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Pe prispa casei

Intro seara, de vară, pe când soarele scăpăta după un 
nor de purpură, pe când vacele se întorceau mugind cu uge
rele doldora, dând fuga spre coşiare, unde le ascepta viţei fo- 
metoşi, şi pe cănd cumpenele puţurilor scârţîiau voios, spre 
a umplea sgliiaburile năpădite de vitele setoase, dintr’o casă 
de sat eşiau trei moşnegi cuvioşî la faţă şi ară top la înfă- 
ţişiare, susţiind de umere un flăcăiandru chipeş şi voios, plin 
de viaţă şi sănătate, cu braţele sdravene şi partea de sus 
a corpului Întreagă şi voinică, dar care umbla în picioare 
de lemn.

Moşnegii înnălbiţi de dile, eî care vë^use multe şi păţise 
multe se purtau cu acest tînër olog cu un fel de respect şi 
veneraţi une, ca cum ar fi recunoscut în el pe mai marele 
lor, pe o fiinţă căreia datora multă recunoştinţă. Ologul însă 
parcă nu băga în seamă aceste semne de respect, nici im 
vrea să primească de la nisce uncheşi atat de venerabili 
ajutorul ce iî da, căci densul nu se lăsa de loc pe umerii 
lor, ci mergea pe picioroangele lui întocmai ca cum s’ar mai 
ii bucurat de picioarele lui de voinic.

îndată ce eşiră din tinda casei, gasda, o haitoşe de femeie, 
tîneră, frumuşică şi numai animă în ea, trecu iuţe pe lân
gă e! şi le aşternu pe prispă un zăblău gros şi peste ză> 
bläü o velinţă cu flori alese, pe care se aşedară în isicliie 
cei trei moşnegi şi tCnërul cel olog.

Dupë ce "se întinse bine pe velinţă cu picioarele lăsate
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íde la genuche pe marginea prispei în jos, unchiaşi! şi olo
gul absorbiră cii nesabiu boarea cea răcoroasă cu care în" 
frăgezea aerul ùn vânticei de seară şi römase cât-va timp 
în extaz, admirând frumuseţea panorame! ce se desfăşura 
înaintea 'o.chiîoiv lor.

' Inţr’adevăr • era vrednică de admirat priveliscea nature! 
într’aeea parte de loc. Satul era situat pe o coastă înver
zită dè" neprecurmate livezi de pom! roditor!, casa, pe pris- —"■) 
pa cărora sta ologul şi ce! tre! moşnegi, era aşedată pe o 
rîpă înnaltă ce domina lunca frumoasă ca un raiù pămân
tesc, şi la picioarele rîpei se întindea o câmpie întinsă brăs- 
dată cu rîuleţe cristaline şi dumbrăvi umbroase, a! căror 
copac! îş! înnălţau măreţele frunţi până la înălţimea rîneî.

Intr’acea luncă scăldată de roşiatecele ra<|e ale soarelui j 
apuind, se jucaü sbeguindu-se cârlanii turmelor vecine şi ii 
viţei ce dobîndiso libertatea d’a da dosul spre mumele lor 1 
car! veneaü în fuga de la isiaz. Mugetul melancolic al va
cilor ce n’aü ma! găsit pruncuţul în coşiarur! căc! casapul 
i l’a răpit, strigătul voios al viţelului ce a dat de ugerele 
mume! sale, beheitul svăpăiat al capre! ce se cocoţa prin 
garduri, resunetuJ metalic al clopotelor atârnate de gâturile 
boilor conducător! a! turmei şi sgomotul greoiu al paşilor vi- j 
telor satului care ridicaü In sus un nor de praf, toate aceste 
sgomots formaü un amestec de sunete confuse pentru o- 
rnul profan, dar plin de cerească armonie pentru iubitorul 
frumuseţelor câmpenesc!, pentru muncitorul de pământ.

La vederea şi au(Jul astor privelisc! câte tre! asistenţii ^ î 
după prispă fură mişcaţi, dar ologul fu ma! pre sus ca toţi ; ] 
el începu să lăcrămeze şi să şteargă cu dosul mâne! boa- j 
bele de cristal ce curgeau năvală din ochi! să!.

— Tot aşea de frumos era în seara când priimirăm po
runca de pornire ! murmură el oftând din băerile ânimel ; 
şi ce deosebire de atunc! şi pân’acum !

— Da, murmură cu întristare unul din unchiaş! ; D-deu ] 
te-a ispitit prea aspru, fătul meu, te-a făcut din om ne om, ; 
din voinic un nevoiaş.

— Xu e vorba de mine, replică cu grăbire schilodul, căci}
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’mî-am plătit datoria şi’mî-am făcut rândul dupö cum se 
cădea. Eu n’ain de ce mö plânge ; din potrivă mulţumesc 
Iu! D-deű că mö ţine încă în viaţă şi ţara mö resplătesce în 
destul ca să uit ce am perdut ; eu nu mö plâng pe mine. 
taică Mariane, ci pe acei ce nu mai sunt, pe acei noă fraţi 
de cruce care dac a(Ji prin şanţurile Plevnei şi care mai 
acu doi ani se veseleau ca şi mine de vederea acestei pri- 
velisce smrapă pentru un plugar.

— Ei ! ce să (Jici fötul meu, ’şt au plătit şi ei datoria ca 
mulţi alţii, (Jise tata Marian.

— Da, dar mai cu prisos ca alţii, ca nisce adeveraţi pui 
de românaşi ce au fost; d’aceia nu tânjesc eü de mine ci 
tânjesc de ei, şi mö plâng că săracii s’aü dus la locul lor, 
în floarea vîrstei când i-e omului drag să trăiască, pe când 
eu uite trăesc şi sunt sănătos, fără să simţ alt necaz de cât 
acella că îndur amarul vieţei ca să le duc mereü dorul !

— Ei dragul meu, (Jisse alt unchiaşiu, aşa e lumea ; unii 
sunt ursiţi ca să moară şi alţii ca să trăiască ; nu trebue 
să’i plângem ci să’i fericim căci a(JÎ se odihnesc scăpaţi de 
toate grijile lumii mincinoase, pe când noi tragem targa pe 
uscat, câte odată bine, mai de multe ori röü ca vai de om. 
Să laşi mai bine morţii cu morţii şi vii cu vii ; şi să mul
ţumesc! lui D-(Jeu că te ai învrednicit să vezi isprava jert
felor tale şi ai primit resplata ostenelelor talie chiar din 
mâna Măriei Sale.

— La adicătele, aşa e, respunse ologul, am primit cu pri
sos răsplată pentru faptele mele, dar tot mai bine ar fi 
fost dac’ar fi trăit şi ei şi dacă s’ar fi bucurat şi ei im* 
prennă cu mine de răsplătirile ce ara primit de la ţară ; ei 
fraţii mei, sufletul sufletului meu, singura mea bucurie pe 
acest păment.

— Mult trebuie să vö fi iubit ! murmură ai treilea moş*
neag.

— Cum nu se mai poate iubi, rèspunse Invalidul.
— Eraţi fraţi ? rubedenie ?
— Mai mult, eram fraţi de cruce. Născuţi In acelaşi ţi

nut şi în acelaşi ocol, am câcjut la sorţi în acelaşi an şi
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am învëÇat ocenia de o dată. Nu sciü cum s’a făcut că de 
cand ne am vë(Jut am început să ne iubim şi ne-am lipit unul 
spre altul. Unul era orăşean din Vaslui, altul era din Do- 
bricenl, al treilea din Curteni, doi eraü din IvănescI, duoî 
din Puşcani, doi din Bulboca şi eu cu cel d’al decelea din 
Lipova. Orăşeanul scia carte de cănd a intrat in óste şi a- 
junse iute căprar şi peste un an sergent, cel din Dobricenî 
crescuse pe la case boereştî şi era mai vioiuşimai de capul 
lui ca noi, în cat putu să capete galoanele de căprar ; noi 
cei alţi opt, de şi învÔbarâm şi noi mal tèrdiü să scrim si 
să citim, şi de şi nu eram dintre cei proşti, totuşi râmase
răm simpli soldaţi ; cu toate aceste, de şi cu grade deosebite, 

"noi nu încetarăm d'a ne iubi şi d’a ne ajuta uni pe alţii, în 
cât uite moartea lor şi acum peste trei ani më face să plâng 
cu foc din pricina perderil lor.

— De mult ne-aî tot făgăduit, dise unul din unchiaşî, c'o 
să ne spui istoria lor şi chipul cum ’f-al perd ut, dar până a- 
cum încă nu te-aî ţinut de făgăduială ; aide Velicule taică, 
aide, începe astă seară de ne povestesce isprăvile acestor vi
teji între viteji, ca ţara să le cunoască faptele şi numele lor 
să rëmâie în vecie ne uitate. Aide că vremea e frumoasă, 
ceasurile nu sunt târdil şi vêntul suflă lin tocmai cum e 
bine omului să ştea de vorbă afară din zăpuşala casei.

-Eh! dureroase răni, dureroase răni, deschideţi voi în ră
runchii mei prin cererea ce’mi faceţi! dise Velicu suspinând 
din ficaţi.

—Durerile iţi vor potoli usturimea prin aducerea aminte 
a fapteler ce aţi săvîrşit, (Jise al duoilea unchiaş,

—Sau va împrospăta şi mal mult in mintea mea înti- 
părirea chipului lor şi më va face să simt şi mal groü 
lipsa lor.

— Dacă ’ï iubesc!, (Jise cu un ton cam apësat al treilea 
moşneag, esc! dator să suferi ori ce durere si să înduri 
orice chin, ca faptele lor să rămâo neperitoare şi aminti
rea lor să nu se şteargă în veci.

— Fie, rëspunse Velicu suspinând, më jertfesc; animă 
pârdalnică săgetează-te de toate junghiurile ce te vor strő-
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punge amintirea lor, şi voi unchiaşilor destupaţi-vă urechile 
şi ascultaţi.

Bëtrânil se strânse fâcêndu-se roată în jurul sôü şi toate 
simţirile lor adormiră pentru a se face numai şi numai 
urechi. Velicu după ce îşi pregăti glasul începu să grăia
scă în chipul următor :

II
Şi ou sergentul dece

Dorobanţul este oşteanul cel mal fericit şi mal ocrotit 
dupe făţa pamêntulul ; ca dorobanţ îţi petreci frumos vre
mea de soldat, dacă esc! cu ânimă şi deştept ; intri în 
oaste boù curat şi eşl om întreg şi cu mintea tresvită. 
Cănd pusei pentru întăia oară căciula dorobanţului în cap 
nu sciam să împart trei pae la doă vite, şi peste un an 
de hărşire învëjaiu şi eü cum să 'ml port trupul ca să fie 
vrednic de numele de om, cum să ţiu şi eu o carte în 
mână şi să înţeleg ce scrie în ea şi cum să aflu prin ci
tire cine sunt str0moşil mei şi care a fost trecutul nostru.

Când intraiü pentru întâia dată în cazarmă intră o 
dată cu mine şi cel nouă fraţi despre care v-am spus, şi 
cum ne vëijurâm, aţa ne trase unul spre altul, şi fără să 
băgăm de seamă începurăm să ne iubim ca nisce fraţi, de 
şi ne cunosceam abia de câte-va dile.

Cel d’ântâiu la numër era fostul slujitor boeresc Sandu 
Buşilă din Dobricenl, adică caporalul nostru ; el era scurt 
la stat şi slăbuţ la trup, dar bine legat şi vêrtos la 
oboseală. Chipul Iul era oacheş, ochi negri şi pëtrun^ëtorï 
şî vorba aspră şi apösatä, dar când era împreună cu noi 
faţa i se lumina ca d’o racjă cerească, căutătura i se în
senina ca un cer scăpat de nori şi glasul îl devenea dulce 
şi mângâietor ca o musică cerească. El vorbea puţin şi 
asculta mult, dar când vorbia te ungea cu miere şi când 
căsca gura ca să grăiască, mai adesea nu făcea alt de cât să 
ne ţie parte saü să ne scape de vre o belea ; el se punea 
pentru noul când vream să dobândim vr’o ocrotire şi tot el
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ne lua pe chezăşie şi ne dobândea er tarea câtid se întâm
pla să greşim cu câte ce-va.

Cel d'al duoilea, Stan Urzică din Ivănesci era mărunt şi 
spiţălat ; vorbăreţ, sfătos, gâlcevitor cu alţii, iar cu noi vesel 
şi plin de snoave şi marghioliî, din care pricină îl şi nu- 
miam teleleica companiei.

Cel de al treilea, Dumitru Grăurel, era din Bulboca ; tâ- 
nër frumos, smead, înalt, chipeş şi falnic la înfăţişare ; bă
iat aşecjat, tacticos, ruşinos ca o fată mare ; el era iubit nu 
numai de noi care ne iubeam de o potrivă, fără să ne 
băgăm de seamă cusururile, ci şi chiar de cel l'alţi camarazi 
caii nu îăcea parte din tagma celor dece.

Cel de al patrulea se numea Niculae Mâgureanu şi era 
din Curteni. Ah ! ce mai grădină de om ! nu era frumos, 
ba pot (Jice că era urât pomină : ars de soare, sfrijit ca o 
roşcovă şi ciupit de vërsat, dar avea o ânimă de aur şi o 
vorbă care ungea anima cu miere. Tot d'auna îi vedeai 
vesel, tot-d’auna voios, tot d'auna gata de slujbă şi de 
a’ţl da mână de ajutor. Nici neagra clefetire nu avea ce 
cusur să’l găsească acestui bunëtate de om.

Cel de al cincilea care se numea Simeon Urdăreanu, 
era mijlociii la Stat, grăsuliu şi voinic la înfăţişare dar cam 
retras, posac ; nu T vedeai nici odată rîdënd şi nici o- 
dată nu i se descrunta sprinceana de cât când era împre
ună cu noi. Avea însă şi el un dar: primea ori ce poruncă 
fără să <^ică pis, şi o îndeplinea ori cât de grea ar fi fost 
fără să crâcnească şi să întrebe dacă era dreaptă sau nu.

Cel de al şeaselea Ioan Ogrădeanu din Puşcaşi ca şi Si* 
mion, era bălan şi năltuţ, dar n’avea nici o însuşire bătă
toare la ochi; cel d’al şaptelea Bucur Mieilă din Bulboca 
era mal mărunt şi mai oacheş ca toţi şi cel d'al optulea 
Gheorghiţă Lungocea era mal gros ca toţi.

Al noulea la numër eram eü Velicu Bărzoescu din satul 
Lipova, care eram şi eu vrednic de vëdut când eram om 
ca toţi oamenii, adică în toată întregimea ; şi în sfirşit cel d'al 
cjecilea era sergentul nostru Grigorie Mătrăgună din oraşul 
Vaslui poreciit Peneş Curcanul.
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Acesta 1Ï întrecea pe toţi, era mai presus de toţi, în
trunea darurile tuturor ; pe el sä mi’l zugrăvesc mai mult 
ca să 'lü cunoasceţî mai bine, căci el a fost căpetenia noas
tră, sufletul nostru, mândria noastră. Dacă v’aţi aruncat 
vre o dată ochii spre un lanţ de munţi, v0^ut’aţi negreşit 
câte un vârf mai înalt scăldându’şî creasta în racje de soa
re, pe cûnd cei l'alţi stau înveluiţi în întunericul nopţeî ; ase
menea zărit’aţi póte prin păduri cate un stejar mai înalt şi mai 
falnic ca toţi isbindu-se cu fruntea de norii cerului ; cjărit’aţi 
iarăşi din depărtare în raza vre-unui oraşiu mare ridicân- 
du-se cate un turn mai rësârit şi maî luminos ca tote. Peneşi 
Curcanul, sergentul nostru, era între noi vêrful de munte 
cel înalt, stejarul cel falnic, turnul cel rësârit şi luminos.

Maî înalt ca toţi, mai bun ca toţi, mai învăţat şi maî 
frumos ca toţi, el era între noi ca trandafirul între flori, 
ca şoimul între păsări, ca leul între vieţuitoare ; uriaşu 
nostru, stâlpul nostru de sprijin, steagul nostru povăţuitor. 
Cănd aveam ce-va anevoe de făcut, Peneşiu punea măna 
şi treaba era făcută ; când aveam de ridicat niscai-va 
greutăţi mai presus de puterile noastre, Pejeş Curcanul 
punea umërul şi greutatea era ridicată ; când corvada 
era prea mare şi vremea ne sosea din urmă, Peneş se 
punea la lucru şi corvada era gata ; şi iarăşi când mintea 
noastră era silită să respice ceva anevoe de deslegat, pen
tru Peneş era o jucărie ca să ne scoată din încurcătură. 
Peneşih era zîna noastră cea bună, mântuitorul nostru, 
Dumnedeul nostru. Numele lui, pe care ’1 dobândi de în
dată ce intră în cazarmă şi so vë(Ju în cap cu căciula lui 
cea mare de miel negru împodobită de un mánuchiü în
treg de pene de curcan, ajunsese o poveste, o zicătoare, o 
poreclă. Iacă Peneş Curcanul, strigau toţi cu toţii cum 
îl däreaü şi îi rëmase numele ast-fel în cât nimeni nici a- 
casă nu’i mai (Jicea altfel.

Pentru noi Peneş curcanul era Grigorie Mătrăgună, ser
gentul, părintele nostru sufletesc şi dascălul şi povăţuitorul 
nostru care ne deschisese ochii minţii şi ne învăţase pe 
toţi carte ; sprijinul şi ocrotitorul nostru la care nëzuiam la
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vreme de grea cumpënà, şi de Ja care nădăjduiam mai 
mult fără de teamă de a întâmpina vre o străgănire ; la ne- 
voe chiar bani găseam la el spre a ne încropi neajunsurile, pe 
care 'i dam înapoi cu cea mai mare îngrijire ; pentru toată 
lumea el era Peneşi Curcanul, ce ne pësa nouă de porecla 
lui? noi îl iubeam şi ne mergea bine.

Cu aşa şef şi cu aşa fraţi de arme cum să ţi să pară 
soldăţia grea, corvada obositoare şi casarraa urată? din 
potrivă ea se schimbă într’un raiîi pămentesc in cat toţi ne 
pismuiaü şi cum ne vedea ne striga ’n urmă :

— Iată cei nouă şi cu sergentul (Jece.
Intr'adevăr eram nouă la numër şi cu sergentul dece, 

dar eram toţi o inimă, un gând, o judecată, in cat toţi 
se minunaü de prieteşugul nostru şi diceaü :

— Asemenea iubire într’un numër de oameni aşa de mare 
nici că s'a pomenit.

Noă, cum spusei, nu nejpësa de ceea ce diceaü ei nici de 
ponoasele ce ne scoteau ei ci ne vedeam de treabă şi ne 
mergea bine.

Sciţi că dorobanţii fac numai o sôptëmânâ la cazarmă 
şi trei le petrec acasă ca să’şi vatjă de treabă şi să nu 
lase Câmpiile ţ0rei pustii de holde ; intr'ăst rëstimp de soldă- 
ţie noi ne împlineam datoria ca cum am fi fost la numër împă
triţi, căci tuturor le venea să 'şi facă rîndul în aceiaşi sëp- 
tămână, fiind din acelaşi ocol ; noi nu perdeam măcar o clipă, 
nici nu lăsam să treacă vremea în zadar, căci ne ajutam uni pe 
alţii. Dimineaţa făceam ocenie, după nămiecjiiar ocenie, dar 
seara după ce mâneam şi scuturam ale opinci de praf jucând o 
horă saü un brâuleţ pe bătătura casarmei, ne făceam roată 
pană la ceasul culcării împrejurul sergentului nostru care 
scia multe şi de toate, şi ascultam cu gura căscată ceasuri 
Întregi fel de fel de istorii despre vitejia străbunilor noştri.

Acele poveşti eraü aşa de frumoase, aşa de inflăcărătoare 
şi aşa de însuflătoare de ănimoşie, în cât ascultam ceasuri 
întregi fără să ne îndurăm a ne duce la culcare şi fără sâ 
ne gândim că vremea trecea şi a doua $ trebuia să ne scu
lăm o dată cu zorile şi că ne punem la muncă.
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Prinfcr’aceste istorisiri isbutirărn să adunăm pe lăngă noi 
mai mulţi camarad!, cari v£(Jănd isprăvile ce dobândeam 
prin ele şi schimbările ce pricinuia în sufletul nostru frumu
seţile lor, se rugară de şefii lor să le dea voe să se adune 
seara împreună cu noi spre a ne asculta povestele; iar 
alţii mai depărtaţi rugară pe şefii lor mai cu seamă, pe 
oficeri casă le spue şi lor asemenea istorii frumoase. Bunii 
noştrii comandanţi nu se lăsară a fi multă vreme rugaţi, ci 
începură numai de cât să culeagă din cărţi îel de fel de 
istorii de vi tej'e şi să le spuesoldaţilor.

Cu chipul acesta poveştile noastre ajunsese la modă în 
tot batalionul şi pe urmă se lăţi în tot regimentul şi ne 
făcu să prindem aşa de mare dragoste de cazarmă, în cât 
când trecea săptămâna ne părea rëü că plecăm şi când ne 
duceam p'a casă nu ne mai era ruşine ca altă dată să ne 
numim Români, ci ne simţeam mândri şi fericiţi că suntem 
urmaşii strămoşilor noştri şi cjiceam foarte adesea :

— Dâ Doamne să ne învrednicim şi noi o dată să ne mă
surăm cu duşmanii ca să dovedim lume! că în vinele noas
tre nu curge sânge de nemernici.

Cu chipul acesta dragostea prietenească şi frumuseţea 
povestelor făcură ca cele trei săptămâni cari le petreceam 
a casă să devie pentru noi nu nişte (Jile de odihnă, ci <Jile 
de podvadă, de cari doream să ne cortorosim mai iute, ca 
să ne vedem din nou împreună şi să mai au^im alte po
veşti mult mai frumoase şi alte istorii mult mai măreţe.

Par că sergentul şi ofiţerii noştrii le făcea intr’adins, căci 
de ce trecea mal multă vreme de aceia ne spunea istorii 
mai minunate şi ne făcea să aflăm fapte mai mândre, cu cari 
ne făcea să uităm cu totul viaţa firească şi să ne mutăm cu 
mintea şi gândul în frumoasa lume a trecutului şi să stăm 
de vorbă cu vitejii cel mari al neamului românesc.

Ah ! Mircea, Vlad, Ştefan, Rareşiu şi Mihaiü cu bărbăţia 
•românaşilor lor, de multe ori ne-au făcut să ne apuce (|iua 
albă ascultând faptele lor şi să începem ocenia nedormiţi. 
Ce să’I faci frate? e dulce să afli că eşti urmaşul unul neam
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mare şi cu falnic trecut tocmai când te credeai smerit şi 
dosădit.

înflăcăraţi de coprinsul acestor poveşti, ne dădurăm aşa 
mari silinţe să ajungem la înălţimea strămoşilor noştri, în 
căt intr'un an devenirăm soldaţi desăvârşiţi şi dobândirăm 
laudele tuturor şefilor la concentrarea ce avu loc într’acea 

. toamnă. Ei ! să fi văcjut pe oficerii noştri ce mândri eraü 
cănd au^eaü din toate părţile : bravo ! bucuria ce simţiră în- 
cr’acele ^ile şi laudele ce primiră de la coloneii şi generali 
ii resplăti cu prisos de toate strădaniele ce’şi dăduse cu 
noi iarna şi vara. Aceasta este răsplata soldatului.

In cei trei ani ce urmară după intrarea mea în armată 
avurăm pe rând trei concentrări, adică câte una pe fie-care 
toamnă ; cea d’ântêiü în Taşi, a doua în Roman şi a treia 
chiar în Bucuresci când ne şi dete steagurile. laşul nu prea 
’mî făcu aşa mare întipărire căci ii cunosceam ; Romanul 
asemenea căci nu prea e aşa mare lucru, dar Bucureştii 
când ii vëcjuiü rămăseiu încremenit, nu de mărimea şi de 
frumuseţea caselor sale, ci de mulţimea oştilor ce vă^uiu 
grămădite acolo. Pân’atunci nu’mi făceam o idee aşa mare 
despre puterea noastră armată, de şi sciam din teorie pe 
de rost numărul regimentelor şi al batalioanelor, dar când 
le vä(Juiü pe câmpul Colintinei înşiruite în linie de bătae 
şi trecură pe lângă mine ceasuri întregi pâlcuri de oameni 
intr’armaţî, atunci mi se umplu sufletul de o bucurie ne 
povestită şi rădicând în sus fruntea cu mândriă strigaiü :

— Nu mai am teamă de viitorul ţărei mele, căci duşma
nii săi numărându'i oştile vor sta multă vreme în cumpănă 
până să se hotărască a unelti rele împotrivă-i.

In anul 1876 n’avurăm toamna nici o concentrare, de şi 
gazetele spuneau într’una că nu miroase lucrurile bine, şi 
'mi era ciudă că nu se desfăşură o dată steagurile nóstre, 
în vêrful cărora fălfăe vulturul străbun ca să învăţăm o dată pe 
Turc minte şi să’l facem să înţeleagă că dincoa de Dunăre 
numai e pămănt turcesc ci românesc, şi în loc de başibuzuc 
închinat sultanului este curcănaşiîi cu arma în mână gata 
să doveedască lumeî că este şi va fi român.
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Ma! cu seamă când aflarăm că adunarea turcească au 
făcut legi care ne-a amestecat şi pe no! în gloata turcească 
şi a scris în ele că facem parte din împărăţia otomană, a- 
tunel puscele au început să se sbuciume în mânele noastre 
şi tot! cu toţii am început să strigăm :

— Trămiteţi-ne la Dunăre, sau Juaţi-ne din mână aste 
pusei cu care ne simţim în stare să isbândim o asemenea 
ruşine.

Tocmai pe la sfîrşitul tömne!, când perdusem or! ce nă
dejde, ne pomenirăm cu ordinul de concentrare ; noroc câ 
sosi la vreme, căci a min ter! nu sciü ce se alegea de no! ; 
dam de potcă şi pace bună. Ordinul sosi cam pe la sfârşitul 
lune! Iu! Octombre şi no! furăm concentraţi Sn për şi gata 
de plecare, regimentul întreg cu reserve cu tot, pe la înce
putul lune! Iu! Noembre.

Antêiü ne bucurarăm foarte şi ne pregătirăm cu tot di
chisul ca cum am fi plecat negreşit la rësboiû ; dar dupé ce 
vëdurâm că perdem o sëptëmânâ întreagă în asceptare la laş!, 
şi alte douë pe drum, perdurăm încetul cu încetul cea ma! 
mare parte din focul ce ne înflăcăra, în cât când ajunserăm 
în Bucurescïnu ma! scânteia în no! acea pară învăpăiată; Cu 
toate acestea vë(]ându-ne In capitală între mi! şi mi! de fraţi, 
bărbăţia ni se reaprinse, descuragiarea se topi ca ghiaţa şi 
încrederea şi nădejdea reînvie în sufletele noastre.

Vremea era rea, ploa întrTina, frigul devenise din ce în 
ce ma! simţitor şi cazarme nu erau îndestulătoare ca să 
ne încapă pe toţi ; ne trămise în cfartir pe la cetăţeni! din 
capitală şi bine făcură, căc! ne dete prilej să ne cunoascem 
ma! bine Român! cu Român!. Cea ma! mare parte dintre 
orăşen! se purtară bine cu no!, atât ce! sărac! cât şi. ce! 
bogaţi, dar săraci! ma! cu dragoste ca ce! bogaţi; numai 
străini! şi ma! cu seamă greci!, fraţî d'o lege şi d’o sufe
rinţă cu no!, ne închise casele in nas şi alergară pe la con
suli! lor ca să ne gonească şi din bătătură. Fie-le purtarea 
de pomină şi ajungă şi el să fie goniţî ca no!.

Românaşi! noştri! ne primiră cu dragoste şi ne îmbrăţi
şară frăţeşte ; făcu pe din doué cu no! tot ce avură : casă,.
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masă,, pat, luminare, lemne după puteri ; cel mai cu dare 
de mână ne mângâi ară cu ajutoare care ne fu de mare fo
los într’un oraşiă unde viaţa este destul de scumpă, cei
mai săraci se făcură fraţi de cruce cu noi si nu se mai în
duraţi să se desparţă de noi.

Când sosirăm eram insuflaţi de alte păreri şi altele ne 
insuflară împrejurările şi aflarea adevëruluï dupe ce ne a- 
şedarăm în capitală. Bucuresceniï sciaü mai bine ca noi cum 
•staü lucrurile şi ne domiriră mai bine ca gazetele cari adî 
spune una şi mâine al^a. Acolo furăm încredinţaţi că res-
boiul nu e cu putinţă să se facă ne tam ne sam, că ţară
nu era cu totul pregătită, şi Evropa n'a ajuns încă la o înţelege
re. Acolo aflarăm că pentru a dobândi biruinţă nu e de ajuns 
numai pusei îndestulătoare şi oşteni bărbaţi, ci multe şi 
mărunte altele ; acolo însfârşit aflarăm adevărata noimă 
a astei grabnice concentrări, care avea de ţintă numai d’a 
speria pe Turci şi d'aï îndupleca să şteargă în legile lor nu
mele Românilor din numërul supuşilorsultanului, în cât nu ne 
mirarăm de loc când pe la 15 Ianuarie anul 1877 primirăm 
ordin d'a pleca spre casă şi pornirăm înapoi spre Vaslui.

Ducerea la Bucuresci însă nu rëmase pentru noi fără de 
nici un folos ; ea ne învăţa cum să primim veştile ce au
ream şi ce foloase să putem trage din ele ; ne mai făcu şi 
alt bine, ne ţinu cu arma în mână trei luni încheiate toc
mai când n’aveam ce face, adică dupe culesul bucatelor şi 
arăturilor de toamnă, când omul e silit să şeaejă fără de 
nici o treabă, şi ne dete prilej să facem manevre mari şi 
dese, în care să se desfăşure toate puterile noastre. Ca sói
dat nu eram de loc nemulţumit de astă perdere de vreme 
şi ca sătean eram vesel că mai învăţasem câte ceva ; cu 
toate astea când vëduiü de departe sătuceanu meu şi co
şul casei în care më născusem, şi ’mi aduseiö aminte de 
bucuriile ce simţisem şi nădejdele ce hrănisem când am ple
cat, ănima mi se strânse fără de voe şi simţiiti în sufle
tul meü o foarte vie părere de rôü că m’am întors fără de 
.ispravă.

Toţi din sat se bucurară când ne vădură că ne în turna-
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răm înapoi în per şi viï nevătămaţi, şi toţi dătură slavă 
Domnului că am scăpat de primejdie ca prin urechile acu
lui ; numai moş popa oare era mai bătrân ca toţi şi văduse 
multe, dădu din cap şi dise oftând :

— Urma alege, căci nici o dată nu ninge fără să degere,, 
adică nici o dată Domnii şi împăraţii nu se ridică cu zurba 
de florile mărului fără să împarţă bietului norod perul cu 
furca.

Cei din sat rîse de prevestirile lui alde moş popa şi noi 
care fusesem prin oraş şi ne deprinsesem a nu mal crede 
aşa lesne rîserăm mai cu asupra, căci nu ne mal venea a 
crede c'o să se mal scorocească din noű gâlceava după o 
pace încropită şi să isbacnească răsboiul tocmai când toţi 
credeau că lucrurile s’aü potolit de tot ; dar în curănd ne 
încredinţarăm că popa sciia mal multe şi că prevestirile 
sale nu eraü lipsite de teraeiü.

In luna lui Aprilie îndată ce se topi omătul (zăpada), după 
câmp şi ne apucarăm cu nădejde de muncă, dând cu totul 
uîtăreî şi rësboiü şi concentrare şi Bucureşcl, priimirăm o 
scire neasceptată, scirea c’a sosit la regiment ordinul d’a 
ne concentra în cea mai mare grabă.

III

Fraţii de cruce
Cu cât m’a bucurat vestea celei d’ântôï concentrări cu a- 

tât m’a mâhnit cea d’a doua, nu fiind că mă temeam de 
niscaiva primejdii, ci din potrivă că ’mî era frică să nu fie 
străgănirea de surda.

Cu toate astea începuiu de milă de silă să mă pregătesc 
şi să mă căpătuesc cu cele ce îmi lipsea. Alde maica şi 
surorile începură să mă jelească întocmai ca cum aş fi mu
rit ; asemenea şi tata şi nenea se întristară foarte, dar ni
meni nu rai <}ise nimic, ci se puse a se uita galeş la mine şi ’şî 
deschiseră pungele şi’mi dădură tot ce le-am cerut, adică nu 
tocmai mare lucru, căci nici nu prea aveaü nici el şi eu nu 
prea eram învăţat cu risipa.
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A doua di dupë ce primiiu ordinul de concentrare de la 
primărie, më pomeniiü încasă cu sergentul meu, adică cu 
Gregorie Mătrăgună ; cum îl vë(Juiü săriiu repede dupë scaun, 
şi lăsând să’mi ca(Jă din mână raniţa cevëcsuiam, alergaiu 
fuga spre el şi *ï ïntinseiû braţele ca la un frate iar nu ca 
la un şef, ne mai încàpându-mô pelea de bucurie căci pen
tru întâia dată îmi călca sergentul pragul casei.

Dupë ce më strânse cu căldură la pept, sergentul se a- 
şc(Jă lângă mine pe un scăunel ce’ï aduse soră-mea cea mică 
şi apoîîmî (Jise să’mî vëd de treabă. Femeile, adică mama şi 
cele doué surori, înţelegând că avem de vorbă de ale noas
tre şi poate lucruri de taină, eşiră câte una una din casă 
Şi lăsându-ne singuri se duse în cămară şi se puse pe un 
plâns năbuşit dar destul de tare ca să’l aucj din când în 
când.

Dupë ce römäseseräm singuri, sergentul deschise gura şi 
grăi ast-fel :

— Aï primit porunca de concentrare?
— Da, am primit'o, rëspunseiü eu cu glas cam perdut.
— Si ce <JicT ?
— Ce să zic?
— Ce cre(lî despre densa?
— ’MI e teamă să nu fie străgănire goală ca şi a de astă 

iarnă.
— Mie tot de aia ’mi-e frică, se teme cel mari de slăbiciunea 

noastră şi pace.
— Si greşesc mult cei mari şi puternici de iac până şi 

pe Unguri să rîdă de noi.
— Aï audit ce <Jic Ungurii ?
— D’apoi cum nu ? n’a plimbat jidovul cârciumar gazeta 

prin tot satul şi n’a citit’o la toată lumea? Au(ji un regi
ment de honvedi unguresc! să ne arunce în Dunăre pe noi toţi 
şi să nu’ţi crape obrazul de ruşine?

— Ei, dar dacă n’o fi glumă ce faci atunci ?
— Unde te aude D-(Jeü ? strigaiü eü voios.
— Dacă s’o scorni rësboiü mergi voios la luptă?
— Mai e vorbă ? dar d ta mergi ?
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— Se poate să nu merg?
— Atunci merg ca la horă.
— Dar de ţi s’o întâmpla vreo primejdie?
— Cu d-ta în frunte n’am teamă de primejdie ; gloanţele 

are să fugă de noi ca de nişte oameni dreşi.
— EI ! par-că este un făcut ! toţi aceleaşi vorbă ; aceiaşi 

încredere, aceiaşi hotă lire ! dar ce v’am făcut eu nenişorule, 
de aveţi atâta încredere In mine?

— AI fost povăţuitorul nostru şi ne-a! dus numai la bine 
şi isbăndă.

— Să dea D-(]eu să am prilej să vë duc şi de aci în 
colo la adevërata isbândă şi să'mî jertfesc chiar viaţa pen
tru vol, dise sergentul lăcrămând.

— Să dea D-deü să avem prilej ca să dovedim lumel 
de ceia*ce sunt vrednici cei noă din Vaslui şi cu sergentul 
(Jece.

Peneş îşi scoase căciula sa cea de poveste şi o aruncă chiar 
căt colo, tuşi de vre o douô ori şi apoi îşi întoarse capul 
spre uşe ca să şteargă cu dosul palmei un cârd de lacrëmi 
ce îndoioşarea făcuse să ţişnească din ochii sëï.

— Când pleci ? <Jise el apoi sculându-se şi luându-şl că
ciula de jos şi scuturând’o ca să’şl ascundă turburarea ce’i 
coprinsese :

— Mâne d’o vrea D deü ; dat d-ta?
— Polmâne; când ol sosi la Văslul te-aşl ruga să dai 

întâi pe la mine.
— Dau.
— Nu uiţi?
— Ferească D-cJeu.
— Iţi vel aduce aminte?
—- Nici că mal încape vorbă.
— Să vil, aşa te rog ; dacă vrei poţi să dormi chiar la 

mine.
— Nu voiü lipsi.
— Să ne vedem săn0toşî, <£ise el deschizând uşa.
— Să te găsesc sânëtos, rëspunseiü eu, petrecându'l.
In prag ne întâlnirăm piept în piept cu al-de taica şi
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neică, la spatele cărora se dărea mama şi surorile caii încă 
’şî ştergeaţi ochii de lacrëmï.

— Ce pleci? d-le strejent, <Jise tata.
— Më duc, taică Dinule, rëspunse Peneş care ’1 cunoştea 

căci îl vëijuse pe la casarmă.
— Dar ce nu mai şezi? grăi neică.
— Nu, căci më grăbesc mai avênd să mai dau roată prin 

alte câte-va sate mărginaşe.
— EÍ ce zici? avem rësboiü saü nu? întrebă tata.
— Mie 'mi-e teamă că nu, rëspunse sergentul.
— Cum se poate? apoi atunci de ce vè mai chiamă ?
— De ce ne*a chemat şi astă toamnă, şi acu trei ani ?
— Adică tot de florile mëruluï ? apoi cică Muscalul se 

pregăteşte în ruptul capului.
— El se pregăteşte de vr’o trei ani şi tot nu mal sfâr

şeşte.
— Să dea D-zeü să fie'bine pace şi să ni se întoarcă 

voinicii săn0toşi acasă.
— De astă dată . să n’ai nici o grijă, zise sergentul eşind 

din casă şi poftindu-ne petrecere bună.
Astă încredinţare mai înveseli pe femei şi mai desposo- 

morâ pe bărbaţi in cât a doua (Ji më lăsară să plec d’a- 
casă fără aşa multă bătae de cap şi fără multe jalete.

Pe la scăpatul soarelui sosii la Vaslui; toate uliţele erau 
pline de dorobanţi şi reservişti şi toate casele priimeaü în 
cuartier câte un soldat ca să se adăpostească noaptea, căci 
în Vaslui se strânsese şi cei din Fălci ü ca să meargă îm
preună la Iaşi unde era statul major al regimentului nos
tru. îndată ce sosiiü în oraş apucaiü pe uliţa ce ducea spre 
casa sergentului şi ajungênd la poartă scoseiu un ţipet de 
bucurie vë(Jându-më faţă în faţă cu Simion Urdăreanu unul 
din cei (Jece.

— Noroc bun vericule, strigam strângându-1 vërtos de 
mână ?

— Noroc să dea D-zeü, rëspunse el.
— Dar ce mai ala bala pe aici pe la Peneş curcanul?

Ce fel nu scii? pe tine nu te-a chemat?
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— Ba m’a chemat, dar....
— Suntem top adunap în cămăruţa lui ; numai tu lip

sea! p credeam că n'o să vil.
— Să nu viü tocmai eu la sergentul nostru ! când a ve

nit singur să mô cheme ! se putea ?
— Aide mal iute că ne aşteaptă.
— Şti! că a avut el bună idee, strigaiă eă bucuros, de 

ne-a adunat la un loc spre a petrece noaptea împreună !
— Nu dormim aici, ci plecăm de noapte ca să sosim la 

Iaşi mâne când porneşte trenul.
— Atunci şi mal bine, să ne mai vedem o dată la un 

loc, că de mâne cine ştie dacă ne-vom mal vedea.
— El vrea ca să sosească maicurînd la cazarmă cu cel 

nouă al lui, căci după cât l’am auzit, maioru ’î-a făgăduit c’o 
să ne facă cinste mare ; vrea să ne dea în păstrarea noas
tră paza steagului regimentului.

— Să trăiască România, strigam eu aruncând căciula în 
sus şi intraiă cu Simion în casă.

In casă erau top cel alţi şeapte şi sergentul sta în mij
locul lor; el eraü veseli, el posomorit; ei rîdeaü şi glu
meau, el tăcea şi ofta ; vëzêndu-më pe mine intrând îmi 
întinse numai mâna şi rëmase în loc tot tăcut şi gânditor. 
Dupë ce intrarăm înăuntru şi se închise uşa după noi, 
Mâtrăgună se sculă repede în sus, se duse la uşe şi după 
ce o crăpă niţel, se uită ca un şoim prin tindă, mal trase 
şi cu urechia şi pe urmă, după ce se încredinţa că n’asculta 
nimeni d’aï lui prin tindă, închise uşa, înv érti cheia de doué 
ori şi apoi ne zise abia în buze :

— Fraţilor, nu e de glumă, o să avem rësboiü.
— Ura ! strigarăm top din toate părţile ridicându-ne în 

sus strălucitori de bucurie şi începurăm să neîmbrăpşăm 
frăţeşte.

— Dar asta pe voi! ce aţi înebunit de faceţi atâta larmă, 
când eü vë încredinţez taine mari în vârful buzelor ? strigă 
Peneş înmărmurit ; voi vë veseliţi şi chiuiţi şi mie ’mî 
plesneşte inima de grijă ; n'aţî auzit voi că o să avem rësboï ?

— Rësboï să dea D-zeü, strigarăm top.
2
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— Dar nu e lucru de glumă fraţilor, Muscalii s’aü apro
piat de Prut, Turcii strâng oştile pe lângă Dunăre, cei ce 
s’aü adresat la Londra ca să încherberească pacea s’aü În
tors fără de ispravă, şi nimeni nu vrea să ne chezăşu iască 
neutralitatea noastră.

— Ce ne pasă nouă de aste fleacuri? strigaiü eü, dacă 
noi ne-am hotărlt în sfârşit a ne chezăşui neatârnarea cu 
arma în mână?

— Dar bine mö ! rësboiul nu e glumă, nu e jucărie cum 
ândesci tu.

— Nouă ne spui ce este rësboiul ? rëspunseiu eü cam dârd, 
nouă, în peptul cărora arde sânta dorinţă d’a semëna părin
ţilor noştri?

— Rësboiul omoară, băete, desparte frate de frate, şi 
adesea te schilodeşte de ajungi din om ne om.

— Ei şi ! strigă Dumitru Grăurel; mai bine mort saü 
schilod în ţară mare şi puternică, de cât viü şi sânëtos cu 
lanţul robiei de gât.

— Serios, zici tu ceea ce zici? întrebă sergentul uitân- 
du-se lung la Grăurel.

— D’apoi cum gândescï? rëspunse acesta prividu’l ţintă 
drept în ochi.

— Adevërat că vouă nu vë este frică de moarte ? adăogă 
Peneş, uitându-se la noi toţi cu mare băgare de seamă.

— Se mai întreabă una ca asta când suntem români? 
Aida de! să vede că şiegueşti sergente; din potrivă noi 
dorim din tot sufletul ca s’o înfruntăm, şi s’o biruim, stri
gă Niculae. Măgureanu.

— Aşa, aşa strigarăm toţi mişcaţi; dorim ca s’o înfrun
tăm şi s’o biruim.

— Mulţumescu-ţi ţie Doamne, că m’ai învrednicit să]au(J 
asemenea cuvinte din gurile lor ! murmură în sine ser
gentul înduioşat.

— Dar bine Grigore, zise căpraru, ce ţie 'ţî e frică de rësboï ? 
ţie care când eraï mai tênër te băteaf pe la horă cu toţi flă
căi şi era! zurbagiu zurbagiilor acum te-aî făcut codaciü?

■— Mie să’mî fie frică? strigă Peneş uitându-se sëlbatic
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spre Saudu Burilă, mê cunoşti prea puţin căprare, adăogă 
el cu o voce detunătoare ; mie nu'mî era frică de mine, căci 
am o viaţă in ăst piept şi de mult e consfinţită ţârei mele. 
dar 'ml era frică de voi ; 'ml era teamă că veţi codi, că 
më veţi da de ruşine, că nu veţi fi îndestul de vrednici de 
a purta sarcina cea mal grea într’un rësboiü, aceea d’a apăra 
steagul regimentului.

— Să’ţî fie frică de noi ! strigă Stan Urzică cu amără 
ciune; de patru anî de când te slujim sergente şi încă nu' 
ne cunosc!!...

— Më iertaţi frăţilor de îndoiala ce am avut, căci şi rës- 
punderea ce am îndrăsnit să cer şi să dobândesc pentru 
voi e mare, respunse Mătrăgună lăcrămând şi strângându-ne 
mâinile cu căldură.

• - Cinstea cu care ne-al învrednicit, (Jise Ioan Ogrăzeanu, 
este vrednică de noi, şi în curênd 'ţi-o vom dovedi-o jert- 
findu-ne cu toţii viaţa pentru ca să ne apëràm steagul.

— Oh ! vorbiţi tot ast-fel, strigă Peneş cu duioşie plân
gând de bucurie, vorbiţi mereu, vorbiţi într’una, că 'mï e 
drag să vă ascult când grăiţi ast-fel, că mult bine îmi 
face vorbele voastre, şi mult îmi umple sufletul de feri
cire şi de mândrie când rostiţi asemenea cuvinte. Cel alţi 
sergenţi s’aü hotărît să ascundă soldaţilor lor cruntul ade- 
vër, şi bieţii creştini plec la moarte fără să 'şl ia măcar 
un rëmas bun cumtrebue de la aceea ce poate n’aü să mal 
vadă nici odată. De aceia bieţii oameni, cărora inima le 
spune că este ceva ascuns la mijloc, lasă să li se citească 
pe faţă temerea şi îngrijirea, pe când voi, voi care sciţi 
tot adevërul rîdeţî şi vô veseliţi ! Vö mulţumesc fraţii mei, 
vë mulţumesc din inimă şi vô rog să r0mâneţî tot ast-fei 
până la sfîrşit.

— Iţi jurăm, strigarăm toţi puind mâna pe tesace.
— Nu aici, se grăbi a zice sergentul, ci înaintea lui D-zeü ; 

aucjï că toacă de privighere la biserica vecină ; biserica face 
rugăciune pentru mântuirea fiilor el ce pornesc peste un 
ceas spre moarte saü biruinţă ; aide Să mergem acolo şi



20

înaintea altarului să ne legăm prin jurămînt cä vom ii 
vrednici unii de alţii.

— Aide, strigarăm noi ridicându*ne în sus, şi eşirăm re
pede din casă.

Se înserase, cerul era acoperit de nori, crivăţul sufla 
subţire ; chiar vremea te făcea să te înfiorezi şi să preves
teşti ceva întristător ; noi însă nu luarăm seamă la nimic şi 
ne îndreptarăm spre biserică care nu era departe. Sântul 
locaş era încă gol şi învăluit într'un întuneric înfiorător, pe 
care îl mărea si mai mult câte-va candele aprinse ce lică
reaţi înaintea sfintelor icoane şi un muc de luminare de ceară 
ce ardea înaintea icoanei Maicii Domnului.

In biserică nu era nimeni de cât numai paracliserul care 
aprindea candelele şi preotul care se îmbrăca în altar. Noi 
intrarăm în întru, silindu-ne să facem cât se poate mai pu
ţin sgomot, şi ajungênd până în dreptul sântelor icoane, în
cepurăm să ne închinăm pe la toate, plecându-ne frunţile şi 
genuchile spre chipurile acelor ce 'şi-au plecat grumazii 
pentru mântuirea noastră, şi după ce ne închinarăm cu 
credinţă, ne strânserăm în mijlocul bisericei şi făcendu-ne 
roată împrejurul sergentului scoaserăm tesacele din teacă 
şi le încrucişarăm cu al sergentului.

— Fraţilor, <Jise Peneş, cu glas mişcat, juraţi înaintea 
lui D-zeu şi a sfinţilor lui că şi de acum încolo vë veţi iubi 
cum v'aţi iubit, vë veţi ajuta cum v'aţi ajutat şi vë veţi 
ocroti cum v’aţi ocrotit.

— Jurăm, strigarăm noi toţi într'un glas.
— Juraţi că veţi păzi cu sânţenie şi scumpëtate steagul 

ce vi se va încredinţa, că'l veţi apóra cu viaţa voastră si 
vë veţi jertfi pentru mântuirea lui.

— Jurăm, strigarăm toţi cu glas puternic.
— Juraţi că cu astă mare îndatorire veţi împărţi unul 

cu altul nevoile, greutăţile, primejdiile, vë veţi pune unul 
pentru altul şi vë veţi jertfi unul pentru altul.

— Jurăm.
— Juraţi, că cátjénd unul altul din voi îi va lua locul pe- 

dată, că murind unul toţi îi veţi isbândi moartea şi că învred-

!'«:
I
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nicindu se de resplătirl unul mal mult decât altul, cel alţi nu 
îl vor pizmui.

— Jurăm.
— Juraţi că veţi fi unul pentru altul mal mult ca fraţii, 

adică fraţi de arme, că veţi avea numai un gănd, numai o 
dorinţă, numai o voe, şi veţi forma din zece trupuri şi 
<Jece suflete, un singur trup, un singur suflet, o singură 
fiinţă ?

— Jurăm că vom fi de a<|î încolo fraţi de cruce, striga
răm noi ridicând vârfurile tesacelor în sus şi apoî salutân- 
du-ne cu armele, milităreşte.

— Jur şi eü, (Jise sergentul în urmă foarte mişcat, că 
voiü face tot ce veţi face şi vol, vë voiü iubi cum më veţi 
iubi şi voi, şi îmi voiü jertfi ca şi voi viaţa pentru ţara 
mea şi steagul el.

— D-zeü a aucjit jurământul vostru şi îl priimesce şi vë 
bine-cuvintâză, rëspunse preotul deschizând de o dată uşile. îm
părăteşti şi apărând înaintea noastră, învestmântat în sfin
tele odăjdii, înconjurat de un văl de lumină amestecată cu 
nori de tăirâe.

îndată dupë aceia începu sănta privighere, la care asistă 
tot batalionul cu şefi cu tot. Peste o oră Peneş curcanul 
şi cel nouă ai lui păşea în fruntea batalionului purtând cu 
mândrie în mână fanionul batalionului, până ce, ajungând 
la Iaşi, s'o învrednici eă porte steagul regimentului.

IV
Peste Dunăre

La Iaşi ne aştepta o primire pe care n'oiü uita-o cât o 
trăi. Toţi eşise intru întâmpinarea noastră şi ne semëna 
calea cu flori şi verdeaţă « ca cum ne am fi şi bătut şi ne
am fi întors biruitori. O masă îmbelşugată dată din partea 
primăriei ne aştepta cu bucatele gata pe ea şi casele tutu- 
lor Românilor se deschise pe întrecere ca să ne primească 
spre găzduire.
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De aci încolo nu mai avurăm îndoială c’o sânerësboim. 
Toţi din toate părţile ne spuneaţi că Ruşii erau gata să 
treacă Prutul şi că la Unghenî se aştepta să sosească 
chiar împăratul. Astă veste ne înveseli pe de o parte, dar 
ne întrista pe de alta ; ne înveseli, căci după ce ne numerarăm, 
ne încredinţarăm că am fi îndestul de numeroşi ca să ne rës- 
boim cu cinste alëturï cu o armie puternică ca cea ruseas
că, dar ne întristă căci eram nevoiţi iarăşi să vedem sân
tul nostru păment călcat de picioarele invaziei ce usucă ver
deaţa pe unde trece.

In Iaşi stăturăm vr'o trei patru zile pân5 să se strângă 
toţi dorobanţii, călăraşii şi reservele armatei permanente 
din Moldova de sus, căci laşul era pe atunci până încă nu se 
Înfiinţase cele patru corpuri de armată reşedinţa diviziei a 
patra ; cu o zi înainte de cea hotărîtă pentru plecare, era 
'mi'aduc aminte într’o zi de Luni la 10 ale lunei lui Apri
lie, aflarăm spăimântaţi de mirare că Ruşii au trecut Pru
tul pe la Sculeni, Ungheni, Tabac şi Tatarbunar, şi c’au 
poposit în vecinătatea Iaşilor până să se golească oraşul de 
armata română.

Mi se strânge inima de durere când vë spun ceea ce am 
vëzut şi am auzit într’acea zi. Ovreii cei mai bogaţi care la 
chefuri şi zaiaeturi se fac fraţi cu noi, îşi strânse în grabă 
tot avutul în numörätoare şi porniră cu trenul de seara 
spre'Lemberg ; autorităţile ţ0rii începură a da din colţ în colţ, 
nesciind ce să facă şi cum să se poarte cu năvălitorii, căci tre
cerea se făcuse fără de veste şi mai nainte de a se vota con
venţia ce se hotărîse a se încheea între Rusia şi ţara Ro- 
mâuească pentru trecerea prin ţară a acelor oşti, şi câpô- 
teniile armatei noastre da d'ancâtelea ca să fugim mai cu
rând din ţara noastră şi din coprinsul nostru spre a ’lü da 
în stăpânirea altora.

Ah ! cât de mult ne scârbi astă nenorocită întâmplare ! închi
pui ţi-vë câte-va zile după ce furăm primiţi în oraş ca nişte birui
tori, să fim siliţi să fugim grabnic, pe sub ascuns şi aproape 
nepregătiţi, ca cum am fi fost biruiţi şi puşi pe goană... 
biruiţi mai înainte d’a ne bate I
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Toţi simţea ca noi, de aceea top îşi perduse de cumpătul 
şi se zăpăcise de numai sciaü ce făceau; orăşenii români 
plângeaû cu foc vëzêndu-ne că plecăm într’un chip aşa de 
nevrednic de noi, şi dnşmaniî neamului nostru care aü co
pleşit mal totă Moldova, se plimbau cu mânele la spate şi 
rîdeaü de durerea noastră.

In sfîrşit sosi ceasul de pornire.
Marţi la 11 Aprilie, în faptul zilei, comandantul diviziei 

ne adună pe top pe platoul cazărmeî, şi, făcând un pătrat 
mare din şirurile nóstre, dătu o poruncă ca să iasă din rânduri 
garda stégurilor şi să se apropie de locul unde se afla el înconju
rat de un stat-major numeros. Noi cei nouă, comandap de un 
ofiţer şi cu Peneş curcanul în frunte, păşirăm cel d’ântâl.

„Oşteni, ne dise el dupë ce ne aşezarăm în linie de bă- 
tae în faţă-I, ţâra nostră e în primejdie şi cere ajutorul 
fiilor sëï ; a nostră este datoria d’a alerga cu bărbăpe spre 
a ne pune viaţa în primejdie ca să omântuim. Sunt sigur 
că între noi nu se va găsi nici un codaciü, ci toţi cu toţii I 
ne vom sili a ne îndeplini datoria cu scumpëtate ca să fim 
mândri unii de alpi. Oşteni, mergep cu pas sigur spre câm
pul de primejdie, şi fip încredinţaţi că cu noi va fi biruinţa, 
căci în partea ndstră e dreptatea.

„Numai Dumnedeü scie ce ne pregătesce viitorul ; de a- 
ceia trebue ca noi să ne îngrijim mal din vreme ca întâm
plările să ne găsească gata; póte că cerinţele evenimente
lor ne vor sili să trecem dincolo de frontiera ţârei nóstre ; 
să treceţi, bravii mei, fără de sfială, căci unde fâlfăe stégül 
regimentelor nóstre acolo e şi patria; stégül de a^I încolo 
jocă un rol îndoit mal mare, de aceea să vë siliţi a’l păs
tra ca ochii din cap şi a’l apëra cu vieţele vóstre ale tu- 
tulor, căci regimentul care 'şî perde stégül este pentru ve
cie desonorat. Voi mal cu séraâ, cărora vi se face cea mal 
mare onóre pentru un soldat, adică vi se încredinţâză paza 
stéguluï pe câmpul de luptă, sunteţi cu viaţa rëspun^âtorî 
de pëstrarea lui.

„Pă(Jiţi-l, apăraţi-1, scăpaţi 1, căci păliţi, apăraţi, scă
paţi moşia pârintéscâ; pentru voi nu încape nici o scusă

%
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de cât mórtea saü isbânda ; pentru aceea v’am ales dintre 
cel aleşi. Luaţi-le, primiţi aceste odoare sânte din mânele 
mele şi la întorcere daţimi-le din nou în priimire ca să do
bândiţi rësplata vitejilor. Priimiţl, copil mei, cu sfinţenie şi 
respect în mijlocul vostru imaginea ţărel vóstre, şi juraţi 
că veţi peri până la unul apărând acest preţios tesaur.“

— Jurăm, strigarăm d’odată, cu inimele înfrînte de în- 
duioşiare şi cu ochii înecaţi în lacrëmï, toţi oştenii căţî 
eram într’acel nemărginit pătrat, jurăm că vom peri pînă 
la unul apărînd acestă scumpă comoră.

Ah ! ce mândru păşea Peneş curcanul când se înturnâ 
în front purtând în locul micului fanion stégül regimentului.

Peste un ceas eram în trenuri şi a doua di de dimineaţă 
ne plimbam iarăşi prin stradele Bucurescilor.

Şederea nostră în capitala ţ0rei nu durâ mult, căci ne 
sosea din urmă puhoiul cel negru al invadiel muscălescl, şi 
în sfatul celor mari era alcătuit ca Românii să fugă din 
ţâra lor înaintea Ruşilor şi să se retragă peste Olt. Daca 
mila Iul D-zeu nu se amesteca şi nu da un potop de ploie 
care să tae comunicaţiele în mal multe locuri şi să între
rupă linia drumului de fer pentru câte-va dile, <Jëü retra
gerea nostră din Bucurescl ar fi semănat a curată fugă 
mal abitir ca cea din Iaşi; noroc că acea sântă de plóe 
ţinu pe Muscali în Moldova mal bine de o sëptâraânâ şi ne 
dete nouă răgaz să ne ocupăm posiţiele în linisce.

Tot astei ploi datorăm faptul că Adunările Legiuitóre ro 
mâne avură prilejul ca să voteze convenţia cu Rusia, fără 
să aibă baioneta Rusului în coste, şi să scape oare cum 
mândria némuluï Românesc.

Dupë ce părăsirăm Bucuresciî, trecurăm Oltul şi ne aşe
zarăm în lagărul de la Poiana, sat aprópe de Calafat şi 
nu departe de Dunăre. Acolo ne vöcjuräm numai de ocenie 
mal bine de doué luni, căci, de şi eram în rësboiü cu Turcii, 
totuşi noi infanteria nu ne băturăm cu nimeni, ci numai ar
tileria de la Calafat, Bechet, Corabia şi Isla^ schimbă din 
când în când câte o ghiulea douë cu cel din Yidin, Ra-
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chova şi Nicopole ; pe semne că nicï al noştri, nicï ce! de 
dincolo nu eraü încă pregătiţi ca să se apuce de lucru.

Nu vë mai înşir moş! pe groşi ce tăcurăm la Poiana, căci 
afară de ocenie, lucru mare nu făcurăm ; vë spun numai 
că pe la începutul lui Iulie priimirăm scire că oraşul tur
cesc Nicopoli a căzut în mânele Ruşilor cu ajutorul artile
riei nóstre din Islaz, şi numai de-cât noi cel din divizia 
a patra, pe care ne comanda general Manu, priimirăm po
runcă să plecăm în grabă din Poiana şi să ne îndreptăm 
spre Islaz, şi numai decât plecarăm spre partea locului 
unde se simţea c’o să se desfăşure însemnate întâmplări 
rësboinice.

Drumul nostru fu repede şi fără de sgomot; ast-fel că 
ajunserăm la destinaţie aprópe fără de veste şi făcurăm pe 
colonel Cantili, ce apăra Islazul, să se închine de mirare.

Ajungând acolo toţi din töte părţile ne povestiră lăcră
mând de bucurie partea strălucită ce a luat artileria ro
mână la lucrarea Nicopolului, şi mişcarea ce aü făcut voi
nicii noştri! de artileriştî în câmp deschis şi sub focul cel 
mal cumplit al duşmanilor, mişcare care a avut un rolho- 
tărîtor şi a silit pe Turci să se predea. Nu era nimic alt 
în tóté gurile celor ce fusese faţă la acea măreaţă întêm- 
plare de cat numai laude pentru sângele rece şi bărbăţia 
cu care tunarii noştri înfruntară focul.

La Islaz nu stăturăm aşa multă vreme, căci întâmplă
rile se îmbulzeaţi una pe alta, şi făloşiî Ruşi, cari mal na- 
uinte se uitaü la noi ţanţoşi şi cu dispreţ, începuse să cam 
dea cu capul de pragul de sus şi să înveţe ‘că în scrisa 
némurilor nu sunt numai <jile de isbândă ci şi de înfrân
gere.

Până la 10 Iulie într’una gazetele şi ştafetele ne împu- 
iase urechile cu fel de fel de scirî înveselitore pentru Mus
cali şi fel de fel de biruinţe cari se ţineaţi lanţ după oş
tirea Ţarului de la trecerea Dunării în Bulgaria încoa; ba 
c'a luat Biela, ba că aü ocupat Târnova, ba că aü trecut 
Balcanii şi a ocupat treoătorea Şipca, cea mal însemnată 
din tote, ba că general Gurco cu călăreţii lui a ajuns până
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în preajma Andrianopoluluî. Aflai minuni ne asceptate şi chiar 
peste putinţă întocmai ca cum aî fi ascultat o poveste din 
o mie şi una de nopţi, ceia ce făcea pe Ruşi să n u'I mai 
încapă pielea de fudulie.

Insă în (Jiu a de 10 Iulie tot palatul cel fermecat se dă
râmă de o biată suflare de vent, şi tote minunăţiile cele 
de peste fire se nimiciră şi se făcură pusderii, de aruncară 
pe mândrii biruitori de la ai şiaptelea cer în scorburile 
Iadului.

Un Ga(|ac risipi totă astă plăsmuire amâgitore ; el aduse 
comandantului de la Şiştov care pădea siguranţa podului 
întins peste Dunăre între Zimnicea şi acel oraş, sdrobitó- 
rea scire că aù înghiţit şi Mnscaliî papara, şi au mâncat 
o bătae în (Jiua de 9 Iulie la Plevna de 'şi aü perdut cu 
totul sărita.

De unde mai nainte se uitau la noî ţanţoşi şi cbiondo- 
râşî şi nu aveaü îndestule cuvinte ca să ne ia peste picior, 
Ruşi! îndată după acest frecuş, care îl costa 72 oficeri şi 2771 
soldaţi, îşî aduse aminte că în Oltenia se aflau tăbărîţ! vr’o 
80 de mii de Românaş!, tot unul şi unul, gata să dovedéscá 
lume! că sunt fi! de viteji, şi ca să capete ajutorul acestor 
oşteni, care nu se speria de fie-ce lucru, îşi amintiră că la 
luarea Nicopoluluî Românii de dincoa le aü dat o bună mână 
de ajutor, şi rugă pe Măria Sa să ne dea poruncă a trece 
şi noi dincolo de Dunăre şi a ocupa de o cam dată Nicopolul.

Aî noştri, buni la inimă şi îngăduitori, cum 'l-a lăsat 
Dumezeü să fie din fire, primiră bucuros să ia parte activă 
la astă luptă, care avea să fie hotărâtore pentru viitorul 
nostru, şi în <£iua de 13 Iulie primirăm ordinul să trecem 
dincolo şi să ne aşezăm în Nicopoli, pe care avea să-l des- 
golească Ruşii.

General Manu nu e om d’aceia ca să lase lucrurile 
să tărăgănăscă multă vreme; el luă numai de cât mă
suri grabnice de îndeplinire, şi în nóptea dintre 13 şi 14- 
Iulie regimentul al 5 de infanterie se îmbarcă în vapora
şul Anetta şi trecu pe pâmêntul turcesc, umplând aerul 
de strigăte vesele şi urale sgomotóse. Colonel Petrovan,
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comandantul acelui regiment, fu cel d’intâ! Roman întrar- 
mat care călca pe pămentul Padişahulu! ca duşman.

Ruşi! dădură în grabă cetatea în primirea Romanilor 
coborară numai de cat stégül rus după creasta citadele! 
şi porniră în tuga spre a se concentra împrejurul Plevne! 
unde se pregătea o nouă ciocnire. Când Rărirăm de din- 
coa in raija söreiül răsărind tricolorul nostru Romanesc 
falfâind pe crésta cetăţui de dincolo, inima ni se umplu de 
o bucurie cerească şi ochii delacrăm! de înduioşare. Gene
ralul numai de cât dădu semnalul dè chemare şi înşiruin- 
du-ne pe malul Dunărei cu faţa spre acél stég care lărgea 
graniţele Çëreï strămoşesc!, dete ordin să ne desfăşurăm sté- 
gurile şi să presentăm armele, în sunetul muzicelor, spre a 
saluta acel colţ de ţdră ce se depărtase de lângă sinul pa
trie! mume.

Peneş curcanul după paradă ne spuse cu încredinţere că 
a simţit în mânele sale stégül regimentului nostru tresă
rind, ca cum ar fi voit să sbóre spre acel frate de care s’a- 
despărţit prin bëtrânul rîü. Nu duserăm însă jind multă 
vreme, căc! pe sub sérâ ne veni şi nouă rîndul, şi a doua 
cji şi a treia <|i trecurăm într'una de nu mai rëmase picior 
de Român la Islaz. O dată cu no! trecură şi Ruşii de Ia 
Turnu-Măgurele care ocoliră oraşul şi apucară in grabă dru
mul spre Plevna.

Nicopoli ca oraş n’are nimic vrednic de mirare, căc! e 
vechiü, cu uliţele strimte şi murdare, case de lemn vechi 
şi urîte şi lipsit de orî-ce lucru bătător la ochi; ca cetate 
asemenea nu este mare lucru, căc! n’are de cât o cetăţue' 
pusă pe un deal şi şdpte turnuleţe bine aşezate dar în prós- 
tă stare şi lipsite de drumuri acoperite pentru comunicare, 
dar ca cap de pod are o posiţie vrednică de luat în băgare 
de seamă, căc! din cetăţuie poţ! să mătur! orî-ce duşman 
ar voi să atace podul din sus saü din jos.

Abia ne aşezasem cum trebue acolo, şi iată că ne pomenirăm 
cu un olăcar măscălesc care venia de mânca pământul cu o 
scrisoare de la marele Duce Nicolae pentru generalul nostru. 
Generalul Manu îl primi pe dată, şi citi îp grabă coprinsul
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acelei scrisori, care nu era alt de cât o poruncă pentru co
mandatul nostru din partea capului armatei RusescI, ca să 
pornéscâ împreună cu divizia către Plevna, spre a lua parte 
la lupta ce se pregătea sub comanda generalului Rus, prin
cipele Şiacovskoy.

După ce citi astă scrisóre, generalul nostru încruntă sprîn- 
céna şi zice curierului ast-fel ca să fie auzit de totă lumea. 
— Dute de spune marelui Duce, că sunt general Român 
iar nu rus, cu comandantul meü suprem este Măria Sa Ca- 
rol I Domnul României, iar nu alteţa sa imperială Marele 
Duce Nicolae al Rusiei, şi că ascept să primesc ordine de 
la Poiana iar nu de la Biela.

Acest răspuns neted şi hotărît făcu mult sânge rëü ţâf- 
noşilor Ruşi, dar îl înghiţiră că n'avură încotro, fiind-că 
generalul nostru dobândi încuviinţarea Măriei Sale şefului 
sëû, care ’1 numi general şef peste întréga artilerie. Rota 
norocului asemenea îîdătumânăde ajutor, căci Ruşii o pă
ţiră încă o dată la Plevna cu mult mal gróznic ca altă 
dată şi numai avură răgaz să se gândéscâ la rësbunare ; 
douë corpuri de armată: al 4-lea şi al 11-lea fură sdrobite 
isbindu-se de muşuroaele de păment din jurul Plevnel şi 
ţânţoşia Priecepelul Şiacovskoy fu nimicită odată cu mân
dria Ruséscá.

In séra de 18 Iulie corpurile de armată comandate de 
fugosul prinţ şi de general Kürdner, după o cji de luptă 
crâncenă, fugiră sdrobite din faţa Turcilor victorioşi în cea 
mai deplină desordine, lăsând în mânele duşmanilor 169 o. 
ficerî 7136 soldaţi morţi şi răniţi. Astă nenorocită în- 
témplare băgâ aşa mare grózá în inimile Ruşilor în cât îl 
făcu să’şî peardă cumpătul şi să fugă în ruptu capului mal 
cn semă cazacii. O cetă din asemenea omeni duse a doua 
<Ji până la Şistov* scirea cruntei nenorociri dar atât de mă
rită în cât pricinui o mulţime de nenorociri, produse din in- 
vălmăşâlă. Aceşti mişei fugari spuse că Turcii îl soseaü din 
urmă biruitori şi că armata rusescă s’a nimicit cu totul. 
Dintr’astă pricină o mulţime de lume care se întâmplase 
tocmai să fie pe pod viind despre ţara Românéscâ, copleşiţi
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de droaia de fugari care vrea să treacă dincoa, căzură în 
Dunăre şi periră In valuri.

O asemenea ceată de cazaci fricoşi sosi şi la Nicopole 
mai o dată cu cea altă, dar nu pricinui nici o nenorocire, 
căci Romanii, în loc de a|se speria, se bucurară că în sfirşit 
vor da ochi cu acea primejdie după care alergaü de atâtea, 
luni şi care fugea mereu de el, fără să le dea o singură 
dată prilejiü d’a o vedea în faţă. Cum primi astă veste, Colonel 
A. Angelescu care luase comanda diviziei nóstre în locul 
generalului Manu, luâ îndată mësurl de apărare, trimise 
numai de cât persona sigure după informaţiunî şi stabili 
un serviciü de comunicare cu cel alt mai.

Noi asceptam soirile cu nerăbdare şi dam din pinteni 
când de când să vedem pe Turci viind spre noi. Turcii nu- 
veniră nici în (Jiua aceia şi nici a doua (Ji, ci tocmai a treia 
(Ji in faptul dilel sosi trămisui generalului cu informaţii 
sigure. El venea drept de la Bulgărenl unde staţionau fărî- 
măturile armatei Rusesc! şi aducea scirî sigure dobândite 
chiar de la şeful armatei. Nenorocirea fusese mare, îngropi - 
tóre, dar nu atât de înfricoşiată cum o zugrăvise fugarii. 
Din norocire Turcii nu făcură nici o cercare de urmărire, 
negreşit fiind-că încercase şi el mari perderl şi nu se sim
ţeai! în stare să ia ofensiva şi să înceapă el harţa ; şi cu chi
pul acesta dădu prilej duşmanilor să’şî mal vie în fire şi 
sa se mal întărdscă cu ceva ajutore sosite de la Biela şi 
Zimnicea.

Cu tóté acestea primejdea era destul de mare ; ceia ce 
n’au făcut erl Turcii puteaü face mâne ; Ruşii n'aveaü în
destule puteri ca să li se ímpotrivóscá şi Turcii puteaü din* 
tr'un moment într’altul să întrerupă Ruşilor linia de co
municare şi să facă posibilă năvălirea cetelor lor sôlbatice 
în ţâra nösträ. In faţa unei asemenea nenorocirI.de o po
trivă mare pentru araêndouë oştile şi ni mici tőre pentru preş' 
tinătate, nu mal era vreme de stat la chibzuinţă ; primej
dia trebuia înlăturată la vreme cu od-ce chip şi nenorocirea 
combătută. Numai de cât colonelul Angelescu depeşă la 
Poiana şi priimi îndată ordinul d’a înainta cu grosul di vi-
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ziunel spre Bulgaren!, lăsând în Nicopoli o mică garnisonă. 
Noi păsiam In fruntea falnicelor cete ce se apropiau de 
câmpul de luptă.

Iată cea d’ânteia parte a isprăvilor nóstre rësboinice clise 
Velicul sculându se în sus pe piciórele sale de lemnşişter- 
gându’si fruntea de nàdu^élâ. Mâne seră voiü începe ade
vărata istorie a rësboiuluï şua celor noué dorobanţi coman
daţi de Peneşiă Curcanul.

V'
Unul!

După aceste cuvinte cel trei moşnegi sprijiniră pe junele 
invalid şi’l ajutară să reintre în casă,‘şi ei eşiră din curte 
şi apucă unul la drépta şi cei alţi la stanga. A doua <Ji 
cura se înseră veniră urmaţi de alţi patru cumetri, scoase 
din casă pe olog cu aceiaşi băgare de sémâ şi îngrijire, şi 
se aşezară din nou pe cerga întinsă de femeia cea haiţosă 
pe prispa casei.

Yelicu după ce se vëzu aşezat bine şi comod pe cerga sa 
şî urmă mai departe istoria în chipul următor :

„De la Nicopoli la Bulgăren! nu e aşa departe şi drurau 
la început nu era tocmai rëü ; plecarăm din Nicopoli într’o 
diminâţă câte-va dile după sânta Măria a mare şi ajunserăm 
cam la prâzcior la un sat tătăresc numit Muselim Selo pe 
lângă care curge rîul Osma. După ce odihnirăm niţel, tre
curăm rîul pe un pod de piatră, şi după povaţa călăuzelor 
bulgare ce luasem cu noi de la Nicopoli, lăsarăm la stânga 
oseaua ce duce la Târnova prin Poradim, unde mal târ^iü 
fu aşezat cuatierul general rusesc şi apucarăm pe şoseaua 
din drépta ce duce drept la Sofia prin Plevna. Prânzul îl 
făcurăm la Mecica şi séra ajunserăm de vreme la Bulgărenl

Ruşii ne priimi férte bine, ba pot <|ice întocmai cum pri
meşte omul la nevoe mână de ajutor ce’l vine pe negân- 
dite; ne de te să mâncăm şi să bem bine, petrecurăm îm
preună cu noi o nópte întreagă în ziafeturl, dar ştiţi ca e- 
purile cu urechea la pândă, şi a doua <|i intrăm fără zăbavă
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în stăpânirea locului ce ne era hotărât să ocupăm spre a- 
forma acea potcoavă de cal care în sfârşit aduse la aman 
pe gaziulde Osman Paşa.

Locul ce ni se încredinţa nouă eraü înălţimele ce se ţin 
lanţ una de alta, tăind d’a curmezişul bucata de pământ ce 
cade între Osma şi Vid de la Bulgărenî la Ribna, sat aşe
zat în marginea rîuluî Vid, care curge pe lângă Plevna, de 
unde se ascepta să vie grosul oştilor Românesc!. Câte va 
<^ile petrecurăm cam rëü şi cam cu frica în sîn, căci eram 
puţin! şi duşmani! pe care’! vedeam mişcând sub picioarele 
nóstre mulţi ca nisipu mări! ; din norocire D-<Jeü orbi pe 
păgân! şi petrecurăm vremea bine şi ne supăraţi de nimen!, 
însă până la nădejdea în orbirea Turcilor, no! nu stăturăm 
cu mâinele în sîn, ci puserăm mâna pe casmale şi durarăm 
pe cóstele înălţimilor ce ne despărţea de duşman! o mulţime 
de şianţur! de adăpostire şi ma! multe redute de pâmênt 
cari să ne ferească de gloanţe la vreme de o primejdie ne 
aşteptată. După ce le sfârşirăm cu bine, aşezarăm tunurile 
în baterie la adăpostul lor şi apo! stăturăm în aşteptare 
fără să facem cel ma! mic sgomot.

Asceptarea nu ne fu tocmai aşa lungă, căc! în ziua de 24 
August, pe la scăpătatu soreluî, ştafetele pe car! le înşi- 
ruisem spre Ribna peste Vid ne dete de veste că vin ai 
noştri, şi numai de cât zărirăm într’un nor gros de praf 
uniformele călăraşilor car! formau anteguarda. Când îi dări- 
răm desplicând văzduhul cu vânjosele lor piepturi în ţară 
străină, inimile începu să ne sburde ma! să plesnească de 
bucurie, şi piepturile să tresalte de dor d’a scote ţipete 
de veselie, dar buzele ne rămase mute căc! aşea era porunca 
ce primisem, adică să nu facem cel mai mic sgomot ca să 
nu prinză de veste Turci! şi să ne pricinuească vre'o zătic
neai ă.

Tăcurăm dar ca pămdntul, înghiţirăm în no! bucuria ce 
simţeam şi dădurăm tot ajutorul putincios ca a! noştri să 
tréacá Vidul nesupăraţt şi în chipul cel maî lesnicios. Regi
mentul nostru stătu tótá séra şi totă ndptea cu arma în 
mână pe înălţimele Ribneî gata d'a respinge orî-ce atac
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din partea Turcilor şi nu intrarăm în corturi până ce nu ne 
încredinţarăm că a trecut dincoa cel din urmă soldat şi 
cel din urmă furgon.

Cum sosiră tóté oştile Române şi se odihniră o nópte, 1 
chiar a doua di începurăm a strânge cercul de înconjurare, 
ocuparăm al douilea rând de dealuri maî în apropiere de 
Plevna, care se întinde între Verbiţa şi Balişovaţ, şi dura
răm numai de cât al douilea rînd de întăriri, pe care le le
garăm cu cele alte prin şianţurî cotite şi drumuri aco
perite.

Cât muncirăm într’acele cjde numai unul Dumnecleü scie ; 
nu mai eram soldaţi ci salaori, şi în nesciinţa nostră ne 
blestemam scrisa şi pe acei ce ne punea să facem acele 
gropi, cari după prostia capului nostru, nu ne era de nici 
unü folos, dar mal pe urmă lé rugarăm mult şi bine de 
sănătate şi ne ciudirăm că n’am făcut mal multe, căci din 
mari primejdii ne scăpară şi multe vieţi cruţară adăpostul 
lor. Ce să'I faci ? aşa e omul nepriceput, la muncă tânjesce 
şi la ispravă se mulţumesce !

intr'astă vreme noi cel noă eram nelipsiţi, căci corvada 
se făcea pe căprâril şi noi împreună cu alţi câţî-va care 
însă nu erati cu noi o apă formam o căprărie, pe care o 
comanda Sandu nostru cel tăcut ; Peneşiu curcanul coman
da doă căprăril şi avea îndatorire d’a le inspecta pe amân
două că să nu ne dăm lenei, dar venea mal des pe la noi 
şi de multe ori îl uita sântu lângă noi ; atunci ca să1! tră- 
că de urît ne spunea fel de fel de snóve şi poveşti, şi când 
era prea mare graba nu se codea d'a pune mâna pe lopată 
d'a ne da câte un pic de ajutor.

Lucrând ast-fel ne tot miram Intre noi de soiul de răz- 
boíü care s’a scornit de un cârd de vreme şi ne boceam 
între noi că lumea nu mal sémëna cu cea de demult, căci 
răsboele se făcea alt-fel de către strămoşii noştri ' şi eraü 
mai bune, căci oştenii aveaü prileju să arate 1 urnei ce le 
póte pielea lor înşile, iar nu datoraű biruinţa numai 
lor ce ţineai! în mână saü şanţurilor ce ’l adáposteaű ! Ah t 
cât aşi fi dorit să se întorcă acele vremuri de vitejie când

arme-
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se lupta omul pept la pept ţi îţi dovedea duşmanul la 
trântă dreaptă.

— Mă! omule, (^iseiu eu într’o di sergentului nostru, de 
faciă cu cei-l-alţi opt, ăsta nu e rësboi de oameni ci de 
şobolani ; avem arme şi le ţinem în corturi unse ca să nu 
ruginească, avem tunuri şi le ţinem in baterii la adëpost 
ca să nu se sdrelească, şi ne perdem vremea fâcênd numai 
gropi şi şianţuri care să ne ascuncjă de duşmani. Cum o 
să ne batem noi cu Turci daca ne facem adăposturi ca să 
nu dăm ochi cu ei? cum o să ’î dovedim daca nu ne ba
tem cu oi? şi cum o să scăpăm ţâra de jugul lor daca nu 
’i dovedim ?

— Inchină-te şi te crucesce, rëspunse Grăurel mirat ca 
şi mine.

— Ghigească cine o putea, Îngână Simeon, că eű nu pri
cep nici boacă.

— Vremi ciudate şi ne pricepute cari nu seamënâ de 
loc ou ale viteazului de Mihaiü! strigă Gheorghiţă Lungocea.

— Tunurile nu mai sunt făcute să dărime ziduri de ce
tăţi, ci să stea ascunse la adăpost de făscine, <Jise cu un ton 
batjocoritor Niculae Măgureanu.

— Nici puşca ca să îraprosce pe duşman, ci ca s’o frecăm 
să lucéscâ, adaoso .Bucur Mieilă.

— Sapa, numai sapa, a ajuns acum arma la modă, strigă 
cu necacj Stan Urcjică aruncând sapa căt colo ; mai bine ne 
lăsa a casă să ne săpăm porumbul,, daca e vorba de sapă, 
iar nu să (J^pScim pâmêntul bulgarilor.

Caporalul nu cjise nimic, iar Peneş curcanul se uită cu 
milă spre noi şi se margini d’a Qce:

— O să vedeţi voi in curênd de tot la ce sínt bune sa
pele, puscile şi tunurile în vremea de acum.

într'adevăr că în curînd do tot vë^urâm şi prea vë(Jurâm ! 
de mi se sbărlesce pórul când më gândesc.

Intr’un rëvërsat de <£01% mi se pare la 25 August, de 
unde pănă aci ne desceptam în cântecul trâmbiţelor, sin
gurul sgomot ce se au^ia din când în când într’acele locuri 
acoperite cu mii de mii de oameni, sârirăm din corturi tre-

3
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sărind mal nainte de a cânta gorile, auzind un sgomot 
îngrozitor care făcea pâmêntul să să cutremure. Ne price
pând de o cam dată ce însemnea(Jă acel sgomot ne obici
nuit, eşirăm sperioşî afară şi vëdurâm toate dealurile aco
perite de un fum vînăt şi gros, care învëluise de tot cerul 
şi întunecase cu desăvârşire radele soarelui răsărind. Printr’a- 
cea negură de fum se vedea şerpuind săgeţi de flăcări roşia
tice ca sângele, după care urma nisce bubuituri de ’ţi îm- 
puia urechile.

începuse bombardamentul; artileria intrase în danţ; 
slavă Domnului ! De multe ori am luat parte la manevre în 
care a lucrat şi artileria,de multe ori am au^it bubuituri 
de tunuri multe descărcate într'o singură salvă şi am fost 
înăbuşit de desul fum al erbe! de puşcă, dar cea ce vedeam 
şi auream într’acel minut era cu totul nou pentru mine.

Nu mal eraü (Jecimi, ci sutimi,^peste patru sute guri de foc 
de cel mal mare calibru vërsa flăcări şi fum fără precurmare şi 
mal de o dată de se sguduia pămîntul ca cum au fi fost 
cutremur; nu mal eraü iarăşi acele detunături de paradă 

'care fáceaü numai sgomot şi fum, ci detunăturile luptei 
care vërsaü fer şi plumb şi impräsciaü gro(|äviele morţii.

Eraü cu totul nnol pentru mine acele fluerăturl ascuţite 
ale bombelor ce eburaü prin vësduh cu iuţ61a fulgerului, 
şuerând puternic in tocmai ca voinicul în codru ; eraü'cu totul 
nuoî acele urlete asurzitoare ale şrapnelelor ce plesneaü în 
aer şi aruncaü spre pàmént un potop de gloanţe ucigătoare; 
cu totul nuoï eraü şi acele pocnete grósnice ale obuZurilor ce 
cädeaü în pământ şi isbucneaü în mijlocul trâmbelor de oa
meni, spre a face în juru-I prin sburăturile aşchiilor lor un 
gol de moarte.

In mijlocul acelor detunături spâimêntâtoare, în mijlocul 
acelor fluerăturl ínfiorátóre şi In mijlocul acelor urlete şi 
pocnete cobitoare, auZeal un sgomot şi mal groasnic, şi mal 
înfiorător, şi mal cobitor: ţip6tul de durere al fiinţei lovite, 

'răcnetul de desnădejde al nenorocitului schilodit, cel din 
urmă suspin ai victimei murinde, şi simţeai përul capului 
ridicându-se în sus sbârlit ! Dar lucru de mirare, în loc d'a
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înghieţa de frică sângele începea să'ţi colcotească In vine 
de înverşunare, ochii să ţi se roşească ca sângele de mâ
nie, mânele să ţi se încleşteze pe o armă, picioarele să te ducă 
fără de vrere spre locul de primejdie şi din piept să 'ţi 
iasă fără să sciî un strigăt:

— Rësbunare!
Beţia fumului de iarbă de puşcă este una din cele mai 

ameţitore beţii, care te împinge să faci mal fără să sciî aceia 
ce nici prin gând nu ’ţî a trecut. Acea beţie mô coprinse 
Jndată ce 'mi mirosi a iarbă de puşcă şi vë<Juiü ceia çe vë spu- 
seiü; în ameţeală eü nu sciu când më pomenii în plaţul re
gimentului nostru, sciü numai că gäsiü acolo o mulţime de 
camarazi veniţi tot ca mine fără să primească ordin şi 
împinşi numai de imboldul firesc al dorinţei de isbândire.

Locul unde stăm nu era de loc bun pentru stat în 
picioare ci pe brânci, căci cu toată depărtarea, tot se întâm
pla să ajungă până acolo câte o bombă de calibru 15, 
dintre care una chiar se îngropa în pămint aproape de noi, 
dar noă nu ne ardea de astea nici nu băgăm de sémâ cele 
ce se petrecea în jurul nostru, ci ne îngrijeam numai d'a 
vedea pe şefi mai curênd puşi în capul nostru ca să sburăm 
împreună cu ei la biruinţă.

Şefii sosiră, dar nu ca să ne ducă la biruinţă, ci ca să ne 
facă aspre mustrări c’am părăsit cantonamentele fără de 
poruncă şi să ne spue verde în ochi că n'are să ne ducă la 
atac de cât în <Jiua când şefii cei mari vor crede c’a sosit 
minutul priincios. Ah! câtă depărtare este de la poveste 
până la petrecanie, de la închipuire până la aievea! în 
poveşti vitejii îşi aleg duşmanii după plac şi se bat cu el 
când le vine lor la socoteală, singur saü in pâlcuri, în luptă 
dreaptă saü în luptă armată, iar aievea când să se aducă întru 
îndeplinire cele aurite, ce schimbare ! ce descuragiare 1

Ca şi la ocenie toate ticluite, toate alcătuite, tóté făcute 
după poruncă ; chiar vitejia pusă în frâü şi înstrunată după 
buna plăcere a şefilor !

Aşea ne gândeam noi căci nu sciam. săracii, ce e rësboiul, 
şi credeam în simplitatea noastră că o să putem ajunge
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până la duşmani fără multă bâtae de cap, şi după ce om 
da ochii cu el o să ne luăm la încăerare, o să ne apucăm 
la luptă şi apoi cine o fi mal voinic. In curênd, chiar prea în 
curênd, ne Încredinţarăm însă că şefii aveau dreptate şi că 
de binele nostru ne înv0ţa să ne astempărăm şi să fim cu 
răbdare. Oh ! în (Jiua aceia cât furăm de cătrăniţi şi cu ce fon 
blestemarăm prostia că n'am fost îndestul de cu min tel 
In ziua celui d’întêiü atac de artilerie ocărirăm plini de a- 
mărăciune şi disciplină şi şefi şi tactică de résből, şi ne în
toarserăm pe la corturi aşa de întărâtat! în căt p’aci, p’aci 
să ne revoltăm împotriva şefilor şi să facem de capul nos
tru aceia ce ne om pricepe; noroc că fu între no! Peneş 
curcanul şi ne făcu să înţelegem că cea mal frumoasă faptă 
de armă a oşteanului este disciplina şi supunerea orbească 
la poruncele şefilor. Aceasta fu singura şi cea din urmă 
resvrătire intre dorobanţi ; şefii o ‘trecură cu vederea, căci 
era pornită dintr’o dorinţă mare şi frumosă, adică d'a da in 
curênd ochi cu primejdia, dar ne povăţui să fim cu minte 
d’aci încolo şi ne făcu să Înţelegem că rësboaele nu se mal 
fac ca altă dată prin puterea muşchilor omenesc!, ci prin 
isteţimea tacticei, căci acum e prea cu putinţă ca" (Jece 
voiaşl dichisiţi cu muniţie multă şi armaţi cu puşcl perfecţi
onate, de la adăpostul unor moşoroae, săpotă culca la pă- 
mênt o sută de viteji.

Aste lămuriri ne mal potoli nerăbdarea şi ne făcu să 
stăm mai cu sânge rece faţă cu bombardarea ce avu loc 
în (Jilele următoare. Aceste cjile fură cumplite pentru noi, 
căci le petrecurăm stând in şianţurl armaţi şi echipaţi spre 
a fi gata d’a sbura la atac în orl-ce moment; şi chiar nóptea 
dormirăm îa şianţurl îmbrăcaţi şi întrarmaţl, avênd sub 
cap drept căpătâi malul şanţului. N’aveam voe să fu- 
măm, n'aveam voe să vorbim tare, n’aveam voe să ne miş
căm :a să nu atragem spre noi băgarea de seamă a duş
manilor; un traiü care trebuia să încetele cât mal curênd 
căci nu era de suferit. Amorţeala picidrelor ne făcu să dorim 
primejdia ca o fericire, numai şi numai spre a putea ca 
să ne mişcâm.

ne-
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In sfîrşit dete D-deü să, se sfîrşiască şi astă cercare şi 
noi furăm aleşii dintre aleşi cari să facem ruptoarea.

Românii bombardaü mal cu seamă o întărire de păment 
mare pusă pe deald’asupra satului Gri vi ţa pe care’l ocupam» 
care întărire, după planurile muscălescî făcute cu trei ani mal 
înainte de résből, de către nisce ingineri iscusiţice colindase prin 
tdtă Bulgaria, domina valea Plevnel şi o făcea să fie cheia În
tăririlor. A lua astă redută, acesta era visul nostru şi ţinta 
sârguinţelor noastre, împrejurul el se grămădiră mal tóté 
tunuri ie nóstre, mal tote şanţurile nóstre şi mal tóté liniile 
nóstre de tiraliorl. Artileristil noştri dau într’astă ţintă 
fără de greş; pământul grămădit pe zidurile tăbiel se risi
pea ca prafui bătut de vént, şi chiar fascinele cari le întă
rea sburaüîn ţăndări în adèncele sale şanţuri; fesurile nu 
erau mal cruţate de cât pereţii tabiel, dar ce folos ? ce se 
strica (Jiua nóptea se dregea şi adăposturile zidurilor mal 
înalte ca statul de ora împiedicau pe al noştri d'a face să 
sbóre prea multe fesuri. Ca să punem mâna pe întărire 
trebuia să avem răbdare şi să lucrăm cu dibăcie, adică să 
ocolim, dacă se va putea tabia ca s’o putem apuca pe la 
spate şi s-o atacăm chiar prin gura el. Spre a ajunge 
la acest scop, strângeam într’una cercul de înconjurare şi 
geniul nostru făcea mereü în vremea nopţii adăposturi înna- 
intate pentru baterii şi drumuri acoperite, pe cari le întindea 
neîncetat la drăpta şi la stânga.

Turcii cari nu sunt de loc proşti In vicleniile de răsbol, 
ne pricepu nu mal de cât, şi în dimineaţa (Jilel de 27 Au
gust, demascară o tăbioră aşezată pe o muche de deal 
aflată în coasta dreaptă a tabiel chiar în faţa nôstrâ, 
şi în tăbioră aşezară o baterie cu doă tunuri, care lua bateri- 
ele şi şianţurile infanteriei nóstre în răspăr şi ne pricinuia 
mult răii. O asemenea posiţie nu putea să stea multă 
vreme în mânele dnşmanilor dacă nu ne plăcea să batem 
în retragere. General Cernât, comandantul oştilor române 
îndată ce afiă despre primejdia la care eram expuşi, dătu 
ordine colonelului Angelescu şeful diviziei noastre casă 
ia îndată acea întărire, şi colonelul chemâ pe locotenen-
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tul colonel Sergie Voinescu din statul major ca să aducă 
porunca la îndeplinire*

Locotenentul colonel Voinescu care era cunoscător de vi
teji chemă la sine pe maiorul nostru şi pe comandantul 
unui batalion din al cincilea de linie şi Vi însărcină cu în
deplinirea acestui ordin. Peste un sfert de ceas maiorul 
veni în mijlocul nostru şi ne <^ise :

— Copii, pregătiţi-v0 şi întrarraaţi-vă cu semnul crucii că 
mergem să ne batem ; peste alt sfert de ceas noi eşeam din 
şanţuri la cămp deschis, în frunte cu steagul desfăcut şi 
umplănd vësduhul de srigăte de bucurie.

De o cam dată pornirăm pitulindu-ne şi ascun^îndu-ne 
resfiraţi printre buruenî şi porumb, căci gloanţele şi şrap- 
nelele curgeaü spre noi ca grindina; dintre toţi numai noi 
apărătorii steagului mergeam strânşi pâlcuri împrejurul Im, 
făcend din pepturile noastre nisce pavele vil care să apere 
viaţa lui Peneş curcanul purtătorul lui. Mergeam cu stea- 
gu desfăşurat ca să '1 va^ă copiii şi să sbóre cu ănimă ne 
îndoioasă spre acea sântă iconă a patriei in primejdie, dar 
în eurend avurăm să ne căim amar de astă nechib^uinţă 
care punea la îndemâna duşmanilor o ţintă bună şi sigu
ră pentru îndreptarea tunurilor.

Unul din noi, unul din cel noă, Gheorghiţă Lungocea plă
ti cu viata această nechibcjuinţă şi sburâ din mijlocul nostru 
în braţele nemurire!. Ah 1 n'oî uita pân’ol intra în cele patru 
scânduri acel minut groasnic şi ne asceptat! Nu sunt din 
neamul fricoşilor, sunt baştină de Român; pănă să nu fiu 
soldat am fost un bătăuşi de frunte, am dat ochi şi cu 
lupul, şi cu mistreţul, şi cu ursul ; pe lup Tara smuls din 
cârcă şi l'am sugrumat cu însăşi mânele mele; pe mistreţ 
nu Tara nemerit şi am fost resturnat sub el şi am scăpat 
numai cu cuţitul de la brîü cu care 'I am spintecat burta; 
iar pe urs l’am avut o nópte întreagă larâdëcina copaciu- 
lu! unde më urcasem ca să scap de el, că më luase fără de 
veste, şi am simţit fiorurî reci trecêndu-mï prin ănimă în 
acele minute primejdioase, dar ca fiorul ce'mî a trecut prin 
ănimă când vë<}uiû pe fratele meü de arme mergênd adL
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neaori pe lângă mine sdravăn şi să nëtos, spuind la snoave şi 
marghiolit, că se învârteşte de odată într’un cälcäiü şi apoi 
cade grămadă la păment şi capu-ï sboară ţăndări împreju
rul nostru şi stropeşte cu sângele sôü steagul ce păzea, 
oh ! ca acel cumplit fior n’am simţit altul de când sunt şi 
nictnuvoiu mai simţi poate cât oi trăi!

O povoială neagră se puse pe ochii mei, un cleşte pu
ternic îmi strânse inima şi un bold nebiruit më îndemnâ 
să sbor înainte scoţend din pept răgete care n’aveau ni
mic omonesc. Când më desmeticiü eram în marginea forti
ficaţiei ce apăra bateria turcească, înconju rat de tot regi
mentul, iar Peneş curcanul ora în fruntea noastră.

VI
Steagul regimentului

Rămăsesem opt şi cu sergentul nouă, dar nu eram mai puţin 
îndrăsneţi şi mal puţin înflăcăraţi d’a înfrunta primejdia; 
din potrivă dorinţa d'a rësbuna p9 G-heorghiţă ne făcea în
doit mal netemătorî de moarte. Gurgeaă împrejurul nostru 
gloanţele cum curge grindina în vreme de furtună, vësdu- 
hui era întunecat de mulţimea îraproşcăturelor lor, pàmêntul 
era ciuruit de isbiturile ghilulelor lor, nu era cu putinţă să 
scape nici un greere de loviturile fierului şi plumbului, şi cu 
toate astea noi mergeam printre acea grindină ucigătoare 
tot aşa de repede ca şi dênsa, fără să dăm o împuşcătură 
măcar, fără să scoatem un ţipSt măcar.

Câdeaü printre noi fraţii de arme ca cum cade spicele în 
vreme de seceră; acel ce glumise cu noi adineaori ÎI ve
deam prebuşindu-se la pâmênt lângă noi păliţi de îngălbi- 
neala morţii, cel mat voinic şi mal sănStos iată-i căzut jos 
schilodit de aşchiile bombelor umplând vë(Jduhul de ţi
pete sfâşietoare, şi cei mai mândru şi mal drăgăstos dintre 
toţi iată-1 schimbat într'o spaimă groasnică de oisbiturăde 
obuz, şi svârcolindu-se la pâmênt în amarnice chinuri 1

Ni se rupea inima vëzênd toate aceste prăzi ale cumpli-
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tulul rösboiü, dar în loc d’a ne slăbi şi înfricoşa, vederea 
lor din potrivă ne aţâţa şi ne înverşuna ca să mergem mai 
iute spre a pune mâna mal curênd pe dulcea isbândire.

întărirea spre care alergam noi nu era o tabie isprăvită 
şi dichisită cu tot ce trebue, ci doué rêndurï de şanţuri 
adêncï, apărate de un parapet de gabioane de nuele numaï 
pe jumătate umplute cu pâment, după care se adăpostea 
două tunuri şi vr’o două mii de turci bine armaţi cu pusei 
englezesc! care daü şai-spre-zece focuri unul după altul. 
Noi răsbăte?m câmpia lucie şi lipsită de adăpost cu arma 
în mână şi fără să dăm un foc măcar, şi el la adăpostul 
meterezurilor staű tolăniţi în şanţuri şi dau în carne vie 
fără să se sinchisească de nimic, căci de când intrasem noi 
în zona tirului artileriei noastre, tunurile românesc! înce
tase d’a arunca bombe şi şrapnele spre el.

EI! dar pepturile românesc! nu sunt şi ele nisce mote- 
rezurî din cele mal tari ? ba sunt tăiculiţă şi sunt în stare 
să nesocotească primejdiele cele ma! cumplite, ma! cu sea
mă când începe să miroasă a praf de puşcă. Până să in
trăm în bătaia puscelor, mergeam cam cu sfială şi cam cu 
grije, întrebându-ne în fundul inimelor noastre ce dihanie 
o fi ăl răsboiu cu care încă nu dădusem och! până atunci, 
dar de îndată ce începu să cază dintr'al noştri şi văzurăm 
alături cu soldaţi întinşi la pămănt şi câţ! va dintre oficerî, 
între cari pe căpitan Morţun, pe locotenentul Marinescu şi pe 
sub-locotenentul Iiartel, atunci sburâ or! ce sfială din ini
ma noastră, ne aduserăm aminte de isprăvile străbunilor 
noştri din poveste, şi înflăcăraţi de pildele lor şi de apriga 
răsbunare, merserăm cuD-<Jeü înainte.

Intre noi şi meterezu turcesc era o vâlcea, şi dincolo de 
ea chiar pe muchia dealului era meterezul ; până să ajun
gem la muchia de dincoa merserăm, cum vă spuseiü, îne- 
cându-ne necazul şi înverşiunarea în fundul inimelor, fără 
să dăm o puşcă măcar, iar când ajunserăm în marginea 
văi, major Busdugan, comandantul batalionului nostru stri
gă: foc, şi după el toţi cel alţi comandanţi ordonară des
cărcarea, şi numai de cât isbucni de o dată şi fără de veste
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o salvă generală care ue înconjură de un fum alburiu gros 
şi neguros de ne ascunse vederilor Turcesc!. Cum dăturăm 
această singură salvă, alergarăm fuga în vale, suirăm coas
ta cu repeziciune, şi până să se desmeticească păgânii, se 
pomeniră cu noi grămadă pe parapetele lor.

Aşa îndrăsneală şi aşa ne asceptată repediciune ameţi 
forte rëü pe Turc! încât ii făcu să o ia la sănătosa,fără mă
car să se bată, şi să se ascundă la adăpostul celui d’al doi
lea şanţ săpat la o depărtare de două sute de paşi de cel 
luat de Români, dar aî noştri! nu sunt din aceia care lasă 
lucrurile să tărăgănâscă. Iute ca vén tul se repeziră în 
urma lor, căpitan Ipătescu sări călare spre unul din cele 
doă tunuri, pe care '1 si luâ în stăpânire, major Busdu- 
gan sări îndrăsneţ în şianţurî în mijlocul trâmbe! de duş
mani, şi PeneşI curcanul nostru, numaî puţin îndrăsneţ, merse 
şi înfipse steagul regimentului nostru ciuruit de gloanţe pe 
malul acelui şanţ încă plin de duşmani.

Atunci se încinse o luptă între biruiţi şi biruitori, luptă 
oumplită, pept la pept, baionetă în baionetă: lupta desnă- 
dejdeî. Bine luptau Turci, amarnic isbeaű păgîniî în pepturî 
de fraţi, dar mal bine şi ma! cu spor se rësboiaû a! noştri.

Ţi era drag să te uiţî, ’ţl era drag să te numescl Ro
mân într’acele minute I fie-care soldat se schimbase în eroü, 
fie-care luptător era un viteaz. Nimeni nu se ma! gândea 
la morte, nimeni nu se ma! gândea la primejdia vieţi! ; daü 
năvală cu toţ! sub cútéle steagului lor, care fălfăia voio3 
d’asupra întăririlor duşmănesc!, dau într'una, daü mereü, stri
gând fără precumare : ura, trăiască Romănia ! şi murind, 
fie-care şioptea vecinului: isbándesce-mö.

No! apărătorii steagului stăm făcuţ! pâlc împrejurul lui 
ş! ’1 apărăm de or! ce atac, fără să ne depărtăm cu o palmă 
măcar de sub umbra lui. Ne sfărîia ănima de dorinţă de 
a ne lupta, véíjönd minunele de vitejie ce fäceaü camara
zii noştri la o palmă de loc departe de noi, plesneam de ciu
dă că nuluâm şi noi parte la asemenea fapte vrednice d’a 
se seri cu slove de aur în cartea nemurire!; am fi dat mult 
şi mult ca să ne măsurăm şi noi o leacă cu duşmanii, dar pos-



42

tul nostru era un loc de cinste şi încredere, post de santi
nele care nu se părăscesce de cât numai câni se precur
mă firul vieţei !

Stăturăm aproape o jumătate de ceas cu arma la măn ă, 
fără să dăm o lovitură măcar ! şi gloanţele curgeau ca 
ploaia împrejurul nostru ! Top stăm pe ghimpi, dar sergen
tul nostru mai cu asupra ca toţi, căci el ardea mai mult 
ca toţi de dorinţă d’a ’şl potoli setea în sânge de turc; dar nimeni 
nu se mişca din loc.’şi toţi se uitau cu jind cum camarazilor 
săvîrşiaă minuni de bărbăţie şi cum duşmanii se aplecau să a- 
puce calea fugii. Asceptarea nostră însă nu fu lungă şi D-deu 
ne învrednici să fim puşi la o crecare mai aspră ca a tu
turor şi să avem mai mult de lucru ca toţi.

Pe cănd partea cea mai mare de Turci eşise din şanţuri, 
care şianţuri se umplusese de cadavre şi răniţi, pe când cea 
mai mare parte din păgâni începuse să dea dosul, îndrep- 
tându-se în fuga mare spre tabia cea mare, pe când ai 
noştri înflăcăraţi de dorul de rësbunare se luară după ei şi, 
începuse să’i împrăşcie amarnic, iată că o despărţire de 
duşmani din aripa stângă se repezi fără de veste spre noi şi 
năvăli spre steag ca sä '1 apuce. Atunci noi, prevëcjénd pri
mejdia, dăturăm semnalul de alarmă, ne făcurăm cerc îm
prejurul steagului şi ne descărcarăm pusciie în trămba de duş
mani. Noä turci cădură la pămînt; toţi ţintise bine şi nici 
unul nu 'şi perduse descărcătura in vént, dar Turcii erau 
mai mult ca întreiţi şi până să umplem noi iarăşi pusciie, 
ei ne sosiră din urmă şi începu să ne ameninţe cu baio
netele. Atunci serîncinse între ei şi noi o lupta de baionetă 
din cele mai cumplite. Atunci înţeleserăm ce poate fie care 
din noi şi mai presus ce póte Peneş curcanul nostru şi cât 
de mult preţuesce sciinţa mânuirei armelor !

Ca o vijelie ce rëstôrnâ, rupe, desràdëciné^â şi nimices- 
ce, ast-fel voinicul între voinici luâ de jos o puşcă vöduvä 
ele stăpân, sări în ceata de păgâni, şi cu mâna lui cea har
nică rësturnâ, rupse, desrâdëcinâ şi nimici tot ce 'Ï căduîn 
mână. Aci cu baioneta spintecă un piept şi făcu pe duş
man să muşce ţărîna bolborosind în sânge, dincoa cu patul
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el schimbat în măciucă sparse ţeasta unui ne botezat, care 
se duse fuga să treacă puntea de fir de păr a lui Mahomed, 
dincolo cu descărcătura ei sburâ creeriî unui ofiţer duş
man. Păgăniî înverşiunaţl se făcură cerc împrejurul lui şi 
so repeziră cu ascuţişiul baionetei spre peptul şi spatele 
lui, însă el mai repede ca o sfârleacjă făcu morişcă din 
puşca luï, şi cu o iuţeală ne povestită, găuri căte pepturî 
putu isbi şi ’şî făcu loc să scape din cercul de fer şi să 
sboare spre iubitul lui steag spre care Rărise că se întinde 
o mână necurată.

Noi la rândul nostru făcurăm tot ce puturăm spre a fi 
vrednici de asemenea şef ; fie-care avea să se lupte cu trei 
duşmani, fie-care dar se făcu tare cât trei ca să ţie sus vestea 
numelui de Român şi să apere steagul ţârei sale. Eram mici 
la numör dar eram mari în bărbăţie; eram neispitiţî prin 
fapte, dar eram prea mult ispitiţi prin pilde; nu dădusem 
încă ochi cu moartea, dar eram netemători de moarte, căci 
o nesoceteam, şi ca strâmoşil noştri (Jiceam : mal bine morţi 
slobozi de cât vil şi robi !

Pe când' ne rësboiam, ne sbăteam şl ne luptam, ascep- 
tând un ajutor pe care beţia biruinţei îl făcea să fie cam mult 
asceptat, o mână duşmană se întinse spre steag şi *1 smul
se dia loc; atunci fie-care din noi uitâ pielea sa şi năvă
lirăm furioşi spre îndrăsneţul răpitor ; cei ce sosi mal 
întâiü din toţi fu Stan Urzică; ca o vijelie viteazul nos
tru sări asupra răpitorului şi puse mâna vertoasă pe coto
rul steagului ; era însă scris in cer ca acea <^i să fie cea 
din urmă a vieţii sale şi acea faptă de vitejie să fie Întâia 
şi cea din urmă faptă a sa resboinică !

EU Doamne, de ce nu'ml ştergi din creerî aducerea amin
te, şi de ce nu më faci să uit acea <|i şi acel minut de 
trei ori îngrozitor ! Bietul om, bietul tênêr, bietul frate, era 
ri(Jëtor de bucurie c/a isbutit să fie cel d’ântâiü care să sca
pe mult iubitul steag, dar de o dată întocmai ca o floaro 
rumenă şi vioae care fiind eres cută în mijlocul holdei, să 
pomenesce că cade la păment tăiată de ascuţişiul seceri!» 
tot ast fel „şi el se pomeni cu capul despărţit de trup de
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ascuţiţiul unul iatagan turcesc. Atunci capul îî că(Ju jos la 
pâmênt, săltâ de vr’o doă ori, făcu câte-va raiţcărî din fălci, 
deschise şi închise ochii, ca cum ar fi cerut să mai va(Jă 
astă lume ce părăsea, ţi apoi römase nemiţcat, iar trupul 
lipsit de cap făcu câţl-va păţi înainte, se învârti în loc cu 
iuţeală ţi că^u greü la păment sub cutele steagului sëü.

O l dar dormi în pace umbră scumpă si iubită, căci isbân- 
direa n’a fost departe ţi rësbunâtorul a sosit la vreme ; 
sergentul Mătrăgună ca un Peneţ ce era sări ca o furtună, 
ca o vijelie, ca un trăsnet D-(Jeesc, se repezi spre ucigaţiu, 
îl urmări, ţi ajungându-1 de aproape, ridică patul pusei! deasu
pra capului ţi ’l făcu să ca<Jă cu greutate drept în frunte-I, în 
cât spintecâ în douë ţeasta hoţului care 'I furase steagul ţi ’I 
ucisese prietenul. Duţmanul cădu fără viaţă, că<Ju ţi steagul 
împreună cu el, dar Peneş nu T lăsă să atingă ţ0rîna, căci îl 
apucâ cu iuţeală, şi ridicându-1 în sus, sări împreună cu el 
în mijlocul vraţmaţilor, aruncâ puţea departe de el, şi sco- 
ţînd tesacul începu din nou lupta.

Turcii vëtjênd că nu pot să dovedească asemeni nepri
eteni, ci din potrivă aü perdut mal jumătate din numërul 
lor, începură să facă un pas înapoi ţi să se retragă spre a 
se uni cu camarazii lor cari eraü departe. Noi nu 'I slăbi
răm, ţi ajutaţi fiind de o secţie de geniü care sosise să întă
rească metere(Jurile luate, îl luarăm pe goană ţi ’î fugărirăm 
spre tabia cea mare, unde am fi putut intra fără multă bă- 
tae de cap daca am fi fost ceva mal numeroşi.

Când ne înturnarăm găsirăm posiţia ce luasem cu o per- 
dere de trei ofiţer! şi patru-zecî de soldaţi morţi ţi răniţi, 
întărită cu nisce lucrări suplimentare făcute de geniü ţi 
armată cu o baterie de ţease tunuri de calibru 7 aţezată 
în linie de bătae cu gurele spre Turci.

Noaptea o petrecurăm într’acea întărire fără să dormim, 
căci avurăm să zădărnicim mal multe cercări făcute de turci 
ca să ne gonească din posiţia ce ocupasem cu atâtea per- 
derî, iar a doua zi când făcurăm loc altor trupe proaspete 
ţi ne înturnarăm Iu tabără, noi prăpăditoril steagului ne 
Întoarserăm numai ţeapteţi cu sergentul opt!...
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YII
Pe parapete I

îndată se sosirăm în tabără furăm chiemaţî toţ! în për 
de comandantul diviziei şi pu|I în fruntea celor patruzeci 
de înşi care se deosebise mai mult In luptă; In fruntea 
tuturor fu Peneş curcanul. După ce ne spuse că ne am 
purtat ca nisce viteji, colonelul Angelescu ne trămise înaintea 
Impőratulu! Rusieî şi Domnului nostru care venise Intr’a- 
dins ca să ne laude vrednicia. Măria Sa ne puse pe pept 
virtutea militară şi Ţarul ne dădu crucea sf. George, (Jicôndu- 
ne căne-am bătut ca nisce oşteni îmbătrâniţi pe câmpul de 
luptă şi deprinşi cu vitejia. *"

Tot ce poate dobêndi unu om şi un oştean mal de cinste 
şi mal de rlvnă noi dobândisem de la şefii noştri ! fusesem 
cinstiţi şi lăudaţi în faţa frontului, numele nostru fusese 
trecut în capul ordinului de zi, camarazii şi chiar şefii cel 
mal mari ne rävneaü soarta; dar nu ne simţeam de loc mân
gâiaţi în sufletul nostru. Când ne roteam ochii în juru-ne 
şi ne vedeam numai şeapte şi cu sergentul opt, atunci 
simţeam golul ce se făcuse în mijlocul ncstru şi ni se um
plea sufletul de mâhnire, şi lăcrămam căci n’am putut măcar 
să rösbunám după vrednicie moartea acelora ce ne fusese ră
piţi de crunţii duşmani 1
*^Dou8 zile fu bine pace, adică lucrâ numai artileria ; al 
noştri dau câte o lovitură de tun la fie-ce sfert de ceas 
iar turcii câte douö fără insă să pricinuiască vre-o perdere în 
şirurile noastre căci ne retrăsesem din bătaia tunurilor; 
dar toată lumea se ascepta la o întâmplare mare şi toţi din 
toate părţile ferbeaü coprinşî de nerăbdare şi se pregáteaü ca 
pentru o luptă hotărîtoare foarte apropiată. Oficeril de stat 
major alergau de colo până colo, generalii şi coloneii! se 
strângeaü mereù în sfaturi de rësboiû, coloneii! daüpesub 
ascuns comandanţilor de companii felurite instrucţiuni, dar 
nimeni nu scia într’un chip hotăritor ce avea să seîntêmple. 
Unii ziceau una, alţii 'şl.dau cu socoteala alta, alţi! spu-



46

neaü unele, alţii altele, precupeţii de muşdele născoceaţi cate 
în lumeţi in soare, dar nimeni nu putea zice cu încredin
ţare: asta o sä se î’ntêmple.

Noi cel opt ne bucuram în sufletul nostru de pregătirile 
ce se fâceaü, căci eram siguri c’o să aibă un sfârşit, şi acel 
sfârşit o să ne dea prilej d'a înneca amarul în sângele duş
manilor, pe care prinsesem un necaz de moarte de când ştir
bise din numărul celor zece fraţi de cruce. De aceia ne pu
serăm cu sârguinţă pe curăţit şi îngrijit, ca la minutul ho- 
tărlt puscile şi tesacele noastre să-^l facă datoria fără greşiţi.

I'n aste două zile stăturăm în tabără şi nu avurăm de 
loc voe să ne apropiem de ante-posturî; în a treia zi însă^ 
adică în ziua de 30 August,cum se lumină de ziuă şi în
cepu bombardamentul mal înfricoşat ca ori - când, priimirăm 
ordine să trecem linia de adăposturi şi să înnaintăm fără 
de sgomot spre întăririle duşmănesc!, ascun(Jêndu-ne prin 
porumb şi bălării. Această mişcare fu generală ; Români! îm
părţiţi în tre! colóne se îndreptară spre Griviţa, iar Ruşi! 
resfiraţi în mal multe coloane mergaü spre cele alte întăriri 
despre stânga.

Intr’acea zi se lăsase de dimineaţă o ceaţă deasă şi în
tunecoasă de nu se putea zări omul la zece paşi, ast-fel că 
puturăm să plecăm de dimineaţă din tabioara ce luasem în 
ziua de 27 August, şi să ne apropiem binişor de taberile pă
gâne, fără de nici o perdere. Ceva ma! încoa de bătaia puscilor, 
comandantul ne zise să stăm si să ne culcăm în buruenî, si 
făcu şi el ca no!. Astă stare de nemişcare care durâ vr’o 
patru ciasurl fără să vorbim şi fără să fumăm o ţigăruşă 
măcar, nu ne-ar fi părut atât de nesuferită daca n'ar fi în
ceput cam pe la zece ceasuri de dimineaţă o ploae mărun
tă şi rece, care ne pătrunse mantalele şi bluzele şi numai de 
cât ne îngheţă până la măduva oaselor. Cu toate aces
tea suferirăm totul în tăcere şi nemişcare şi ne făceam pa- 
rigorie c'o să facem în curênd de petrecanie păgânilor şi 
apoi o să ne ducem acasă ca săneîncăldim şi odihnim mult 
şi bine.

Pe când ne leganăm în asemenea dulci nâiucirî, cam pela
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11 ceasuri şi jumătate de diminua, văzurăm că încetul cu în
cetul ceaţă se risipi, tăbiiele turcesc! eşiră la iveală şi cerul se 
arătă negru şi posomorât. Ma! în aceiaşi clipă încetă ca 
prin minune bombardamentul şi se făcu fără veste o tăcere 
care ne îngheţă sângele în vine ma! mult ca ploaia ce ne 
leorcise ! Fără de voie inimile ni se strânse in pept, cum 
se întâmplă or! de câte or! prevestim vre-o primejdie apropiată 
şi începură să bată cu putere ; în aceiaşi vreme ne coprinse 
un neastâmpăr anevoe de înfrânat şi aducăndu-ne aminte de 
bunul D-zeü, de acel ce este ocrotitor Românilor, ne puserăm 
pe rugăciuni şi închinăciuni şi ne încredinţarăm sufletele 
milei Sale.

— Copil, ne (Jise într’acele minuturl Peneş curcanul în- 
cetinel, rësboiul de alaltă-erl a fost numai o cercare, glu
mă curată ; acum e acum, acuşi se alege neghina dintre 
grâü; să ne dăm silinţă, dragii mei, să fim grâü curat în 
mănoasa holdă a scumpei noastre patrii.

— Ne vom sili să’ţî semănăm ţie, rëspunseiü eu strân- 
gândul de mână cu glas mişcat.

Tăcerea ce domnea în vësduh ţinu un ceas încheiat ; pe 
la douë spre-zece ceasuri şi jumătate ea fu întreruptă de 
nisce împuşcături crâncene despre partea de apus, adică 
despre Criştina, ceia ce pricinui multă învălmăşeală între 

şefii noştri! şi făcu pe comandantul nostru, colonelul A. An- 
ghelescu să’şi pue armata în mişcare. Era şi vremea căci 
amorţisem de tot şi sub noi ploaia făcuse un lac mocirlos, 
dar nu prea schimbarăm aşea mult urâta stare în care ne 
aflam, căci în loc d’a sta înămoliţî în noroiü furăm nevoiţi 
să ne târîm în noroiü, căci umbletul nostru era pe brânci 
şi d’abuşele, cum umblă copil cel mici, spre a nu ne vedea 
turcii şi a nu ne pomeni în cap cu potopul de şrapnele, 
granate şi gloanţe ce şuierah pe d’asupra noastră.

Merserăm ast-fel un ceas şi jumătate până să coborâm 
coasta dintre .Vdrbiţa de unde pornisem, şi tabia dinfacia 
Griviţel; pe la două ore după amiazî ajunserăm în fundul 
văi, unde nu ne mal ajungea nici puscile nici tunurile Tur- 
cescl. Yë^êndu-ne la singuranţă, începurăm să dăm slavă
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Domnului că am scăpat eftin şi am încercat nişte perderï 
foarte nesimţitoare : numai vr'o câţl-va răniţi şi doul morţii 
dar în curând de tot ne luarăm vorba înapoi. Şefii noştri 
sprijiniţi pe planul muscăJesc şi pe ceia ce li se arătase din 
depărtare, credeaü că tabia turcească se afla pe creasta dea* 
lulul, a cărui coastă aveam înaintea ochilor, şi să lăudaţi 
c’aü să intre în tabără mal fără să încerce vre-o pagubă, 
căci n’aveaü ce să ne facă duşmanii pe cât neom afla pe 
coasta dealului lor. El credeaü că de la vêrful dealului 
până sub tabie o să ajungem numai dintr’o fugă, fără să ne 
temem de tunuri cari nu ne mal puteau lovi şi fără să 
suferim mari perderï din partea puscelor căci mergeam 
risipiţi.

Aşa ar fi fost dacă planurile muscălescl n’ar fi fost gre
şite, dar din nenorocire ele erau mincinoase şi ne espuse 
la cumplite perderï! După ce ajunserăm în vale şi ne odih
nirăm puţin, plecarăm înnainte, şi când să suim coasta, nu- 
maî merserăm tăcuţi şi pe brânci ca pân'aci, ci ne ridica
răm în picioare, şi îndată ce auzirăm semnalul de atac, ne 
repezirămîn susscoţend ţipete asurzitoare şi strigând ura 
toţi de odată de ţi se ridica përul măciucă.

Frumos lucru e rësboiul tăiculiţă, dar sëlbatic ! schimbă 
pe om în fiară şi îl face maî lacom de sânge de cât tigru 
cel mai spurcat. Acest ţipăt înfricoşat, ne ameţi, ne înfuria, 
ne înverşiunâ; ne schimbă în fiare de prade şi ne făcu să 
dăm năvală unii peste alţii abia fiind ţinuţi în frâu de aspra 
lege a disciplinei.

Mergênd astfel ne pomenirăm într'o clipă în vérful dea
lului ; dar ajungénd acolo, vai şi amar noué ! tabia era depar
te, mult departe şi între tabie şi noî o coastă lină lipsită 
cu totul de cel mal mic adăpost şi o vale adencă între 
noi şi tabie ! Acea coastă era în bătaia tunurilor de ca
libru mic şi a puscilor englezesc! cari lovescu departe ; 
pas d’o trece ca să ajungî în vale şi din vale să sui -oas- 
ta şi să dai năvală în tabie. Dacă într’acea clipă am fi fost, 
cum suntem acum, cu sângele şi judecata rece, zëü ! că, cu 
toată cunoscuta vitejie a Românilor, am fi stat inţeleniţî
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în loc spiiimêntatï de mărimea primejdie! ce aveam să în
fruntăm, dar eram prea înflăcăraţi si prea porniţi, în cât nu 
ne puturăm opri, şi cum ajunserăm in vêrful dealului, o cro- 
irăm în fuga pe coastă, îndreptându-ne spre redută, uni! 
drept înainte, alţi! cotind spre dreapta, uni! ţiind In mân! 
scări, alţii in cap purtând gabioane umplute cu păment şi 
alţi! ducênd în braţe snopur! de nuele şi căngi şi têrnàcôpe, 
adică pregătiţi cum trebue să meargă o armată spre o întărire 
ce vrea să o ia.

Ah ! Doamne, Doamne ! ce îmi vézurá ochi! într’acel mi
nut!.. ce grozăvii, ce vérsare de sânge, ce măcel! mi se 
sbârlesce pelea când më gândesc, şi uite îmi ţâşnesc din 
ochi lacremî când im! aduc aminte de cele ce păţirăm p’acea 
coastă blestemată ! Cum ne zăriră Turcii îndreptară tunu
rile cele mici în rëspër spre noi şi începură să ne lovească 
cu cartice şi granate din toate părţile ; într’acel minut fără 
sa pricepem cum, ne pomenirăm de o dată isbiţî şi în faţă 
şi în coaste şi chiar în spate ca cum am fi fost împuşcaţi 
de către fraţii noştri care veneaű după noi. Puşcaşii lor a- 
semenea aruncară spre noi un potop de gloanţe de cädeaü 
din mijlocul nostru flăcăi mânfri ca bravii cum cad nucile 
din stuful copaciuluî când sunt lovite cu beldia grădinarului. 
Intr’o clipă acel luciu se schimbâ într’o măgură plină de 
muşuroae negre şi dese, muşuroae de trupuri omenesc!, 
muşuroae de fraţi cari îşi plătise către ţară birul cel mai 
scump !

Strigătul voios de ura se schimbâ într’un dureros ţipăt 
de jale, veselele fanfare în suspine năbuşite ale murinzilor 
chiotele de ura în gemete ale celor greü răniţi, nădejdea 
în desnădejde! Numai de cât se făcu în şirurile noastre 
douë puhoae cari mergeaü unul în potriva celui alt; acel 
ce scăpase cruţaţi de crunta coastă a morţii mergeaü încă 
înainte ca să plătească mal departe asprul bir, şi cel ce 
fusese răniţi şi puteau încă să se tîrascâ, întorceaü dosul 
câmpului de luptă şi alergaü să găsească în adëpostul văii 
ce părăsisem ajutorul doctorilor care ’şî transportase am
bulanţele aproape de câmpul de rësboiü.

4
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Intre ceï ce scăpase ne atinşi eram şi noi cel opt şi 
mergeam mai sprinten! şi mal fără. teamă căci nu maî 
aveam steag cu noî, regimentul al 13-lea nu intrase în 
luptă într’acea di şi noî împreună cu maior Busdugan că
pătasem voe d’a lua parte ca voluntari 'ataşaţi pe lângă 
regimentul al 14-lea. Noî mergeam între ceï d’intêiü, dar 
în curând furăm nevoiţi să ne retragem între ceî din urmă 
căci gluma se îngroşia mereu. Turcii daü mereu de ne 
svântaü, şi noî mergeam cu arma la mână fără să dăm şi 
fără să putem scăpa de o moarte sigură căci eram lipsiţi 
de orî-ce sprijin şi de orî-ce adăposturi. In faţa atâtor pie
dici nebiruite şi cu mijloacele de împotrivire ce aveam, mer
gerea înainte era peste putinţă, maî cu seamă după ce 
perduserăm jumătate din efectiv şl un număr foarte în
semnat din ceî maî buni ofiţeri! Yădănd că nu era chip de 
înaintare, ceî ce ne găseam în cap, adică aceia cari ne aflam 
în faţa duşmanilor, ne formarăm în coloane de tiraîiorî, des
cinserăm un foc viu spre parapete şi isbutirăm a ne re
trage pas cu pas fără să încercăm aşa mari perderî şi a 
ajunge în valea ce părăsisem cu câte-va minute maî nainte.

Cum ajunserăm la adăpost, oficeriî se adunară cu toţii in 
jurul comandantului coloanei într’un fel de consiliu derăs- 
bel, şi după ce se ciocmăniră cam o jumătate de ceas, fie
care veni la compania sa şi adunându-ne împrejurul lor ne 
zise :

— Băeţî, ca să stăm mult aici e cu neputinţă, căci Tur
cii vor veni în curênd spre a ne goni ; ca să mergem iar 
înainte sciţi ce ne asceaptă ; ca să ne retragem înapoi fără 
perderî e cu neputinţă, căci acum Turciï sciü că suntem 
aici şi ne vor prăpădi cu şrapnele.le lor; moarte înainte, 
moarte înapoi; pe care din amêndoë vreţi s’o alegem? pe 
cea despre Turci unde putem dobândi cununa biruinţei, saű 
cea d'înapoia spre tabără până unde de sigur ne va sosi 

u moartea ruşinei ? ce alegeţi voi ?
— Căpitane, răspunse Peneş curcanul eşind din rând, ca 

un mişel n’a murit Românul neam din neamul lui şi nici 
n’are să moară vre-o dată, întêmplese orî-ce s’o întâmpla*

■i
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Eu cred că e mai bine să mergem înainte la parapete şi 
ce o vrea D-zeü cu noi.

— înainte la parapete, strigară oştenii din toate părţile, 
^i numai de căt ne reformarăm, ne împărţirăm în compa
nii şi batalioane, potrivit numărului de oficeri şi soldaţi ce 
mai aveam şi sui râm din noü coasta.

De astă dată schimbarăm tactica ; cum ajunserăm pe 
•creasta dealului dădurăm trei slave de pusei, şi pe urmă, 
protegiaţi de fumul erbei de puşcă, dădurăm năvală risipiţi 
spre valea de sub redută. Astă stratagemă isbuti mai bine. 
Turcii se zăpăciră credênd că ne a sosit ajutoare şi nu 
mai dădură sigur la ţintă ca întăia dată ci cam într’o doa
ră şi fără stăruinţă, ca omul ce se vede ameninţat de o pri
mejdie mare care 'şi păstrează puterile pentru o luptă des- 
nădăjduită şi hotăritore; iar Romănii îmbătaţi de praful puscei 
şi îmbărbătaţi de hotărîrea ce luase de a muri spre a scăpa 
cu ori-ce preţ ne pătată cinstea neamului Românesc, merseră 
cu pas mai sigur şi mai îără îndoială ca întâia dată.

Aste douë întâmplări priincioase ne dete prilejul d’a sosi 
in valea de lângă tabie; ajunşi acolo întâmpinarăm iarăşi 
un foc crâncen venit din doue părţi, din dreapta şi din 
stânga ca cum am fi fost între doué redute duşmane. Ca 
să scăpăm eftin, ne grăbirăm d’a o lua-o la sănătoasa şi 
d’a sui în fuga coasta de dincolo spre a ajunge chiar sub 
pereţii tabiei. De aci încolo se schimbă cu totul felul luptei ; 
artileria amuţi, puscele de infanterie asemenea tăcură, căci 
şi unele şi altele bäteaü prea departe, şi soldaţii duşmani 
se într’armară cu carabine scurte cu camere cari daü două
sprezece până la şeai-spre-zece focuri fără contenire şi cu 
granate pe cari le aruncau cu mâna.

Astă împroşcare nu era mai puţin ucigătoare, dar noi 
eram mai oţeliţi prin nădejdea biruinţei ce ni se întrevedea 
în faţă, şi gabioanele ce purtam în cap ne apëra mai bine 
de împuşcăturile ce nu mai aveau puterea celor ce ne tri
mitea tunurile şi puscile din depărtare.

Cum ajunserăm sub parapete, sărirăm repede în şanţul 
încunjurător ca să nu ne facă rëü nici măcar puscele, a-
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runcarăm gabioanele în fundul lui spre a forma icî colea, 
punţi de trecut, şi aşezarăm scările pe densele. Turcii lăsară 
puscele şi săriră la topoare şi iatagane.

Cea d’intâiu scară fu răsturnată împreună cu toţi oame
ni! ce era pe ea şi apoi nimiciţi cu granate, a doua scară 
fu tăiată cu topoarele şi iarăşi doborâtă la pământ, dar a 
treia stătu pe loc, şi a patra şi a cincea, şi a şeasea şi 
alte zecimi de zecimi rămase locului şi începu să verse spre 
Turci noiane de curcani şi vânători cari curgeau spre duş
mani întocmai ca vâjoiul umflat de ploi ce se scoboară din 
munte spre vale.

Noi cei opt eram câte opt pe o singură scară, dar nu era 
Peneş curcanul în fruntea noastră ci căprarul Sandu Bu- 
şilă. El puse întêiü piciorul pe scară şi nu mai fu chip să’l 
întreacă nimeni. Săracul ! îi sosise şi lui veleatul cum îi 
sosise şi lui Ghiorghiţă Lungocea şi Stan Urzică, şi mergea 
spre moarte cu paşi de uriaş. Cum ajunse în vârful scării 
smulse din mâinile unui soldat fanionul tricolor al batalio
nului şi întocmai ca căpitanul Walter Mărăcineanu care cu 
două ciasuri mai înainte perise căzând după parapet cu 
steagul în mână, îl înfipse şi el în creasta parapetului şi 
strigâ :

— Trăiască România.
— Trăiască România, trăiască Rusia, răspunse alte gla

suri din partea opusă, şi alte steaguri, un tricolor scump 
inimelor noastre fu înfipt alături de un steag rus pe latu- 
rea despre apus a parapetului.

Steagurile rămase de astă dată unde fusese înfipte căci 
apărură în vêrf de scară ca frunza şi ca iarba capete de 
oşteni Români atât despre apus cât şi despre răsărit, dar 
acela ce’l înfipse pe cel d'intâiü n’avu parte să se bucure 
mult de isprava vitejiei sale, căci un arab negru ca tăciu
nele se agăţă cu mâinele de gâtul lui şiT făcu să cază pes
te cap în întru tabie! într’o trâmbă de duşmani.

Cum îl văzură în mijlocul lor sălbatecii păgâni, simţin- 
du-se perduţî şi strânşi de toate părţile, nu se ma! gândiră 
că aveaü în mâini un duşman desarmat, căci puşca o scăpase-
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din mână când apucase fanionul, eî se năpustiră spre el 
cu sălbăticie, îl ciuruiră cu înţepături de baionete şi iata
gane, şi M făcură să’şl dea sufletul printro raie de răni.

Noi nu stăturăm martori nepăsători al acestei sălbatice 
privelişte, ci năvălirăm furioşi spre a’I sări într’ajutor, dar 
eraü mulţi spurcaţii şi încruntaţi în sânge în cât putură 
să ne ţie piept şi multă vreme nu se dădură de bătuţi, de 
şi se vedeaü din toate părţile cu toţii strâmtoraţi. Mal întêiü 
se încinse o luptă crâncenă pe creasta parapetului. Tot 
ce poate sdrobi, străpunge, nimici: puşcă, granată, tesac, 
pat de puşcă, pari şi chiar sîrme de telegraf întinse în- 
tr’un fel de mreaje încurcătoare, toate fură întrebuinţate 
de vrăjmaşi spre a ne opri în cale; la disperare ne a- 
runcară în cap chiar cutii pline cu cartuşe şi gabioane 
cu pământ, ca să ne sdrobească, dar noi răsăream ca din 
pământ şi numeroşi ca nisipul mării cădeam greü peste ei, 
săream în mijlocul lor, îl copleşeam cu numărul nostru şi 
îl sdrobeam fără de milă. In curând lupta se depărtâ de 
parapeturî, creasta zidurilor se desgoli de apărători şi în- 
căerarea se grămădi la centru şi spre gura dinapoi a tabiel.

Noi furăm între cel d’ântêiü cari sărirăm în cuibul pă
gân şi alergarăm, daca nu să mântuim dar încal să răsbunăm 
pe caporalul nostru. Peneşiă curcanul plesnea de ciudă că 
n'a avut el parte de o moarte aşea de glorioasă, dar se jură că 
cel puţin va isbuti să omoare cu mâinele sale pe ucigaşul fra
telui său de arme ; el îşi îndeplini iute jurământul, căci în
tocmai ca leoaica ce vede că i se ucide puiul, dânsul se re
pezi în grămada unde zărise pe negrul cel buzat, răsturnă la 
pământ tot ce întâlni în cale în tocmai ca un vânt cu fur
tună căruia nu se poate nimic împotrivi, şi când răsbi până 
la el, se repezi cu baioneta spre dânsul, şi dupé ce T înfipse 
în ea de îl eşi vârful prin spate, îl ridica în sus cum ridică 
bucătarul un puiü înfipt în frigare şi T prăbuşi la pământ 
lovindu-1 cu capul de o bombă de pocni ca o sfârlează. După 
ce '1 răsturnă la pământ fără de viaţă, văzând că împreună 
cu el 'şî-a rupt şi baioneta de la puşcă, o lăsă acolo, scoase
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de la bràü tesacul şi începu să ciopăţească în dreapta şi 
în stânga pe câţi duşmani ’i căzu în mână.

Noî nu ne lăsarăm mai pe jos şi ne îndeplinirăm dato
ria cu aceiaşi inimă dacă nu cu aceiaşi vrednicie.

Y III
După victorie

In sfirşit duşmanul începu sî. se înfârngă şi să se retragă,, 
luptându-se într’una, spre gura tabiei, ai noştri! insă eraű 
prea înfuriaţi ca să-i lase să fugă în pace. După ce ’i puse 
pe goană se luară după ei, şi după ce goliră tabia de Turci 
şi o luară în stăpânire, eşiră şi el dintr’ensa şi ’i fugăriră 
pe câmpia de la spatele redutei cu o Îndărătnicie înver
şunată.

Ura dintre biruiţi şi biruitori, ură mare ce dăinuia de mai 
multe veacuri şi stătuse înăbuşită prea multă vreme, is- 
bucni cu furie; de aceia şi unii şi alţii se măcelăreau cu 
înverşunare! Turcii fugind şi Românii urmărindu-i fáceaü 
prăzi nefolositoare şi trimeteaü mereu pe altarul morţii 
nuoi jertfe. Din tabie lupta se mută in câmpia vecină, în- 
tr’o vale adăncă aflată între două întăriri, între aceia ce 
luasem şi alta de a cărei fiinţă nu aveam nici o cunoscinţă, 
căci nu figura pe nici o cartă ci atunci pentru întâia dată 
se ridica neagră şi ameninţătoare înaintea ochilor. Această 
descoperire ne făcu să înţelegem pentru ce în vremea a- 
tacului ni se părea că suntem împroşcaţi şi din faţă şi de 
la spate; fusesem între două focuri!

Dintracea tabie începu să curgă spre noî o mulţime de 
turci odihniţi spre a da mână de ajutor fugarilor, dar noi 
eram prea îmbătaţi de fumul sângelui şi ai biruinţei spre 
a ne înfricoşea de atâta lucru şi a ne da înapoi. Din po
trivă ne repezirăm cu îndoită furie şi ’i puserăm şi pe a- 
ceştia pe goană. Atunci puserăm mâna pe cel dTntéiü steag 
ce am luat de la Turci.

Era cam pe la sfinţitul soarelui, cerul era tot întune
cos dar nu mai ploua; tunurile şi împuşcăturile se mairă-
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rise şi norii de d’asupra întăririlor se mai risipise ; cu toate 
acestea lupta la baionetă tot dăinuia între noi şi Turci, şi 
ai noştri! tot nu conteneau d'a fugări pe biruiţi ; într’astă 
vreme vedem pe o namilă de turc înalt ca un uriaş că 
fuge spre tabia cea din dos în spate cu un steag mare 
verde cusut cu litere de aur. Peneşiu curcanul îl vede şi 
numai de cât se rësnesce dintre no! şi se ia dupë el. Si
meon Urdăreanu nu se lăsă mai pe jos şi să ia şi el dupë
sergent şi începe o fugă întocmai ca la incurarea de la Sf. 
Toader; însă mai aprins şi mai repede ca ei ese din al do
ilea batalion de vinător! un soldat anume Grigoriu Ioan şi 
în loc d’a rugări pe duşman ca sergentul Mătrăgună, se opri 
în loc, îl ochi cu carabina lui Peabodi, şi ’l culcă la pâ
ment fără să zică păgânul pis. Dupë ce '1 vëdu rësturnat,
se repedi spre el şi până să sosească ai noştri cari erau 
mai departe, ajunse cel d’întâiü şi puse mâna pe cotorul 
steagului şi începu să tragă vêrtos Păgânul însă nu era 
mort ci numai leşinat ; simţind sguduiaiă el îşi veni în fire, 
încleştâ şi mai tare degetele pe cotorul steagului, se ri
dică într’un peşih şi pune mâna la brâu ca să scoată un 
revolver. Grigore Ioan însă nu era de surda Ploeştean, a- 
dică om deştept şi prevăzător.

Până să-’şi aducă păgânul la îndeplinire gândul lui, el 
se repezi năstrujnic spre dënsul, ’i înfipse baioneta în piept 
până la ţeava puscil şi ’l trămise pe nepusă masă în ra
iul lu! Moamed. Dupë aceia puse mâna pe steag, trase, 
trase din toate puterile, dar nu era chip să scoaţă lemnul 
din degetele păgânului care se încleştase pe el de frigul 
morţii !

Tocmai când să scoaţă tesacul de la brâu ca să taie de 
la închietură acea mână îndărătnică, iată că zări duoi 
balaori de Turci că vineaü spre ei cu o falcă în cer şi cu 
alta în păment, zor nevoe să-i ia steagul şi să ’l rëpue ; el 
cum vë(|u una ca asta puse din noü mâna pe puşcă spre 
a se apëra; din norocire pentru el sosi tocmai la vreme, 
Peneşiu curcanul urmat de Simeon Urdăreanu, care cât te 
Ştergi la un ochiü făcu de petrecanie duşmanilor şi lăsă



56

steagul în mana fericitului soldat Grigorie Toan, care se 
întoarse mândru şi fudul spre tabie, ducènd fâlfâind pe 
d’asupra capului sôü cei d’ântâiu trofeu luat de la vrăşmaşi.

Intr’astă vreme soarele apuse dupë pauza de nori ne
gricios!, întunerecul se rëspândi pe păment mal de vre
me ca altă dată şi numërul nostru celor ce ne pusesem 
în gând să urmărim pe duşman! pană în vi2uinea lor se 
rărise într’un chip simţitor. Pe lângă aceasta puterile în
cepu a ne părăsi căci din revërsatul zorilor şi până la a- 
pus nu mâncasem nimic şi nu băusem de cat puţină apă 
amestecată cu rachiul ce aveam în scatolcî. Trebue dar să 
ne retragem în întărirea ce luasem în bună regulă şi cu 
fruntea în sus ca nisce biruitor! ce eram.

Turci! ajungând în adăposturi ne trămisese, ca cum ’şi-ar 
fi luat rëmas bun de la noi, o salvă întreită care răni pe câţi. 
va din no!, dar no! eram prea îngamfaţ! de isprava ce sâ- 
vărşisem ca să băgăm în seamă mica perdere ce încerca
sem acum la sfîrşit. Când intrarăm în tabără şi ne numă- 
rarăm no! ce! şease şi cu sergentul şeapte scoaserăm un 
ţipăt de groază şi de durere ; încă unul lipsea, Simeon Urdă- 
reanu nu se mai întoarse împreună cu no! ! Astă nouă ne
norocire ne strica tot cheiul şi amăra toată bucuria bi
ruinţe! 1

îndată dupë în turnarea noastră ne sosiră ajutoare din 
toate părţile şi tabia se umplu de oştenî român! şi ruş! de 
nu’I ma! încăpea pereţi!. Peneşî curcanul vëzênd atâta 
lume, zise adresandu se către colonelul Anghelescu coman
dantul divizie! noastre care tocmai picase împreună cu ge
neralul rus Radionov:

— D le colonel, ia spatele noastre e o altă redută ; da- 
ţi-mî douë mi! de oameni şi v’o iau într’un ceas, de şi sunt 
numaî un simplu sergent.

Colonelul îî lăuda vrednicia, se mirâ auzind că ma! era încă 
o redută la spatele acele! luate şi ’! făgădui că se va gândi 
la aceasta mal târziu, dar nu luâ nici o mësurà la minut 
până când Turci! eraü încă în învălmăşeala fricel şi Românii 
în frigurile isbânzel, şi lăsâ lucrurile pentru altă dată. Dacă
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Mătrăgună al nostru ar fi fost ascultat, negreşit nu ma 
aveaü loc nici 6 Septembre, nici 7 Octombre şi Pleyha 
poate cădea de atunci în mănele noastre.

Ei ! dar ce să-I faci norocului ? poate aşa ne-a fost scrisa 
şi ast-fel a fost voinţa lui D-zeü !

Dupé ce se mal potoli învăpăiala, noi cei obosiţi ne cul
carăm pe pământul gol ca să dăm o lea'ră ochii în gene, şi 
cel din geniü se puse să astupe gura tabiei despre Turci 
şi să dureze o-altă eşire sistematică despre Verbiţa. Isprăvind 
lăsară pe artileriştî să aşeze în baterii căte-va tunuri de ca
libru mare şi el se apucară ca pănă în ziuă să dureze un 
drum acoperit care să ne înlesnească o comunicare cu Ver
biţa la adăpost de loviturile tunurilor tabiei vecine.

Pe cănd el munceaü şi al noştri dormeaü duşi fără să 
se gândească la mâncare, noi cel şeapte grămădiţi într’un 
colţ ne sbăteam în subţirele noastre mantale şi ne încer
cam să dormim dar nu se lipea de loc somnu de noi. Mal 
cu seamă eu, pe mine nu putea să mö fure sântul, căci 
gândul meu era ţintă numai la Simeon Urdăreanu ! Ce s’o 
fi făcut el? O fi murit? o fi căzut numai rănit? o fi căzut 
prins în mâinile duşmanilor saü o fi rătăcind prin acea vale 
întunecoasă dintre amôndouë tăbiele ?

Intr’acel minut zării pe Peneşiu curcanul ridicând repede 
in sus capul şi vëzêndu-më că sunt deştept îmi zise cu un 
aer sperios :

— AI auzit ?
— Ce? íntrebaiü eű.
— Acele ţipete depărtate ?
— N'am auzit nimic.
— Cum se poate? şi cu toate astea am auzit des

luşit.
— Ce al auzit frăţioare?
— Ţipete de mal multe glasuri cerând cu desnădejde a- 

jutor.
— Ţi s’a părut sergente ; se vede că vântul care se is- 

besce de unghiurile tabiei ’ţî a jucat renghiul.
— Aşi ; pe mine nu më Înşeală auzul nici o dată ; ce am
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auzit e bun auzit. Trebue să fie ţipetele fraţilor noştri ră
niţi de cea din urmă salvă ; mi s’a părut că deosebesc chiar 
sunetul glasului lui Urdăreanu.

— Părere curată bădiţă, zise! eu, puind capul jos.
— Na, ascultă şi încredinţează-te dacă mai e părere, zise- 

Peneşiu cu vioiciune.
De astă dată nu mai era chip de îndoială; auzisem şi 

eü lămurit mai multe ţipete oraenesci sfâşietoare aduse de 
suflarea vêntului ce bătea despre vale.

— Ai auzit acu? më întreba sergentul.
— Da, rëspunseiü eu înfiorându-më.
— Ce e de făcut ?
— Sciü şi eü ?
— Ar fi din parte-ne o mişel ie dacă 'î-am lăsa fără de 

ajutor dupë ce le-ara auzit chemarea.
— Dacă e aşa, ce crezi că e de făcut?
— Să mergem să le dăm ajutor.
— Să punem toată lumea în picioare?
— Nu, căci atunci ne-ar simţi Turcii şi n’am face nici 

o ispravă ; să ne sculăm mai bine noi amêndoï, să mer
gem la oficerul de serviciu, să-l rugăm ca să ne dea voe 
d’a eşi din tabie, să ne coborâm in acea vale a plângerii şi 
singuri, cum suntem, nădăjduesc că putem să ajungem până 
la cei ce ne chiamă ca să-i scăpăm de primejdie.

— Eu sunt gata să te urmez, mai cu seamă câmôgân 
dese că poate om da şi de Simeon al nostru ; aide la o- 
ficer.

Numai de cât cum ne scularăm începurăm să păşim pes
te camarazii adormiţi, căci din mila sântului eram îmbră
caţi şi cu muniţia pe noi gata de luptă, ne lăsarăm pus- 
cile într’un colţ şi luarăm numai tesacele. Ajungênd în lo
cul unde dormita oficerul de serviciü, îl desceptarăm bini
şor, li spuserăm pricina ce ne aducea acolo, ne spuse şi dênsuj 
că i s’a părut că aude gemete şi ţipete, şi ne dătu numai de 
cât voe căci cunoscea pe sergentul Mătrăgună şi scia că 
Peneşiă curcanul unde se amesteca isbânda era sigură.

îndată ce primirăm cuvântul de ordin, trecurăm pe lângă
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santinele, le dădurăm parola, eşirăm din tabie pitulându-ne, 
apoi cotirăm la dreapta pe lângă şanţul parapetelor şi în- 
tr’o clipă furăm în valea cea blestemată care cu câte-va 
ceasuri mai nain te ne înghiţise atâtea inii de fraţi.

De acolo ţipetele şi gemetele se auzeaü mai lămurite ; cu 
ajutorul lor puturăm să ne călăuzim să ne îndreptăm paşii 
printr'acel întunerec negru ca un mormênt şi să ne apropiem 
de cei în primejdie. Ca să nu atragem asupra noastră băgarea 
de seamă a santinelelor turcesc!, merserăm numai d'a buşele, 
ne tîrirăm printre mărăcini şi bolovan! mai bine de un sfert 
de ceas şi in sfirşit începurăm să zărim nisce muşoroaie 
negre, unele nemişcate ca nişte stane de piatră şi altele 
smăcinându-se şi intortochindu-se scoţdnd unele gemete nă
buşite şi altele ţipete sfâşietoare.

Cum auzirăm şi văzurăm unele ca acestea, dragostea 
frăţească amuţi şi mila şi iubirea de oameni ne făcu să 
alergăm în ajutorul celor d’ântêiu ce ne aü cădut în mână. 
Cum dăturăm de răniţi le (Jiserăm să tacă căci le suntem 
fraţi, ii apucarăm în braţe şi începurăm să fugim cu ei in 
cârcă fără a ne mai gândi la fereală şi primejdie. Din no
rocire sosirăm cu bine la gura tăbieî fără să atragem bă
garea de seamă a duşmanilor, ne depuserăm sarcinele in 
raânele santinelelor şi alergarăm să aducem alţi nenorociţi. 
De astă dată nu mai eram doi, ceî patru camarazi se 
deşteptase, ne căutase şi aflând unde ne aflam, eşise din 
tabie şi ne întâlnise tocmaî când dam pe cei doi răniţi în mâ- 
nele santinelelor.

A doua espediţie îndeplinită cu aceiaşi băgare de seamă 
fu încoronată de acelaşi succes ; alţi şase răniţi reintrară. 
în tabie şi noi alergarăm pentru a treia oară şi iarăşi ne în- 
turnarăm cu mânele pline fără să dăm de vre*un pocinog. După 
cesăvirşirăm şi astă ispravă, ne aşezarăm răniţiun şanţurile 
tabie! ca mai adăpostite la cas de atac, chemarăm pe me
dicul ambulanţei vecine şi îl dăturăm în primire. Erah li 
ia numër şi câte 14 eraü uşor răniţi şi numai la picioare. 
Păgânii spurcaţi 'şl aü descărcat din’adins cele din urmă. 
salve ale puscelor in jos ca să ne ia picioarele, ^miarme



60

numai cum după o ispravă mişelească ca aceasta nu s\iu
coborit în vale ca să prade şi să măcelărească.

Se vede că ne găndisem într’un ceas rëü, căci când ne
înturnarăm înapoi în vale, după ce ne uitarăm la lumina
felinarului surd aprins de doctor in fefcile tuturor răniţilor şi
ne încredinţarăm că Simeon nu era in numërul lor, în locul »
muşuroaelor Rărirăm nişte matahale negre cari alergaü de colo 
până colo, se plecau la fie-ce muşuroiu, despuiau fără cruţare 
pe morţi şi pe răniţi şi fáoeaü să tacă orl-ce glas şi orî-ce 
tânguire pe unde treceau el. Astă vedenie neasceptată ne 
înmărmuri în loc şi ne făcu să ne lungim la păment ca să 
vedem ce avea să se întâmple şi dacă se va putea să le 
răpim ceva prădl din ghiarele lor nimicitoare.

Stând ast-fel lungiţi pe păment şi ne mişcaţi iute ne 
deprinse.răm cu întunericul şi puturăm să vedem lămurit 
înaintea ochilor. Aceşti scotocitori de morţi nu eraü nizaml, 
adică osteni de linie, ci başibuzucl, tâlhari într’armaţl şi 
ţinuţi cu cheltuiala statului turcesc mal mult ca să prade 
de cât să se rësboiascâ. El foarte rar luau parte la luptă, 
dar după bătălie eşiau la iveală se respândeaü ca nisce 
fiare de pradă pe câmpul de rësboiü şi jefuiaü şi sugru
maţi duşmani şi camarad! fără deosebire. Acele dihănii cu 
chip omenesc nu se depärtaü aşa mult de tabie, căci în 
peptul mişeilor D-deu n'a sădit curagiü şi bărbăţie, ci nu
mai sëlbâticia neănimoşiel ; el jefuiaü şi nimiceaü pe pro- 
tivniciîceî mal vrednici de cinste şi de îndurare, pe cel ce se 
apropiase mai mult de liniile duşmănescl şi căduse luptân- 
du-se ; pe acei ce pricinuise primejdie luptându-se cu pri
mejdia, pe cei ce destăşurase bărbăţie înfruntând bărbăţia !

Aceste fiare învăscuite în sânge prădară, sugrumară? 
schilodiră, făcură din chin un lucru de petrecere şi din su
ferinţă o jucărie până ce ajunse lângă un muşuroifi mai de
parte de cele alte care încă scotea din pepfc gemete năbuşite. 
Acela era cea din urmă fiinţă vie, cea din urmă pradă de 
jefuit. Cum se apropiarâ de el îl apucară cu sălbăticie şi 
îl ridicară în sus cu grosolănie. Bietul rănit scoase un 
muget de durere căci picioarele îï eraü sdrobite şi începu
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sä se roage ca sä '1 îase jos căci nu putea să se ranime 
în ele. Ei rîse de rugăciunile lui si unul din eî îl lua în 
braţe şi începu să joace tontoroiu cu densul ca să ’I is- 
bească de gloduri fluerele picioarelor sdrobite şi pline de 
sânge. Inchipui^-vë ce durere cruntă trebue să fi simţit 
nenorocitul într’acel minut !

Noi ne cutremurarăm de groază vëdênd aşa purtare ne 
omenească, şi dintr’o singură pornire şi fără să ne consultăm 
sau să ne gândim la primejdia ce înfruntam, făcurăm câte
va păsuri pe brânci, şi ne mal apropiarăm de locul cruntei 
primejdii făcând u-ne numai ochi şi urechi, căci ni se păruse 
că am deosebit în ţipetele acelui nenorocit sunetul glasului 
lui Simeon.

Neomenoşii gâzi după ce se saturară cu jocul şi sbegul 
se apucară de o îndeletnicire şi mal sălbatică ; unul scoase 
hangerul si tăe nasul nenorocitului căsnit, altul cu vârful 
baionetei îl crăpă ochiul cel drept, al treilea îl retezâ cu 
un cuţit busele şi urechile şi al patrulea se puse să ’l 
cresteze pe mâni, pe picioare, pe braţe şi pe pântece cu felurite 
crestături drepte şi în curmezişiu îndestul de adêncï dar 
nu ucigătoare. Săraca pradă nu mal plângea, nu mal ţipa, 
nu mal urla, ci scotea din piept nişte răcnete înfiorătoare 
cari nu aveaü nici o asemănare cu glasul omenesc.

Noi nu mal puturăm sta multă vreme martori nesim
ţitori la asemenea chinuri ne omenoase, ci uitând orî-ce 
temere de primejdie, ne repezirăm ca nişte ghiulele în . 
trâmba de ucigaşi şi începurăm să dăm cu tesacele în dreapta 
şi In stânga în acel călăi neomenoşT. Noi eram numai şease şi 
el doă-decl, cu toate acestea mişeii se puse să fugă spe- 
riojî, aruncându-şi prătjile fără să se uite înapoi spre a 
afli numărul duşmanilor. Noi îl Jăsarăra să fugă. Penesiü 
curcanu nu se îngreţoşâ de grozava stare a nenorocitului 
rănit, ci îl luâ în braţe cum putu mal binişor şi dete cu 
el dosul înapoi. Noi îl urmarăm hotăriţl d'al apăra până la 
cea din urmă picătură de sânge, dar ne fu de surda^grija 
căci păgânii nici gând n'aveaü să ne urmărească ci ne lăsară 
să ne vedem de drum în pace. Ajunserăm la tabără ne
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supăraţi. Mătrăgană îşi încredinţâ prada în mânele docto
rului, dar prea tàrdiü ! căci sărmanul chinuit, cu toată în
grijirea ce puse Peneşiu ca să ’i aducă tără a’l sgudui, 
murise pe drum din pricina durerilor şi sângelui ce per- 
duse.

Când ne uitarăm in fata Iul cea schilodită scoaşerăm un 
•ţipăt de durere căci recunoscénd, cu toată schilodenia, tră- 
surele Iul Simeon Urdăreanu, fratele nostru de cruce.

Astă întêmplare deşteptă mulţi camarazi, căci noi nn 
mal putusem să ne stăpânim disperarea ci începurăm să 
plângem cu hohot şi să ne văităm cu jale mare de mila 
jertfei unei morţi atât de groasnice. Această plângere şi 
văetare care ne ţinuse pe toţi deştepţi, nu ne fu spre pa
gubă ci de mare folos, căci peste câte-va minute zărirăm 
în întuneric o negură deasă de multe fiinţe omeneşti viind 
despre tabia vecină şi îndreptându-se spre noi. Cum o 
văzurăm inţeleserăm că păgânii vor să cerce să ne ia re
duta înapoi, dar nu-şl găsise oameni. Numai de cât dătu- 
răm alarma, deşteptarăm camarazii şi într’o clipă fie care 
fu la postul söü şi tunurile noastre începură să bubue.

Atacul fu cumplit dar apărarea şi mal cumplită, bătaia 
tunurilor noastre mătura pe Turci cum mătură venturătoarea 
pleava, şi baionetele şi puscile noastre curăţiră crestele zi
durilor de cel ce fusese mai îndrăsneţî şi cutezase să se 
sue pe scări până, la ele cum curăţâ dăracul lâna.

Ast atac de noapte nu ţinu mult dar costă pe turci mal 
multe sute de morţi şi răniţi şi ii făcu să înţeleagă că 
Eomânul este câïnôs, nu mal dă înapoi ce a apucat o dată 
să ia.

IX

Şease Septembre-
A doua (Ji fu o (Ji de bucurie şi de întristare, de triumf 

şi de doliü, de slavă şi de mâhnire. împăratul Alexandru 
şi Vodă al nostru, înconjuraţi de mari duci, prinţi şi ge
nerali, veniră să viziteze întărirea ce luasem şi să ne laude
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şi sä ne resplătească in persoană vitejia, iar sanitarii şi 
călugării de la ambulanţe, se imprăştiară pe câmpii ca să 
adune pe cel căzuţi fără să se mai scoale, pe acei ce eşise 
din păment şi aveaü drept să se întoarcă iarăşi în pămănt, 
pe cei ce îşi făcuse rândul şi plăt;se cel mai aspru şi mal 
de cinste bir.

împăratul împărţi cu mâna sa prin rândurile vitejilor 
crucea sf. George iar Vodă al nostru ne agăţâ pe pept 
steaoa României şi Virtutea militară. Cel rămaşi în viaţă 
erau lăudaţi şi slăviţi, iar pentru cei morţi cari făcuse 
din trupurile lor trepte de scări spre a ajunge noi la bi
ruinţă, pentru aceia se pregătiră numai gropi largi şi a- 
dâncî şi varniţe de var stins ca să fie aruncaţi în negura 
uitării !

Ah ! Doamne Doamne ! ce mulţi eraü şi ce frumoşi să
racii! cincl-spre-zece ofiţeri şi 1200 soldaţi înghiţi pămăntul 
într’acea cumplită di, şi mal pe urmă D-<Jeü ştie câţi mal 
peri din pricina rănilor ce dobândise în groasnica <|i de 30 
August 1877 ! D'ar sta unul să socotească câte văduve, 
câţi orfani, câţi părinţi sărmani au îngropat împreună cu 
acele leşuri toată nădejdea şi bucuria lor după acest pă- 
mănt, zău s’ar cutremura coprinsă de jale de cumpliciunea 
urmărilor răsboiului şi n’ar mai dori în toată viaţa aşa de 
aspre cercări.

Pentru Ruşi acea (Ji fu şi mal dureroasă; el care per- 
duse un număr înzecit de oameni fără să facă un singur 
pas înainte într'acea di, a doua (Ji perdură şi ce bruma le 
dobândise vestitul general Scobelef, pe care ai lui îl numea 
generalul alb, căci se îmbrăca numai în alb şi încăleca o iapă 
albă. Inălţimele despre Muntele verde ocupate în <|iua de
30 August de el fură reluate de către Turci în <|iua de
31 August, şi gurile rele spuneau că cel alţi generali pis- 
raasl de slava ce începuse a înconjura prea mult numele 
lui Scobelef, ajutase pe Turci să dobândească astă ne aş
teptată biruinţă, ne trimiţănd la vreme ajutoarele cerute 
de generalul ălb, ale cărui oşti eraü cu totul sleite de pu
teri prin lupta despădăjduită din $ua trecută.

u'ăA
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Acesta este cusurul Muscalilor tăiculiţă : sunt oameni 
pismătareţ! şi deşerţi; dacă nu isbutescî iş! bate joc de 
tine şi se uită la tine de sus ca cel mare la cel pitic, iar 
dacă isbutescî şi ’î întrec!,cu ceva, atunci să te ţii bine că te 
prigoneşte cu ura şi cu duşmănia de te face din prieten 
ne prieten. AI noştri tineri şi ne ispitiţi într’ale luptei se 
bucurară foarte mult de neaşteptatele isprăvi ce dobândi
seră şi se cam lăudară, ca tot tïnërul ce face cel d’ântâiu 
pas norocit în lume, de roadele isprăvilor lor. Astă er- 
tată fudulie răni foarte crud pe lăudăroşi! noştri aliaţi şi 
îl făcu să prindă pe noi o ură şi o pismă foarte îngriji
toare. Până mal înainte de 30 August se purta cu noi ca 
nişte părinţi şi dascăli mal mari şi mai ispitiţi cu tineri 
ne hârşiţî şi ne domiriţl, ne ajutau la nevoe, ne îm
prumutau ce ne lipsea şi petreceau voios cu noi, iar 
după 30 August, s’a schimbat căciula, au început să se 
uite la noi chiondorâşî, aü început să ne vorbească trăs
nind şi bufnind şi aù început să fugă de prieteşugul nos
tru, ca cum le-am fi fript şerpi pe inimă.

Noi ne mâhnirăm de asta nedreptate şi rëspunserâm la 
rëcealâ prin sfială, la posăcie prin tăcere şi curmarăm ori
ce pricină de sfadă saü petrecere cu Ruşii. Aceşti oameni 
însă nu erau dintr’aceia ce uită un afront ; el voiaü să'şi 
isbândească şi uneltiră ca să fim pedepsiţi tocmai în ceia 
ce am păcătuit, adică lovindu-ne tocmai în mândria biruin
ţelor noastre. Nu ştiu. daca v’am spus că Românii aveau 
un comandant general al nostru de neamul nostru şi din 
armia noastră, adică pe general Cernât, însă adevëratul 
comandant al operaţiune! nu era el ci un rus a nume ge- 
geral Kriloff pe care '1 numise şef al statului major Ro
mân. Acela alcătuia planurile şi croia bătăliile iar Ro
mâni! numa! le îndeplineaţi.

Acest general, fie înpins de dorinţa d'a ne da peste cap 
şi d'a ne arunca într'o cursă în care să ne prăpădim, fie 
întemeiat pe greşita credinţă cum că Griviţa era cheia 
Plevneî, alcătui planul d’a ne îndatora pe no! sâ atăcăm 
într’una reduta ce ma! rëmàsese între,Griviţa şi Bucova

>
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şi să ţinem pe Turci de scurt pân’o sosi guarda împără
teasă pe care o chemase să vie în grabă din Varşovia unde 
era poposită.

Acest plan era pentru noi şi păgubitor că ne făcea să 
încercăm foarte mari perderî, dar şi priincios, căci era mal 
potrivit cu firea noastră cea svăpăiată şi doritoare d’a do
vedi lume! ce ne poate pielea. Daca nu eram ast-fel ne 
prăpădeam, ne istoveam de tot, căci cursa era din cele mal 
primejdioase; dar D-(Jeü a voit ca să fim cum suntem, 
adică cu pielea groasă şi lung răbdătore şi ne învrednici să 
eşim cu bine şi încoronaţi de slavă din vicleana cursă ce 
ni se întinsese.

începutul îndeplinire! acestui plan duşmănesc avu loc în 
<Jiua de 6 Septembrie. Eü ca un biet soldat nu ştiam gân
durile celor mar! nici alcătuirile lor, şi merseiu pe bâjbâite 
unde mô trămise ca orbul spre groapă, dar după câte am 
auijit mal pe urmă, am înţeles că Muscalii ne-a prăbuşit 
într’acea cursă cu gândul ca să ne facă să mâncăm pă- 
para, cursă de care numai steaua noastră cea bună ne-a 
scăpat cu faţă curată.

De la .30 August încoa toţi ofiţerii noştri cari se pri
cepeau într’ale rôsboiuluî începură să strige într’un glas 
că Plevna prin asalt nu poate să fie luată, ci numai prin 
foame, adică numai prin înconjurare, şi cereaü în gura 
mare ca să se aducă la îndeplinire această părere. Dom
nul nostru îşi de te astă părere pe faţă chiar mal înainte 
de 30 August, dar Ruşii, oameni încăpăţânaţi şi îmbătrâ
niţi în şcoala cea veche a rutinei, fură cu totul de altă 
părere, şi prin numărul lor năbuşi dreapta judecată.

AI noştri îşi pëstrarâ pentru el părerea şi numai de cât 
se puse a o aduce la îndeplinire în partea lor, fără însă 
a încurca planul general. Noi eram mal toţi plugari, adică 
oameni născuţi şi crescuţi cu sapa în mână; la cea d’în- 
tâiă poruncă agăţarăm numai de cât puşca în cui, puse
răm mâna po sape şi târnăcoape şi ne apucarăm să croim 
şi să săpăm în cruciş şi curmeziş felurite şanţuri şi şen- 
ţuleţe cotite, prin ajutorul cărora să putem strânge linia
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de înconjurare şi sä facem atacul mai putincios şi mai puţin 
primejdios.

Intr’astă vréme Ruşii, aflând de ceia-ce ne-am apucat să 
facem, făcură şi ei ca noi, şi D-(|eü să më erte, îmi vine 
sä cre<| că se hotărâră sä ne-o stânjinească, îndatorindu-ne 
ca tocmai peste o săptămână după 30 August şi abia în
dată după ce am îngropat toţi morţii şi am evacuat toate 
ambulanţele, să atacăm pe Turcii din reduta vecină cu 
Griviţa noastră şi să facem aceia ce ar fi trebuit să încer
căm chiar de a doua <Ji. Noi ne înţelegendu-le şiretlicurile 
primirăm bucuroşi şi începurăm a ne pregăti din noű de 
luptă. Căzurăm iute In cursa ce ne pregătisem căci veci
nătatea cu acea blestemată tabie ne era foarte supărătoare 
şi făcea nefolositoare luarea redutei ce ocupam şi merserăm 
orbeşte spre ea pentru că la drept vorbind şi noi ardeam, 
der dorinţa d’a sfîrşi mai iute cu acel asediü ucigător şi nu 
îndestul de glorios dar amarnic plătirăm ne înfrânata noa
stră dorinţă de a ne deosebi mai cu asupră de aliaţii noş
tri şi să 'I facem să moară de ciudă dobândind noul vic
torii !

De la 1 Septembre bombardarea reîncepu mai aprigă ca 
până aci. Ruşii şi Românii se intreceaű care mai de care 
să arunce spre tăbiele păgâne mai mult foc şi fer, Turcii 
însă, spre marea noastră mirare, începură să răspundă cât 
se poate de slab, de sigur începuse să li se împuţineze 
muniţia şi voiaü să economisească ceia ce mai aveaü de teamă 
că n'o să mai recapete alte provizii de la Sofia, fiind îm- 
pedicaţi de cavaleria Ruso-Română care înconjurase Plevna 
pe la spate.

Cu toate acestea a doua Zb adică la 2 Septembrie, ve
cinii noştri din Griviţa No. 2, cum boteZasem noi tabia 
d'alături, începură să ne bombardeze cu violenţă şi cei din 
redutele despre Bucova se, grăbiră să le vie într’ajutor şi să 
arunce peste noi un potop de bombe şi şrapnele cari nu ne 
făcea mai nici un rëû, din pricină că geniul nostru ne durase 
adăposturi şi drumuri acoperite, de puteam sta în tabără 
saü circula cu satele Griviţa şi Yerbiţa mai fără de pri-
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mejdie. Trei ciasurî după aceia, tocmai după scăpătatul 
soarelui când să se îngâne <Jioa cu noaptea, vëçluràm câte
va taboare turceşti că es din reduta lor şi o pornesc în 
fuga spre noi.

Ti! muică Doamne, să fi stat la o parte şi să ne fi vë- 
<|ut ce frecuş! le traserăra îndată ce îî cjărirăm ; n’apucară 
săracii să ajungă până ia parapetele noastre şi noi îî şi 
mâncarăm de riï. Mai întâiü douë tunuri mici încărcate cu 
cartice ne isbucnitoare mătură ca vântul pleava turcească 
şi trântiţi la pământ mai mult ca jumëtate din ei, după 
aceia puşcăturile noastre curăţă r0măşiţa, Noi dorobanţii 
n’aveam pusei bune ; Ruşii ne împrumutase câte-va mii 
de pusei Glinca care erau ceva mai de suferit ca cele cu 
ac prusieneşti sistem vechiü, dar făcusem multă ocenie cu 
tragerea la ţintă şi devenisem mai toţi buni trăgaci în cât 
cum chiteam şi culcam omul la păment. Cum să nu chi
tesc! bine la adăpost, aşezat în isichie într’o rână şi fără 
de teamă c’o să fii isbit fără de veste?

Turcii mai trămise încă câte-va taboare, dar şi pe astea 
le mâncarăm fripte ca şi pe cele-alte, şi vânând că iar ne 
trămite mosafiri, nerăbdarea biruinţei ne făcu să eşim de 
la adăposturi şi să’i respingem şi să 'Ï urmărim cu vârful 
baionetei în coaste până ce 'Ï vîrîrăm înapoi în tabăra lor. 
Când să ne întoarcem înapoi, veseli că am isbutit, ce să 
ve<}i? muscalii a doua <Ji după înferbinţeală, adică după 
ce se încredinţaseră că am săvârşit singuri partea cea mai 
grea, întocmai ca la 30 August, ne trămise şi acu vr'o douë 
regimente d’ale lor, la spartul târgului, ve(JÎ Doamne să 
<Jică lumea că fără ajutorul lor noi nu suntem vrednici să 
facem nimic.

A doua <Ji, a treia <|i şi a patra ^i bombardarea urmă 
cu aceiaşi înverşunare ; artileria noastră aprinse de mai 
multe ori Plevna care se zărea puţin cam în röspär de la 
tabia noastră, şi pricinui mart stricăciuni redutei vecine 
care nu mai rëspundea de cât prin împuşcături. In <|iua de 
5 Septembre încetară şi acele împuşcături precum şi ori-ce 
mişcare în cât cre<Jurăm că vecina noastră, după strică-
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ciunele ce i s’a pricinuit, a fost părăsită de apărători şi 
lăsată în voia întâmplării. O lăsarăm în pace o <|i, însă a 
doua <|i vë<^ênd că nu mai dă de loc semne de viaţă şi că 
bombele noastre bine dirigiate cădea în mijlocul ei ca in 
pustiiü fără să facă cea mai mică învălmăşeală, şefii noş
tri găsiră de cuviinţă că a sosit minusul d’a pune în lu
crare porunca şefului statului major rus, şi numai de cât 
scoase din reduta noastră şi trămise spre tabia vecină un 
batalion din întêiul regiment de infanterie, un batalion din 
al 15 de dorobanţi, altul din al noulea şi în reservă unul 
din al 7-lea. Noi cum aurirăm cerurăm să facem parte din 
al 15 regiment, şi pornirăm spre atac împreună cu bata
lionul ce intrase în foc, în cap cu sergentul nostru Mă
trăgună. Turcii de o cam dată nu dădură nici un semn de 
viaţă şi ne lăsară să ne apropiem până la câţi-va paşi de 
tabia lor, dar când să <ÿcem Doamne ajută şi să ne pre
gătim a intra în reduta pustie ca s’o luăm în stăpânire, 
de o dată mortul învie puternic şi îngrozitor, din parape
tele mute isbucni un muget înfiorător, şi crestele ce le 
creijurăm vëduve de apărători începură să verse spre noi 
pîrîuri de foc ucigător !

Astă isbitură ne aşteptată ne clătinâ cumplit dar)nu ne 
sdrobi, făcu în rândurile noastre goluri groasnice dar nu
ne înfrânse bărbăţia; ne socotind focul ucigător al unei 
baterii aşezată pe o coastă despre Bucova, care pân’aci 
stătuse mută şi ne cunoscută şi care ne lua în rëspàr de 
ne pricinuia perderile cele mai mari, noi ne reformarăm 
chiar pe câmpul de luptă, ne repezirăm spre groasnica re
dută care era apărată de un numôr de luptători îndoit de 
cât avea trebuinţă şi care vërsa spre noi o adevëratà 
grindină de gloanţe şi ajunserăm, până la marginea şanţu
rilor şi începurăm să aruncăm gabioane într’ênsele ca să 
le umplem şi să sburăm pe scări în sus.-

Cercarea noastră fu uriaşă, mai cu seamă într’un loc 
aşa de strimt şi aşa de crâncen apărat, uriaş fu şi cura- 
giul nostru ! Pentru ca să ne apărăm de împuşcăturile ar
tileriei vrăjmaşe noi ocolirăm tabia şi ne puserăm la adëpostui

i



69

eï ; începurăm să împuşcăm şi noi până să se umple şan
ţurile, căci pân’aci suferisem focul fără să dăm o singură 
isbitură, vë<|urâm cărând lângă noi pe majorul Nicolae Ioan 
şi pe căpitanul Năstase cărora le sdrobiră picioarele o bombă, 
vëijurâm pe locotenentul Călinescu Dimitrie isbit de un 
glonţ drept la mir pe când conducea coloana de atac în 
fruntea noastră, văzurăm şi pe căpitanul Bogdan .Nicolae 
care ne urma călare spre a ne transmite ordinele statului 
major, că cade rănit de moarte în ochii noştri, văzurăm o 
mulţime din camarazii noştri cădend cu sutimele în jurul 
nostru şi cu toate astea noi tot merserăm înainte aruncând 
mereu la gabioane ca să umplem adêncele şanţuri !

In sfârşit isbutirăm să ne facem un drum strimt până 
sub ziduri şi să aşezăm scările ; cel d’întâiu cari sburarăm 
pe acea mică punte furăm noi cei cinci şi cu sergentul 
şase, cel d’întâiu care aş^ară scările şi se repeziră spre 
atac furăm iarăşi noi, dar după noi veniră prea puţini, 
căci cumplita moarte secerase pe drum cea mal mare parte 
din viteji ! Noi nu ne uitarăm la numër şi ne făcurăm drum 
printre potopul de gloanţe care nu ne nemerea ca cum am 
û fost dreşî şi începurăm a ne urca pe scări. Atunci o 
durere şi necaz ! audirăm resunând în urma noastră ordi
nul de retragere şi vötjuräm camarazii dându-se înapoi ! Ce 
era să facem ? d’a merge înainte nu mal era cu putinţă 
căci rămăsesem singuri şi călcam porunca dată, fapt pe
depsit aspru de disciplina militară, mal cu seamă pe câm
pul de resbel ; furăm nevoiţi să ne coborâm după scări la 
jumătatea drumului şi să ne retragem cu obrazul crăpând de 
ruşine şi de necaz că am fost biruiţi chiar când credeam că 
suntem biruitori dar ne am supus.

Retragerea era tot aşa de grea ca şi înaintarea, cu toate 
acestea cu ajutorul lui D-deü noi o săvârşirăm fără să pă
ţim nimic, şi ajungând pe cel alţi camarazi începurăm a 
merge dandaratele împuşcând mereü şi dând slavă Dom
nului că într’acea <|i de luptă am eşit cu faţă curată fără să 
ni se mal ştirbească numërul.

Se vede iarăşi de ne gândirăm într'un ceas râu, căci
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tocmai când sâ sărim în şanţurile noastre şi să scăpăm de 
ori-ce primejdie, şi tocmai când ne descărcarăm spre păgâni 
cele din urmă umpluturi, un afurisit de glonţ rătăcit, fir'ar 
să fi fost de capul duşmanilor, trecu fluerând pe la ure
chile mele, îmi sterfeli puţin sfircul urechii şi merse să se 
înfigă la spatele meu drept între sprincenile fratelui meu 
de arme Ion Ogrăzeanu care că<^u în braţele mele lipsit 
de viaţă.

Auliu ! daţi-mi o bărdacă cu apă, căci mult îmi arde su
fletul când îmi trece prin gând amintirea grozăviei ce îmi 
pricinui acel minut spăimentător ! Nu puteţi să vë închi
puiţi sbuciumarea ce simţim când më vë^uiu de o dată că- 
zênd în şanţ cu un mort în braţe şi arsura ce ’mi pricinui 
sângele inferbântat de luptă ce eşia gâlgâind din rana fra
telui meu de arme care şi îmi împro^câ faţa! De spaimă, 
de groază, de milă, ameţim, şi când mô deşteptam më 
pomeniiü la Mecica într'un spital de ambulanţă şi aflaiü 
că pân’atunci fusesem în prada unor friguri şi aiurări cum
plite care îmi pusese de mai multe ori viaţa în primejdie.

Boala mea pentru mine nu fu mare lucru; după ce 'mi 
veniiü în fire më vindecaiü lesne şi îndată ce më vë^uiü 
bine înţepenit pe picioare më întorseiu în tabără.

Ajungênd acolo aflaiü multe lucruri ce încă nu ştiam ; 
aflaiü că Vodă care se împotrivise de la început la orl-ce 
cercare de atac, dăduse ordinul de retragere ca să nu mai 
încercăm perderi nefolositoare, că acea cercare nenorocită 
ne costase 5 ofiţeri şi 123 soldaţi morţi şi 15 ofiţeri şi 274r 
soldaţi răniţi. Aflaiü asemenea că regimentul nostru al 13-lea 
în urma perderilor ce încercase la 27 August fusese licenţiat 
şi soldaţii trimişi pe la vetrele lor, ceia-ce më întristâ 
foarte mult, căci făceam parte din el, më deprinsesem cu 
rësboiul in el, apărasera cu primejdia vieţii steagul lui şi 
perdusem luptându-më în el o bună parte din tot ce am 
iubit înfcr'aslă lume, adică cinci din fraţii mei de arme şi 
încă aveam mult necaz în inimă şi multă poftă de ig# 
bândire.

Tocmai când më pregăteam să merg la intendenţă ca 9&
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’mï iaü ce bruma maï aveam şi sä plec şi eü amărît şi 
dosădit după fraţii meï, audiiü pe cine-va că më chiamă 
de la spate, şi ïntorcêndu-më vëijuiü pe Peneşiii curcanul 
alergând spre mine. După ce ne îmbrăţişarăm şi ne săru
tarăm frăţeşte, Mătrăgună Im! spuse că el în numele nos
tru tuturor, ceruse voe chiar de la general Cernât ca să 
urmăm înainte cu lupta şi dobândisem autorisare d’a ne 
prenumëra în ori-ce regiment ne va plăcea. Astă veste më 
făcu să salt în sus de bucurie şi să mai sărut încă o dată 
pe Peneşiii curcanul.

X.

Valea plângerel.
Bătălia de la 6 Septembre fu o perdere pentru noi, dar 

o perdere glorioasă ; streinii cari urmăreau cu lăcomie miş
cările noastre şi vrednicia oştenilor noştri şi cari pricepuse 
numai de cât şiretlicul rusesc, strigaü în gura mare că astă 
ne isbutire preţuia cât o isbândă, fiind-că am dat lumei 
încă o dovadă de bărbăţia şi nebiruita noastră îndrăsneală 
şi prilejul sa se convingă că în soldatul român sunt des
tule elemente care să ’l facă a trece Intre soldaţii cei mai 
viteji şi că el poate să şe bată cu bărbăţie fără să aibă 
pe muscali alături. Ruşii chiar fură în mare parte desar- 
maţi şi începură a se uita la noi ca la nişte oşteni vred
nici d'a sta alături cu ei şi d'a fi priviţi ca nişte fraţi.

Dintr’acea <Ji bombardarea începu să nu mai fie atât de 
vie şi planul d'a lua Plevna cu sila că^u în apă. Noul şef 
al statului major rus, vestitul general Totleben, apărătorul 
Sevastopolului la 1854, care fusese chemat de însuşi îm- 
përatul din Odesa şi sosise de câte-va c^il6, schimba cu 
totul planul rësboiuluï şi transformă disposiţiele de atac 
în mësurï de înconjurare şi asediü în regulă.

Multe din cuvintele mele de bună seamă nu le înţele
geţi ; më ertaţi tătucă căci n’am alte cuvinte mai roma
neşti cari să le lămurească noima într’un chip hotărîtor, 
oăci aşa le am înv0ţat şi eù la cazarmă ; aflaţi numai că a-
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sediù va să qică înconjurarea unei cetăţi duşmane, împie
dicarea d'a o face să se predea prin foame.

Ast noă fel de luptă, ce e dreptul, era mai puţin ucigă
tor, dar mal obositor căci era mai pe îndelete şi mai ane* 
voe de dus la un capët bun saü rëü. Despre altele nu 
ne ar fi părut aşa mult rëü, căci viaţa nu era aşa grea: 
săpătură şi nimic mal mult, dar vremea cea rea şi lipsa 
de mâncare ne repunea capul. Cât ţinu luna lui Septembre 
ploâ într'una, ploâ şi o bună parte din luna Iul Octombre 
o ploae măruntă şi rece de "ţi îngheţa sângele în vine şi 
măduva în oase. Pas de trăeşte daca poţi îmbrăcat numai 
cu o bluză de pânză cu o manta subţire pe spate şi cu 
opinci în picioare, <£iua săpând la şanţuri inămolit în apă 
şi noroi până în genuche, şi noaptea dârdâind pe pàmêntul 
umed adăpostit de ploae numai de către subţirea pânză 
a unul cort de campanie !

Dar lipsa de mâncare unde o pul ? zèü Românul are ca 
pisica noué suflete de a putut să scape din atâtea toroape 
fără să 'şl frângă gâtul. Noi am intrat în luptă cu totul 
nepregătiţi ; n’avem de nici unele, nici tu provizii, nici tu 
pesmeţî, nici tu vite, nimic in sfârşit, şi când trecurăm 
Dunărea o trecurăm cu mânele în sîn, adică numai cu 
puscile şi cu muniţiele în cât furăm nevoiţi să ne împru
mutăm cu de toate de la Ruşi până să ne sosească ce 
bruma putu strânge prefecţii şi subprefccţiî de prin ţară 
prin rechisiţie, adică de beilic, cum am (Jice noi, căci pe 
lângă altele eram şi săraci, n'aveam bani ca să le plătim.

Cu chiü cu val têrâràm targa pe uscat câtă-va vreme, 
mâncarăm când bine când rëü, când pâne, când mămăligă, 
când carne, când pastramă şi băurăm când vin, când rachiü 
cum găsirăm şi cât puturăm câpëta ; gurele cele rele 
cârtea câte unele şi altele împotriva intendenţii noastre, 
învinovăţind pe câte unii şefi ca speculă foamea soldaţilor, 
dar eü nu pot lua foc în gură ca să învinov0ţesc pe ni
meni, căci, cum vë spuseiü, de şi nu prea ne ajungea ca 
să ne facem burtele doldora ca la noi a casă, totuşi se 
găsea câte ceva care să ne momească foamea-, dar o dată,

cam



73

sîc de nuntă ! o furtună rupe podul de Ia Nicopole într’o 
noapte şi întrerupe comunicaţia cu ţara tocmai când ma- 
gasiele de reservă erau goale toacă, ast*fel că ne lăsă cu 
dinţii la stele ca să ne hrănim cu răbdări prăjite.

Ei ! ce e acum de făcut neiculiţă, că foamea ne da ghes, 
Bulgaria pe unde stăm noi tăbărîţl era pustiită şi părăsită 
de locuitori şi în pămănt nu se găsea de cât pe ici pe colo 
ceva porumb ? năvală pe el căci nu era alt chip de scă
pare. Ne făcurăm căprăril-căprăril şi ns răsnirăm pe ale 
câmpii acoperite cu porumb târând după noi furgoane trase 
de caii de la tunuri, şi cu chipul acesta ne hrănirăm cu chiü 
cu val şi duserăm bine rău viaţa până se restabili comu
nicaţia. Dar ce viaţă? dimineaţa dam pe la bucătărie, pe 
a cărei vatră ar fi dermit cotoiul în voe dacă ar fi fost şi 
întrebam pe bucătarul de rând :

— Ce ne dai azi demâncare?
— Porumb iert, ne răspundea bietul bucătar oftînd.
— Dar diseară?
— Tot porumb fert.
— Şi mâine?
— Porumb copt.
— Dar poimâne?
— Boabe de porumb ferte.
Cu porumb iert, porumb copt şi boabe de porumb o du

serăm zece zile, ne lihnirăm val de om dar trăirăm, şi, lu
cru de mirare, nimenţ nu se bolnăvi de ast post silit. Toc
mai când eram mal lihniţi ca orl-când, primirăm scirea că 
o despărţire de călăraşi făcănd de patrulă dincolo peste 
Vid a dat de o ceată de Turci cari veneaű despre Vidin 
mânând înainte-le o cireadă de vr’o 300 de bol pe cari se 
cerca ü să o bage în Plevna; cum T-a văzut al noştri T-a is- 
bit Românesce scil colea pe nepusă masă, căci n'aveaü ce 
masă pune ; T-a înfrânt cât te ştergi la un ochiü, i-aü pus 
pe goană după ce a omorît câţî-va din el şi pe urmă le-a 
suflat vitele şi s'aû urnit cu ele spre tabără.

Astă scire ne umplu sufletele de o nespusă bucurie şi ne 
făcu să le eşim înainte mal cu alaiü de cât cum eşisem
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înaintea marelui duce Nicolae când veni sâ ne vadâ. Cât 
să <^icî tatăl nostru o bună parte din bieţii boi fură omo
râţi şi jupuiţi, şi cât să te învêrtescï într’un călcâi, vitele 
omorâte fură făcute ciopăţî-ciopăţi şi aruncate în cazane 
care şi începură să cânte acea musică dulce şi plăcută pen
tru flămânzi, adică musica cazanului ferbând plin cu bucate, 
pe care n’o aurisem de atâta mari de vreme.

Intr’acea <Ji mâncarăm cu o poftă pe care oiü ţinea-o 
minte cât voi trăi, supă de carne grasă cu porumb fert, 
căci n’aveam nici pâne nici legume, nici alt ceva cu care 
să putem mânca porumbul. A doua <|i altă bucurie ne aş
tepta, telegraful ne comunicâ ştirea că s'a restabilit podul 
şi că ne-a sosit provizii îndestulătoare prin drumul de la 
Zimnicea.

Din acea <|i nu mai duserăm lipsă de mâncare şi ne pu
serăm pe lucru mai cu inimă şi mai în isichie, mai cu 
seamă că ploaia să mai ostiase şi soarele începuse să’şi mai 
arăte spre noi faţa sa cea veselă şi încălzitoare. Cu căl
dura însă ne veni altă nevoe. Păgânii de Turci nu ne mai 
lăsase să ne coborâm în valea dintre redute ca să ne strân
gem morţii şi răniţii, şi ne făcură ca fără de voe să stăm 
martori la priveliştele cele mai sfâşietoare.

Cum vö spuseiü, într'acea vale căzuse şi la 30 August 
şi la 6 Septembre mai mulţi morţi şi răniţi ; cea mai mare 
parte din răniţii de la 30 August puturăm să ’i ridicăm 
şi să ’i tragem în liniile noastre de apărare, folosindu-ne 
de învălmăşeala în care eraü duşmanii ; asemenea scăpară şi 
răniţii de la 6 Septembre câţi putuse să se târască pe pi
cioare şi să se retragă după câmpul de bătălie, dar câţi 
nu putuse din pricină că primise răni la picioare care nu 
fi lăsa să se tdrască, aceia rëmase locului.

Mai întâifi, adică îndată ce se potoli bătălia, de la 6 Sep
tembre sub adëpostul crucel roşii semn înfiinţat de către 
puteri ca să apere (Jilele acelor ce alerg în numele iubireî 
de oameni ca să ridice după câmpul de luptă pe acel ce 
numai sunt în stare să se rësboiascâ, şi care ocroteşte pe 
orî-cine T poartă de împuşcăturile duşmane, sub acel semn

i
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medicii noştri urmaţi de sanitari cu paturi şi tărgi seco- 
borâră pe câmpul de luptă şi începură să culeagă pe ră
niţi. Turcii însă cum îi zăriră, nesocotiră semnele ce ’i a- 
păra şi-i alungară cu împuşcături care culca la pământ 
fără de viaţă duoi sanitari desarmaţ! şi rupse mânerul tăr- 
gii din mânele altui sanitar.

Astă călcare a unui tractat sub care iscălise pe lângă 
cele alte puteri şi Turcia, făcu mare sgomot dar nu des- 
curagiâ de loc pe oamenii de ştiinţă, ci din contră îi îm
bărbăta până a 'şi pune viaţa în primejdie ca să scape de 
moarte sigură pe nenorociţii de răniţi. Aşa dar lăsară până 
să se însereze, şi cum se înoptâ, se coborîră pe câmpul de 
luptă, însoţiţi de oşteni miloşi cari primise de bună voe să 
’i urmeze şi se puse cu sârguinţă ca să 'şi aducă la înde
plinire sânta lor datorie. Eram şi noi cei cinci in numărul lor..

Până să nu ne simţă Turcii merseră lucrurile bine ; a- 
dunarăm după lângă tabia noastră pe toţi morţii şi răniţii 
câţi găsirăm (Jăcdnd pe pâment, dar după ce înaintarăm' 
mai departe spre tabia duşmană, tocmai când dăturăm 
peste mai multe pâlcuri de căduţî ne simţi păgânii, şi nu
mai de cât dăturăm alarmă şi tunul şi puscile începură să 
bubue cu înverşunare şi să arunce peste noi un troian de 
gloanţe. Ca să mergem mai departe ne era peste putinţă, 
căci cu tot întunericul nopţii, începură să ne lovească şi 
să rănească pe unii din noi gloanţele cari curgeaü ca- 
ploaia. Ca să mai rëmânem pe loc era de prisos căci în 
jurul nostru numai rămăsese răniţi ci numai câţî-va morţi, 
furăm dar siliţi să ne întoarcem îndărăt şi să reintrăm în 
redută.,

Cât stăturăm noi pe câmpul rësboiuluï cerul. era întune
cos, fiind luna ascunsă după un nor gros, dar câte-va mi
nute după ce intrarăm în tabie, norii se risipi şi pe cerul 
aproape senin începu să strălucească o lună aproape plină' 
care împrăştia peste faţa pământului o lumină dulce şi' 
strălucitoare ce făcea să se deosibească bine lucrurile ca
să se poată vedea chiar de la oare-care depărtare. Ajutaţi-
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de astă lumină puturăm fi martor! la priveliştea cea ma! 
sălbatică şi mal înfiorătoare.

Tunul turcesc tăcu de o dată, puscele amuţiră îndată 
după tunuri, şi cum se făcu tăcere eşi din tabie, o mulţime 
de umbre negre şi cobitoare cari începură să se împrăştie 
prin câmpia după lângă şanţurile lor spre a prăda pe morţi 
şi a măcelări pe răniţi, pe cari toate legile omenire! îi pune 
sub scutul apărăre! şi al ocrotire!.

Sălbaticele fiare cu chip omenesc, armate cu topoare 
grele şi iatagane ascuţite sbura din muşoroiu în muşuroiă 
spre a despuia şi jefui, şi unde întâlnea puţină împotrivire 
din partea mădularelor înţepenite de frig, le tăiau, fără mus
trare de cuget, şi unde găsea câte o slabă radă de viaţă 
se năpustea cu înverşunare şi smulgeau acel biet pic de 
viaţă prin chinurile cele mai neomenoase.

Mergănd ast-fel din rănit în rănit şi din mort în mort, eî 
•dădură peste dou! oficerî pe cari cu toată depărtarea ’! re- 
cunoscurăm după port că erau Maior Grigorie Ioan şi că
pitan Năstase care căzuse, unul lângă altul fiind că una şi 
aceiaşi bombă le retezase la amândoi ma! de o dată picioa
rele după la genuche. Cum se încredinţară că sunt încă 
•vil, în loc d’a le respecta uniforma lor şi a le fi milă de 
trista lor stare, se năpustiră asupra lor, uni! ’! luară de 
câte un picior, alţi! de altu şi alţi! armaţi cu topoare se 
puse neomenoşi! să-’l spintece în două întocmai ca măce
lari! pe vite la zahana. Mi se sbârlesce părul de groază 
când ’mî aduc aminte de ţipetele ce scoteaü ace! nenorociţi 
din gâturile lor uscate de durere, şi de cuvintele ce rosteaű 
cu glas de jale cerănd ajutor până ce moartea se îndură 
ca să le curme suferinţele.

Mo! martori neputincioşi la aste tâlhăresc! fapte, ne mal 
putând răbda vederea atâtor sălbătici!, voîrăm de ma! multe 

• ori să sărim din tabie şi să alergăm cu răpunerea vieţeî 
ca să pedepsim pe ace! nelegiuiţi, dar comandantul nostru 
ne opri fâcêndu-ne să înţelegem că poate ar fi nefolositoare 
astă jerfâ din pricină că viteji! Iu! Osman Paşa din tabie, 
.şi poate chiar el însuşi, o fi privind ca la o privelisce vo-
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ioasă la aste fapte nevrednice de oameni, şi de bună sea
mă că ne-ar primi cu împuşcături crâncene dacă am în- 
drăsni să le zăticnim petrecerea.

De voe de nevoe stăturăm locului, dar trecând răbdarea 
peste margini, puserăm mâna pe pusei şi artileriştii pecu- 
latele tunurilor şi începurăm să curăţim câmpia fără să ne 
gândim că om isbi şi p’aî noştri cari zäceaü p’acolo încă 
cu viaţă. Ce era să mai facem ? eï eraű osândiţi la moarte, 
ne luasem inima in dinţi şi de cât o moarte plină de 
chinuri, mai bine o moarte care ucide lesne şi fără de du
reri, singura moarte de oştean.

Ucigaşii maiorului Grigore Ioan şi aï căpitanului Năstase 
fură la minut pedepsiţi ; cruntele noastre isbiturï venite 
fără de veste îï rësturnâ la păment împreună cu alţi mulţi 
dintr’aï lor, dar mai iute ca repezeciunea gloanţelor noas
tre mişeii chinuitori dădură dosul şi într’o clipă goliră câm
pia. Dupe astă fugă vru râm să ne coborîm din noü ca să 
mergem înainte cu generoasa sarcină aceia ce începusem de 
cu seară, dar stăturăm pe loc căci turcii începură să ne 
rëspun(Jâ pe dată cu aceiaşi înverşunare şi să facă nepu
tincioasă cercarea noastră.

Inchipuiţi-v0 la soarta nenorociţilor răniţi cari încă ră
măsese cu viaţă pe câmp!... vë(Jêndu-se părăsiţi de ai noş
tri, ameninţaţi de chinurile başibuzucilor fără de inimă şi 
împuşcaţi de gloanţele fraţilor şi duşmanilor lor, ei înce
pură să se vaete din toată puterea rinichilor lor şi să um
ple vësduhul de ţipetele şi jalele lor care 'ţi sdrobea inima 
şi ’ţi smulgea din ochi lacrëmï de milă. Toată noaptea o 
petrecurăm în picioare vërsând lacremi de necaz că 
nu puteam uşura suferinţele fraţilor noştri şi toată noaptea 
blestemarăm ceasul care ne-a osândit să ne batem cu dihănii 
în loc de oameni. Dintr’acea noapte acea vale blestemată fu 
numită Valea plăngereî, căci acele ţipete sfâşietoare se au<|i 
şi a doua şi a treia şi chiar a patra noapte până ce foamea 
şi suferinţa le precurmă de o dată cu viaţa.

Ca să nu mai au^im acele ţipete care înfrângea inimi- 
de piatră şi să nu mai încercăm perderl ne folositoare, căci^
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'Turcii în toate nopţile risipea peste toată întinderea câm
piei o adevărată, ploaie de gloanţe, ne frămentarăm capul 
cât-va şi născocirăm un mijloc isteţ şi fără primejdie ca să 
putem scăpa o parte dintr’acel nenorociţi ; luarăm de la 
intendenţă fringhii lungi şi groase, legarăm de unul din 
căpătâele lor câte ceva greu şi le aruncarăm <Jiua namie- 
zea mare peste parapete in câmpie, strigând cât ne lua 
gura celor căzuţi ca să se apuce de ele, şi după ce sim- 
ţiam că s’a agăţat1 ceva de fringhie, începeam să tragem 
binişor fringhia în întru şi cu chipul acesta tîrîrăm spre 
noi mai mulţi fraţi nenorociţi şi îi scăparăm de o moarte 
sigură.

După ce culeserăm pe câţi eraü de cules prin vecinăta
tea tabiei noastre, alergarăm la alt mijloc, aruncarăm cu 
praştia greutatea de care era legată vîrful fringhiei şi stri
garăm să se agaţe câţi se poate de mulţi de acea fringhie 
pe care o trăserăm cum se trag vasele plutitoare la edec, 
adică agăţându-se de fringhie câte două-deci trei-deci şi 
fugend lanţ unul după altul cu fringhia la spinare pe. 
trecută pe după mână.

Astă scornitură isteaţă scăpâ de o moarte groasnică viaţa 
a vre o trei-tjecî de răniţi ; mulţi din ei aü murit mai apoi 
prin spitale din pricina rănilor care stătuse mai multe zile 
ne îngrijite, dar câţi-va trăesc, umblă în cârje ca şi mine, 

•nu e vorba, dar se bucură şi ei de isprava faptelor lor, se 
fudulesc cu steaoa României şi virtutea militară pe pept, 
primesc pensie de la stat şi daü slavă Domnului că ne a 
plesnit în cap acea scornitură ca să îi mântuim de cum- 
pliciunea morţii.

Cei ce nu putură scăpa nici cu acest chip, muriră de 
foame şi ne îngrijire, căci başibuzucilor le perise pofta de 
jaf de când ne vë<Juse pe noi hotărâţi d’a împuşca şi Ve 
prieteni şi pe neprieteni ca să apărăm ne atinsă sfinţenia 
morţii.

După ce o siîrşirăm cu cei încă în viaţă începurăm să 
ne gândim la cei reposaţi cari începuse să se strice şi să* 
umple vësduhul de un miros nesuferit. General Cernât te-
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mându-se ca să na s© scornească diutr’astă pricină o mo
limă care să ne repue, trimise un ofiţer, un cornist şi pe 
Peneşiu curcanul sub cutele steagului alb al păcii spre în
tăririle duşmane, şi ajungênd până la o depărtare cât să 
se audă glasul, ceru în numele omenire! ca Osman Paşea 
să ne îngădue un armisţih, adică o contenire de luptă de 
câte-va ceasuri, în care vreme fie-care din luptători să 
’şî îngroape morţii.

Turcii se sfătuiră cât-va şi apoi după câte-va minute 
drept ori-ce rëspuns descărcă un tun a cărei ghiulea sburâ 
pe d’asupra parlamentarilor, aşa se numesc acel ce duc 
vorba de la o tabără până la alta, şi se înfipse în malul 
redutei noastre. InÇelegênd dintr’acest rëspuns scurt dar 
coprin(|ëtor aceia ce vor păgânii, al noştri se întoarse înapoi 
pe cum plecase.

Yë^ënd că cu binele n'o scoatem la cale, alergarăm iar 
la şiritlîc, făcurăm căngi lungi şi trasarăm spre noi cada
vrele cele mal apropiate, pe urmă făcurăm mai multe la
ţuri pe cari, le legarăm de căpătâiul unei fringhiî ; câţî-va 
din noi care eraü mal curagioşî se coborâră noaptea în 
câmpie cu laţurile la subţioară, şi cu fringhia tîrîşih dup? 
el, agăţară laţurile iute de gâtul morţilor, le legă apoi re
pede de căpătâiul fringhiel, şi după ce înodâ mal multe 
laţuri de o singură fringhie intrară înapoi în redută şi în
cepură să tragă fringhia şi să tîrască împreună cu ea ca* 
davrele strânse de gât de către laţ. Prin acest mijloc 
tërâràra cu o singură fringhie până la 12 morţi. Une-ori la
ţul prins venea fără de trup, căci ploaea ce cădea mereü 
putrezise mortăciunile mal înainte de vreme şi greutatea 
trupului deslipea capul de trunchiü.

Cu toate astea bine rëü noi tot scăparăm de mirosul 
cel greü şi puturăm înmorraênta mal bine de o sută de 
morţi. Turcii însă n’avură astă parte căci lor nu le dăduse 
prin gând şiretlicul nostru şi suferiră mal mult el roadele 
îndărătniciei lor. Intr'armaţl cu pilda dată de el, făcurăm 
şi noi ca el, nu îl lăsarăm să ridice din câmpie picior de 
mort saü rănit şi îl primirăm cu împuşcături crâncene ori
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de câte ori făcuse încercări d’a se coborî în vale. Vë^ênd 
şi vë^ând că singuri ’ş! au făcut de cap şi că cele mal 
multe stîrvurî erau împrejurul tabieî lor, ne cer ură însuşi 
eî voe d’a încheia un armistiţ de câte-va ciasurî, şi în 
diua de 10 Octombre avurăm prilej d’a colinda in cruciş 
şi în curmeziş trista vale a plângere! şi d’a îngropa pe 
toţi morţii noştri din jurul Plevneî care trecea de o mie.

X.
Resboiul de Şobolani»

De a doua di după luarea G-riviţei, adică îndată ce se 
adeveri prin fapte părerea Măriei Sale Vodă al nostru cum 
că Plevna nu se poate lua prin silă, aï noştri se puse să 
aducă la îndeplinire planul Mărie! Sale care nu fusese as
cultat, să brăsdeze pământul cu fel de fel de drumuri şi 
poteci car! să înlesnească mergerea de colo până colo şi 
să ne pue cu totul la adëpostul bombelor şi gloanţelor duş
mane. Aşa dar ma! Intêiü legarăm tăbioara ce luasem in 
<|iua de 27 August şi pe care no! o întărisem strajuic, 
cu G-riviţa No. 1 printr'un drum acoperit pe care ’1 săvâr
şirăm în câte-va <Jile şi la 7 Septembre, adică a doua (Ji 
după a doua bătălie, începurăm să croim un drum aseme
nea acoperit prin valea Plângere! spre Griviţa No. 2 în
tărit cu un al doilea rând de paralele, adică al doilea şanţ 
tras în rând cu cel de sub redută dar la o depărtare de 
vre o 150 de stânjeni cam spre apusul redute! noastre. 
Astă paralelă o dăturăm gata în <Jece <Jile de lucru fără 
preget. In <Jiua de 17 şl 18 Septembre înpletirăm într'una 
la gabioane şi le duserăm la gura şanţului unde le um- 
plurăm bine cu pământ. In noaptea dintre 19 şi 20 Sep
tembre lucrarăm toată noaptea, duserăm gabioanele la locul 
lor, le înţepenirăm bine în pământ cu faţa spre duşman! 
şi ajutaţi de întunericul nopţi! care era noroasă şi fără de 
lună până să se lumineze, de <Jiuă dăturăm bateriele gata 
şi lăsarăm pe artileriştl să 'şl aşe<Je tunurile în voe bună.

Pe când lucram ast-fel în ruptul capului, turcii ne simţi*
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trase spre noi Intr’o doară, şi cu toată besna ce ne încon
jura tot ne făcu să perdem câţl-va morţi şi răniţi, fiind-că 
uneltele, cu toată luarea noastră a minte, tot făcea sgomot 
şi povăţuia pe duşmani spre ce parte să tragă. Cu toate 
acestea tot isbutirăm, cum zisei, să isprăvim malul de apă
rare şi să îl întărim după legile ştiinţei ca să ne poată 
adăposti de gloanţele şi bombele duşmăneşti. In <^iua de 
20 Septembre săvârşirăm platformele, adică bătătura aco
perită pe care să lucreze în voe tunarii şi aşezarăm patru 
mortiere de 16 şi 32 luate de la Turc! când cu perderea 
Nicopolulul.

îndată ce aşezarăm şi întărirăm paralela No. 2, cel din 
divisiunea a 3-a croiră paralela No. 3 a cărei poziţie, era 
piezişe cu cea isprăvită, adică în direcţia despre răsăritul 
raecjuluï nopţii spre apusul medului <|ilel şi cam la o depăr
tare de o sută de stânjeni de No. 2; astă a treia paralelă 
fu săvârşită de tot la 25 Septembre. După ce dădurăm 
gata şi această lucrare, numai de cât începurăm a patra 
paralelă şi mal în pe(Jiş ca cea altă, pot <|ice că ţinea 
drept linia de la miacjă noapte spre miacjă <Ji, şi forma 
aproape o adevărată paralelă cu partea despre răsărit a 
tabiel turceşti, de care eram departe numai de vr'o 300 
stânjeni.

Până aci ne slujirăm cu un fel de sapă lată care avea 
coada mal scurte de un cot, dar care se înfigea bine In pá
ntén t şi lua lâscăbaia întocmai ca felia de caş ; fie care.din 
noi purta câte două sape de asemenea soiü, pe care ofiţerii 
noştri le numea Lienemann după numele născocitorulul 
el; de aci încolo al noştri se slujiră cu alt soiü de sape 
numite învârtitoare, şi de acolo înainte lucrară cu ele nu
mai cel din geniu şi pionierii, căci numai el se pricepeaü 
să se slujească cu acei soiü de sapă care sfredeleaü pămân
tul învârtindu-se, iar noi ne slujirăm numai de sape. făcute 
cum sciam noi în legea noastră.

Intr’astă vreme Turcii nu stătură cu mânele în sîn, ci 
cum ne văzură că punem mâna pe sapă, puseră şi el mâna 
pe sapă, şi începură să sape şianţurl ca să se apropie de

o
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no! la adëpost şi sä nimicească lucrările noastre, dar no! 
nu eram din ce! ce se sperie cu una cu douë, ci ne văzu
răm de lucru. Turci! din şanţurile lor trägeaü spre no!, 
no! din ale noastre trăgeam spre eî, căc! pe când o parte 
din no! săpa alţi! staü la spatele lor de ’! păzea. Ast-fel ne 
petrecurăm toată <|iua săpând şi vânând la fesuri şi foarte 
adesea scoţând din şanţuri fraţi de arme morţî sau răniţi 
cu arma şi sapa în mână !

Câte nevoi şi suferinţe am răbdat într’acea vreme nu- 
maî unul D-<Jeü le ştie, căc! gură de om nu este în stare 
de a le povesti. Ploua într’unu, ploua mai în toate filele 
şi no! lucram mereü înotând ca răţoi într'un nomol clisos 
şi urîcios cum n'am ma! vë<|ut de când sunt. Inchipuiţi-vă 
ce chin să stal câte douë-spre-^ece ciasurî înăraolit într’a- 
semenea tină, une-orî până la glesnă, alte-orl şi ma! sus 
şi de multe or! chiar până la genuchî! De vr'o câte-va or! 
am fost nevoiţi chiar să dormim într’asemenea băltace, că 
nu era chip să ne întoarcem înapoî fără a deştepta băga
rea de seamă a duşmanilor, saü că era zor să săvârşim 
ma! curând lucru început.

Ce! car! munceaü sufereaù ma! puţin de cât aceia ce-’I 
päcjeaü ; eî premeneaû într'una pământul, acopereaü locurile 
udate de ploaie cu ţărână proaspëtâ, şi îşi fäceaü drum prin 
locuri nou!. Tot sdrumicând pământul eï nu läsaü ca ploaia 
să schimbe şian ţurile de adăpostire în şanţuri de strâns apă, 
şi muncind eî mişcaţi, se încălzeaţi, scäpaü de amorţeală, 
pe când ce! ce ’I päijeaü cu arma la mână, va! de eî săraci! ! 
eraü ciuca tuturor nevoilor. Eï înotaü în apă că n’aveaü voe 
să tragă pâraênt după mal ca să îngroaşe chisăliţa, eï staü 
pe loc înţeleniţ! căc! n'aveaü voe să se plimbe, e! îngheţah 

« de frig căc! n'aveaü voe nie! să se misce, eï staü într'una 
cu mânele amorţite căc! n'aveaü voe să lase arma 
la picior. N’aveaü voe nie! să se ridice în sus şi să se în- 
nalţe în picioare cât le era boiul ci staü stârciţi pe vine 
de frică să nu li se zărească capul eşind peste mal căc 
numai de cât glonţul turculu! şuera pe la urechile lor şi
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•foarte adesea îi rëbufneaü la pâmênt fără de viaţă ; n’aveaü 
voe nicî să vorbească nici chiar să tragă o lulea.

Singurul lucru care le era îngăduit era numai d’a trage 
fără de comandă în orl-ce fes (Jărea pe d’asupra marginel 
şanţului, dar aveau ordin strajnic d’a trage bine ca să nu 
să piardă umplutura de surda, căci aminterî cäpätaü pono- 
sul de neghibaciü.

Toate aste nevoi le îndurară bieţii oşteni fără să câr
tească, căci răbdarea Românului e mare, şi 'şl vëtjurâ în- 
nainte de sapă şi înconjurară din toate părţile pe pă
gâni cu şerpuiturî de şanţuri îndreptate în toate părţile. 
Cu chipul acesta el mai durară şi a cincea şi chiar a şasea 
paralelă, în cât de la noi până la duşmani numai era de 
cât câţl-va paşi. Soldaţii noştri vorbeaű cu soldaţii tur
ceşti din şanţuri, îşi aruncaü de la unui altul cu bolovani 
de pâmênt, îşi daü In schimb pesmeţl şi tutun şi se re- 
înoia prieteşuguri făcute pe Dealu-Spirel între soldaţii de 
linie şi vechil bragagii.

In sfîrşit eram aşa de aproape în cât audiam tot ce 
vorbeaü el din şanţurile lor, stăm de vorbă cu el şi un 
caporal de venătorl îşi plăti o datorie veche făcută în Bu
cureşti pe bragă aruncând gologanii în şanţul duşman. 
Câte-va aruncături de lopată şi eram unii la alţii. Acele 
aruncături nu le făcurăm noi, nici Turcii nu le făcură, căci 
frică la mine frică la tine, frica păzeşte pepenile; ne era 
teamă să nu fie pâmêntul coptorît de o mină şi să ne po
menim o dată, Doamne fereşte, aruncaţi în vë(Jduh din 
chiar senin. Ne putând merge înainte, furăm nevoiţi să 
cotim la dreapta spre a înconjura tabia şi a împreuna şan
ţurile noastre cu şanţurile diviziei a 3-a care se apropia 
de noi pornind’o de la Bucova.

După câte-va <Jile de muncă sdravănă dădurăm gata şi 
astă corvadă, legarăm şanţurile noastre cu ale divisiel a 
3-a, croirăm alte şanţuri prin cari puteam merge drept la 
cuartierul general de la Yerbiţa fără a mal ocoli pe la 
Gr ivi ţa, şi aşezarăm baterii în coasta paralelei a II şi a
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IV care luau tabia Turcă în rëspâr şi băteau pănă în 
Plevna.

Toate astea bine rëü le săvârşirăm, muncirăm de ne spe
tirăm, umplurăm spitalele cu răniţi şi bolnavi căduţî prada 
astor lucrări, îndurarăm perderl mal atât de simţitoare ca 
cele ce îndurasem la 30 August şi suferinţe cât nu am 
graiü să leţpovestesc ; el! de acum încolo ce mal aveam de 
făcut ? căci de stat în loc nu ne da mâna de frică să nu 
ne apuce Turcii înainte şi să se folosească el de munca 
noastră; trebuia făcut ceva, dar ce? Turcii se însărcinară 
să ne o spue el singuri.

Intr’o <Ji, pe la începutul lui Octombe, pe o vreme poso
morită, pe când tunurile ruseşti şi româneşti vërsaü foc 
şi pară spre Plevna şi Turcii tăceau mâlc, ne pomenirăm 
că ese chiar din senin o leotă de Turci ca cum ar fi eşit 
din pământ şi se năpustesc ca balaurii spre noi să ne pră
pădească şi mal multe nu. Noroc că în rëspântiea paralelei 
era un regiment de reservă care făcu pe nizaml şi musta- 
fîzî să cază d’a berbeleacul în şanţurile lor lăsând în mâi
nile noastre mal mulţi morţi şi răniţi; astă cercare de 
surprindere din partea duşmanilor costă pe Români puţin 
lucru, un mort şi câţî-va răniţi, dar pe noi cel patru foarte 
mult ne duru, căci mortul era Dumitru Grăurel, fratele nostru 
de cruce care se întâmplase să fie de santinelă în locul unde 
năvălise Turcii, şi plăti cu viaţa căci dăduse la vreme alarma.

Astă cercare neisbutită dete în gând lui general Alexan
dru Angelescu să dobândească voe de la general Cernab 
d'a face şi el o cercare de surprindere, adică să năvălească 
spre duşmani fără veste, mal cu seamă că oştenii cereaü 
în gura mare ca să facă ce o face şi să pue capët astei 
stări de lucruri nesuferită mal cu seamă că Turcii de la 
cercarea neisbutită nu mal daü semn de viaţă ca cum s’ar 
fi desnădăjduit şi ar fi părăsit tabia vecină.

Comandantul general îl dete voe, dar îl făcu rëspunzâtor 
personal de orl-ce urmare norocită saü nenorocită va în 
têmpina şi '1 opri cu străjnicie d'a băga în foc prea multă 
lume.
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XII.
Bătălia de la 7 Octombre

In (Jiua de 7 Octombre ne deşteptarăm în sgomotul asur- 
ditor ce făceau tunurile mal cu asupra ca în alte dăţi. Toate 
bateriele ruseşti şi româneşti vërsaü foc şi pară peste cui
burile turceşti şi ridicat cu bombele lor până în slava ce
rului praful parapetelor lor. La toată astă gălăgie, Turcii 
răspundeau cât se poate de slab despre muntele verde şi 
bateriele după înăltimele Kristineî, iar despre Bucova şi 
Gri vi Ça, rămase in cea maî deplină tăcere tabiele lor, ca 
•cum nici n'ar mai fi fost fiinţă vie prin ele.

Fără să ţinem socoteală de acest sgomot şi de bombele 
şi şrapnelele ce sburaü prin văsduh şi se spärgeaü ţipând 
cumplit p’aproape de anteposturile noastre, noi ne îmbră- 
carăm şi ne scuturarăm mai cu asupra ca în alte dăţî, ca 
unii ce eram hotăriţi să intrăm şi noi în foc, şi după aceia 
mâncarăm bine şi bâurăin câte o leacă de rachiă şi înce
purăm a ne urni spre gura paralelelor.

Mai înainte de a intra în bătaia tunurilor, Peneşiu cur
canul care împreună cu noi făcea parte din cele d'ântâiü 
cete de atac, ne trase la o parte şl ne <|ise :

— Fraţilor, se vede că D*deú a hotărît ca fie-ce biruinţă 
a Românilor pentru dobândirea sântei neatârnări, să fie 
însemnată în cartea cea mare a scriselor omeneşti cu viaţa 
unuia din cei (Jece fraţi de cruce care aü plecat voioşi din 
Vasluiű. "MÍ este teamă că şi âstă-<Ji.unul din noi va plăti 
cu viaţa astă nouă Încercare, astă nouă faptă de arme* 
Dar-ar D-(Jeü să fiă eu cel ales.

— Ba, ferească Dtjeű, strigáiü eü cutremurându-mă, tu 
trebuie să rămâi după noi ca să ne isbândeşti, fiind cel 
mal viteaz din toţi.

— Tu trebue să rămâi/ <Jise Nicolae Măgureanu, căci 
esel cel mai cărturar din toţi şi numai tu poţi să ,spui ur
maşilor cum ’şi-aîi plătit datoria către ţară cei nouă din 
Yaslui şi cu sergentul <£ece.

— Aşi vrea să rămânem toţi dacă ş'ar putea, răspunse
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sergentul, dar vë cunosc prea bine şi më cunoaştî şi voi 
pe mine ; nu suntem din aceia cari sä se codească când & 
de lucru şi sä dosească când e vorba de primejdie. De 
aceia fiind-că am rëmas prea puţini şi ar fi bine ca dintre 
noï sà rëmâie unui măcar în viaţă până la <Jiua cea mare 
şi frumoasă când steagul român va fâlfâi pe câmpul de 
bătălie deplin biruitor, şi ca să se ducă în mijlocul conce
tăţenilor noştri vestea cea bună a isprăvilor nóstre; pen- 
tre ca să potă unul din noi măcar să se ducă în ţinutul 
sëü şi să le <|ică celor dup'a casă : Fraţilor, ceï nouô din 
Vaslui 'şi-aii împlinit datoria ; România e biruitoare.

— Trăiască România, strigarăm noi înflăcăraţi.
— Ca să ne învrednicim dar de asemenea bucurie ne

povestită, urmă el, e bine să ne ferim, să ne pă^im, să ne 
ocrotim şi să ne retragem din faţa primejdiei îndată ce 
unul din noi va plăti cu viaţa sa datoria celor-1 alţi.

— Vel face tu una ca asta dacă voiù muri eü saü Mă- 
gureanu? ÿseiü eü cam întăritat, iUitându-mô chiondoriş 
la Mătrăgună.

— Eű de bună seamă am să fiu alesul acestei <Jile, răs
punse Peneş curcanul.

— Dar dacă nu vei fi ? întrebă cu resteală Bucur Mieilă 
întoarce-vel dosul bătăliei ma! nainte de a au<Ji semnalu- 
de retragere şi da-te-vel tu înapoi când comandantul ne- 
va striga : înainte?

— Nu, strigă cu hotărîre sergentul.
— Atunci de ce ne înveţi pe noi să fim mişei ? strigaiü eü 

cu hotărîre, pentru ce te înberci d’a ne face să nu mai fim 
vrednici de comandantul nostru?

— Pentru că vë iubesc şi mi se frige inima de mila voastră, 
strigă Peneş înduioşat.

— Lipsa de asemenea iubire, strigarăm de o dată, eür 
Bucur şi Măgureanu. Mai bine să fim morţi de cât în via
ţă ruşinaţi.

— O! fraţilor, oh! copii mei prea iubiţi, strigă sergentul 
de curcani înecându-se in suspine, atât de mişcat era, vé-

sînul meü ca să vë strâng cu ioc şi să strig.niţi colea pe

1
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în gura mare: Ferice eşti moşie sântă care al crescut pe 
Ştefan şi pc Mihal, că te-a învrednicit D-deü să nasc! şi 
să cresc! numai pul de şioiml, numai oşteni pe deplin pă
trunşi de simţul datoriei. Aideţl la bătălie, dragii mei cu 
frunţile în sus şi cu pepturile înainte; aideţl să înfrun
tăm moartea cu bărbăţie şi fără de îndoială căci cu noi 
este D-c|eu şi biruinţa.

— înainte spre bătălie, strigarăm noi mişcaţi până la 
lacrëmï şi sărirăm în şianţurl.

Şianţurile eraü pline cu oşteni cari mergeaü cu băgare 
de seamă şi în tăcere spre paralela No 4, unde era locul 
hotărît de întâlnire. Merserăm pân'acolo în cea mal deplină 
tăcere şi pitulându-ne, iar ajungând în răspântia sa. ne în
şir uirăm intr'ânsa şi ne strânserăm fie-care pe lângă steagul 
sôü aşteptând cu îngrijire dar fără teamă semnalul de 
atac.

Trei mi! de oameni fusese însărcinaţi cu astă încercare 
care, după părerea multor ofiţeri români şi străini, erea 
îndrăsneaţă şi nefolositoare; batalionul 1 de vânâtorl, 
regimentul 5 de dorobanţi 'şi un batalion din regimentul 
15 din care făceam şi noi parte fusese însărcinate cu astă 
încercare. Aţi au^it ce am ;făcut până atunci, cu toate 
acestea vâ spun drept de astă dată noi cel patru eram mal 
îngrijiţi ca orl-când ; încuragiarea cum că Turcii aii părăsit 
tabia nune mal momea, căci păţitania de la 6 Septembre 
ne învâţase minte ca să nu mal punem temeiü pe asemeni 
prefăcătorii, parigoria cum că chiar dac’om găsi Turci o să 
cădem năpaste peste el fără de veste şi o să’l găsim ne
pregătiţi, nu ne mângâia de loc căci sciam noi bine prin 
noi înşine că un soldat cum trebue în toată vremea, cât 
ţine râsboiul, e pregătit tot-d’a-una şi în orl-ce ceas de <Ji 
saü noapte, şi chiar nădejdea în scurtarea drumului care 
din 3000 şi mal bine de stânjeni se micşorase până la vr’o 
500 nu ne bucură aşa mult, de şi numai depărtarea ne 
fusese piedica de moarte în <|iua de 6 Septembre; numai 
simţul datoriei ne îmbărbăta, şi numai cunoştinţa că suntem
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soldaţi supuşi ori-cărei porunci ne făcea să mergem cu ho- 
tărîre spre moarte.

Ceasul ales pentru începutul atacului era o jumëtate 
după nămiezl. Mal nainte de a sosi acel ceas, artileria 
română'şi'cea rusească îndeşi loviturile, mal cu seamă pe 
cele îndreptate spre reduta vecină noă şi şirul de baterii 
din valea Bucovel. Pe la 10 şi jumëtate bombardarea se 
înfurie într’un chip ne pomenit şi loviturile se îndeşiră 
ast-fel în cât parc’ar fi fost salve de infanterie, dar salve
cari fâceaü pămentul să se cutremure şi urechile să nu 
mal au(Jă. Turcii mal întâiü tăcură mâlc, dar pe la 12 
ceasuri începură şi el să ne respundă, îndreptându-şî toate 
loviturile din toate părţile numai spre noi, ca cum le-ar fi 
şoptit cine-va la ureche că despre noi li se pregătea ceva.

Astă luptă uriaşă de bubuituri ţinu uh ceas şi ceva ; 
într’acăstă vreme mal mult de o mie de bombe şi şrapnele se 
sparseră în jurul nostru fără să ne pricinuiască vre un rëü, 
căci geniul nostru ne apărase şanţurile cu adăposturi sigure 
şi sănătoase cari ’şî iideaü dă ţăndările boambelor şi şrapnele- 
lor. La 12 şi un sfert tunurile noastre încetară de o dată 
şi un pluton de geniü sări peste parapete în cap cu gabi- 
oanele umplute cu lână şi dete fuga spre şanţurile duşmă
neşti.

Atunci se dădu iarăşi pe faţă vicleşugul turcesc ; o 
ploaie de gloanţe eşite din parapete şi şanţurile tabiei 
căzură ca grindina peste el şi se isbiră cumplit de gabioanele 
lor, dar lor nu le făcură nici un rëü şi le dete răgaz să 
ajungă până în marginea şanţului tabiei şi să le arunce în 
întru, însă după ce’şî făcură datoria şi rômase fără adăposturi, 
sărmanii se grăbiră a da numai de cat dosul, dar salvele 
duşmăneşti iî culcară pe “toţi la pămănt ca să nu să mal 
scoale.

La 12 şi jumătate punct primirăm şi noi poruncă d'a 
sări peste parapeturi, şi numai de cât batalionul nostru cu 
batalionul de vănătorî in frunte se văzu pe câmpia lu
cie sub o vipie de foc din cele mal cumplite. O clipă sol
daţii din regimentul ăl 5-lea de dorobanţi păru c'ar vrea sä



89

se codească şi sä nu vrea să iasă din paralele ; atunci Pe
ne? curcanu al nostru care de când plecase a casă steagul 
regimentului sëü suspina în deşert şi ducea dorul scum
pului sëü stindard, puse mâna pe steagul acelui regiment, 
îl smulse din măna celui ce îl ţinea şi sări fuga peste pa
rapet în câmpul de luptă strigând :

— Cine e venetic rămâe, iar cine e român vie să moară 
sub cutele steagului sëü.

Atuncî un ura puternic eşi din toate pepturile şi tot re
gimentul eşi ca un ora din şanţuri şi merse la vreme să 
se isbească cu cumplita moarte.

Intr’adevër era o curată moarte şi din cele cumplite în
cercarea ce eram siliţi să facem. Turcii par’că fusese pre
vestiţi că o să ’i atacăm într’acea di şi din acea parte, 
căol adunase un sudom de oameni în partea locului şi îl 
înţesase clae peste grămadă pe parapete şi prin şanţuri. 
A cui era vina? a comandantului nostru care deprinsese 
pe Turci cu atacurile prefăcute şi îl făcuse să fie cu bă- 
gaie de seamă şi să se pregătească din vreme de un atac 
adevërat.

Unul din prisonieril Turci după luarea Plevneî îmi spuse că 
10,000 de Nizami înconjurau reduta din faţa noastră în <Jiua 
de 7 Octombre şi alţi 4,000 staü la reservă în lagărul În
tărit de la Bucova; tot el îmi spuse că în şanţuri într’un 
loc lat de o jumëtate de stânjin staü grămădiţi trei rân
duri de soldaţi, douë rânduri de tiraliórl, unii cu burta pe 
pâment întinşi pe muchia parapetului, şi alţii în picioare 
la spatele lor cu puscele întinse ped'asupra-capetelor lor, 
iar al treilea rând sta la spatele acestora cu baionetele în
crucişate gata să primească în spăngi pe cel ce vor în- 
drăsni să sară în şanţuri. Oamenii staü că sardelele lipiţi 
unul de altul, fiecare purtaü în mâiiă carabine Regminton 
cu cameră în care se Tera de o dată un pachet: dé 16 
cartuşe şi fie-care avea dinainte câte b cutie de tinichea 
ce coprindea 100 de pachete. Culcaţi şi la adëposturï tur
cii îşi ţineah rezemate de vërful ascuţit al : gabioanèlor 
.grelele lor puşti şi trägeaü fără de preget în noi fără să



■

90

se sanchişească de nimic, pe când noi asudam sânge sub 
cumplitul foc al pusciior lor.

Cu toate acestea noi mergeam înainte, de şi vedeam că» 
ne rărim mereu şi plătim fie-ce pas cu <|eciml de fraţi 
noi mergeam în fugă şi risipiţi fâră să dăm un singur foc, 
adâpostmdu-ne care cu gabioanele, care cu fascinele şi care 
cu scările ce purtam în braţe, noi mergeam şi muriam fâră să 
<|icem măcar pis. Bine rëü no! înaintam, dar cu cât înaintam 
numërul nostru se împuţina şi focul duşmanilor se îndesa. 
A merge mai departe era de prisos, căci aveam să ajun
gem într'un număr prea mic pentru a susţine atacul. Co
lonel Angelescu care privea din paralelă înţelese bine că a 
socotit r0u,.şi ca să 'şl îndrepteze greşala dete ordinul de 
retragere.

Ar fi făcut bine să se mulţumească cu atât şi cred că s’ar 
fi mulţumit, dar nu se putu, căci noi ne înferbântasem, ne 
ardea sufletul de luptă şi muream de nerăbdare d'a isbândi 
cu un minut mal curênd pe acea mulţime de fraţi căluţi 
pe câmpul de resboiü fâră de nici un folos. Vëc^ênd că nu 
e chip să ne potolească, colonelul se hotorî să bage în foc 
şi armata de reservă, adică regimentul al 7-lea de linie şi 
iarăşi batalionul 1 de vânători, care ardea mal mult de 
dorinţă de a se bate şi care de astă dată avea să meargă 
în coadă în loc de cap.

Aşa dar se hotărî a se reînoi lupta printr’un atac de 
noapte, lucru ce încă nu încercase Românii pân'atuncî; 
oştenii primiră cu bucurie, şi pe la 7 ciasurî săriră peste 
parapete numai armata de linie, căci dorobanţii care trăise 
atâta vreme în şanţuri şi muncise cu săpatul fără între
rupere mal bine de o lună eraü prea obosiţi; pe noi însă 
cel patru nu ne răbdă inima să stăm cu mân ele în sîn şi 
ne luarăm după luptători fără să ne cerem voe.

De astă dată sosirăm până la şianţurl fără mari perderl, 
sărirăm chiar în ele peste Turci clae peste grămadă, dar 
acolo, acolo ! cum v'am spus şianţurile eraü |îndesate 
duşmani numeroşi ca nisipul mării, şi parapetele tabiel era 
împănate nuind cu vêrfurï de baionete. Atunci să te ţ1

de
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pârleo, atunci să ve<JÏ luptă pept la pept, baionetă în baio 
netă, măcelărie curată !

AÏ noştri se luptau cu desnădejdea înverşunării, duşmăni
se apäraü cu furia urel de creştini. Noi dam, el daü, noi 
străpungeam, el strapungeaü, noi despicam ţeste, el des- 
picaü ţeste, noi impuşcam în gura ţevel, el impuşcau în 
gura ţevel ; nu se alegea cine e biruitorul, cine e biruitul, 
cine e mal tare şi cine e mal slab ?

Cu toatea aceastea peste un ceas de luptă crâncenă al 
noştri isbuti să golească şianţurile şi să rëmâe stăpâni 
peste ele, dar nu le fu de aşa mare folos, căci leota după 
parapete care pân’atuncî stătuse cu mânele în sin îndrep
tară poscele spre noi şi începură să ne culce la pSmênt cu 
duiumu tocmai când ne pregăteam scările spre a ne sui. 
Vëcjênd că nu era chip de stat în şanţ, cotirăm la dreapta,, 
înconjurarăm reduta ca s'o apucăm pe la spate, dar şi 
acolo nu túrám mal norocoşi căci dădurăm peste reservele 
turceşti şi încinserăm cu eî o luptă din cele ma; crâncene 
şi mal ucigătoare.

Câtă-va vreme după astă luptă, Peneş curcanul ne chiămâ 
la sine împreună cu câţl-va din venătorî şi ne tăcu semn 
să '1 urmăm. Noi care eram deprinşi a 'I da o oarbă as
cultare îl urmarăm prin ploaia de gloanţe fără cea mai 
mică îndoială, asemenea îl urmâ şi cel alţi cari eraù traşi 
«pre densul numai de vestea numelui sëü, şi merserăm 
sst-fel tupilându-ne prin partea stângă aşianţulul care nu 
era aşa de strajnic păzită până ce ajunserăm într'un colţ. 
Acolo ne făcu semn Mătrăgună să stăm pe loc, aşe<|â sin
gur scara ce purtam eü în braţe, se sui pe dênsa şi ne 
făcu iarăşi semn ca sä '1 urmăm; îl urmară, Nicolas Mă- 
gureanu după el, eü după Măgureanu, Bucur Mieilă după 
mine şi vânëtoriï după noi. Turcii nu ne văzură saü se 
prefăcură şi ne lăsară să ne suim în pace, dar când ajunse 
Peneşifi în creastă şi se pregătea a înfige pe parapet 
un fanion ce smulsese de la un vânëtor, de o dată scara 
se cutremură, un sgomot neînţeles sbârnăi pe la urechile 
noastre ca sgomotul unor Uiurî ce se încordează şi se
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descordează, şi de o dată, scara noastră fu apucată de o 
mănă nevö^utä de ia capëtul de sus şi Împinsă înapoi cu 
o putere nepovestită, în cât merse ca o săgeată cu noi cu 
toţii să se trântească de marginea cea altă a şanţului şi 
să ne prebuşească pe mine, Bucur şi şase vânëtor! în mij
locul câmpiei cât se poate de depărcior de şanţuri.

Simţind că nu m’am ales cu nimic alt de cât cu câte-va 
cotonogiturî, începui să më têrësc pe brânci spre şianţ, 
asemenea făcu şi Bucur şi tovarăşii mei de nenorocire, şi 
vë<Jêndu-ne în întru, alergarăm în locul unde era scara ca 
să vedem ce s’au făcut Peneşiu curcanul şi cu Măgureanu 
care se suise pe parapet şi nu căzuse împreună cu scara 
o dată cu noi. Pe Peneşiă 11 găsirăm cjăcend In fundul 
şanţului întins la pămdnt fără de cunoştinţă, lângă fanio
nul lui dar pe Măgureanu nicăerl ! Aurind chiar într’acei 
minut că sună trâmbiţa de retragere, eü luat pe Mătră
gună în braţe, më amestecai cu fraţii mei de arme care 
se întorceaü înapoi cu sufletul plin de amărăciune că nu 
isbutise .a înfrânge cerbicia duşmanilor, şi më întorseiü în 
paralelă împreună cu scumpa mea sarcină fără să pat 
nimic.

Noaptea o petrecurăm în parapete; tristă şi dureroasă 
noapte ! noapte de oboseală şi de amărăciune, după o <Ji de 
înfrângere. La ce ne folosise tot curagiul şi bărbăţia ce 
desfăşuraserăm dacă nu fusese biruinţa rësplata ostenele- 
lor noastre!

Mătrăgună fu dat pe mâna doctorilor; el îl căutarăpre
tutindeni, îl pipăiră pretutindeni, îl făcură să ’şî vie în 
fire şi'la urma urmelor më încredinţară că n’avea nimic, 
că a doua (Ji o să fie pe picioare teafër şi nevătămat şi 
că leşinul în care căzuse a fost urmarea unei sguduituri 
puternice şi unei sdruncinăturl pricinuită dintr’o cădere 
de sus. Unii dini doctori eraii de părere că păgânii s'aü 
slujit cu ajutorul acelor teluri de nişte maşini numite elec
trice care trăsnesc întocmai ca Sfîntul Ilie.

A doua <ji într'adevër scumpul meü sergent se sculâ p0 
picioare şi më încredinţa că era bine, n'avea nimic şi nu
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durea de cât numai capul, dar 'ml a spus că era foarte a- 
mărît căci n’am isbutit şi că a vë(£ut pe fratele nostru de 
arme cărând in tabia duşmană şi perind prin sute de îm
punsături de baionete.

Doi ofiţeri, căpitan Dimitrie Gănescu şi sublocotenentul 
Lemnea şi 283 soldaţi plătiră cu viaţa astă luptă nenoro
coasă, iar 20 de ofiţeri, între care şi locotenentul colonei 
Grigore Ioan.şi 622 soldaţi se alese cu răni mal mult sau 
mal puţin grele.

A doua di şi a treia <Ji urmă regulat bombardarea Plev- 
neî, însă a patra (Ji adică la 10 Octombre tunurile amu
ţiră din amândouă părţile, căci avu loc armistiţiul de care 
v’am vorbit pentru îngroparea morţilor şi strângerea 
răniţilor. Ast armistiţiti dură de la 10 ciasurl dimineaţa şi 
până la 2 după prânz. Numai de cât se trase o zonă de 
o potrivă de lată între amendouâ posiţiele şi îndată foştii 
duşmani eşiră din şanţuri fără de arme, începură să alerge 
de colo până colo, să se întâlnească, să se privească în 
voe, vechile c unoştinţe să schimbe câte un cuvânt priete
nesc şi chiar să 'şl împrumute tutun intre el, căci între 
Români şi Turci, cu toată vechia duşmănie, avusese loc 
în tot-d’a-una strânse legături, mal cu seamă între mărgi
naşii despre Dunăre, şi cunoştinţa între oameni, cu toată 
ura dintre neamuri, nu se uită nici o dată.

Chiar la înmormântare ne deterâm ajutor unii altora 
cel ce isprăviră mal curând ajutară pe cel mal zăbavnicl,' 
şi cu chipul acesta făcurăm ca să nu se mal prelungească 
armistiţiul peste ceasul hotărît.

La doué ceasuri punct fie-care intrarăm în şanţurile noas
tre şi o bubuitură de tun pornită din întăririle de la Bu- 
cova ne vesti că râsboiul iarăşi a început ; da§ până seara 
nu mal începu harţa, ci fie-care Român saü Turc putu să 
iasă iarăşi din şanţuri fără de arme ca să se ducă de colo 
până colo nesupârat şi să se întâlnească în drum fără să - 
'Şl facă cel mal mic rèü.
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xni.
Plevna înconjurată

După sfirşitul asbor istorisiri, Yelicu se sculâ în sus, şi 
re^emându-se p8 picioarele sale de lemn, făcu semn ascul
tătorilor sëï că a ostenit şi nu mâl poate grăi, şi şontâc* 
şontâc, intră în casă, rezemându-s6 de umërul femei cele1 
voinici, poftind unchiaşilor noapte bună ; iar a doua (|i se 
adunară mal din vreme pe prispa casei şi pe la scăpatul 
soarelui Yelicu începu iarăşi să grăiască în chipul următor :

Cică vodă se supërâ foarte mult pe colonelul Anghelescu 
a făcut astă cercare sângeroasă, şi mustră cam aspru pe 
.general Cernât că ’I a dat voe ; d’ai de astea se şopteai! 
printre noi în filele ce urmă după astă nenorocoasă bătălie» 
şi faptele începu să cam adeverească lucrurile. In diua de 
12 Octombre divizia noastră priimi poruncă d’a părăsi 
Grivi{a şi d’a face schimb cu divizia Il-a. începui să plăng 
•când au^iiú că părăseam cărapui de rësboiü fără să am 
parte d'a vedea rësboiul sfîrşit şi mi se strănse inima de 
durere când vëduiü că trecem Vidul, ne depărtăm cu totul 
de Plevna şi ne înşiruirn pe drumul pe care venise dividia 
a Il-a şi IlI-a de la Corabia, adică între Caciamuniţa, De’ 
mirkiol şi Trestenic, cu totul depărtaţi de grosul armatei 
noastre şi legaţi de brigada colonelului Sachelarie care în
conjura Opanezul numai prin călăraşii colonelului Rosno- 
vanu.

Un singur lucru ne mal bncurâ şi ne făcu a ne hrăni de 
oare-carî nădejde : garda împărătească Rusă sosise şi ocupase 
tocmai partea de dincolo de Vid dintre Krişina, adică aripa 
stângă a Ruşilor, Blaşovaţ şi Doini şi Górni Etropol. Cu 
chipul acesta Plevna fu cu desăvârşire înconjurată de ojtl 
îndestulătoare de toate armele: infanterie, cavalerie şi arti
lerie, şi Osman fu osândit ca saü să se predea saű să moră 
de foame.

Ruşii se încercase şi mal înainte de sosirea garde! să
col o-înconjure Plevna cu cavaleria generalului Krilov şi a 

nelilor noştri Formac şi Creţeanu, dar nu făcu nici o is“
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pravă, că Osman Paşea era în (Jilnică înţelegere cu Şef- 
chet-Paşea care era tăbărît în Orchania ceva mal Incoa de 
■Sofia, şi de douë ori putu să aducă în oraşul înconjurat 
•sute de care pline cu proviziunl, apărate de nenumărate 
oşti compuse din infanterie şi artilerie, carejintrară şi eşiră 
printre liniele de înconjurare fără ca cavaleria noastră să 
le poată face ceva.

îndată însă ce sosi general Gurco cu aï sëï se schimbară 
•cu totul lucrurile şi merticul de convoiurî li se tăe cu 
totul ; înţelegerile cu Sofia asemenea se precurmară, şi 
garda împărătească mânată de fugosul el comandant, după 
ce lăsâ împrejurul Plevnel oşti îndestulătoare, porni cu 
floarea grenadirilor sëï spre acel fët-frumos bine-fâcătorî 
spre acel Şefchet mântuitorul, spre acea mână dreaptă 
a Ghaziulul de Osman, ca să 'I dea bună <|iua şi să TI 
spue numai douë vorbuliţe le ureche.

Mergênd pe şoseaua dintre Plevna şi Sofia, General Gurco 
dătu nu departe de rîul Vid de o cetăţue turcească aşezată 
pe o moviliţă între drumul mare şi satul Górni Dubnic, şi 
după o luptă înverşunată şi foarte sângeroasă care ţinu de 
dimineaţa şi până la 6 şi jumëtate ciasurl seara, Buşii ocu
pară reduta şi făcură prisonierl pe Ahmed Hivzi Paşa, 53 
ofiţeri şi 2305 soldaţi, de la care luară 4 tunuri Krup şi o 
mare cantitate de pusei şi de amuniţie. Astă biruinţă costă pe 
ruşi 1 general şi 3 colonel! morţi, 2 generali şi 11 colonel! 
răniţi şi 3,125 soldaţi morţi, răniţi şi rătăciţi.

Brigada cavaleriei noastre comandată de colonelul For
máé lua o parte foarte însemnată în astă luptă, săvârşind 
cu o parte din oştile sale o demonstraţie, adică o prefăcă
torie de luptă între Deveniţa şi Cervenber în jos de Teliş 
despre Sofia, şi cu cea altă făcu o recunoaştere spre 
Isker până la CiomavacI ca să ferească pe luptători de o 
năvălire turcească fără de veste despre Rahova.

Asemenea şi artileria şi infanteria noastră le fu de mare 
ajutor ca si oprească pe Osman care fusese vestit la 
vreme d’a face o eşire spre Vid, căci din <|orî de <|i arti- 
sria începu să bombardeze poziţiile, şi infanteria sta gata
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în şanţuri ca să sară la atac la cel d’ântâiü semn. Astă 
purtare târ<Jiă fácu pe Gaziu.l să stea cu minte pe loc şi să 
lase Górni Dubniculul în voia întâmplării.

Nu departe de reduta luată se afla altă redută tot aşa 
de puternică şi tot aşa de bine apărată care se afla aşe
zată în vecinătatea satului Teliş şi care împreună cu cea 
luată forma cheia drumului spre Balcanii Sofiei. Astă în
tărire. că(|u mal cu înlesnire ca vecina sa, şi după o bom
bardare de 3 ciasurl şi un atac care nu dură nici un ceas, 
Haki Paşa. comandantul cetăţui în <^iua de 16 0ctombrepe 
la .2 ceasuri şi jumătate după prânz capitulă împreună cu 
garnisoana sa, şi lăsă în manele biruitorilor şapte batalioane 
de niza'ml, 4 tunuri şi mai multe mii de pusei şi lă<|Î cu 
cartuşe.

De aci încolo Gurco nu mal întâmpină o împotrivire se
rioasă din partea Turcilor, Tevenul, Vraţa, Lucoviţa, Pre- 
vaţul şi chiar Orhania căcjură pe rănd după oare-care îm
potrivire în mânéle Ruşilor, fără ca Turcii să ’şî isbăndească 
ruşinoasa înfrângere de cât prin fapte sălbatice, schingiuiri 
nefolositoare, măcelărie de răniţi şi curse mişeleştî cari nu 
le foloseaü la nimic, ,ci numai dovedeaţi lume! slăbiciunea în 
care căzuse.

Osman-Paşa vă(Jându-se cu totul părăsit şi despărţit de 
al săi, mal întâiû părăsi posiţiele de peste Vid. Doini Dub- 
nicul şi Doini Metropolul, căzură în mânele noastre fără 
de luptă şi apărătorii lor se retraseră în scorbora Plevnel ; 
Gaziu, ca să 'şl cunoască şi mal bine starea în care se 
afla trămise iscoade tainice care putură să se strecoare 
noaptea printre cercul de fer spre a vesti celor de la 
Stambul starea în care se afla şi a le cere voe ca să se retragă 
până mal era încă vreme spre Vidin sau Sofia. Iscoadele 
sosiră la Ţaligrad, dar marele develet nu se prea grăbi a 
trimete îndată un răspuns înapoi, şi ne dete nouă răgaz ca 
să facem celé de cuviinţă.

Mal Intêiü ne puserăm să strângem rîndurile de încon
jurare, general Scobelef ocupă Muntele verde pe care de 
astă dată îl apără vitejeşte împotriva orl-cărul atac şi
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dată după el artileria noastră povăţuită de iscoade localnice 
cari cunosceaü bine locurile, merse în <Jiua de 19 Octom
brie prin poteci ascunse vederilor duşmane şi ocupă înăl- 
ţimele de la Susurlu (Bivolari) care domina Opanesul.

Intr'astă vreme geniul nostru nu stătu cu manele în 
sin ; el Începu să pregătească lucruri mari cari ar ii spăi- 
méntat lumea întreagă prin îndrăsneala lor şi ar fi înălţat 
în norii slavei numele de român daca ar fi avut parte şi 
vreme ca să le aducă la îndeplinire. Mai întâiü se puse a 
săpa două galerii de mină pe care le îndreptă spre Gri viţa 
No. 2 şi le duse până sub parapetele tàbieï. După ce le dete 
gata, aşecjâ într’ănsele suluri de cânepă pline cu iarbă de 
puşcă şi le legară căpătâele cu o aprinzătoare sistem Bix- 
ford. Insă nu se sluji de astă mină, căci tocmai când să 'Ï 
dea foc, soldaţii de geniu dătură din întâmplare de o con- 
tra-mină turcească care mergea până sub reduta noastră şi 
ne punea şi pe noi într’aceiaşl primejdie în care ii puneam 
no! pe el.

îndată ce se descoperi această taină geniul nostru de 
frică părăsi acea încercare, şl se apucă de o lucrare mult 
mal măreaţă; se puse a abate rîul Yid prin stăvilare şi 
alte lucrări meşteşugite din albia lui spre a se revărsa 
peste valea Plevnel, care, precum seim, era aşezată într'o 
vizuină joasă supusă la dese revărsări. A lua Plevna 
prin înnec, a goni pe Nizamî din şanţuri prin apă şi a 
schimba redutele de sus in ostroave şi cele de jos înbăi" 
tăcae; a face de petrecanie groasniculul Osman numai 
prin o mână de oameni iscusiţi şi câte-va scânduri co
borâte la vreme în albia rîulul, iată planul ofiţerilor noştri 
de geniű. Păcat că astă născocire le veni In minte prea 
târdiü şi Osman-Paşa se predă mal înainte d'a fi zăgazu
rile gata.

Pe când artileria bombarda şi îşi strângea mereu rândurile, 
pe când geniul lucra lamine şi la zăgazuri,'şi cavalerialalerga 
In cruciş şi iu curmeziş peste câmpiele vecine, infanteria nu 
stetu nici ea in nelucrare. Isprăvile generalului Gurco 
Puse în mare ispită pe al noştri şi 'I făcu să se hotărască

7
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a cerca şi eî roata norocului singuri singurei ca să ştie 
lumea ce pot când sunt de capul lor.

Pân’aci toată lumea lëuda vrednicia noastră, dar gurile 
rele (Jiceau că suntem vrednici fiind-căsciam că aveam pe 
Muscali în coastele noastre, şi numai frica şi ruşinea ne 
Insufla bărbăţie; era de neaperată trebuinţă a ne încerca 
şi noi singuri norocul, adică a lua parte numai noi la o 
faptă de arme deosebită şi depărtată de oştile româneşti.

Rahova era încă în mâna turcilor; ea era o cetate des
tul de puternică, mai puternică ca Górni Dubnicul şi Teleşul ; 
într'ênsa se adëpostea o garnisoană numeroasă, şi acea 
garnisoană ar fi putut sprijini mersul nesupërat al unei ar
mate puternice venită de la Vidin pe marginea Dunărei, 
şi ar fi putut nelinişti foarte mult dosul gardei lui Gurco 
care se afla în Vraţa la o palmă de loc mai jos de ea. 
Astă cetate trebuia luată cu orî-ce preţ şi armata română 
fu însărcinată cu astă grea îndatorire.

Domnul nostru nu se întrista de loc de astă sarcină căci 
era sigur de destoinicia noastră şi avea deplină încredere 
în vrednicia oştenilor sói. El cum au<£i că s’a rostit astă 
părere în sfatul celor mari, o primi cu bucurie, o sprijini 
cu căldură şi făcu tot ce ’I cu putinţă d'a s'o aducă la în
deplinire numai de către al noştri.

Ruşii se înduplecară, dar nu se lăsară până nu ames
tecară şi piper în sare, adică până nu alăturară pe lângă 
cavaleria noastră pe generalul rus de cavalerie Mayendorff 
cu un regiment de ulanî şi patru tunuri mici.

îndată ce se alcătui hotărît acest plan, Vodă însărcinâ 
pe general Slăniceanu, atunci colonel, cu aducerea lui la 
îndeplinire şi îl lăsâ să aleagă în voe regimentele ce 'I va 
plăcea. Colonel Slăniceanu alese oştile cele mal tinere 
din cele d'ântêiù trei divinii, adică batalionul de Mehedinţi 
din regimentul 1 de dorobanţi comandat de maior Buri- 
leanu, batalionul de Muscel din regimentul al 4-lea co
mandat de maior Ene, regimentul al 10-lea Putna şi Râm- 
nicul-Sărat comandatlde colonel Măldărescu şi o parte din 
regimentul al 16-lea comandat de maior Burchi, toţi doro-
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banţî, toţi curcănaşi, toţi vulturi cari s'aü luptat cu ursul 
la potecă şi cu Ungurul la rëstoace. Cavaleria era compusă 
din un regiment de roşiori şi regimentele al 2-lea, al 8-lea 
şi al 9-lea de călăraşi, comandate de colonel Cernavodeanu 
şi locotenenţii coloneii Pereţ şi St. Rosetti, şi artileria din 
patru baterii pedestre şi una călare cu tunuri de oţel sis
tem Krup şi o baterie pedestră cu tunuri de bronz sistem 
vechiü comandată de locotenent-colonel Dumitrescu Maican*

Mal înainte de a porni astă mică armie care nu numëra 
mal mult de 5000 oameni peste tot, general Slăniceanu 
trămise o anteguardă în recunoaştere prin prejur, şi aflând 
că se afla o redută turcească în marginea Dunărei nu de
parte de satul Vadin, porni numai de cât spre partea lo
cului în (Jiua de 19 Octombre trei companii de infanterie, 
douë escadroane de cavalerie şi o baterie de artilerie cu 
douë tunuri cari căzură fără veste peste turci, le aprinse 
erbăria cu o lovitură de tun bine îndreptată şi 'I püse pé 
goană mal înainte de a’I înconjura Călăraşii se luară numai 
de cât după el, puse mâna pe unii, fugăriră pe alţii până 
în băltacurile Dunărei, şi nu se lăsară până ce nu le făcu 
de petrecanie celor mal mulţi şi prigoniră pe cel mal iuţi 
de picioare până la Rachova.

După astă biruinţă neînsemnată în sine dar foarte în
curajatoare pentru o armată neispitită şia lcătuită în mare 
parte diu recruţi, generalul Slăniceanu porni în fruntea oş
tilor sale în <Jiua de 2 Noembre spre zidurile Rahovel.

Ah! ce rëü 'ml pare că n’am putut să iaü şi eü parte 
la strălucitele fapte ce se petrecură de către oştenii ro
mâni împrejurul astei cetăţi! îmi muşc mânele de ciudă 
•când më gândesc că nişte blestemate de friguri care mÔ 
cam încercau de când cu şederea prin şanţuri, më trântiră 
la pâmént cu douë trei cjile înainte de pornire şi më, tri
mese la ambulanţă pentru vre-o douë săptămâni.

Nici Peneş Curcanul nu putu să se ducă din pricina 
durerii lui de cap ce ’1 chinuia cumplit de la 7 Octombre 
incoa; numai Bucur Mieilă dintre noi patru putu să 
meargă, dar se duse săracul ca să nu se maîv întoarcă ! O
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ticăloasă de scroafă de oţel îl spintecă peptul când se urca« 
pe coasta Lescovaţuluî ca să atace reduta cea mare, şi il 
făcu să se ducă d’a berbeleacul în vale lipsit de viaţă.

încă unul din noi plăti cu viaţa astă noué dovadă de 
vrednicie a neamului românesc. Oţî fi aliat şi d-voastră de
là alţii cele ce s'aü petrecut până ce puserăm mâna pe 
acea cetate, vitejia ce desfăşurară aï noştri! în (Jiua de 7 
Noembre, atăcând Rachova despre Selanoviţa şi suind ripa- 
Lescovaţulul; oţî fi aflat cum muri maior Ene şi Giurescu 
în fruntea vitejilor lor şi cum Mehedinţenil apărară podul 
de peste Schit în diua de 9 Noembre când Turcii luase 
fuga ; eu nu sunt în stare să vi le spui că le am aliat şi 
eü ciontite după la soldaţi carîn’au fost faţă la desfăşu
rarea acestor lupte, şi care ni le spuse tocmai peste 
vr’o <£ece <£ile după ce se petrecură, adică când eşiitl din 
spital scăpat de friguri. De atunci şi până acum eü nu mal 
putulü să daü ochi cu cel ce se rësboise la Rachova, căci 
el după biruinţă porniră spre Vidin1), iar după încheierea 
păcii el apucară spre dreapta şi eü cu al mei spre stânga.

XIV
începutul sfârşitului

Luarea Rahovel pricinui mare bucurie între Români, şi- 
ar fi pricinuit şi mai mare, şi ar fi înălţat şi mal sus fala 
numelui românesc daca n’ar fi fost amestecat ca mărarul 
generalul Rus, care în loc d’a ne da ajutor zăticni pe aï 
noştri ţin6ndu-I o zi întreagă în nelucrare prin fel de fel 
de păreri impotrivitoare părerilor noastre şi lăsând pe Turci 
să fugă pe la nasul lor cu tuuurl, furgoane cu tot. Asta 
însă ne fu drept învăţătură de minte pentru viitor ca să 
nu mal avem în clin şi în mînecă cu streinii, şi pentru c& 
altă dată când o mal fi să avem nevoe de a ne întovărăşi 
cu cine-va, să luăm mal din nainte înţelegere ca să nu mai 
dăm de dandanale. Gu toate acestea luarea Rahovel tot-

1) Descrierea detaliată a bătăliei de la liahova se află în nuvela 
Amazona de la Rachova publicată In anul 1889, in ediţie äeparatä.
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fu un ghimpe pentru duşmănoşii noştri prieteni şi o prici
nă de mândrie pentru noi ; petrecerile şi ziafeturile între 
cei mari se ţinu lanţ o săptămână întreagă ; chiar împăra
tul Alexandru bău un pahar de vin în sănătatea biruinţe! 
Românilor acestea tóté turbară pe pismătăriţiî de Muscali.

O dată cu astă veste sosi şi alta tot aşa de îmbucură
toare; Carsul, o cetate puternică de prin fundul Asiei, pe 
unde iarăşi se băteau Muscalii cu Turci!, şi care pe semne 
era cheia acelor locuri, bună oară cum fu Plevna aicî, că
zuse după o sângeroasă luptă în noaptea spre 6 Noembre 
în mânele aliaţilor noştri şi lăsase întreaga ţară Armeneas
că pe mânele biruitorilor. Iată prilej de noul chefuri şi 
benchetuell pentru ce! mar! şi cu dare de mână, şi de nă
dejdi îmbucurătoare pentru no.! ce! mic! pentru care cel 
ma! mare chef şi cea mal veselă benchetuială era nădejdea 
d’a sfârşi ma! curénd cu bine acest rësboiü ca să ne în
toarcem biruitori şi cu sănătate pe la casa cu! ne are.

Semnele unul sfărşit apropiat se vedea din zi în zi şi ne 
făcea să îndurăm ma! cu răbdare necazurile şi strâmtoră
rile. De la 7 Octombre nu ma! încercarăm nie! un asalt, 
dar ne prefâcurăm de câte-va or! că vrem să ne repezim 
spre Griviţa No. 2 şi perdurăm aşa în dorul lele! câţî-va 
oamen!. Ast-fei făcurăm în ziua de 12 Octombre când 
atacă Ruşii Górni Dubnicul, pentru ca să facem pe Turc 
să creadă că era gata să-î luăm pe la spate şi să împiedi
căm pe OsmanPaşa d'a alerga în ajutorul Iu! Ahmed Hivzi 
Paşa. Asemenea prefăcătorie ma! făcurăm şi în ziua de 16 
•Octombre pentru ca să dăm răgaz luîGurcosă ia Teleşiul î 
iar de atunci ne astâmpărarăm şi no! şi Turcii şi ne văzu
răm în tignă de ce ne apucasem, adică noi de minele şi 
săgazele noastre care să arunce pe Turc! în văzduh saü 
săT înece în apă, şi el de mina lor care să ne trămită în 
sinul lui Avram.

No! bine rëü eram ma! în ogodul nostru, căci eram în 
legătură cu ţara şi puteam să ne aducem tot'că'ne lipsea, 
adică de mâncare ma! îndestulătoare, haine ;de premeneală
Şi ceva îmbrăcăminte ma! groasă, dăr Turcih eraü strâmto-

f \V'/

\ v- ■.



102

raţl de tot:' şi de foame, şi de frig şi de toate neajunsurile. 
Nouă începu să ne dea mâncare mai multă şi mai bu
nicică, el fură nevoiţi să înjumătăţească porţia şi să mă
nânce ca vai de lum6 ce puteau să găsească ; noi beam de 
două ori pe zi rachiü tare ca să>ne desmorţească sângele, 
şi el beau în luna lui Noembre apă cu ghiaţă ; noi ne în
ţolirăm cu cojoacele de oaie şi cu flaneluţe groase trămise 
din ţară de inimele iubitoare de oameni, şi eï dârdâiaü să
racii de frig în jerpeliturile lor de haine de vară, mai toate 
rupte şi hărtănite. Zëü, câte o dată ne era mal mare mila 
de el, căci şi el erau oameni, şi eï sufereaü, şi ei simţeaţi 
ce e durerea, şi când e la adicăte eî nu stricase nimic ci 
mal marii lor care eraü singuri vinovaţi.

Văzăndu-se în aşa stare de jale, strânşi în chingi de 
pretutindeni, strâmtoraţi de foame şi de lipsă şi fără nădejde 
de mântuire de nicăeri, trebue să fi simţit în sufletul lor 
cea mal mare amărăciune, cea mai mare desnădejde, tre
bue să fi fost coprinşi de o furie nebună împotriva celor 
din Stambul care ’i a osândit să îndure fără de nici un 
folos toate aste neajunsuri. La acestea toate mai marii 
noştri mai adăogară şi alte neajunsuri care le mări încă 
suferinţele lor; ca cum nu s’ar fi mulţumit numai cu atât, 
el începură ale întărâta şi mai mult necazul scriind pe 
cearşiafuri întregi de pânză cu vopsea neagră şi cu slove 
cât stânjenul : „Românii au luat Rahora la 7 Noembre 
şi Ruşii aü luat Carsulla 5 Noembre.“

Aceste ciarşiafurl fură întinse pe cerce vele de lemn mari 
şi bătute de câte un par înfipt în cele mal înaintate linii 
ale anteposturilor ca să le citească cei înconjuraţi. Mai le 
aruncară şi gazete franţuzeşti şi englezeşti care poves
teaţi pe larg cum s'aü petrecut aceste doué întâmplări şi 
le mal aruncară din când în când şi câte o pâne pe care 
era scris: Racova a căzut, Carsu s'a luat.

Cearşeaîele fură primite de turci prin împuşcături 
le ciurui şi chiar le răsturnă la pământ cu aruncături de 
bombe, gazetele ni le aruncară împachetate cum eraü peste

care
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parapetele şianţurilor, dar pânele le opriră; se vede că 
aveaű mare nevoe săracii.

De atunci încoa începu să se zărească prin antepostur* 
câte un fugar turc gonit de foame care cerea să se pre
dea, şi câte o iscoadă prinsă noaptea de către al noştri vo~ 
ind să se strecoare printre noi ca să fugă şi să ducă celor 
din Stambul soirile cele mai desnădăjduite, între care foa
mea şi molima eraü cele mai de căpetenie. Noi primirăm 
bine pe fugari şi ne purtarăm cu e! omeneşte, furăm cu 
îndurare şi cu iscoadele şi nu’i dădurăm morţii după legile 
militare, ba încă ne prefâcurăm că scăpăm pe câte unul 
ca să se întoarcă înapoi şi să spue celor prinşi că noi sun
tem neadormiţi dar îndurători.

Aste ştiri mereu împrospëtate puse în mişcare pe turci 
şi’î iăcu săf ia hotanele fugii în grămezi compacte în cât nu 
mal puteau anteposturile noastre să-i prididească ; noi însă nu 
ne supărarăm, ci îi ospătarăm şi îî trimeserăm sub bună pază 
în ţară zicând şi celor ce mal rămăsese: pui, pui, pui, ve
niţi încoa ca să se mai împuţineze numërul luptătorilor.

Pui, adică fugarii veneau mereü, căci foamea îi gonea 
fără de milă şi frigul se înteţise de nu mai era de glumit 
în cât începurăm aï numôra cu zecimele şi de la zecimi 
cu sutimele. Aveaü de ce fugi săracii căci eraü într'o 
stare de jeale şi ne spuneaü lucruri sfâşietoare. Unul 
din ei se jură pe Mahomed al lui că n?a mâncat de trei 
zile ne mai putând roade galetele uscate şi mâncate de 
cari făcute cine scie de câţi ani.

Frigul ne pricinuia şi nouă mult rëü, ne amorţea picioa
rele, ne degera degetele, pe mulţi îi arunca la paţcoprinşi 
de friguri, dar o mai pridideam cu mâncărica şi băuturica 
urmate de câte o bătută sdravănă învârtită în rêscrucele 
şianţurilorl, a sunetul câte unui flueraş, dar ei care se sim
ţeau înconjuraţi ca ursul în vizuină, care n’aveaü nici ce 
să mănânce nici ce să bea şi nu le mai ardea de joc, cum 
trebue să fi fost?! Zëü, vë spun curat, mi-aü omorit opt 
din fraţii mei de cruce, aşi fi avut dreptul să le port o 
ură de moarte şi să le fac cel mai mare rëü, şi cu toate
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astea îmi era milă de eî şi când puneam mâna pe câte 
unul, în loc d’a-I suci gâtul cum s’ar ii căzut, făceam pe 
din două cu el merindea mea, îî turnam pe gât jumëtate 
din bidonul meü cu rachiü şi-I dam jumëtate din pachetul 
meü de tutun.

In sfîrşit cam pe la Sfânta Ecaterina începu să se ză
rească apropiindu*se mult dorita zi ; începutul sfârşitului 
era p’aci p'aproape. Marele Duce Nicolae comandantul ge
neral al oştilor aliate, ce e dreptul, voise să cruţe pe Os
man Paşa de ruşinea unei biruinţe, şi’I trămisese două scri
sori prin fugarii prinşi, vestindu-1 că era înconjurat cu desă
vârşire, că îî era cu neputinţă d’a se maî împotrivi şi că 
era de prisos 'orï-ce vërsare de sânge, dar fălosul turc mal 
întêiü rëspunse că nu’şl a sleit toate mijloacele de împo- 
tirvire şi că nu vrea a se preda, şi pe urmă mărturisi că 
ar vrea să se predea dar cu condiţie d’al lăsa să se ducă 
cu oşteni cu tot fără de arme ori unde-I va plăcea, spre 
Yidin său Sofia, şi că la eşirea din Plevna să’l facă toate 
cinstele militare in tocmai ca la un biruitor.

-Aste semeţe condiţii fu înlăturate de sfatul nostru derës* 
bol într’un singur glas care precurmă cu turcul orl-ce urmă 
de înţelegere, lâsêndu-l să piară după cum îl ducea mintea. 
Turcul ca să se arăte isteţ vru să sperie lupul cu pelea oi ; 
vru să se arăte grozav, adică că avea vite şi merinde cu 
îndestulare, ca cum n’am fi sciut de la fugari tot tristul 
adevër. Când intrase Osman Paşa în Plevna găsise o cireadă 
de vite rëmasâ de la locuitori fugari şi dăduse porunci straj- 
nice să cruţe acea cireadă şi să n’o ştirbească ori care ar 
fi fost lipsa. Porunca Iul fu ascultată, şi acea cireadă rë- 
mase în picioare cu toată lipsa ce îndura chiar Osman-Paşa ; 
cu ea vru să ne sperie el ca să se arate că avea ce da os
taşilor de mâncare; trimise dar astă cireadă minunată să 
pască când pe la nasul nostru, când pe la al Ruşilor, azi 
aici, mâine dincolo ca să ne facă să credem că eraú multe 
vite în Plevna ; mal trămise şi cinci şease soldaţi încărcaţi 
cu câţl-va saci plini cu pesmeţl şi oare-care bucăţi de pas- 
tramă p'aproape de ante-posturl din'adins ca să cază în
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mainele noastre, dar de surda ’i fu tot şiretlicu că noT nu 
credeam nimic şi ne puserăm a *1 strânge şi mal tare în 
chingi.

Intr'astă vreme fugarii veneaü mereü când la noi cănd 
ia muscali, mai mult la noi de cât la muscali, căci aliaţii 
noştri când 'i vedeau că snnt prea mulţi II primea cu îm
puşcături temându-se së nu fie vre-un noü şiretlic din par
tea lui Osman ca cu chipul acesta së scape de guri nefo
lositoare. De la unii din eî aflarăm că se pregătea mare 
lucru în tabăra turcească, că Osman a dat poruncă să în
carce carele lor cu tot ce aveaü că singur a împărţit toată 
merindea printre soldaţi, că singur le-a revizuit armele ca 
să se încredinţeze dacă eraü în stare bună, şi chiar el cu mâna 
lui a descuiat magaziele şi a dat voe soldaţilor să ’şî ia 
cişmele şi să se încalţe cu ele, căci pân’aci turcii umblau 
încălţaţi numai când ploa şi era noroiü, iar pe vreme bună 
umblaù în opinci şi chiar cu picioarele goale.

Dintr'astă destăinuire mărturisită de mai mulţi în deose
bite rânduri, înţeleserăm că Osman era gata să plece şi că 
s’a hotărît să ’şî mal încerce încă o dată norocul şi să facă 
o eşire desnădăjduită, doar o sparge acel cerc puternic ce 
’l înconjura. De la un om hotărât şi îndrăsneţ ca Osman 
Paşa ne asceptam la orî-ce; de aceia luarăm şi noi mësurl 
de apërare mal din vreme şi Întărirăm părţile cari ni se 
părură că eraü mal slabe şi pe unde ar fi fost mal cu pu
tinţă lui Osman să se încerce a eşi din Plevna.

Partea noastră şi a lui Colonel Sachelarie era cea mai 
ameninţată, căci la mintea omului era că Osman va face 
cercarea de scăpare cea mal priincioasă iar nu o nebunie 
inutilă, şi în consideraţie că drumul spre Sofia saü Yidin 
eraü cele mal priincioase pentru a'şî ajunge la scop, întă
riră cât se póte mal tare acele locuri, căci alt-fel dacă ar 
fi voit să rupă rândurile despre Griviţa saü Crişina, ar fi 
săverşit o faptă de smintit, cercêndu-se d’a sfărâma gro
sul armatei duşmăneşti ca apoi să se arunce în Dunăre.

Noi, precum v’am spus, eram peste Vid şi ne întindeam de 
la Doini Etropol până la Tirnen, adică tăiam d’a curme<|i-
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şiul drumul spre Vidin care trecea prin Mahaleta ; cum sim
ţirăm că Turcii aveaü de gând să plece, numai de cât tră- 
miserăm o veste la cuartierul general spre a câpëta un 
spor de artilerie şi făcurăm de mal multe ori cercări ca săve- 
dem în câtă vreme poate să ne sosească şi ajutoare de infan
terie. In <|iua de 26 Noembre plecâ o divizie întreagă cam 
pe la opt ceasuri de dimineaţă de la fortul Alexandru 
care era între Verbiţa şi Griviţa cam spre partea Bucovel, 
şi în douë ceasuri şi jumëtate fu la Demir Kioî, cu toate 
că era vremea urîtă şi drumurile noroioase şi anevoe de 
trecut mal ales pentru artilerie. Astă cercare ne încredin- 
ţă pe deplin că nu eram în primejdie la cad d’a fi loviţi 
fără de veste.

In ziua de 27 vëzurâm limpede şi lămurit că Turcii aü 
de gând de ducă pe curênd, căci se pusese se dureze încă 
un pod peste apa Vidului făcut din care legate unul de altul 
şi scoborite în apă până la loitre căci gârla nu era adencă ; 
peste acele care aşezară bărne groase şi peste bârne tălpoaie 
de scânduri. Vëzurâm bine sdravăn, că de la noi din Bivo
lari se vedea ca dintr’un deal în vale la o palmă de loc 
tot ce făceau de Turci; vëzurâm (Jic oşti ca părul din cap 
grămădite pe şoseaua Sofiei, şi tunuri, şi care, şi vite su
medenie cari toate se îndreptaü spre partea noastră. Nu 
mai era dar de îndoit că Turcii erau gata să plece, daca 
nu în cjiua aceia dar la noapte negreşit şi cel mal târziii a 
doua (|i, şi ne grăbim a trimite scire la Verbiţa. O aseme
nea scire primi general Cernât şi de la colonel Sachelarie 
capul coloanei numită volantă, căci sbura de colo până colo 
în despăţitura dintre Bucova şi Sursulu.

Toată noaptea nu dormirăm şi săturăm cu arma la mână 
gata de rësboiü, căci nu sciam pe unde va face păgâni cer
care, pe la noï saü spre Górni Etropol unde era tăbărîtă 
garda generalului Gurco. Intr'acea noapte sosi în ante pos
turile noaste un bulgar care era muzicant în banda unul 
regiment turcesc, şi ne spuse că Osman a ţintuit tunurile 
cele mari, a îngropat în pământ o sumă de muniţii şi a 
hotărît ca la noapte pe la doă ceasuri să treacă dincolo
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peste rîü si să înnainteze prin drumuri acoperite jumëtate' 
spre Górni Etropol şi jumătate spre Doini Etropol, adică 
o parte spre Muscali şi alta spre noi ca să fugă spre Yidin 
căci spre Sofia nu mai era nădejde de scăpare.

Cum aflarăm astă scire, depeşarăm iute la Verbiţa, Bogot 
şi Poradim şi ne pregătirăm de luptă voioşi, cu nădejde 
că la urma urmelor o să se sfirşească într’un fel. Pe la 
doué ceasuri din noapte cu tot întunericul ce domnea, căci 
cerul era încărcat de nor! şi din când în când ningea,, în
cepurăm să (Jărirn pe şosea o mişcare neobicinuită şi un 
sgomot de care şi căruţe care se îndreptau spre Vid ; cum 
audirăm acest sgomot, numai de cât dăturăm alarma şi 
cer urâm ajutoare.

La patru ceasuri ne sosi ajutoarele şi ne spuse că un- 
prisonier bulgar s’a strecurat din Plevna şi le a vestit că 
turcii aü părăsit de cu noapte redutele şi că el se legă ai 
duce vii nevătămaţi în tabia No. 2. Ai noştri nu se incre- 
dură în spusele lui şi trămise împreună cu spionul câţl-va 
soldaţi hotărî ţi, cari primiră de bună voe să 'şi primejdu
iască viaţa spre a se încredinţa de adevër ; acei oşteni 
curagioşi se apropiară de redută prin şanţurile noastre, 
trecură parapetele binişor, se tîrîră pe brânci până la mari 
ginea şanţurilor duşmane, trase mai întâiü cu urechia, şi 
ne aurind nici un sgomot săriră în şanţ, ocoliră tabia ca 
să intre pe gura ei şi dete de un fitil de cânepă care ar
dea încetinel. Astă vedere îi cutremurară, căci negreşit 
era fitilul vre-unei mine, dar nu le perdură cumpătul; nu
mai de cât se grăbiră d’a ’1 stinge şi d’a 1 călca în pi
cioare şi apoi intrară în întru. Tabia era într'adevër 
pustie.

Temându se să numai fie vre o mină şi vr’un- alt fitil 
ascuns care încă ardea, trase iute casmalele de la raniţă, 
se puse pe săpătură şi cât te şterg! la un ochiü dete de- 
trei focoase îngropate în mijlocul tăbiet şi în comunicare 
cu fitilul ce stinsese. Liniştiţi din astă parte, e! se întoarse 
turnai de cât înapoi ca să spue că tabia era părăsită şi
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numai de cât toată divizia porni înainte, ocupară tabia care 
ne fusese atât de pismaşe,intrară în ea cu multă băgare de 
seamă şi luară toate masurile de padă de teamă să numai 
fie ascunsă vre-o mină. După ce lăsă într’ensa o garnizoană 
îndestulătoare, colonelul Cerchez, căruia fusese de curând în
credinţată comanda dividiei a doua, se puse în fruntea 
oştenilor sël şi inaintâ spre Plevna prin drumurile acope
rite de la Bucova. Intr’una din redutele aceste! lini! de 
apărare găsi 300 de nizam! pe care î! făcu prisonierl 
după aceia eşi din întăriri şi intră în Plevna. Tocmai se 
făcuse diuă când a! noştri ajunse la porţile acestui oraş 
;atât de mult dorit, şi tocmaï răsărea soarele când curcă- 
naşi! Român! ocupa groasnica posiţie care ne ţinuse tre! 
Iun! şi mal bine la porţile sale şi care ne făcuse să perdern 
•atâtea mi! de viteji.

Mi se umplu sufletul de bucurie când aflaiü că Români! 
fură ce! d'întâiü care intrară In oraş şi că colonelul Cer
chez fu acela ce ocupă ma! întâiü ca toţi Plevna în nu
mele Măriei Sale Oarol I Domnul României.

Intr'această vreme divizia treia vestită la vreme porni 
din fortul Tudor spre a merge către no!, adică spre Opanez 
şi merse până la luneta Craiova şi se opri în loc în urma 
poruncel ce primise d'a se opri, căci primejdia era înlătu
rată. Coloana colonelului Sachelarie şi coloana colonelului 
-Borănescu dintre Bucova şi Bivolari veni în ajutorul nos
tru tocmai când ne grămădeam mai jos de Susurlu şi por
nirăm înainte împreună cu el în linie de bătae, avênd că
lăraşii colonelului Roznoveanu în aripa stângă şi cavaleria 
colonelului Creţeanu şi a colonelului Formac de la Sursulu 
şi Doini Etropol in aripa dreaptă.

Ruşii la rândul lor, câţi se aflaü la spatele Plevnel, por
niră spre dénsa, ocupară când de voe când cu sila redu
sele duşmănesc!, făcură ipal multe mii de prisoneri, intrară 
după Români in Plevna şl după ce o ocupară porniră 
^pre Vid.
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XV
Luarea Plevnel

Noi credeam că în partea noastră avea să fie atacul cel 
mai însemnat şi ne despărţirăm numai de cât in doué 
părţi : o brigadă se întări pe malul stâng al rîulul între 
Susurlu şi Dorni Etropol şi a doua brigadă înaintă cu pas 
gimnastic spre Opanez ca să ’l ocupăm şi să ne întărim 
intr'insul spre a trăsni pe duşmani luându-î în flanc. Cum 
ajunserăm acolo ne repecjirăm spre şianţurl ca o vijelie, 
luarâm cu asalt reduta despre résárit fără cea mal mică 
împotrivire din partea Turcilor care încă o ocupa; ne re- 
pezirăm ca ulii spre a doua redută, şi după ce dădurăm 
câte-va salve, vëcjurâm steagul alb ridicându-se d’asupra 
parapetelor într’un vêrf de puşcă şi încetarăm locurile. 
Turcii se predară fără împotrivire şi ne dete în primire o 
baterie întreagă de tunuri de câmp calibru No. 9, mal multe 
tunuri de munte, peste 3000 de pusei, lă<|î cu cartuşe- 
nenumérate şi 2000 şi mal bine de prisonierl.

Vëdêndu-ne stăpâni pe astă posiţie însemnată, nu ne 
îmbătarăm de fumul unei biruinţe lesnicioase nici cre<|u- 
râm că rësboiul era sfârşit, căci leul Încă nu era doborît, 
grosul armatei nu se predase încă; aşa dar numai de cât pu
serăm în posiţie tunurile noastre şi ne pregătirăm de lucru.

Intr’astă vreme Osman Paşa în capul unei armate de 
40,000 de oameni şi urinat aproape de 30o de care încăr
cate cu felurite provizii, trecea Vidul peste podul de piatră* 
şi cel-alt pod făcut din care, cum am mal spus, şi îşi pre
gătea atacul desnădăjduit de eşire.

După ce se vëcju dincolo de ríü, el îşi împărţi armata în 
doué părţi, lăsă lângă pod 20,000 de oameni cu porunca 

: d’a pleca peste doué ceasuri, şi el în fruntea celor-alţî,
; 20,000 porni spre întăririle rusesc! ridicate la spatele Górni 

Bubniculul d'a curme<Jişiul şoselei Sofiei şi la o depărtare de 
vr’o trei kilometri de pod. Acolo eraü granadiril de Siberia 
°^tl alese din divizia I-a a guardel imperială comandată« 
*e general Ganesky.

!
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Osman călare pe un frumos cal alb arăpesc dăruit de Sul
tanul mergea în capul oştilor ; după densul veneau cei 
20,000 fruntea celor mai aleşi rësboinicï şi în coada lor 

. cele 300 de care de provizii, ca la întâmplare de înfrân
gere să nu poată fugi înapoi, ci de voe de nevoe să meargă 
•înainte, tot înainte. Ruşii trägeaü spre eî din cele doué 
rânduri de şanţuri şi cele douô baterii de câte opt tunuri 
•cu o înverşunare groasnică ; bombele, şrapnelele, gloanţele, 
•granatele curgeaü ca grindina peste capetele Turcilor, moar
tea sbura voioasă peste rândurile lor şi secera fără de con
tenire sute şi mii de viteji, şi el mergeau în pas gimnas
tic cu arma la mână, cu baionetele încrucişate şi cu su- 
.fletele înflăcărate de dorul d’a scăpa.

înainte era moartea vitejilor însoţită de nădejdea mân
tuire!, înapoi moartea prin foame însoţită de tifos, friguri 
şi felurite molime. Altă scăpare nu mal era ; această sin
gură portiţă de mântuire îl făcu să dobândească puteri 
noul, bărbăţie neasemănată şi când ajunse înaintea şanţu
rilor vărsătoare de foc îl îndemnă să se repează spre ele 
cu atâta înverşunare în cât se făcură stăpâni peste dân- 
sele într’o clipă.

Grenaderil de Siberia se luptară ca nisce lei ; nici unul 
nu se dete înapoi şi toţi rămaseră locului, dar periră până 
la unul, căci duşmanii îl covârşeaţi cu numërul şi strigătul 
de Alah il Alah ! îl înflăcăra aşa de mult în cât îl făcea 
să dobândească hărnicie mal presus de puterile omenesc!.

După ce luară cel d'intâiü rând de şanţuri, Turcii se re
peziră spre cele opt tunuri aşezate în baterie la o depăr
tare de câte-va Zecimi de paşi, luară şease din ele cu tot 
focul trăshitor ce vërsaü asupra lor, ucise pe cea mal mare 
parte din artileriştl chiar pe lafeturile tunurilor, şi după ce 
rupse cu desăvârşire cea d’întâiü linie de apărare rusească, 
se repeZiră cu aceiaşi furie spre al doilea rând de şanţuri.

Era tocmai 8 ceasuri şi jumôtate de dimineaţă şi cu 
toată vitejia ce desfăşurase Turcii eraü p’aproape osteniţi. 
Atunci înţelese Osman Paşa că a făcut mare greşală când 
a dat poruncă celor 20,000 din urmă să vie după el toc-
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mai peste douë ceasuri şi nu peste un ceas, dar n’avu 
încotro, îndreptarea era peste putinţă, depărtarea prea 
mare şi mijloc d’a trămite poruncele înapoi mai presus de 
puterea omenească. Fu dar nevoit să meargă înainte şi se 
puse iarăşi în fruntea oştenilor sëï.

Vitejii din Plevna, căci trebue să mărturisim, de şi ne 
eraü duşmani, că Turcii de mult ne dovedise că erai viteji 
In toată puterea cu ven tulul, se repeziră ca leii spre al 
doilea rând de şanţuri, măcelăriră şi goniră şi pe apără
torii acestor şanţuri, isbiră cu aceiaşi furie şi a doua ba
terie, maîjluară încă douë tunuri, şi când să strige biruinţă, 
din norocire pentru creştinătate sosi în ajutorul Ruşilor un 
regiment din grenadiri! de Rusia mică care opri pe loc pe 
duşmani deschiijênd asupra lor un foc înfricoşat, şi apoi se 
repezi spre el cu baioneta în mână.

Pân’aci Turcii se bătuse numai cu ascuţişul baionetei fără 
.să dea o puşcă măcar şi fără să pregătească tărimul cu 
focuri de artilerie.

In vremea acestei încăerărl groasnice, turcii de la pod 
isbutiră să treacă şeapte tunuri pe malul stâng al rîulul 
şi să le pue în baterie atât de aproape de Ruşi în cât 
bombele sburaü pe d’asupra capetelor lor şi säreaü în mij
locul reservelor, fapt care hotărî pe Generalul Ganesky să 
le trimeată şi pe ele în ajutorul Iul General Svetşin ale 
cărei oşti fusese isbite de Turci.

Aceste ajutoare sosite la vreme, îndârjirea Turcilor d'a 
isbi numai mijlocul şi mësurile luate de Ruşi d’a se gră
mădi tot în mijloc, schimbâ cu totul|Jfaţa rësboiuluï. Pe la 
•<|ece şi jumëtate regimentele de Astrahan şi Fanajoria 
scoase din piept un strigăt de ura atât de puternic în cât 
se au(Ji chiar de la noi, se repeziră spre al doilea rînd de 
şanşurl luate de Turci, le luară înapoi cu aceiaşi repezi- 
cinné cu care le perduse, şi ajutaţi de regimentele de Si
beria şi de Rusia mică, goniră pe duşmani şi din cele 
d'întâiü, luară înapoi şi tunurile perdute de grenadiri! Si- 
berianl, mal le luară şi un steag şi puse pe Turci pe goană 
<topă ce se mal făcură stăpâni şi peste mal multe fur-
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goane de artilerie, între care multe din ele fusese luate de
là Ruşi în nenorocita înfrângere a generalului Schacovskoy 
de la 7 Iulie.

Intr'acelaşi minut noî isbutind a pune mâna pe întăririle 
din Ogost şi a curăţa locul de duşmani, aşezarăm tunurile 
în baterie şi începurăm să trăsnim pe Turci luându-i în 
pieziş în coasta dreaptă, amuţind cu câte-va lovituri arti
leria duşmană care perdu într’o clipă şi tunuri şi cai. Bri
gada I din dividia IV a noastră care era dincolo de Vid 
împreună cu Cavaleria Creţeanu şi Formac care pusese 
mâna pe nişte spachi! turceşti, se (Järiräj. viind în pas gim
nastic de Ia Doini Etropol spre teatru de luptă ; Grenadirii 
de Samogeţia ocupară partef dintre Górni şi Doini Etropol şi 
atacară flancul drept, şi în fine trupele generalului Scobelef 
care coborâse muntele Verde şi trecuse Vidul pe la Tiernen, îi 
strânse în chingi despre partea stângă. Tot atunci grosul 
armatei Ruso Române sub comanda Mărirei Sale Domnul 
nostru se ivi la spatele Turcilor într’un numër îngrozitor, 
ast-fel că Turcii se vÔ<Jurà din nou înconjuraţi, dar de astă 
dată pe câmp deschis in mijlocul unei văgăuni ale cărei 
înălţimi eraü din toate părţile înţesate de duşmani şi sub 
focul a sute de tunuri.

Ce trebuia să facă altul în locul lui Osman în aseme
nea stare ? negreşit ar fi trebuit să se predea căci nu mai 
era chip de scăpare, el însă nu voi să se dea viă şi sănătos 
ci porunci împotrivire până la moarte. Acum duşmanii nici 
nu mal înaintaţi nici se daü înapoi ci se omoraü unif pe 
alţii stând pe loc ; măcelărire fără nici un folos care ar fi 
durat poate multă vreme daca nu s’ar fi întâmplat şi alt
ceva ne aşteptat adică : daca calul lui Osman Paşa|n’ar fi fost 
ucis de un glonţ ce 'Í pătrunsese peptul şi ghaziul n'ar fi 
că(Jut rănit Ja pulpa stângă de un glonţ care i se înfipse 
în carne, cine ştie câţi nenorociţi aveaü să mai moară !

Astă întéraplare descuragiâ pe Turci şi puse capăt luptei 
cei 20,000 care stătuse cu raânele în sân voiră să se în
toarcă înapoi de unde pornise dar se isbiră cu carele şi vi
tele fugarilor Turci din Plevna care luase calea băjenărielr
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fără să fie de nimeni siliţi şi pricinui o încurcătură şi o 
tevatură pe amândouë podurile de nu maî putea nimeni să-î 
dea de cäpätäiö. Ceî ce luase parte la luptă şi îşi perduse 
căpitanul, îşi perdură împreună cu el şi capetele, ast-fel că 
luând fuga, se încurcară de cele trei sute de care ce îî 
urma, şi pricinuiră altă încurcătură şi maî mare ; a maî trage 
în asemenea grămadă de oameni era o faptă ne omenoasă. 
AÏ noştri înţelese şi încetară focurile şi făcură foarte bine, 
căcî pe la 11 ceasuri turcii începură să ridice steaguri albe 
şi să facă semne că vor a se preda.

După oare-caTe îndoială din partea Generalului Ganeschy 
capul armatei isbânditoare dintr’acea (Ji, şi după ce Ruşii 
goniră doi parlamentari ne învestiţi cu puterile cerute, cum 
ara (Jice după moartea de surda a câtor-va sute de oameni, 
predarea se săvdrşi, şi Osman, prin Teffic Paşa, închinâ toată 
oastea sa cu tunuri, puşci, muniţii şi bagaje în mânele birui
torilor fără de nici o condiţie. Un ura groasnic eşi atunci 
din toate pepturile şi toţi creştinii începură să se îmbră
ţişeze şi să se săruta cu lacrëml de bucurie.

Unul din generalii ruşi, anume Strucov, se duse însoţit 
de statul sëü major până la o cârciumioară pustie din 
marginea şoselei unde (Jâcea Osman Paşa de îl luâ sabia, 
şi se întoarse înapoi cu densa fără ca Turcii cari eraü 
încă armaţi să îi facă vre un rëü. Vë^ênd acea sabie de 
viteaz în mânele biruitorilor, credincioşii luptători scoase 
un ţipăt de durere şi cel mal mulţi începură să plângă. 
Ofiţerii îşi rupse săbiile şi le aruncară fărâmăturile pe câm
pie, soldaţii aruncară puscile, patronaşele şi răniţele prin 
şanţurile şoselei, şi artileriştil aşezară tunurile în linie de 
bătae şi le părăsiră; asemenea părăsi şi spahii r.aiî, suli
ţele, săbiile şi carabinele lor.

Acel minut fu un minut de jale care făcea să se cutre
mure inima cea mal împetrită şi care ne sgudui până la 
lacrômï, chiar pe noi cari avusesem dreptul să ne plângem 
cu amar de sălbatica lor purtare către morţi şi răniţi.

să le mal îndulcim întristarea şi să le mal risipim 
Plinirea, noi Românii intrarăm fără de frică în rândurile

s
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lor ; câţi ştiurăra turceşte le vorbirăm cuvinte de pace şi 
câţi nu ştiurăm le făcurăm semne ca să se liniştească şi 
ne daşertarăm buzunarele şi bidoanele ca să impărţim cu ei 
tutunul şi rachiul ce aveam. Astă purtare îi mai potoli puţin 
şi ÎÏ făcu să îşi poarte jugul mai cu bărbăţie.

Mai toţi eraă^fometoşi, ne puserăm să II ospătăm, maî 
toţi eraü goi, ne puserăm să îi îmbrăcăm, maî toţî eraü 
obosiţi, ne puserăm să îî îngrijim. De atunci se încinse între 
Român! şi Turc! nişte legături de dragoste care durează 
şi până acum şi care ne făcu să luăm Dobrogea fără bătae 
de cap. Mila aduce recunoştinţă.

Ah ! ce jeale mare lţî pricinuia vederea acelui câmp în
tins de luptă, mai cu seamă după ce fu deşertat de pri- 
sonierî! puşcî aruncate pretutindeni, săbii rupte, furgoane 
de artilerie sfărîmate, tunuri părăsite, cutii de muniţii des
fundate, cartuşe mii de milioane rësipite pe şosea şi câm
pie de te îngropai în ele până în glesne şi mii de morţi şi de 
răniţi zăcând în mijlocul acestei groasnice privelişti a ni- 
micirei. Să fi avut inima de piatră tot nu puteai să nu 
fii mişcat. Eü cum vë^niü toate bine dichisite şi pe priso- 
nierii cari căzuse în partea noastră adăpostiţi şi îngrijiţi, 
më coborâiü din reduta Opanez ca să ’mi mai desmorţesc 
picioarele, că de cu seara începuse să ningă pentru întâia 
dată într’acea iarnă şi se cam lăsase puţin gerü. Când më 
coborâiü jos më întâlnim faţă în faţă cu sergentul meü 
care se întorcea de la împărţirea guardelor şi ne repezirăm 
unul în braţele altuia strigênd :

— Am scăpat amêndoï.
— D-<Jeü a voit ca cea mai mare faptă care pune capët 

cruntului rësboiü să nu mai fie însemnată cu o nouă jertfă,
cu perderea vre unuia din noi.

După ce ne sărutarăm şi ne strânserăm în braţe în voe, 
ne îndreptarăm spre şosea ca să vedem şi de aproape 
grozăviele ce era pe ea, şi pe când Impëratul Alexandru 
intra în Plevna în sunetul muzicelor şi clopetelor, noi tre- 

podul de piatră şi înaintam pe câmpie îngrozindu-neceam 
de ceia-ce vedeam.
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Pe la jumëtatea drumului dintre pod şi căsuţa unde ză
cea Osman Paşa, auzirăm eşind dintr’un şanţ un gemăt 
greü şi nişte suspine dureroase şi ne oprirăm in Ioc. Peneş 
Curcanul care era mila şi bunătatea în carne şi oase, sări 
în şanţ ca să va(Jä cine avea nevoe de ajutor, şi eü împin3 
de aceiaşi simţire më apropiam de marginea lui şi vëduiü în 
fundul şanţului un turc rănit care zăcea cu faţa în jos şi 
umplea vë(jduhul de gemetele luî. Mătrăgună numai de 
căt se plecă în jos, 1T vîrî binişor ö mână după cap şi cu 
cea altă îl întoarse cu faţa în sus; însă într'acelaş minut 
rănitul se ridică în picioare repede ca fulgerul, se năpusti 
spre mântuitorul sëù şi căzu peste el cu o iuţeală ne în
chipuită. Grigore atunci scoase un răget de durere şi numai 
(Jise nimic. Astea toate se petrecură într'o clipă, căci eù 
cum vë(Juï mişcarea turcului säriü în şanţ, më näpustiiü 
asupra păgânului fără de lege, îi spintecaiü gramajul cu * 
tesacul meû şi îi aruncaia stêrful cât colo, dar când să 
ridic pe sergentul meü! Bh! căci n'am atâta lacrëmï cât 
trebue să vërs pentru perderea unui asemenea om ! când 
să '1 ridic, acela ce fusese cruţat de bombe, şrapnele, grá
náté şi gloanţe, de şi le înfruntase cu bărbăţie, (Jăcea fără 
de viaţă cu pieptul pëtruns de un cuţit ucigaş înfipt prin 
mişelie I

XVI.
Bătălia de la Smârdan

Luarea Plevnei schimbă cu totul faţa rësboiulut dar nu 
săvârşi rësboiul, căci turcii mai aveaü încă cinci armii în
tregi întreguliţe: în Rusciuc, în împrejurimele Şumlei, în 
dosul Balcanilor, în Vidin şi în faţa Şerbilor şi Muntene
grenilor, intre care una, cea de la Şumla, Începuse să capete 
°are-carî foloase în potriva Ruşilor, să le ia din mână 
E,ena, ameninţând Târnova, Lovcea şi chiar siguranţa ari- 

stânge ruseşti din faţa Plevnei, tocmai în minutele când 
cftdea Plevna.
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Din norocire pentru noi, astă neaşteptată intêmplare, 
adică doborirea celui mal viteaz căpitan Turc, făcu pe pă
gân! să ’şl piardă cumpătul, se înmoae curagiul şi să fugă 
ca nişte nebuni din naintea biruitorilor, şi cei ajunşi de el 
să se predea mal fără de luptă.

Soleiman Paşa după ce isbutise prin intrigi de saraiü a 
răsturna pe Mehmed Aii învinovăţindu-1 că era netrebnic, 
fugi ca cel mal netrebnic dintre netrebnici din Şumla din
colo peste Balcani, fără să fie silit de nimeni, şi grămădi 
numeroasele sale oşti între Andrianopoli şi Filipopoli. 
Mehmed Aii care se pusese în capul oştilor comandata de 
Şefchet paşa, fu bătut la Sofia de grenadirii lui Gurco de 
nu ştiu ce să ia de jos, Reuf Paşa lăsă trecătoarele Bal
canilor în mânele lui Scobelef după o foarte slabă împotri
vire, şi îngânfatul Soleiman, dând în sfârşit ochi cu duş
manii, el care criticase pe toţi, el care acusase pe toţi, el 
care aruncase în obrazul tuturor ponosul de mişei, se purtă 
ca cel din urmă mişel, fugi cu o armie îndoit mai nume
roasă ca a Ruşilor din naintea lor mai fără să se bată şi 
îşi văcju întreaga armie sdrobită, tăiată in două şi aruncată 
in mare mai la porţile Constantinopolui de nişte oşti obosite 
de treceri anevoioase prin nişte munţi prăpăstioşi acope
riţi de zăpadă, cărora un asediü îndelungat le scursese ju
mătate din puteri.

Serbii vë<|ênd aşa urgie Dumnedeiaseă căzută pe capul 
suzeranilor lor, se ridicară şi el din noü cu armele împotriva 
lor şi*î bătu de-*I svêntà cu o mână de oameni cel mal mulţi 
recruţi. Asemeni şi Muntenegrenii suflară în duşmanii lor, 
şi duşmanii periră ca pleava gonită de vént.

Intr’astă vreme armata din jurul Plevnel se risipi ca 
pui de potârniche ; îngânfaţil Ruşi plecară singuri să cu
leagă roadele lesnicioase ale biruinţei, lepâdêndu-se de noi 
ca Pilat, după ce 'I am scos 'din hop, şi trecură Balcanii pe 
la Sofia şi împrejurimele sale. Remâind fără aliaţi o mare 
parte din regimentele noastre de dorobanţi intrară în ţară 
împreună cu divizia a treia ca să escorteze prizonierii 
până la locurile lor de popreală, iar artileria, cavaleria,
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vênâtoriï şi regimentele de linie şi de dorobanţi din dividia 
I-a, a Il-a şi a IV-a, plecarâ spre Vidiu ca si pue mana 
şi pe cetatea fecioară cum pusese pe Rachova, şi apucară 
calea după marginea Dunărei.

Eü, pe care moartea lui Mătrăgună më cătrănise cu de- 
săvdr^ire în căt nu mal aveam de ce să ţiti la viaţă, căci 
pe tata, pe muma, fratele şi sora, îl dătusem uitării din 
pricina dragostei lui, nu vruseiü să më întorc a casă îm
preună cu camaradil mei,ci cerul să fiü trecut într'alt re
giment de dorobanţi, căci al meü se întorcea a casă, şi 
plecaiü şi eü spre Yidin.

Pân’aci răbdasera noi ce răbdasem din pricina vremel,
dar de aci în colo începură suferinţele cele mal mari, răb
dările cele mal groase ; pentru că trei (J le după căderea 
Plevnel începu să cadă o zăpadă cu vifor care ţinu cinci 
<|ile şi acoperi pâmêntul cu un strat gros de o jumëtate

mal deosebea unde e dealde stânjen şi mal bine de nu se 
unde e vale, unde e loc şes unde e groapă; curat potop 
D-deesc.

Dorobanţii cu prisonieril apucase să treacă Dunărea, dar 
îl ajunsese viscolul dincoa de Măgurele pe la Daia şi împre
jurimi. câmpie lucie de roteai ochii împrejur şi nu păreai 
nici un adăpost. Astă repede schimbare de vreme dintr'o 
<Ji până într’alta fu o nenorocire pentru bieţii dorobanţi, 
dar curată pieire pentru bieţii prisonierl cari eraü îmbră
caţi pirpirii şi nu prea deprinşi cu asprimele vremii. Mu
riră cu sutele pe drum şi câţi putură să scape şi să ajungă 
a adăposturi se alese cu degerături de mâni şi de picioare 
precum şi cu alte metehne care ’1 lăsa betegl pentru toată 

* viaţa.
După ce pleca împăratul spre a intra în coprinsul împă- 

răţiel sale şi se înturnâ şi Măria Sa Domnul nostru în 
ţară, cuartierul general de la Plevna se sparse, toate. în
tăririle pe care le dobândisem prin asudare de sânge 
fură părăsite; vërsarâm o lacrimă de jale pentru fraţii 
Căluţi, pe care H părăseam în ţară streină, si pornirăm 
spre Rachova în trei coloane, dintre care una apuca spre



118

apus trecênd prin Kaeemuniţa şi Tristenic, alta spre Du
năre prin Ghigkiea Mahala şi alta spre şoseaua Sofiei tre
cênd prin Górni Ebropol şi Mahaeta.

Prăsnuiam tocmai sfăntu Nicolae când începurăm să ne 
mişcăm spre noul câmp de rësboiü. Pe la opt ceasuri şi 
jamëtate dimineaţa musicile începură să cânte frumos, 
trâmbiţele să sune voios şi noi pornirăm împlând vësdukul 
de urale vesele. Era irig, era zăpadă multă, începuse să ne 
degere, ne făcurăm insă bine rôü drum prin zăpada d’un 
cot de adâncă, scoaserăm cişmele din picioare şi ne încăl- 
ţarăm cu opincile, băgarăm mânnele în mănuşi groase de lână 
îmbrăcarăm cu cojoacele peste bluse şi cu mantalele peste 
cojoace, lăsarăm căciulele pe urechi şi merserăm încet, 
încet, mal umblând, mal odihnindu-ne, mal mâncând şi mai 
râbdând până ce ne pomenirăm peste 12 (Jile de călătorie 
că intrăm în Bucoviţa la o palmă de loc de Rahova.

Acolo păţii una ce n'am păţit de când plecasem la rës
boiü, dàduiü peste o pomană bulgărească la care fuseiü nu
mai de cât poftit, şi pocâltit cum eram, më pusei ü pe mân
care şi mâncaiü fel de fel de bucate bune, mâncaiu aşa 
de mult în cât când să më scol nu mal putuiü să më ţifi 
pe picioare din pricină că pântecele îmi atér nai 8reö ca 0 
foaie plină cu apă. Ce.să (JicI ? firea e tot fire, uită omul şi 
bucurii şi necazuri când cade sub stăpânirea trebuinţe
lor el 1

Iu (jiua de 18 Decembre trecurăm Schitul şi Ogostul 
prin vad; în tjiua de 20 luarăm Zibru Palanca şi gonirăm 
pe turci dintr’ênsul, în cjiuade 22 puserăm mâna pe Lom- 
Palanca după ce puserăm pe goană pe duşmani, şi Crăciu
nul îl făcurăm la Arcer Palanca.

La 28 Decembrie ajunserăm în preajma Vidinulul şi în 
cepurăm a '1 înconjura; ocuparăm pe rînd Gaitaniţa, Vis- 
tobu, Segliţa, Nazir Mahala, Vidbolu, Tremicul, Belerada, 
Bucoviţa şi Sinacovci, puind pe goană pe Turci numai cu 
un mic schimb de împuşcături ; anul noü îl petrecurăm la 
Vidbol.

După o recunoascere îndreptată spre Tatargic în care
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cavaleria noastră puse pe goană cavaleria turcească trămisă 
de la Novoselo ca să ne gonească, şi după câte-va bubui
turi de tun, al noştri ocupară Rupcea şi Rainovcea, şi că* 
lăraşiî înconjurară Vidinul luând în stăpânire Musulmana, 
Gârcea, Cioracalina, Halvigi până şi Florentinul, fără ca să 
întâmpine vre o împotrivire din partea Turcilor afară de 
Halvigi unde călăraşii noştri schimbară câte-va focurî şi 
lăsară în mâinile duşmanilor trei prisonierî, adică doul ră
niţi şi un infirmier, singurii prisonierî ce luară Turcii de 
la noi în bătălia de la Vidin.

După ce cavaleria înconjură cu desăvârşire cetatea, în
cepu să înainteze şi infanteria şi artileria luând următoa
rele posiţiî : Divizia IV în care më aflam şi eü se întinse 
sub comanda colonelului G. Angelescu, trei chilometre de
parte de cetate, în flancul sëü cel drept de la Vidbolpână 
la Bucoviţa ; divizia a II comandată de colonel Cerchez se 
înşirui de la Bucoviţa până la spatele Smârdanulul, avênd 
cuartierul general aşezat la Belerada; o parte din brigada 
I se aşecjâ la Rupcea, o parte din brigada Ii-a se înşirui 
în faţa Tatargiculul, şi o brigadă de reservă comandată de 
colonel Cantili înconjură Belgargicul. Divisia I comandată 
de colonel D. Leca se întinse de la Smârdan până la Flo
rentin.

Peste Dunăre la Calafat se aflaü trei batalioane de do
robanţi şi un batalion de miliţieni cu un regiment de că
lăraşi, douë baterii de artilerie Krup şi câte-va baterii de 
artilerie teritorială sub comanda colonelului Slăniceanu.

Calafatul era întărit încă de la începutul rësboiuluï cu 
opt redute armate cu 13 tunuri de asediü de 15 centi
mètre grosime, 18 tunuri de bronz ce se încarcaü pe la 
gură şi 12 mortiere.

Colonelul Slăniceanu, afară de bateriile ce găsi aşezate 
în cele opt forturi, mal aşetjâ alte baterii chiar în insulele 
Dunărei din faţa Vidinulul, şi general Haralambie care 
luase comanda peste toată armia înconjurătoare aşe<Jă cele 
o sută şi mal bine de tunuri ale celor trei divinii în toate 
dărţile până şi pe pruntul nisipos al Dunărei.
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După ce săverşi înconjurarea într’acest chip, începu tunul 
să bubue şi bombele romanesc! să cacjă ca grindina peste 
cetatea cea ne biruită. Mal înainte d’a face orî-ce altă 
cercare asupra Vidinulul, trebuia luate cu orî-ce preţ câte
va poziţii vecine cu cetatea, pe care avendu-le în stăpânire, 
operaţiunea împotriva Vidinulu! devenea ma! lesnicioasă; 
acele poziţii eraü Tatargicu, Novoselo, Smărdanu şi Ineva

Ca să ajungă la scop şi să pregătească bine, tórámul, co
mandantul general dătu poruncă ca Calafatul să tragă 
într’una spre cetate, artileria »diviziei noastre să tragă a- 
semenea spre cetate, iar bateria călăreaţă a regimentului I 
şi o baterie din regimentul al 2-lea să tragă spre Novoselo 
şi Yidin Intr’un tir încrucişiat. Astă bombardare începu în 
<Jiua de 11 Ianuarie şi se trase în acea (Ji numai 60 de 
bombe şi şrapnele.

A doua (|i era <Jiua hotărîtă pentru a încerca un asalt 
asupra Smârdanulul. Toate mësurile fusese luate de cu 
seară, coloanele de atac fusese aşezate pe la locurile lor, 
artileria îşi rânduise bateriele pe înălţimele vecine şi ca
valeria se ascunsese pe după dealurile din stânga câmpu
lui de atac. Ne culcarăm îmbrăcaţi cum eram pe păraentul 
gol acoperit cu zăpadă şi dormirăm numai cu un ochiü.

Eü nu putuiü să dorm şi më puseiü pe gânduri; îmi 
aduseiü aminte de toate întemplările şi păţitaniele de la 
Aprilie până la Ianuarie; de plecarea noastră din Vaslui, 
de planurile noastre de croiam, de frumoasele noastre vise, 
de seara petrecută în cămăruţa sergentului nostru, de ju- 
râmêntul făcut în biserică şi de chipul cum Fam păstrat. 
După aceia trecuiü pe câmpul de rësboiü; mi se zugrăvi 
în minte priviliscea celei d’întâiü <|ile când se ştirbi din 
numărul nostru cel d'întâiü trate de arme, şi apoi numai 
de cât sburaiü cu ochii minţii într'alt câmp mal groasnic 
si mal posomorât, când cel din urmă frate de arme că(Ju 
doborât de cuţitul ucigaş al unul mişel, şi më coprinse un 
foc şi un parapon ne biruit şi de o dată më pomeniü ţi
pând şi strigând ca un eşit din minte:

— Unde sunteţi frăţiorii mei? cui m’aţî lăsat becisnic
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şi oropsit, pe acest pământ ? Mâine intru iarăşi în rësboiü ; 
cu cine sä më duc? cine îmi va ţine de urît ? cine më va 
încuragea şi cu cine më voiü maî lua la întrecere, căcî 
voî m'aţi lăsat singur pustiü? unde sunt fraţii mei de 
arme ca să ’mi insufle bărbăţie? Unde e sergentul meü 
ca să ’mi pov0ţuiască paşii? Cine să më mai înveţe ca să 
staü In paralelă fără să înfrunt primejdia d'a fi culcat la pă
mânt ? cine să ’m! arate colţul de unde să chitesc pe duş
man? cine să sboare înaintea mea pe parapete? cine să 
înfigă d’asupra capului meü steagul biruitor? Unde esci 
Grigorie ? unde esci frate ? eşi din negru mormânt, apucă 
steagul ţârei îu mână, păşasce falnic înaintea noastră şi 
dute de împlântă steagul ţârei sus pe coasta celui din urmă 
cuib al duşmanilor.

Sfârşind aceste cuvinte mi se păru că stelele care luceaü 
pe un cer senin de şi friguros începu să scapere şi să se 
stingă una câte una, că seninul cel albastru se acopere de 
o povoială neagră, că piere încetul cu încetul ori-ce umbră 
de lumină şi că më pomenesc adâncit într’un întunerec de
săvârşit. In aceiaşi clipă simţiifi că ochii mi se Impăvăiază, 
că genile mi se lipesc una de alta, că trupul îmi cade 
într'o amorţeală ne biruită şi că numai sufletul rëmâne 
viu în mine. După ce trecu câte-va minute de amorţeală 
şi de întunecime, iată că ochii mi se deschise de o dată 
isbiţi, de o lumină ne închipuită şi că vederea mi se pironi 
spre rësârit unde vä(Juiü ceia ce n'am vëtjut nici n’am au(Jit 
de când sunt.

Câmpul de luptă perise cu totul, Vidinul nu se mai vedea 
în depărtare negru şi tăcut, şi Dunărea nu 'şi mai spărgea 
talazurile în malurile sale la dreapta noastră. Zăpada se 
topise, muşuroaile negre de trupuri omenesci culcate unele 
lângă alteie nu se mai vedeaü, şi chiar bateriele de la 
spatele noastre se stersese din ochii mei şi în locul lor se 
vedea o grădină cerească împodobită cu copacii cei mai 
falnici şi florile cele mai frumoase, pe care le lumina o 
ra<|ă albă şi strălucitoare care împrăscia <Jiua pretutindeni, 
dar o Zi de care nu supëra ^^'Âc'esî’^wf^fia^JÂ^JÎL.pe__

r'
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nicăerî. TVasupra acestei grădini desfătătoare prin copacii 
căreia cântaü paserile cele cu viers mal frumos, pluteaü 
nisce nori de argint împodobiţi cu chenare de aur, azur şi 
purpură şi pe acel nor! se rezemaţi nouë oşteni români 
plini de sânge, dar încoronaţi cu lauri pe frunte, pe faţa 
cărora era zugrăvită bucuria şi fericirea.

Cum il vëduiû scoseiü un ţipăt din băerile inimel şi în- 
tinseiü mâinile în sus căci recunosceam în trăsurele lor 
chipurile celor noué fraţi de cruce şi începuiü să plâng şi 
să rî(| de o dată, să salt de fericire şi să suspin de mâh
nire.

Intr’acel minut unul din nori se coborî pe păment, şi 
din el eşi unul din frăţiorii mei şi se apropia de mine. 
Ah ! bunëtate cerească ! dumnezeiască milă ! îndurare nea
semănată ! era sergentul meă cel scump, Grigorie Mătră
gună ! Peneş curcanul ! El se apropia de mine şi 'ml întinse 
mâna fără să 'ml vorbească; eü cä^uiu în genuchî şi 'I o 
särutaiü. El më ridică în picioare şi më trase după sine şi 
eu îl urmaiü cn supunerea unul copil. Par’că părăsirăm acea 
grădină mândră, căci numai de cât eşi la iveală câmpul de 
bătălie cu toate amănunţimele lui până şi tabiele turcesc! 
Eü vruseiü să më pitulez ca sà nu më va^ă duşmanii, le 
nu më lăsâ, ci merse drept spre Smârdan cu mine după 
el ; amerintă cu mâna spre dânsul şi Turcii începură să 
fugă spre Yidin scoţând ţipete de spaimă, intrâ în. sat ş 
satul se predă îndată, puse degetul pe o casă şi Smărda- 
nul fu în flacăre. După aceia eşi din sat şi se apropiâ de 
Yidin; trecu împreună cu mine peste apa cea lată a şan
ţului ca peste o punte tare, se apropiâ de porţi, puse de
getul pe ele şi porţile se deschise de la sine, orăşenii eşiră 
cu pâine şi sare înaintea noastră, soldaţii duşmani ne pre- 
sentară armele şi steagul tricolor începu să fălfâe pe zidu
rile cetăţii fecióre în locul semilunel turcesc!. Ah ! Doamne 
cât eram de fericit 1

Intr'acea clipă Peneş më lăsâ de mână şi se plecă jos 
ca să më ia în braţe şi să sboare cu miae în înălţime,

‘ ”ar fi împedicat ceva lăuntric,
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se uita lung la mine, o lacrimă de milă şi compătimire se 
ivi atunci la coada genei sale şi un suspin eşi din pieptul 
sëü. După ce stătu o clipă la îndoală iar se aplecâ în jos, 
me apucâ ţeapăn de picioare, le smulse din locul lor după 
la genuche şi sbură cu ele în slava cerului ; eù scoseiü un 
ţipăt de durere şi că(Juiu leşinat. Cănd më desceptaiü më 
pomenim întreg întreguleţ acolo unde më culcasem, adică 
pe câmpul de bătălie şi înotând într’un lac de sudoare rece; 
gorile începuse să se ivesască spre răsărit şi tobele şi mu- 
zicele să sune din toate părţile.

Beţia sângelui më făcu numaî de căt să uit visul şi în- 
tipăririle ce lăsase el în sufletul meu, şi să alerg spre a 
’ral ocupa locul. Trupele eraü împărţite ast-fel : divizia I 
avea de ţintă să ia Tatargicui şi Novoselo, divizia II să 
atace Smârdanul, iar divizia IV să stea gata în reservă pen
tru orï-ce intèmplare. Tunurile începură să detune după la 
şease ceasuri şi jumôtate, şi bubui într’una până la 8 cea
suri, când brigada colonelului Cruţescu, găsind vreme cu 
prilej şi folosindu-se de o ceaţă deasă ce se lăsase fără 
veste pe pâment, se repecji spre Tatargic şi îl luâ fără 
multă bătae de cap, fiind apărat de un numër neînsem
nat de mustafi^i.

Aurind detunăturile .puscilor, cel din aripa stângă se 
desfăşiurară numai de cât şi el în linii de tiraliorî, şi în
cepură să înainteze împuşcând spre Smârdan, dar negura 
îl împedică să meargă mal departe, căci era ceaţă de nu 
se mal deosibea omul la patru paşi, întâmplare care îl făcu 
să stea pe unde se găsiră. Astă stare de lucruri era cam 
strimtorată, căci nu ştiati oamenii unde eraü ? ce poziţii aü 
dobândit ? ce depărtare era între el şi duşmani şi daca trebuia 
ă înnainteze saü să se retragă ? căci n'avusese răgaz să facă 

destule recunoaşteri mal din vreme. Din norocire un vént 
subţire începu să bată şi şă împrăştie cam pentru un sfert 
de ceas acea pân<|â negroasă care ne dete prilej să deose
bim bine posiţiile turceşti. Novoselo era foarte tare forti
ficată cu redute, lunete şi drumuri acoperite, în cât ni se 
păru întocmai ca o mică Plevnâ. Acest sat era înconjurat

y



124

de baltacurï peste care ghiaţa nu era îndestul de groasă 
ca să poată ţine atăta leotà de rësboinicî, şi podul, singu
rul punt pe unde ara fi putut trece, era sfărâmat de Turci. 
Ar fi fost o nebunie daca am fi cercat un atac asupra 
acestei posiţil pe asemenea vreme.

Smârdanul nu era mai prost apărat; el era înconjurat 
de trei lunete legate între densele prin drumuri acoperite 
şi apèrat de şanţuri adêncl şi cotite, dar împrejurul Iul 
pământul era îndestul de sănătos ca să putem să ne apro
piem fără de teamă; ne hotărîrăm dar să înfruntăm lune
tele Iul. Forma acelor lunete avea fel de fel de unghiuri 
şi scosăturl afară şi erau făcute ast fel in cât putea să 
dea de o dată douë rîndurl de tiraliorl aşedaţl în douë 
caturi. Una din acele lunete era aşedată în partea de 
mia<|ă-<Ji, aproape de un sătuc numit Rainovcea pe care 
îl ocupasem, a doua în partea de apus spre Dincoviţa şi a 
treia spre mia^ă-noapte dincolo de rîuleţul Ciorochina care 
fusese durată mal mult ca să apere Inova, sat foarte apro
piat de Smârdan. Aste întăriri puternice pline de tiraliorl 
foarte bine aprovisionaţl cu cartuşe eraü apărate şi de ba- 
teriele aşezate pe înălţimele de la Ciflic şi de altă baterie 
adăpostită de un deal între Smârdan şi Inova. Cu toate 
aceste întăriri priincioase unei crâncene apărări, viteazul 
colonel Cerchez comandantul diviziei a II hotărî să bage 
tn foc brigada povăţuită de colonel Budişteanu şi să încerce 
d'a ataca Smârdanul cu regimentul al 4-lea de linie, un 
batalion din al 6-lea tot de linie şi cu regimentul al 9-lea de 
dorobanţi, ocolind dacă se putea luneta No. 1 şi luând'o 
pe la spate.

Pe la li ceasuri şi jumătate colonelul Cerchez luâ el 
însuşi, luâ comanda acestei brigade, si puindu-se în capul co
loanei de atac, năvăli pe drumul dintre Gârţa şi Smârdan 
în pas gimnastic, se repezi spre mal sus numita întărire şi se 
apropie de dênsa fără ca să fie (Jărit măcar de Turci, căci 
ceaţa se lăsase din noü pe pământ şi întunericimea se 
făcuse mal deasă.

Pe când Turcii aşteptându-se la un atac în faţă, se gră-
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mădise în şanţurile lor înaintate spre a se împotrivi cu 
desnădejde, se pomeniră cu duşmanii in cârcă. Douë bata- 

I lioane isbutise să ocolească posiţia şi să intre ca o vijelie 
; în lunetă fără ca Turcii să aibă vreme să dea mal mult 

de cât câte-va împuşcături.
Astă mişcare repede şi curagioasă ului pe Turci aşa de 

rôü, în cât îî făcu să nu mal poată cunoaşte cine le era 
; prietenii şi cine duşmanii,

Lupta se petrecu în cea mal deplină tăcere ; se ucideaü 
unii pe alţii cu Împunsături de baionetă saü cu lovituri cu 
patul pnscel, se sugrumau în fundul şanţurilor şi al lune
tei fără să strige saú să ceară ajutor ori ertare, şi se tră- 
miteaü unii pe alţii In împărăţia umbrelor fără să facă cel 
mal mic sgomot. Lucrurile se petrecură aşa de repede şi 
aşa fără sgomot, în cât artileriştil din Cifliac care ar fi 
putut să ne pricinuiască perderile cele mal simţitoare cu 
bombele lor, nu simţiră uimic şi nu trase nici un foc mă
car, ast-fel că curagiosul comandant putu să trămită în 
voe un al treilea batalion care hotărî soarta rësboiuluï şi 
puse mâna pe douë tunuri încărcate.

După ce curăţă luneta No. 1 de duşmani şi făcu priso- 
nierl p.e cei ce nu 'I omorâse, vitejii biruitori sburară în 
luneta No. 2 şi o luară fără să dea o singură lovitură, şi 
puse mâna pe 300 prisonierl, alte douë tunuri şi o mare 
cantitate de muniţiunî.

Intr’astă vreme luneta No. 3 fu părăsită de apărători şi 
ocupată fără autorisarea comandantului general de un ofi
ţer de stat major care comanda regimentul 9 de dorobanţi, 
şi prin astă mişcare lipsi pe biruitori de reserve şi 'I ex
puse daca lucrurile s’ar fi putut întoarce spre rëü, la o 
nimicire sigură. Astă greşeală din norocire fără urmări, 
sili pe general Cerchez să facă o aspră dojană căpitanului 
nerăbdător. |

După ce puse pe goană pe duşmani şi îl scoase din 
întăriri, cavaleria noastră eşi ca din pământ, şi furioasă ca 
0 vijelie, se puse In goana fugarilor, tăe cu sabia o mul
ţime din el şi îi fugări până în sat, de unde îî scoase in-



126

fanteria care sosi pe dată şi începu a se lupta cu duşmanii 
pas la pas, uliţă cu uliţă, casă cu casă.

Vëdênduse pe deplin bătuţi, Turcii se retrase spre Ca- 
pitanovcea, şi de acolo spre Vidin, schimbând retragerea în 
fugă ruşinoasă, căci Românii nu îl slăbea de loc. Eh ! daca 
nu înopta şi nu se lăsa din noü ceaţa, intram cu el val- 
vârtej în cetate şi astă-dl Vidinu nu s'ar mal fi putut lăuda 
că este tot fecioară !

A doua <|i Turcii se încerceră ca să ne ia din mână 
Smârdanul şi Inova pe care le ocupasem sdravăn, dar îşi 
găsiră băcăul, căci îl puserăm iute pe goană şi le luarăm 
din mână şi Capitanovcea. Prin astă din urmă mişcare is- 
butirăm a înconjura Yidinul şi cu oşti de infanterie, puturăm 
să aşezăm artileria la o depărtare putritivă cu tirul tunu
rilor noastre şi furăm în stare d’a tăia Turcilor ori*ce co
municaţie cu împrejurimele.

Bătălia de la Smârdan ne costă pe noi 20 ofiţeri şi 600 
soldaţi 'morţi şi răniţi şi pe Turci 400 oameni morţi, 
vr'o 700 răniţi şi 12 ofiţeri şi 450 soldaţi prisonierl îm
preună] cu 4 tunuri şi o mare cătăţime de muniţie şi 
bagaje.

XVII
In Vidin.

In <^iua de 14 Ianuarie începurăm să facem şeanţurî de 
apropiare, dar le lăsarăm baltă, căci locul era mocirlos şi 
eşia apă la o adâncime de trei palme ; furăm dar nevoiţi 
să renunţăm de a face redute împrejurul cetăţii, şi să ne 
mărginim numai la o bombardare din câmp liber strângând 
înfcr'una cercul de împresurare.

La un atac de asalt nici nu ne gândeam căci Vidinul e 
cetate înconjurată de stavilele cele mal anevoie de biruit. 
Despre partea riulul el e înconjurat de douë rânduri de zi
duri de piatră la o depărtare de 8 stânjeni unul de altul, 
între care este săpat un şanţ foarte adânc care se poate
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umplea orl-când cu apă din Dunăre prin ridicares. rjin: 
stăvilare foarte lesne de ridicat ; la dreapta şi La stSqsa 
cetăţii sunt douë cetăţul întărite legate cu zidul prin for
tificaţii pasagere săpate în malul riuluî.

Despre partea uscatului zidul urmează de a încinge ceos- 
tea într’un cerc în şeapte muchi cu turnuleţe în colţuri, 
dar cu vremea oraşul s’a întins spre partea uscatului şi 
ca să *1 apere şi din acea lăture turcii aü durat nouă ior- 
turl legate între ele cu drumuri acoperite şi înconjurate de 
şanţuri adéncï şi late care se puteaü umplea lesne cu apă 
din rîul Săntu Petre ce curge p’aproape.

Fie-care fort era armat cu tunuri Krupp, între fie-care 
fort era aşezată câte o baterie cu tunuri de bronz sistem 
vechiü şi mortiere, şi d'asupra celor douë cetăţul din dreapta 
şi stânga, se aflaú câte patru tunuri mari groase de 15 
centimètre. Toate aste puternice întăriri aşezate in mijlo
cul unul loc mlăştinos lesne de înnecat, eraü apărate de 
12000 oameni aleşi, comandaţi de un general de frunte 
numit Izet Paşa, şi foarte bine căpătuite cu ale mâncărel 
pentru trei luni, de şi oraşul era plin cu o mulţime de 
lume ce fugise în cetate la apropierea duşmanilor.

Ne putând de o cam dată să luăm Vidinul de cât prin 
asediu şi bombardare, începurăm asediul şi bombardarea, 
şi In (£iua de 15 Ianuarie traserăm cea d’întâiü bombă 
despre uscat în zidurile Yidinulul. O sută cincl-^ecl de 
guri de tunuri începu să verse din toate părţile foc şi 
tuciu peste cetate, dar şi Turcii nu se lăsară mal pe ios 
şi ne rëspunse vértos. Fie-care tun da pe <|i 60 de obuse ; 
faceţi socoteală câte obuse cădea pe <Ji din toate tunurile 
preste capetele nenorociţilor înconjuraţi, Cu toate acestea 
cetatea nu prea simţea aceste isbiturl aşa de des repeţite, 
şi împresuraţi! nu se gândeau de loc la predare. Trebuia să 
î îmboldim şi mal tare, şi ca să ne ajungem la scop, tră- 

miserăm să ne vie de la parcul artileriei care era stubilit 
la Calafat bombe aprinzătoare care sosiră în (Jiua de 21 
Ianuarie în parcul de la Berelada.

In Ziua de 22 Ianuarie începurăm să ne slujim cu a-
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ceste groasnice unelte de pustiire, şi numai de cat vëdurâm 
spăimântătoarele sale roade. Vidinul ale cărei uliţl sunt 
strimte şi casele sale mai toate de lemn, fu iute coprins de 
flăcări ; focul se aprinse pretutindeni şi un vént furios îl aţâţă 
şi il rëspêndi cu îndoită furie, ast-fel că seara puteam să 
vedem ca <|iua întro depărtare de 6 chilometre. In <^iua de 23 
Ianuarie aprinserăm fânăria care lăţi şi mal mult pojarul, 
şi la 24 dăturăm foc chiar uneia din cetăţuî. Cu 365 de 
obuze date în trei <Jile, prefăcurăm o mare parte din oraş 
în cenuşe şi cu alte 300 am fi silit pe duşmani să ne des
chidă porţile, dar din nenorocire pot să (Jic, primirăm ves
tea că s’a încheiat la Adrianopole încetarea luptei în c|iua 
de 25, ast-fel că furăm siliţi să încetăm bombardarea când 
eram să punem mâna pe biruinţă.

Turcii care nu puteau să primească nici o scirede afară 
de cât prin rândurile noastre, până să afle prin noi către- 
bue să înceteze focurile, merse înainte cu împuşcăturile şi 
ne bombardă toată c|iua ca cum ar fi făcut’o într’adins ca 
să më sluţească pe mine. Luasem parte la atâtea rësboae, 
mersesem de atâtea ori cu pieptul înaintea gloanţelor, în-> 
fruntasem focul la atâtea asalturi şi trecusem de atâtea 
ori prin adevărată ploaie de bombe, şi cu toate acestea 
bombele şi gloanţele më respectase, şi tocmai acum când 
se poruncise încetarea focurilor, când më aflam in tabără 
şi îmi vedeam de corvadă fără să më gândesc la rësboiü, 
la care nu luasem de loc parte, më pomenii cu o afurisită 
de bombă păgână că se îndreaptă fluerând drept spre mine 
şi trece ars pe lângă picioarele mele. De o cam dată nu 
simţiiu de cât o arsură în inimă şi o povoială mi se puse 
pe ochi, dar numai de cât më pomenliü că ca(J la păment 
cu faţa în jos şi perd de tot cunoştinţa.

Când më desceptaiü eram în Yidin, aşezat pe patul unei 
ambulanţe cu amêndouë picioarele tăiate de la genuche. 
Cum vedeţi visul ce visasem spre 12 Ianuarie se îndepli
nise; lui Peneş curcanul i se făcuse milă de mine şi nu më 
luase cu totul la sine, ci se mulţumise numai cu picioa
rele mele !
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Turcii după ce dote Cea .din urină, bombă care më rôs- 
turna la pământ, ailcVnd.^i ’el ôâ, s’a încheiat aceia 
numesce armistiţiu; încetară şi eï'fqcurile, părăsiră cetatea 
pe care o ocupară aï noştri;du mare- bucurie şi se retrase 
spre Sofia cu arme şi bagaje!.;. -

Această din urmă faptă de âr.me încheia lupta între Ro
mani şi Turci şi pecetlui pentru vecie scumpa noastră nea
târnare. Eu stătu! în spitalul din Vidin cât stătu şi oştirea 
noastră, căcî după părerea doctorilor strămutarea dintr’un 
loc în altul ’mî-ar fi fost penjëtoare, şi raë bălăbănii între 
moarte şi viaţă aproape trei luni.

Ce e drept doctorii făcură tot ce ştiură ca să scap olog 
dar cu <Jile, îmi dădură toate îngrijirile putincioase, dar nu 
putură să facă mai mult, căci ca mine eraü prea mulţi şi 
trebuia să se facă în patru ca să ne prididească pe toţi ; 
din norocire pentru mine care aveam nevoe de un ajutor 
mai de aproape, sosise de curênd în spitalul nostru îm
preună cu alte surori de caritate-şi o ţărăncuţă tinerică şi 
frumoasă care trăise numai trei luni cu bărbatul sëü şi ’1 
perduse în urma unei răni dobândită la bătălia de la 30 
August. Acelei femei îi intrase în cap că bărbatul sëh a 
murit numai fiind-că nu avusese cine să ’1 îngrijească de 
aproape ; astă idee o făcuse să se hotărască a 'şl jertfi 
viaţa pentru căutarea răniţilor. Sosind prea târziu eu fu- 
seiü cel d’întâiu care că^ui în mâinele ei şi nu më plâng 
căci ei sunt dator că më vëcj a<£î cu t^ile. Nici o mumă nu 
putea să môîngrijéscà cu băgarea de seamă şi sărguiala ei. 
Nu dormea toată nopticica şi <|iua nu se deslipea de că
pătâiul meü. Astă îngrijire stăruitoare îmi scăpa viaţa şi 
eu de bucurie ’i am jertfit’o el. pentru ea am lăsat tată, 
mamă, frate, surori, ogor şi plug; ’mi-am năpustit casa 
unde m’ara născut şi am venit de m’am aşezat aici în 
satul vostru şi m’am cununat cu ea.-

Iată istoria lui Peneş curcanul şi a celor nouë fraţi din 
Vaslui. 1

ce se
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Avis important

1
À eşit de sub tipar următoarele cărţi noi şi foarte 

interesante. , -
BaeriS ÜHlaiduoI de N. D. Popescu ilustrată în 

tecst cu mai multe figuri preţul 1 leü.
Lupta Jnt^e ^iaşa şi Haiduci de N.- D Po

pescu.^ilustrată -Iu tecst cu mai multe figuri, preţul 1 ||
‘.leii., ^

Tâlhafùl Fulger de Ilié' Igel ilustrată în tecst 
•cu.maî'mnlţe figuri, preţul 1 leu.

Tâlh^ufi Dragoş de Ilié Igel ilustrată în tecst 
cu. mai múlté figuri, preţul 1 leü.

Aceste cărţi se găsesc de vânzare la librăria editoa
re II. Steinberg calea Rahovel şi la toţi librarii din 
capitală şi provincii; asemenea se maî află şi alte di
ferite cărţi, romane, nuvele, de cântece, de basme, 
etc. etc.
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