită la mesă de vre unulă din bravi cu cari m’am lup-, 
tată. S’a schimbată ensă lucrurile; şi ’ml pare bine mă- 
caru atâta, că voiă fi prisoncră la amici mei... Românii 
îl întinseră mâna. Elu le adăoga: Nu ceră nimicii pen
tru mine; dér ve rogií de ajutoră pentru brava mea ar
mată care mult a suferită... Voiţi să luaţi sabia mea?..

Nu e nevoe de acesta, răspunseră acel comandanţi.
Glii. Ganetsky, Scobdeflpărint. cu fiiulă veniră aci; şi,
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dupe ce ’lü felicitară pentru bravura cu care s’a purtat, 
îlü invitară a veni cu denşi.

Turciï aü depusă armele aruncându-le ca nisce gră
mezi de stânjeni lemne neregulaţi pe câmpii, sub paza 
armatelorü ruse şi române, de cari ei aii fost ocoliţi şi 
învinşi. Tot felülő de arme, pusei de cea mai noué per
fecţiune, revolvere englese, spade, iatagane, lănci şi tot 
ce a avutü asupră-i acéstá éste eraţi aruncate la pămentă.

Ca la patruzeci de mii omeni era oştea turcă făcută 
acum prisoneră, cu vre uă opt dece paşale şi ofiţeri de 
diferite grade, şi lásándü 77 tunuri şi câte-va drapeluri.

Adil-Paşa şi Tevfic, când a parlamentată, raportase su
periorului comandau te al învingătorilor u, câtă cantitate 
de pesmeţi ati soldaţii turci, şi tracta despre chipulü unde 
şi cum să depună armele... Câmpulii prin posiţiunea sa 
variată neputéndő permite, în marginea Vidului ş’a o- 
raşului, uă întindere pré mare acestoru tabăre, Turcii 
prisoneri, şi familiile emigrate în miijloculil lorii, se gă- 
siati adunaţi într’ună cordonă pré restréiisö pentru acea 
mulţime de omeni, şi unde craii tote acele muniţiuni a- 
runcate. Cazacii, dragonii şi tote trupele române şi ruse 
îi incbidéű ca pre nisce oi în ţarcă. Tot în acelü locu 
eraţi grămezi, precum am mai arătată, căduţii şi răniţii, 
cai morţi, rupturi din corpuri, farîmături de arme, tu
nuri cu rétele rupte, cavalerie sdrumicată, bateriile, clie- 
sónele cu muniţiune răsturnate şi fărimate, omeni gemeudă 
plini de sânge proşternuţi cu façia la pămăntu, saă cu 
ochii ficsaţi către ceriă ; unii reci nepăsători, alţii jelindü 
ca femeile ; şi amestecându-se la unii locă într'uă durere re- 
suflarea mulţimei omeniloră cu nichezarea şi răgirea de
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vite; îa tot spaţiulă acesta scăldată de sânge se vedéit 
aceste scene, ín lunca Vidului şi pe cóstele dealurilorn. 
In câmpii, ca şi în oraştt de unde se mişcase asta oştire, 
eraţi mormane de omeni morţi; colo dé tifosü care se
cera cu violenţa, aci cei căduţ! atunci cu arma în mână; 
unii răniţi rămaşi pe strade cu cei bolnavi íntiiiíjénd mâ
na cer eu du leimosina; alţi! espirändü rezemaţi de câte 
uă pétra p’in drumă, cu unu aeră ensă măreţii ca cum 
ar’ suferi martiriultt pentru amorulă către Profetulă căruia 
cî se închină; era într’una spectaclulii înfiorătorii, diua 
cea de peire a desolate! armate turce!.. Ambulanţele gră- 
biră a da şi acestora tot ajutorulii putinţiosă...

Tote notabilităţile comandanţi ai armatelorii rusesc! şi 
române se afiaii acolo, fiind anunţate despre catastrofa 
ajunsă ostei lui Osman.

Alteţa Sa Domnitorul Românilorii Carol T comandante 
supremii al armate! române *şi unei părţi rusesc! la Ple- 
vna, Marele duce Nicolae comandantele supremii al töte! 
armate! ruse în acostă campanie. ce venise din cartierul 
generalii de la Poradim însorită de mare suită do 
general!, ofiçerï şi trupe de diferite corpuri, cari le ser- 
viaü de gardă, aü asistat cum acest! prisoner! aii defi
lată pe sub ochi! lorii în timpii de şăpte ore.

în a duoa dimineţă, s’a făcut pregătire solemnă a se 
cânta unii Te Deum în presenţa Maiestăţi! sale Ţarul, 
Alteţe! Sale Domnitorul şi mariloră notabilităţi, generali 
şi oştirea tótá, şi ma! mulţi visitator! aflaţi acolo din în
tâmplare. A ceştii serviciu divin, fiind-că biserica cathedrala 
din Plevna era prinsă de muniţiune a Turciloră, s’a efec
tuat înlăuntru une! redute a Româniloră.
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De sine e înţeleşii, ca, clé ca acostă catastrofă aii fost 
clile de doliu pentru Musulmani, pentru armatele ce aii 

'luptată şi aii învins Plcvna erau sărbători... Majestatea 
8a Ţarul a îmbrăţişat pe Alteţea Sa Domnitorul Carol, . 
mulţiămindu-î de concursulă şi succesulă celfi străluciţii, 
precum şi generáléiul Totleben, care c uă îlustraţiune 
pentru armata rusă, ’ï a mulţiămit asemeni.
Gen. adiotantă Stroucof a adusă spada Iul Osman, Osman 
infortunatft cădutii prisoneru ! ce a fost dat-o generalului 
Ganctsky, comandantelc grenadiriloră de garda, şi acesta 
o înainta Marelui Duce Nicolac. Majestatea Sa Ţarul stimă 
bravura ăstui căpitan, precum Spaniolii orc-când regelui Ma
ur Almanzor, în vechia Caslilie, şi \ o trimise înapoi 
(Jicéndu-ï, să o porte spada, că merită pentru tăria de 
caracteră şi vitezia ce a aretat-o.

CJiiară în acea di, Osman, abia legat la rană, cu piciorul 
înfăşurată şi aşedat intr’ua caleşcă cu frumoşi cal, escortată 
de uă marc suită din ofiçeriï séï, între Cazaci dragon! şi călă
raşi romani, plecândă de la căsuţa unde cădusc, fu dus 
dinaintea înalteloră personage, cari îlă aştepta cu pa
radă. Marele Duce priimi salutândă pre mareşalii turcă 
fâcôndu-ï tóté onórele militare; şi ast-felă merseră îm
preună la marele cartieră unde fu tractată potrivită cu 
rangul seă, şi i se detc totă ajutorulă de a se însănă
toşi, şi apoi a se transporta în Rusia...

Iote trupele române, cavi aă fostă prii mite de către câţi
va cetăţeni şi copil cu pâine şi cu sare, în diua cădere! 
Plevnel, fură aduse şi percurseră prin oraşă, spre suvenire; „ 
cară generalulă Cernât* comandantele unei divisiunl în
semnate, petrecu nép tea îu casa în care şezuse Osman.

•r.u
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Notămîi rusa, fii în acea di in trau du cu Romanii şi o- 

şlirca rusa, la venirea Cazacilor ii acolo nu s’a ţinut toc
mai pró mult scrupul al ordine!. şi cam se făcu orc-cari 
jafuri, óre-cari crudimî. Bărbaţii şi femeile cu copii lorii 
în braţe, creştini, evrei, şi parte din familii musulmane 
cari nu plecaseră din oraşîi . ca să nu şe(Jă închişi în 
case, eşiseră în uşă dinaintea pragului, sau p’în privdórc, 
aii avuta nefericirea d’a suferi consecinţele acestui oragan 
venit de la început d’asupra capului lorii, şi în urmă fu
ria înverşunatei oştiri care intră învingetore... Era înde
stulii numai să se fi uitat vre unulii din aceşti înfrico
şători zaporojen! la acele fiinţl,. şi ele singure scoteu i- 
nclelc de la dogite, punga, sau orologiu de la brâu să 
i ’le dea. rnfortunaţî locuitori ai Plevnei, ce de sufe
rinţe?!. Dúca ensă nu s’ar’ ti luat precauţiunca din par
tea corn and anţilorii, ca familiile cari se găsiaîi în midlo- 
cul tabăreî d’a se ţine acolo în locu trei (Iile şi a nu se 
viola, victimilc şi jcaful nu s’ar’ putea desen, penă la ce 
gradă saii punct ar’ ii ajunsă, eşind ele în acele momente 
dinaintea furiei aceloru ostaş!.

Mulţi dintre ofiçcriï turci arătară preferinţă pentru 
Români ; că, înţelegându că cî fiind prisoner! parte vorîi 
fi luaţi de Ruşi şi parte de Români, căutară a se pune 
lângă acest! din urmă, mulţiămiţî fiind a se afla între el. 
Róte şi pentru că era mal aprópe în România...

Armata rusă, de aci aruncându-se cu töte forţele şale d’a îm
pinge fără întârziere învingerea preste celelalte corpuri 
de armată turcă, la Şipca şi în Orkhania uude Gurko mai 
’nainte se dusese şi isbise, a lăsat în mare parte aici 
pe Români să transporte prisoneril dincoa de Dunăre.
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Familiile, precum am mal clisă, s’aă liberaţii dupé cur
gere de vre uă treî (Iile, a se înturna la căminurile şi 
gasdele lorii, dupe ce se mal aşedară lucrurile ; earti pre 
bărbaţi îi porni sub escortă de trupe dorobanţi, din re
gimentele al III şi Y de linie şi călăraşi.

Frigulii ensă şi viscolul ii iernei, (puternica aliaţii nu
mai al Ruşiloră) a fostă linii flagelii teribilii pentru toţi ; 
şi prisonerii şi cei cari îi escorta aii suferiţii pré mulţii !.. 
Espusă in midloculă câmpiei şi între dealuri dile şi nopţi, 
penă a intra în cele d’ântei oraşe la marginea Dunărei,

- oştirea prisoneră, fiind pré numerosă, care s’a împărţiţii 
în mai multe tabăre, şi prin satele mici negăsindu-se a- 
tâtea case ca ea să încapă dimpreună cu oştirea de es
cortă; apoi Turcii fiind pré uşorii îmbrăcaţi, şi cei mai 
mulţi fără încălţăminte în piciórele lorii, pe acele viscole 
şi ger ii de uă iarnă siberiană, precum fu anulă acesta, 
sortea ce ea a avut-o, oştirea prisoneră, va lăsa uă pa
gine cu totulă de lacrime în istorie. Câmpiile, calea de 
la Plevna până mai încoa, însuflară cutremură de spaimă 
călătorului care a mers în urma armateloră , semănate 
fiind de aceste corpuri îngheţate, rămase far’ de viaţă 
şi fără înmormântare, din causa viforéseï, gerósei şi ne- 
’ndemânăriloră iernei!..

Pre când uă parte a <5stel române cucerise Rachova, 
Lom-palanca şi mergea asupra Yidinului, acăstă s0rtă du- 
rerósá a avut oştirea turcă de la Plevna!..

Cine e în stare a judeca în adâncă faptele şi voinţa lui 
Dumneijeă?..
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XIX

DE LA GALAŢI LA CONSTANTINOPOLE

Şese luni mal ’nainte d’a se declara resbelulÜ, vëdu- 
rămii, cum sciţi, fiica care a părăsit casa părinţiloră...

S’arii părea că noi amă ascunde unii deposită, dupe 
ce ni l’a încredinţat cine-va, dúca îlii vomü tăcea. Mate
ria acesta ţine unii şiră, penă vomil afla unde este ser- 
gentulu celii perdut de la Plevna.

Puturămă afla dintr’uă gură sigură cele petrecute de 
la plecarea acestei Ariadne din Galaţi, mi se pare, pe 
bastimentul : Messagerie.

Ca uă fiinţă lipsită de orî-ce csperienţă, ea nu înţe
lese îndată cursa în care cătjusc, şi socotia in adevără 
că sórtea el se va ameliora mărităndu-se dupe unii băr
baţii avut şi cu influicnţă, dupe cum îl spusese femeia 
ce o descriserămii.

Alt-felű én să erau lucrurile!..
Bărbatul il ce’lü vedea dinaintea el, nu lipsia a se arăta 

cu surisulti pe buse, reţinută în manieri, preocupată de dènsa,
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vorbitorii, glumindii, şi care Iaorî-ceminută ii făcea întrebare 
dúca îî lipsesce ceva, déca îî place să se repause în cabina 
care i o destinase, déca are sete, saîi vrea să mănânce cât 
de puçin mai ’nainte până la timpul ă dejunului care se apropia. 
Ea âusă se afla atâtă de uimită în momentele acelea, că 
nu scia nici ce să răspunde galantului cavalerii şi fiito- 
ruliiï eï mire, dupe cum ca îlă credu. Ea era atunci cum 
am elice uă privighetóre prinsă într’uă coliviă d’aurită a- 
vênd acolo alimente, zacliar şi apă. Mereii căutând ea 
cu ochii în tote părţile şi incomodată puçin de sunetele 
ce scotea macaralele, otgonelc, lanţurile, precum şi flue- 
ratulü célú aspru de lângă şodieră, cu bătaia clopotului 
de câte-orî era zărită în depărtare vre unu bastimentu 
cu pânzele întinse, ea îşi astupa urechile cu delicatele el 
mânuşiţe. Eară galantulă bărbaţii o preumbla ca să o 
depărteze de acele aspre sunete. Densa nu băgase de 
semă că elă adese ori era distracttt şi calcula pe degite 
ca unu telală ce caută să afle socotelile de câştiguri pe 
fie-care di... Unu ventă uşorii umfla valurile, osebit de 
cele produse de mişcarea cea forte a bastimentului care 
le îmbrância penă la marginea ţărmiloru rostogolindu-se 
înspumate. Mişcarea cea multă a pasageriloră şi echipa- 
giuluî matroziloră era en că uă ocupaţiune pentru mintea 
ei ; căci i se represinta bastimentulă întregii uă lume, cu 
mărfurile, coletele şi balercele cele cu vin, ce erau ca 
nisce munţi în elă. De pe bordă intrând în cabină, şi 
d’acolo în sala de mâncare, şi apoi earăşi cşind să pri- 
viască ţermiî şi oraşele pe unde trece, este uă distrac- 
ţiune prin care uită cine-va urî tu lu când căletoresce 
pe apă.
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Şi cum s’ară fi putut sa simţii accstii urîttt ua juna 
femeie fiind însoçitâ de cavalerul ii ce diserămă ? Nu laşa 
ua fiica pe mama eî şi pe tata al ii ci ca să urmeze pe 
soçiulü ei măcar unde ar’fi, şi în depărtarea märilorü şi 
a oceanului? Ea aşa crede şi ’n acăstă credinţă timpulă 
trece iute!..

Mesa era pregătită de dejunu. Mai mulţi pasageri lu
ară locu. Grupa cea fericită, să dicemă aşa, se aşedă 
lângă' duóé serviţii forte curată puse. Domnişora obser
vase că acele duóé fete, cari măseseră noptea cu densa 
şi pe cari le veduse suindu-se în vaporii, nu veniră şi 
densele.

Se. gôndi, pentru ele póte este unu alt locă destinată 
ca să mănânce, de aceia nici nu întrebă. Cavalerulă îşi 
făcea détoria de a servi dama sa şi a ’î turna apă sau 
viu în pëcharil. Dejunulă fu abondentă, pré gustosă, şi 
urmată de cafea cu puçin romă. Pe mesă era fructe, pră
jituri, carafe de cristală şi şervete forte albe ca fulgulă 
de néoâ. Prânsulă negreşită avea să fie şi mai es- 
cclintă !

Dupé mesă eşiră earăşi pe bordă ca să respire aerul 
curată. Către (Jiua diumetate bastimentulu trecuse pe din 
façia Isacceï, şi în curênd era să fie dinaintea îulceî, şi 
d’acolo avansând# penă va intra în mare. Galantulă cava
lerii luase töte precauţiunilc ; n\ar’ fi voită să resară uă 
tempestă de scandală, pe când bastimentulu ajungea în 
direcţiunea Ismailuluî. Chiămă dér pe timida şi frumósa 
copilă în cabina ce ’I era destinată. Acolo îî presintă ună 
sipetă; în elă era ună şală forte frumosă de Francia, 
uă rochiă de uă stofă alésá, obiecte de toaletă, călţunî,
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profumurî şi batiste. Copila tresari vëdônd aceste galante 
presenturi, şi nu putu a 'şi ascunde bucuria mulţămindă 
pré mult tîneruluî eî peţitorii. în acestea bastimentulu lă
sase în urma-I disele oraşe ; şi eî putură eşi earăşî li
niştiţi pe bordă ş’a privi varietatea peisageloră danubiene. 
Pe dupe araia-dî s’a urmat uă mésa şi mai încărcată, 
şi mai lucsósá ca cea de la cíejunö. Penă a nu apune 
sórele erau pe din-façia orăşelului Sulina, situaţii pre 
capulîi despre drept a. Comisiunea danubiană staţionată 
aci făcu din acesta unu micii orăşel ă europeană. Mal 
’nainte de acolo se vede fanarulu din Insula-şerpiloră care 
luminează bastimentelor u nép tea. La intrarea în mare pe 
canalulîi Sülinél era unii spectaclu admirabilii. Tótá lumea 
eşi pe bordă să védá cum apele fluviului daü asaltü pe
ste a le mării. în mare s’a întemplat să fie, aceia ce e 
cam raru în luna luî Octombre, unii timpii senină. Ma
rea liniştită nu înspăimântă pré mult ochii junei căi étére, 
vëdêndu-se de uă-dată depărtată de uscată şi îu midloculă 
unei câmpii de valuri îu care se reflecta colórea ceriului 
şi néptea lumina steleloră. Marea e de uă colère alba
stră vînétâ fiind lină, şi valurile eî aă crestele albite de 
spumă; când e întărîtată se face négnl şi se simte ună 
mirosă greu pe ea. Rară ici şi colo, perdendu-se privi
rea în spaçiu unde nu se vede decât apă şi ceriă, déca 
se ínsémná vre unii punctă, vre uă insulă depărtată, saă 
redicându-se fumulă spre orizontă de la vre ună orăşelă 
maritimă. Singurii tovarăşi de cälötorie, în aste valuri 
destulă de posomorite şi chiară pe timpii liniştită, craii 
delfinii cari se jocil şi se ţină pe dinaintea bastimentului 
navigândă. Dupé ce merseră uă di pe fluviu, când se
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tnopt&se eï ajunseră în largul ű mării trccéndii pe dinain
tea acelei insule nelăcuită, cu farultt aprinsă. (*)

Pasagerii eraü aşedaţî prin cabine. Galantulu soçiu 
conduse pe juna sirenă în cabina sa, şi îndată eşi reco- 
mandându-I a închide uşa pe dinlăuntru, şi ’I pofti ndpte 
uşoră. Copila aci singură, roti ochii pretutindeni, să védá 
nu cum-va e vre uă uşă ascunsă de unde cine-va să in
tre peste nópte şi să o incomodeze. Derű dupe ce se a- 
sigură despre asta, se desbrăcă şi se puse într’unü aş
ternuţii forte curaţii, iii care dormi penă a duoa di dimi- 
neţa. Ar’ ii credutii cine-va că o va găsi rëulü mării, 
precum se întâmplă la mulţi, dér nicî-de cum. Cu câtă 
ea se arëtase la începută tristă, preocupată de nisce gôn- 
dirî, în urmă cu totă balansarea bastimentului, şi tros
nit urei ce se audia din când în câud lovinduse de valuri, 
fuse neturburată şi comodă ca şi cum se afla acasă.

Trecu nóptea, şi bastimentulü continuii navigase cu o- 
bicinuita lui regulă pe unu timpii calmii. Sórele résári 
a duoa-dl într’umi orizontu înflăcărat ii care înfăQişa ma
rca şi ceriulii ca unii oceanii aprinşii. Spectaclu era pré 
măreţii, pré încântătorii, şi d’aceia copila a trebuită să 
se scólc când vocea bunului amicii o chiămă. Numai unü 
frate ar’ fi fost aşa de bunii şi cu atâta îngrijire pen
tru densa. Elă, ce e drepţii se purtase atunci mal bine 
dccâtii unii frate. Cât, sermana fiinţă! în amăgirea el se 
crecju fericită!.. Nu scia 6nsă ce este!..
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insulei .acesta numire. Reptilele acestea cnsă săntă mal buni, 
mal blûndï ca unii omeni, cöcl nu facă nimulul nicïunù rëü..
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Tim pulii acesta liniştiţii şi frumuseţea spectacolului mă
rit bucura forte multa personale strânse pc borda, dér 
unu matrosfi clise: >timpulfi are să şe schimbe; numai do 
>ar? veni vijelia dupe ce voma fi în JBosforu/'

Către (Jiu a (li iun etate începu să se zăriască, către ţor- 
mï la drépta, Varna. Varna fortificată şi ocolită de 
stânci ce o face neînvinsă, având în portu-î uă sumă de 
bastimente şi uă parte a flotei turce. Mat antei s’a vă- 
dutîî, forturile pe înălţimi, turnuri, miliarele, oraşulfi. Despre 
acesta cetate istoria ne arătă multe; şi mai cu osebire 
că Amurat II învinse sub murii sei pe Ladislas V regele 
Ungariei la 1444, şi îlu ucise cu cbiarfi mâna sa pedop- 
sindulu pentru că a fost spergiurfi.

Să trecemu înainte de Varna, tot spre miadă-di, în a- 
celü chaosü agitaţii al mării, în care bastiment ulii plu- 
tesce ca uă planetă în cursulu cî, şi ne-vecjendu ochiulu 
călătorului alţ-ceva decât apă şi ceriulii. înlăuntru bas
timentului se petrece tot cele din cliua cee-laltă.

Copila privia cu ochii încântători pe omul ci, pe pro
tectorul ii el, în acelu deşerţii chaosü în care dânsa fără 
elü ar’ fi fost perdută, şi nu înceta de a ’lü numi : scum- 
pulii ci! şi dônsulü îl răspundea tot cu acostă vorbă: 
scumpa mea!..

A treia cli se însemnă de departe vederilor ii Capul ü 
Eminél. Incongiurândil accstii capu care închiaie lanţulu 
Balcaiiilorü, se opri, vaporulii, în golfulü Burgas (Pyrgos) 
în al căruia fundă se clico că se găsesce tîrguhl cu a- 
cestü nume. Mal ’nainte pro uă stâncă se ivesce ca din 
sânul ii apelor ü uă monastire St. Anastasia. Ţenniî Mă- 
riî-Negre formând unii semicercO, cu munţii şi cu oraşele

04.0



Campania Romanilorü in Bulgaria.

eT, aï Bulgarii şi Rumeliî, se întindă măreţi şi încântă
tori penă se ajunge la gûtulü pe care intră spre a fi 
duşi penă la Constantinopole, Bosforulîi.

A patra di se însemnă de departe vederiloru munţii 
pe cari este situată Constantinopolu : cetate grandiósá, re
numită pentru frumuseţea şi posiţiunea sa paradiasialë, 
căruia i se dicc: Cetatea-cetăţilorii!..

Cu cât se apropie cine-va spre acostă parte, marea se 
îngustiază şi ţerinil a duóé continente începă a nu fi de
părtaţi. Aci la capetulu strémtóreí se află duóé faruri ce 
luminează căletoriloră ; unulă pe ţermulu Europei, şi al- 
tultt pe ţermulu Asiei. Celü d’ânteî se numesce : Rumeli- 
fanar (fanaraclii) celălaltă: Anatol-fanar, unde este capul : 
Cumburnu. Malurile de graniţă pe cari simtă situate ce
tăţile din Asia, dispută în magnificenţă cu cel al Euro
pei, acoperiţi fiind de orăşele de plăceri, cu dumbrăvi, 
grădini, vile, chioschiurî, palate şi uă mulţime de mo
numente...

Unu accidentă vine. Când eraă călătorii noştri să in
tre în Bosforă, se stârni uă vijelie ca cum ar’ fi eşitu 
de-uă-dată din fundulu apeloră. Marea care până aci se 
arăta verde şi lucie, se turbură şi se înnegri rădicându va
luri cât nisce munţi. B as timen tul ă trosnia sub grămădi- 
rea apeloră cari începuseră să se înfurie şi să trécâ cu 
mari talasurî pe d’asupra lui. Uă sguduirc puternică şi 
mngirî înfiorătore se audiră din tóté părţile cari făcură 
pe călători a se închide prin cabine, şi numai marinarii, 
acest! ostaşi în luptă tot-d’auiia cu elementele, se attaă pe 
copertă, împreună cu căpitaniilă ce le comanda cu uă 
flueriţă detoriile lord. înlăuntru tute se cletinau, töte e-
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raü sguduite şi răsturnate. Câţî-va pasageri, şi mai ales 
dintre femei îi găsise grăţa mării; eï geméü şi vomaü 
în nisce lavoare cari simţii destinate pentru acésta. Unii 
bărbaţi statt cu capultt între mâini ca cum îi dorea ca- 
pultt, alţii îngenuchiatt, femeile se închina ii, şi fie-care 
era cum se găsia sub impresiunea acestoru momente de 
grózá pentru omenire.

— Kăgă-te! fă semnulu cruceï! dise tîuera fiică ace
luia care, văfjăud că ea se închina şi cliiăma în ajutorii 
numele Maiceî-Domuuluî, se depărtă de lângă densa şi o 
lăsă singură în acesta ocupaţiune fără a ’i cjice nimicii. 
Ea ănsă şi acum, astă tîneră fată, fusese scutită de ră- 
ulii de mare. Nisce călători englesi, destupaseră în aceltt 
timpii butiliï cu cognac, şi le ducea la gură fără să ţie 
socotălă de cât băii. Ar’ dice ciue-va că tempesta in 
mare, pentru unii bieţii bastimenttt surprinşii de uă-dată 
fără să pote să ’şî asigure intrarea in vre unu portă, e 
finitultt lumeî pentru dănsulă şi călătorii cari iî duce.

Astă-dată tempesta, ce o prevăcjuse matrosultt, cliiarii 
de la răsăritulö soréiul din (Jiua cee-Ialtă, era violentă, 
ameninţătore, şi abia încetă dupe cjece ore. Bastimentulă, 
surprinsă tocmai când era să intre în strémtórea de Con- 
stantinopole, fu dattt înapoi multe milurl; şi, ce maî iacii 
şi ce se petrecu, toemaï a trcia-(Ji putu să vie cum dete 
Bnnultt Dumnetjett, să atingă ţermiî de la Galata.

Constantinopole încântă şi uimesce privirea avendtt uă 
forte mare întindere, situaţii pe şăpte dealuri; ast-feltt 
că, palatele, casele, casarmele, fortificaţiunile, mal alesă 
cele despre mare, monumentele lui, capii, insulele cele 
florinde, grădinile de prin gregiuru-I pururea venjî, şi untt
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milion do frumuseţi sfinţii vădutc de uă-dată la intrarea 
prin Bosfor îi. ín portü simţii bastimente mari, fregate şi 
bricuri de resbelii, nave de comerciu a le mal multoru 
naţiuni, cari formăză păduri de catarte cu pavilónele, corda- 
giurile şi pânzele, ce sfinţii înşiruite p’în tote părţile pe 
lângă ţermî, la Scutari, Galata, Cornu-de-aurîi etc. şi 
uă mulţime de vapóre şi vaporaşe cari se încrucişază în 
acesta mare, precum şi nenumărate caice şi bateiurl, fă- 
cêndü serviciulü comerciului şi populaţiunel forte nume
rose aci... La debarcadare se ameţesce omul vădăndii acea 
activitate răspândită în tot loculîi, strigătultt caicciilorfi 
vorbindu tote limbile şi înfăţişândii fel-de-felu de costume, 
cari vin să trăcă la Galata, saü la Fera pasagerii, bagage şi 
mărfuri de prin tote navele şi vapórele cari sosescu şi 
staţionează acolo din tote părţile lume!. In mişcarea a- 
cea dinlăuntru bastimentului, cu sgomotulu şi (lucrul ti 
machine!, în îmbulziala ómenilorö, strigarea matrosiloru 
ş’a caicciilorfi pentru cel cari vin cu grămada a se scoborî 
prin bateiurl, veni şi rondulu acelei grupe ce o dcscri- 
serămtt de la începută, a se da joşii din bastimentulu 
disfi. Copila, tremurândü şi perdută îu acestfi chaosil cum 
aretarămu, în acea lume cu totulü străină pentru densa, 
ţinea de braţu pe omul el şi ochii îl avea plini cu lacrime 
aţintiţi în ochii lui. — Aşa e că mă ia! de legitimă so- 
çia dumitale?.. Te rogil să ’mi dai adresa, că să scrift 
părinţiloră să ’mî dea ertare şi bine-cuvîntare ; prin a- 
cesta el să scie unde mă găseseft şi că sűntü fericită?.. 
— NegreşitdL răspunde acela preocupaţii căutândă cu 
ochii la Galata, şi trecăndu-I prin minte we unii drago-
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manu du care piaţa şi stradele simţii pline ín aeéstií 
mare şi renumita cetate.

Infortunata fugitiva, sări de pe niscc scări aninate pe 
bordă în batclu, cu acelu personagiu; şi atunci vedu şi 
pe acele duoe fiinţî scóse ca dintr unu arestii, cu ba
gage şi lucrun, pentru a trece la ţermii ce era la uă 
mică distanţă. La marginea Galateî, aşteptau omeni, ru
dele celoru sosiţi, comercianţi turci şi creştini, — jidani 
cari aşteptau tacsidur! de femei amăgite aduse cu vapo- 
rulü de prin România, despre al cărora preţtt dispută ei 
la ţermi acolo şi se ciorovăescii ore întregi, făcendu-le de 

. vîndare ca pe niscc obiecte... Soldaţii poliţii ţin ordinea. 
Hamali şi catîrarî alergii pentru a transporta persóne şi bagage 
la osteriî, hoteluri, sau pe la casc de particulari... Galata 
înfăQişază comerciulii, piaţa aste! renumite cetăţi, şi d a- 
ceia în tot timpulu c lume multă şi uă nemărginită miş
care pe strade, în porţii şi prin magasine. Mărfurile se tragă, 
se descarcă la vamă care e în dreptulu Galateî.

Vorbim il de uă cam-dată despre Galata unde ânlôï 
puse piciorul il pe uscaţii fiica acesta.

Ş’aci, precum în alte oraşe turcesc!, sântă case cu 
mai multe etage, cu privdórele eşite în afară, ensă con
struite din lemne, cu forma şi dupe gustul ü orientală cam 
micuţe, cu tavanele joşii, şi cam îndesuială pentru mulţi
mea löcuitorilorü ce şe<}ii în ele. P’întrc aceste casc, în 
façia stradeî, se găscscă magasin! şi diferite duglicniţc. 
Stradele costişate cari sui şi te scoborï, do a merge de 
la nnă cartierü la altulû, sûntü tot aşa de neregulate şi 
réü pavate, încât pe la unele locuri cele de la Rusciucu 

potii fi de tot umilite pe lângă aceste d’aicî. Nu vomă
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elice tot ast-felîi despre pieţele cari conţin monumente is
torice şi capurî de opera a le artei bisantinc, geamiile cele 
mari cu cupoJile şi împrcgiurimile lorii ca niscc casarmc, 
şi biserici ca St. Soţia, prefăcută In geamie, palatele sc- 
raiurile Gran-sinioruluî, grădinile pururea verdiî, dumbră
vile de cipri la cliimitire, precum şi vederea spre Bos- 
t’orii, sau spre Cornu-de-aurii. Cat pentru acestea avem ii 
uă mare şi venerabile admiraţiuuc, pentru care vom ii ré
serva mai în urmă unii capitii.

In cele-laltc cartiere forte lungi şi cu stradele încurcate 
locuescü Turcii, la Fanar Grecii, Armeni, Ia Balata Evrei is- 
panioll, şi la Pera consoli şi mai mult Europei; înHas- 
cbioî jidovimea cea perdută; cine mai cunósce numerulü 
lorii!.. Să nu uitămii pe lângă acestea şi că, în accstii 
timpii (876) imperiulu otoman dupe schimbările ce se poT 
tresuse în întru de aţâţi Sultani, resbclulii cu Munte-nc- 
grenil, Serbii aşteptându-se şi la unu noii resbelű mai 
marc, făcuse concentrări în tote părţile provinciilorii şi în 
capitală de nenumărate trupe regulate şi neregulate, al 
cărora centru şi basă de operaţiune li se destina de a- 
colo. Aşa că dupe ce casarmcle şi posturile din Stambul 
craii pline, apoi cele afară din oraşii, precum la' Daud- 
Paşa şi Ramid-Ciftelic, casarme ca niscc citadele, edifi- 
ciurî măreţe pe înălţimi muntosc, afară de linia fortifi- 
caţiuniloru murului cetăţii, şi ospitalulu militară, numai 
aveu locii ; că şi pre pieţe şi în strade erau tăbărîte gló- 
tele de oştiri. Deci, stradele şi foburgurile cele mal de
părtate gemóü de mulţimea acestora aduşi de prin fun
durile Asiei şi AfriccI. Pre lângă splendórea, grandosita- 
tea şi încântătorea privire a monumentelorii cum dise-
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ritm ii, vöcjnte în marginile şi în centru cetăţii, apoi acea 
pregiltire şi concntrări de armate dadea Constantinopole- 
lui unu aspcctă sălbatecă şi înfiorătorii, ce îngrijia pré 
mult pe lôcuitorï, pe cei noul veniţi, şi chiar pe comer
cianţi...

Pasagerii fiind eşiţi pe uscată, în dreptulă Topclianeleî 
cu acele edificiuri şi casarme mari, nu departe descraiurî, era 
tocmai Ia timpul ă câud imamii cântau pe miliarele lauda, 
ca şi în meojiulă nopţii, către cele patru părţi a le lu- 
meî; şi dervişii întorn uă-dată în septămână în-întrulă 
techeeloră valsul loră întrunii călcâiă, care, dupre cre
dinţa lorii, însemnează rotirea steleloră... La acel ii mo- 
mentil, mai toţi musulmanii se spală pe façià şi la pici
ére, şi ’şî facil ruga lorii citindu namazu prin casc şi 
ori unde se găscscil, îngenuchiândă pe unii covoraşil, sau 
pe vestmintulil lorii cel aşterimtu pe pământii.

Der să venimu la copilă, a căriia mirare era estremă 
vădândă acclu am ăl gamă de costume; niscc fisoinomii ciu
date, femei în iasmacuri cu feregele şi cu obraşuhl în
veliţii, ofiçeriï turci în uniformă alături cu vre unii c- 
fendi, ciorbagii, soldaţii nizamî, başibuzucî şi Ccrchesil cu 
căciulă de blană pe capii, cu patrónele la peptii ca duóé 
naiurî şi cu vestminte lungi, Persianii cu căciuli înalte 
şi cu bărbile negre corbii, Arapi, Turcomani şi seisi ect. 
Apoi aci, pe lângă Europei : Francesi, Englesi, Nemţi, 
Croaţi şi Americani, cari pre lângă costumulü obicinuită 
al loră adaogă şi câte ceva din celă orientală, se vădă 
numai fesuri şi cealmale, turcime, contrastulă trecutului 
cu moda actuală. Şi între hamalii cari cei mai mulţi siintă 
Bosnegi, Turci, Armeni şi Bulgari, dragomanii nu lipse-
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seu uă mulţime ce se oferă la serviciul tutulortt cari le 
plătesce. Uă mulţime de catîrî acolo şi asini încărcaţi 
cu poveri însemnate, penă şi cu scândurărie şi cherestea 

. de construcţiuni, te pote pré bine lovi de nu vei lua séma.
Apoi mai e şi nenumăraţi purtători de nisce scaune a- 

- coperite, brancarde, în cari se pun şi se preumbla cei cari 
nu pot merge pe jostt, cai de închiriaţii şi altele. Comer
cianţii Armeni, Turci, Greci, Chefaloniţi cari statt serioşi 
dinaintea magasinelortt şi dughenilortt de tot felulu de 
mărfuri şi de legumi, cei-ce merett strigă: buono! e eftino!.. 
asemeni şi salipgiï, paceagii, pilafgii cari umblă pe strade 
cu tingiri şi tábláié; védéndtt şi atătea strade necurăţite, 
strömte şi încurcate, cu casele de lemne şi cu câini mulţi 
tologiţi în tote părţile ; — şi câte uă-dată de la ferestrele 
acelortt case arătând u-se, între perdele, câte unii capii de fe
meie cu sprâncenile făcute, cu facia sulemenită şi cu unghiile 
cănite dupe moda locale... eată cam ce e de a te surprinde de 
uă-camdată în Galata precum şi în tot Constantinopolu... Apoi 
acea mulţime de este, cea mai mare parte ómeni răii îmbră
caţi, rétt încălţaţi destinaţi de a combate pe inamicii la Du
năre, şi mai ales în timpii de uă grea iarnă, se vede in 
tote acestea, adevăraţii obiceiuri din orienttt înapoiate cu 
secolii disputândtt la unii locii cu progresulu modernii. Şi 
cu tote acestea aici e cetatea în care se încrucisază 
interesele tutulorii Puterilortt, ale lumeî întregi!..

Tîuăra copilă se ameţi vetjendtt tote acestea,' ţinută şi 
purtată în uuulii din acele brancarde, şi mergéndtt p’a- 
lături dragomanulii celtt cu unii festi lăsaţii pre ceafă şi 
cu barba rătundită, care vorbesce multe limbi, penă şi 
românesce, pentru că eltt a fost ore-când la Galaţi. A-
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cestuia îî recomandase domnişorulă pe care ’lă descrise- 
rămă. de a ’î duce marfa acasă, femeile cu bagagele lorii 
punêndu-le a se urca în aceste fiacre purtate pe braçe 
de către hamali, şi înaintau du de la portu, suindu şi sco- 
borândă în acele strade de la Galata... Unft hamalii bătrân ü 
cu piciórele nude în nisce imineî, legată la capii cu uă 
legătură galbenă peste fesul ii roşu, cu ismenele albe ca 
nisce şalvari scurţi, cu unii minteanu de pânză vătuită şi 
cu ilicü pe d’asupra găitănitu, omă înaintată în etate, 
cu uă barbă rotundă albă, purtândă în spinare bagage 
grele, privia pa aceste înfortunate, şi mai alesă cum mer
gea fiind în dreptulă unei din aceste fete, cea roşcată la 
façiâ, care se părea nepăsătore despre sortea eî ; elă cu 
façiâ întristată clise în sine: >Dumuecl.eă să aibă milă 
de aceste nenorocite!.. Acesta era Velicu, ună Bulgară ră
masă p’în Constantinopole din copilărie, şi care din pă
rinţii îui fiind dintr’uă comună de pre lângă Dunăre spre 
Vidin, simpatisă pentru acestea, al cărora portă îî amin- 
tia învecinarea spre hotarele locului nasceriî sale.

Juna fiică Susana, simţi fără voia eî că ’Î pică uă 
lacrimă din ochii; ensă ea se resigna sortéi cum va voi 
cu densa... Ea repetă aceluia, domnişorului cu care a ve
nit. encă de la portă,, că doresce de a seri la părinţi eî. 
— Bine. bine!.. îî răspunse elă surkjendă, ăstui angelă 
ce perduse aripile şi ’î rămânea numaî graţii şi frumoşii 
ochi de a se inunda în lacrime. Acela recomandă ş’ace- 
stă lucru dragomanului, de a seri şi a pune adresa lui, 
pentru casă de priimirea răspunsului din România.

in Galata este uă stradă dosnică şi nu atât de curată, 
care se numesce : Saduchei. Acăstă caravană de femei
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aduse în scanne portative şi cu catîrï ce carii bngagele, 
se opri la una din acele case cu duoé et ago, construita 
din lemne şi scânduri, boita, façiuitâ pe din afara, cu 
perdele roşii şi cu na suma de femei tinere cari priviaü 
la ferestre. De desubtulii acestei. case era uâ cafeneluţâ 
pu túrósa, înegritâ de fumu. şi din care, prin uă mica 
scara, comunica cu partea de susîi. Mai avea alături, cam în 
strcmtóre şi p’în mare necurăţenie, uâ uşa în locü de porta, 
pe unde visitatoriï putéü intra şi eşi. Uâ femeie micâ 
dér grosă. avéndü nisce ochi umflaţi mail, cu unu zîrabetfi 
linguşitorii pe buse, ce era stöpana astei casc, eşi de 
priimi pe nouile venite. Se urca cu densele pe uâ scarâ 
îngusta la al duoilea etagiu. Acolo erau camere mobilate 
dupé maniera orientale, vrc uâ duóé salonaşe, şi unü 
bărbatu, ca unii Cavazti cu fisionomia de eunucii, pâ- 
zindfi la uşa intrârii. Diua şi noptea acesta • casă nu era 
închisă. Dúca în acelu anii, penă a nu se începe resbe- 
lulii, diplomaţia europeană care ş’avusese ochii cu totul ii 
aţintiţi asupra acestei cetăţi, şi care trimise plenipoten
ţiari d’a se într’uni ca să se reguleze afacerile să nu fie 
marele conflicte, făcu să fie in Constantinopole' mai mulţi 
străini, Impiegaţii şi cel din suita plenipotenţiarilorîi, pe 
lângă suma aceia de oştire ce se concentrase, cu atâtîi 
mal mult casa acesta era frecuentată de străini, do ofi
ţeri, şi penă şi de Greci, cel cu fesulii culcatu pe uă 
parte ca căciula frigiană.

Copila süsü clisă şi celelalte duoe fete fură priimitc de 
acea femeiă scurtă îmbrăţişindu-le şi sărutându-le pe faciă. 
Susana fu dusă într’uă cameră separată cu sofale, tan- 
turî, cu aşternuţii, cu peschire, cu tavă pe mesă, pe care
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eraţi depuse şerbeturi, bucheturî, ape de flori, mirósc, 
apă. de băută şi tot ce serva la toaleta femeieî, care ca
meră i se destinase el. Densa credu de uă cam-dată că 
astă damă e vre uă rudenie, sau sora peţitorului eî, şi 
fetele celelalte servitóre. Deci s’aştepta să fie recomandată 
şi a fi ţinută în consideraţiunea unei rudenii de aprópe. Ea 
aşteptă ca mirele eî să vie să ’şî face détona, să o pre- 
sinte pe densa, sau tătă acăstă lume a fi eî presin- 
tată. Ensă elü fu cât se arătă unu minutii, fără a elice 
vre uă vorbă, şi apoi numai îlu vădu...

Câştigurile cele mari, sciţi, pe cine n’a atrasă către 
Dunăre cu ocasiunea resbeluluî ruso-turcu? S’ar fi putută 
ca ună membru din soçietatea monedei să nu fie de la 
început acolo?

Tot ce putemă afirma e că, în August 877 era la 
Zimnicea, uumitulă personagiă, şi cu acea femeie înse
mnată care a fost voit să trăcă Dunărea,
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UMILITĂ CA UNU CULPABILŰ CARE SE PENITENŢIAZĂ

Uă capitală da aţâţi străini frecucntată, recunoscută 
de magnificenţă şi climă frumosâ ca a Constantinopoleluî, 
cine păte să’î afle şi să pătrunde îndestulă, ca şi între- 
gile ce se ţesu înlăuntru-T, păcatele şi viciile în care se 
tăvălesce?..

Să continuămă ensă a descri cele petrecute infortuna-
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tei copile de când ea a intrat într’uă casă străină, necu
noscută cî, în ţeră străină.

Ce póte să fie? dise ea în sine de cum a ajunsă. în 
casa asta se simte unii aeră infectată ; s’audă vorbe de
şănţate, şi adesa ori unii rîsii batjocuritortt se cunósce 
pe husele astoru femei cari de diferite naţionalităţi se 
găsescii aci?.. Vëdôndu numai că ele petrecu uă viaţă 
trândavă şi că în tote mişcările lorii suntii fără pudore, 
făcea pe biata inocentă a i se roşi obrasiî şi a ’şi lăsa 
ochii în josă când le întêlnia.

Juna fiică fusese priimită acolo, i se dedese uă cameră 
pe séma sa; stăpâna o trata curat ca pe ună ăspe la 
hotelă. Dimineţa, la prânsă şi séra o servia cu uâmésâ 
cu feluri de mâncări aduse pe sinie, peste di avea fructe 
şi cafea; cjiua, năptea ea avea libertate să face ce ar' 
voi, a se culca în salonaşă pe uă sofa môle, sau să pri- 
viască de la ferestre în stradă cum trecă cerşitoriî, sau 
vîndëtoriï de rachată, rivani şi corăbiele.

Une-ori o făcea ca să se retrage în camera eî vedendă 
că intra câte unii bärbatü, satt şi mai mulţi, cari eratt 
întâmpinaţi de acele femei, — câte unele eşind cu sënultt 
desfăcuţii şi aprăpe nude, dinaintea lorii... Când ea era 
singură, nisce cugetări negre şi mustrarea de cugetă nu 
o slăbia. Cu töte acestea adâncă cunoscu că ea era a- 
colo depărtată de ochii şi inima căldurăsă a părinţiloră 
şi de mama sa bătrână care o iubise şi o îngrijise ca 
pe fiiea ei. Ce póte să fie? şi ce va résulta din astă 
viaţă trândavă şi deşănţată ce o vedea la atâtea tinere 
femei perdute cari se găsescă acolo cu cari era să trăiască 
împreună? De sigur că ele rîdétt de virtute, modestie şi

253

8



Tuni Sergenţi254
pudórc! Nici una 0nsă din aceste bacante inmorale, 
ca cum eraü vorbite între ele, nu venia sä ’I spuué ce 
sórté o aştdptă; şi nici stöpána acea scurtă şi cu ochii 
ca de şopîrlă nu :î disese nimica mal multe dile, în in- 
tenţiune ca sä o deprindă cu încetu în astă viaţă des- 
moralisată. Ea petrecu vre-uă patru cinci dile în astă 
stare monotonă ; şi cu tóté astea, lipsită fiind de orî-ce 
esperienţă, nu scia öncä bine unde este. în nopţile mal 
din urmă ea a audit paşii acelei stopâne care a venit 
de a încercat clanţade la uşa eî şi s’are tras înapoi gă- 
sindű uşa închisă cu zävorulü. Adesea ori se făcea larmă 
în salonü de femei şi bărbaţi; alte-orî danţaii pe diurne- 
tate despoiate într’uă orgie desfrânată, apoi se repeta rî- 
surî cu hohote, şi în urmă nisce gemete înfundate se au- 
diaü din camerile alăturate, produse din beţia fără mar
gini şi nesimţire...

— Unde süntű eü? elicea în siue juna fiică deşteptân- 
du-se nóptea din somnu când o găsia mal tare mustra
rea înfricoşătorului tribunalu alü consciinţel!.. Dupe şdse 
dile de uă ast-felu de viaţă, veni dimin6ţa stöpána, şi o 
întrebă, mal âutêiô cu obicinuitulü el surisü, cum al dor
mit?..—He ! cam aşa!., röspunse juna fiică, care avea 
ochii roşii pentru-că totă nóptea plânsese şi într’una ble
stemase pe acea nelegiuită femeie care o amăgise să plece 
din casa părinţiloru el.— Dér dumnéta cu ce orânduială 
eşti venită?., adăogă cam de uă-dată stöpána, care scia 
binişoră românesce, pentru că era de origină de la Her ţa. 
—Pe mine, să feréscá Dumnedeü pe orï-ce omü de chipul 
cum am venit!., m’aü amăgită că rne ia de soçie băr-

« bătuiű care m’a adus, şi care acum!..
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— Cine?.. întrebă cu seriositate femeia.
— Omulü acela care m’a luat de la Galaţi, răspunse fiică. 

—Cine?.. Ori vrei să <Jicî de bärbatulü meü?.. Elti ebărbatul 
meii copilă dragă!.. Dumnéta, ce-felii? al venit delà Moldova 
cu cheltuială, te a îmbrăcată ; uite rochia din cufără, şa- 
lultt care îlu porţi, inelul din degitű, tóté acestea costă 
parale. Cum vrei să cheltuiască alţii pentru D-ta?.. Haida 
de! n’am cmjut să fii aşa de uşurică la minte!!.—Súntü 
vinovată, recunoscu, am greşit!.. Elu m'a înşelat, dómná; 
elü mi a <Jis că me ia de soçia lui legitimă, şi aceste 
lucruri mi le a dat ca nisce daruri din partea sa.—Dum
néta, să fil amăgită la vêrsta care o aï?.. Dumnéta? cine 
scie aï duoë-olecï de an!?.. Çi mal bine, adăogă stopâna 
eu ironie, că ’ţl a plăcut să fil aşa!..—Oh! Dómne Iisuse 
Christóse!.. Părinte! mamă!!, ertaţi fiicei vóstre greşiala 
neascultării care a făcut!., adăoga fiica începéndü ast-felă 
să plângé dinaintea astei femei care o privia din ochi 
cu uă căutătură batjocuritóre şi plină de indiferenţă la 
plângerile el.—Ce spui d’al-de astea?.. (Jise femeia lu- 
âudü ună aeră şi mal seriosă. Bani s’a cheltuit péná 
aici cu dumnéta pe drumft, şi se cheltuesce şi acum. Al 
casă, mésa şi tot ce 5ţi trebue, cum vrei D:ta să chel
tuială noi pentru ca să te ţinemă? Te prefaci că nu în
ţelegi pentru .ce al venit!?, hal!? Erl şi alaltă-erl am cer
cat la uşa dumitale, şi era tare închisă pe dinlăuntru!.. 
Nesocotite! ori crecjl că noi suntemă nisce proşti ca să 
ne învêrtescï cum vrei pe degite?..—Să vie aici elü, să 

fspunë elü în frica Iul Dumnerjeă ce mi a promis, ce 
chipuri a întrebuinţată şi prin ce mijlocire a unei le
méi m’a adus de la Ismailă... să scit cum m’ail amăgită pênâ
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când am ajunsü aici!..—Aicea ett simtă stăpână, adăogă 
femeia cu unü aeră impunătorii, bărbatulă meii umbla 
dupe negustorie, elü s’a dus...—Val! Dumnedeule drepte- 
unde me găsescă eu! esclamă earăşî. copila în desperarea 
eî, audind vorbele ce i se dicea, pe când cele-laltc fiice 
fara pudóre ascultau la uşa şi începuseră să rîdé cu hohote.

— Să tăcemü acum şi să ne împăcămă... Ia să ne 
înţelegemii cu frumosul, adăogă femeia de uă asemenea 
meserie, să vedemii isvodulii de socotălă a dumitale. Eată 
aci, cu totu ce s’a cheltuit penă acum pentru dumneta, 
se adună suma de treî-dec! lire otomanicescî, osebit de 
îmbrăcămintea şi alte cheltuelî... Ca să te plătesc!, caută 
să ve(Jî ce facű fetele cari le amu aici ; ear déca te vel 
împotrivi, atunci numără bani! toţi ce s’aă cheltuită, dă 
îndăretă sculele şi hainele, şi te du unde poftesc!, că nu 
te ţin cu sila.—Pré bine, tóté le dau!.. Cel puein lăsăm! 
timpii să scriti acasă părinţiloră me! ; eî vorft face ce voru 
putea ca să plătiască şi să me scape !..—Părinţi! dumitale 
au aflat unde est! că li s’a scrisă îndată cum a! venit. 
Scrie-lc eară déca voieseï!... Şi stăpâna eşi din camera 
aste! fiice fiind aprinsă la façia de mânie pentru încă- 
păţînarea, cum dicea densa, aste! dobitoce fiinţ!.

A duoa-di veni ear stăpâna casei, cu ună aeră prefă
cută de bonomiă, şi dise nefericite! aceştia : — Déca nu 
vrei să şecjî la mine, ţi am găsit ună midlocă că să eşi ; 
ună domnii Englesă va numera bani! pentru D-ta, şi 
pentru acésta o să’lă servesc! şăse lunî.— Este tată de 
familie elă? are femeie şi copiî..? bucurosă voiă servi în 
casa Iu! ca uă servitărc; alt-felă, feréseá-me Dumiiedeă ! 
nu!..—Eştî pré încăpăţînată şi capricpăsă! adăogă femeia.
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Şi apoï sa ’tï adud aminte ca cu cat va trece timpul ii, 
cheltuiala merge şi socotéla se adaogă. — Voitt muri dér 
de férne!.. Te rogîi sa nu ’mi mai aduci de mâncare., 
disc juna fiica plângând ti.— Imblândesce-te şi te linişte- 
sce!.. dise femeia arëtândtt earâşi dinţii în felii de surîstt, 
care apoi pleca.

— Ore numai vëcjuitt acele duoë fete cu care ne am 
dat joşii în piadelă când intrarâmii la porţii? (lise Su- 
sana românândtt singură. Dúca aşi vedea vre una din ele, 
ca să pot vorbi măcar, pentru că nu cunoscîi alt pe ni
meni aici!.. Ea stătu mult pe gânduri, şi apoi eşi în sa- 
lonaşft, nefiind atunci nimeni dintre străini.

Fetele acestea erau, cum cliserămtt, de diferite naţio
nalităţi şi de prin diferite teri aduse : nemţoicc, maghiare, 
lescc, arabe şi române. Ele fâcctt adese ori * cliefii între 
densele precum şi când eraţi bărbaţi; eşiau când voiau 
pe strade, învestite cu portul îi europenii, satt grecesctt; 
şi de multe ori ele stăteatt ca nisce trântore trântite p’a- 
cele sofale. Cel mult le era ocupaţiunea de a da cu căr
ţile. Şi, ori când trecea cine-va pe strade, ele săriatt cu 
tótele la ferestre cu nisce gesturi pré libere, satt făcâudtt 
cu mâna besele... Ele aninaţi unii paneraşft cu uă sforă 
de untt seripete, prin care cu mp eraţi din stradă halviţă, 
corăbiele, halva, cataifft şi poricale, pe cari le redica pe 
scripeţii în sustt penă la ferestre.

Untt minuttt Susana fiind singură, a aucjit în stradă 
plângerôsa voce a unui cerşetorii. Ea se duse să se uite 
pe ferestre. Vëdu pe uă mîrţogă de călii, slabii că i se 
vedea cestele, avendtt în loctt de şea untt scauntt de lemn 
în spinare, ca uă mesei oră rotundă, pe care sta, cam pe
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na venă, unu nefericiţii bărbaţii care nu se părea pré 
bét rănii, dér, pe lângă îmbrăcămintea lui trenţărăsă, era 
galbenii la façiâ şi slabii ca unu morţii, ce demonstra că 
era pôtrunsü şi ruinată de bólé chronice, şi cu elu unu 
băieţeii! cu unu fesă soiosă pe creştetă şi cu nisce po
turi rupţi, ducênd de căpăstru jigărita mîrţogă cu ccrşe- 
torulù (Jisă. Acesta cliiăma compătimirea ómenilorü la ne
fericirile luî, vorbindu şi cântândă în limba grăcă, cu a- 
ceste vorbe : , Süntű uni! păcătosă pusclil, care în copi
lăria mea m’am tăvălită în desfrănare şi ticăloşii. Uita- 
>semă atunci sfătuirea părinţiloră şi ómenilorü buni; am 
călcat în picióre, prin faptă scârbosă, sânta dragoste a 

>bisericel şi am fost despreţuită vanele M en tui torului 
jlisusu care ş’a versat sângele pentru luminarea şi mân
tuirea nostră! Am greşit şi mult am păcătuit!.. Erta- 
ti-me, fraţiloră! şi më ajutaţi în miserabila stare în care 
>1110 găsescă!.., Trecătorii, audind acestea, fie-care îl în
tindea mâna, şi ferestrele se descbidăă de pe la case ca 
să ’i arunce ce-va.

Copila sta cugetândă şi ascultândă vorbele ăstui ne
fericită fără a le înţelege.

Tocmai intră pe uşă duoă din femeile casei; una era 
uă grécá şi alta română, amănduoă fusesără la Bazar- 
cearşi şi tărguiseră fel-de-felă de zariflicurl. Româna era 
cochetă şi voidsă, învestită a la franca, şi cu uă pălărie 
numai flori pe capă. Pe acăsta o cunoscu Susana; era 
una din acele duoă fete cu cari ea venise, acea roşcată 
la façiâ.—Ce faci draga mea? îl dicea aceia intrândă pe 
uşă.—Ascult pe ună cerşetoră, ănsă.nu înţelegă vorbele 
Iul, răspunse Susana mirându-se că vedea pe acăsta, tot
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cio uă sorte cu a sa, aşa de voi ci síi, rîdândă şi parêji- 
du-se mulţiămită. Amenduoë aste femet esplicara sensul ft 
vorbelor ă cerşctorulut, cari audindu-Je cea de mat susă, 
o făcu a sc îngălbeni şi rămase ca mdrtă...

— l)e unde esti dumnéta, Anco? întrebă pe aceia care 
avea pălăria numai flori pe capii, că te am veclut la Ga
laţi?..—Eu, răspunse fata care cle'cum a venit contractase o- 
biceiurile casei, simţii tocmaî de la unu satu de lângă Nuoă- 
suliţc, unde se hotăresce Bucovina Moldova cu Basarabia, 
earu vară-mea Angelina, care e tot aici cu mine, este de 
la Cibota-roşie. — Cum aţi venit vot?.. — De la Iaşi, 
ne a luat cu vorbe că o să ne facemü fericite... Susana, 
andinei lăsă ochit în josü, şi îngână uă rugăciune care 
semăna că o face pentru sufletele cele perdute... Apoi tăcu, 
numaî întrebă, nu dise nimicii şi se retrase în camera sa.

— Dér nu scit că eu o să më mărit, adăogă Anca, 
am găsită unii omă care me cere? caută şi dumnéta de ’ţi 
găsesce!.. îi ejise rîdendă fata, când aceia se depărta in- 
trândă în cameră.

îutr’uă di, —'vineri, sërbâtére pentru Musulmani, dupé 
înturnarea Sultanului de la moscheea Sofia-geamisi, şi 
când tétâ lumea se potolise, fiind dupe amiatt, şi cetă
ţenii pe la casele loră, se petrecu ună evenimentii. De 
acéstâ di, veţî sei, că, în timpulă bariamului, Constan- 
tinopolu edificiurile şi minarelele simtă splendită iluminate, 
omenii prenouiţt la vestminte mergă în grădina seraiului 
să sărute poala îmbrăcămintei Padişachului ; petrecă mă- 
rdţa sérbátóre cu musici, spectacule şi tot felulă de re- 
presentaţiuni, dupë cum e obiceiulă locale. ?Nu de mult 
trecuseră sărbătorile şi acum se urma ca tot-d’auna cele
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.din Séptémâni. Ceï mai mulţi erau pc la porţii, la gră
dini, saii cafenele unde se ascultă povestitorii de basne 
arabe,' niscc gheboşî ce şedii cu piciórele încrucişate şi 
narează; saü că hanâmele şi cadînile facă chefuri, in margi
nea, mării, unde simtă cipri pururea verd! cu uă plăcută 
umbră, sau cu dănţuitorele cari clanţă cu chiocecuri şi 
bătendtt din tobe cu clopoţei. Acolo se bea într’una cafele, 
şerbeturi, satt să mănâncă pilaftt, care ’ltt viiidtt pe strade 
vândetoriî cei cu tingiri şi cu tablale pe capii. De uă- 
dată lumea fu turburată şi spăimântată auclind strigătele 
colulilortt pazinicî ce dă de scire că este unde-va focă , 
lovindii cu nisce bastóne de ferii prin care eî datt sem- 
nalultt acesta din distanţă în distanţă, din cartiertt în 
cartiertt. Musulmanii cei cam indolenţi, deprinşi cu ace
ste catastrofe întâmplate ele multe orï, sûnttt ceï mai pu- 
çin păsătorî când audtt de acesta. Cel mult eï dúca în- 
trébá unde arde? Şi tocmai a duoa di de se intereseză a 
sei câte case s’att arşii? şi audindii că numai câte-va 
sutimi, li se pare untt nimicii pentru unii oraştt cu uă 
întindere aşa de mare şi mai mult cu case de lemne. 
Deci, alarma ajunse şi până în strada Saducliei; dér fo- 
cultt nici fumul ii nu se vedea. Incendiultt acesta era férte 
departe. Susana, auclind de incendiu, se spăimântă untt 
minuttt aducându-şî aminte acea teribilă nópte în Ismail ii 
când era să pâră între flăcări. Acel îi june ânsă, aceltt 
bravii militarii veni să o scape numai şi numai ca ea să 
tragë mal târclitt uă amară infortună. Aceltt tinerii şi 
bravii românii unde este?., cugeta dânsa, umilită şi ru
şinată de posiţiunea el, şi, când ea îşi mal aducea aminte 
ce a făcută, nu se putea stopâni d’a nu plânge cu a-
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marii. Eï îï rămânea uă speranţă, că, întindêndu-se in-, 
cendiultt şi în acest foburgü, pote va scăpa cu vre unii 
cliipü, saü va muri, una din duoë. Incendiulű era forte 
departe ; şi tote măsurile poliţiei s’a fostă luat să apere 
cartierele cu palatini însemnate cu moschee mari şi car
tierul ti Beşic-Taşi, unde e seraiul Dolma-bacce.

Pentru că acésta s’a petrecută, ne facemă uă détoric 
d’a o reproduce, ca lectorul ii s’o scie, şi neesperimentatele 
fiinţî a avea dinaintea ochitorii uă lecţiune...

Nóptea se făcu uă orgie în casa numită a Ane tei ce
lei mici; (numele ce’lă avea stăpâna). în salonaşu, se puse 
uă mesă întinsă cu mâncări, prăjituri, poricale, băuturi, 
ponciuri, cafele şi zacharicale. Mai mulţi bărbaţi şi cu 
acele fete aprinse la façift, încongiuraă mesa mâncâîidă, 
bendii şi negondindu-se la infortunile din viaţă. Dintre 
bărbaţi eraă marinari de pe la bastimente de curendii 
sosite în portă. Vre uă duoi sta închişi prin camere, şi 
cari, când eşiau, trecétt prin salonă. Aci se vorbi de ne
fericita ce sta ascunsă în camera ei tractând-o că e ne
bună. Ast-felă o numia clisele femei. Angelina certă pe 
Anca care, perdendă mintea de băutură, clise vorbe urîto 
contra celei d’ântêï. — Ce tu rîcli de compatriota ta?., 
replică Angelina. Anca ş’a venită îndată în simţiri şi ’şi 
ceru ertare. Ună marinară de la ună bastimentă din com
pania austriacă Loid, de origine Croată, clise că va merge 
în camera fugitivei, şi pe prinsóre că elă o va îrablâncji şi 
o va înţelepţi, şi se rëdicà numai de-cât de la mésâ cu 
unu pëchanl de vin în mână. înaintă elă către uşa ca
merei unde era Susana, pe care dônsa nu o putu închide 
pe dinlăuntru, côcï stëpâna pusese de ’i scosese mai
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nainte zàvorulù. Croatulü găsi copila stându îngenuchiată 
şi plângendîi fără să íntórne capiilü să văcjă cine intră. 
Nici una nici duoă, elfi rădică pe fată cu unu braţfi 
forte de matrosü, şi se încercă să o face a vorbi, dupe ce 
îmbrânci uşa în urmă-î. — Aşa! aşa! strigară într’una 
câte-va bacante de la mesă, cari acum erau maî tóté 
turbate de băutura romului şi ponciurilortt ce ardéü pe 
mesă; aici nu e virtute, nu e biserică; va fi uă insultă 
pentru noi să rămâne în societatea nóstrá uă femeie ca
stă!.. Degradare şi mal presusu de umilire şi miserie sec- 
suluî ! acolo, unde, pentru greşiala ce a făcută, ochiulfi 
părintelui nu priveghiază, şi legitimulu braţu al soçiuluî şi 
fratelui lipsesce, nu ’î dă sprijinul ü seu morale; ci ecăl
caţii în picióre, aruncată precum se maltrata unu otrepü, 
aşa e femeia care!.. Omenii vor fi avea vre uă-dată compă
timire de densa??.

Copila se lupta din putere cu acelfi omfi grobian care 
cu uă mână îî întinse băutura, ear cu alta o mototolia 
şi o tracta ca pe uă trănţă prin grămedile de perne de 
fulgi a le casei. Ea era slabă şi debilă de atâtea plân- 
sorl, şi îu acea <Ji şi mal mult, că ajunase. Ea ensă nu 
perduse coragiulfi la uă glumă aşa de prostă, se lupta şi 
striga din putefe. Matrosul căuta să ’î pune pumnulfi în 
gură, ca să o facă să tacă. Ea şi mai tare striga, şi că
tre fine semănă vocea eî cu răguşită răgire a unei vite. 
Era nefericita fiică ca mortă.

Unű Francesfi tocmaî eşia dintr’uă cameră, şi se opri 
îndreptulu uşeî audiudfi aceste ţipete şi mugirî a Ie fii
cei şi grinţarea dinţiloru Croatului, care ănsă îlü covîr- 
şise beţia. Francesiilit se interesă să afle ce este acolo,
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cine plânge, cine se vaită?.. Şi, vë<Jêii(l că unii omtt se 
luptă cu uă biată tînără femeie pe care o maltratează, şi 
ea strigă din tóté forţele cât îi permitea vocea : ajutorii ! 
săriţi!., tăi char ii !.. precum e naţiunea lui caval eră şi ge- 
nerósá, Francesulii, se amestecă şi aci, chiarö în Ioculă 
acela, şi intră să opriască pe Croat de a face uă ase
menea infamie de maltractare nedemnă de unu omii cum 
se cade. Aceşti bărbaţi schimbară mai ântăl nisce vorbe, 
apoi se făcură de tot inamici. Acela misă nici se uită la 
Francesii şi ’î răspunde bruscă. Pune mâna, Francesul, 
pe Croat să Iii moderese. Fiica întruna striga şi plângea 
cerênd ajutorii de la acest bărbaţii. Croatul pune mâna 
pe unii pumnală ce ’lű avusese asupră-l. Eată, se făcu scandalu!

Unu matrosă englesu, omii îualtu, uscată la cliipă şi 
cu uă pălărie cu cordele pe crestetă, se rădică de pe 
scaunu, tăcută şi liniştită, şi veni de se puse lângă Fran- 
cesă, curiosă şi elă să scie ce este. Elă începu să ’şl su- 
mătă mânicile, tot liniştită, pregătindu-se să adreseze câte
va lovituri de bocşă Croatului care s’a arătată, după pă
rerea lui, ca ună asasină în facia Francesuluî, şi nu ca 
ună cavalerii în acăstă împregiurare.

Cel de la mesă săriră cu toţii ; femeile ţipaă spâimân- 
tate, cari, vădăndă astă încăirare în casă, se treziră din 
beţie. Mesa fu răsturnată, bucatele, sticlele, păcharele se 
rostogoliaă şi umpluseră scândurile. Stăpâna alergă tre- 
rnurândă şi galbenă la façià, păzitorulă de la uşă veni 
cu ună baston în mână. Şi aşa, în astă turburare şi con- 
fusinnea limbiloră celoră ce strigaă şi se bătăă, casa a- 
căsta semăna mal mult ca apriusă de ună incendiu ; era 
ună sabată drăcescă din tóté aceste lucruri ce se petre-
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curii atunci. Cu multa greutate se potoliră, (lupe ce En- 
glesul mi-ţî regulase pe Croat ce scosese cuţitul ii ; carii 
Francosul îî dădese uit. facţiune înveţându-lă minte şi pen
tru altă-dată, sa scie cum sa se porte, şi când treime sau 
nu să. scóte pumnalulă.

Aneta-mică, dupe ce se liniştiră acei bărbaţi, împo
văra pe copilă cu uă sumă de vorbe injurióse, şi o a- 
meninţă că o va da pe mâna poliţiei, ca uă femeie fără 
căpătîl şi făptui tétre de scandal ii în casa eî.

Susana căcjuse ca mortă leşinată joşii pe scânduri au
rind acestea, şi cele duoe fete, compătimind-o, alergară, o 
luară de joşii şi o puseră pe patii dându-î ajutoră. Ea- 
petrecu uă tristă şi amară nép te penă la dină .

Lectorul ă va înţelege îndestulii sortea acestei infortu- 
nate fiice care mult s’a căit că a părăsit casa părinţiloru 
fără voiă, fără a priimi binecuvîntarea lorii... Ea se liotă- 
rîse dér a împărtăşi, chiar în astă casă de miserie şi 
prostituare, sortea anachoriţilorii, cari, pentru mustrarea 
cugetului de faptele lorii trecute, se ascundă prin pustiiurî şi 
indură fémea căutândtt pocăinţă, şi prin rugă şi postiră 
ei speră şi aşteptă de la Bunulfi Dumnedeii mântuire. 
Ea suferia, era amalată ; ea se penitenţiase, şi numai a- 
cele duoe fete române veniau din când în când sa o vădă.

La dece dile dupe sosirea eî în Constantinopole, dra- 
gomanulii pe care ’lu descriserămfi la începută, i aduse 
uă serisóre. Aşa cum era ea amalată, sări din pată şi 
priimi letera pe care citi cu uă nespusă bucurie scri- 
sulă adresei către densa: era din Ismail. Cât mulţiămi 
lut Dumneijeă şi părinţiloră eî că o învăţase câtuşî de pu- 
çinu a citi şi a seri.
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Desfăcu dupe ce dcssigilă epistola, şi cu nisce ochi 
mari se uita mal antet la subsemnătură, era a bunichi 
sale. ţ)ise dragomanului sa şeclă, dupe ce mal antei îl 
mul ţi ämi de serviciulă acesta. Elit se scusă ca are trebî, 
şi plecă. Copila lacomă de a citi şi a sei ce coprindea astă 
Icteră, îşi ştergea fruntea de sudóre, şi o petrecu cu o- 
cliiî repede. Dér uă durere omorîtdre îl sfăşie inima, o- 
cbiî el se învineţiră făcăndă unii cércánu împregiuru-le 
ca al morţii, saü celui din urmă moment ă de viaţă, fălcile îl 
tremurară ca şi mâna din care îl căfju letera... Ce coprin
dea astă scrisore pentru care infortunata se bucurase unii 
minutii când a priimit-o? Ea aducea nuvela tristă că tata 
al el a murită de multă mellűire la trei (Iile dupé ple
carea densei, mama sa era tot în stare de paralisie, şi 
numai bătrâna rămăsese amărîtă şi desperate plângendu 
în töte părţile şi pe la toţi câţi îï întêlnia de nefericita 
sörte a nepoţel sale.

La astă nuvelă ea cădu ca lovită de trăsnetu, plănsc 
din nott, se rugă în inima sa de’ertare, ertare delà Dumnedeă 
şi de la omeni cerèndü: ertarea păcatului neascultărel el!..

Ea într’uni puterile şi scrise îndată bunichi de starea 
cum ea se găsesce, cerendă într’una ertare, şi rugând-o 
să caute cum va putea să ceră de la totă societatea a- 
jutoră pentru densa, să i trimite grabnicii suma de bani 
ce este détöre, ca să se íntörne mai curend înapoi. Scri- 
rórea acestă se dete la postă, şi s’a priimit la Galaţi, 
de unde se înaintă la destinaţiune.

Dupe cererea el lucru n’ar ii fost tocmai pré greă de în
deplinită. Acel trei sute de franci daţi de sergentul süsü 
numită, bătrâna îî conserva encă, ca cu el vre uă-dată
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Sît vie în ajutorulü infortunateï sale nepóte. Mal trebuia 
âncă p’atât şi ceva, ca sil complecteze banii cu cari sa 
o pote scăpa din captivitate. Ea alergă la comercianţi, 
la prelaţi şi la toţi cunoscuţii, cari o ascultară cum ea se 
ruga, nefericita bătrână, o căinară pré mult de cele ce s’a în
tâmplată, dér în cele din urmă toţi aü tăcut şi nu aü 
dat nimicii. Bétrâna vendu ce ’ï rămăsese óre-care juva- 
ericale cari le avusese de la părinţii eï, să adune acesta 
sumă. ÎÏ trebuia ănsă unu om ti de credinţă şi cu frică de 
Dumnedeă, pe care să ’lă însărcineze cu trimiterea ba- 
nilorü şi a aduce pe fiica înapoi. Dér unde îlii va găsi pe acesta?

Unii căpitanii de corabie, unii urnii străin dér pornit spre 
faptă umană, audi de astă împregiurare şi promise elii că 
se însărcinează cu comisionulü acesta. Elii avea fraţi şi 
mamă bătrână în Constantinopole, şi era pregătită să 
plece după puçine dile cu nava sa încărcată cu porumbă şi 
orză. Din nefericire în Noembre se stricase timpulă de 
tot încât se făcu imposibilă navigarea pe Marea-négra. 
Élű trebuia să maî întârdie, şi ast-felă se amâna şi tim- 
pulă pentru sărmana captivă. Ană nefericită şi încărcată 
cu tote relele! In capitala Sultanului era turburare, şi, 
cu cât se vorbia de pace, se opera cu cea mal mare iu- 
ţială preparativele de resbelă; domnia acolo ună felă de 
spaimă şi nesiguranţă... A fost şi relaţiunile guvernului 
Română, cum se scie, întrerupte cu a le guvernului 
Turcă, de pre timpulă când acesta proclamă constituţiu- 
nea ' prin care atinse susceptibilitatea astei ţări autonómé 
România. Tóté ănsă eraă nisce învăluelî şi uă pedică ca 
să găsiască juna fiică uă protecţiune şi ca să ajungă pen
tru dănsa cjisiî bani la timpii, de aceia ea sta tot acolo.
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Se clise ele către uni-alţiî, nuvele cari aii circulat mai în urmă, 
că ea s’a împăcatu cu stăpâna casei, şi că s’a văcjută e- 
şind cu densa la bazară să tîrguiască; alţii adăogaă, că 
a întălnit-o mergendü cu acele fete române la apele de 
la Balucli, trecem! într’ună caică spre apele dulci. Unii 
înrăutăţiţi scorniseră, că, plăcând ea unul călătorii englesă, 
a scos-o din casa aceia; şi tot gurile rele au (Jis şi s’a- 
aucjitu pe la Giurgiu şi la Galaţi, că, unii însemnaţii paşă 
a întrodus-o în haremu-I, fiind cu voia el...

Adevărulă* eată ce felii a fost : Astă fiică răpusă, per- 
dută, avendil inima sa umilită, moralisată ca ună gre
şită care se penitenţiază din adenculă sufletului, află par
tea sa de mântuire. Pre celă penitenţiată ast-felă îlu 
scapă Tatălă-Cerescă precum pe celă Sântă din grópa 
cu leii... Dăca ea ajunse să facă parte din uă casă al 
căriia nume va aduce cutremură fiinţeloră inocente, ace
sta ’I a servit ca să scie a preţui mai bine moralitatea, 
precum e omidă care, dupe ce a dat cu capulă de tóté 
nefericirile, devine perfectă la minte. Căpitanulă de navă 
ce purtase pe bastimentulă săă bandiera tricoloră a Ro
mâniei, avea precum ara mal (Jis, pentru familia sa, casă 
proprietate în Constantinopole lângă Balata. Elil ţinea a- 
colo pe bătrâna sa mamă, consórtea sa şi cu duo! copi
laşi; uă soră care o avusese murise. Elă scrisese unul 
altă frate al săă, mal matură şi familistă ca şi densală, 
căruia îl trimisese şi uă poliţă în afacerea (Jiseî copile. 
Acesta, dimpreună cu D. P... româuu, care se informase 
în acestă oraşă de sortea, el, plăti detoriile Susanel, o 
scósc din casa jidancei şi o duse la bătrâna grăcă máma 
acelui. Creştinii căta să se ajute în ast-fel de împregiurărîL
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Preţiosul şi sânţii simţimentă al amiciţiei şi mărinimie! ! P... 
care promisese uă-dată ca va da' tot d’auna sprijinul săă 
acelei familii, cum a audit despre fiica acesta, emigrata 
fără voia el, a fost pentru densa acolo ca unu părinte...

Bôtrâna grăcă gâsindü în fisionomiea junei fiice că avea 
multă asemănare cu reposata fiiea sa, prinse atâta afec- .
ţiune pentru densa că nu voi să o mai deslipiască de 
lângă sine. Acăsta, precum simţii cele mal multe bătrâne, 
era evlaviosă, mergea tot-d’auna cu dănsa la biserica de 
la Patriarcliie, şi mal de multe ori la apelă sânte de la 
Balucli, la marginea oraşului, la biserica numită Isvorul 
Maiceî Domnului. Acesta fu totulii, că ea mergea adese 
ori la biserica cu aghiasma şi cu pescii seculari la Ba
lucli!.. şi unde se află unii chimitirii de îngropăciune Or- 
tbodocsilorö.

Credinţa aduce mântuire şi ajutoră!..
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XXI

CONSTANTINOPOLE. UNÜ CIIIIONOMETRU DESTINATE 
PENTRU OSMAN.

De şi c’ uă iarnă grea, pc lângă ţermiî Bosforului se 
îndulcesce clima... In luna lui Ianuarie începe a se ivi 
(Iile în care sórele dă uă căldură plăcută de primavérâ 
la Constantinopole.

Acestă cetate, construită cu şdse secol! şi diumétate în- • 
nainte de Mântuitorulă Iisus, al căria fundatorii, ună 
generalii alű Greciei antice, Bysas, (generalii al Megarie- 
nilorii) i a dat numirea de Bysanţiu ; care, dupe ce a tre
cuţii sub domnirea a mal mulţi popul!, petrecêndu-se mari 
evenimente preste densa, şi sub Septime-Sever fu dis
trusă, apoi s’a reconstruită de Romani; sub Constantin 
cehi mare îşi luă strălucirea în redicarea a mal multorii 
monumente, deveni a duoa capitală a Romei, şi i se de te 
numirea care o are pênâ astă-^lî: Constantinopole. Turcii 
o numiră : Stambulii.

Posiţiunea în care este situată, pe untt capă al Tkra-
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cieî (astă-d! Rumeli) acoperind ii şepte munticei, este scăl
daţii de apele a duoë mări cari se ’mpreună aci, Pro- 
pontida, (marea de Marmara) şi strénitórea Mareî-ncgre 
(Bo sfor ulii).

Intre vechia cetate Bysanţiu, unde se afla mai tote e- * 
dificiile monumentale istorice rômase de la Greci şi Romani, 
seraiurile, moscheele şitechele, monastirl şi casarme cu for
me pitoresc!, precum Seraiu-burnu, Ghiul-hane, biserica St. 
George la patriarchie, Sta. Irena, Sta. Sophie, prefăcută 
îii geamie, Palaturile ministeriale: Sublima Portă ; şi între 
uă sumă de biserici creştine şi ospitalurî, apoi nenumă
rate şi falnic! moschee cu cupolile ca nisce semisfere, a- 
coperite cu plumb şi aramă, cu minarelele albe şi cu în- 
velitórea de feru în sus ascuţită, cu nisce privdóre şi ga
leri! privindü în tote părţile ; şi mausoleul*! edificate, înălţate 
în memoria a ma! multor Sultan!, SultaneValide, şi Visirî, 
precum: moscheea Baiezid, moscheea Sultan-Achmed, gea
mia Sultan-Meemet, moscheea Soliman , Jeni-geami, 
moscheea Selira, moscheea Sultana-Valide, şi altele 
multe încongiurate tóté de edificiul*! pompóse mar! 
cu ma! multe etagiurî, cu galeri! pe dinlăuntru, cu pilaştri de 
marmură, cu boite construite solide, pavate cu lespet}! de 
graniţă, cu cesmele pe din façia lorü, şi cipri ce nicî- 
uădată nu sûntü desbrăcaţ! de verdâţa şi cari înfrumu
seţează aceste edifici!. Apo! ospitalurile tot asemen! mă
reţii edificate, seraiurile în mare numërii în tóté părţile 
cu grădini, cu chioschiurî, destinate a se löcui în diferiţi 
timp! ; între aceste vedem : Eschi-Seraiü, Serai-Burnu, Ác
séra!, Dolma-Bacce şi nenumërate altele. Constantinopolu, 
întinsă, largă, nemărginită, şi care parte, vechiulă Bisanţiu,
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este închisa de către Vestii, despre St. Stefano, de unii 
murii înalţii groşii cu mai multe rânduri de bastióne, are uă 
mulţime de fortereţe, turnuri şi întăriri anevoe de învinşii, 
casarme în afară şi ospitale pentru oştire, depourl şi er- 
băril. Acostă periferie, a vechiului Byzanţiu, se des
parte de cartierele cele mari, adică : Galata, Pera, Cassim- 
Paşa, prin unu senii al mării, care are uă lărgime şi în
tindere însemnată, numit: Comu-de-aurü (Chrisocheras). 
Pre marginile ăstui golfii, ce desparte Constantinopolu în . 
duoë, símtü, ca şi pe marginile Bosforului, stabilimentele 
Statului: arsenalulű, închisorile (bagno) admiralitate, scóla 
de navigaţiune, fon terii;, fabrica de pusei, de chârtie, por
tul ii militară şi carenagiulű, pentru reparatura navelor u. 
Vre-uă duoë poduri cari se închidă şi se deschidă la in
trarea naveloră, înlesnesce comuuicaţiunea pe ambelele a- 
ceste părţi peste Cornu-de-aură. Turnuri săută observatóre de 
focă. Stradele costişate, casele cu mal multe etage, strömte şi 
îndesuite precumă s’a mal (Jisă, fără curţi şi fără comoditatea 
cerută unei asemenea numerose populaţiunî se vedă ca cum 
ar’fi grămădite prin tote părţile. Eară apa pentru. între
buinţarea caseloru, osebită de acea adusă prin apeducurl 
şi se rëspândesce pe la cesmele, în mare parte este de 
plóie, conservată în citerne. Locurile publice precum mos- 
cheele, serai urii o şi alte aşezăminte, şi mal cu osebire 
chimitirele sântă plantate cu dumbrăvi de cipri, platani şi 
sicomori, cari süntű pururea vernil şi de uă formă piramidale. 
Formândă ast-felă Constantinopulu (Bysanţiu) ună triun-. 
gliiă, la estreraitatea de la Sud a fortificaţiuniloră sale 
este acea fortereţă cu ş6pte tunuri (Iediculeler) edificiu 
vechiă, cu atâtea turnuri şi cu uă aparinţă înfiorătore, a-
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vendu muni groşii cu crestaturi pe vîrfu-î 
unele părţi şi mucigăită ; pelticele şi carcerile dinlăun
tru lui astă-dî nelăcuite şi neutilisate, nu se audă alte 
gemete decât acele ce le repetă pururea valurile spăr- 
géndu-se la piciórele lui. Acolo, nu putemu uita pe Vasi- 
lie Lupu şi Constantin Brâncoveanu, iluştri pentru Ro
mâni şi întregei creştinătăţi ; cari aii dotată patria lorii 
cu multe aşezăminte pióse, mqnastirî, ospitale, scoli, bi- 
bliothecî, şi altele, aii suferiţii martiriulă, în acăstă ínchisóre 
bastilie a Orientului, şi aii murită precum nisce noul martiri, 
nerenegândă credinţa, religiunea părinţilor ă lor ăl.. întor- 
cendu-ne cu grózá ochii de la acestă edificii! al cărui a- 
spectă ne indică terére de crudimî din trecută, inima ni 
se dilcctă ved en dă edificiurï pompöse la marginea mării 
de Marmara, ospitalurî, înlăuntru Byzan ţiului şi în afară, 
şi asylurî întreţinute prin pietatea creştini din ore-cară 
fonduri, pentru ajutorulă şi uşurarea bolnaviloră, bătrâni 
infirmi, şi pentru copil orfani.

Dincolo de Bosforă, pe ţermi Asiei, în façia cetăţeî 
Constantinopole, este Scutari. Distanţa e fórte mare penă 
acolo ; depărtarea e plină de varietăţi maritime ; şi câte 
uă-dată uni! abiire uşureii! de căţă ascunde vederiloră e- 
dificinvile ăstui mare cartieră, forte întinsă ca uni! oraşu, 
şi tot aşa de orientale, cu stradele strimte şi întoj'tochiate 
ca -în vecliiulă Stambulă. Locuinţile cele grămădite um
brite de verdura cipriloră şi a plataniloru, d’asupra că
rora se rădică miliardele moscheelori!, indică îndestulă 
numărulă populaţiuneî. Ş’aci săntă palaturî şi cliioscliiurî, 
seraiulă Sultanului şi S-n el. Valide, stabilimente a le statului: 
posta, casarme, unu ospitală ostăşescă, biserici creştine,
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cliimitire, dintre cari uim^ celíi mai însemnaţii, cu păduri 
de cipri, e acoperiţii de morminte (*) a le Musulmaniloră ; 
avendii el credinţa că într’uă di voril părăsi Europa. Pu- 
çin mal spre Sudű, tot pe Bosforă, e Cadicliioi, istori- 
culü oraşă alti Bitlïyniei: Chalcedonia; în elü se făcu al 
5-lea consiliu ecomenicii în secolulu Y-lea.

Marea aci întinsă formează, dinaintea Byzanţiulul, duoe 
corente ca cum aste duoe mări s’ar vărsa una în alta, 
trecendă ele p’alăturl; este acoperită de.mulţime navele şi 
caicele, piadelel e, ce înlesnescù comunicaţiunea şi trans
porturile în tóté părţile pre lângă cheiurile şi stâncile 
albe cari o ţermuescă. Edifîciurile şi chioschiurile ce se 
reflecţ/ează în undele el line uşorii încreţite de ventil, 
dă ochi loru uă privire încântă tőre. Apoi este dominată 
din tóté părţile de fortiflcaţium şi baterii, îucliisă fiindil 
de nisce nepătrunse lanţuri. P’acolo sântă preumblările, 
cafenele, debarcaderurile. Yapórele sosindă de pe mări staţi
onează ’n margine ; şi mişcarea comercială e nespusă, cu uă 
mulţime de omeni şi de lucrători ceî-ce repară navele.

Byzanţiulă spre partea Cornuluî-dc-aurîi apare cu înăl
ţimile lui în formă de amfitheatru, privită ca unu întinsă 
tabloă cu locuinţile, domele bisericiloru, a turnuriloril de 
pre lângă seraiurî, miliareieloră, şi tută magnificenţa sa 
recunoscută de tóta lumea.

Cartierulă Galata, precum am mai vorbită în capitulă 
precedentă, este uă vale îmbâcsită de dughene şi fcl-de- 
felă de mărfuri cari se vîndă acolo. în façiâ de Galata
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şi dinaintea podului de comunicaţiune cu Byzanţiu este 
portulă comerciale, în care se grămădescă nave şi vapó- 
rele cele de mărimi ca nisce cetăţi flotante, cari legă 
comerciulü a tótéi lumi cu punctulű acesta, sosindu şi 
plecândă pe fle-care di cu miile, cu fel-de-felă de bandiere 
şi sub diferite protecţiuni. Tricolorulu României encă se 
vedea fâlfăindu între acele nave!

Pera, care e înainte, în susîi spre Tophaue, posiţiune 
eminentă pre ţermi Bosforului, e partea locuită de Cre
ştini şi Europei, consoli, comercianţi, bancheri, comptoarele 
şi cançelariile agenţi floră...

Acolo sântă case mari ca nisce palate, hoteluri princiare, 
theatru, (care în urmă s’a incendiată) unde mai tot-d’a- 
una juca opera italiană. Acolo dér se ferbă şi se ţăsă 
intrigile politice, şi se învîrtesce marea machina a diplo
maţiei!.. Stradele iî sûntü liniate, frumosă pavate şi lu
minate cu gasă aeriană. Piaţa, casinurile şi osteriile aă 
cu totulă uă aparinţă europeană. In alte părţi simtă ha
nuri pentru pasageri de tóta mâna.

Mulţimea ómenilorii şi mal cu sémá a lucrătoriloră, cari 
se pornescă în tóté dimineţile din tot Constantinopolu că
tre portă, umple stradele curgendă ore întregi ca unii 
nemărginită torentă, şi sóra asemeni, cândă se întornă. 
către casă de la lucru, saă de la coraercift loră; numai 
puçin şi în Pera. inundează acea mulţime de străini din 
tóté ţerile cu fel-de-felă de costume şi fisionomil. Une
ori din aceşti se formează bande de sute de individ!, ómen! 
fără căpătîl de diferite naţiuni, şi unii scăpaţi póte de prin ga
lere, cari ţinu peptă contra gendarmerie! poliţiei, şi cari 
comită jafuri şi asasinate. Apoi cine mal póte socoti scer-

274



Campania Bomanilorű in aria.

lataniile, înşelătoriile şi falsificătorii de monete, cal- 
pusanii?..

Spre uă parte a Perei, mal ’nainte, privirea ’nóstrá se 
opresce cu devoţiune! Omultt se moralisä privindü; vici
ile şi păcatele din viaţă găsescă uă pórtá unde se ’n- 
cliidă. Noi, asemeni membrului unei familii căutândă să 
găsiască rămăşiţele fraţiloru săi, contamplämü umbrele a loru 
noştri în acestíi locii. Este unii mare chimitirü, numită: 
Grancl-campo. In acele părţi Românii de la 48 Negulici 
şi Iscovescu fură înmormântaţi. Memoria despre ei ca şi de Băl- 
cescu şi alţii, rămâne neştărsă din inimile Românilorii !..

Casim-Paşia este uă suburbie mai în susii care e lo
cuită de turci. Incendiurile dese cari se ’ntămplă la Con- 
stantinopole şi care une-ori sûntü date într’adinsă, făcu 
să ia uă mare prefacere aceste cartiere, în linierea stra- 
deloră şi construcţiuni de case, pre lângă ceia ce era 
altă-dată.

Iiascliioi, care e şi mai depărtată, este uă înfundătură 
puturósá, mişăniţă de locuinţi jidovesci, precum ar’fi la 
Iaşi în Tătăraşi. Acolo nici guvernului nu este cunosut 
numărulă locuitoriloră şi locuinţeloră, şi se comit totfe- 
lulă de fapte în ascunsă...

Dealu lui St. Dumitru, Tatavla, în acea parte e celă 
mai dominantă. Din înălţimea acésta se vedé ca uă pa
noramă încântătorele tablouri! scînteinde £e desfăşură Bos- 
forulă, Byzanţiul cu tóté frumuseţile, cu munţii şi cătu
nele din Asia, muntele Olympu, şi insulele din marea 
de Marmara.

Fanarulă, ce a dat în timpă de ună secolă aţâţi Domni* 
în Yalachia şi Moldova, e ună cartieră în marginea de-
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spre Chrisochcras, în By sau ţiu. Cea mai mare parte din 
proprietăţi sunt ii a le comercianţi lorii bancheri armeni. 
Locuitorii aci sfinţii greci, cari se ţin ele vechia lorii 
meserie, mesiţî şi dragomani. Pe ici şi colea se află şi 
comercianţi greci sau căpitani de nave. Patriarchia, scaunulă 
bisericei Orthodocse este aci, avend biserica cu hramulă 
St. George. St. Sophie, cu domele ei strălucite cu colone 
mari de marmură înlăuntru-î şi păreţi! îmbrăcaţi cu mo- 
saicu, biserică grandiosă; edificiu-! încărcaţii de încăperi 
cât unii munte şi avendii patru miliarele împregiuru-î ; 
care a fost fundată de impcratorele Constantin şi reedi- 
ficată de Iustinian, astă-d! prefăcută în geamie mahometană, 
(Sofia-geamisi) atrage admiraţiunea visitatoriloru pentru 
construcţiunea şi a eî splendóre, şi produce lacrimi Cre
ştinii orii, ceî-ce, din intrige şi corumpţiune, perdură mo- 
numentulii acesta sânţii, ca şi cetatea asta măreţă, cădendu 
în mâinile Mahometaniloră. Alături cu acesta este pala- 
tulii : Sublima-Pdrtă, Babi-Humaium, Babi-alie, Paşa- 
Capuşu...

Atmeidan, hypodromulă, coloseulu noueî Romi, în care 
se da spectaclele, luptele cu feare şi gladiatori ; şi s’aii 
petrecută în elu uă mulţime de fapte istorice sub irnpe- 
ratori Bisantinî şi Romani, precum şi în timpii Sultani- 
loru ; pare a sevedea în umbra petreloră şi Sphinxului adus 
din Egipt, injustiţia care lăsase pe Belisarie cerşetorii ; şi mai 
tânjiă ele s’aû inundată de sângele ianiceriloru, de către 
ună Sultan care cugetă la reformele Turcie!!..

In palatul : " Sublima-Pdrtă, se regulează afacerile din 
tot imperiulă; d’acolo se trimită ordine guvernatoriloră 
de prin provincii, se menţine administraţiune. iustiţia, şi
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strângerea dărilonl. Fiind şi ministerială do resbehl, se- 
raschcratulă, aci, tóté lucrările lui so espediază din ace- 
stü palatű, prin voinţa şi sancţiunea Padişachulul. Asta 
palatű e divisatű în multe secţiuni, coprinde sale mari, 
cu divanurî, cu rogojini fine şi covórc aşternute pe josű. 
Acolo de la înalţii funcţionari şi pâiT la inferiori scrin pe 
mescióre rotunde ţinându-le dinaintea ioni pe divană, şe- 
dândii cu piciórele încrucişate şi reclemându-se cu cotulu 
de câte uâ perna tare, şi umblândfi cu mestiî în piciére, 
lăsândă la uşa încălţămintea-le. La uşi păzescă gard! în
vestiţi cu uniformă, armaţi cu spadă şi cu revolverű. A- 
semenî simtă servitorii cari oferă ciubucile acestoră func-
ţionarî cât şi visitatorilorű, pentru care simţii stabilite 
bufeturi cu tot fel ulii de beuturî recoritóre şi cafea, şi 
facil serviciu înlăuntru palatului. La Turci formele simţii 
puçine ; decisiunile, sentinţele se facil reped! şi espeditive. 
S’a observată ônsâ că el, în judecăţile lorii, aii bunulil 
simţii; liotărîrile adesea ori conţin uănepártinitóreiustiţie. 
Urni procesű se casează din puçine vorbe...

De la Pera spre rësâritü este cartierulü Beşic-Taşi; 
acolo e palatulű cehi renumiţii al Sultanului, cu uă a- 
parinţă magnifică strălucitore. Invelitérea îl e din plăci 
de aramă şi marmure, cu porţile d’argintii în formă de 
turnuleţe. E ocoliţii de parcuri şi grădini de rose şi ia
somii, seraiulű Dolma-bacce, care se întinde până în mar
ginea Bosforului cu cea mal plăcută privire, scutită iarna 
de vânturi şi asprimea timpului, în marginea mării; dér 
nu şi scutită de uă mulţime de ţeseturî a le intrige!, lă
comie şi superbie, care mal rară se ’ntâmplă să nu fie 
încuibate acestea pe lângă curţile...
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Nu vomă uita să adăogămă că, guvernul ă are între 
altele, în acesta parte a Cornuluï-de-aurü, uă scolă mi-, 
litară şi cea de medicină, în care simtă priimiţl inter
naţi elevi fără escepţie de naţionalitate.

Şi ca să ne facemă uă idee de întinderea CJonstanti- 
nopolelul cu tote cartierele sale şi cătunele de pre lângă 
Bosforă, populaţiunea sa, osebită de străinii, emigraţia gră
mădită venită în timpulă resbeluluî, se pót-e numera de 
cinci ori p’atâta câtă e în capitala României. Şi, ca să 
ne.putemă face uă idee despre comerciulă ce se îuver- 
tesce acolo şi câştigurile de pe fie-care cji, ve puteţi în
chipui : ună singură lord Englesă, se înţelege, bărbată 
de Stat la Constanţinopole în timpulă frământăturiloră po
litice din acest! ani, avendă cu sine uă suită de 600 
persóne, cari ocupă ună hotelă, şi avendă ună vaporii 
care este cu foculu permanentă ardeiulă, ţinendu-lu nu
mai pentru persóna sa îu portă, cheltuesce pe fie-care di 
penă la 12,000 galbeni...

Şi cu tote acestea, din aste scurte descrieri, nu vomă avea 
decât uă mică idee despre importanţa comerciale şi întin
derea ăstui mare bulevardă acolo între continente...

întrevorbirca a duol, bărbaţi, cu ocasiunea unei repre- 
sentaţiunî de concertă, într’uă sală, la Pera, va da óre- 
cari desluşiri asupra acestei istorii.

— Trăimă ca în timpii precând se făceă minunile bi
blice ; audimă şi v.edemă petrecôndu-se pe fie-care di mi 
nuni! <]dse sir Edgard... stând de vorbă cu l>. P... în
tr’uă sală, cum diserămă, a unul mare hotelă, pe acelă 
timpă când se petreceă frământările, cum le numirămă, 
a le diplomaţiei, dér nu intrase spaima în seraiulă de la
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Dolma-bacce, despre succesele adversariloră combàtêndü 
lu miclloculu Bulgariei, şi nu detese encă iarna în care 
se urma funestele întâmplări armatei turce în Balcani, 
care nu va fi curèndîi uitată în capitala Sultanilor^.

Sir Edgard... lord Englesă, petrecea din luna lui Au
gusta, anulă acesta, la Constantinopole. Elü e umilă din 
ace! turişti călători ce nu lasă nici unu colţişoră d’a nu 
fi visitată de dânşi în Orientă. Bărbată de litere, îuclii- 
nătorulă Museloră de înalte sciinţî, pe lângă urmele es* 
sistente de mărirea trecută a Egiptului, alergă să védá 
şi a le Greciei clasice, Termopilele etc., pre care le a 
visitată pe rândă. Era decisă, ca în primávéra viitóre, 
adică p’în Fevruarie, să mérgâ în Arabia să văcjă mo- 
nastirea şi» muntele Sinai, unde Duinne^eă s’a arătată în 
strălucirea omnipotenţei Sale, între nuorî luminoşi şi trăs
nete, şi a vorbit lui Moise... Penă atunci visita pe rândft 
tot ce au lucrat imperatorî ca Constantin, lustinian,- şi 
impératrice ca Eudocsia, în monastirî şi monumente de cari 
capitala Bysanţiuluî, pre ţărmi Europei şi Asiei, este plină, 
şi amintirile din timpii de superbie ale Sultaniloră Solei- 
man şi Amurat...

Elu, sir Edgard... nu cruţa clieltuelî cât de însem
nate pentru a ’şl îndeplini aceste mulţămirî, mai cu séma 
pasiunea lui cea mare fiind pentru lucruri rari, estraor- 
diuaro şi ciudate... In priimil ani al juueţel sale elu fă
cuse parte ca căpitan în corpulă de cavalerie uş0ră care 
era sub comanda lordului Cardigan, în Crimeea. Avusese 
ocasiuuo să cuuoscă d’aprópe pe Ruşi, din ataculă care 
la aVut apropo la Balaclava. Suvcnirile simtă tot-d’auna 
plăcute când se góndesce cineva în trecută...
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liialtü de statură, cu favorite mari şi cu mustăţile 
rase, la façiâ brună, cu totă seriositatea de care era ca- 
racteris'ată, avôndü tot-d’auna uă căutătură dulce a oclii- 
loră, nu lipsia a se vedea, în măreţulîi seil cliipü, aceia 
ce arăta busele sale suridende, uă bună umore şi spiritü 
când elü vorbia. La curăţenie estremă, în ori-ce felii de 
costum s’ar fi învestită, turcă saă europeană, gulerulă 
răsfrântă al cămeşei sale lăsa a se vedea uuă gută camă 
lungă şi spetele lui arătau uă tărie atletică. Ca nobilă , 
îi plăcea când promitea ceva, să afirme cu vorba : parola 
mea de gentleman!.. Ca avere avu înclinare d’a se pune 
de multe ori în câmpulă de bătălie alături lângă celu 
rna! slabă. Nu s’ar’ fi turburată ca să părejă cu uă prin- 
sőre mi! de livre Sterlinge, destulă să fie pentru vre uuă 
lucru rară, saă, cum am dis, ceva care va atrage curio- 
sitate... Iubia multă călătoriile, iubia marea şi Oceanulă. 
La Constantinopole era ma! în tote dilele pe Bosfor, de 
la Turnului Leandru, în marginea Scutari, penă la Bu- 
iuc-dere şi la faruri. Serile, privind oraşulă acesta, ve
dea tablouri de a căroră frumuseţe fermecătore rară se 
ma! póte găsi; luminile caseloră şi stradeloru ce se 
străvedă în apele Bosforului daă aparinţa unei cetăţi care 
e permanentă în serbătorire şi iluminaţiune. Orientulă îî 
insufla ide! poetice; cercetândă în elă cum a mers trep
tată desvoltarea genului umană; citia în acesta trecutul u 
şi presentulă, în mulţimea fapteloră cari se găsiaă sub o- 
cliiï să!. Cât despre miseriile suferindiloră ómen!, nu ’lă 
ma! impresiona ; ear cât despre mişeii! şi trădarea cape- 
teloră mar!, numaî era ună lucru noii, saă rară care se 
face!..
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Atunci, ca unii lucru demnii pentru pasiunea sa, i se 
paru, în rcsbelulu actuale, defensarca trupelor îi otomane 
la Plevna.

îî venise şi ideea de a merge cu orî-ce preţă acolo, 
sa vodă terémulii şi ce-felü simţii construite fortificaţi u- 
nile de pămentă, din care Osman ş’a câştigat unu re
nume. I se păru asemeni curioşii aucjindu, din iuţială, că 
Curcani aii bătut pe Osman... Ce-felu de lucru, ce oştire va fi 
acésta Curcanii?.. I se păru ciudată astă dicere, care circula 
ca uă nuvela penă la Constantinopole, şi chiar îi la serai îi, 
când Sultanulu nu voia să vorbiască nimicu de Români, 
nici de bine, nici de reu. Elă găsi, precum am mai arc- 
tat îi, în asta unii ce ciudaţii!..

D. P... am mal vorbită despre persona sa, este sciut 
de unii bărbată stimată la Constantinopole. Elă trăesce 
acolo din timpulă emigraţiuneî. Se vede că cu grecii ce ţi- 
neă de protecţiunea română elă a răspândită vorba asta. Elă 
n’a împărtăşit opiniunea unora şi altora, ce se dicea despre 
resbelă şi partea care a luat-o Românii în astă împre- 
giurare, ensă s’a interesat a sei totă ce se făcuse pe 
câmpulă de luptă, de către Români, şi inima sa a săl
tată audindă că numele acestoră voinici se ilustrează prin 
bravuri. însuşi Turcii cel cari aă fostă în luptă cu dănşl nu o 
vanega... Deci, găsindă P... ocasiune, în conversaţiune ce 
avu cu sir Edgard... esplică cu deamenuntulă cinesăntă ace
st! luptători şi de ce s’aă numită Curcani, cari s’ăă di
stinsă în diua luare! redutei de lângă Plevna, precum şi 
la alte atacuri şi’n mal multe punctun unde s’aă bătută. 
Dér Turcii lui Osman aă avut, în Curcanii Româniloră 
demni adversari, în strălucita defensă de la Plevna!..
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— Voisemu, adăogă sir Edgard, sä mergi! acolo sä 
priveseă întăririle cari eï le au lucrată, dér mi s’a .spus 
de către unii ofiçerü compatrioţii, ce eşise din Plevna, că 
situaţiunea este nesigură ; cine-va s’ar’ espune să fie prinsă 
de Ruşi. Proiectasemă cu tote acestea, pentru admiraţi- 
unea ce am avut-o pentru Osman, a ’î da unu mică su- 
veniru; nu uă spadă, dér ună clironomctru cu lanţu de 
aură cu duoă iniţiale pe elă formate de briliante. M’a 
costată astă bagatelă patru sute livre Sterlinge. Bietul 
Osman n’a avută parte!.. — Şi acestă bijuterie?.. în
trebă cu interesă D. P... — S’a perdută, cu cutia în 
care era aşedată, din greşială mea când am pus-o în posu- 
nară, răspunde lordulă, Ènsâ ceia ce ine supără mal 
multă e că a fost pe lângă acesta şi ună biletă. — Do 
bancă? întrebă earăşi D. P... — Ba nu. Astă biletă îlă 
primiisem de la mătuşa mea din Londra, care mă în
ştiinţa despre óre-cari afaceri de familie, de uă partidă... 
Eacă! le am perdutu, şi cutia cu orologiu şi scrisórea, 
când mă dusesemă la apele cu peştii seculari de la Ba
hicii. Ce ’mi venise acolo să citescii!.. Şi ceia ce e mai 
mult, n’aşi voi să intre astă scrisóre în mâini străine...

— Ai simţită târdiu că nu le ai mai avută?
— Din nebăgare de seamă le am pus alături cu po- 

sunarulu în îndoitura pardesuului. Acolo la Balucli, care 
e dinaintea porţiloră despre Andrianopole, era adunătură 
de bărbaţi şi femei veniţi să se închine la biserica de a** 
colo; cine scie a cui va fi fostă partea să le găsiască!

— Sir Edgard, esti îndestulă de avută, sciă că esti 
şi generoşii ; când vei afla persona care a găsită astă bi
juterie ce promiţi că ’î dai? — Nu socoti că m’a tur-
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burată cât de puçin perdendă ast.ü chronométra, dér la 
scrisóre ţinu pré mult! réspimde lor du iu englesă.—Ce 
voesci sa daï acelui- care le a găsită? adăogit P...

— Pe diumétate din val ore, urmă sir Edgard, cam rî- 
dendu, vorbindu cu acela. — Am parola dumitale, sirft 
Edgard, sftnttt pré sigurii că o ţii. Persona ce a găsită 
astă bijuterie o sciţi de vre uă trei cjile, este uă fată 
nefericită care şăde la Fanar; şi, ceia ce te va surprinde, 
vei afla că este uă romană, uă fiică rătăcită aici adusă 
fără voia ei de la Galaţi. — Cum? uă fată de la Ga
laţi? uă refugită aici în Constantinopole? şi tocmai acum 
în asemenea timpi?.. — Da, sir Edgard. Acésta amit 
aflat-o precum vă spuseiii, şi urma să ne întelnimă aici 
ca să potiî să vă vorbescu. — Dupe ce ea a găsită astă 
bijuterie a arătat-o? n’a ascuns-o? — Nu! sir Edgard. 
Este uă fată pré nefericită străină aici, dér se vede că 
are fondu de virtute; muncesce, lucrăză ce găsesce de 
cusături p’în casele hanâmeloră, şi trăesce pre lângă uă 
bătrână grăcă, şi nu abusă... Aşa dér orologiul dumitale 
cel ii încrustată cu briliante se află la acea fiică care Fa; 
găsită, la biserica Isvorul de la Balucli, precum singură 
vorbişi. — Şi ea Ta arătat? Nu se va fi dus la vre uuă 
giuvaergiu să ’lu dea să ’i schimbe petrile?

— Precum ve spun eű este, sir Edgard.
— Eată ună ce ciudată! esclamă lordulă audindă că 

în Constantinopole, unde e multă amestecătura de străini, 
uă fată săracă găsindă briliante de asemenea valore, să 
le arête să se publice. Asta e mai mult ca ceia ce mi s’a 
întâmplată în iarna ce a trecută, clise Englesulă. Mă în- 
turnasemă din Grecia, pre când visitasemă Termopilele;
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şi, pentru ca recisemă, ine bolnoviscmă clin călătorie şi 
fusesem ă răguşită ca «abia puteamu vorbi, voisemă sa iau 
în casă la mine uă camerieră, fiind-ca numai femeile ţinu 
bine menagiulă şi scie să îngrijiască de unu bolnavă. Mi 
s’a spusă că uă fată, tot asemeni ncferită precum cea care 
mi o cjiseşî, era détóre şi secuestrată în casa unei jida- 
uce, şi nu putea pleca d’acolo penă nu va plăti. Ea că- 
nta ună locă ca să serviască. Ám <Jis dragomanului care 
mi o recomandase, să’i arête să vie Ia mine. Ea mi a tri
misă răspunsă, că, déca sfintă însurată şi am copii, vine 
la mine ca uă servitóre de rând a mă servi, car alt-fel 
nu. încliipuesceţî, cum eram atunci bolnavă suferindă, 
trebuia să mă însoră ca să vie uă femeie în casa mea. 
Tătă dătoria ei era să îngrijiască de a ’mî curăţi casa, 
a căuta de ună omă bolnavă, a face ceaiulă, a îngriji 
de mesă, atâtă numai. Ei bine, ea a refusată propunerea 
dragomanului care Fam trimis să mi o aducă.

Acea fată, nu e aşa, sir Edgard, era în casa jidancei 
Aneta-mica? — Tocmai la densa, şi d’aceia m’a prinşii 
mirare, răspunde lordul uitându-se cu ochi mari la D. P... 
— Apoi da, ea este!., răspunde acesta.

— Cum se întămplă ca dumnăta să sciî tote? întrebă 
Jordulă vorbindă în limba francesă cu numitulă perso
nagiii.

— Sir Edgard, bine voesce de spune, ce dai astei fete?..
— Pentru-că şi asta este uă raritate, îî promită că va a- 

vea de lamine pentru acest orologiu 200 livre Sterlinge, 
plus ună premiu pentru scrisórea ce a găsit-o.

Sir Edgard, aceia ce promiţî va fi uă Californie, uă 
minune, ună ajutoră providenţială pentru acea nefericită
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fiică! — Pre parola mea de’gentilom! am promisă şi în- 
deplinescu promisiunea pentru astă fiică. Ea merită a fi 
ajutată, mai ales cum mi aï spusă că este venită de la 
Galaţî, din ţâra unde simtă dişiî Curcani!.. Te rogă nu
mai să fii interpretulu şi micjlocitorulu meu, ca să am acea 
serisőre. Puçin îmi păsa décá nu găsiaină chronometrul ; 
ear cat pentru serisóre, ve spună, ţină forte multă la 
densa, căci este de la mătuşa mea şi conţine interese 
de familie!.. Ţine, scumpulă meă, déca voeseï, de acum 
îţi p'ot da uă poliţă către banclierulă meă, să numere 
clisa sumă pentru acea fiică. Şi să ’ï faci laudele mele, 
coci conduita eï este una dintre minuni...

I). P... bărbată probă, recuuoscutu de lumea mare 
in Constantinopole, 'îndeplini cu essaçtitate comisionulă 
cu care l’a însărcinată sir Edgard.

Susana, prin acâstă întemplare câştigă uă mică fortună 
in ţera străină, în casa bătrâne! grece unde ea şedea, 
între Balata şi Fanam.

Putea face densa óre-cari fapte do pietate prin micjló- 
cele cari le avu...
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Uă-dată aflându-ne în capitala şi intrând în seraiulii 
Padişachuluî Otomaniloră, atingemü nisce împrejurări pe
trecute, să avemil cunoscinţă, în estractă, de actele sale.

Turcia cu pământurile şi resursele el naturale e ca ar
borele cu mere la drumtt ; se ’nvîrtescii toţi pe lângă 
elă, voră să ’lă îngrădiască, şi să ’lă despóie...

Ambasadorii plenipotenţiarii însărcinaţi de Puteri pe 
lângă Înalta-Portă, tocmai el câte uă-dată aţîţâ pe sub 
mână lucrurile, şi de façia în formă arëtü că eî vorîi bi
nele şi prosperitatea ăstui Statiî. *

ín acelü timpii la finele lui Noembre, fusese uă agi
taţiune estremă la Constantinopole ; partiţiile, mai aleşii 
dupe perderile cele mari în Asia, voiau să detroneze pe 
Sultanii şi să ’lă înlocuiască cu Murád Y, dér acéstâ în
cercare n’a isbutită.

Inalta-Pörtä se silia prin tote chipurile să înpace vo
inţa popórelorü cari aciun cădea sub puterea armatei ruse, 
ce le promitea desvoltare naţionale...

Din ordinulă Sultanului, Marele Visiră adresă Bulga- 
rilorü, mal multe proclamaţiunî în cari le amintia , că : 
sub guvernulű părintescil al Sultanului, el s’atl bucurată 
de libertatea cultului, aü trăită în uşurinţă şi le a fost 
garantate drepturile loru naţionale; că numai uni dintre 
d6nşi, amăgiţi de către instigatori, s’aă depărtată de la 
détoria de a se supune legiloră şi ordine!, şi aă făcută 
fapte riecuviincióse, dupé cari fură siliţi să părăsiască că- 
minurile lorii. Aşa dér cel mal mulţi voră fi cu minte, şi 
voră continua a trăi în pace cu confraţii loră conlocui
tori. Majestatea Sa Sultanulu le dă amnistie şi acelora 
pentru crimele ce le aă comis, in speranţă că ei se voră
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coi’igea; se voră înturna la căininurile lorii, vor ii fi lini
ştiţi şi se voru opri (le la asemenea abateri în viitorii...

La începutulă lui Decembre. Padişachulă, deschide ca
mera, adresândă discursu : D. Deputaţi şi D. Senatori !... 
în acestü discursű elu făcea cunoscută situaţiunea grea în care 
se găsesce imperiul ă şi că pentru asta simtă chiâmaţî, 
aceste corpuri legislative, de a se lua grabnice măsuri . 
relative la împregiurările actuale; şi să urineze a ela
bora reformele în ramulă administrativă, financiară şi iu- 
stiţieî ; şi să se formeze uă gendarmerie, compusă din tóté 
clasile societăţii fără deosebire de cultă, pentru a esse- 
cuta aplicarea acestoră legi...

Totă în aceltt timpă Marele vi şiră trimise către re
présentant de pe la tote cabinetele, în străinătate, uă cir
culară în care descria, că : e cunoscută Europei cumă s’a 
începută ostilităţile în imperiulă Otoman. Precum că gu
vernul ă Sultanului s’a ferită de orî-ce provocaţiime. Şi 
că Rusia aretâudă că voesce d’a îmbunătăţi sortea cre
ştinii orii din acestă imperiu veni ast-felă ; câud_Maiestatea 
Sa Sultanulu a lucrat mai’nainte la acésta, dând uă con- 
stituţiune, din a le cării drepturi toţi supuşii să se împăr- 
tăşiască de uă potrivă. Se voră face reforme satisfăcetdre; 
uă nouă legislaţie şi administraţie va fi; şi se va regula 
cliipulă essecutăriî. legilor ă constituţionali, despre care re- 
sbelulă nu dote timpă d’a se îndeplini. Şi că, cu tote a- 
cestea guvcrnulfi Sultanului, ca şi populaţiunea care se 
luptă pentru drepturile el; fără să fi sleită encă micjló- 
cele sale de apărare, căci uă naţiune nu sleesce nici uă- 
dată resursele când se luptă pentru libertatea sa, totuşi 
e dispusă de a mărgini vărsarea de sânge, şi a priimi, déca
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Europa bine voiesce sa fie midlocitórc, d’a încheia pace 
cu Rusia, cu nisce condiţiunî onorabile...

Mal ’nainte de acesta Colonelu Yelleslel, fiind delegat 
din partea Cabinetului Engles la cartierul ft generala ala 
Ţarului, a depeşat mai multe note Lordului Derbi, arë- 
tândă că. Ţarul n’are alte intenţiunî prin campania ac
tuale contra Turciei, decât, a îmbunătăţi sórtea creştini- 
loră în Orienta, şi că nu tinde la cuceriri de alte pămân
turi, afară numai de acelu care i s\a luat la 1850. Şi 
cu tóté acestea nu va face dificultăţi, când Turcia va da 
uă satisfacţiune convenabile, d’a încheia pace.

Condiţiunile convenite, se vorit regula de către unu 
congresă europeană etc.

P’atuncî encă Ruşii nu erau învingători, nici în Eu
ropa, nici în Asia. Şi lucrurile, dupe atâtea schimbări de 
note ale Puteriloră, nu putură ajunge la dori tuia resul- 
tatu. Turcia se ţinea tare; armatele sale combăteă cu 
heroismă în tote părţile. Armatele Ţarului din partele 
luptaîi asemeni.

Puterile encă credură că Turcia se va putea menţine 
mal multă timpă penă voră ajunge la înţelegere cu Roşia.

în urmă, cădendă Plevna lucrurile se schimbară cu to
tul ă şi forte grabnică.

Sultanulă se adresă la Puteri, şi mal ales la guver- 
nulă Reginei Mare! Britanii şi al Austriei, ccr&idă uă mi
jlocire, găsindu-se într’uă stare de neajunsă, d’a interveni 
dênsele a se încheia pace.

Cam greă! când vei năzui la ajutorulă vecinului!..
Lordul Derbi, dupe atâtea discursuri ţinute în camera 

Lorjiloră, rëspunde, unei deputaţiunl ce se manifestase
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de a susţine pe Turcia, precum că, guvernul fi Reginei va 
păzi uă strictă neutralitate penă încât interesele Engli- 
tereî nu vorn fi atacate...

în Austria, cu totă manifestaţiunea popoluluî Maghi
ară pentru Turci şi unii deputaţi Poloni cari tunai! şi 
fulgerai! contra Roşii, Preşedintele de miniştri, mal ales 
dupé întrevederea ce a avut-o în luna lui Septembre, 
la Salzbourg, Corniţele Andrassy eu D. de Bismark, 
adăogă cele rostite de Lordul Derbi, că : Austro- 
(Jngaria va scote sabia numai atunci când se va vedea 
nevoită şi silită pentru interesele sale...

Căderea Plevnel schimbă îndată façia lucrurilor A. A- 
tuncl vijelia belică, cu câtă s’ar fi părută că se va po
toli endend punctulă acesta, din contra ea ameninţa cu 
unu oragană şi mal teribilă care va atrage cu dênsul pe 
tote puterile Europei...

Să întorcemă acum ochii earăşî spre Balcani.
Soleiman-Paşa desfăşurase, mal’nainte, uă mare activi

tate spre partea rîulul Lom.
Oştea sa a avut în multe puncturî încăirărl însemnate 

cu armata lui Ţarevicî, mal cu séma la Meca, Tristinicu 
şi Pirgos. Ea unsă a fostă respinsă de Ruşi. Dupe aceia 
fu. uă toiptă crâncenă, în acele regiuni muntóse între Tîr- 
nova, Mariani şi Elena. Brigadele lui Reşid-Paşa şi Mus
tafa Remzi-Bel, atacândă pe Ruşi în posiţiunile ce le o- 
cupaă, repurtă învingere, apoi cu tóté trupele de cari 
dispunéd Turcii, între cari erau şi vre uă 3,000 Cer- 
chesî, bătu pe inamică şi ’ltt făcu să părăsiască oraşulă 
Elena cu mari perderl.

Soleiman a voit să facă şi astă încercare, să puné tóté
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forţele ca să. vine în ajutoră luî Osman la Plevna, dér, 
era pré târdiii...

Dupe acele s&ngerőse bătălii petrecute cu perderî în
semnate despre Şipca, elü fusese chiámatű să ia loculii 
luî Mechemet-Ali care comandase către Lom. Pe' acesta 
îlù Yecjürämü mai în urmă ocupăndu-se d’a organisa un fi 
nott corpii de armată în Orklianic.

înţelegând Soleiman că succesele repedi a le genera
lului Gurko era sâ schimbe tlieatrul resbeluluî, căută cu 
cea mai mare iuţială de a trece tóté oştile de la Kaz- 
grad dincolo de Balcani, şi cetăţile principale măriră gar- 
nisónele lorii. Turci! atuncî părăsiră Elena. în locul lui 
Soleiman luă comandamentul spre Dunăre Fazli-Paşa, 
Armatele luî Ţarevicî ţindii faciă spre Ruşciucă. care cu 
inamiculü nu a maî avut decât nisce ciocniri de avan- 
posturî

Dupe căderea Plevneî, aceste formidabile ostili rusescî, 
porniră repede să coprinde gurile Balcaniloru, peste cari 
trecêndù, să împinge succesele lorii glorióse peste oştirile 
luî Soleiman şi cari se maî . găsi aii în calea loru. Bal-, 
caniî, munţî înalţi scarpoşî şi plini de obstacole naturali, 
numai putéü fi aperaţî de oştirile turce, cu tété că 
grămădiră töte trupele lorii cele din cadril a terii să 
pere aceste pasiul; fiind ânsă obosiţi de atâtea lupte, 
lipsuri, şi póte că şi reil couduşî de generalii cari 1 co
manda, tóté forţele lorii; a le Turcilorü, şi vigórea care 
o opuseră dinnaintea inamicului se sdrobi şi se nimici. Ar
matele Ţarului, făcură ase deştepta de bura!., şi de re- 
sunetulii armelorű Balcanii, aceste păsuri numai prăpă
stii, stânci grele de suiţii şi de scoborîtû, şi pe la unele
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locuri cu îiisce poteci înguste pe unde urma să trecă a- 
ceste armate, cavaleria şi tunurile cele grele, într’unătimpă 
spăimântătoră de iarnă cu ninsóre, ploi, poleiurî şi geru 
cu vêntü patrunclëtorô, omorîtorü, produsü din corentele 
acestorü munţi. Oştirile dér cari se aflaseră în giurulă 
Plevnel, (cari ţinuseră atâta timpii asediulü acestui punc
tă) se espediară îndată ca să împuterniciască pe lup
tătorii conduşi de gen. Gurko, în Etropol-Balcan, ope
raţiunea din drépta a armatei ruse.

Pe la diuraetatea lui Decembre, acestîi generală prii- 
mind trei divisiunî cari îi veniră, le lăsă numai uă cji 
să se repause, le împărţi pesmeţî pentru 7 dile, şi mişcă 
cu dênsele înainte de a trece Balcanii. A format trei co- 
lóne mari : una de a ameninţa pe Turci de prin întări
rile cari le avéü pe dinaintea a mal multoră sate şi oră
şele prin munţi, alta să se dirige drept spre Sofia, de a tăia 
calea armatei turce de sub comanda lui Şachir-Paşa, ce 
ţinea garnisona în astă oraşă, a treia să împingă trupele 
turce cari craii aşezate spre stânga. Repartiţiunea trupe- 
loră prin colóne era cea urmátóre : colóna principalö. 
comandată de Locotenentă generală Katalei, coprindea re
gimentele de garda Preobrejensky şi Ismailovsky, brigada 
venătoriloră de gardă, tótá divisiuuea III infanterie garda 
şi regimeiitulă Cozlof din a 31 divisiunc de infanterie. 
Artilerie era a 3-ea, 6- ea de la l-ia brigadă artilerie a gar
de!, uă baterie de la 3-ea brig. a artileriei şi de la 8-a bate
rie a Cazaeiloră de Don, în totă vre uă 44 tunuri. Ca
valeria se compunea de brigada Cazaeiloră de Caucas, 
de regimeiitulă dragoniloră de Astrachan, ca vre uă 16 
sotni! şi escadróne.
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Colom din drépta, comandată de locoteiientultt gene
rală Yeliaminof, era compusă din regimentele Tambof şi 
Penza (de la 13 divisiune de infanterie) de l-ia şi 2-a 
brigade de la 3-ia divisiune de cavalerie a garde! şi de
2- a şi 5-a baterie de artilerie călăreţă din gardă.

Colóm din stânga, comandată de generalu-maiorn Dan-
devil, compusă de a 2-a brigadă de la 3-a divisiune in
fanterie şi de reg. de infanterie Yoronege cu uă baterie 
de 4 de la 51 brigadă d’artilerie, a 19 baterie a Ca- 
zacilorü de Don şi reg. dragoniloru Caterinoslaf. Osebit 
öncä trei colóne ce ţindă façiâ spre inamicii pentru a 
înlesni mişcarea colónelortt süsü cjiise.

Cea principalera compusa de reg, Semenocovsky şi 
de vânătorii de gardă comand, de principele Odenbourg. 
Acesta era înşirată spre estulü şoselei. Divisiunea 2-a de 
infant, a garde! comand, de generalu Şouvalof II, era a- 
şedată la vestii de şosea, şi brig. de la 5-a divis, infan
terie sema de reservă către şosea. Artil. 3 bateri! de 
la l-a brig. a artilerie! garde! cu câte 4 tunuri de la 
16 baterie călărâţă. Uă altă colonă la Slatitza, coman
dată de gen. Brock, se compunea din regimentele de gre
nadin garde!, de 6 companii din reg. Noua-Ingrie, de 2 
tunuri de la 19-lea baterie a Cazacilorü de Don şi 
de duóé sotnia din brigada raicstă a Cazacilor. Cea despre 
LuticovOy comandată de generalű-maiorü Pokhitonof, com
pusă de 1 brigadă de la 5-a divisiune infanterie, 3 ba
teri! pedestre de la 5-a brigadă de artilerie şi a 3-a 
din a 2-a divisiune de cavalerie, cu 6 tunuri de la a
3- a baterie de art. călărâţă a garde!, formândü unii to
talii de 30 tunuri. Unü batalion din reg. de infanterie
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do Arkliftiigol fu trimisü la Oumourdag, ca sil ocupe ca
lea ce viue despre lanobloniţa, şi a se ţine în façia Tur
cilor ă cari erail în acelù sată. •»

Turcii asemeni se găsiaă ca vre uă 45 táboré pre va
lea şi ’n posiţiunile retranşeate de la Comarţa ; la Slati- 
tza, eraü pO.nă la vre-uă 15 táboré ; aprópe de Luticovo 
ca vre uă dece, şi îinpregiuruhi Sofiei şi drumurile Pi- 
rotu şi Bercovăţu pêna la vre-uă 12 tabore,—în totalii 
cam penă la 80 tabore, şi uă numerósá artilerie.

La diumetatea lui Decembre se începu forte de dimi- 
neţă operaţiunea. Nu era ânsă drumü făcut. Nisce spăi- 
mântătore înălţimi în façia oştiriloril cari trebuiaú trecute 
cu cavaleria, bagagele şi numerósá şi gréoa artilerie ; pentru 
a se sprijini, a se ajuta sait a se adăposti unde-va ostaşii nu 
era nici unu locii, de cât munţi şi stâncile scárpóse, prăpă
stii mari şi adâncimi. Pentru a se face unii drumü, a tre
buiţii să se amploieze batalióne de oştiri şi saperi cari 
într’una lucrau. Néoa învelise câmpiile şi dealurile, şi pe 
la adăposte era grămădită de mai mulţi metri. Nu se 
mai cunoscea unde este druraulii ; şi, ca să se cunóscá de 
oştiri pe unde aü trecută alte corpuri, eraü înfipte, în 
troeni de neoă, pusei cu baioneta în süsü şi lopeţi, din 
distanţă în distanţă.

Yiscolile începură a sufla cu turbare, gerulü crescea 
din ce în ce; nopţile eraü íngrozitóre, şi nefericiţii o- 
staşi ruşi nu găsiaii locü unde să se adăpostiască. Acé- 
stă oştire, pe lângă lupta la care se pregătia de a da peptü 
cu inamiculű, avea uă luptă mai crâncenă, d’a învinge 
greutăţile cari le întêpina la urcarea şi scoborîşulă asfcorü 
prăpăstidse culmi, prin ninsóre, ploi, frigă, şi, atunci, aco-
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p.erite numai deglriaçiâ şi pol ei uri. Pentru a trece cu tunurile 
s’a destinata pentru fie-care tuna, pentru fie-care cliesönä 
câte ufi compani# de soldaţi, adică ca cum ar’ duce a- 
ceste tunuri pe umerile lorii. Şi cu acéstá greutate por
nind colónele şi cu artileria diminâţa din pólele acestora 
munţi, tocmai sérft aű putut să ajunge la vîrfii. De a- 
colo, scoborîşula pe partea cea-laltă era şi mal anevoe, 
numai poteci strimte, repeţlişurl şi alunecoşii. Au legaţii 
tunurile cu otgóne, cu lanţuri şi cu fringhil grese, cari 
le înfăşură pe câte unii truncliiu, pe câte uă peatră, pe 
mărăcini şi pe ce se găsia în marginea drumului, şi le lăsa 
încet cu precauţiune p’între steiurile de stânci ; aceste bucăţi 
mari de uă enormă greutate trecendu-le terîşu de pe gbiaciă 
pe zăpadă, peste stânci, peste bolovanii de petră ce nu 
apucaseră a ’1 sparge, de pe acele înălţimi, penă în va
lea numită Ciuriacu. De acolo alte înălţimi şi mal mari 
şi mal prăpăstiose se redicaü in drumulü pe unde căta 
să trécá óstea, munţii Oumourdag, punctul fi celti mal do
minanta în Balcan-Etropol. Dimpreună cu saperil şi trupe 
erau şi nenumerate cete de Bulgari ocupaţi ca să arunce 
néoa cu lopeţ.ile în tóté părţile de a face drumf. La 1G 

. Decembre, a fosta lovire cu trupele turce lângă Mircovo, 
cari erau acolo retranşate. Prin acesta atact, colona ge
neralului Dandevil atrase spre dânsa atenţiunea Turci- 
lorü, ca să se pótó de altă parte opera înaintarea gro
sului armatei înainte prin munţi. Vijelia en să cu geru 
şi néoa începêpdü şi. mal tare a sufla şi a spulbera, ba- 
talióne de. soldaţi şi oficeril lorü râmaseră făr'de viaţă în- 
nemeţiţl şi degeraţi sub troienii viscoloşî. Brigada Caza- 
cilorü de Caucas şi pëtrunsese cu tóté acestea în câm-
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piilc despre Sofia, înaintând către Gorni-Malina pe şo
sea, ei întâlniră unii convoiu de óste turcă mergând de la 
Sofia la Taşcoşe, cu care se încăirară şi ’lă luară prinsă. 
Muntele care desparte valea Ciuriacu de valea Sofiei se nume- 
sce Cerni-Vere. Acolo eraţi întăriţi uă parte din armatele 
turce. Spre acăstă parte isbindă trupele comandate de 
gen. Şouvalof, ocupară aceste posiţiunl, şi trupele espedi- 
ţionare putură a se lega mai cu înlesnire. La sătulă 
Taşcliisen, posiţiune tare naturale având nisce văl rípóse 
şi stânci care îlă apăra, Turcii acolo în numără mare 
se ţinură în contra Ruşiloră cari îl atacase. Lupta a 
durată aprópe uă di ; şi în cele din urmă Turcii se retra
seră, Cele mal multe regimente seangageară în astă luptă. Sa
tele din acea parte, Dolni-Comarţi, Arab a-Con ac a fostă 
centru de operaţiune al luptătoriloră. Brigada lui Bacher- 
Paşa şi gen. Regep-Paşa, dimpreună cu brigadele Iul 
Mustafa-Remzi-Paşă şi Colonelului Nazir-Bel şi altele aă 
ţinută lupta cu Ruşii şi apoi se retraseră fără a avea 
mari perderî. După duoă dile Ruşii urmărindă pe inamică, 
se petrecu, în defileulă de la Petricevo, uă escramuşă pe
ste care el deteră de uă-dată făr’ de scire cu ariera 
garda inamică, şi, în încăirarea ce o avură cu Turcii, 
perdură duo! generali, gen. Katalei. şi gen. Filosopof şi uă 
mulţime de ămenl. Pe când acestea se petrecură laEstă de 
Taşcliisen, colóna gen. Veliaminof cu 5 batalióne din re
gimentul Penza şi Tambof, brigada Cazaciloră de Cau- 
cas a gen. Tclierevin, 4 tunuri de la a 2-a baterie şi 
2 tunuri de la 5-a a garde! călărăţă, se îndreptă çâtre 
posiţiunile Gorni-Bugarovo, şi se retranşă în acele locuri, 
îndată acâstă colonă fu atacată de uă parte a ostifel
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turce eşitfi. de la Sofia. Venind fl Turcii, peste poduliV 
de la Bugarovo, se desfăşurări dinaintea frontului şi al 
flancului stângii al posiţiunel ocupate de Ruşi şi se siliaă 
si le încongiure flancul ii dreptö. Otomanii începură aci cu 
focuri violente a le pusciloră ; şi Ruşii din parte-le le răs
punse bine.

A duoa di generalii Gurko îndreptă uă colonă spre 
Sofia : divisiunea antei de infanterie a garde!, regimentulü 
de infanterie Kozlof şi brigada venătorilorfi gardeï. Cele
lalte corpuri scoboraii ăncă din munţi.

Cavaleria într’ acestea n’a putut să jóce vre unii rolă 
însemnată din causa tërêmuluï accidentalii, afară numai 
de Cazacii trimişi în recunóscere şi a urmări pe inamică.

Colóua gen. Rauch plecă de la Taşcliisen forte de 
diminăţă, în 20 Decembre, şi ajunse penă sera la podulă 
de la Ischer lângă sătulă Vrajdebna. Podulă era ocupată 
de Turci, fiind el în numără de câte-va tabore acolo şi 
ca vre-uă 600 cavalerie. Infanteria turcă se ţinea înlă- 
untru a vre-uă duoă şanţuri, săpate de uă parte şi de 
alta a podului. Ruşii îndreptaţi cu tactică în mai multe 
colóne, şi uă parte era destinată să trăcă rîulă pe ghia- 
çià, atacară pe Turci cari răspunseră bărbătesce la fo
curile artileriei, ântel, şi se părăă că voră apăra podulă 
acesta penă la estremitate. Pe cândă ensă focurile de 
pusei şi din artilerie bubuiaă cu înferbîntare pe din façia 
podului, colóna pornită spre stânga, şi isbutise să trăcă 
apa pe partea cea-laltă. Turcii când văcjură acăsta că 
Ruşii au trecută pe ţermulă de dincolo, grăbiră a fugi 
d’acolo, şi se retraseră în fortăreţa Sofiei, după ce deteră 
focă podului, şi pe care îlă stinseră numai decât Ruşii garda
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familiei imperiale. Fiind-că se înnoptase nu putéü să 
urmăriască pe Turci. Colóna bivoacă în préjma satului 
Vrajdebna, pe care Turcii îlă incendiase, plecândă eî 
d’acolo.

îndată dupe acésta gen. Gurco făcu recunóscere asu
pra oraşului şi fortereţel Sofia. Turcii într’uă bună di- 
mindţă plecaseră de acolo, şi când veniră Ruşii să ocupe 
Sofia o găsiră plină numai cu bolnavi cari se gătiaii să 
plece în nisce cară cu bivoli. Locuitorii de mulţii evacu
aseră astii oraşii.

Acum să ne íntórcemü privirea către uă altă parte a 
Balcanilor îi, spre pasulu ce se numesce Troian, şi care e în 
mică depărtare mal încăce de Şipca—operaţiunea din stânga 
a armatei ruse. în façia ăstui punctă se afla locot. generalu 
Cartsof comandanţii corpului Lovaţ-Selvi. Punctulă acesta 
era pré interesantă pentru Ruşi, că, intrând pe acolo, se 
lega cu armata lui Gurco şi putea a Îmbrânci corpurile co
mandate de Soleiman care acum se ţinâă înfipte asupra 
garde! luptându-se cu densa. Şi tot de-uă-dată spre acea 
parte la stânga, să isbiască pe Turcii lui Veisel-Paşa cari 
căutau să închicjé la Şipca drumul generalului Radeţki. 
Aci la Troian, tot asemeni ca la Etropol, simtă munţi 
prăpăstioşi şi drumul era închisă de redute. Ruşii cu vre-uă 
cjece batalióne tiraliorî, şi cu tunuri, cari abia putură a 
le urca, puse în sănii şi terîte Cu bivolii, căutară a se 
folosi de ună timp A întunecosă cu c6ţă, nóptea, şi ata
cară reduta care apëra pasulă acesta, ènsa nu isbutiră 
şi se retraseră având mulţi ómen! morţi. El continuară 

- cu lucrările înainte spre a forţa şi a pötrunde pe acolo.
Generalii Radeţki ficsă la 24 Decembre a face mişca-
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re în Şipca, coci la data acesta cele-lalte corpuri de că
tre Tîrnova trebuiau să fie ajunse la Travno. Formă oş
tea sa în duóé colóne: cea din drépta, comand. Locote
nentul generalii Scobelef, coprindea a 16-a divisiune de 
infanterie, 19-lea, 11-lea şi 12-lea batalióne de tiraliorl, 
7 batalione de Bulgari, 2 companii din al 4-lea bat. ge
niu, 9-lea regimeutii de Cazaci de Don, uă sotniă Ca
zaci de Urall, uă baterie de munţi cu câte şdse tunuri, 
disposându-se a le transporta cu sănii. Colóna din stânga 
pusă sub ordinile Loc. generalu principe Sviatopolk-Mir- 
sky, compusă din 3 reg.-de la a 9-a div. a 4-a tirali
orï, 30-lea divis, infanterie, 1 companie delà 5-lea bata
lion de geniu, 1 batalion bulgari, al 22-lea reg. Cazaci 
de Don, 1 baterie de munte şi 2 baterii de câmpii, tot 
asemenea dispuse a se transporta cu sănii.

A 14 divis, infant. 35-lea regiment de Briansk, şi 2 
companii din al 2-lea batalion de geniu stătea asupra po- 
siţiunel Şipceî. A 2-a brig. de la 14-ea divs. şi unu ba
talion din regimentul Briansk erau destinaţi să opereze uă 
mişcare asupra satului Şipca, prin colónele însărcinate 
de a ^lö împresura.

Colóna din stânga, avend să facă unu drum mai lungii, 
porni forte de dimineţă în ajunul Crăciunului şi înainta 
către tîrguşoru Travno la Gouzovo, spre drépta inamicului, 
earű col. din drépta porni tocmai sera de a se duce la Imetli, 
înainte în Balcani, care cădea spre stânga Turcilorű.

Dupe calculu făcutu de statu-major, amênduoë aceste 
colóne trebuiau să fie ajunse la 28 Decembre în façia 
inamicului şi a duoa-iji să începă ataculti.

Ambele colóne căutau a ti acoperite in mergerea
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lorö, principele Sfintopolk-Mirsky ocupând Maglişu. pen
tru a se feri de vre unu ataci! al inamicului despre par
tea Uzungiovel, Haschioî, şi gen. Scobelef, ocupándö Ka
radja, în façift flancului stângii de posiţiunile TurcilorÙ la 
Şipca, colóna sa având a merge puçin până la aceste 
posiţiunî, ca vre uă câţî-va chilometri, şi fiindii apărată 
de muntele Caradja.

Scoborâudu din munte, aceste duoe colóne trebuiau sa 
atace sătulii Şipca ; cea a principelui Mirsky, de la Gou- 
zovo, punându-se prin stânga în comunicaţiune cu gen. 
Scobelef, şi colóna din drópta, de la Imetli, prin Scenovo, 
căutând a se întâlni la drópta cu colóna principelui Svi- 
atopol-Mirsky. In aceste di le. la 2 G colóna principelui 
Mirsky ajunse la Selţi şi din acestü sntü înainta, avan
garda sa, până în strâmtôre la Gouzovo. A duoa-(}i merse 
înainte; colóna gn. Scobelef începu a scoboiî în câmpie, 
asupra satului Imetli. Acolo dete peste Turci, se luptă 
cu dânşi şi ’I îmbrânci afară din aceste posiţiunî, în care 
dânsa se concentra. Tot în acea di colóna principelui Svi- 
atopol-Mirscky scoborî în valea Touudja şi coprinse cu 
mare luptă satele Górni şi Dolni-Couzovo ; spre sérâ, ge
neral Maioru Şnitnicof, trimisă fiind în avangardă de 
flancö cu uă brigadă de la 30-lea divisiune, coprinse, ea- 
răşî cu luptă, sătuli! Maglişii. In iners.ulü acesta prin 
munte oştea avu a lupta cu niscè greutăţi mal mari şi 
mal grele ca cele din munţii Etropol. Stratuli! de neoă 
ca de 1 V2 stânjenii, şi a trebuit să se sape ca nisce 
tranşee pe unde să deschirje drumu. Tunurile de munte le 
sui cu cea mal marc ane voinţă, căruţele, cliesóne şi călăre
ţii cu luptă mare, până ajunseră unde oştea s’a concctratii.
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La 27 Decembre generalii Radeţki, care avea direc
ţiunea generale a mişcării trupelorÜ, merse la muntele 
St. Nicolae de unde putea urma operaţiunile celorrt duóé 
eolóne.

Turcii art fost lăsat pe la posiţiunile cele înaintate de la 
Şipca tote trupele şi tunurile cari le apërase ; elaşteptart, 
se vede ranforturl, şart, că, dădea puçinà importanţă colóne- 
lorrt ce ’I ataca din flancuri; eredért că ataculrt principalii 
o să fie la posiţiunea întărită la sătulii Şipca.

La dcce ore, tunulrt răsună de uă-dată din partea dreptă 
şi stângă a muntelui St. Nicolae, gen. Radeţki putea să 
védá mişcarea ce făcea princip. Mirsky, ce se dirigea că
tre inamică; la amiadl colóna se desfăşura pentru a a- 
taca şi înaintă către întăririle Turcilorft încăirându-se cu 
denşi într’uă luptă crâncenă.

Generalii Scobelef întârziase, din causa greutăţilorrt mari 
ce le a întâmpinată în drumu-I, d’a veni cu corpul îi sért 
la timpu destinată. Acestă Întârziere a causât îi óre-cum 
modificarea planului, mal ales din causa acésta colóna 
gen. Mirsky se aflase într’uă grea încurcătură în diua de 
27, că s’a luptată singură cu inamiculrt, a perdutrt uă 
mulţime de óment, şi soldaţii rămăseseră fără muniţiune, 
fiind ca la uă sută de metri dinaintea întăriturilorrt 
turce. P’aci el erart să părăsiască térimül ce ’lft câştigaseră.

La 28, la 5 ore dimin0ţa, s’a aidit uă canonadă vi
olentă spre direcţiunea principelui Mirsky, care da a în
ţelege generalului Radeţki, că colóna sa despre stânga 
era atacată. Nu se putea ânsă vedea nimicii din mun
tele St. Nicolae, din causă că era uă c6ţă pré. întune- 
cósá. Confiindu-se în soliditatea trupelorîi principelui Mi-
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rsky, gon. Radeţki so résolu că la amiacli îï va, trimite 
ajutorö, cöcl se aştepta negreşit sä sosiascä gen. Scobe- 
lef, şi atunci va ataca cu tote forţele întâriturile princi
pale de la Şipca.

Gen. Scobelef a şi sosit pe la 7 ore, şi îndată a înce
pută ataculu. Venă torit reg. Vladimir se repediră asupra 
flancului stângii al Tureilorii, la Scenovo, şi cu tot foculii 
omorîtoiTi cu care aceştia îi priimiră, coprinseră colinele 
cari se rădică lângă sătulii Şipca, acoperite cu redute. 
Dupe acest succesii, generalii Scobelef trimise regi. de 
OuglicI şi de Kassau contra flancului drepţii al inamicului. 
Aceste regi. se precipitară înainte, scoseră pe Turci din 
liniile retransementeloiTi şi ocupară tote fortificaţiunile. 
Scobelef ducea în acelaşi timpii nreg. Vladimir la ataculü 
din centru şi 5 companii de Bulgari, să coprindë princi
pala redută.

In acest ii timpii Ruşii începuseră at acul din frontit. 
Pe la ami a dl gen. Radeţki dete semnalul, şi luă disposi- 
siţiunile următőre : al 55-lea regimentu de infanterie, de 
Podolia, precedat de 3 companii de tiraliorî, ce susţineii 
4 companii din al 2-lea batalion din acel regimentö, tre
buiau să dea asaltü la retranşemente înaintând pre 
şosea; l-iul şi al 3-lea batalióne din astii regimentfi, o- 
cupâikl tranşeurile despre drépta şoselei urinaü să ser- 
viască ca reserve companiiloril de asaltü. Colonelulü Dou- 
conin de la 55-lea regimentu fu însărcinat cu comanda 
a tutidon! acestorü trupe cari opera la şosea.

Batalionu I-iil din regiinentuli! 35 de Briansk forma 
uă colonă de asaltü cu a sale l-ia şi 4-a companie, ce 
trebuiaü să înaintenze prin unii tranşei! sub stânci, a-
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vônd în réserva alte Ireï comp. din batalion. Al 2-lea 
batalion din regimentele 56-lea- do Jitomir fu ordonaţii 
sa atace prin nă văgăunătură de pămentă, spre partea 
stânciloră mari ; colona sa de asaltu trebuia să fie forma tă prin 
a 5-a şi 6-a companie, cele-laîte companii constituând i- 
mediaţii reserva sa; înfine l-iul şi 3-leă batalion de la 
36-lea regimentig forma reserva generale în pólele mun
telui St. Nicolae, înainte de bateria de mortiere, sub 
comanda colonelului Bakof.

Colonele de asaltu, ce trebuiaü să mérge pe lângă tran
şei! şi pe lângă rîpa spre dropia de stânci, nu se putéü 
scoborî de-cât în mici grupe de câte cinci ş6se omeni, 
şi ele aveu de scopu a ataca din flancă tranşeurile turce 
de la şosea, şi a seconda atacul ii principală; dupe ce 
percurseră ca vre-uă 800 paşi ele eraü silite să dea cară 
pe şosea. Trupele avansate a le fie-căria colóne se puseră 
la locurile ce li se ordonase, fără sgomotii şi bătaie de 
tobe. Săpătorii spargéu stâncile cari se opunéű ca nisce 
ziduri eşireî din şosea şi înainătrii către redute.

în curend companiile de avangardă de reg. Podolie in
trară în ântêiulü retranşementu ; de uă-dată atunci Ţui
cii din lăuntru întăririloru traseră focuri de pusei cu uă 
nespusă iuţială.

Şi al duoilea tranşeu dupe cel d’ânteî fu luată de la 
inamică, dér en preţulă a enorme perderl. Şi cel cari scă
pară cu viaţă umplură indată cu cadavrele loru şanţu
rile de la al treilea tranşeă.

Turcii din Jăutru reduteloră se luptaii atunci cu furie şi 
desperare. Ruşii cari îl împresurase şi ’I asalta mér
gén dând năvală şi aruncânduse ca nisce stânci repedite
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din munţi peste şanţurile lorii, sub plóie de gldnţe şi o- 
buse, ca cum acolo s’ar’ li grămădiţii tote trăsnetele in
fernului pentru a distruge omenirea...

Ranforturî erau necesarii acolo ; l-iul regimenttt de Po- 
dolic şi apoi al 5-lea îndată fură trimise. Focurile eraţi 
atât de violente că cei mai mulţi omeni care eşiau din 
tranşeil cădert morţi; la vre-uă 50 paşi mai ’nainte şo- 
séoa era plină de omeni morţi şi răniţi ; în aceltt mo- 
mentii ajunse, condusă de colonelu Bakof, l-iul batalion 
de la al 56-lea regimenttt Jitomir, chiămatu de la reservă.

Aceste trupe próspete putétt să se mănţine în tranşeuri, 
dér era peste putinţa de a putea înainta, sub focultt în
crucişaţi! a dece mortiere, cu uă fuciladă u ci gátőre din 
frunte şi duóé baterii de obusiere din fianctt.

Cttţa lăsându-se cu întunericu şi mal mare, nu permi
tea ca să se póte orienta, opria vederea trupelortt cari ocupatt 
tranşeele ca să se desfăşure să ocoliască pe inamicii, co
lonele de asalttt însărcinate de a năvăli peste Turci eşiră 
oară afară pe şosea, şi se găsiră îii aceiaşi posiţiune ca 
mal înainte.

Brigada acesta perdu 1,700 omeni , şi diumëtate din 
ottçerï, ensă ea făcu unii mare serviciu, ocupând dinain
tea el vre-uă duoé-deci de tabore şi totă artileria ina
mică, închidendtt pe Turci ast-feltt că numai avură nici 
uă eşire.

Focurile inamicului slăbiră pe la 4 ore, şi apoi încetă 
de tottt. Generalulu Stoletof, de la colóna gen. Scobelef, 
raportă îndată generalului Radeţki nuvela că Turcii de
pun armele. Armata Turcă la Şipca avu sortea care cu 
uă lună înainte o avusese cea de Ja Pleviia.
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închis fiind din tote părţile, negăsindă vre unö locă 
pe unde să iasă, Yeisel-Paşa s’a predat cu 41 tábore de 
oştire, 93 tunuri şi şese drapelurî ce căclură în mâinile 
Ruşilor îi.

Victoria acesta decisivă a costat pe armatele Ţarului : 
5,465 omeni morţi şi răniţi, între cari duo! generali.

Avênd acum în totă întinderea Balcanilorü doue trei păsuri 
deschise, Ruşii putéű merge înainte peste armatele turce, 
cari, sdrobite şi ameninţate din tote păi ţile, numai erau 
în stare d’a mal ţine uă resistenţă seriosă.

La Constantinopole rămaseră toţi ca loviţi de träsuetü 
aflând acésta nuvelă, fură înmărmuriţi cei mari şi cei 
de la serait!; afară de populă ce nu scia nimicii, şi că
ruia mereu i se spunea că armata Padişachuluî face mi
nuni de biruinţe pe câmpulă de bătălie.

304.
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Acum ochii noştri să se ’ntórne de a privi pe acei ne
fericiţi cari fuseră nevoiţi, saü constrânşi de a părăsi 
căminurile lorii şi multa puçina averea ce aii avut-o.

Precum lăcustele ne ’naripate fugă de dinaintea gl<5- 
teiorü cari le calcă şi mătură câmpiea strivindu-Je şi o- 
morându-le prin şanţuri, ast-felii Turcii, armate şi popu- 
laţiunea, emigrându de la Dunăre, de prin oraşele şi sa
tele din pólele Balcanilorü, fugiaü in desperare şi ’n 
starea cea mai deplorabile, de dinaintea armateloră ruse.

Deci emigraţiuna poporului turcă cu femei, copil, bètrâuï, 
cu vitele, catîril şi cu ce au putută scăpa de prin că
minele loră, niergéndü sub riinsore cu geră, precum cji- 
serămă, desculţi, fără îmbrăcăminte, călători fugitivi prin.
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păduri, pe joşii, p’în gloduri, plängend5, cădend, inurindö 
de főmé şi de gerii, ne póte înfăgişa tabloul ii îngrozitorii 
în care neamul ft omenescü vre-uă-dată este cu desăvîrşire 
biciuiţii. Tótit acéstil lume, astă populaţiune desolată şi 
isbită aşa de tare, se îndrepta către Constantinopole : tot 
într’acolea unde înaintaü şi Ruşii. Trenurile calei ferate 
Filipopoli-Andrianopole, trecea continuii ducendtt armata şi 
pe emigraţi cu bagagele loru. Şerpele acesta uriaşă fugia 
prin ninsórea ierneï, precum balena in valurile oceanu
lui, însemnându-se de departe în şesurile A ndrianopoleî. 
Cu tote acestea mergea forte greii din causa că néoa aco
perise şinele cari trebuia desgropate ; şi ’n tot locuiţi, pela sta
ţiuni, nenumărată mulţimea de omeni aştepta să apuce locii 
p’în vagoné. La staţiuni unde se opria trenulti, se încin
gea uă luptă, care de care să apuce să intre ; se îmbrân- 
ciau, se aruncaţi joşii de pe scări, unii cádéií sub róte 
pe şine, cari eraţi striviţi, alţii erau aruncaţi afară fiind 
morţi degeraţi. Locomotiva fluera ele plecare ^i mulţimea 
se punea înaintea eî ; se agăţa de férele de pe la uşi, 
de lanţuri şi de aripile vagónloiTi. ínvan strigau conduc
torii şi se suna de plecare; fluerulti ţipa, lupta era în-' 
ferbîntată ; nimeni nu putea controla, că mulţimea nu se 
retrăgea, dândti năvală merett şi voindtt a fi dusă, ne 
mai putendii pacienta şi aştepta venirea unui alt trëntt. 
Scenele dureróse, starea de desperare şi agonie era vă- 
dută în tottt locuiţi şi pretutindeni despre nefericiţii ace
şti călători cari nu găsiati case unde să se adăpostiască, 
nu era pâine şi chiar apă, fiind lipsă mare pentru nume
ruséi e cîrdurî cu femei şi cu copii, precum nisce turme 
rătăcite prin pustii. Asemeni şi ostaşi se vedét! imbul-
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(lind u-so. şi fugind ii dimpreună cu popului ii, tot înainte spre 
Stambul. La Andrianopole, erau pregătiri inad de forti-, 
ficaţiunî cu oştire concentrată cu muniţiune şi provisiuni. 
AcqIo, Mecliemet-Ali, muşcându-şî mâinile că n’a adus 
ună ajutoră Juî Osman când era timpii, voise să i*epare 
aci greşiala lui ; dér au (Jind că vine armata rusă cu uă 
nespusă iuţială, care tăia linia de comunicaţie dintre Balcani 
cuEderne, şi, căSoleiman cu tóté forţele este isolatil, se des- 
corage. Póte că elü avu şi ordinii pentru acósta, arse muniţi- 
unea şi provisiunile, strică redutele, ţintui tunurile cari nu le 
putea transporta şi se retrase cu tătă oştea aceia sub murul ii 
Constau tinopol el ui, lăsând în Andrianopole câţi-va gendarmî, 
şi aceştia ordonaţi să se retragă mai în urmă, dimpreună 
cu emigraţii cari dintr’acolo mereu fugiail. Ruşii înaintară 
grabnicii penă ajunseră la ţermil Mariţei, şi găsiră An
drianopole părăsiţii de oştiri otomane.

Andrianopole este socotită a duoa capitală a Turciei 
de Europa. Oraşii cu întindere mare ; trei rîud se ’mprenă 
lângă elu. Are monumente însemnate, populaţiune nu- 
merösä, industrie şi fabrici; din timpii cei mai dcpătatî 
se memorează în elu lupte, invasiunî, încliiăerî de trac
tate, prin care s’aă decisă sortea populiloru şi a Orien
tului. în elü numele lui Andrian s’a consânţită penă a- 
stă-(jî, cel-ce l’a fost dotată cu multe înfrumuseţări, apc- 
duce şi altele. Goţii, Hunii, Avarii aă trecut pe acolea ; 
posede moschee însemnate şi biserici ; numele lui Bajazet, 
Amurat se răsună prin gura populaţiei din timpulă când 
era acolo scaunulü Sultaniloră, penă a nu se lua din mâi
nile lui Constantin cetatea cea mare, a duoa capitală a 
Romei.
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Ruşii dér, toţi generalii şi armatele cari le descrise- 
rămă, veniaii aci ca să ocupe astă metropolă a Rumclel, 
ca şi la 1829. I)e uă-camdată eî umpluseră văile para- 
disiale cari véra înfăgişaza păduri de rose şi arbori odoriferl, 
iarna ensă craii învelite de troieni de néoá, Cazanlîcu. Ru
şii unipluseră aceste lunci, aceste renumite câmpii cuorezăril.

Panica dér intră şi în palatul0 Padişacliulul, care se 
spăimântă, dupé ce ţinuse îndestulă ocbil îndreptaţi spre 
Mediterana, către Europa interesată să vă(Jă venindu-î 
vre unii ajutoră ; şi nevenindă de nicăiria, când era pe- 
riclu pentru imperiă, grăbi de a trimite plenipotenţiari 
la Cazanlîc şi la Andrianopole să negoţieze cu capul ar
matei rusesc!, Marele duce Nicolas, despre ună armisti- 
ţiă. însărcinaţii n’avuseră actele loră dupre regulă for
mate şi se înapoiară. Alţi plenipotenţiari, se duseră în- 
grabă cu chârtiile în regulă. Voi prin acésta a câştiga timpă...

Turcia acum se asemăna ca uă femeie ce ’şî da sfîr- 
şitulă, delăsată, precum am clisă, de Europa interesată 
în a sa chestiune. Populaţiunea cu tóté acestea fugia şi 
intra din tóté părţile înlăuntrulă Constantinopolel pe tóté 
porţile, unde se înmulţia miseria, lipsa şi mulţimea su
feri nţeloră...

Să intrămă în óre-cari detaliurî ce s’a petrecut cu acel 
fugitivi.

Cu celă din urmă trenă care sosi de la Andrianopole, 
pe acele clile de focă la Constantinopolă, într’ună vagon 
de rând se găsia sir Edgard... şe^ăndă alăturia pe uă 
bancă cu ună musulman ce ţinea ună copilă în braţe şi 
cu cadîna lângă elă ; densulă privia cu uă mare atenţiune 
şi observăndă scenele deplorabile mal süsü descrise.
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In in kJ lo cu Ifi en să, astui flagelă al neforiciţiloru emi
graţi, se mai gusiaü fanatici pOnă la nebunie cári ’ş a- 
mestecaü cântecile cu plânsul fi amarii al suferindilorfi. 
Eată unul fi din acei osmanlîï endiferentft la spectaclu ce 
se petrecea şi care se credea în paradisulfi promisă de 
Profetfi, cântândfi ast-felfi :

,Precum strămoşii noştri de bravi şi fericiţi,
>Cu spada sângerândă noi sfintemii renumiţi!
3 Şi ’n flórea vitéziéi, la bunulfi traifi proniisfi,
>Sperămfi uă altă viaţă mai dulce ’n paradişi!.
> Precum strămoşii noştri, aşa vom fi fi şi 101,
>Purtândfi străluciţii nume de osmanlîï eroi!..
— De unde vii, întrebă lordul fi pe cel fi alătur! cu den

sul fi, şi cum te numesci?
— Hechim, rëspunde musulmanulfi. Am •scăpată simţii 

acum trei sëptàmânï cu mare greutute dupe bătălia de 
la Plcvna. Am mers ca şoricele pe sub pământii şi ca 
pâsërile în aer fi îndreptând u-me către Carlo vo, şi m’a 
costat peste cincï-decï de lire de aurii ca si, scoţii fe
meia mea şi cu copilfi de acolo. Unii bulgari, căruia efi 
îï făcusem altă-dată multe faceri de bine m’a ajutat acum 
şi .elfi.

— Despre Osman ce sciî să ’mî spunî? adaogă en- 
glesulii uitându-se la musulman cu unii mai mare interes.

— Rănit! rëspunde acesta, este luaţii prisonerü. Pen
tru elfi am însărcinări şi grăbescu să ajungfi la Stambul. 
Ce să' fac ? vficjfi că am întîrdiatfi ; am aşteptat penă mi 
a venit femeia cu copilul fi!.. Voiţi spune a sale întâm
plări Ia lianâma sa...

— Est! ascherft nizam? întrebă englesulfi.
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— Artileristü de la Vidin redifă, rëspunde Hédiim, 
care îşi ţinea copilulă precât putea lipiţii la peptű şi 
învelindu-lv. cu mantaoa sa învechita roşă şi care fusese 
ciuruită de glonţe.

— Eată unu ce curioşii, disc sir Edgard în sine ; cum 
a pututü si. scape ast soldată când Plevna a fostű cer- 
nată de nenumeratele trupe?

- Banii mei m’a scăpat pe mine, cadîna şi pe copilă. 
Şi ce nvar fi folosit banii aceştia déca îraï perdeamă fa
milia? adaogă Hédiim, care, în starea aceia de plânsu 
cum se găsia, îï mai venia une-orî să cânte.

Femeia ui îşi avea ochii roşiţi şi obrasulă învëlitü cu 
uă măramă subţire ; era învineţită de suflarea crivăţului 
care înghiaça şi vestedesce inima şi stinge cu viaţa şi 
bucuria. Ca mamă, îl era mal multă grijă pentru copilű 
de cât pentru densa. Pe copilă îlă ţinea tata strens în. 
braţe. Femeia ţinendă grămădite tóté câte le avusese cu 
densa ca să se scutiască de frigă, într’una o ducea plân- 
gendă, în ucéstà amărîtă şi fatală câlëtorie, şi ochii el se 
roşiseră ca cum ar’ sta să pice sânge din el. Bărbatulă 
el ca să o incorage une-orî cânta.

Eată-I în fine ajunşi la cea din urmă staţiune la por
ţile de la Stambulă, unde se voră da cu toţii josă din 
trenă. Şi d’acolo, se îngrijîaă uude voră trage mal iute, 
intrândă pe uă portă, să ajuugë, cliiară în momentele a- 
celea, la vre uă casă de musulmană saă ori uude la cine 
va fi ; cöcl, tote locuinţile eraă prinse geméndű tóté car
tierele şi tote casele, ori cât c Bj\sanţiu de mare, de 
mulţimea care se grămădia în töte cjilele, de prin tote. 
părţile imperiului, a emigraţiloră turci. Uă scutială unde-
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va, vre unii adăpostii lc trebuia cat mai curèndii, coci 
copilu lorii tremura şi femeia asemeni; frigulö, fómea 
şi setea îl tortura. în timpii de iarnă era diua mică şi 
cu copilulă în braţe, pré cu greu! nu putéií, acest! emi
graţi, să întânjie pe strade! De aceia el se dideseră joşii 
la uă stanţiuue mal îndărătă la margine.
• EI traversară oraşul, intrândü cu uă araba pe porta 
despre Andrianopole şi apucară pe lângă’ moscheea Sul- 
tan-Mechemet.

în celii d’ântêï foburgii unde el intrară aű vecjută cu 
ochii mulţimea acea de străini sosiţi ce sta tăbărîţî pe 
strade; şi ca cum acestii cartieră era jurată pentru că 
în elă nu se găsia locă în nici uă casă să fie ospitali- 
ată nefericitaacéstá familie emigrată. Hédiim suflândă mereu 
să încăhjiască mânuţele copilului s6ă, începu a striga:
— >DaţÎ ospitalitate unul soldată scăpată delaPlevna?
— >Nu este locă; avemă musafiri! e totulă prinsă în 
casele néstre ! rëspundea unu omă tiriachiă din ună cear- 
dacii, saă cel cu care se hitel ni a prin tote părţile şi îlă 
aiujiră. Copilulă seă plângea, femeia lui se văita şi se 
omora de durere.

Ha! părintele ş’aduse aminte. în astă mahala, la mar
ginea unul meidan, Hecliim, sciea, pe ună bieţii bătrână 
hamalii de meserie, care trăia în uă căsuţă prostă, omă 
săracă, êusà ună omă bună cercată prin tote, Bulgară 
de origină. ÎI veni în minte să tragă Ja căsuţa acestui, 
la care, pentru-că era iarnă, cu copilu şi cu femeia şi se 
înoptase de tot, ar’ ii fost fericită priimiudu-lă. Dúca ar’ 
fi fost numai elă singură ar’ fi ncmerită şi în vre uă ca- 
sarmă. Apoi Hecliim inima! putea fi prejudiţiosă, de a
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Priimi un bine facere ospitalitate de la unu necredinci
oşii' bătrânii fara. femeia! Baba-Yelicu, bătrânulfi hamalu, 
şedea întruă căsuţa, precum diserámö, tocmai în foburgul u 
celü depărtată pe unde venia Hédiim cu familia sa. O- 
prindu-se elfi în pragulu uşeî acestui bătrânii şi întrebând 
deçà sitntu priimiţi, nu luă séma că ei*a uă femeie bă
trân A. care aştepta afară.

Hccbim cu fruntea încreţită privindu greble împregiu- 
rări cu destulă sânge rece, dise mai antei în sine aceste
vorbe: >Cine ce face, lui îşi face!./'

Acolo intrândă vădii uă cjisuţă săracă, pereţii afumaţi, 
unu mangalu în micjloculă camerei, în care puçinï căr
buni cu uă cenuşă albă pe d’asupra mai tempera cevaşi 
frigidă care intra de prin tote părţile, din ferestrele cele

era căscată de câteastupate cu nisce căiţi şi uşa care 
duoă degite la pragă.

Dér unu spectaclu durerosă isbi acolo vederea celoră 
acum sosiţi. Pe unu pată, în colţultt camerei bătrânului 
liamalu, sta culcată uă biată femeie jună slabă, galbenă 
la faciă şi cu ochii duşi în fundu capului, care apropo 
numai putea vorbi fiind consumată de maladii şi lungi 
suferinţe, par’-că era unii scheletă. Alături sta uă alta, 
tot asemenea jună, care se 
pe cea amalată, şi ’i adusese într’unu servetă lucruri d’a 
le mâncărei, simiţi mari, franselă, halva, smochine, 
charu, lămâi şi altele; ea sta lăcrimând lângă patul celei 
amalate şi dicendu-i:

— Bună Ancă, mare e puterea lui Dumneijeă ! te vei 
face tu sănătăsă!.. Să stai liniştită, să te îngrijesc! cât 
vei putea, şi de primăvără, fâcôndu-se pace,“ cel fi d’ântîi

părea că venise să certeze

za-
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vaporâ care va merge la Galaţi te va aduce acasă!.. 
Lasă, asta va fi îu îngrijirea mea! — Déca aşi putea să 
vădii oncă uă-dată surele răsărind acolo unde m’am năs
cută, răspunse acea fiică, n’aşî mal dori uă altă fericire 
pre pămăntu! Ah! maica mea!.. Pişe tînăra fată ce era 
în starea cum o descriserămă.

— Acum te lasă, mă ducă, că se înoptează, şi în
noptată este frică marc pe stradele din mahalale, că 
ună bandită bântuie părţile astea. Acesta face multe rele ; 
şi uimei nu póte pune mâna pe elă să ’lă prindă.

Hechim cu femeia lui şi cu copilulă tocmai intră: 
— Baba-Yelicu !.. (lise elă intrândă, siintemă noi priimiţl la 
dumnéta? venimü de pe drumă departe!..

— Cum nu! răspunde bătrânulă hamală, cum nu! pof- 
timu aga Hechim. Numai să erţl sărăcia nostră. Poftiţi 
de şedeţl, şi bine aţi venită!..

— Numai Dumnedeă este avută şi cu Sultanulă, in 
a căruia umbrire cată să ne adăpostim cu toţi. —Dér de 
departe? aga Hechim, adaogă bătrânulă hamală.

— De obosită ce sântă, degerată şi flămândă nu sciâ 
nici să răspundă... de la sângerosa Plevna, abia am scă
pată cu cadîna şi cu copilulă în braţe.

— O! Dumnedeule! Cunoscuţii noştri or’ fi mal scăpată?.. 
Al mei, acolo, şi mat departe de acolo?., dise bătrânulă, 
şi cletinâudă cu capulă când vorbia. Bine că nu mă pu
seşi la uitare!.. Poftiţi mal aprópe lângă mangală ca să 
vă încăldiţl; şi apoi că al trasă la mine, îmi vel face 
atâta bine, Aga Hechim, să ’mî spui despre ai mei cel 
aprópe la Dunăre!..

Soçiea musulmană, când intră în acostă casă, vădăndă
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unu omtt ocolo, îşi învèli façia precum e obiceiul tt cu tul
panul u de sub brobodă, şi se .mirii că nu face asemeni 
şi femeile cari le găsi înlăuntru, pentru-că a intrat unii 
alţii bărbaţii, ş’afară de acesta ele nu avítt unghiile că
nite !..

Iiechim nefiindft aşa prejudiţiosă ca soçia sa, şi mal 
alesö înast-fel de timpi, se aşedă pe laviţă la uă parte când 
Baba-Yelicu târî unii scauntt dinaintea mangalului ca să 
şâdă femeia musulmană cu copilultt. Micuţul ii plângea. 
— Val! drăguţule copilă! de ce o fi plângândil? (Jise fe
meia jună care şedea lângă cea amalată. Hechim care 
înţelegea binişortt acéstâ limbă, răspunse :

— De fonie, că vcnimtt de pe drumtt. Bani am encă, 
dór pâine îmi lipsesce de erl.

Anca adăogă:
— Dumnezeule! s’ar’putea asta? Să dăm îl, dragă Su- 

sană, copilului să mănânce, uite simiţl, smochine ce ’ml al 
adus dumnéta acolo în legătură.

Susana sări cum audi, deslegă servetultt şi rupse uă 
mare parte din pâinea albă şi o ’ntinse la copilă precum 
şi la mama Iul. Femeia luă pâinea, pe care o ţinu sub 
uă mână, ear cu ceelaltă luă mâinile copilului ca să le 
tncălcjiască la mangală. Densa mulţiămi cu ochii junei a- 
celeia de bunătate. Hechim şedendă cu piciórele încruci
şate pe laviţă, stătu cât-va pe gânduri, apoi scöse taba
chera cu tutuntt pregătindu-se ca să fumeze.

— Cu cine al venit? întrebă Anca pe Susana fâcëté * 
rea el de bine. — Am venit cu bunică-mea, că e pré 
departe penă sa ajungă de la Fanar aici. Atâtea cóste 
am suită şi am scoborîtă.
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— Bunica dumitale?.. întrebă. Anca cu mirare pe juna 
acésta protectórea sa. nu sciamü că este aici ! Ea, c în 
Constantinopolu?.. — A! am uitată să ?ţl spun. Alaltă- 
erî înturnându-mă acasă, dupe ce plecai fi d’aicî, închipu- 
esceţT că găscscă pe bunica-mea care a venit în timpă 
de iarnă pe la Triestî la Constantinopolu, împreună cu 
nisce familii cari mergă la Ierusalim. Drept, eft i am 
scris pentru ca să vine şi îl trimisesemă şi bani. Nu pot 
să 7ţi spun câtă bucurie am avut când am vădut-o ; coci 
numai ea singură mi a mai rămas pe lume; că mama 
mea. adaogă fiica lăcrimândă, puçin în urma tată-meu a 
muritű. — Dér, ce di ci, bătrâna a venit cu D-ta? Te 
vădă numai singură, dise cu dre-care mirare juna ama- 
lată. — Ea aştăptă afară. N’a voit să intre cu mine ca 
să nu întârdiămă aici. — I)il să intre, draga mea! Ce 
te temi că o să întârdil? n’aveinu pe tata Velicu aici 
care o să vă însoçiasca cât de tânjiă. — Negreşit, răs
punde acesta, aprindă felinarulă mefi cel mare, şi cu elă 
aprinsă umblu penă la diuă întelnindu-me cu caracolu pe 
stradele Stambululuî. — Numai sta! chiamă, vaidemi- 
ne! să intre bătrâna!.. O să mi se pare că vădă pe ma
ma mea, uă femeie bătrână din ţeara nostră!..

Bunica în cele din urmă intră, care ţinea uă legătură 
în mână încărcată cu fel-de-felă de lucruri d’a le mân
cării, tîrguite de lângă bezesteni. Aci, astă adunătură, 
se putea dice societatea celoră suferinzi, pe care uă mână 
nevăzută se scobdră spre a ’I consola în durerea loră ; 
uă fiinţă amalată, ună bătrână, şi familia musulmană, 
care atunci venise şi era în starea cea mal de jéle... Bă
trâna fu. salutată de către toţi, şi densa mulţiămi, fiind
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cu totulű voiósá că găsesce acolo ómen! ce ’ï vorbia ro- 
niânesce.

lu scurtd, Susana, cum vedeţi, aducea într’ună cliipű 
adevărată crestinescü ajutorii acestora la toţi din mica eï 
fortună. iugrijia de nefericita eï compatriotă dăndu-i 
cele trebuincióse, ca la uă soră a sa. Cu ’acéstá ocasiune 
ea a atrasă stima şi aceluî de uă altă religiuue ; ea a o- 
ferită tóté acele merinde soeieî musulmanului care avea 
mare lipsă. Nu este pre páméntü nici unii simţimentă 
mai nobilă inaï sântă ca generositatea!!.

Hechim care sta la uă parte fumândă, văcju cum se 
petrecură aceste tóté, făcu ochii mari şi privi cu multă a- 
tenţiune pe bătrâna. Ea avea înbrăcăminţl potrivite cu e- 
tatea sa şi după tiinpö, cu brobóda pe capă şi cu caţa
veica de iarnă înblănită cum umblă femeile bătrâne în 
părţile Dunărei de josă. După ce Hechim îşi frecă cât
va uă sprâncănă, se adresă dicăndu: Minune mare! Eii 
te cunoscă pe dumnéta!..

Femeia răspunse cu óre-care luare aminte :—Se póte ! 
dér nu sciă de unde? — A trecută ună an şi vre uă 
duoe luni d’atuncl când venisemă la Ismailu ca să cum
pără producte. Acolo duoe lucruri mă face să nu le uit. 
Ună focă mare se aprinsese par'că ardea tot oraşul, şi 
ună june ascheră care a intrată într’uă casă coprinsă de 
flăcări să scotă uă femeie, care alt-felă ea ăr’ fi murită 
acolo de nu era acelă voinică. Pe dumnéta te am văc)ut 
atunci, dinaintea caseloru ce ardcă, plâugăndă şi jelindă 
pentru acea femeie care rămăsese în focă. Mi le aducă 
tóté aminte, uite par’că a fost eii—Ce intèmplare! dum- 
ncta, răspunde femeia, mi aduci aminte nisce lucruri gro-
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zave!..— Hei! mama! Să me erţî ca ’ţl cjic aşa, fiind-că 
esti bătrână, adăogă turculü. Eű am petrecut şi am vëcjut 
lucruri ce face să se cutremure mintea şi carnea pe omü ! 
Am stat cu piciőreié în zăpadă amestecată cu sânge pa
tru (Jile de rând, bătându-ne mereă, fără a bea, a mân
ca, saü a fuma. Şi apoi când am părăsiţii şanţurile în 
care <Jile şi nopţi petrecuseràmü, a fost omorulü mai pre- 
susüdupô cum póte cine-va să’şl închipuiască!.. Eü, amü 
scăpaţii din acelü locü... Velicu asculta aceste vorbe cu 
uă deosebită atenţiune. Am scosü şi pre femeia mea, conti
nuă Hédiim, din acel fi locü închişii şi împresurată de 
duşmani, din acelü locü de peire, prin ajutorulű unul 
Bulgară căruia i am dat tot aurulă ce ’lă purtamu cu 
mine; coci, déca nu luamă de acolo din atâtea primejdii 
nevasta şi copilulü meü, me înturnam şi eă ca să fiü dus 
prisonerű precum aţâţi nefericiţi confraţi al mei!..

Susana rămâne înmărmurită auijind cele întâmplate la 
Plevna, şi că acestü turcii cunósce pe sergentulü Mitea.

Hechim penă a nu se întîlni în vre uă cafenea, saü 
pe .stra.de cu vre unulü din amici, şi până a nu merge 
la seraitt, să ’şl îndepliniască comisonulü pentru Osman 
dinaiutea celorü mal însemnaţi rigialurî, precum avea în 
gôndü să facë, spunea acestea aci în aucjulü a câte-vă 
femei şi bătrânului Velicu, vorbia şi nu se mal potolia 
par’că vërsa focü din elü, descriindü p en colile şi suferin
ţele Iul. Şi, când cjise că pe femeia şi copilu ’ï a scăpată 
prin ajutorulű unul Bulgară de la Plevna, repetă vor
bele: ^Cine cc face Iul îşi face!..€

—Şi al cunoscută dumnéta pe acelă sergenţii Mitea care 
a fost iu oştea de vânători? întrebă fiica cu mare inte-
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rea fi, şi ca cum schimbarea de pe façia sa trăda bucuria 
ce o simţia în iuiina el.

în urmă* rëspunde Hechim : elă era din alt-felă de oş
tire. L’arn avutù noî prinşii în Plevna şi de mult este 
trimis aicia. Trebue să fie în Stambul la vre uă casar- 
mă; póte la Daut-paşa. — Déca este adus prinsa, răs
punde Yelicu, apoi trebue să fie între prişoneril Ruşi cari 
săntă ţinuţi în insulă Prinçipi, saă Calchi, la Marmara...

— Yaî! bietulă copilă! esclamă bătrâna.
— Dăca nu va fi murită! dice fiica lăsândă capul în 

josă, că alt-felă ar’'fi fostă peste putinţă ca eă să nu 
’lă întâlnescă unde-va. O fi póte înmormântată, adăogă 
ea, uitânduse în ochii buniclii, la Agliion Dimitri, în chi- 
mitiră.—Bietul copilă! ce inimă nobilă elă avea! Este a^ 
devërat că dintr’ună mărăcine ese ună trandafiră ; miutea la 
omă se laudă, fie elă scos chiară diu opincă! Elă, continuă 
bătrâna, din neaverea sa, a dat 300 fand pentru ajuto- 
rulă nostru, când tu, fiică, serial şi cereai cu lacrimi ună 
ajutoră de la Dumnedeă şi de la ómen!, pentru a fi scósá 
de la robie!..

Hechim rămăsese earăşî pe gânduri şi fuma, ca cum 
prin fumarea astei plante narcotice durerile lui eraă ui
tate. Copilulă săă tăcu din plânsă, dupe ce îmbucă pâine 
şi din celelalte merinde cu uă nespusă lăcomie a fómel. 
Femeia turcă, care şi dânsa îşi amintia nefericirile sale, 
Îşi ştergea lacrimile şe<Jând cu copilulă lângă mangală.

— Cine v’a ajutat în nefericirile vóstre? <Jise eară 
Hechim adresându-se către femei. — Prieteni cel adevă
raţi, răspunse bătrâna. — De astă-<JI înainte fiind-că aţi 
'venit cu pâine şi m’aţî ajutat pe mine, femeia mea şi
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copilul îl meu, când nu sciam cum şi unde sil aflu gra
bnicii ajutorii, să me cundsceţi şi pe mine între priete
nii cel adevăraţi. Am soçie şi copiii! precum vedeţi, a- 
césta este de ajunsă ca să ve póte încredinţa de inima 
şi prietenia mea! — Să cercetezi şi dumnéta să afli ce 
s’a făcut şi în ce stare °este sergentul ii care dici că Y ai 
cunoscut., adăogă juna fiică. — Rëjnâï pe pace! Hédiim 
este în Stambul ; şi, ori cât este de mare şi întinsă o- 
raşulu nu o să ’mï fie cu greü ca să aflu de el ii, şi o 
să ve însciinţezii.

Bëtrânu Yelicu aprinse unii felinarii înveliţii cu ţiplă, 
ca să ducë aceste femei penă în cartierulă Fanaru. Era 
uă lumină ca diua în acea sără, şi în umbra caselorii 
de pe dealuri cari se întinde penă în apele lui Cliriso- 
cheras, ómenii cu felinarele aprinse circulau pe strade, 
ca şi bărcile ce plutia şi se vedea luminile din ele 
pre valurile Bosforului încântătorii.

Cât despre Hecliim şi familia sa, s’a mulţiămitii să aibă 
uă rogojină ca să o aştârnă într’uă parte a camerei, să 
se culce şi să uite nemărginitele sale supărări.

Despre prisonerii Ruşi şi R.ománi, aduşi la Gonstanti- 
nopole, precum o (Jisese Yelicu, ei eraii încartiruiţi în 
Insula-Prinçipilorü, în marea de Marmara.
Sergentulü nostru Mitea, fusese din numărulă acestora. 
Pentru-că ranele sale s’aű fost obrîntitii de pe drumii, a 
stat mai bine de duoă luni în ospitalulu grecescü penă 
s’a însănătoşită şi s’a vindecat bine.
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străluci tőre ţinută, fiind la palatulă seu celîî renumiţii, în
frumuseţată de ornamente cu colóne de marmură şi ias- 
pis şi cu tóté rarităţile produsuri din Orienta, domn 
suveranii, căruia atâtea provinçiï a le imperiului concură. 
a*i înavuţi arsenalele, museele şi tesaurul, era nemulţu
mită; grijile îi îngreuia cap ulii repedile şi desast.rósele 
evenimentt*. petrecute de curendô îlă spăimântă. Seraiulü 
söu este uă minune prin posiţiune, mulţimea camerilorö, 
mobilierulü din ele şi obiectele de artă cari se găsescă 
acolo, tot ce póte fi mai scumpii, ce e mai grandiosă. Gră
dinile sale pururea vercjï şi înflorite precum şi picturile 
a fresco, produse de maiştri renumiţi, represintă tóté se- 
sónele, arborii cu fructe, rose şi cele mai delicate flori, 
munţi, câmpie şi marea. Fontânilc cu murmură dulce vérsa 
unda cristalosă sub unu ceriu de azurii care îl îi reflectă. 
Ferestrele cele arcuite, ornate cu galerii şi lăsâiulă să a- 
tîrne în voie draperii de mătăsuri şi catifea cu ciucuri 
de aură, în camerile de gală, producă uă lumină aşa de 
plăcută, înlăuntrul spaţidseloră săli, precum într’uă fru- 
mosă di a primăvereî dă bucurie radele sórelui.

Mirosulfi ambrei dispută cu acela al flóréi de lemâî 
şi portocale, essalată de prin teraţele unde crescu aceşti 
arbori, pre-din-façia palatului, şi umple coridórele sale de 
îmbătătorulă profumă.

Picturile, sculpturi şi mosaiculă pe pereţii acestoră sa- 
lóne, mai alesă la palaturile cele no.ui, preocupă mintea 
edificiurile, arta şi gustulă cu cari simtă construite şi 
ornate. Ochii celoră cari aă ocasiune d’a le frecuenta nu 
se mai satură privindu-le. Lemnulă de roşă, cimişirulă 
lucrată cu multe colori ca şi mosaiculă strălucitoră, for-
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mează parchetele peste care se aşterni! covóre pre unde 
calcă. Gransiniorulii, de pre lângă care tot-d’auua nu lipsesce 
marele eunucii.

Şi d’acolo alături, înlăuntru haremului, célú lipiţii de 
seraiii, frumoşi ochi asiatici luminézâ; umblă huriile cu 
picioru uşure gingaşii în papuci cu fini şi mărgăritare 
şi purtândù şalvari; mal de aceiaşi frumuseţe, sultane şi 
odalisce, cari se supun şi servescü pe Sultana Valide. A- 
colo cu întreţinerea, luesul îi şi toaletele încântătdre fee
rice, se îngrôpâ tesaure întregi, precum dorinţile vage 

- d aurite ce se risipescű. Se scaldă densele numai în ape 
de flori, se péptená şi se îmbracă într’ună aerü profu- 
mată ; se aduc continuă zacharicale de ocupaţiune şi plă
cerea acestoră hurii cari locuescü apartamentele paradi- 
siale acolo. Se aud cântece mângâiôse între dómnele şi 
servitórele cu voce de filomele, înlăuntru cameriloră îm
presurate cu grădini, închise cu zăbrele pe la ferestre, 
şi bine străjuite de paznici. Acesta este loculil destinată 
fericiriloră şi repausului Grand-sinioruluî. Vre unii străină 
acolo, numai dochtorulu seraiului póte să intre.

Camerile dér cele de gală, înlăuntrul palatului, conţin 
sofale de fel-de-felă de stofe, mătăsăril, velură şi cu 
garnituri de aură, cu coltuce şi perini moi pe lângă 
pereţi, ce invită la uă şedere odilmitóre; ear pe josă, 
cum e usu în tot Orientulă, pardosiala parcheteloră aco
perită cu covóre de Persia şi Ismirna şi cu rogojini 
de Constantinopole, ţesute numai în flori, opresce sgo- 
motulă pasiiriloră când servitorii, eunucii şi muţii, înves
tiţi cu costume pitoresc!, se îutrecă a aduce Padişachuluî, 
la selamlîculă sëü, ciubuce, narghilé şi aromatele şerbeturi.
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Visitatoriî, ambasadorii miniştrii, cu secretarii şi suita. 

Ioni, când obţiu audienţa, la seraiü, d’a fi presintaţî din- 
naintea Sultanului, süntű asemeni trataţi dându-Ii-se ciu
buce cu emumea de chihlibaril incrustată cu brilianţele, 
şi cafea în filigeaue cu zarfurî în filigran lucrate din 
aurtt.

Marele visirö, ministru caucelariu alti Sublimel-Porţl, 
bărbaţii cu uă fisionomie mărcţă ; mai de multe ori unu 
personagiii cu obrasulil încadrată de uă barbă cărunţită 
şi cu ochiul negru pëtrundëtorii sub nisce sprâncene stu- 
fóse arcuite, fiind în plină uniformă cu vestmintele 
maî mult comode simple cu ceva garnituri de fini, stă 
în sfială dinaintea suveranului sëü şi asculta chestiunile 
de cari se vorbesce ; precum şi dragomanulü care de o- 
biceiil este presinte, când Padişaclml priimesce în audienţă 
Însărcinaţi cu afacere de Statű din străini.

Muţii, garda seraiului, precum şi căpetenia eunucilorü, 
şedu tot-d’auna de pază la uşi tăcend ca nisce statue 
de bronzü. Muţii, capabili de cele mal grozave fapte 
şi cari apoi nu le potil spune nimulul , süntü persónele 
ce încongiură de aprópe pe Padişachulă.

Numai çeremoniale, parade, musicî şi ospeţe se petrecü 
acolo în palaturile acelea de uă fericire apărută...

EnsuşI Yisirulű nu e permis d’a intra fără ca să fie 
mal ântil anuţatil. Câtü despre representanţiî străini, se 
indeplinescű óre-cari formalităţi, când el cerii audienţă prin 
Visiiii. Sul tanul ii eşind pentru a merge la moschee, prin 
rondurile sale de oştiri, însoţiţii de garda sa imperiale, cea 
investită într’uă mare ţinută musulmani, călări pe cal 
negri, satt albi, uniforma lorii fiindil, cu tunica numai



Trei Sergenţi

aurù garnitură pe peptü şi la gûtü cu essarbanturi, şi 
pantaloni roşii cu lampasu de firii, cu armătura de oţelil 
d’argintită, şi cu fésű bine fasonaţii pe frunte-le; elfi e sa
lutat de résunetul canonadei a fortereţelorii ; sau a se preum
bla la apele ducii, sau a contempla căte-va momente la Bo- 
iangi-chioi, sau la Dolma-bacce, în vre-unulu din ehioşchiu- 
rile seraiurilorű ;—îlü vede cine-va în piadela sa sub unu 
pavilionű cu draperii d’aurite şi cu duoe-cjeci şi patru 
bărbaţi aleşi lopătari ce o face a aluneca cu acestă pom
pă strălucitore pe d’asupra undelorű Bosforului trecôndü 
cu iuţiala săgetei.

Totă comoditatea, totă frumuseţea produsă din avuţiile 
Orientului se află cu ambondanţă grupate înlăuntru şi Jn afară 
a seraiului: grădini, parcuri, murmura fontâniloru, marea în
crucişată de nave şi caice, chioschiuri aerate şi umbrite aven- 
dîi vedere spre cele mai remarcabile părţi. Cântarea mola- 
cliiloríí de pe miliarele în mediulű nopţii şi de mai multe 
ori (jiiua, este aiujită d’aci, şi a paserilorii şi a marina- 
rilorft caicciï. Tote acestea süntű vëflute, împărtăşite şi 
amjite de acolo; sfinţii desfăşurate ca uă întinsă şi în- 
cântătore panoramă, în copriusulü seraiului la Dolma-bacce...

Şi cu tóté acestea, Sultanulii Abdul Hamid era ne- 
mulţiămit0, tristö, nu ’i mai plăcea nimicu; era îngriju- 
ratü de împrejurările cjilei. Fusese surprinsă de durere 
aurjindu de acéstâ catastrofă întâmplată armatei sale in 
Bulgaria, şi care dete locü inamicului séü să avanseze 
pré tare ca să se apropie pêna sub murii cetăţei cetăţi- 
loni reşedinţa sa. Mereti elfi stândii cu ochii ficsaţi spre 
valurile mării, împovëratü de durere compătimindu pen
tru popontlii sëfi ce emigra, intr’unű timpii aşa de greii»
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ca atâtea lipsuri şi cu frigulii cel mare al ierneî, sufe
rea de acestea, şi precât putea nu înceta de a da a- 
jutorü.

Uimiţii vedând ca Europa interesată în causa sa sta 
nemişcată, nu sciea nici ce să mai dică. nici ce să crâdă...

Consultările sale cu ambasadorii, cu Vizirii. Şeicu-el- 
islam şi ulemalele, şi desbaterile deputaţiloră din cameră, 
astă-dî nu ’iă mal putéû folosi. Englitera având unii mi
nistru ce trăgănia într' adins lucrurile, se părea. dupe, 
tótá probalitatea, că élu servesce mal mult interese stră
ine. Tóté cele-lalte state. Austria amica sa, îlü lasă şi 
densa?.. Pe de altă parte antagonistulu seu ajuns până 
către ţermi de Galipoli şi la St, Stefan, întregulă seă im
periu este inundată. Şi acela îl întinde de acolo mâna şi 
cu spada ameninţândă către murii Constantinopolelul, îl 
dictedă condiţiunl de pace cu uă mare perdere a teri
toriului. Omenii de prin pregiuru-I, bărbaţi de stată, mai 
mult saii mal puçin îl însuila prepusuri. Constituţiunea popó- 
reloru de sub dominaţiunea sa, nefiindă timpü d’a se a- 
plica în linişte, rămâne ca uă literă mortă. Causa essis- 
tenţel imperiului otoman este compromisă!.. Abdul Ha
mid, mâhnită şi supărată că nu scia unde ş’avea capulă, 
neavândă somnă, ne mal lipindu-se de elă plăceri în acestă 
seraiă încărcată de tôtà magnificenţa strălucirea şi feri
cirile ce le póte da frumuseţea, fără amici sinceri, cu 
nici uă consolaţiune, lâncezi a, suspina şi alte-orx plân
gea în ascunsă. Numai şalele cele spaţidse, bolţile de 
graniţă a le ăstui graudiosă seraiă, putéu răspunde cu al 
loră echo înfundată la plângerile sale. Cunoscu elă în
destulă că e grea sarcina d’a conduce popőre, a le guverna
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şi a le face fericite!.. Prc lângă-tóté acestea, desbinârile 
dinlăuntru, fratele sëü Aruurat, ce ’lă ţine sub privigliere, 
care ’ï dispută drepturile la tronù, este uâ continuă luptă!..

Déca ar’ fi avut să ’şî impută ceva, în aceste a le sale 
plângeri, era că, trebuia să ’şî face nisce aliaţi din 
popórele cu care imperiul şeii a stat în legătură... (cum şi 
not Românii a trebuit să ne gôndimù, că: România care, 
pe lângă alte state în luptă cu Turcia când era în în- 
tréga el vigóre, singură nu cădu sub lovirile Macbome- 
tanilorù, şi penă în anii cari se găsesce, mulţumită fie 
vitéziéi strămoşesc!, a stat în prejma Turciei, nu ca ţdrfi 
supusă, ci ca uă ţdră. legată prin tractate, cum ar’ fi 
putut ea tocmai în acest! timpi să fie socotită ca uă 
provinţie?..) şi, că, în façia acestorfi grele împregiurări, 
déca s’ar fi arêtat M. Sa Sultanul Abdul Hamid, ca unii a- 
de vér atu strănepoţii al lui Ilderim şi lui Amu rat, şi ar’ fi 
venit în personă pe câmpulă de resbelfi, dupe essemplul 
Ţarului Alessandru şi Domnitoruluî Carol, la vocea su
veranului, a Padişachuluî, toţi generalii şi paşale cu ar
matele şi poporulfi s’ar’ fi încorageatü, s’artï fi ridicată 
şi ar’ fi alergată cu toţi într’uă bărbăţie, ca să ajute să 
susţin0 causa imperiului cu heroismă ; când alt-felă, stândă 
liniştită în seraiă, lăsând a se essercita intrigile şi perse- 
cuţiuriile unora asupra altora, a trebuit să se aştepte 
la uă asemenea sorté d’a suferi consecinţele cele amari 
cari le aduse cu umilirea catastrofele petrecute pe câmpul 
de bătălie armateloră sale...

Ună bărbată 6nsă mare va face, din senul îi acestoră 
palate, ca uitătura lume! întregi să fie într’acolo aţintită, 

prin ameninţare, nu prin conchistă, dér prin rëspân-
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direa, sub scutulă sëü prosperii, a luminiloră cenite de se- 
colu în care ne aflămă. Imperiul ă Otoman şi poporulü sëü 
vigurosü, desbrăcându-se de trecutele greşeli şi prejudiţiî, 
înarmaţii de lumini şi cu legi constituţionali, se va mănţine 
şi va trăi în concertulă populiloru Creştini. Coranulű care 
e unfi obstaclü, dicemu, pentru desvoltarea acestui populîî 
musulmanii, nu va fi elü cu mult mal tare ca plăcile de 
aramă ce acoperă palaturile Padişachulul, coci cu tóté a- 
ceste pëtrunde prin ele căldura şi lumina soréiul ; nu va 
fi élű mal putinţe decât cerinţile (Jilel şi luminile pro
gresului a le civilisaţiunel din secolul al XIX, luând ân- 
suşl Padişachul iniţiativa...

Turcia, fiind în concertă cu Europa Creştină, cată să o i- 
miteze spre desvoltare şi civilisaţiune...

Numele acelui bărbaţii care se va ilustra cu nisce re
forme adevërat salutarii potrivite cu împregiurările şi ce
rinţile secolului, va fi trâmbiţată până la marginile pă
mântului!..

Când elő era mal liniştită, vorbia, se arëta că are voie 
bună, făcea spirită de vorbe ; şi trăgea mereă cu urechea 
să auijă ce este noă, ce se (Jice şi ce se mal mişcă p’în- 
tre populă, cât şi în lumea mare a diplomaţii eu
ropene.

Şi nuvela curiósá a ajunsă până la urechea sa : La 
Plevna bravii sëï ostaşi şi generalulă sëü Gaziu-Os
man a fost bătută şi învinsă. Afară de Ruşi, de cine?., 
de Curcani!.. Acésta îlă făcu să rldë, precum pe lordul Ed- 
gard îlă nedomirise dicerea asta, şi nu sciu ce să créda.

Presintându-se într’uă di la seraiă Marele Visiră, Pa- 
dişachulă îl dice :
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— Sä ’mï aduci în gradina seraiului curcanii. Yoiu 
sä ’ï vécju !

Ceï mari a fi şi ei momente când le vine sa rîde şi a 
glumi.

Marele Visir îlü înţelese ; dér, cu uă mare sfiala şi 
cu ochii lăsaţi în joşi), îşi permise a surîde rëspundëndii :

— Maiestate, o şa ve incomodeze aceste paseri, că 
ele făcu gălăgie!..

— Vorű tăcea aici!.. Mi ’î adu!..
A duoa di, fiind unü timpii seninu, căldurosu, de şi 

în midloculü ierneï, în parculu de la Dolma-bacce-scraiu 
eraü prisoneril, chiar aşa cum aii fostu eî aduşi, cu man
ta, cu opinci, şi căciulă cu pena curcel la uă parte.

între cel aduşi la scraiii eraii unü óre-care numérü 
de Moscovï şi férte puçinï Români.

în fruntea lorü era Mitea sergentulü de là Plevna, a- 
celü din lagărulii de la Calafatü.

Elü disese confraţilorii se! pe şoptite: ,Fraţiloru, 
déca voiţi să ne iasă bine lucru, să më ascultaţi ce vë 
voiü <Jice. V’aduceţî aminte când, pe la (Iile mari, în 
ţâră la noi, ne venia une-orî cel mari la easarmă? 
Acum me înţelegi ce vë dieu să faceţi ?..€

Padişachul vine inconito, fără nici unii semnü al uni
formei, în uă redengotă de postavü serö cu gulerulü rë- 
sfi'ântü; numai pe fesulii sôii se deosibia uă mică flore 
de briliante din care rësâria d’argintiulfi penagiu. Elfi era 
înspçitü de duo! trei bărbaţi şi Visii'ulii...

Românii, de şi în micü numëru, sta drepţi, liniaţi cu 
ochii privindii dinainte-le, cu unü aerü imposantü şi cu 
façiâ voiésâ.
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Abdul-Hamid, bărbaţii cu statura midlocie, ocheşti, hu

sele ceva gróse, şi din căutătura ocliilorü cunoscendu-se 
omu nu lipsiţii de spirită, se opresce dinaintea acestora 
privindu-î atentă.'

De uă-dată s’aude uă detunare de atâtea voci, câţi 
eraă eï ast! prisoneri : *Trăiesc! Măria ta!..,

Acesta se repetă şi a duoa oră.
Padişacliul fu surprinsă, eiisă nu ’! aduse vre-uă neplă

cere auijindă aste voci.
Servitorii, curtenii sei cari se găsescă de mai tote na

ţiunile din imperiulă Otomană şi cu costume din diferiţi 
secol!, ceî-ce eraă îndăretu, se aşteptaseră ca să védá 
pe astî prisoneri îiigeriuchindă şi a nu cuteza ca să se 
uite să vedă facla Cesaruluï. Acésta, nu ; e! stătură drepţi 
cu căutătura ficsă, priviră în façiâ pe Padişacliul Otoma- 
niloră şi salutară ca niscc ostaş! Român!...

Sc dice, că, Sultanul, care ma! ânteiă surise, depărtân- 
du-se de aci, aşa ni se spune, ar’ fi proferată acestea: 
,1m! pare răă că nu ’! am cunoscută ma! ’nainte!.. A- 
cestia simtă Români!?.. Se vede că e!: suntă inteliginţ!, 
trebue să fie vitéz!!./ ui

Ordin! s’aă dată ca, Români! prisoneri, preciim şi Rii- 
şiî, să fie bine întreţinuţi în Insolilë-principilor, lâ Mar-: 

unde clima e uă perpetuă primăvară, locă demara ;
plăceri, de admiraţiune pentru toţ! visitâtoriî, călători! şi
indigeni!..;
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XXIIÍ.

GINERELE PREUTULUÏ DIN GHIGHI

Este necesitate sä däniü őre* cari desluşiri asupra vor- 
belorü dise de musulmanulü Hechim : cine ce face lui 
îşi face!

Ghighi este uă comună aprope de Dunăre, cu unu nu- 
niërü de lőcuitorl potrivită; avend în óré-care distanţă, 
despre Vest, învecinare cu satul şi cu pădurea Bişlii şi 
ca la unü chilometru şi cjiumetate rîul Ischer. Despre Sud, 
se rădică unű dealű pe care Turcii construiseră duóé re
dute, cu a le cărora tunuri bàtéù penă peste Dunăre. 
Comuna acésta e locuită de populaţiune a trei naţiona
lităţi. La íiiicjdoculü el şi ceva despre Sud eraü locuin- 
ţile Turçilorü ; spre Est şi parte spre Nord Bulgarii, earii 
spre Vest Românii. Sub dealulü cjisö eraü grădinile şi 
viile, şi pe câmpiea despre rîul Ischer ogórele şi semănă
turile. In marginea despre Sud este uă cesmea dintr’unü, 
bloc de păţră, din care curge uă apă cristalină. Cam la 
Nord, în comună, este uă bisericuţă. Lăcuinţile creştini- 
lorü süntű mal multe bordee acoperite cu pëmântü, câte
va case învëlite cu olane şi restul cu trestie şi çovarü; 
cu pătulu dinainte în bătătură, cu grămecjile de tor, băligaru 
uscatű pentru focű ; ocolite fiind grădinile saű curţile loră cu 
unü şant0 íugustű şi adäucö, cu pămeutul aruncat înlă- 
untru, şi cu ceva răgăliî înfipte d’asupra ca unü gardü.
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Uit casă era mai însemnată, cam în centru, casa comu
nei, primăria. In ea s’a fost aşeclat cartieru general al o- 
ştirel nóstre, cea cu destinaţiune d’a observa partea de din
colo peste Isclier, şi în urmă a operat asupra Raclio- 
vel şi Yidinuluî...

Preutulü din Ghighi, Bulgară, prin măritişulil fiicei 
sale după fiiul ii ciorbagiulul, primarulü de acolo, era cu 
dênsulü în cea mal bună relaţiune ca rudenie, şi amăn- 
duoï iubiaù de uă-potrivă pe fii lorii.

Ciorbagiulü omü simplu, precum e populu acesta în 
stare de pruncie, se ocupa de micile iconomiî p’împre- 
giurulü casei sale şi d’a essecuta, când venia vre-unü mum- 
başirii cu ordin de la Paşa din Yidin, de a strânge 
dijma Sultanului, sau să facă cară de beilicîi de a tran
sporta producte pe timpul ii resbelulul unde se ceréű.

El eraü trei fraţi, din cari, unulii se stabilise la Plevna 
cu miculii comerciii de cal, celù d’alii treilea, care era 
mal mare, s’a fost răsnitu de când era copilü, totü aşa 
dupre timpi când a mal foştii răsmiriţă, de la casa pă- 
rinţilonl, şi ajunse pe la Constantinopole, de care s’a au
rită că este hamalii. Hédiim pe câteşl trei îl cunoscuse.

Comerciulii Bulgariloru, afară de vre-uă câte-va oraşe 
unde mal mişcă ce-va, e înapoi, care se va îinpicioroga şi 
înainta cu timpulü ; în principală vitele e cea mal mare 
a lorii resursă. Despre industrie avemii să (Jicemü şi mal 
puçinü; grădinăria o cultivă bine, cunoscü arta de admi
nistrarea apelorü pentru grădini şi cişmele, cuţitărie, fa
bricarea dimie! etc.

Ginerile preutulul, de când cu ostilitatea începută spre 
Yidin şi incursiunile sălbatice a le Cerchezilorü p’în sa-
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tele de pro lângă, Dunăre, se retrăsese cu femeia lut la 
unchiulîi sert din Plevna, cu socotelă ca să trăiască pe 
lângă elrt făcendrt împreună cu densulrt micul comercirt. 
Acesta ş’avea casa în oraşrt dinaintea şoselei care vine 
despre satulft Griviţa. Cine s’ aşteptase să fie uă aseme
nea luptă crënceDâ acolo?..

Pe timpiürt resbelulul, Bulgarii priimiseră ordinii dat 
de comandanţii ruşi, ca să numai porte fesuri ci căciuli 
negre de chârşie, ca să se deosebiască de populaţiunea turcă. 
Cel ce căzuseră sub dominarea armatelorrt ce intrase la 
el, făcură cruci din şireturi pe vestmintele lorii, pe case 
şi pe gardurile despre façia drumurilorrt, le trăsese cu 
păcură, ca să se cunósce că simţii creştini. Acel ce eraii 
ensă sub dominarea armatei musulmane, purtau fesuri ca 
mal nainte şi unii nisce scufe albe de lână rötuude pe 
forma capului. Cu chipulrt acesta el eraii astă-dată ca 
servulrt cu duo! stôpânï. Ruşii le imputează că ţine cu 
Turcii, şi aceştia le dice că ţin cu inamicii lorii. Nu sciatt 
bieţi ómen! ce să mal faeë! Diutr’acésta proveni că el 
se feriră a da ajutorii nici unora, nici altora; ear când 
era vorba de niscai-va producte, vite şi ol de tăiatrt, 
cară de transportă şi altele, ce li se cerea de recliisiţie 
şart cu bani plătiţi, ori cine se adresa la denşi, respun- 
sulü era : nemă! n’avemrt. Cu tóté astea când craii în 
soçietate propriii <Jis de poporrt bulgarii, celii puçin penă 
atunci, preferaţi fesulü. şi simpatisau, din obiceiü póte, cu Tur
cii ; cöcl se teméú că, schimbând stăpânul, rtsă nu păţiască 
ca boulrt din fabulă cu jugulrt noii !.. Ori cum, merită a 
fi compătimită, ca omulrt celii în nefericire, unii populti 
encă pruncii care perduse de secol! essistenţa sa politică
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şi căzuta sub tiranî. Dreptultt şi civilişaţiunea reclamă 
unu ajutorii pentru acest! ca pentru toţi... Progresnlu 
este în legea lucrurilor^. Spre nia! bine dorinii!!..

Să venimtt acum la ginerile preutulu! de la Ghighi 
care era în Plevna. Acolo era uă calamitate cstremă pen
tru toţ! ; numai era de viaţă, nu era de suferita, lumea 
peria, muria şi de fonie; Turcii nu permitéii nimenul a 
intra, sau a eşi afară din raionulii oraşului. Sentinelele 
lorü veghiafi cu scrupulositate în fote perţile. CeliT mult 
penă la mon déca se putea duce vre-uml locuitorii pen
tru a măcina porumbii.

Comcrciantulii şi femeia lui avéii tóta dreptatea să se 
gondiască la Ghighi, unde părinţii lorii, socrulil. şi tata, le 
ar’ fi foştii unii marc sprijinii în nevoile aceste estreme pro
duse din causa rcsbelulul.

CJiorbagiulű avusese uă nefericire, că murise mama sa, 
forte bëtrâna, pentru care era în doliu; şi ar’ fi doriţii
din totil sufletulil să vódá că vine fiiulö seű cu nora sa ;
carii preutulîî într’una plăngea dimpreună cu preutésa de 
fiica lorii, pentru care s’ar’ fi dus unde erai! închişi, la 
Plevna, déca le ar’ fi foştii permisii d’a merge acolo fără 
vre unii periclu de perderea capului.

Fiii asemeni se gôndiaü, şi căutatt uni! cliipü de scăpare.
Eată ce s’aii vorbiţi! comerciantulil cu femeia lui, ca 

aşa să póte eşi amênduoï. Dise bărbatulii lăcrimau du :
>Maî antei să frămânţi trei azime din făina de grăii 

câtă ni se mal găsesesce ; una să o ia! să o al de drum,
şi duoe să mi le laşi mie. Te du până ’n ijiuă la bise
rică ca să te rogi lui Dumnezeii să, ne ajute, apoi plécá 
luândü calea peste dealuri spre rîulü Ischer.c

33 X



Trei Sergenţi

Aşa fileu femeia. Luil asinul A punend pe samar A unii 
săculeţA cu porumbii, şi eşi din oraşă. Sentinela care pă- 
zia la capetulü oraşului vëdu uă femeie mergendu cu a- 
sinulA. O întreba:

— Unde te duci?.. Rëspunde femeia:
— Imi móré copii de főmé a casă! me ducii la moră să 

macin, şi mëîntorn penă la namedî înapoi.—Drum bun!.. 
Mai adăoga turcul : Când te vei înturna adumî şi mie uă 
turtă din mălai A nou. — Bine, aga! îï rëspunde femeia 
care, fără a se uita înd&rëtA, mâna cu unu beţişor A asi- 
nulA înainte. Eï ’ï a fost mult penă să trécà rîulü Yidu, 
ajutată şi de unu timpu întunecosA de c6ţă, dincolo de 
cordonă, în marginea unor A porumburî, şi d’acolo lăsând A 
drumul A cel A mare apucă prin midloculA unui crângul eţu, 
în adâncul A căruia se făcu nevădută pre dupe dealuri... 
Dupe trei dile ea ajunse a casă la părintele ci avëndu 
uă mare parte că nu s’a în telni t A cu nici unA felA de oştire.

SoçiulA e! plecă în céstá-laltá di. Elu purta pe umere 
duoë casmale şi cele duoë azime într’uă trăistuţă. Sen
tinela turcă Î1A opresce îi ’IA întrebă:

— Unde mergi?—Me ducA să sap la tabie. N’au tre
cută p’aicî şi ceilalţi tovarăşi al mei? — N’am vëdut pe 
nimeni, rëspunde acelA turcă cu uă faciă smolic şi cu fe- 
sulă soiosă, în care îl era înfundată capul A. Dér acolo ce 
al? — Am duoë pâini, una e a mea, şi una a ofiçeru- 
lul care este cu noi la săpături. Vin mulţi ómen! sala
hori în urmă. — Te aproprie, îl A chiamă turcul A. Taie 
uă (Jiumëtate, ori îmi laşi pâinea întrégâ? dise sentinela, 
acestuia. — BucurosA ţi a şi lăsa-o, dér una nu e a mea, 
Uă (Jiumëtaté din pâinea mea ţi o daă.
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Precând acesta deslega traista, îî cade din fntêm- 
plare căciula negră de sub minteanu peste care era în- 
cinsü cu brâă roşu de Lână. Turci! aflaseră de măsurile 
şi prdinile date de către Ruşi.—Ce este asta, bre! giaurft ?!.• 
îl elice turcultt cu uă vorbă aspră nefericitului Bulgară 
care rămâne încremenită trădăndu-se singură din nebă- 
garea lui de sămă. Căciula năgră de <5ie era sciută că 
este dupe ordinulă Ruşiloră, şi turcului ’! ar’ fi trecută 
ce-va prin minte că acesta vrea să trăcă pe partea i- 
namiculul. Prin acésta fu supsonată că elă e spionă.
— Nu este a mea, răspunde îndată bulgarulă, am găsi
t-o din întêmplare astă-cjî de diminăţă când am eşit din 
casă... Încât despre mine vă pot încredinţa că săntă omă 
care nu m’amestecă în flécurï. Căciula asta cine-scie póte 
că ’mî va prinde bine pe ună timpii gerosă, saă la uă 
ninsóre. Fii sigură, efendi, (elă îl măria titlulă) că n’am 
asemenea purtări, şi nu pot fi omă bănuită! Se silia o- 
mulă prin aceste vorbe a se desculpa dinaintea acelui 
turcă care era de sentinelă la marginea oraşului. Ciau- 
şulă şi ceilalţi turci eraă la corpu de garda mal înlături.
— Nu, adăogă turculă, să stal pe locă penă ce va veni 
ciauşulă. O să fii trimis cu escortă la conacă, şi te vel 
îndrepta acolo dăca e dupe cum o <JicI.

In adevără bietulă ginerile preutulul din Ghiglii, ră
mase încremenită şi îngliegiată pentru cele ce i se în- 
tămplă. ÍI veni în minte să scóte să dea puçiuiï bani ce 
avea asupra-I ca să scape.

Ună musulman scobora din susă despre partea
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piliiltt şeduse într’iiă cameră la unchiul aceluia. — Ce 
este? întrebă Hechim pe sentinelă vëcjéndü pe Bulgarii 
cu uneltele de lucru şi cu traista cu pâine dinaintea sa.

— Nu-sciii cine este acest omă, bun, saă răă, eu Pani o 
pritü. — Ûhclè mergi? întrebă Hédiim pe cjisulü bul
gară.

— Mă duc unde mi s’a ordonat pentru săpături la 
iiă tabie care acum se face, şi am rătăcit de tovarăşi mei. 

Tirania şi nevoia învcţă pe omă să fie astuţiosă, a
minţi!..

Hédiim îşi prinse firile de barbă pe cari le răsuci in
tre mâini şi făcu în susulti sprânceniloră pe frunte câte
va creţuri. Elti cunoscea pe omulă acesta...

Ca unulű ce, Hechim, fusese pe lângă Muşirulă, era 
cunoscută de mal totă oştea şi avea influenţă p’acolea ; 
vorba Iul putea să aibă ore-carctrecere dinaintea ăstui turcă. 
Elă îl clise: — poţi a ’lă lăsa să se ducă!..—O voi face 
asta fiind-că îmi clici D-ta, cler să întrebă pe ciauşă. — Sciă 
că se face uă tabie... adăogă Hechim.—Bine, răspunse senti
nela de cji, care făcu semnă B.ulgarului să plece, dupe 
ce îngriji de puse la uă parte cliumătatea pâine ce i a 
fost lăsat-o din traistă. Hédiim dete ună Alach-amane-
tolu, bătu pe turcă pe umere şi ’şî urmă calea înainte.

Bietulă ginerile popi care fusese perdut şi cu inima 
cât ună purice de acăstă întêmplarè, resuflândă cât putu, s 
o luă repede la drumă pènâ ce se făcu nevădută clin o- 
chil sentinelei turce, şi bine-cuvîntă clin tot sufletulă pe 
acela care l’a scăpată.

Elă, ă duoa-cjï, a fost luat de sentinelele ostel româ
nesc! ce ’lă iutelni.
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îşi pusese unsă căciula negră pe capii şi aruncase fe- 
sulii, ca Hon lânii să ’ltt cunôscë că este creştin.

Elfi fu hiat, dus la corpulft de gardă, unde îltt cer
cetă, şi ’lfi înainta la cartierultt generalii sub pază.

Preutul din Ghighi fu chiămatfi, care a dat garanţie în 
regulă precum că acesta este ginerele şefi care a eşitil 
din Plevna... Ca prin minune şi cu atâta parte bună bie
tul ii preuttt vedu la casa sa pe fiică-sa şi pe ginerele 
sëtt cari îi produse uă mare bucurie.

Cât despre ciorbragiu, în starea aceea cum era triştii, 
fiind în doliu pentru mama sa, când veni popa şi ’ltt a- 
nunţă de sosirea fiiul ui seu şi cu nora sa, tresări de plă
cere. Elfi sta în gârligiultt bordeiului, în care drept totă 
averea şi mobiliertt era uă rogojină aşternută pe jostt, 
câte-va şire de ardeiu atârnate afară, puçinà ceapă, unii 
micu sacii cu mălaitt, unu ţestil pe vatră, şi încolo tóté 
lucrurile ascunse, pitite de vederea visitatoriloru ; elfi sta 
cu piciórele încrucişate, avênd dinaintea sa uă căldăruşe 
cu vin şi uă strachină, din care bea ca dintr’uă cupă ; şi, 
ţinând tambura în mâini, cea lungă şi cu cordele de uă 
sîrmă subţirele, cântându unu cântecfi monotonii, înviuë- 
rătorfi şi lamentabilii, ohtândft din când în când şl cur- 
gendu-I lacrimile pe obraşî.

Nu puçin venirea fiiul ui şi nurorel sale aduse uă óre- 
care schimbare, uă fericire în bordeiul A sëtt, în acel 
timpi de continue lupte şi amărăciuni.

Cât despre musulmanii, sciţi cum se întorse róta no
rocului , dupe vre uă trei sëptëmanï şi elfi lugi tot aşa 
din Plevna, şi pe femeia, copilultt şi negresa servitorea 
sa ’I a scăpaţii prin ajutorulu fratelui ciorbagiulul, căiuia
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i a plătitA cu mulţiămire cincï-decï de lire. din care bani 
acesta dete parte şi la Cazaci. Hechini, oniii cu prevedere.- 
se înţelege, regulase mal dinainte lucrurile cu clisulă co
merciantă bulgarii. Acesta o a fost dus, astă familie, când 
se dete voie sfi se retrage din lagără, cu căruţa sa, nóp- 
tea. şi cu mari preucaţiunl ce luase, trecênd peste Bal
cani, unde aştepta nefericitulă soçiu, cum aretarămă. 
Este uă Providenţă pentru cel buni!..

în cele din urmă când elu priimi ospitalitate la betrâ- 
nuYelicu, care era fratele cel mai mare al ciorbagiuluî disu, 
îl descrise tóté aceste amănunte, şi cele despre care avu 
ocasiune să se informeze de la arabagiul sëiï, de fuga 
Bulgarului din Plevna.

Coci dădese scăpare, prin uă vorbă, junelui negustor ii 
care căută să iasă cu ori ce cliipu din acelă locu plinii 
de calamitate, găsi şi Hédiim scăpare, prin fapta umană 
a uncliiuluî acelui.

Vorbindű élű despre acăsta, nu înceta din când în când 
a repeta sentinţa morală : Cine ce face lui îşi face!..

De la aceia cărora elu le a fost făcut binele, găsi 
Turcul sprijină şi ajutoră pentru familia sa...

330

XX1Y.

PENTRU VIRTUTE CUNUNI. ABU ŞURILE, 
CRIMELE SE PEDEPSESCÜ

Hédiim era musulman piosă, fanatică în religiunea sa, 
ănsă onestă probă în afaceri comerciale,—nepăsătoră in-
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diferenţa la nefericiri, ' sincera căldurosă în amiciţie, şi 
aprinsa résbr.nutoril când cine-va îhî insulta. Tutunulăşi 
caféoa le obicinuia ca pâinea. Era pasionaţii pentru flori 
şi fructe. Băuturile spirtuose ar’ fi foştii unii abusa sâ 
le întrebuinţeze, şi mai aleşii vinulil, findil oprit de Co
ran. Elfi se însurase cu uă singură femeie; şi, fiind-că 
avusese unii băiatîi, numai era obligaţii să mai ia şi al
tele, adică de a ţine haremil. Scopulă este ca omulü să 
lase moştenitorii dupé morte a sa. Apoi e pré multe griji 
şi clici tuci! cu haremului îşi dicea elfi. Pentru-că iubia 
pen’ la nebunie pe copila, nu mai puçin preţuia pe ma
ma lui. Ginii robustă, cu chipul A prelungă, ochit negri, 
obraşiî încadraţi într’uă dăsă bărbie, era de departe cu
noscută când mergea. Pentru elfi crestinulă virtuoşii pre
ţuia totă atâta ca ună confrate. Ura pe Cerchesl şi Zei- 
bechî din causa tâlchăriiloră. Şi pentru creştinii ladri, 
saă musulmanii piraţi, s’ar’ fi făcută gealaţii, d’a’î essecuta 
la morte. Colii puçin ast-felă era Hechim...

După ce rémase nóptea la bëtrânulil liamală, precum 
sciţi, se sculă când era duóé ore pên’ la diuă. Iute se 
îmbrăcă şi se pregăti să iasă.

Ori câte nefericiri arătarămă provenite poporului din 
Turcia din causa resbelulul, tot mal grea şi amărîtă este 
sortea prisionerulul ! Elă numai are uă voinţă a sa, nu 
este liberii a lucra şi cliiară a cugeta. De aceia Omâr, 
unu colonelă egipteană, văcjănd că va fi dus prins în Bosia, 
preferă a descărca arma în peptu-I ş’a se face liberă...

Deci, Hechim, dupé atâtea nefericite împregiurărî penă 
la a fi espus să mőrá de fonie dimpreună cu familea sa, 
se sculă cum diserămă a duoa-di voioşii pentru-că era li-
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berii, şi ’şl luă kangérujü cu care tătânisefi de duoÔ ori 
fost la hagilîculü de la Meca, pe care avea obiceiü a 

’lü săruta dimindţa când se încingea cu brâulfi sëü roş
caţii, şi ’lü înfigea sub cingétóre la spate. Elfi câta acum 
sä iasă d’a îndeplini însărcinările cari i le dädese pro
tectorul sëü Muşirulfi. Tot într’unü timpii nu uită 
să cerceteze, precum a promisü acelorü femei, de priso- 
nerulü care de diioë luni era adus la Stambulfi.

Gând se lumină de diua elfi trecea peste puntea nu
mită ore-când a lu! Gliizaerli, la Cornul-de-aurü.

Bëtrânulü Velicu eşise şi elfi de cu nópte pentru a 
se duce la portfi la meseria luî. în căsuţa sa rêmâsese 
femeia pe care o descriserämü, şi óspi luî de uă di, fe
meia musulmană cu copilulü şi cu negresa servitórea,

Çiua acésta, vorbind despre musulmanii, fu fatalë ; pe 
cine elfi căutase şi cu cine voise să dea ochi nu putuse a 
găsi la timpü bunü dupe cum sciea elfi. Perduse mal 
tótá' diua fără folosü. Se vede că şi ce! din Stambulfi e- 
raü atunci ameţiţi şi nu sta pe la locurile lorii, precum 
cel cari eraü risipiţi de la Plevna...

Tocmai era în diua aceia uă mare tevatură, uă nes
pusă mişcare şi ferbere la seraiü.

Eată vomü spune în puçine vorbe ce se petrecea atunci 
la seral, şi ce se mal urmase pe câmpulil de luptă între 
aste duoë armate ' adversare.

Marele duce Nicolae, care era la Bogot, cum a aucjit de 
succesele armatei la Şipca, veni îndată la Gabrova şi la 
30 Decembre trecu Balcanii; a duoa-cji sóra fuse la Ca- 
zanlîc. Tótá armata, se disposase a opera dope ordinile 
Marelui duce şi sub dirigearea gen. Gurko. Acesta lăsă
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Sofia sub paza trupelorü genër. maiorului Arnoldi, (unde 
aşteptase trupe sörbe şi nu veniră) şi cu tóté corpurile 
ce le conducea se dirige spre Filipopoli. Uă colóna din 
aceste trupe sub com. gen. Radzieşevsky, în direcţiunea 
Tatar-Pazargic, la Zlocucea, se ’ncăiră cu Turcii şi ţinu 
lupta pênit nóptea. Despre Şipca s’a disposât ca cavaleria 
din corpul gen. Cartsof să se dea sub ord. gen. Scobe- 
lef I, şi să mérgâ grabnică de la Carlovo la Filipopoli 
ca să se ’mpreună acolo cu corpulu de la Estă al lui 
Gurko. La Cernogol, Cepeli şi Filipopoli se făcu pregă
tiri însemnate de a lovi pe turcii lui Şachir-Paşa ce pă
răsise Tatar-Pazargicu şi căuta să ocupe Filipopuli. Bá
róim Krüdner cu trupele sale, Corniţele Şouvalof şi alţi 
generali se puseră în calea Turciloră de a’l hărţui. A- 
cestî de mal süsü cu gen. Şilder-Suldner intrară în Fi
lipopoli; Turcii cum vëcjurà pe Ruşi se retraseră.

Cu tóté acestea trupele turce, asemenia celui bătut dér 
care rëdicà pumnul din când în când, l'âcéü să se In- 
mulţiască numërulü martirilorft morţi şi răniţi, încăirâu- 
du-se pe posiţiunile muutóse a le Rumeliî, cu Ruşi, la 
Dermendere, apoi la CaragacI şi la Belesniţa, unde ţinură 
lupta aprópe uă cji şi penă la miecjulă nopţii.

Resultatulă ce obţinură Ruşii la 5 Ianuarie, în lupta 
de la CaragacI, Belesniţa şi la Stanimachi a fostă imensă. 
Çiumëtate din armata cea comandată de Fuad-Paşa fu 
distrusă împrăştiată.

Soleiman-Paşa care se retrăse dé la Stanimachi, că
tre Haschiói, cu tóté trupele ce veniră de la Filipopoli 
şi Tatar-Pasargic, se oprise puçin la Caradjiliar, şi apoi 
plecă înainte, rămănendă mal in urmă artileria sa, ca
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vre uă 40 tunuri, escortate de 5 tabore de infanterie. 
Pe acestea le întêlni avangarda rusă compusă de Cazaci. 
Dupe ce se ’ncăiră cu densele, fu escorta săbiată şi fu
gărită; aceste tunurï le luară Ruşii. Cavaleria gen. Sco- 
belef, gonindii dupe urmă pe ceï-ce fugiaö, mal luă de la 
Turcï êncà 13 tunuri.

Gen. Scobelef II, la începutu lui Ianuarie, plecase cu 
cavaleria sa de la Cazanlîcii, ajunse la Eski-Zaghra şi a 
doua-di fu la Eni-Zaghra. Lănceril de Petresburg ocupară 
Eni-Zaglira, dragonil de Moscua, Semeulia, şi Cazacii de 
Don Cirpanu. Adunându-se în aceste puncturl trupele ruse 
înaintară spre Iiermeli şi Mustafa-Paşa. Pe drumulu între 
Hermeli şi Khanchioi, al II-lea batalion de ven. din reg. 
Ouglicl cu 2 tunuri, sub conducerea col. Paniotin, prinse 
unü convoiü turcescü cu provisiune şi muniţiune, ca vre 
uă 20,000 căruţe.

Precând generalu Scobelef fiiul se aruncă către Has- 
cliioi asupra Iul Mustafa-Paşa, generalu Gurko de la Fi- 
lipopoli se îndreptă îndată către Andrianopole. La 14 
Ianuarie intră acolo avangarda brigade! I de la I-a divi
ziune de infanterie a gardel, cavalerie, şi apoi sosi şi 
tótá infanteria condusă de gen. Gurko.

Soleiman-Paşa se restrase la Siidü. Ca să scurtămă 
mal mult, elü se întări cu trupele sale ardicând nisce 
fortificaţiunl formidabile la ţermi de la Galipoli, dinaintea 
cetăţii şi oraşului acolo, la stremtórea Dardanelelorö, hotărît 
d’a se îngropa sub dărâmăturile lorii, în cas déca va fi co
tropită de armata inamică. Mecliemet-Ali asemeni, sub mu
rali Stambululul, întrunindu tóté trupele acolo şi lucrândü 
continuii la întăriri şi preparându-se de uă estrcmă apé-
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se ţinea sumeţă cu acele mulţimi de guri de forare,

curl şi tabiile cele nou! construite, d’ a susţine CJonstan-
• tinopolu pen la ufi picătură de sânge.

Păşind ensă Ruşii din succesă în succesă, avend uă- 
dată în mâinile lorii Andrianopole, care acum era plin de 
oştiri, generali acei cu pepturile decorate, cu fisionomiile 
mulţiămite, cu fruntea acoperită de gloria ce le dedesc 
întreprinderile grele a le coragiuluî şi vitéz ia faptelorîî ; 
stabiliţi acolo cu aceste ameuinţătore corpuri aprópe de reşe
dinţa Sultanului, maî putea ore Turcia să résisté maî 
múltú forţeloră acestora?..

La 15 Ianuarie gener. Radeţki ocupă Andrianopolu cu 
trupele sale, ear gen. Gurko merse şi înaintă cu avangarda, 
pregătită de a pune în mişcare tote trupele şi corpurile, 
în casă dé ca va fi să se maî dea cca maî din urmă bă
tălie; avangarda sa ajunse penă Silveri, unu orăşel u cu 
uă cetate la ţermi marii de Marmara.

Garnisóna turcă din Andrianopole se retrăsese la Cia- 
lalgi, care este unü punctü centralii către linia fortifica- 
ţiuniloru Constantinopoleluî.

Generalii Stroucof venindü de la Mustafa-Paşa şi in- 
trândă, ca avangardă forte cu reg. séü de dragon!, în Andria
nopole, găsise, precum s’a maî vorbit, autorităţile' plecate 
şi populaţiunea într’uă mare frică şi desordine. Elă se 
sili a linişti oraşulă, a aşeda ordine, cum şi a pune unü 
capătă jefuiriloră şi masacrului care se petrecuse p’în 
satele de prin pregiură de către turburători, precum s’a 
fostă întâmplată în maî multe locurî, ca şi la Burgas...

Ahmed-Eyoub, sub ord.luîMecliemet-Ali, înainte d’a se re
trage cu ostile, detese focă la erbăria şi la vechiulă seraiă. La
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arsenalii se făcuse uă mulţime de jeafurî, de către başi- 
buzucî şi turcii însălbătăciţl. Gen. Stroucof, intrândü, îşi 
puse energia şi silinţa d’ a mărgini aceste tóté, şi întocmi 
uă comisiune municipal sub preşidonţia Arcbiereulul de 
la Andrianopole , de a se stabili uă óre-care re
gularitate.

La arsenalü era de pază, când aü veniţii Ruşii, 2 
ofiçerï şi 73 soldaţi turci.

Ruşii, înaintândü de acolo spre Sud, ocupară înaintea 
lorii satele Lule-Burgas, Demotica şi Ouzoun-Kepri. Că
tre Lule-Burgas, gen. Stroucof a desarrnatii uă mulţime 
populaţiune ce fugea cu armele şi cu unu convoifi de 
vre-uă 15,000 căruţe. De acolo elii se îndreptă spre 
Rodosto, unii punctă la marginea mării de Marmara.

La 17 Ianuarie, cavaleria de Moscua şi Cazaci de Don, 
conduşi de gen. Stroucof, luară cu asaltii orăşelu Ciurlu, 
de la Andrianopole înainte.

La Silveri, după semnătura condiţiunilorii de armistiţiu, 
fiind*că Turcii nu priimiseră îndată ordinii de la Constan- 
tinopole, nu voiră să deşerte cetatea, şi Ruşii o încogiurară 
cu tunurile ameninţându-I că daii focă; aşa atunci el 
eşiră.

De acolo Ruşii merseră mal ’nainte. Ast-fe' corpurile 
acestea ocupară părţile despre marea de Marmara, când 
unü alt corpii rusescü, în susii, ajunsese despre marea- 
Négrá asupra Constantinopolelul, şi altele din joşii se a- 
propiaseră de marea Egeeî. El se concetrară fără întâr
ziere la satul St. Stefan, care e pe unü capű al mării de 
Marmara, 10 chilometre aprópe de Stambul, unde Ma
rele duce Nicolae aşe(Jă cartierulü sëù generale.
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La 25 Ianuarie, Marele duce a dat ordinii de efi pre
ste tót* armata, fâcêndu-ï laudele cele mal eminente pre
cum heroiloră din antichitate, pentru bravura, abnegaţi- 
unea ce a arătat-o şi silinţa cu care s’a purtaţii, aceste 
oştiri, suferindii lipsurile, învingendă cele mal mari greută
ţi cu inamicul ii în façia şi anevoinţile asprului timpii ; şi, 
prin acăstă bravură, dupe ce a trecut Balcanii, a sfă- 
rîmatîi armata turcă de la Filipopoli, şi, într’ună timpii 
de uă lună, a percursü mal tdtă Turcia, a ajuns sub mu- 
rulii Ţarigradiiiui, şi a silită prin acésta pe inamică să 
'şl plece capulă şi să subsemne tóté condiţiunile ce le a ce
rut de la dănsulă. Le mulţiămesce de aceste bravuri beroice, 
le recomandă a se repausa dupe atâtea osteneli, şi să 
fie gata, când va fi necesitate, de a re’ncepe lupta etc...

A doua-di după ce ajunse gen. Gurko la Sil veri, s’a 
subsemnată basele de armistiţiu şi punctele preliminarii 
de închiăerea păcii. Ostilităţile încetară...

Tocmai în acea (Ji era când Turculu din istoria nós- 
tră mersese Ia seraiă, şi acolo era mulţime bărbaţi de 
stată, miniştrii deputaţii, generali, rigealurî, ambasadori 
şi consilieri, adunaţi pentru ună casă aşa de însemnată.

Rcouf-Paşa înfăgişase Padişacbuluî, învălită într’ună 
zarfă (uă ínvélitóre cusută cu flori de aură în care se pună 
chârtiile ce se daă persönelorä înalte) actulă cu basele 
pentru pace şi subsemnarea armistiţiului.

Ministru de resbel Reouf-Paşa, (Jicăndă:
— Majestate, óre bine facemă noi că priimim nisce con- 

diţiunî a le unul traciată care e fatală pentru imperiu?..
— Avemă trebuinţă acum de pace!., răspunse cu ună 

aeră impunătoră Abdul-Hamid.
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Ca plenipotenţiari veniţi la cartiern generalii rusescu, 

din partea Turciei, fu Servcr-Paşa şi Namik-Paşa, am
bii miniştri, carii subsemnătarii baseloră armistiţiu- 
luî, din partea Sultanului, Nedjib-Paşa şi Osman-Paşa, 
din partea Marelui Duce, gen. Nepocoicinsk'i şi gén. Lc- 
viţki.

Subsemnândusearmistiţiulii, şi oştirea română, care era în- 
tr’ünü numără destulă de respectabilă, ce constrânsese Vidi- 
nulă bombardândulă, a suspendat ostilitatea. Izet-Paşa des
chide porţile ăstui oraşă. Oştirea turcă de acolo plecă 
de a se uni la altele corpuri, ducândă cu dânsa armele 
şi bagagele portative, eară tunurile şi muniţiunea le a lă
sată în cetate. Românii intrară şi ocupară Vidinul etc...

Unul dintre articolile armistiţiului şi cele de închiăerea 
păcii, coprindea : armata turcă să evacueze tóté fortereţclc 
din Bulgaria, cari apoi se voră dărîma...

în strade Ia Constantinopole, atunci, era liauială şi agita
ţiune precum în tót timpulă ; acum ânsă mai mult, coci Ru
şii aă fost ajunsă la St. Stefan, şi Padişachulă încheiase 
cu dânşi acest armistiu şi condiţiunile preliminarii pentru 
pace, cam umilită re... Se dete din partea sa uă procla- 
maţiune poporului mahometan; şi deputaţii camerei, dupe 
regimul constituţionale, fiind âncă în sesiune, fură reţi
nuţi către fine, pentru a delibera asupra marii oră che
stiuni ce atingeă viaţa Statului.

în intervaliilă acestoră (Iile,—până când Englitera nu 
se pronunţase âncă ce ton va lua în Orientă, şi nu 
pornise scadrele, cele de la Malta, spre Galipoli şi ’n 
Marmara, se urmă óre-cari curteniri cari tindâă la vre 
uă înţelegere din partea Sultanului, învitândă pe Marele
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duce Nicolae, sa vie a petrece câteva (lile în seraiulu 
sèu de pre Bosforă. Şi tot cam p’atuncî se răspândi nu
vela câ Osman se liberează din captivitatea sa. Şi Con- 
stantinopolu fu în picidre, pregătită cu daruri de uă mare 
însemnătate, de a priimi pe celebrulă căpitan cu salve de 
tunuri, în serbătorire şi cu ghirlante de flori, pe care în
suşi Padişacliul îlă va onora priimindu-lă şi ’lă va îm
brăţişa, oferindu-I medalia osmanie şi uă sabie. Mare pa
radă va fi de venirea lui...

Eată şi ce se mai întemplă în Constantiuopole, ca să 
dcscrimă nisce mici împregiurărî, cari învederează că lini
ştea populaţiunel nu era îndestul acolo garantată.

Pe la cjiua diumetate, ca să venimîî earăşî la musulmanulă 
nostru, înlăuntru cartiereloru din Stambulîi, în acestă c}i, 
se petrecu uă alarmă care reţinu pe Hédiim şi nu se 
înturnă îndată la soçiea sa unde o lăsase. De prin tote 
unghiurile eşiatt şi alergau bărbaţi cu iataganele scóse, 
şi auc}indu-se ţipete de copil cari fácéil larmă. — Prin
deţi! puneţi mâna pe tâlharu!.. strigau alergătorii cu să
biile cletinându-le în mâini, erau gardistă, soldaţi şi gendarmî 
de la poliţii, cari îl urmaă cu puscile încărcate, alergândă 
toţi în acea direcţiune, aşa că şi de la casarme mal în aprop
riere, şi de la Ghiulhane se văzură venindă aceştia. Asta 
da aerulă unei rëscole; şi care făcea pe unii agenţi să 
dice: >Eată ce esta Turcia!./ Hccliim care era deprins 
cu aceste rëscôle şi alarme, şi ori cât era de endiferentă, 
voi să scie ce este.

Cel din urmă din cel cari alergaă, era unu bëtrânü 
turcă care altă-dată fusese servitorii la seraiu pe tiiu- 
pulă lui Sultan Machnnit, ruginită cu totul în idei pre-
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cum îî era şi portul îmbrăcămintei pe dêusulü. Avea pe 
capii uă cealmâ cât uă baniţă de mare, care făcea unii con
trastă grotescii cu talia luî, fîind-că elfi era micii de 
statură; peste mifjlocă era încinsă cu unu brău grosă în 
formă de taclită, şi peste acesta, care ît scotea pânte
cele mult înainte, avea unu sileafu de pele vocliiă, sco
rojită, cu mai multe despărţituri înlăuntru, în care duoë 
pistóle cu cremenă, ruginite, le ţinea cu îngâmfare, ca şi 
iataganulă înfiptă acolo, care se lăsa îu josă penă aprópe 
de genuchi, şi ună cleşte de luat cărbuni cu dânsulă. Po- 
türi sëï de la genuchi strâmţi în josă, craă inchiăiaţi cu 
sponci Capulă îi era rasă, şi numai în creştetă avea nisce 
şuviţe cărunţite de peri. Iu picidre purta iminei roşii şi 
încălţată cu colţuni de bumbacă înegreţi. Puçinâ barbă 
cu uă formă ca furculiţă aröta că de felulă lui era cam 
spînă. Macru la cliipă, slabă din causa întrebuinţării o- 
piumuluï şi mâncării aşişului, obraşi lui eraă cu totul tt 
sbîrciţi ; şi lipsindu-i vre trei dinţi de dinainte, aröta e- 
tatea ce o avea că era trecută de şâtpe-(Jeci de ani.

Alergând acesta cam şontorogă, schiopătândă de unu 
picioră, şi cu iataganulă scosă descriind curbe in aeră, 
se isbesce de Hechim care îşi ţinea căutătura spre mul
ţimea care trecea înainte. — Aga Hechim, păzia înlături ! 
saă vino şi D-ta cu noi, ca să prindem ă banditulă, cjise 
acesta lovindu-se în peptă cu acela. Probă e că nici nu 
vedea din causa bătrâneţeloră.

— Ce este ciorbagi Mechmet? Unde te duci? Unde 
alérga acéstá mulţime de ómeni?.. întrebă Hechim pe astă 
babalîcă* al cărui aspectă semăna cu ună accibaşi al Ia- 
niceriloră. — Să prindemă pe banditulă care pradă lu-
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mea, că multe nelegiuiri şi jeafurï a fácutü elă neferici- 
ţiloră noştri osmanii!! — Dér cine e? cum îlu chiamă? 
ce este elii ? adăogă celü d’ântîî. — Este unü desertorü 
de la uă navă străină, aşa am audită; elft se numesce 
Mat, este Croat de felu-ï.^ Tótá poliţia, colu, cara-colu 
umblă să puné mâna pe elii şi nu póte. N’audï c’a je
fuită pe musulman! pên’ la porţile seraiului pré-stráluci- 
tului nostru Padişachă, care e dupe Profeţii sórele ce ne 
luminează şi ne încălcjesce pre páméntü? — Merită, me
rită d’a fi prinsă şi încarcerată ast-felă de omă bleste
mată! clise Hédiim. — Ba, uite colea! respunse meclimet 
aret.ându-şî iataganulö, una să ’! dai. aşa!., şi apoîsă’lu 
arunc! în mare!..

Lui Hecliim îî veni în minte să întrebe pe acesta de
spre prisonerî, ca să pété afla unde e celă despre care 
se interesa.

Meclimet, când aiuji ca î! vorbesce de prisonerî, ochi! 
sëï învineţiţi duşi în fundulă capuluî părură a luci. de 
uă viue satisfacţiune.

— Nu este aşa? aga Hechim, că pré-strâlucituliï nostru 
Padişachă învec! biruitoră, a învinsă pre duşman! în 
Bulgaria, şi Moscoviî, cari se găsescă sub zidurile Stam- 
bululuï, sûntü ostatic! cari vin să salute frumósa cetate?., 
aşa ne a spus hogea celă bătrână că a citit în fóia ha- 
vadişulu!. Noi, uite, să sărimă cu toţi!, cu copil, cu bétrâniï, 
când vomă vedea periclu, ca să apérámii sântulă scaună 
pră-strălucitulu! Padişachă.

— Să ’ţî védd armele, Meclimet?.. A! ună iatagană 
lungă dér tocită, ştirbită!., nisce pistóle cu cremenă cu 
oţelile stricate, ruginite!.. Atâta numai?..
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— Dér, veclï, eii sûnttt cu ele deprinşii ; dau la ţintă 
mat sigurii ca cu revolverile de acum. De la suirea pe 
tron a Sultanului Machmut le porţii eii la brâu. Eram 
numaî unii băeţandru p’attineï... — Hei! Mechmet! Mech- 
met, astea numai facil parale în dilele néstre ! Trebuescii 
arme, arme bune ca să te baţi cu inamicului..

— Cu tote acestea pre-strălucitulü nostru Padişachă 
va fi tot-d’auna biruitorii ! şi noi slugile sale cată să ne 
luptămă cu armele ce le avemii. Necredincioşii vorii tre
mura dinaintea nostra, numai când ne vorii vedea eî !..

■ Hédiim, care avea dreptate să scie ceia-ce nu scia 
cestă-laltii, dete din capii uitându-se şi măsurând ii cu o- 
cliiî pe celii d’alăturî de la capii penă la piciére, şi ca 
cum ar’ (Jice cu unii provervü : Adevăraţii, Mechmet tot 
Mechmet!..

— Aga Hédiim, termină acestii turcă, te gătescc să 
mergemii cu toţi ca să prindemii pe bandiţi, măcar de 
am umbla penă în miedul ii nopţii. Mechmet, în felulii de 
maî süsü descrisă, apucă drumulă înainte.

Hechim căta să se gondiăscă la familiea lui.
Era cu tote acestea adevărată unii bandiţii îndrăsneţu 

care puiiea în perturbaţie întregulă oraşă ală Stambululuî. 
•Elă recrutase în ceata luî ceî mai desperaţi matrosî, din 
străini vagabonzi, şi vre-uă câţî-va Zeibechî. Elă jefuia 
cjiua namiada mare, călca casele celorii avuţi şi maltrata 
pe Turci. Acésta desordine şi cu prădăciunî, se petrecăă 
tocmai în timpulă când encă nu se terminase definitivă 
chestiunea resbeluluî cu imperiulă Otomană.

Bandiţii aii tot-d’auna asogiaţi. Fără. să aibă gasdele 
lorii şi locuri unde să aglomereze averile din furtişaguri,

348



Campania Romanilor^ in Bulgaria.

fel n’ară putea fi, n’ar trece mulţii timpii şi poliţiea ’I ar’ 
prinde. Deci, acesta era în legătură cu individ! de ceî 
cari făcu totulii pentru bani. Elil umbla travestitii, ar
maţii cu diferite arme ; şi obrasulă seu îngroşaţii de a- 
sprimî cât şi inima-I împetrită de crime, façia lui şi pe
rii capului tari, barba şi mustăţile a véli colórea humei, 
saü a cremene!, ochii sel întunecaţi ca nuorulű, prin cău
tătura lorii denunţa pe omulă bănuiţii de care toţi căta 
să se feréscâ. Gura lui scotea trăsnete de injurii ; şi cău
tătura îl era nisce pumnale când elii privia încruntaţii. 
Făcea călcări în tote părţile, în tote foburgurile, şi po
liţiea care ’lă urmăria îl ii scăpa tot-déuna. Elii numai de 
FrancesI şi de Englesï se feria de a da peptü cu dânşi ; 
mal cu sémá de când în casa Aneteî mic! i se întâmplase 
că, unu matrosil Irl an deşii îl fărîmase măselile din gură 
cu lovituri de bocsil. Elü nu uita ânsă şi pentru ce s’a 
făcuţii conflictul ii acela ; pentru unii nimica, se aţî- 
ţase gâlceava!..

De când bărbatulil Anetel-micI lipsise unii óre-care 
timpii, ea se temuse că va fi peritű făcândă negoţiu la 
Zimnicea, de la începutulü campanii. Lectorulil nu va fi 
uitată pre celă care se numise agentă de afaceri impor
tante ce cälötoria cu vaporulă pe Dunăre?

Femeia cea cu semne înobrasă, fusese şi dânsa acolo ; 
coci toţi acest! nu se lăsaă mal pe josă când era vor
ba d’a aduna imperialii junei armate, care, déca n’ar’ fi 
avută pe ce să’I cheltuiască în plăceri, s’ar’ fi dus cu 

el în focă,
Pentru dânsa atunci, acelei femei, veni uă lovitură e- 

stremă. A audiţii că, în acele diile, câte-va case la Giur-
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gin, în piaţa., s’aă fărîmată şi incediatii dc obuse. Lîîsă 
totă, şi alergă mai mult ca uă nebună acolo, pentru că 
în una din aceste case ş’avusese adunată totă fructulă 
câştiguri lor u spre care o împinsese lăcomia ei pentru bani.

Când plecă i se presintă unu cazacii ; şi cumpără de 
la dênsulü unu revolveră, să’lîi aibă de su veniră, dise ea..'. 
Elă, deci, omul de mai sus, a eşitu ca din pămentă, cu începerea 
iernei aflându-se în strada Saducliei ; cel-ce pregătia gasde, 
în Haschioi, banditului, şi aglomerându cu totă forţa, ca ună 
bună casieră de contrabandi, sumele care i le depunea a- 
cela de a i le păstra. Elă scóse vorba pe icî pe colo, că 
va deschide încurêndu, la unu timpü şi camă de crisă, 
uă bancă sucursale unei óre-cárii sogietăţî, care, cu unu 
capitală însemuatu, va face concurenţă bancheriloră ar
meni uşurări.

Şi femeia lui asemeni voia a deschide ună stabilimentă 
mai renumită de meseria sa, mai populată, dispunendă 
ea acum de maï întinse midlóce. Cu tóté acestea ea bla
ma în gura. mare tot-d’auna pe acea fată de la Ismailu 
care ’ï a adusă ună derangeamentă în întreprinderile sale. 
Comercianţii creştini, vădendă atâtea nelegiuri, protestară 
la autorităţi de mişeliile şi neorânduelile comise de acei 
individi furândă şi aducendu fiice spre a le perde şi a 
le omorî acolo... Cu toţii acum, şi Aneta şi Şmilşiban- 
ditulă cjisă, aveu nisce cuvinte d’a urmări unde o voră 
afla şi o voră* găsi pe acea Ismaileană. Noulă ăntrepre- 
noră ală sucursalei de bancherie, cum arătarămă, avusese 
mitjlóce să afle că dênsa priimise uă bună sumă de 
aură dată de către lordul englesă, şi putu să scie 
unulâ ce era specială în aceste afaceri, precum că densa
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purta asupra el cupóne şi bancnote englese sigure şi uă 
parte monedă sumttóre. Banditulă, persecutorii el, putu
seră descoperi că tînëra fată venia adese-orî să cerceteze 
şi să dea ajutorii nefericitei amalate care era în casa 'bătrâ
nului hamalii, cel-ce şedea de uă parte lâugă unü mei- 
dan din Constantinopole. Şi eată cum elfi putu să afle 
acesta. Iuteresându-se d’a avea uă gasdă spre părţile a- 
acelea de bunii câştigii, se adresase cu propunere, mal 
’nainte, către bëtrânulü muncitorii, că să goniască din
casa lui pe acea amalată ofticosă, şi pentru acésta îl va 
da însemnate beneficii, ca să aibă elii imü cuibü de în
tâlniri acolo. Bëtrânulü, neîndemânaticii pentru ast-felű 
de afaceri, şi fricoşii, cu tote că acela îl clise pe şoptite 
că elfi se luptă pentru causa de prieteni, Jï a refusatü. 
Şi mal cu sémii, că, dúca ar’ fi dat din casa sa afară pe 
acea nefericită, trebuia ea să moră pe drumuri, într’unfi

decât ce ’I dădeatimpa de iarnă şi fără alte resurse 
compătimirea umană. Bătrânul priimise pe acea infortunată
numai şi numai de compătimire, că o cunoscuse că era 
străină şi amalată, şi,” póte, pentru ca să mal fie cine-va 
în casa lui, omtt bătrânii şi săracii, pe timpulil când elfi 
se ducea pentru lucru la portü. Aşa dér riù a fostü cu 
greu ca cel de mal süsü să scie cine vehia în casa 
bătrânului, şi cam la ce oră. Groză şi cutremură semănaţi 
el, pe unde bandiţii voril călca, grőzft pe cine căpetenia 
lor fi este mâniosul..

Şi fiind-că musulmahulü cunoscută, în acea cji s’a oprită în 
mai multe locuri, cam întârcjie d’a veni acasă. Elü a gâsitü, 
când se înturnă, pe femeia sa în lăcrimî, care din nou 
începu să plângă şi să ’I spună cele ce i s’a întâmplată.
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Duo! ômenï, dintre care unulii cu uă fisionomie bru
tale, armaţii, şi cu căutătura de bandiţii, o întâmpină şi 
o insultă în pragulă uşei, nefiind acasă decât ea singură 
cu copilulu şi cu femeia cea amalată. Acela o apucase 
de braţii cu uă mână, şi cu ceclaltă ameninţând-o cu re
volverului, îi clise : Scote banii cari ’ï aï asupră-ţî şi poliţe, 
că de nu, îţi rădic ii viaţa! Banii cari ’ï aï priimită, cu
rând să mi’ï daî!..

Eii am rămasă ca mortă, clise femeia musulmană ; cine 
era să me ajute în acâstă pustietate, când totă lumea e- 
ste dusă la lucru? adăogă densa.

Cel care însocia pe bandită clise : — Te inşelî, nu e- 
ste ea care a luată banii de la lordulii englesfi ; nu veclî, 
asta e uă turcă?..

— A! turcă e? Turciï simtă câinï!.. adăoga acela. 
Şi, lăsând-o de braţii, o împinse cu violenţă şi brutali
tate, rupândă amuletulii de la gûtulit copilului, şi adre- 
sându-Î vorbele cele mal injurióse.

Acésta se petrecuse cam pe timpulă când generósa Susana, 
alte-ori, pe la cjiumătatea dilei, venia să visiteze şi să 
ajute pe nefericita eï compatriotă.

Turcul ii când consórtea luî ast-felii i se plânse, se uită 
lungă împrejuru-î nevăcjându pre nimeni alţii decâtu fe
meia şi copilulü. Ochiî săi scînteiară, cler, precum îî era 
obiceiulü, nu cjise nimicii. Şecju pe laviţă, făcu ţigară, şi 
se gôndi rădicânclii fruntea sa în creţuri. Trase de duoe 
orî cu sete îngkiţindii fumulű tutunului. Se sculă în susö ; 
îşî pipăi bangerulii şi îşî netec)i fesulü pe capii. Luî îî 
trecuse ca unü fulgeră prin mintea sa iisionomia* bandi
tului despre care Meclimet îi vorbise. Cadîna lăsă copi-
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lulü în braţele negresei servitórei, şi cşi dupé elő. Hé
diim plecase; se ducea ca trăsnetnlă pe stradele costişe 
a le foburgului. Ochii îï erau tûrburï de furie.

Déni precum în viaţă se petrecu totü felülő de eve
nimente, ast-felü aceste incidente şi împregiurărî se ur
mară repedi în aceiaşi di pentru musulmanii. Vomă nara 
pe urmă ce s’a întâmplat puçin înainte de a apune sórele 
pe uă stradă la Fera.

Mai anteiü până una-alta să căutăm ii să aflănui des- 
spre sergenţii.

Mitca, din câte înţeleserănui, fusese ţinuţii la curtea 
seraiuluT. Despre acésta ne a încredinţată unii mărturii 
ocularii, unii cálughérü de la Muntele-Atos, veniţii prin 
Constanţinopole. Aceea ce făcu ca Gorjanul să fie acolo, 
a foştii pote mai ântîï curiositatea, mai în urmă deveni 
musafirul îi Sultanului. Turcul îi are uă mândrie ca străi-r 
nulii să se lirăniască din mésa lui... Unii omii cu minte 
atrage prin conduita sa încrederea şi stima, şi nu lasă 
a se perde timpulü fără a se folosi. Elu se puse a studia 
limbi orientale, spre a putea să se înţelegă cu popula- 
ţiunea şi cu cei din serai u.

Libertate sântă celui care merită a se bucura de 
densa!., hani dumnedeescă daţii omului în viată !.. Câtă 
plăcere, câtă fericire pentru junele acesta ! cöci de 
vre uă doué cjile i se detese libertate de a face ce voia 
şi a se preumbla liberii, numai d’a veni la conacul ii ce *î era 
oferită de ospitalitate. Totă ast-felă fuseră şi cei cjece mii 
de prisoneri turci, luaţi de Români, cari se înturnarăla 
locurile lorii, dupe ce s’a încheiată în curendii pace...

A se preumbla liberii ca în munţii şi câmpiile Româ-
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nieî, era cea mal mare dorinţa pentru unu june cu ini
ma şi cu imaginaţiune înfocata, în acesta ţeră la porţile 0- 
rientuluî paradisalc ; pe acésta marc cu atâtea plăceri, în a- 
cestîi oraşă înfrumuseţatfi cu navele în porţii, cu casele de 
tóté mărimile, chioschiuril, monumente "numai sculpturi, a- 
rabescurl şi anticliităţî în mosaicurî, geamiile cu cipri şi mi
naretele albe, biserici şi palaturï, a se preumbla liberă 
în cetatea din care őre când s’a răspândită lumina, artele 
şi civilisaţiunea popórelorö... Acolo Sânţii Ambrosie, Ioan 
Chrisostomu şi Arsenie, învăţătorii clasici aï biscricei Or- 
thodocse, aii instruită şi au întemeiată credinţa creştină, 
aă luminată pe ignoranţi; câtă şi aii suferită pătimiri, 
căci aă spusă adevărulă tiraniloră dominanţi Teodosie şi 
Michail III Paleologu, pentru nedrcptăţirî şi despoierea 
bietei turme în Christos, popolulă. A se preumbla liberă 
şi a studia aceste urme istorice care avură legătură cu 
trecutulă ţărel nóstre, a vedea liberă, înlăuntru Constan- 
tinopolel, lucruri şi edificii ; piaţa de la Oc-meidan cu 
stâlpi cel de pétrá, precum şi cea de la At-meidan; a 
se preumbla la Seraî-burnu, numită ore-când Acropoli, 
palaturile lui Constantin celă Mare; a merge la biserica 
cea cu apele sânţite şi cu pescil seculari; la St. Antonie, unde 
duminicele merge să se închine populaţiunea grăcă, şi Ja 
St. Dimitrie de la Tatavla; a vedea la estremitatea for- 
tificaţiuneî, către marginea Cornulul-de-aură, geamia de la 
Eiub, unde Sultanii încinge spada lui Osman ; monumen- 
tulă lui Sultan Selim şi al Califiloră... A vedea istoria a- 
celoră popolî din vechime şi celoră mai din urmă; cer- 
cetândă monumentele aceste, precum, în România, ar’ vi
sita cine-va urmele istorice şi monastirile el, monumen-
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tele şi monastirile edificate de Iustinianî, precum la noï 
cele a le Basarabilorü, Stéfani, Lupu Albanitul, şi mulţi 
alţi Domnitori pioşî, adică : Curtea de-Argeş!, Cozia, Stă- 
nesciî, Trei Sânţi IerachI, Putna, Baia, în marginea rîu- 
luî Moldova, Cetatea-Niamţu, Câmpu-Lungü, Radu-Vodă 
şi Serendariu, cari simţii aţâţă de preţiose pentru Ro
mâni, precum cele de mai susii pentru Creştini! şi omeni! lu
ni inaţî, despre trecutulti şi istoria Românie!, defensórea civi- 
lisaţiune! creştinătăţi! în mecjiulii évű!.. Ast-felű Româ- 
nulü dus la ţermiî Bosforului visita tote acele monumente 
ce conţină urmele istorice din antichitate şi penă în clilelc 
nóstre..

Atunci elfi, acolo, cât ar’ fi dori tu, în aceste (Jilc de li
bertate, să întelniască vre uă fiinţă care să ’i vorbiască de 
ţâra Iu! scumpa Romănie, vre uă fiinţă martură suferin- 
ţi lorii sale, despre legăturile şi simţim cutele cari ’1 a do
minaţii în trecută, cine-va care să ’î vorbiască de amici 
sei, despre întâmplările' şi ehiară nefericirile une! fiinţe 
despre care nu putuse encă să afle nimicii în acéstâ ce- . 
täte unde cunoscuţi! şi rudeniile nu se potii .vedea cu 
ani!; élű ensă, care de puçine (lile se bucura de liber
tate, cum ar’ fi putut să o găsiască? unü nefericiţii pri- 
soneră liberată atunci precum se deschide uşia coliviei la uă 
pasere? Elă sta ma! de multe-or! pe la rëspântiï, pre 
pieţe şi în cafenele, să véda călători! ce trecú şi se deo- 
sibescü dupe costume în naţionalitatea lorü ; sta la. portű, 
cu ochi! aţintiţi pre pavilónele bastimentelorü cari vinű din 
diferite părţi a le lume!; vedea Efendi, Ciorbagiï, câlughërï, 
derviş!, Turcomanï, Armen!, Grec!, şi chiarű Mocan! ve
niţi cu comerciu lorű din Ardealű, sau închiiiăţori! cari
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trecă pentru a se duce la Ierusalimă, ca doară sil întêm- 
pine vre uă fisionomie cunoscuţii, cine-va care sa ’1 vor- 
biască de cele mal sustt dise. Sta dimineţile în porţile 
seraiului de unde vedea tóté notabilităţile, ulemale , ri- 
gialurl şi oştiri, nu găsia C»nsă aceia ce pre dênsulu îhî 
interesează. Merse la biserici precuni la St. Antonie, unde 
sôçele şi fiicele comercianţilorîi greci, cu rochii de cut- 
nie pe talie, peptënate modestii, cu fesu aşezată cam la 
uă parte pe creştetîi, cusută numai fini, se arëtaü, săr
bătorile, cu t0tă splendórea frumuseţe! lorii, nu găsi elu 
nici acolo pe cine căuta. înfine nu rămase piaţă, sera- 
iurl, satele de pre lengă Bosfor, cari sűntü uă minune de 
mulţimea şi pitorescile lorii frumuseţi, să nu cerceteze 
şi să întrebe de dênsa.

lntêmplarea îl scóte înainte pe comerciautulil cjis de la 
Yidin, lângă podulil Cornulul-de-auni. Ar’ fi de prisosii 
să obosescű pe lectorii descriindu ce plăcere şi câtă mi
rare a fostă pentru amênduoï când s’aă vedutil. Hechim 
aşa, mânioşii, supărată cum era, lăsă pentru puçin aface
rea ce ’lă preocupa. Şi el ş’aă dată mâna şi vorbiră cu 
multă interesă. Musulmanul îl (Jise cam de uă-dată : Să 
vil cu mine, tînërule, nu astă-dl, dér într’uă cji pe cu- 
rendă, unde pe tine cine-va te aştăptă sátevéda... Mi- 
tea ascultă pe Hechim, care, déca nu era aşa de preo- * 
cupată, chiară atunci Par’ fi condusă la casa grece! din 
Fanar ce nu era pré departe de acolo.

Dér cine va putea a descri întocmai bucuria junelui 
român când a audit acele vorbe din gura Iul Hechim, 
de Susana ce era cu bëtrâna lângă densa, la care elă me- 
reă cugetase şi despre a căriia sórte era tot-d’auna îngrijită?
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Cu atâtă bucuria lui fu maï mare când a aflat, că, din 
tote acele cercări, şi loviri pentru uă jună fată, in ase
menea împregiurărî grele ca a le el, eşise învingëtore; 
că ea trăiescc, se află acolo, şi cercetează de den
sul ii !..

Repede se petrecură töte acestea, şi Mitea plecă 
dimpreună cu Musulmanulu, care îl promise că a duoa-di, 
saii a treia c}i, îhl va duce la casa numită, a grece!, de 
a revedea pe sora sa, pe mama luî.

Hédiim Însă, cu totă plăcerea care ’I produsese astă 
întâlnire, nu ’! putu vorbi, mal ântîî, lui Mitea, decâtă 
despre supărarea lui, de insulta care îl făcuse familiei sale 
banditulu care prăda şi maltrata pe toţi unde călca pi
cior u-I.

— Toţi amicii şi fraţii mei îl văduiă cădendă unu 
dupé altulü, şi eű am rămaşii ca să fifi de batjocură şi 
rîsulti blestemaţiîoră tâlcharl!.. elicea pătruns de supërare 
amărîtulă Hédiim.

Sergentul, în condiţiuuile care se găsia, nu ’Jă ar’ fi 
putută ajuta întru nimica. Recunoscu ênsâ că era de compă
timită bietulă omă ! Dăca acăstă nedreptate şi nesiguranţă 
e în m kilo culă unei capitale, ce are să fie, adăogă dên- 
sulă, de cel rămaşi locuitori prin proviuçiï?..

Val de ţăra unde nu se essecută legile cari trebue să 
garanteze viaţa şi averea fie căruia omă!..

Eată drama ce se petrecu tot în (Jiua aceia, în înse
rată, despre care menţionarămă.

Mat era, cum se vede, ună bandită de primul ordină, 
jefuitoră şi ucigaşă.

Unii pretinseră că elă era incorageată. Avea aerulă



Trei Sergenţi '358
să f}ice, uni-alţi din acei omeni cari le place intrigile, că 
era vre üníí omű politică, banditulu !..

Poliţia din Constantinopole îlti urmăria pretutindeni 
câtii şi pe totă ceata lui ; pe care numai prin concursulii 
unui Josepe Corsicanul, o cam îndiumetăţise prindêndü 
mereíí şi umplêndü temniţile cu acel individ!.

Josepe, unii bărbatu energicii, cu esperienţă, era peirea 
baudiţiloru de când poliţia îl ii avea în serviciulü el de 
a ’ï urmări. Era uă luptă mare d’a pune mâna pe că
petenia baudiţiloru, ce ’şî schimba mereu culcuşul, şi când 
îlii căuta gendarmeria întrTmü cartieru, s’ audia făcendu 
călcări la vre uă altă estremitate unde nu se gondia ni
meni că o să fie ; şi acesta într’unu timpii când se pe
trecuse atâtea turburărl, sguduiturî a le statului şi cu 
Ruşii apropiaţi sub murii Constantinopole!. Omenii şi gen
darmeria destinaţi pentru a 'lü prinde, umblaii deghisaţl 
şi împănaseră stradele, răspântiile, pe unde se credea 
că elü va trece. Omenii poliţiei şi cu bandiţii se urmă- 
riaű şi se ameuinţau unii pe alţii arătându-se cari de cari 
mal cu dibăcie ; el se alungau precum diua dispare când 
völulü nopţii îl ia locul îi, şi nóptea fuge când se face 
cjiuă.

Hédiim în ast-fel de afaceri, cöcl însuşi fusese insul
taţii şi căuta uă sigură rësbunare contra acelui cuteză
torii, nu uita lesne, şi spera că negreşitîi îlti va întâlni 
unde-va, mal îngrab sati mal târdiu. Căta elü răsbunare 
pentru familia sa, pentru persona lui. Elü îndrepta cău
tăturile observândü pe ori cine trecea atunci pe strade şi 
la ori ce mişcare s’ar’ fi simţită unde-va. Conceptă în min
tea sa planulii ce-felü să "şl răsbuue, şi ţinea întipărite
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în memoria sa semnele şi amănuntele cum i le descrisese 
Mcchmet, despre bandiţii. Femeia lui. fiind-că îlu veduse 
aşa de catrănitu şi că întârejie penă în nópte, plecase 
dupe elü şi ’lil căuta pe strade, penă ce trecuse de cee- 
laltă parte peste podul ü de pe Chrizocheras.

In rescruciulu unei strade mai dincoa, în Pera, ban- 
ditultt Mat, penă nu se întunericise şi nu începuse să 
trece mulţimea lucrătorilorii către locuinţile lorii, se vedu 
venindil din joşii călcândil cu unü pasü trufaşii. Elu ţinea 
direcţiunea spre Haschioi, pentru că acolo mai cu seină 
ş’avea elu culcuşurile. Cu unu obrasil, precum diserămil, 
care semena a ursu, şi unu braţil îndestula de esserci- 
tatu în lupte şi crime, elu venia ţinenda pre umeri bur- 
nusul seu cu care acoperia unu turbun, de sub braţu-I, 
armă sigură d'a omorî...

Elü se opresce în locii la uă distanţă, şi se uită ţinendu 
mâna d’asupra ocbilorîî ca să póte în zare a vedea bine de
parte. Elü cunoscuse pe Josepe acelü iscoditorü pericu
loşii pentru bandiţi care îl urmăria cu tdtă poliţia. Cum 
îlu vedu, Mat, şi se încredinţă că este elü, ca la 300 
paşi de departe, ardică turbunul la ochi, cel încărcat cu 
pulbere de ajuns şi glonţe multe.

Josepe se lipi numai cu spatele de unü perete de pea- 
tră din stradă şi puse mâna stângă mai în süsü de capii.

Mat atunci ochise şi făcuse focii ; turbunulil sëü detună 
ca unü trăsnetu. Gldnţele aii intrata uă parte în mâna a- 
celui, în perete, şi la capii fu loviţii în vre uă duoö locuri. 
Josepe Corsicanulil căiju îndată joşii plin de sânge. Ban- 
ditulil socotindil că elü este morţii, sau loviţii mortale, 
îşi íntórse pasulil să se facö nevécjutü fugindü.
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Hechim, care tocmai atunci sosise, scóse hangerulü 
năvălindă asupra lui; cel puçin de a ’I eşi în cale déca 
va fugi. Banditul şi cu turcul se vëduni façià ’n façiâ. 
Hechim rëdicà braţulă şi făcu a scînteia hangerulü pe 
dinaintea ochilorft luî gata sa loviască, dér îl cădu han
gerulü la piciére. Ş’aduse aminte póte că elü nu era aici 
la Plevna, de a străpunge şi a ucide, ci mai bine de a 
pune braţălă tare pe elü şi a Jlü putea da viu în mâi
nile autorităţilor^ Mat cădu ca cum se împedicase de 
vre uă peatră. Ciorbagiulii Mechmet eşise în acelfi minutü 
ca din pamëntu, şi se făcuse, dintr’uă iuţială, ca unü mo- 
şoroitt aruncându-se între piciérele lui, de care acela se 
împedică.

Hechim puse braţulü ca unü atletă forte; acela se 
smucia din puteri şi mugi precum rage uă férá. Mat se 
lupta cu ei toţi câţi năvăliră asupra lui, şi p’aci aprópe 
a fost să scape.

Femeia lui Hechim, sosindü şi densa acolo, striga cât 
putea: — acesta e care astă-dî a voit să ’mî rëdice 
viaţa, mi a dis vorbe necuviinciése, m’a insultată cu ne
ruşinare, câinele!..

Şi, dênsa eară îşi îvëli diumëtate obrasulü, când pen
tru a vorbi fusese nevoită a se desvëli puçin. Se trase 
dupe aceia îndarëtil din acelü tiimultü al ómenilorü, gră- 
mădindu-se şi vëc]iëndu-se acolo cealmale, fesuri şi caschete 
celonl cari năvăliră pre bandiţii, şi alţii spre a rëdica de 
josü pe cehi împuşcată. Lucrurile se urmară férte espe- 
ditive precum sântă sentinţele cari le daă Turcii. Când e 
vorba de a se prinde tâlcharî, nu se pré pórtá el cu 
çeremonie. Mat fu îndată pus în lanţuri. Uă parte din
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ómen! alergase la Corsicanu spre a ’lu lua de joşii, care 
era greii rftnitii. Mitea Curcanul era acolo spre a da a- 
ajutortt de a duce pe acesta la ospitalu. Eartt uă parte 
de lucrători, cari începuseră să trécft spre cartiere, es
cortai! pe banditü cu unü mare convoi ii, spre a ’lii duce 
la închisore. Mechmet aci fusese triumfătorii, cu tote că 
fu sbrobitü de călcaturile piciórelorű, penă să se rădice 
de joşii să pue şi élű mâna de a fereca pe acel fi prinşii.

Lucrurile se petrecură aşa, că, în curend nu se audi 
mal mult vorbindu-se de bandiţi. Poliţia pe tăcute ur- 
măria în tóté părţile de a pune mâna pe restuhl ban
dei, gasdele, şi instrumentele tâlcliarilorii. Şi, ca să nu 
dea locii la protestări şi opuneri la astă urmărire, în fie
ce nópte, dupe ce apunea luna, ómeni el ducéû nisce 
sarcini la marginea mării ; acolo, pre câte uă galeră veche, 
totultt se termina cu înfiorătorulil întunerictt al nopţii şi 
mugirea valurilortt cari ’şl desfácéű şi ’şl strêngétt po
somoritele şi umidile lorii pânze !..

Stambulul fiind aşa de mare şi împrăştiată, când 
se petrece nisce asemenea caşuri, nici că se mal face a 
duoa-(Ji menţiuine ; şi mal alesü că, târziu se póte afla în- 
tr’unü cartiertt ce s’a petrecută în altul, pentru-că óme- 
nil, populaţiunea, continuii se ocupă de afaceri, în tra
valiu şi comerciă.

Cu tóté astea în cafenele a duoa-di se vorbi, că, prin
derea banditului se dótoresce Iul Hédiim; cöcl décá nu 
venia élű la timpii sä ’Jű prinde şi să ’l ţine bine 
braţulă, fugia şi numai punea nimeni mâna pe 
dénsulű. Alţii susţimhl că Mechmet a făcută isbândaj că * 
s’a aruncată cu meşteşugii între piciórele acestui bandiţii,

ii
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ca să’lu încurce, să Tu împedicc de densuiă şi sa cada, 
şi altele multe. Mcclimet atunci îngâmfaţii de aceste laude 
şi de plăcere ca a eşitti lucrurile dupe cum a dorita elő, 
merse la măcelarii să cumpere cinci litre dc carne de 
berbecii, şi adună uă mulţime de câini p’împrejuru-i să 
le dea câte uă bucăţică.

încât despre Hechim, care fu îmbrăşişatu şi aplaudată, 
îşi găsise, dupe acéstâ împregiurare, uă bună găsduire şi 
priimire între connaţionalil se! ; dér elu nu putea uita şi pe 
acel cari l’a îmbrăţişată în momentele cele triste pentru 
familia sa când a sosită.

Dupe trei dile uă împregiurare gravă chiămă pe Ro
mâni cu inima strivită a se într’uni la casa bătrânului 
hamală. împregiurarea era tristă, durerosă, şi détoriea 
de omenire reclama presinţa loru acolo. Nefericita Anca 
încetase din viaţă!.. Turmentată densa aşa greu de su- 
ferinţile el, dorulă părinţiloru şi patriei, şi mal mult, pote, 
de mustrarea cugetului, pentru greşelile ce făcuse, ea, 
pré săracă, străină acolo, bolnavă, nefericită, a terminată 
scăpându din durerile el când a încetată de a mal simţi : 
când numai trăi!...

Deci, bătrâna bunica Susaneî, se duse îndată ca să re
guleze pentru a se face cele din urmă détoriï creştinesc! 
defunteî.

Acolo, colonia întregă accstoru emigraţi şi emigrate, 
Români!, afară de Angelina care numai cu câte-va dile 
înainte părăsise Constautinopolu pentru a se duce la E- 
gipetu, urma să vine cu toţi ca să o acompanieze la chimitiră.

Susăiia, penă nu se strânseseră acolo acest! de mai siisă, 
sta peste di singură la capulă reposateî privind-o cum
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mórtea vcstecjise acea viaţă ín îiisce anï tineri şi stinsese 
din ochi eî lumina care îî însufleţise maî ’nainte. Rece 
şi întinsă p’ar’că era de marmură, fiind înfăşurată într’untt 
linţoliu albă, definita, conserva uă urmă de frumuseţe a 
juneţeî, der care fusese consumată maî ’nainte de timpii 
prin uă viaţă!., tristă viaţă!.. Ea îşi recunoscuse rătă
cirea eî dér a fost târditi!.. Fruntea eî ca cum era de ceară, 
ochi! stinşi închişi pe diumëtate, pletele blondine a le pă
rului cari se lăsaâ pe lăiigă obraşî, şi mâinile eî par’că 
erau de ghipsti, învineţite, ce le ţinea întinse pe peptu, 
părea că, din busele eî, ea profera encă rugă şi ertare. 
In ochii ensă pucin reflecta uă ra<Jă de la făclia care 
ardea alături. Ea a espirată acolo, depărtată de sônuliî 
căldurosii ală mamei precum şi de lacrimile sale ş’a le 
suroriloră în loculű eî natale!..

Susana singură sta amintindă atâtea evenimente tre
cute. şi simţia uă mulţiămire că tot-d’auna dénsa a venit 
in ajutorul ă acestor ii victime a le nefericireî. Câtă rătăcire ! 
câtă neomenie de a teri în amăgire nisce sărace fiinţe cari 
n’aîi esperienţă! cugetă ea în sine. Densa ca şi ele ve
nise pe acelaşi vaporii... Cugetarea eî fu uă adencă me- 
ditaţiune, ce putea servi altora de lecţxiine !..

In acele momente unii bărbaţii roşcată la façià, cu 
aerul ii vre unuî dragomanii, avêiidil puşină bărbie şi cu 
fesulă lăsată pe ceafă, intră acolo. Ochii sëï fiind ţintiţi 
spre fundă unde uă ferestrue lăsa uămică lumină, vedu 
de uă-cam-dată numaî pe Susana. Elă vorbi din pragulă 
uşeî de dinafară : — > Bancnote de băncî déca aveţi şi 
voiţi să le schimbaţi pe aură, dkă lire otomane pentru 
ele, cu lină câştigă de 12 la sută,..*,
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Susana care aucli acéstâ voce, a cunoscut îndată pe omtt. 
Ea îşi muşcă busele de mânie, dér se stăpâni. îlü re
cunoscuse; era elü... — »Bine, îî răspunde dênsa, intră 
înlăuntru. Voescï a lua cupóne de bancă şi să ’mî dai 
aură?..*—»Pentru acésta am venit... Seid că aï priimită 
nisce bani şi cunoscű persona care v’a transmisii cupóne 
a le unei bănci englese; potű ca să vi le schimb déca 
voescï, cu lire aură. O să aï câştigul..* Elu vorbia din 
uşă.-—»Intră!..* repetă êncà uă-dată Susana către acesta.

D. P... protectorulă amicul Româuiloră acolo în fel-de- 
feltt de împregiurărî, tocmai ajunsese şi păşia cu bătrâna 
în pragu, vre-uă cincï minute în urma venireî aceluia.

Susana bărbată, luă de mânica îmbrăcămintei pe ace- 
stü zarafü şi ’lă duse dinaintea patuluî funebru, care era 
într’uă lăture a camerei cu mórta pe densulö, în acestă locü 
de raiserie, de lacrimi şi reamintirea crimei pentru dênsulü!..

— »Eatä!.. vecji aci resultatulü banilorü cari i al a- 
duiiatü?.. VecJI? mal cunoşti pre acestă fiinţăce a răposată?..

Elü văfju atunci pe mórta; arcjendă uă făclie de ceară 
albă la capu-I, şi cu câte-va flori de muşcată, puse îm- 
pregiuîu-I, la căpătîî şi pe d’asupra linţoliulul.

Saă, că, în adevăru omulü a fostü atinsă penă în a- 
deuciilü sufletului, trecêndu-ï pe dinaintea ocliilorü nenu
măratele victime cari le a fácutü, saü, că, vëdêndü ace- 
stű spectaclü, se îngrozise şi remuşcarea găsi unü miuutil 
locu în inima acestui omü indiferentă la tote, afară de 
bani ; căci, elă nu cjise nimicu, ci ardicândă ochii mari 
către Susana, şi întempinândă uă căutătură mal aspră in 
ea decâtă vorbele care i le dicea, elă par’că perduse 
limba. Juna copilă mal făcu eară acea întrebare. Elă iu
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locil de a rëspunde, ş’ íntórse repede ochii de la acesttt 
spcctaclu, şi porni spre uşă, ca să iasă.

Fiica plină de coragiu îlü reţinu.
— Te du în templu şi te róga lui Dumnecjeü să ’ţl 

erte pëcatele cari le aï făcuţii, şi să te părăsesc! în . vii
torii de a amăgi fiinţe inocente cari le adud cu vicle- 
şugii din ţâra lorii aicî, ca să le fad să se pérdá şi să 
mórá!.. Uite! PrivesceL adăogă dânsa. Şi să sei! bine 
că nici uă faptă nu rëmâne ne-rësplàtità în lumea asta!..

Lăudărosulii cu noua bancherie şi zaraflícű, se smul
se de aci plecândü ochii în josü dinaintea acele! fete, 
şi eşi pe uşă afară ducendö cu dânsulii uă pungă de 
pânză roşie, care o ţinea în mână cam ferită, şi se pă
rea avêndü într’ânsa monede...

A duoa-c}i se făcu înmormântarea modestă,# la care con
tribuât şi asistară Itomâniî şi ce-va femei străine, vë- 
dându-se în umilitulii acestü cortegii! până şi obrase în- 
vëlite pe cjiumëtate cu iasmacurî, şi fisionomiî cu costu
me grece, celorii cari sciură a compătimi pe decedata de sortea 
care o avusese. Earu acelö bátrán omű bunii a plâns-o 
când preutulű d’asupra mormântului îï dete tëmâiere şi 
ultima bine-cuvântare...

în urma détoriilorü împlinite cu care ne despărţimu 
la marginea mormântului de cel cu cari am trăită, fa- 
miliea emigrată era strânsă la casa grece! în Fanar. Şi 
onorabilulfi românu P... venise mai ’nainte.

Mitea, liberatulű prisonerii, era... Să (Jicemîi : morţi! cu 
morţi!, vii cu vii!..

Scena ce se petrecu, schimbă, dupë întristare, în bu
curie pe toţî.
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Acel junt s’aruncâseră cu braţele deschise umilii către al tulii 
spre a se strenge şi a se îmbrăţişa de fericire că mat 
tfăescă, se vedii şi se întelnescă, într’unü locîi unde le 
éra reservată uă bucurie şi uă fericire mai mare, în stră
inătate. Când eî se vedură, Mitea şi cu Susana, scóscrá 
uă singură strigare pronunţândă fie-carc numele celui - 
laltü; şi, în façia atâtoră marturî, mal ’nainte ca ei să 
vorbiască şi să întrebe despre viaţa lorfi, ochii li se um- 
pluseră de lacrimi. Asemeni şi bătrâna bunica plângea. 
La acéstá revedere a astorü tineri copil, bătrâna fusese 
façia, cât şi Turcul ă, care perdu se din prejudiţiu-î, asis- 
tândă cum eî se îmbrăţişară.

Hédiim, care promisese astorü femei că va afla unde este ser
gentul cunoscută şi amicu săă de altă-dată, îşi ţinuse şi înde- 

, plinise promisiunea, cu tote că lui, precum sciţi, multei se în
tâmplase, cari l’a făcută să întârdie ca vre uă patru cinci dile.

Junele era acum liberă, urma să fie şi fericită gă- 
sindă pe aceia la care se gôndia cât şi la patria Iul!.. 
Turcul care avea familie, şi ca unulă ce a îndurată as* 
primea a atâtoră calamităţi precum le descriserămu, pcr- 
duse multe din prejudiţiurî, şi elă asistă ca ună martoră, 
ca unii frate şi ca ună bună amică, la transportulă re
vedere! al juniloră, precum la Ismail a asistată când ju
nele militară a salvată pe astă fecioră diu incendiu.

-T- Miteo! Miteo! cât săntă de fericită că te vedă ! 
Iţi săntă détórc multe bine-faccrî, pentru care recunos- 
cinţa mea este nemărginită! Bătrâna îl luă vorba adăo- 
gândă :—Trei sute de franci cari’ï aï dat, Miteo, atunci a 
fost mântuirea Susanel, pentru care noi nu vomă uita nicî- 
uă-dată, şi îţi săntemă înzecită şi înmiită détori!..
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— Fara, sa mai gôudescii la argintulïï acesta, am câş
tigaţi! în adeverii înmiiţii vëijêndü pe Susana care o do- 
riamii şi pe dumneata sânătdse; Susana, bună şi virtuósá Su
sana ! şi pe dumniata, ca mama mea ! care veghez! lângă densa...

— Ce fac!? Fist! sănetosîi? Cum a! scăpat? Cum aî 
eşit din tóté?.. A! fost rănitu greu?.. întrebă bătrâna cu 
vorbele mângâiose a le une! mame pe militarii.

Răspunde Mitea: Simţii sănătoşii, petrecii bine, déni 
pătimescii ; îmi este dorii de ţâra nóstrá, de cunoscuţi!, 
fraţi! şi camarazi me! de acolo, îmî este dorii când më 
gôndescü la.dânş! de mi se sfâsie inima I Acum ânsă avôndü 
pe Susana alătur! lângă mine, am cea ma! mare avuţie, 
am totulti pentru mine în lume!..

La acestă îutelnire atât de atingëtore, amid!, cunoscuţi! 
şi chiarii rudele de prin pregiurü, a le bătrâne! grece care 
dedese ospitalitate june! acesteia şi bunichi sale, veniră 
să ia parte la astă bucurie, ca la solemnitatea triumfu
lui de virtute şi fklanţarea acestorîi fi! aduşi din întâmplare 
şi de furtun!, de la marginile Istrulu! la ţermiî Bosforului,

Ea ensă privindil pe junele fidanţatulu e! şi înţelegendîi 
cât de sincerii elu narează töte întâmplările ce s’aîi pe
trecuţii de când eï nu s\aü vëdut din Ismail; despre care 
dânsa se cunoscu culpabilă că fusese indusă în erére şi 
a dat credëmântîi intrige! care a fost uă cursă pentru 
ea, obraşi e! se roşiră, sufletulü ’! era mişcaţii, şi inima 
amar sdrobită de atâtea calamităţi ce nu le putea uita. 
Ar’ ii dorit, ca, dóca acea română, fiica Borceanuluî, pre
cum venise tată-seîi în duoe rânduri de a merge să se 
închine la Locurile-Sânte şi se oprise în Constantionpole, 
ar’ fi venit şi dânsa cu elii şi s’ar fi aflat atunc! acolo,
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de sigurii ar’ fi căijut la genunchi eï, sü cără ort are de 
la dônsa pentru cri cu nedrepţii a socotit-o de uă rivală. 
Portul acela cu care o vëcluse, când ea venise la Ismail, 
mândru, românescii şi pitorescii, din borangicii, firii, flu
turi şi amici ii, din lucru de mâini harnice, străluce în lu
mina sóreluí sub ceriul României precum nisce diamante 
pe iiea, vâlnicul şi mărama albă cari le pórtá boiârésa 
română, ar’ fi fost pentru dênsa acolo celă mal scumpă 
suveniră, despre ţăra şi obiceiurile părinţilortt sëï ; ar’ fi 
stimat-o şi ar’ fi preţuit-o cât nu sciuse maî înainte a o 
preţui, pentru-că îl fusese capulű plin de fumulü rătăcire! 
dupé mode străine!.. Ea acum iubia ţeara şi pre aï sëï 
precum toţî câţî se gásescü depărtaţi înstrăinaţi de la că- 
minurile părintesci... Acum lacrimile, mult timpii ţinăndă 
ea obrasuliK aplecată pe mâini, îi uşurase inima şi ’î li
niştise consciinţa. Mitea mântuitorulü ei, bunica mama 
sa, şi dorinţa de a fi înturnată cât mai curend împreună 
cu fidanţatulă ei în patrie... Ah ! patrie!!, aii (lisă eicu toţii...

In micjloculă acestei bucurii, Mitea scóse şi sărută cru
ciuliţa de iriorocu pe care i o dedese bunulu sëft a- 
nachoretulü de la monastirea Lainici, şi ’şi aduse pré bine a 
minte de vorbele şi consiliile ce i le-a fost dat bătrânul ii...

Bunica Susanei peste puçin, aduse uă epistolă care ’î 
o detese dragomanulîi ce aducea tot-d’auna pe a le Su- 
saneï, sosită cu posta austriacă, şi care, trecendă prin 
măi multe mâini, a ajuns la destinaţiune.

Acésta era adresată din România către sergenţii.
Mitea fu răpită de bucurie de acéstá nuvelă, în mi

cjloculă celoră cari se găsiaă aci. Luă serisórea, o des- 
sigilă şi o citi.
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Ce! duoï sergenţi, confraţi! camaracjiï sei de arme, ü 

scriéü de la Yidiu. Marian fiind trimisü pentru afaceii de 
serviciu osteï, se găsise acolo cu Viscol.

Unü minuta Mitea citi cu uă mare plăcere, în urmă 
stătu seriosă.

Turcultt Hédiim plecase şi mal în urmă earăşî a venit.
Cu atàtü mai mult cu cât societatea se mărise 

de mai mare-interesă ca e! să scie cu toţi ce coprindea 
cjisa epistolă. Ei ardéü de dorinţă şi aşteptaii ca să audă 
nuvele, ma! cu sémá Românii, despre ţăra lorii, cari alt
fel ii rarii le putăă afla.

Eată ce conţinea mai importanţii pentru Român! acele 
lini! scrise:

era

y Confrate !
>Er! aii încetată tunurile.
>Paşa din Yidin a deschis porţile şi a dată diiăile în 

>mâna generalului nostru, şi oşteni! aă intrată în oraşă.
>Vre uă trei sergenţi reservişt! dintre dorobanţ! găsiră 

,1’ete şi se gătescă să facă nuntă mare aici în Yidin.
,S’a întâmplată că am găsită pe ună Română de la 

y Banat, de meserie comisionară. Prin mijlocirea Iu! pu- 
y turánul a ţ! sene cu posta austriacă, adresâudă serisórea 
y către uă altă personă care să te găsiască în Constan- 
>tiuopolă, unde no! crejurămă că veï fi, dupe arătările u- 
jUoră prisoner! turc! caii ’I avenui la no!.

y Campania este încheiată...
>Intrămă triumfător! în iubita năstră patrie!..
,1h Bucuresc! şi ’n tóté oraşele la no! se facă ilu- 

>minaţiun! şi serbări !..
>0 sădefilămă în curându în capitală, acoperiţi de onóre, de
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> laude şi ’n triumfi!!.. Tóté corpurile de oştire cari au fost în re- 
»sbelă pre câmpiile Bulgariei, cu drapelele lorü decorate, ce aii 
»fostă ciuruite de gionţe şi de obuse, vorö trece şi vorii 
»fi admirate de populaţiunea întregei României... O să ne 
»bucurămă, o să cercämü uă estremă fericire, o să fimü 
»acoperiţi de glorie!.. Trăiască România iubita nostră ţâră ! !.

»Lucrările nóstre, şanţurile şi redutele armatei române 
»cari s’aă lucraţii pe aceste câmpii a le Bulgariei, vorii 
»rămânea ca nisce urme strălucite, precum se vădii penă 
>acum tabiile de lângă Sibil, la Şelimbergă, şi cele de 
>lângă Braşovă la sătulii St. Petru, pe unde aii călcată 
>şi aü triumfată armatele Basarabiloră...

»Ast-felă, in viitoră voră privi şi vorii vorbi gonera- 
»ţiunile de campania la Plevna!..

»Ènsà şf ceva făr’ de bucurie putemă spune în lini- 
»tulă acestei campanii.

^ Ruşii ceră înstrăinarea a unei pârii din ţăra nostră, 
»Basarabia, şi în schimbă pentru dénsa ni se va da unii 
»ţinută peste Dunăre, Dobrogea...

Oşteanulă română privindă pe toţi în rondă şi uitânduse 
cu ună simţimentă tînără către adorata sa, ca cum ar’ 
observa encă frumuseţea el, frăgedimea şi seninătatea pre
cum era când a cunoscut-o, şi pătrunsă elă de mâhnire 
penă in adônculii sufletului, după întrebările cari i le fă
cură acel cari eraă presinţl, spuse ce este. Toţi făcură 
ochii mari... Elă stătu câte-va momente cugctândă şi cer- 
cetândă în sine lucrurulă...

Pre (Jiumătate din dorinţl i se împliniseră. Aspiraţiunea 
şi dorinţa cea mal mare ensă îl era prosperitatea patriei!.. 
Şi, încetă elă cugeta: »Sigură, nici ună fiiă al ţerel nó-

370



Campania RomantlorA in Bttt,oarta.
>stre, nici unu omit cu inima do adevëratü român nu este 
3 care să nu di ce :

>Déca credinţa şi sângele nostru fură jertfite!., déca 
3 cuceritorii se folosescă de ocasiune!.. déca nu fuserămîi 
3 siguri pe ce am avut al nostru !.. face Bunulîi Dumnedeu 
3 ca în editorii să fie stabilitate în lucruri ; Dobrogea care 
>ni se dă în schimbă pentru Basarabia, să fie uă ţeră 
3fericită şi noi asemeni cu densa!..

Apoi elîi adăogă, în auduliî tuturoru cari l’asculta:
3Basarabia! Ismailu!.. Basarabia este legată de sufle- 

3tulii meii, de istoria viţei mele!./
Şi, într’acestea, elü întinse mâna şi earăşî se uită cu 

mal multă interesă la acea fiică, ce şedea alături lângă 
dënsulu, a le căriia împregiurărl şi suvenir! îl veniaă de acolo...

I). P... promise tot sprijinulă şi ajutoră dupre midló- 
cele sale, ca ună părinte acestora fii, şi de înturnarea 
încurend în patrie şi căsătoria loră le ură prosperitate...

Turculă Hechim intră înturnânduse de la afaceri; se 
pune ună minută să şec}ă dupé cum îl era obiceiulă, 
scote tabachera şi se gătesce să fumeze. D’aci se luă vorba 
despre multe. Elă dice cam de uă-dată, sergentului ami
cului seă : — Dupé cum vodă că se schimbară lucrurile 
astă-cjl, Vidinulă nu va mal fi patria mea!.. Dér, eă, cu fa
milia şi tóté afacerile de comcrciă, mô voiă aşe^la la 
Oh iu stenge. Yil şi D-ta acolo sergent Mi tea ?

—Eă voiă mâl servi în oştirea ţerel... în urmă, póte, voiă 
veni şi eă în Dobrogea... dimpreună cu iubita mea, cu soçiôra 
mea!.. Şi elă întinse earăşî mâna prindénd pe a Susanel.

Apoi din una-în-alta, turculă spuse ce a ainjită, uă 
nuvelă mal propetă, cel-ce aflase şi sciuse nefericitele
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împregiurărî petrecute asupra atâtorft fiinţî perdute, ca 
şi acelei copile ce murise; clise, că, pe mişelulfi acela Şmil 
l’a găsit, poliţia fiind căptuşită cu lire falşe, şi, în Ha- 
schioi, s’a descoperiţii la uă casă uâ presa cu care clft 
fabrica moneta.

Adăogă în sine Susana: a venit să ’mi propună ca sft 
’mî schimbe bangnote bune cu lire d’acelea?..

—. Ce va fi ore cu elfi acum?.. întrebă bunica Su- 
sanel, când audi vorbindu-se despre acel individă.

— Ce va fi cu elfi? adăogă Românul P... Tocmai a- 
cum, cam răii Va fi... ca şi cu toţi ceilalţi bandiţi !..

Adevăraţii, în miedul nopţii când luna apunea, în nisce 
saci legaţi la gură şi cu câte uă ghiulea atârnată de gfttft, 
ură aruncaţi toţi acel criminali în fundulft mării...

Pentru astă turbată lăcomie de bani, femeia acelui 
rămase văduvă. Pe cel mal devotatei membru dér, soçie- 
tatea Moneda, pentru tot-d’auna Fa perdutft.
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înfine, duoe personage ce aii jucaţii câte unii rolft în 
istoria acéstâ, sûntemft détorï a nu le da uitării.

Acele în Romania.
Funcţionarulft abusivfi este uă plagă, uă calamitate socie

tăţii Ja tóté naţiunile şi ’n tóté ţerile, în ori care postii va fi. 
Precum cel cari afi speculaţii şi aii furaţii soçietatea prin 
réoa îndeplinire a détoriilorű de funcţionarii ; precum cel 
cari s’afi întovărăşiţi* cu speculanţii uşurări, aii cumpă
rată bonuri de tesaurfi şi altele cu preţiurî scăzute, şi le 
aii vândut cel orii ce .détonait către Staţii, să le dea a- 
cestea la casierie, în locft d’a vărsa moneta numerariă,
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când ţâra se găsia încurcata cu nevoile cele grele a le 
resbelulul; precum cei cari au abusatu adunându bani şi 
efecte de rechisiţic, de pe la locuitori, nefiincl sinceri şi 
nepublicândîi liste essacte de tot ce s a adunaţii şi pe ce 
a nume şi cum s’a întrebuinţată, ca poporulii să fie sigurii 
şi sâ dea tot-d’auna cu voe buna pentru asemenea îm- 
pregiurărî, unii ast-felă de funcţionarii nu póte fi de-cât 
stigmatisată în ochii lume! şi cădutu despreţiuluî... De câţi 
şi câţi nu ne am putea lovi de aceşti abusatorii?!.

Despre femeia cu semnele în obrasii, aceia de care 
s’a vorbită îndestulă, fundă, se înţelege, în desperare 
şi ajunsă la desgustulă ce aduce cu sine viaţa im
morale, condamnabile; prăpăstiendu-se, perdendu-se în 
miseriile corumpţiunei? — póte că, în urmă îşi perduse 
şi mintea făcendă multe de tóté şi töte pentru arginţi? — 
póte, erte-o Dumnedeă!.. şi din vreuă patimă provenită 
din causa escesuriloră, că ea a terminată în chipul cel niai 
amară...

Mulţi póte nu voru crede, dér adeverulă e aşa cum s’a 
petrecută...

S’a sinucisă în Dealu-Spiri, între casarme, în timpulă 
resbelului, diumetatea lui Augustă, trăgendă în capu-i duoe 
focuri cu revolverulă...

Cei cari n’aă cunoscută împregiurările acestea, chiară 
plângend-o, când o însoţiră la chimitirul Şerban-Vodă, 
aă putut înţelege, că, uă asemenea faptă nu póte să fie 
resultatulă care ni ’lă dă în viaţă uă dulce liniştire a 
consciinţciL
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Turcia, la 19 Fevruarie 1878, a subsemnaţii tracta- 
tulii de la St. Ştefan, dictată de Roşia. Subsemnatari aii fost, 
din partea Ţarului: Corniţele N. Ignatief, şi Nelidof ; din 
.partea Sultanului: ministru Saviét, şi Sadoulah.

Plenipotenţiarii Turci trebuiră să mérge la St. Petres- 
bourg, de a supune preliminările păcii la sancţiunea im- 
peratoreluî.

Turcia numai era în stare d’a discuta condiţiunile ăs
tui tractată, nici d’a urma lupta înainte, ne avêndîi oştiri 
şi bani. Densa abia a putut, cu puçinelc sale micjloce 
cari ’i mai rămăseseră, să alerge d’a potoli rëscéla ce se 
aţîţase spre hotarele Greciei.

Estrageraü ce este mai principală, pentni noi, din punc
tele cari conţine tractatulă acesta.

Articolu 5 stipulează: România independentă. Pănăla 
inchiăerea unui tractată între S. Portă şi România, su
puşii români, în Turcia, se voră bucura de tote dreptu
rile cari săntă garantate supuşiloră celor-lalte puteri eu
ropene.

Montenegru şi Serbia voră fi asemeni principate in
dependente.

Bulgaria e constituită in principată autonomă, tribu
tară, cu ună guvernă creştin şi cu uă miliţie naţionale.
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Armata otomană nu va sta mai multă în Bulgaria, şi 
tóté fortereţele cele vecin se vorü dărîma cu cheltuiala 
guvernuluî locală.

Precum şi în insula Creta să se aplice regiementulü 
organicii de la 1868, ţinându-se compt de dorinţile es- 
primate de către populaţiunea indigenă.

Unű reglementă analogă se va elabora, potrivită trebu- 
inţiloră cerute, care se va aplica în Epiră, Thessalia şi hi 
cele-lalte parţiale Turcie! dc Europa; reformele acestea 
ânsă vorü fi supuse essaminări! Roşii.

Atât în timpă de pace, cât şi hi resbelü, Bosforulă şi 
Dardanelele vorü fi deschise bastimentilorii cari vin şi se 
duc de la porturile din Roşia.

Şi, între alt ele, coprinde çifre enorme, despăgubire pentru 
cheltuel! de resbelă : unu miliardă şi patru-sute (lece mi- 
lione ruble, in cesiuni teritoriale din Asia şi Europa...

între acestea, sangiaculă Tulcea cu. districtele (h'n 
Bobrogea, asemeni şi Delta Dunăre! şi Insula Şerpiloră, şi le 
reservă Roşia ca să le dea în schimbă pentru Basarabia.

Acestu tractată compus de ‘29 articole, precum este 
veijutu, e desastrosă Turciei. Nu ma! puçin Anglia, prin che
stiunea Bosforului şi a Dardaneleloră, şi Austro-Ungaria, 
din diferite interese şi încât-va pentru gurile Dunărei, 
eraă provocate.

De şi art. 5 stipulează de a fi România independentă, 
acesta este ună dreptă câştigată cu sâug^e^tâtoră 
bravi căduţî pe câmpulă de bătălie. Pentni tractarea dérü cu 
S. Portă de schimbulă Dobroge! pentru Basarabia (când 
Românii se credéü că, prin convenţiunea ce o făcură cu 
Roşia şi serviciile cu preţiulă sângelui cari i le a adus, este
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garantaţi) teritoriu ţeret lorii) şi, că, Romania cooper&ndO 
alături cu Roşia în acestü resbelü, trebuia şi densa să 
fie chiămată a lua parte la încliiăerea ăstui tractată ; apoi 
despăgubiri de resbelü, de óre-ce Ţarulă le pretinse pen
tru séma Marei-Rosil. nu era cu dreptă să se c6ră şi 
pentru România?..

Guvernul ü românii a protestaţii de acestea formalii la 
Puteri. Naţiunea, Camera şi Senatul ü asemeni...

Românii nu vortt uita nici uă-dată réspun sulă caval cre
scu măreţă, în acéstá împrejurare, al M. S. Domnitoru
lui Carol, că: >Armata română va putea fi sdrobită, 
earü nu desarmată!..* Demnitatea se laudă! Istoria înscrie 
faptele împletind cununi acelorü bărbaţi cari conduce 
naţiunile la mărire!..

In Anglia şi ’n Austria, pentru încât erau lovite în intere
sele lorii, a fost uă mare emoţiune... Dupe nisce desbatcrî fur- 
tunóse în camere, Lordul Derbi se retrase de la ministerü, şi 
’lă înlocui Corniţele Salisburi. Corniţele Andrassy ceru, de 
la adunarea Austro-Ungară, creditulă de 60 milióne florini, 
care i s’a acordată, pentru preparative de resbelü...

Englitera cliiămă reservele de oştiri, luă mari disposiţiunî 
şi făcu demonstraţiunl energice, preparându-se de unü resbelü 
uriaşă. Lucrurile se complicaădin ce în ce, şi avéü aerulă d’a 
aduce unü oraganü mal mare belicü ca acelă. care fusese...

Germania ensă potoli lucrurile.
Congresul de la Berlin a modificat încât-va tractatul de la St. 

Stefan; şi, mandatarii trimişi de Puteri acolo, aduseră pacea...
Dintre toţi, prisoneril de resbelü, cel din Roşia, România şi 

din Constantinopole, se bucurară deafi re’n turnaţi în patria lor.
Fink
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OBSERVAŢIUNE

Rîul, dinaintea al cărui podü eraü retranşeaţ! dorobanţii din 
regimentul I, ce aü atacat pe Turci când cl se retragéö de la 
Rochova, se numesce Augusto, căruia popolul îl cjice şi Sctitu.

Eşirea lui Osman-Paşa din Plevna, la 28 Noembre, trecêndü 
rîul Vidu cu armata sa, pe podul improvisatü din cară legate ; 
şi atacândü la 7 ore şi i/a grenadin! garde! comandanţi de gc- 
nereli Ganetsky şi Catalei, ataculü fu mal în sus de Dolni-Dub- 
nic către Gomi-Etropol.
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Opere publicate de aceiaşi autorii, originale 
şi traducţiunî, în pr’osă şi versuri.

PROSA, ORIGINALE
Trei sergenţi, campania Româniloru în Bulgaria. 
Revoluţiunea română din 1848,—muntele Muşătoiulii. 
Catastrofa întâmplată boiärilorü în muntele Gă- 
vanu la 1821.
Matei-Vodă Bassarabü la mănăstirea Sado va. 
Jidovulü cămătar, — Moldova şi Bucovina. 
Impresiunï de căletorie în România.
Bucurii, — istoria fundărei Bucuresciloru. 
Baia-de-aramă,— Lucifer,— şi câte-va poesiî alese. 
Unu funcţionarii sinucisiî, — fratele şi sora. 
Campania în Crimeea, trei volume.

I

TRADUCT1UNI*
Paul şi Vergina.
Zestrea Suzetei, şi cântarea Clopotului.
Jurământul ţinuţii, — Don Martin de PYeitas. 
Coliba indiană.
Avutul şi săracul.
Ce trei Muşchetari, duoë volume şi cu ilustraţii!ne.
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POEME ISTORICE IN VERSURI
Patriotismu-Vladimirescu.
Gloriile Româniloru, — Michai Viteazulu.
Traian în Dacia, resbelulü Româniloru cu Dacii la 
anulă 102—105 dupé Christos.
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