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     orona Regelui nostru Carol și-a 
tuturor regilor, pe care ni-i va 

rândui Dumnezei, de-acum îna- 

 înte, în scaunul domniei romă- 

nesci, este făcută din oțel de tu- 

nuri de-ale Turcilor din Plevna, . j: 

N De-a drăepta şi de-a stînga statuei 
lui Mihaiă- Vitâzul, în Bucuresci, sunt 

doue tunuri aşedate pe telegile lor. Ele aă fost 
ale lui Osman, în reduta Griviței. Uitându-te la 
ele nici nu bânuesci câlă perire de Români ati 
făcul aceste două tunuri, care stai așa de liniş- 
tite ca. străjeri ai liniștitului Domn turnat dân 
bronz. 

Dar pe cât de neastâmperat a fost Voevodul 
pe care-l străjuese, şi pe cât de multă pustiire a 
dus el în rîndurile Turcilor, pe atât de nepoto- 
lite ai fost ele şi pe-atâta perire ati asvîrlit din 
gura lor de foc în rîndurile vitejilor dorobanţi 
ai noștri. 

Astă-gi sunt mule şi reci. Dar atunci când a- 

-
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vea glas de tunei şi erati aprinse de mânia duș- 

mămăscă, înfiorătore le-a fost pulerea şi dătător 

de spaimă cântecul ! Viteji at, fost cei ce le-ai 

dat rostire gurii lor, dar și mai vileji aceia cari 
li s'au împotrivit mâniei şi-ati murit uimindu-le 
că nu pol îngrozi pe năvălitori. 

Şi-au cădut îti mânile nostre, ai căzul nu nu- 
maă tunurile cetățuilor, a cădut înseși celăţuile 
lui Osman, şi-a cădut Osman vitâzul însuşi. Jar 
cu el de-odată puterea pe care o aveai Turcii asu- 
pra nemului românesc. Şi drept martori ai vitejiei 
nstre stau acele două tunuri, în vederea faturor, 
acolo la picidrele Voevoduluă celui mai înduş- 
mănit cu Turcii. 

Din tovareșele lor am făcut altă mărturie 
cu mult mai vorbităre a vredniciej românesci : 
Le-am topit trupul de ofel și-am turnat dintr'în- 
sul 0 corGnă domnescă, vecinicăă stemă a puterii 
românesci şi podâbă pe fruntea regilor noştrii. 
Tunul dușman, care fulgera împotriva Românilor, 
agi e fulger al măririi cumperate cu vieţile nostre, 
si-acum în loc să ne vorbEscă de robie şi de mo- şii de-ale Sultanului, ne vorbesce de libertate şi de-o fară volnică pe sorta ei. 
Și de-alungul vremilor, cât va voi Dumnezei 

sd trăiască printre nemuri nemul românesc, în fara lui cea. de la strămoşi moştenită din adîn- curile vremii, ne vom mândri cu corâna de oţel a ţării, şi mărturie de-apururi ne va fi de sfără- 
mata pulere a celor ce ne-au stăpânit odată cu tunurile din care e făcută, 

Ne vom mândri de ea, că mare 
„Nea 

luptă ne-am luptat 5 prin grele primejdii ne st ecurarăm viaţa, până
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s'o dobândim prin voinicia sufletului nostru des- 

morţit prin străduință. Ea ne va mărturisi prin veci 

rednicia, chiar atunci când de mult vor fi uitat 

nepoții noştrii că noi am fost în puterea, Turei- 

lor odată, atunci când numai din cărțile prăfuite 

vor maă sei urmașii noştrii, ce grei a fost traiul 

amărit al strămoșilor lor, așa de amărit încât 

lor, celor liberi de mult şi tari de vreme înde- 

lungată, totul li se va părea ca o vorbă din poveste. 

Precum e stegul semn al oștirii, așa e corâna 

semn al Domniei. Iar corânele celor. ce stăpânese 

fără şi păstoresc popobre sunt făcute din aur şi 
din pietre scumpe, îar vulturii, oră leii, ori sdrele 

şi fel de fel de alte semne de pe ele sunt închi- 

puiri ale faptelor mari şi strălucite pe care le-a 
făptuit țara, ori ale vre-unor vrednicii mari ale 
nemului. Corâna României, find de oţel, închi- 
puesce prin însuși otelul ei, de-oparte o vredni- 
cie mare a nemului românesc: trăinicia firii şi a 
ființii nostre, iar de alta parte o faptă strălucită : 
restalornicirea nemului românesc prin unirea ță- 

rilor. și restatornicirea Domniei românesci prin 

resboiul pentru neatîrnare ! 

Pentru voi, acei ce'n vremea păcii sînteţi plu- 
gari şi păstori, iar în vremea răsboiului dorobanţi 
ai țării, pentru voi am scris cartea acesta, ca să, 
sciți și să cunosceţi cine-a făcut Corona de oţel, 
şi cum a făcul-o. Cetind cartea, veţi băga de: 
semă că în povestea mea s'amestecă alte poveşti 
ale altor întâmplări de mai nainte, care se ţin 

lanț una de alta. Că Domnia puternică de ază 
ne-a venit pe urmele neatârnării, tar neatârnarea 

ne-a adus-o răsboiul, şi răsboiul a fost adus de
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restalornicirea Domniei, iar acesta a fost o u- mare a Unirii Principatelor care a fost și ca la rîndul ei adusă de alte întîmplări. 
Toie acestea sînt fapte mari, şi mari vor "G. mânsă de-a pururi, iar Povestea lor vrednică este să fie scrisă pe pietre anume puse pe marginile drumurilor, ca toți drumeții să le colescă şi să se închine înaintea lor, căci fapiele sfinte sânt. Zar fapiele sfinte ale nEmului românesc lrebue să /ie pentru noi evanghelia nEmului, precum e cate sfânta pentru creștini evanghelia lu Hristos. Ei, dacă era să vi le spui pe tăte, naș fi în ins cu povestea prea departe. Mie mi-a stat în gând mai întâi de fdte răsboiul, dintru care ni "s'a iîsvodit de-adreptul România de astăzi, al căi- rei semn v&dut e Corona de oţel. 

şi nepoților noştri priceperea şt bărbaţia, pe care au avut-o strămoşii şi Părinţii lor, ca să fie apă- rători ai ţării și ai nemuluă tot așa de viteji ca și voi. Incredeţi-vă în Puterile nostre, căci în cre- dință e mântuirea, şi luptaţi-vă cu suflet ca de. apururi prin vecuri nemul nostru să fie prea- mării şi tare precum a fost mai de mult şi cum este astăzi, căci e nem voinic şi popor iubit de Dumnezei şi ursit să fie căpetenie Printre nemuri ? 

DRE



    DOMNITORUL 

  



l. ÎNAINTE DE RESBOIU 

ând a intrat în ţara care-L 

alesese Domnitor, Prinţul 

Carol a dis către cei ce-l 

întîmpinară : «In clipa în 
care am pus piciorul pe 

acest pămînt cu sfinţenie 
apărat, am şi devenit Ro- 

mân. Cetăţân astădi, iar mâ- 
ne soldat de va fi nevoe, Eu voii împărtăşi cu 
Românii şi sârta cea bună şi sorta cea rea» 

Un-spre-gece ani a fost, după vorbele Sale, numai 
cetățân, dar a venit şi nevoia când a trebuit să. 
fie soldat, şi pe cât a fost de înţelept cetăţânul, 
pe atâta a fost soldatul de vrednic. 

Cât a ţinut r&sboiul, el n'a avut astîmpăr şi a- 
linare; Cinci luni încheiate a stat tot în tabără, în mij- - 
Jocul *oştirii Auptătâre, ba de multe ori în focul 
plumbilor, şi era cu capul într'o sută de părţi: tote 
trebuia să le scie, tâte să le vadă, tâte să le câr- 

= muiască, şi să răspundă pentru toți şi pentru tâte. 

  >
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Fie-care îşi cunâsce greul săi, şi tot pe al stă 
îl crede mai amar. E adevărat, bună ră, că Oş- 
t6nul de rînd rabdă gerul şi fâmea, bătaia vîn- 
tului şi a ploilor, că e silit să intre unde-şi vede 
cu ochii peirea. Greul pe care-l duce, i-se pare 
asviîrliţt pe nedreptul în spatele lui, şi e ispitit să 
cr6dă că e bine în r&sboiii de generală, că stau 
pe loc şi dai porunăă. E părere. Toţi, de la oşten 
până la căpetenia oștirii, își au greutăţile lor, tâte 
amare, şi numai felul lor le deosebesce. 
După ce veţi fi cetit cele ce vi le voii spune 

despre traiul şi trudele Domnitorului pe timpul 
r&sboiului, despre amarurile câte Le-a îndurat, veți 
ved€ că oştânul de rînd pâte fi vesel că e numai 
oșten. E adevărat că Domnitorul ar fi putut tri- 
mete pe un general să cârmuiască r&sboiul, iar 
El să stea acasă. Dar toemai fiind-că a voit sin- 
Sur să se lupte cu greutăţile și să stea ca sitrâjă 
neclintită unde era nevoe de El, tocmai de aceea 
trebue să ne uităm mai cu drag la Dînsul, să-L 
luăm ca pildă a iubirii de datorie şi a credinţii 
către ţara căreia I-a jurat. - Născut dintr'un nâm de Gmeni r&sboinică, EI în- suși are porniri spre fapte viteze. L-a fost dragă oştirea, şi de aceea îndată ce s'a așegat în scaun a început să-şi intemeieze cu tot dinadinsul oştire stătătGre. A găsit la venirea Lui puţintică oştire, dar cu străduinţă multă și cu mai mulță voinţă a tot sporit-o, făcând-o asemeni oştirilor vechi ale altor ţări. Şi cât de bine ne-a prins oștirea! Dacă ne găsea r&sboiul fără oştire îndeajuns, ori cu 6ste neîngrijită, noi pâte că şi adi am fi plătit " Fureilor bir.
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Şi-a făcut o oştire vitâză, căci Românii din firea 
„lor sunt porniţi spre lupta drâptă a vitejiei, şi, cu 
puţină trudă, faci din ei oșteni desăvîrşiţi. Vechii 
Voevodi aveai oştiri puternice nu prin mulţimea 
lor, ci prin voinicie şi iscusinţă. Cântecul ferenta- 
rului qice: 

Iute ca săgâta tabăra străbate, 

Rate singu gece, cinci-spre-gece bate, 
Ferentar sînt eu! 

A tost o vreme, când singuri noi Românii aveam 
oștire stătătâre în tâte ţările de pe atunci ale Eu- 
ropei. Ţările pe atunci aveai numai lefegii, oşteni 
plătiţi, cari după isprăvirea răsboiului se împrăş- 
iau; iar oştirea n6stră era, după felul oştirilor de 
astădi, nu adunată în pripa primejdiei şi risipită 
după isprăvirea răului, ci tot deauna sub arme pe 
lângă Voevod. E adevărat că legea, limba şi moşia 
ne-ai fost mîntuitorii noştri ; lor le mulțămim viaţa 
pe care ne-am strecurat-o printr'atâtea primejdii 
ale vâcurilor. Dar legea ne-am apărat-o cu sabia, cu 
sabia ne-am apărat şi moşia. Dumnedeul nostru a 
fost un Dumnegei al r&sbâelor, şi numai oștile 
ne-au mântuit capul. , 

II 

In primăvara anului 1877, ţara nostră era în 
mare nedumerire. Ruşii începuseră .r&sboiul; oş- 
tirile lor s'adunaiă la Prut, ale Tureilor la Dunăre. 
După obiceiul vechii, răsbele dintre Ruşiși Turcă 

se purtaii în Țara românâscă. Ea le era în dru- 
mul Ruşilor, cari se grăbeaii să ajungă mai iute



la hotarul ţărei turcesci, şi în drumul Lurcilor cari 
năzuiaă să întîmpine pe Ruși şi să porte r&sbo- 
iul afară din ţara lor. 

Ori biruiai Ruşii, ori Turcii, ţara n6stră pătimea 
tot aceleași vele. 

După legămîntul din străbuni noi eram datori 
să ţinem cu Turcii în vreme de r&sboii, şi să le 
dăm şi 6ste. E lucru lesne de înţeles, că de ţineam 
cu Turcii, ne stricam cu Ruşii. E, de ciudă ne căl- 
cai ţara şi ne făceati tot răul pe care ţi-l face 
vrăjmașul. 
Ne-am ispitit noi de mai multe ori să cătăm 

sprijin la Ruşi şi să ținem cu ei, în vreme de 
răsbâie cu Turcii, şi iarăşi e lesne de înţeles, că în felul acesta ne-a fost şi mai r&i. Turcii fiindu- ne dușmani, ne pustiai țara şi ne-o aprindeai, 
iar după isprăvitul r&sboiului ne-aveau cu totul pe mâna lor, să se r&sbune cum le place. Ca pedep- să ne sporeaii birul, ne puneaii greutăţi din noi isvodite. 

Dar ori cu eine țineam, tot reu ne mergea, şi ruga n6stră cea mai din inimă era: Apă&ră-ne D6m- ne de fâmete, de ciumă și de r&sbâe între Turci şi Ruși. 
Acum, pornindu-se din noi r&sboiul între ei, ne dase prin gând car f bine să nu ținem nică cu Rușii nici cu Turcii. Să se bată ei cât vor pofii, dar pe noi să ne lase în pace. 
Şi la urmă şi Rușii și Turcii s'ap fi învoit cu trba asta. Ei aveai să intre în ţară la NOI, să se bată împreună, iar noi să stăm deoparte, nedând ajutor şi oştire nică unora nici altora. 
Dar ce folos am fi avut Noi dintr'asta ? Ţara ar
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îi fost şi atunci căleată de oştiri străine, pote mai 
răii ca de altă dată, căcă acum şi unii și alţii ne-ar 
îi fost neprieteni. Ne-am fi cruțat oștirea de pe- 
rire, dar ţara ar fi fost tot în foc şi supt sabie: 

Şi pe noi de ţară ne durea Ţara trebuia scu- 
tită de pustiiri şi de năvăliră de oști străine. 

Ar fi îost uşor lucru. Ţara era a nâstră, eram 
stăpâni pe ea, și trebuia s'o spunem şi Turcilor 
şi Ruşilor că nu le dăm voe să intre în ţară. 

Uşor de dis, dar iată că şi Ruşii şi Turcii erai 
hotăriţi să intre iarăși cu oștile în ţară la noi, 
peste voia n6stră. 

Dacă îţi intră străinul în casă, peste voia ta, ai 
dreptul să te aperi. Acest drept îl aveam şi noi. 
Am fi putut să trimetem oșştiri ori la Prut să îm- 

piedice pe Ruşi de-a intra în ţară, orila Dunăre 
să împiedice pe Turci. 
Aveam dreptul, şi m'aveam puterea N'am fi pu- 

tut opri pe Ruși. Oștile lor sunt mari şi multe. Ei 
şi-ar îi făcut loc cu de-a-sila şi tot ar fi intrat în 
țară. Iar atunci s'ar fi purtat cu noi dușmăneşte. 

Dacă am fi oprit pe Turci, ar fi însemnat că le 
suntem duşmani şi că ne-am r&svrătit. Şi dacă s'ar 
îi întîmplat la urmă să bată Turcii pe Ruşi —cum 
i-au şi bătut la Plevna şi cum i-ai mai bătut şi 
într'alte r&sbâie — n'am fi ajuns tot pe mâna lor, 
mar fi fost tot, cântecul cel vechii? 

Iar să te împotrivesci în două părți, şi la Du- 
năre şi la Prut, ar fi fost faptă de nebun. 

Acâsta ne era acum nedumerirea. Cu binele 
nu puteam face nici pe Turci nici pe Ruşi să nu 
ne calce ţara. Cu răul nici atâta. 

Să le fim și unora şi altora într'aceeași vreme
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prieteni, era răi. Să le fim amîndorora de-odată 
duşmani era şi mai văă. j 

Să stăm cu oştirile de-o-parte la munte era iarăşi . r&u. De ce aveam oştire bună şi vitează? Ca să stea de-o-parte prin munţi, în vreme co în ţară era răsboiu şi pustiire ? 
Dar să băgăm stea în foc era şi mai r6ă, căci trebuia să ţinem partea ori 'Turcilor, ori Ruşilor. In vremurile acelea nu sciam unde ne stă capul. Ne era cum, dice vorba, grei la deal şi r&u la vale. Inainte foc, îndărăt apă mare. Nu puteam merge nică încolo nică înece, iar dacă stăteam pe loc ne ajungeaă amîndouă de odată. 

III 

Ţara întrâgă îşi pusese atunci tâţă nădejdea în Domnitorul ei. Era om cu minte şi chibzuit, şi El avea să scie cum să scape ţara de primejdii. Cum o dice El, aşa să fie. 
. Asta însemnă, că Ţara avea deplină încredere în cuminţia Domnitorului şi în sufletul Lui de băr- bat care scie cum să rupă lucrurile într'un fel, şi mai ales în inima Sa cea mai presus de cât tâte doritâre numai de binele şi de fericirea ţării nostre. Dar cu atâta era mai greii lucru pentru Dom- nitor. Dacă lucrurile, așa cum le-ar fi hotărît E1 ar fi ieșit r&ă, dacă ne-am fi încureaţ întrun ră&sboiă fără noroe Și dacă ţara ar fi fost asvirlită înt”'o stare mai rea de cât mai "nainte, tâtă răspunderea pen- „tru relele aduse ar fi cădut pe capul Domnitorului, El a gis să facem aşa! 

|
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Am avut și noi, Românii, Domni buni şi vred- 
nici de-alungul vremii, cari şi-au iubit neamul, dâr 
când ai ajuns în încurcături mari ati părăsit mai 
bine scaunul domniei, de cât să iea răspundere - 
prea grea şi să se scie învinuiți că din fapta lor 
a pornit răul ţărei. 

P6te că a fost bine şi așa. Dar e cu mult mai 
bine şi mai frumos când Domnul stă alături cu 
țara în primejdie şi nu se dă înlătură de grija şi 
de greutatea răspunderii, când face așa cum crede 
EI că e mai bine, şi când cu inima curată pâte să 
dică în faţa lumii și a lui Dumnedeii: Dacă ati ieşit 
lucrurile după cum nu le-am voit, este că aşa a 
vrut puterea Celui-de-sus. 

Și aşa a făcut Domnitorul nostru, luând răspun- 
derea asupra Sa. 

A chibzuit singur, s'a frămîntat dile şi săp-" 
tămâni întregi cu gândurile, judecând în. sufletul 
săi bunele şi relele pe cari ni le-ar putea aduce 
prietenia ori duşmănia fie cu Rușii, fie cu Turcii. A 
cumpănit părerile 6menilor luminaţi şi pricepători, 
a ispitit gândurile mulţimii din ţară, a cerut sfatul 
bătriînilo» ţării şi prin scrisori ja cercetat gându- 
rile celor mai ispitiţi 6meni într'ale politicei. 

A voit să le scie pe tâte, ca să Se încredinţeze şi 
de ceea ce-ar face alţii fiind în locul Săi. 

Mai întâiu a adunat pe toţi bărbaţii noştri cei 
mai cu pricepere întru cârmuirea ţării şi s'a sfă- 
tuit cu ei. Din nepotrivirea lor în gânduri se vede 
lămurit ce încurcătură dase peste noi. Unii găsiau 
cu cale, să lăsăm ţara deschisă, în drumul oştiri- 
lor rusesci şi turcesc, iar 6stea nâstră să se adune 
în munţii Olteniei.
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Alţii se lupta cu gândul că ar fi mai bine să 
ne dăm pe partea Turcilor, că de vor birui Turcii 
nu ne va fi mai r&ă de cum ne-a fost; iar de nu 
vor birui, Rușii tot nu ne pot face răul ce ni-l pot 
face Turcii, nu ne pot mări birul, nu ne pot sur- 
pa aședămintele ţării. 
Jar alţii se străduiaii cu povaţa, să ne dăm pe partea Ruşilor şi ne mântuim odată de Turci, scă- pând ţara de bir şi de stăpânire. 
Toţi aveai dreptate şi temeiii în spusele lor. Cei ce voiau prietenia cu Turcii aduceau ca te- meiii grija lor de neisbîndirea Rușilor şi de multa supărare apoi a Turcilor şi a răsbunării lor, Cei ce năzuiauă spre Ruşi aduceai ca temeiă oștirea nostră. Acum aveam oştire, nu ca alte dăţi, când s'aă mai învălmășit Ruşii cu Turcii, şi când noi n'aveam oştire de loc. Acum oştirea n6stră pu- tea să ţie piept cu Turcii. Şi aveam şi un Domn cuminte și cunoscător într'ale purtării de r&sbâie, diceaă ei. 
Aşa erat împărţite gândurile Gmenilor. Iar Dom- nitorul tot nelămurit era. 

IV 

Pe acela vremur; Domnitorul avea de cel din- 

se bizuia pe puterile ei. 
Brătianu da tot aceleaşi poveţe Domnitor cari Însuşi Domnitorul le găsise car adică să facă un legămînt priincios cu 

ului, pe 
fi mai bune, 
Rușii pentru
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trecerea lor prin ţară, dar prietenie să n'aibă cu 
ei nici în clin nică în mânec. Iar oștirea nâstră să 
se adune t6tă în Oltenia, ferindu-se din calea Ru- 
şilor, ca să se vadă, că ea nu ţine nici cu Rușii 
nici cu Turcii. 

Şi Domnitorul s'a hotărît așa: a făcut legămînt 
cu Ruşii. Le da voe să trâcă prin ţară, ca ori că- 
ror drumeţi, fără să-i aibă nică prieteni nici duş- 
mani. - 

Dar pentru asta, Tureilor le-a sărit ţandăra. 
Parcă erai de pe altă lume, aşa nu voiai să 

înţel6gă silnicia care ne-a făcut să lăsăm pe Ruşi 
să trâcă prin ţara nostră. Părintele Domnitorului, 
Prinţul Anton, gisese că de vom da voe Ruşilor 
să trecă Prutul, Turcii ne vor găsi pe jumătate vi- 
novaţi şi ne vor ţinea măcar pe jumătate de duş- 
mani ai lor. Când colo, Turcii ne-ai găsit vină 
deplină şi ne au ţinut de duşmani pe de-a întregul. 

Abia sosiră Rușii la Dunăre, şi într'o qi Osman 
pașa, mai-marele Vidinului, a şi început să-şi arate 
colții. Fără să le dăm măcar pricină de bănuială 
că le voim răul, Turcii lui Osman au sărit cu tunul 
şi-au început să bată Calafatul. Apoi ai început 
să bată tâte orașele de pe lângă Dunăre, arătân- 
du-ne vrăjmăşie îndesată şi cu vîrf. 
Acum se schimba seră lucrurile. 
După legămintele nâstre cu Turcii, ei aveai să 

he apere ţara, că era sub stăpânirea lor. Dacă 
le-am fi arătat noi vrăjmăşie și am fi tras noi dîn- 
tâiu cu tunul, ar fi dis t6tă lumea că ne-am răs- 
vrătit şi am lovit pe stăpânii noștri. Şi dacă netar 
fi bătut în r&sboiă, nimeni nu ne-ar fi dat dreptate,
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cum nu dai celui ceridică mâna asupra mai marelui 
săi. 
Dar acum e rădicaseră mâna asupra nâstră, 
ei care aveai datoria să ne apere. 

lar noi aveam dreptul să ne apărăm, şi să facem 
r&sboiu. cu ei. Şi nimeni nu ne-ar fi făcut vină 
dintr'asta. Şi chiar de ne-ar fi biruit ei în r&sboiu, 
ar fi sărit lumea să ne mântuie şi să nu ne lase 
urgiei lor, în toemai cum aperi pe cel slab când 
cel tare îl bate fără nici o vină, | 

Era acum altă fâie. Inima Domnitorului a cres- cut de bucurie, vădând cum s'aii schimbat în bine lucrurile şi că singuri Turcii şi-a tăiat apa „de la moră. 

  

O luptă peste Dunăre. 

„Dacă Turcii voese răsboiul, să-l aibă! Vara era amărită pe Turci de câte ne făcuseră de vecuri, şi acum oștirea ne era voinică şi dori- târe de luptă, iar Domnitorul atâta dorea să-şi boteze oștirea în toc vrăjmăşese.
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Indată după pornirea vrăjmăşiei din-partea 'Tur- 
cilor, începute de Osman, întrâga ţară românâscă 
s'a cutremurat de bucurie, că Turcii singuri ne-aii 

cerut răsboiul. Toţi ne-am aflat gata să sprijinim 
pe Domnitor şi cu sufletul tot să-l ajutăm întru pur- 
tarea r&sboiului. | 

Ţara n6stră s'a rostit neatîrnatţă de stăpiîni- 

rea turcâscă, iar Domnitorul ieșit de sub poruncile 

Sultanului şi nesupus de cât lui Dumnegei şi le- 

gilor ţării n6stre. Toţi întrun gând am cerut şter- 

gerea birului ce l-am dat Turcilor şi printr'asta 

am rupt tâte legămintele ce le făcuseră strămoşii 
noştri cu Turcii. 

Pînă atunci am fost supt un fel de epitropie a . 

Turecilor, eram creduţi slabi şi având nevoie dea- 

„părare străină. Acum ne-am scuturat jugul epi- 

tvopiei. Şi trebuia s'arătăm întrun r&sboiă, că 

într'adevăr n'avem nevoie de ea, că ne putem ţine 

pe picidrele n6stre şi că suntem destul de tari să 

ne apărăm noi singuri. 

. A 

Răsboiele pe lângă pustiire şi foc în ţară, pe 

lângă mârte de Gmeni, de sărăcie, de bâle și de 
fOmete, aduc şi spaimă' multă. Adese-ori spaima 

face mai mult răi ţării de cât r&sboiul însuşi. 

Omenii îşi lasă casele și fug, negustorii își curmă 
negustoria, şi t6tă lumea umblă zăpăcită. Se sperie 

unii de vorbele altora, şi chiar cei mai cu suflet 

când văd pe unul şi pe altul că-şi adună avutul 

şi tug, îşi pierd firea şi fac şi ei ca fricoșşii. 

Peste capul nostru trecuseră atâtea rele aduse de



14 

r&sboie, în cât am umblat vecinic cu ghiaţă'n sin. 
Când au început să curgă oștile rusesci spre 

Dunăre, ţara n6stră se ră&scoli de spaimă şi de 
grOză. «Aii să trâcă Turcii, să ne pustiiască ţara. 
diceai bătrînii care o mai păţiseră. 

De obiceiii, când aveau răsbâie cu Ruşii, Turcii 
apucaii Ruşilor înainte şi le eşiau întru întîmpi- 
nare în ţară la noi. Două locuri le erai mai cu 
priinţă pentru întîmpinare: Giurgiul şi Calafatul. 

Giurgiul a fost pînă mai acum vr'o cinci-deci de 
ani cuib turcesc în ţara nâstră. El şi Brăila erai 
oraşe ale Sultanului pe pămîntul Românilor, şi 
într'aceste oraşe aveai chiar şi biserici Turcii. Acum 
erai ale n6stre cu totul. 

In faţa Giurgiului e cetatea cea tare a Rusciu- 
cului, iar în faţa Calafatului e Vidinul, cea mai 
puternică cetate turcâscă de la Dunăre. Şi le era 
cu îndemână Tureilor să trâcă în țară la noi acolo 
unde aveai sprijin la spate cetăţi puternice. 

De la Giurgiu Turciiputeati înainta iute și de-a- 
dreptul spre ' Bucurescă, în vre-o câte-va câsuri ; 
iar de la Calafat — după obiceiul cum pârtă ei 
r&sboiul — sosiaii în câstele Ruşilor cari se 'ngră- 
mădiau la Dunăre. 

De-aceea noi, înainte de-a se începe r&sboiul 
am adunat oşti la Giurgiu şi la Calafat, ca să nu 
lăsăm Turcii să trâcă Dunărea. Şi lucru de mirare, 
de rîndul acesta Turcii n'aă încercat să trecă, mă- 

„car că îşi adunasera multă putere de oşti într'aceste 
locuri. 

Dar marginea ţării o ducea într”o spaimă. N'ai 
trecut Turcii adi, dar vor trece mâine! De g6ba 
li se spunea Gmenilor, că Turcii n'aă să trâcă în
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țară, că în drumul lor e multă oştire românâscă şi 
destul de tare să oprâscă pe Turci. 
Spaima îi făcea să nu se încr6gă în oştire. Şi 

tot mai (mult sporea svonul, că Turcii s'adună 
câtă frunză şi iarbă, şi că e mare primejdie la 
Giurgiu şi la Calafat. 

Locuitorii din părţile acelea fugiră; cei din Bu- 
curesci nu vedeai decât Turci şi se grăbeaii să-şi 
încarce averile în căruțe şi s'apuce prin văile 
Prahovei, ba să trâcă şi munţii la Braşov. | 

<A fugit Vodă?» întrebau unii. Şi se miraii că 
Vodă n'a fugit din Bucuresci. Era adecă obiceiul, 
mai înainte când Domnii erai slujbaşi plecaţi ai 
Tureilor şi lipsiţi de oștire, să-și adune averea şi să 
plece la Brașov, când se isvodeaii răsboie şi nă- 
văliri de Turci. 

Acum însă aveam oştire multă şi vrednică, 
iar Domnul nu era un slujbaş al Turcilor de adi 
pe mâne. Dar noi încă nu ne obicinuiserăm cu 
gândul, că avem o oştire şi alt-fel de Domn. Ve- 
deam oștirea şi n'o vedeam, şi nu ne venea să 
credem că o avem. Nu ne cunosceam puterile. 

Fiinţarea Domnitorului în Bucuresci mai do- 
molea spaima. Dacă Lui nu i-e frică, diceau cei 
mai fără pricepere, se vede că nue primejdie. Şi 
iarăşi se gândeaii, că pote la urma urmei Turcii 
nu tree Dunărea tocmai din pricină că oştirile 
n6stre sînt într'adevăr tari. Cei mai necredincioşi 
ca Toma, clătinaii din cap şi nu se găseaii de mi- 
rare. 
“Domnitorul se străduia. din r&sputeri s& astîm- 

pere spaima. Când se svonise dintru-ntâri că de. 
data asta s'a isprăvit cu ţara Românilor, că Turcii



aii s'o bată cu totul şi s'o aibă în stăpînire de- 
plină, cum ai ţara bulgărâscă, şi că tot pămîntul 
ţării va fi luat de Turci, Domnitorul a domolit svo- 
nul şi spaima nu cu vorba, ci cu fapta. Era adecă 
în Moldova un boer care voia să-și vînqă moşiile, 
şi Domnitorul, ca să arate ţării că 'Turcii nică n'a 
să bată ţara și nici să iea pămînturile, a cumpărat 
moşia boerului. I-a dat pe ea două miliâne, cu tâte 
că tocmai atunci îi venea peste mână să cheltuiască 
atâţia bani. Dar, cumpărând moşia, a deschis ochii 
fricoşilor și le-a dovedit că EI așa de cu temeiu 
scie că Turcii nu vor intra în ţară, încât îndrăs- 
nesce să-Și cumpere pămînturi. 

lar ca să domolâscă spaima, că la Giurgiu şi la 
Calafat e potop şi perire, Insuşi a plecat întâi la 
Giurgiu și a stat în oraş, în vreme ce 'Turcii de 
peste Dunăre băteaii orașul cu ghiulele şi cu obu- 

„zuri. Apoi a mers pe marginea Dunării prin ba- 
teriile române şi a intraf printre rîndurile pe- 
destrimei care era acolo. După acestea a mers la 
Calafat. . 

Oştirea, văgând pe căpetenia ei în bătaia fo- 
cului turcesc, a prins suflet. Flăcăii noştri erau 
destul de inimoși şi gata să intre în luptă, dar 
când ai văqut pe Domnitor amestecându-se prin- 
tre ei, îmbărbătând pe cei siabi şi lăudând pe cei 
îndemânatici şi inimoşi, le-a crescut inima de bu- 
curie şi de mîndrie. Cunosceai acum cu toţii că 
acesta e omul pe care Va trimes Dumnedei să-i 
ducă în r&sbâe cu biruinţă. 

Iar cei slabi de înger cari s'așteptaii să vadă 
pe Vodă plecând din Bucuresci pe valea Prahovei 
către Braşov, ca să fie departe de locul r&ului,
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când ÎI vădură plecând spre Dunăre la Giurgiu 
unde era foc şi ameninţare, s'au mai scuturaţ pu- 
țin și ai simţit că le vine inima la lo=. 

IN 
, 

     > 
Se Isbiţi de obuz, de peste Dunăre. 

La Calafat, Domnitorul intrând într'o baterie a 
fost primit de Turcă. cu obuzuri, şi un obuz a că- 
dut la picidrele Lui, stropindu-l cu pămînt, răscolit 
şi rănind câți-va țunari de lângă El. Scirea a- 
cestei întîmplări a trecut prin t6tă țara ca o cu- 
tremurare de spaimă, iar fiorii ei ai fost aducători 
de sănătate. 

Nu se mai îndoia nimeni acum. Domnitorul îşi 
pusese Însuși capul în primejdie, semn că nu se 
teme de urgia Turcilor şi că Insuşi vrea să fie în
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capul oștirii Sale ca să dea piept cu vrăjmaşii. 
Ne învrednicise Dumnedeii cu un Domn, cum de 
mult nu mai avuserăm. Ai trecut mai mult deo 
sută de ani, de când ţara nâstră n'a văgut oştire 
românâscă alergând la hotare, cu baioneta pe puşcă, 
nică Domn care să stea alături cu ţara în dilele 
încercării. De aceea prinsese rădăcină neîncrederea 
în inimele nâstre. 

Și iată-l acum, pe cel aşteptat de noi atâta amar 
de: vreme. 

Pe plaiurile ţării nâstre se mai găsau încă flă- 
căi şi bărbaţi cu inimi pornite spre fapte viteze, 
firea răsboinică și neînspăimîntată a strămoșilor 
noştri nu se pierduse cu totul în nepoți. Dar ai 
venit vremuri grele şi nimeni nu le-a mai pus la 
încercare firea, care începuse se amorţescă. 
Precum e cărbunele aprins, aşa ne-a fost odată 

inima. Cu încetul apoi, cărbunele lăsat în pace s'a 
- acoperit cu cenuşă: Şi zicea lumea, că e stins căr- 
bunele, că din'cg.a fosti el odată a rămas numai 
cenuşa care nu se mai pâte aprinde. Şi înşişi unii 
dintre noi ne amăgeam cu părerea şi, v&dând ce- 
nuşa, credeam că nu. mai e scântee sub ea. 

A venit însă vremea r&sboiului. Duhul răsbu- 
nării şi al vitejiei a suflat peste cărbune şi cenuşa 
s'a împrăştiat. Şi iată-l cărbunele tot aprins, aşa cum îl doriam şi cum a fost el odată, după spusa cărţilor vechi ale n&mului nostru, care vorbesc 
de Domnii cei mari ca Ştefan, ca Mircea si. ca Mihai Vitâzul. 

Domnitorul a bănuit de cu bună vreme firea bărbătâscă a Românilor şi, judecând după vesti- tele fapte ale trecutului, nu s'a înşelat. De cu bună
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vreme El a deprins pe bărbaţii n6mului nostru 
cu apucăturile ostăşești, făcând din strajă pămîn- 

tâscă o oştire vrednică şi tare, şi așteptând diua 

când ar trebui să sară cu dînsa în foc pentru 

desrobirea n6mului. 

VI 

E cu cale să spunem, că rătăcirea minţii unora 

dintre noi ne făceau protivnici ai oștirii. 
Cânele dac'ar putea vorbi, te-ar învăţa să nu 

umbli tot cu băț prin sat, căci toţi câniă îţi voesce 

binele şi, dacă sar la tine e vina ta, că te văd-cu 

băț. Așa și duşmanii noștri. Ne tot învățau să nu 

ne străduim într'una să ne facem oştire, căci ei 

ne voesce binele şi numai de rija oștirii nâstre 

stai gata să ne sară în spate, ca să nu le sărim 

noi înfâiu. | 

Mulţi de-ai noştri aii/ fost daţi eu sufletul când 

pe partea unor duşmani de-ai noştri, când pe a 

altora. lar aceştia, ce puteaii să ne înveţe alta, de 

cât ce doriaă duşmanii? Dar n'au folosit. 

De-ai fost puţini, i-au biruit adevărații Români 
cu mulţimea; de-ai fost mulţi, i-au biruit cu inima, 

cu străduinţa şi cu voia lui Dumnedei care nu 
lasă pe cel ce se luptă cu inima curată. 

La ce ni-e bună oștirea? diceaii ei. Să ne ba- 
tem cu Turcii? Sunt mulţi ca nisipul mării. Ori cu 
Ruşii? Sunt câtă frunză şi iarbă. Ori să ne batem 
cu munţii şi cu apele? Şi mai qiceau ei: dacă in- 
tră Ruşii în ţară, ne apără Turcii, că sînt datori 

după legămînt. Dacă intră Turcii, ne apără Ruşii 

că sînt creştini ca şi noi.
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Destulă ruşine pe noi, că trebuia să ne apere 

alţii, ca pe copiii mică. Şi de apărări aşa cum le 

am avut de două sute de ani, să ferâscă Dum- 

nezei şi pe duşmanii noştri. Ruşii ne strîngeau 

la piept 'de ne eşia sufletul, ca să nu ne lase să 

ne ombre Turcii, iar Turcii ne trăgeau de cap de 

ne eşiai ochii, ca să ne scâtă şi să nu ne lase să 

ne omobre în brațe Ruşii. Şi apoi veneau şi Au- 

striacii şi ne loveau peste picidre şi peste mâni,; 
ca să ne scape şi de Ruşi și de Turci, şi ne tot 
ghiontuiaii ca să ne smulgem din braţele Ruşilor 
şi să ne mântuim părul din mâna Turcilor. 

Dacă şi acâsta era apărare, apoi avea dreptate 
să gică brâsca din gura şarpelui: mulţămescu-ţi 
D6mne, că m'ai scăpat de barză. 

Românii, cei cu inima întrâegă pentru n6mul lor, 
aveai alte gânduri. Ei nu se sprijineau tot numai 
pe ajutor străin, şi sciai adevărul din biblie: a- 
jută-te şi Dumnedeii te va ajuta. 

Şi ne-am ajutat; ne-am făcut o oştire, ca să ne 
apărăm cu ea ţara. 

Şi nu mai aveam nevoe de ajutor străin. 
Când aii început să intre Ruşii în ţară, Marele 

Duce Nicolae a trimes două regimente din oștirea 
sa Domnitorului, ca să ne fie ajutor şi să ne a- 
pere de Turci. Iar Domnitorul a zîmbit şi le-a 
spus Ruşilor, că Românii aii destulă oştire şi nu 
e nevoe să pârte alţii grije de ţara nâstră, că pur- 
“tăm noi destulă. 

Ruşii ne trimeteaii după vechiul.obiceiii, oştire să 
ne apere, dar lucrurile se schimbaseră aşa de mult, 
că însişi Ruşii mai târzii după vre-o două luni 
ne-ati cerut oştire ca să-i apărăm de Turci. Dacă
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sar fi sculat din morţi aceia dintre Români, cari 
au trăit pe vremea când ţara nâstră ar fi pe- 
rit— după credinţa lor —- fără ajutor rusesc, şi ar. 
fi audit acum, că tocmai Ruşii aă trebuit s'alerge 
după ajutârele oştirii române, ar fi murit din noi 
de multă mirare, credând că a sosit sfârşitul lumii. 
Voiţi oştire română să vă bateţi cu Rușii? diceati 
ei în batjocură. Nu, ferâscă Dumnedeii. Dar uite, 
că putem şi noi vre-odată să le dăm ajutor şi 
să-i scOtem din ruşine. Ori să vă bateţi cu Turcii? 
Da. Şi nu numai ca să ne batem, ci scurt şi bine 
ca să-i batem. o | 

Cu puterea oştirilor a ţinut în loc Ştefan cel Mare : 
năvala 'Turcilor, care se răvărsauă cuprindând pă- 
mîntul; și Mihai Vitâzul cu puterea oştirilor a as- 
vârlit în tâte spaimele pe Turci, aşa că multă vre- 
me după aceea Turcii credeai, că armăsărarii lor 
de câte-ori se speriati ca din senin şi sforăiau, spai- 
ma le era pricinuită că vedâii înaintea lor umbra 
lui Mihară Vitâzul. - 

Şi de tema oştirilor lui Mircea şi ale lui Ţepeş, 
ale lui Ştefan cel tînăr, Rareş şi ale celor-alți Domni 
români, de tâma oştirilor lor n'a îndrăsnit Turcii 
să se apropie prea tare de noi. 

Și acum tot oștirea avea să le pue cruce. la 
mormîntul stăpânirii lor asupra nostră. 

Iar oştirea ne-a dat-o, aşa cum era Domnitorul, 
cu străduința Sa şi cua multor 6meni de un gând 
cu dinsul, Oştirea a fost și atunci şi este şi astă-qi 
fala Domnitorului nostru, iar El însuşi este fala 
țării nâstre. emma
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VII 

Indată ce s'a încins r&sboiul între noi şi Turci 

Domnitorul a luat însuşi comanda întregei oștiri. 

Insuşi voia să fie în capul oștirii, pe care o iu- 

bia ea pe cel d'întâiii şi cel mai puternice sprijin 

al ţării. După gândurile Sale se alcătuise oştirea, şi 

o cunoscea şi se 'ncredea într'însa, şi voia să fie 

cu ea alături în toc. 
Până ce să trâcă oştirile nâstre Dunărea, Domni- 

torul a fost tot pe drumuri, alergând în tote păr- 

țile ca să le vadă unde stai şi cum staă pe mar- 

ginile Dunărei, în faţa Turcilor. ă 

      
DT cz 

Domnitorul în ambulanţe 

Purtarea unui r&sboiii este, dintre tâte lucrurile 
câte le fac Gmenii, cel mai grei şi mai serios. R&s- 
boiul cere nespuse chielteieli, perire de 6meni şi
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multă tărie de suflet. Din r&sbâe se nasc ţările şi 

stăpânirile nouă, și tot în r&sbâe pier ţările şi n6- 

murile. Ră&sboiul e un cântar—drept ori nedrept 

—al sorții omenesci. 

De multe-ori în r&sbâie hotărasce voia lui Dum- 

nedeii şi schimbăciosul noroc al întîmplării. Dar 

hotărăsce, iarăşi de multe-ori, iscusinţa şi puterea 

omului. 
Voia lui Dumnegei şi săriturile întîmplării nu 

le poţi înlătura. Dar lipsa puterei şi a iscusinţei 

în răsbâie sunt lucruri vinovate. E ca şi când ai 

dice: e slab şi prost, şi sare cu r&sboiul asupra 

altora. 
lar slăbia ori tăria în răsboiu nu însemnâză nu- 

mai puţintime ori mulţime de 6ste—cu tote că 
mulți câştigă răsbâie. cu mulţimea —ci mai ales 

tăria şi slăbia de suflet. Pot să fie oştenii şi mulţi 

şi iscusiţi, că pierd r&sboiul dacă sunt fricoşi, ori 
dacă maii căpetenii cum se cade şi dintru asta se 
încurcă, ori nu sunt ascultători poruncilor, ori târzii, 

ori se bat numai cu jumătate inima și nule pasă 

dacă pierd saii dobândesc. 
Ştefan cel Mare avea oşteni puţini, dar iscusiţi 

şi tari. Odată la Baia, în Moldova, a bătut pe Un- 
guri cu multă cumplire, şi eraii mulţi Ungurii. Şi 

dice cronicarul: aici se vede meşteșugul de a bate 

cu puţini pe mulţi. Ştefan cu puţini oameni, is- 

cusiți şi tară, a bătut pe cei mulţi dar proști. Tot 
așa a bătut Mihaiu Vitâzul la Călugăreni pe Turci. 

Oştirea nâstră era puţină după număr, alătu- 
rând-o cu a Tureilor și a Ruşilor, dar era tare şi 

iscusiţă. Atâta îi trebue oştirii, după puterea ome- 

n&scă, ca să birue, încolo e voia lui Dumnedeă.
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Era iscusită, căci Domnitorul se strădui s'o facă deopotrivă cu oștirile nâmurilor luminate ȘI cu- noscătâre într”ale răsboiului, Luase pildă de la acele n6muri, şi potrivi lucrurile n6stre după ale lor. Despre iscusința Românilor vă povestesc aiurea multe lucruri de lauaă. 
lar tare ne era oștirea pentru multe cuvinte. De căpetenii bune se îngrijise Domnitorul; şi în- suși E], omul chibzuiţ Și priceput, era căpetenia tuturor şi a mers în răsboiii ca să cârmuiască lup- tele cu Insuşi capul Săi. Ascultarea de poruncă o înţelege. Românul, că nu e fire r&svrătită, şi astfel oştenii noştri era Smeni de încredere, supuși și cu credinţă. Când vom vorbi anumiţ despre ste, vom aduce pilde despre credinţa şi ascultarea lor. De frică nu sciaă Românii în luptă. Un om în- veţat, străin, cetina odată câţi dușmani şi de câte Părță ai avut Românii de-alungul vremii, şi cum şi-aii dus ei amărita viaţă sute de ani, ca un om cădut  într'o sropă cu lei, a strigat de mirare: Cum nu le-a fost frică Românilor să trăiască! Nouă nu ne-a fost trică nici de viaţă, chiar de-a fost amărită, şi nici de morte. Cine a dis vorba: nu da Dâmne, omului cât pâte răbda, a fost Român amărît, dar Român' care a putut să rabde mai mult de cât trebuia să-i dea Dumnegeiă. 

In urmă, Oştirea ne era tare şi pentru cuvîntul poetului: 

Nu e nici mulţimea, nu e nici iuţimea Care 'n bătălie încunun'oştimea 
E 

Nu e nici noroc: - Cela ce se bate pentru neatirnare, 
Are dece braţe, dece inimi are 

- Inime de foc.



VIII 

Oştirea nâstră se adunase în Oltenia, de cu pri- 
măvară, ca să stavilâscă trecerea 'Turcilor în țară. 
Mai la urmă, după ce Turcii ne-ai zădărit cerână 
răsboiii, ea s'a aședat pe lîngă Dunăre mai cu 
temeii şi cu vrăjmăşie, aşteptând vreme potrivită 
să trâcă în ţara tureâscă. | 

Ea a stat tăbărită, de-alungul Dunării de la Zim- 
nicea pînă la Severin, răsfirată în faţa cetăților 
turcescă, iar la Calafat înglotită în: mare număr, 
ca să ţie în pază Vidinul. | 
Domnitorul a plecat la tabără, îndată ce sa au- 

dit că Rușilor le merge răi cu răsboiul şi că li 
s'a pus Osman paşa de-a curmezişul în drum. 

La tabăra de la Calafat a plecat Domnul cam 
pe la începutul lui Iulie şi a stat acolo vro ș6se 
săptămâni. Nu s'a mai. întors în Bucuresci, ci a 
plecat cu t6tă oștirea la Plevna. 

Ast-iel de când a plecat la tabără și pînă s'a 
întors acasă după căderea Plevnei, EL a fost tot 
între oștenii S&i şi a îndurat neajunsurile şi greu- 
tăţile r&sboiului două-geci şi şase de săptămâni, 
fără întrerupere. Mai bine de o jumătate .de an a 
zăbovit pe câmpiile de luptă, bătut de ploi şi de 
vinturi şi primejduindu-şi viaţa pentru binele ţării. 

Oştirile Lui eraă gata de luptă încă înainte de 
Rusalii, şi cu tote acestea: 'aii trecut Dunărea 
pină târdii, pe la sărbătorea Adormirii Maicii 
Domnului. O parte din oștiri a trecut rînd pe rînd 
pe la Măgurele, ca să dea ajutor Ruşilor cari să 
frămîntaă la Plevna, dar Domnitorul cu altă parte 
de oștire a stat tot la Calafat.
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“ Două pricini ai întârdiat twecerea tuturor oşti- 
rilor n6stre. 

Intâiă, nevrerea Rușilor să ne luptăm alături cu ei. Dintru început ei au ispitit pe Domnul Ca- rol, dacă ar vrea să-Şi lase oștirea să intre în foe alături cu Ruşii, sub poruncile unui general rus. 
La acâsta însă Domnitorul nu s'a învoit'odată cu capul. El a spus Ruşilor, că Românii voesce să mârgă în toc alături cu Rușii ca ste înfră- țită, nu supusă. Oștirea română nu e culsă de pe drumuri şi are o Căpetenie a ei, pe Domnul țări), Şi numai de poruncile Lui pote s'asculte. 

  
Oficeri în recunâscere |. 

Rușii adică, voiaă ca Domnul să stea acasă cu generalii săi, iar flăcăii noştri să se bată pentru -
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Ruși, sub poruncitori rusescă şi amestecați printre 
Cazaci. 

Era prea mîndru Domnul ca să îngădue acâsta 
şi-ȘI preţuia prea mult oștirea, ca s'o asvîrlă pe 
mâini străine. 

E adevărat, că şi pe Ruşi nu-i lăsa mândria lor 
să se înfrăţâscă cu noi. Ei, cei tari și mulţi, cu oş- 
tiră vechi şi vestite, să facă tovarășşie cu noi cei pu- 
țină şi cu Gste abia de câţi-va ani! Se credeai, şi-i 
credea lumea întrâgă, că ei.vor isprăvi iute răs- 
boiul ; şi lucrul e adevărat, eraii tari destul ca să 
bată singuri ei pe Turci. 

Noi, am fi voit să ne batem de capul nostru : 
Rușii într'o parte, noi într'alta. Dar nici aşa nu se 
învoiau Ruşii. Diceau, că le stricăm rostul lor, 
că ne amestecăm unde n'avem ce căuta, că vom 
fi bătuţi de Turci, iar atunci Ruşii, de ciudă că nu 
i-am ascultat, n'a să ne mîntue şi să ne sară în- 
tr'ajutor. Şi mai diceaiu, că r&sboiul e al lor, ei Pai 
început, şi aii să ne oprâscă cu sila să stăm acasă 
şi să nu trecem Dunărea asupra Turcilor. Era și 
ciuda, care-i povăţuia să ne spue lucruri de acestea. 

Şi de aceea noi am stat pe loc, așteptând vr'o 
întorsătură de lucruri. Şi-a venit în urmă ce-am 
aşteptat. Rușii ai fost bătuţi la Plevna, şi ce n'a 
putut mîndria, a putut nevoia. La urmă, ei a 

tost, siliți de Osman, să ne cheme într'ajutor. 
lar altă pricină care a zăbovit trecerea nâstră 

peste rii a fost podul de la Corabia. 
Rușii aveati podul lor la Zimnicea. Domnitorul 

voia să avem şi noi podul nostru, şi oştirile să 
trecă pe pod românesc. S'a ales locul de pod la



Corabia, dar pînă să se isprăvescă podul aii tre- 
cut vr'o patru săptămâni. 
După ce s'aii înfrățit oştirile românescă cu cele 

rusesci la Plevna, s'a făcut alt pod mai mare şi 
mai trainic la Turnu-Măgurele. 

X 

lar chemarea Românilor într'ajutor şi înfrăţirea 
oştilor ruseşti cu ale nostre, s'a întîmplat aşa. 

Românii, cari păzea Dunărea, ai dat Ruşilor 
tot felul de ajutor. Băteaii cu tunul de peste rîu 
cetăţile pe cari le băteai tot în aceeași vreme 
Ruşii cu pedestrimea, le ajutaii să scufunde coră- 
biile de răsboiă aflătâre pe Dunăre, şi le înles- 
neaui cărările în tot chipul. Ă 

Când ati ajuns Ruşii cu bătaia la Nicopole, ce- 
tatea turcâscă din “îaţa Măgurelelor, ai ruzat pe 
Români s'o bată cu tunul. Aj noştri au bătut-o 
şi ea a căqut în mâna Ruşilor. 

Cetatea Nicopolei era sub puterea lui Osman- 
pașa din Vidin, Osman acela care a tras mai în- 
tâiu cu tunul în Români şi care a scos din pămînt 
tăriile Plevnei. Osman, audind că Ruşii vin spre 
Nicopole, a plecat din Vidin cu oștiri, s'o apere. 

A sosit târdiă. In loe să se întârcă în Vidin, 
Osman s'a abătut cu oștirea la vale şi a intrat în Plevna, făcîndu-şi în. grabă redute de pămînt şi îngropându-se cu stea prin şanţuri. 

Rușii sai luat după el. Dar le era, că trebuiau să lase o parte din 6ste ca pază în Nicopole, şi ei de t6tă maveaiă oştire multă. Ca să pâtă pleca cu temeiii, aii scris pe o bucăţică de hârtie o. po-
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runcă, în limba rus6scă, către oștirea nâstră dela 
Măgurele să trâcă rîul şi să pazâscă pe robii turcă 
din Nicopole. 

Domnitorul nostru s'a supărat. Întâiii, nu Ruşii 
aveau să trimâţă porunci oștirii româneşti, apoi 
nu în limba rusâscă, pe care noin'o seim. Oastea 
română scie numai românesce şi n'ascultă de cât. 
de porunca Domnului ţării. 

Le-a răspuns cu binele, zicând: V8 dăm ţâte a- 
jutorele ce le cereţi, dar numai aici la noi în ţară 
ca la Gspeţi. Peste Dunăre nu trecem, şi în țara 
străină nu vă dăm ajutor. Dacă vă sîntem de folos 
acolo, în ţara străină, Eu însumi voiă trece cu t6tă 
Gstea, dar nu supus, nu asviîrlit încolo şi încâce, ci 
înfrățit cu voi, ea tovarăşi la pagubă şi la câştio. 

Tocmai asta n'o voiau Ruşii. 
Noi ajutor nu le-am dat de data asta. Ai ple- 

cat la Plevna, cum aii sciut, iar Osman le-a risipit 
Gstea şi i-a bătut. _ 

Atunci ait seris însuşi Domnitorului, rugându-l, 
să le trim6ţă oştirea- românâscă într'ajutor. Iar 
Domnitorul chibzuind, că Osman pâte să fie pri- 
mejdios, să bată din noii pe Ruși şi să-i pue pe 
fugă şi apoi luându-se după ei să intre în ţară la 
noi, vădu că nu e bine să lase pe Ruşi în strîmtore. 

Și a dat poruncă unei părţi din oştire, să trâcă 
Dunărea, să ia în pază Nicopolea şi să bată la- 
turile, pentru veghiarea locurilor. 

Ruşii ai încercat acum să se.bată a doua 6ră 
cu Osman și au cerut de la Domnitorul nostru 
să lase oștirea trecută peste Dunăre, să se bată 
alătură cu ei la Plevna. 

Domnitorul din noii le-a nesocotit cererea şi n'a
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voit să trimâtă oștirea la Plevna. Le-a r&spuns: 
Oştirea -Mea câtă a trecut dincolo de Dunăre are 
să ţie paza cetăților, să vă ispitâscă marginile pe 
unde şi cum stai Turcii, să vă facă tâte câte vă 
sunt de trebuinţă, dar în foc nu o las să intye. 
Oştirea română trebue să scie pentru ce more; şi 
când va muri în luptă, are să moră pentru lauda 
n6mului românesc şi pentru binele ţării româ- 
nesci. La Plevna, ea ar muri pentru foldsele Ru- 
șilor şi pentru lauda nâmului rusesc. Ea nu va 
intra în foc alăţuri cu Rușii, de cât ca stea înfră- 
țită, sub porunca Mea de-adreptul. 

Dar tocmai asta n'o voiau Ruşii. Şi s'a dus 
iarăși singuri la Plevna, şi Osman i-a bătut din noi cu atâta cu cumplire, că Ruşii se uitai spre Dunăre ca să vadă pe unde e drumul mai scurt. 

  

Nicopole și podul peste Dunăre, 
Atunci însuşi marele Duce, căpetenia tuturor oş- tirilor rusesci din răsboii, scrise Domnitorului Ca- rol, rugându-l scurt: Treci Dunărea cât de curînd după tâte vrerile ţale. |
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Domnitorul era la satul Poiana, în tabără. EL 
a cunoscut îndată, că Ruşii sînt răsbiți de nevoe 
şi că acum Îl chiamă ca tovarăş de luptă. 

Era mare cinste pentru El şi pentru oştirea Sa, 
că-l r6gă Rușii să-i scape din încurcătură. El avea 
acum să alerge la Plevna, în capul oştilor sale, 
și s'arate lumii ce 6ste şi-a făcut și cât de vred- 
nic în lupte e n6mul care-l alesese Domn. 

Chiar în diua aceea el a trecut Dunărea, cu pu- 
„țină generali, şi s'a dus în tabâra Ruşilor. 

Trebuia să hotărască felul în care se vor înto- 
vărăşi oştirile Sale cu ale Ruşilor, unde să se bată 
şi cum, şi cine să le fie Căpetenia tuturor, şi alte- 
le multe câte trebuesc statornicite la o tovărăşie. 

Acolo, în cortul Impăratului, în sfat de generali 
ai început să se înţel6gă asupra înfrăţirii oștilor. 

Pe atunci oștirile rusesci de la Plevna erai sub. 
porunea unui general bătrîn. Lucru de înţeles, că 
Rușii aveaii să rămâe tot supt generalul lor, iar 
Românii supt un general român. Dar doi generali, 
adecă doi comandanţi nu se pâte. Capul numai 
unul este. Rușii ar fi voit, ca generalul român, cu 
Gstea nbstră întrâgă, să stea supt generalul rus. 

Când a venit vorba şi despre asta, Marele Duce 
a întrebat pe Domnitorul nostru, supt care gene- 
ral român își va -lăsa stea de la Plevna. Dom- 
nitorul răspunse, că 6stea Lui are să stea deadrep- 
tul sub porunca Sa, nu supt a unui general. 

Atunci se încurcă lucrurile, zise Marele Duce. 
Dacă vrei însuţi Tu —îşi giceai tu, că eraă pri- 
eteni buni,—dacă Tu vrei să comandi singur ostea 
ta, cum să facem cu comanda? O să fie greu să 
asculţi de porunca unui general rus.
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Fără îndoială, răspunse Domnul Carol, Eu 6s- 
tea Mea n'o las din mână. Şi dacă Fă nu pot as- 
culta de porunca unui general rus, dece generali 
ruși pot s'asculte fârte bine de porunca Mea. 
Frumâse şi îndrăsneţe vorbe! Dar scia de cele 

spune. 
Tovărăşia s'a făcut. Domnul nostru a fost ru- 

gat de Imp&ratul să primâscă la Plevna comanda 
peste t6te oştirile rusesci. 

Cu timpul Rusii ai adunat la Plevna oşti peste 
oști, căci Osman s'a ţinut cinci luni în redutele lui 
şi aşa cu timpul Domnul Carol avea sub comanda 
Sa peste 120.000 de luptători. Românii erai a pa- 
tra parte. 

Oștirile înfrăţite se numiai c<tabera Plevnei» 
căci mai erai și alte oştiri rusești cari se băteau 
într'altă parte cu Turcii, dar fără multă isbîndă, 
căci Osman încurcase întreg răsboiul şi în jurul 
lui erai înglotite oştirile cele mai multe şi mai 
alese ale Rușilor. 

 



  

A. S. Principele Ferdinand al României.



omnitorul nostru Îşi avea car- 

tierul în satul Poradim, cale 

de trei câsuri pe jos pînă la 
Plevna. 

Satul e sărăcăcios peste mă- 
Ag Sură, Bulgarii locuesc în bor- 

X, deie; doi-—trei Turci, cari se 

găsiau în sat şi avuseră nisce clădiri de 

lemn în chip de casă, le-ai aprins când 
vai apropiat oştirile de Plevna. Prin-sat e un sin- 
sur drum, numai praf în dilele bune şi noroi 
pînă în genunchi în gilele cu plâie. Incolo nimic, 
nici primărie, nici şeâlă, nici biserică. . 
Domnitorul îşi alesese cea mai bună locuinţă din 

sat, casa unui 'Turc care fugise. Era la marginea 
satului, şi avea dou& odăi, una fără ferestre—asta 
a fost făcută bucătărie —iar ceealaltă cu două fe- 
restre fără geamuri, lipită pe jos, strîmtă şi scundă, 
aşa cum sunt locuinţele ţăranilor prin satele să- 
race. Uși nu erati nici la tindă nică la odăi. Curtea 

era mărișdră, dar plină de gundie. 
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Ac6sta era locuinţa Domnitorului nostru, a Co- 

mandantului armatelor de la Plevna. 
In diua sosirii Sale, Domnitorul a lăsat să I-se 

facă o masă în odaie; pe patru pari bătuţi în pă- 
mâînt, soldaţii au întins scînduri de brad, apoi au 
lipit geamurile cu hârtie, aă spălat laviţa 'Purcului, 
iar mai spre s6ră ai adus un pat de tabără. Ast- 
fel odaia era mobilată gata; avea masă, scaune 
şi pat. Chiar în diua aceea, în odaia acâsta, s'au 
adunat vr”o două-decă de generali la sfat, bine în- 
ţeles numai vr'o dece ai avut loc în odaie, ceia- 
lalţi ai stat prin tindă, iar doi ai stăt afară cu 
capul vîrît -pe ferestre. 

Mai târzii 1 s'au adus din Turnu-Măgurele 
scaune, pat şi dou& mese, una de scris în odaie şi 
alta pentru mâncare. Pe asta o avea în curte, în- 
tun cort de pînză. 

Pîn'a fost vreme bună, Domnitorul cu suita Sa, 
vr'o patru-zeci de oficeri, mânca în curte. Când 
ploua, mâncaă cu toţii în tindă, pe rînd, căci abea 
încăpea câte şase la masă. lar mesele lor nu erai 
mese de Domn, nici măcar de om cu dare de mâ- 
nă. Mâncai din mâncarea soldaţilor, ciorbă şi ra- 
Sol, şi. câte odată friptură de berbec. Ou&, unt, zarzavat şi altele erai aduse în fie-care qi din Turnu-Măgurele, cale de 50 de chilometri, Vorba vine, că erau aduse; întradevăr nu le vedeaii cu ochii câte 3-A dile, iar după ce ai daţ ploile şi zăpada cu Viscol, nu le-aă mai vădut cu săptă- 
mânile. 

Au fost qile câna Domnitor 
cu unt, şi la amiazi Și s6ra, 
bându-se cu pânea în 

ul a mâncat pâne 
ŞI nu la masă, ci plim- 

mână prin odae. Cam de
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la sărbătârea Arhangelilor, aii început să lips6scă 

de tâte în tabără, chiar şi pânea, şi atunci în car- 

tierul Domnitorului sai scăqut la jumătate por- 

țiunile de pâne, aşa că generalii din suită erai 

buni bucuroşi să aibă pâne g6lă, şi n'o aveai. 

Nu era chip să aduci de ale hranei din Turnu- 

Măgurele; so prăpădeai prin zăpadă carele cu 

merinde, ba mureaii de frig boii din jug şi solda- 

ţii cari îi mânaii, ba în urmă —ca vîrt la tâte — 

vîntul rupsese podul de peste Dunăre şi oştirile 

erati ursite să piară de f6me. Prin Bulgaria sa- 

tele eraii pustiite cu totul: după ce de îelul lor 

erai sărace, apoi mai ţinuse cu de-ale mâncării 
o sută două-deci de mii de 6meni timp de patru 
luni. 

  

SI e 
= eat. 

Locuinţa Domnitorului în Poradim. 

Țarul Alexandru, care cheltuia pentru hrana sa 

câte o miie de lei pe di,o ducea mai bine. Şi nici 

masa Ţarului nu era masă de împărat: el avea cel 

mult trei feluri de mâncare, cu nimic mai bune şi 

mai bogate de cât la un birt economie dintr” un 0- 

răşel.
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Singurul lucru pe care "1 aveai cu prisos era 
vinul. Cei cari fumai, o duceau răi cu tutunul. 
O dată întrun sfat de generali, veni repede un o- 
ficer, scâse de supt manta o ghiulea de tun, um- 
plută cu ţigări, şi o puse pe masă. A fost un 
chiot şi o veselie între generali, de părea că le-ai 
ti dat averea lumii, Şi săriră să îmbrăţişeze şi se 
sărute pe oficer, căci nici unul nu avusese tutun 
de vre-o câte-va dile. 

Aşa era în cartierul domnesc. In cartierele ge- 
neralilor comandanţi era și mai rău. 

Iar oficerii de front răbdai în rînd cu soldaţii. 
N'aveaii cisme în Pici6re, dormiati în corturi pline 
de noroii şi rodeaii coji de pâne. Căpitanii şi locotenenţii, pe părţile mai mărginașe, mâncaă a- lăturea cu soldaţii porumb copt şi la prînz şi la. cină; apoi pâne cu brânză, cât a fost vreme bună. lar după sosirea iernii, ai răbdat vitejesce şi de fome şi de frig. | 

XII. 

In odăiţa aceea s'a canonit Domnitorul nostru patru luni de dile, cu întrerupere de câte-va nopţi în care s'a canonit şi mai rău. 
Venise, adică, "farul la Por 

stea mai apropiat de Plevna ce 
cam pe la Sfintul-Dumitru, pe o vreme cu pl6ie Şi cu viscol. Casa cea maj bună din sat trebuia dată acum Țarului, şi ast-tel Domnitorul nostru a trebuit să plece Prin sat prin noroită şi plâie, să-şi caute un bordei de locuit. Şi-a Săsit unul pe o 

adim, cu gândul să 
âte-va gile. Asta era
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rîpă, cel mai curăţel şi mai încăpător din sat, şi 
a stat acolo, iarăși fără pat şi fără masă. A doua 
di, cum plouase ttă n6piea şi se desfundase rîpa, 
la apucat grâza de noroiul de pe d6l. Calul i se 
scufunda pînă în genunchi în noroi, iar mai de 
vale, unde era pămîntul lipicios, era gata să ră- 
mâie înomolit pe drum. T6tă giua ai trebuiţ să 
lucreze soldaţii, ca să închipuiască un drum pînă'n 
costă. 

Ac6stă nouă locuinţă şi-o descrie însuşi Domni- 
torul nostru ast-fel: «Bordeiul, acoperit cu paie, 
prin pereţii căruia bate vîntul în bună-voe de tâte 
părţile, are două încăperi, dintre care una—tindă — 
e aprâpe t6tă ocupată de o vatră nespus de mare. 
Încercarea însă m'a învăţat, că îndată ce aprinqi 
focul pe vatră nu e chip de stat în tindă din pricina 
fumului și a mirosului grei. Ceealaltă încăpere, în 
spatele vetrei, are numai o biată de ferestruică, li- 
pită cu hârtie, şi e j6să și umedă şi, ca şi tinda, 
fără podâlă, cu tâte acestea ea fu al6să să fie ca- 
mera Mea de dormit! Bordeiul are o curte largă, în 
care am întins corturile. Pentru domnii din suită 
şi pentru servitori s'a găsit adăpost prin bordeele 
vecine, căci în bordeiul Mei abia este loe pentru 
Mine singur!» 

Cât ai ţinut căldurile, traiul în Poradim era de 
nesuferit. In apropiere se întindea tabăra, iar la 
vre-o câţi-va chilometri erai liniile de luptă, aşa 
că aerul era plin de miros de sânge, de cadavre 
putregite, de cârpă arsă, de praf de pușcă şi de 
aerul mocnit, din pricina mulțimii celei mari de 
soldaţi adunaţi la un loc. Pe de-asupra satului sbu- 
rai corbii, întunecând cerul.
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Iar după ce-ai dat ploile, s'a făcut şi mai răi. Ge- 
rul, care a urmat, a mai curăţit aerul, dar a în- 
greuiat viaţa prin corturi. | 
Domnitorul nostru se scula pînă în giuă şi aler- 

ga pe ă6luri de făcea inspecții. Ă 
Şi, cum ţinea ploile într'una, el călărea diua în- 

tr6gă prin plâie, şi se întorcea târdiit acasă, în 
puterea nopţii. Pierdea drumurile, abia r&sbia prin 
nordie şi orbecănd printr'un întunerec ca iadul, 
sosea mort de obosâlă acasă. Iar aici de cele mai 

„multe ori găsia casa plină de fum — în gilele când 
bătea vîntul,— şi ne putend să dârmă în odae, se 
culea afară, în cortul din curte, şi dîrdiia t6tă n6p- 
tea de frig. 

| 
Obosit aşa şi răsbit de plâie, după ce sosia a- casă şi mânca, stătea de vorbă cu generalii sfă- tuindu-se. De multe ori avea să lucreze singur, să scrie scrisori miniştrilor săi, Dâmnei, ori părinţilor, şi stetea pînă după miezul-nopţii la masa cea de brad, tremurând de obos6lă şi de frig, Seria la lam- pă, dar se întîmpla să se isprăvâscă petroleul în tabăra întrâgă, și atunci trebuia să se desbrace prin întuneric şi să se culce de silă. Odată avea de ispră- vit o seris6re grabnică ; era târzii n6ptea şi I-se sfârşise petroleul. El a isprăvit, scrisârea la lumi- na chibritelor aprindând un: chibrit după altul şi țin6ndu-l cu mâna stângă de-asupra rîndurilor pe hârtie. Câna şi-a isprăvit chibriturile, trei cutii, şi-a încheiat Şi scrisrea. 

Iar odihna, de care avea atâta nevoe, nu era odihnă. Tâţă n6ptea urlaă tunurile, şi câte o-dată bubuia câte unul aşa de aprâpe şi de grozav, în 
cât Prinţul, şi seneralii şi toţi, săriaă de spaimă 

.
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drept în mijlocul casei. De şi obicănuiţi cu vecini- 

cul cântec al tunurilor, eraii vecinie îngrijaţi şi 

săriai din pat îndată ce începeaii tunurile să bată 

mai des. Era grija unei năvale din partea Turcilor. 

Apoi, t6tă n6ptea sunaii trîmbiţele la apel, se 

da alarmă, şi tot satul se umplea de soldaţii cari 

alerga cu vuet şi să sbăteati ca furnicile. 

A vădut însă Domnitorul nostru nopţi şi mai 

amare. Când ÎI apuca n6ptea şi viscolul pe dâluri 

    
Satul Griviţa. 

atunci pâte de tâmă să nu pârqă drumul și să dea 
peste Turci, pote nefiind cu putinţă să se lupte 

cu viscolul, era silit să dârmă prin șanțurile sol- 

daţilor, prin bordeele taberii, prin spitale. Odată 

a dormit pe o năsălie de dus morţii, întrun cort. 

de ambulanţă, căci wa avut unde să dârmă în- 

tr'alt loc. | 

XIII. 

Voind deoparte să vadă Insuşi starea lucru- 

rilor pretutindeni, iar de alta ca să fie vădut de



soldaţii S&i că stă în rînd cu dînşii, unde e pri- mejdia, Domnitorul nostru de câte-va ori era să-şi 
piardă viaţa. 

Când a cercetaţ bateriile de la Calafat, înainte de începerea ră&sboiului, a scăpat ca prin minune de un obuz turcesc. Se urcase adecă pe câma şan- țului, şi cu ochianul se uita peste Dunăre ca să va- dă cum stai aşedate tunurile turcesci, Atunci, par'că ar fi sciut anume Turcii, ai asvârlit un o- buz drept spre locul unde era Domnitorul. Obu- zul s'a spart în fața Lui, asvîvlind schije în tâte părţile şi împroşceând pe generalii cari erat pe lângă EI. Hainele Domnitorului erai stropite de pămîntul răscolit de obuz. | La vijiitura obuzului aii încremenit şi soldaţii și generalii, sciindu-] pe Domn acolo. Iar Domnul stete drept, şi seoţend chipiul, l-a învîrtit în aer arătând spre zidul Vidinului, şi strigând: Mi-e drag Mie cântecul acesta! adică a] obuzului, căci prin răsbdele prin cari a fost înainte de a fi Domn, El a stat multe dile sub bătaia tunurilor, ca oficer, şi le cunoscea cântecul. 
Dacă ar fi tras Turcii cu tunul numai cu dou&- trei palme mai departe, singur Dumnedeii scie ce Sar fi întîmplat. 
Se vede, că Turcii într'adevăr sciat Și diua şi cesul şi bateria în care va veni Domnitorul Ei aveai spioni prin t6te orașele de pe m Dunăre. Aceştia vor fi tăcut semn cine scie cum Tureilor din Vidin să tragă spre locul sciuţ, Alt fel e grei de înţeles, cum n'a tras Turcii înainte de-a sosi Domnul, Şi cum de-ati asvârlit ce] dintii obuz drept spre locul acela şi to 

nostru. 

arginea 

emai într'aceeaşi
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clipă. Dac'a fost numai o întîmpiare, atunci în- 

tîmplarii să-i. mulțămim că ne-a scutit ţara şi 

n6mul de-o nenorocire aşa de mare. 

Odată, în șanțurile de de-asupra redutei Plev- 

niţa, Domnitorul a intrat în bătaia glânţelor şi-a 

stat câte-va minute în puterea morţii. Asta a fost 

la vr'o două săptămâni după cucerirea Griviței. 
El voia să vadă şanţurile. A intrat în ele, s'a ui- 

tat la tote cu de-amănuntul, apoi a intrat într'o 

baterie şi a pus pe flăcăi să tragă cu tunul spre 

Plevniţa. Turcii trăgea cu puscile necontenit spre 

şanţuri, iar ai noştri răspundea. Impușcătura, în 

felul acesta, ţinea şi giua şi nâptea între noi şi Turcă. 

Domnitorul a trecut printre soldaţii care steteaii 
pitulaţi şi ochiai spre parapetul Plevniţei, după 
care steteaii şi Turcii pitulaţi și pândind. Soldaţii, 
vădând pe Domnul lor acolo în vizuina peririi, au 
început să tragă din pusci mai cu inimă, iar Turcii | 
îşi înteţiră răspunsul, aşa că se porni de-odată o 
împuşcătură așa de iute şi dâsă, în cât Domnului 
i-a fost cu neputinţă să mai stea acolo, mai ales că 
vădu în faţa Lui cum a cădut trăsnit de un plumb 
turcese un sergent, cu care toemai vorbea. 

Aceste pilde ale Domnului întărea inima oşte- 
ilor şi în sufletul lor se sporea încrederea atât 
în Căpetenia oștirii cât şi în vrednicia lor. 

In diua luptei celei mari, Domnitorul venise cu 
suita Sa qe- -asupra satului Griviţa, ca să vadă cum 
I se luptă flăcăii. Răpit de vederea luptei, El s'a 
apropiat tot mai tare, aşa că la urmă ieşise la larg 
pe o colină, în bătaia puscilor. El pote voia să îm- 
bărbăteze pe dorobanţii şi vînătorii care se svîr- 
coliaii sub redută. Intr'adever flăcăii noştri săreati



mai cu inimă, sciind că-i vede vitâzul lor Domn. 
Dar răul era, ca văqându-L ai noștri, L-aii vădut şi 
Turcii, şi un obuz a venit vijăind dintr'o redută 
şi s'a înfipt în pămînt tocmai supt picidrele Dom- 
nului. Iar după el, ai început să curgă plumbii 
turcesci spre locul acela. Se înţelege, Domnitorul 
s'a dat îndărăt cu multă părere de răi că nu pote 
sta aprâpe de vitejii Săi. 

  

Nâptea în redute. 

lar n6ptea, care a urmat acestei. dile, a petre: 
cut-o Domnul pe un d6i, în plâie şi fără foc. S'ar fi putut întîmpla să dea Turcii peste El şi să-l prindă. Ce bucurie nebună ar fi îost în împărăţia Sultanului, dacă ar fi prins pe Căpetenia oștirilor creştine de la Plevna. Dar pe noi ne-a feriţ Dum- nedei de atâta nenorocire, iar Turcilor n'a voit profetul lor să le facă parte de aşa noroc! La în- tîmplarea acâsta m& voii întârce cu povestirea. De alte două ori s'a mai întîmplat, ca Domnul nostru să fie aprâpe cădut în mânile Tureilor. Odată, când sa dat lupta la redutele Dubnicu-
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lui, peste Vid.' Ela stat cu un general rus dincâce 

de Vid pe o colină, dând de ştire că acolo va fi 

t6tă diua şi acolo să-l caute oficerii. 

In diua acâsta tâte tunurile creştinilor trăgeaii 

spre Plevna, ca să facă pe Osman să crâdă că ia- 
răşi vom da năvală de pretutindeni. Dar n'aveam 

gândul acesta ; voiam numai să amăgim pe Osman, 

ca să stea cu stea în Plevna şi să nu iasă într'a- 

jutorul Turcilor de peste rîu, la Dubnie. Numai 

Dubnicul ne sta în gând. Şi într'adevăr am înşe- 

lat pe Osman—pste asta a fost cea dîntâiii şi cea 

de pe urmă dată când s'a înşelat Osman în chib- 

zuirile lui: n'a dat ajutor celor din Dubnie, ţinân- 
du-și oştirele prin redutele Plevnei gata de luptă. 

Acolo pe colină, Domnitorul stete călare, urmă- 

rind lupta de la Dubnic. S'augia tunul pretutin- 

deni, iar mai pe aprâpe focuri de puşcă. El vădu 
pe dâlurile din faţă-i răsărind bataliâne de pedes- 
trime turcâscă, de-odată ca din pămînt, şi revăr- 

sându-se din multe părţi. Abia părăsi Domnitorul 

colina, și ea şi fu înecată de oştirea turcâscă. Fu- 

sese un loc primejdios, şi Domnitorul numai cu 

un fir de păr a fost departe de un păs grozav al 

sorții! - 

Iar în diua caderii Plevnei, sâra, Domnitorul 

plecase de pe şesul luptei la Tuceniţa la Impăra- 
tul, ca să-i ducă scire de sfîrșitul lui Osman. Pre- 

tutindeni era atunci o învălmășală de nespus, ca 

după o luptă mare. 
Domnitorul trecu prin Plevna. Dar în învălmă- 

şală se rupse de El escadronul de roşiori care-l 

însoţia şi se perduseră și oficerii suitei. 
Era întunerec de tot, iar Domnul, călare, şi abea
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cu patru oficeri după el, se încurcase pe strim- 
tele uliţi ale Plevnei și nu putea să mai iasă pe 
şosea. Rătăciră multă vreme, iar la urmă îi cu- 
prinse grija. Dacă Osman a lăsat oştire ascunsă 
în Plevna, când a eşit astă diminâţă, şi dacă vr'o 
parte. din oştirea aceea va da prin întunerec de 
niște oficeri străini, ce va fi? Aceste gânduri îi 
munceau, și grija lor se făcu spaimă, când începură 
să s'audă împușşcături dese prin marginile Plevnei. 

Era întradevăr oştire tureâscă, Cerchezi ascunşi, 
cari împuşcaii acum asupra compăniilor de creş- . 
tini câţi fură trimişi să ţie pază oraşului peste 
n6pte. 

Iar Domnul tot umbla rătăcind pe cotitele uliţi. 
Caii li se împedicai de morţi şi de pietre ăsvir- 
lite în drum din ruina caselor bătute de Ruşi cu 
tunul. După multă umblare rătăcită, ajunseră pe 
şos6ua Griviței. De aici începură s'alerge în galop. 
Dar nu-şi vedeaii nici mâna—,iar drumul plin de 
gropi. Calul Domnului s'a împiedecat de câte-va 
ori, odată s'a încâlcit cu picidrele în sîrmele tăiete 
ale telegrafului şi a asvîrlit pe Domn în şanţ. 

Mai pe aprâpe de sat, Domnul cu oficerii SEI au 
ajuns carele n6stre cari duceati răniţi din Plevna. 
Ai trebuit să străbată pintre care, aşteptând de 
multe ori în' șanț până se. perîndaii carele. Iar la 
un car, care se prăvălise în şanţ cu răniţi cu tot, 
ail pus mâna înşişi Gficerii ca s'adune pe bieţii 
soldaţi, care se văitai, Şi Insuşi Domnul le-a aju- 
tat să rădice pe un rănit în car. 

De la Griviţa Domnul a luat o căruţă ţăr 
şi așa a făcut, drumul până la Radeniţa, 
junse după vr'o cinci câsuri. 

ăn6scă 

unde a-



XIV. 

In două rînduri era cât pe aci să fie ucis deo- 
buzele turceşti, dincolo de Vid pe partea unde sta 

oștirea rusâscă. Odată într'o Luni, tocmai în qiua 
în care cuceriră Românii cetatea Rahdvei. 

La Plevna era o sărbătâre ostășâscă în diua a- 

câsta. Ruşii sărbătoreai cucerirea Carsului, a unei 

puternice şi înfricoşate cetăţi turcesci din Asia. 

  

Domnitorul în tabără. 

In valea Tucâniţei, s'adunaseră oştirile creştine 

cu Împăratul şi Domnitorul nostru. Se făcu slujba 

dumnedeâscă şi cântară musicile militare. Tote tu- 
nurile ai dat salve, iar bubuitul lor era ameste- 

cat cu nesfirşitul strigăt de bucurie al soldaţilor.
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Turcii văqând adunate la un loc atâtea oştiri şi 

audind tunurile bubuinăd, credură că oştile nâstre 

au gând de luptă şi că se gătesc de navală. De 

aceea aii sărit cu toţii la parapet şi s'att ţinut gata 

de bătae. | 

După sfîrşitul serbării, Domnitorul a plecat să 

cerceteze niște baterii de-ale Ruşilor. 

Ca să-şi scurteze drumul a mers printr'o vale 
strîmtă. De-a drâpta pe dâluri eraii redutele tur- 
cescă. 

Era mare îndrăsnâlă, să treci pe acolo. Dar de 

vr'o trei săptămâni Turcii din redutele de pe pa 

tea asta n'au mai tras cu tunul, cu tâte că Ruşii 

îi supărau într'una cu focul lor, semn că Turcii 
duceaii lipsă de ghiulele şi cruţai puţinul cât îl 
aveaii. Redutele eraii ca adormite, şi numai pede- 
strimea ce se vedea câte odată în dosul lor, ţinea 
pe Ruşi în loc. _ 

Incredut în amorţâla redutelor, Domnitorul s'a 
încumetat să trâcă prin faţa lor. 

Dar, precum am spus, Turcii, bănuind pe diua 
de adi o navală a Ruşilor, mai ales că-i vădură 
adunaţi, aii stat cu ochii în patru. 

Abia zăriră Turcii câta de călăreţi, şi fără să-i 
scie cine sunt, aii început să verse foc asupra lor. 

Domnitorul cu oficerii începură s'alerge în ga- 
lop. Focul turcesc se înteţia mereu, căci Turcii la 
urmă cunoscură pe călăreţi şi vădură că între ei 
e şi căpetenia oştirilor de la Plevna, şi era deci 
vrednic focul pe care-l asvîrleaii. Ce bucurie ar fi 
fost pe ei, să siirşască de dile pe răsvrătitul ghia- 
ur—cum Îi diceaii ei—,ce plâscă fără preţ şi câtă
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răsplată de la Sultanul, dacar fi ucis pe cel cele 

sta acum în câste cu atâta bărbăţie! 

O bombă a cădut chiar în mijlocul călăreţilor. 
Din: întîmplare n'a omorît pe nimeni. 

Ruşii, din baterii, când v&qură primejdia, înere- 

meniră. Dar comandantul lor îşi veni repede în 

fire, şi de-odată începură tunurile ruseşti să as- 

virlă cu nespusă mânie foc spre redutele Tur- 

cilor. 
Obuzurile sburai vâjiind şi şuerând peste ca- 

pul Domnitorului; El nu mai avea putinţă nici 

măcar să cunâscă din care parte vin obuzurile. 
Alerga în gâna calului spre bateriile ruseşti. lar 
peste El şi peste călăreţi era un nor de fum de iar- 

Dă de puşcă, de nu se vedeai unul pe altul. 
Când a ajuns la baterii, generalul rus îi zise: 

Măria Ta ai fost salutat frumos din partea Tur- 

cilor, dar şi noi le-am răspuns numai de cât; dar 

rog pe Măria Ta să plece să nu mai stea aici. 

XV. 

Respunderea pentru tote câte se întâmplai şi 

S'ar fi putut întîmpla la Plevna, era lăsată numai 
pe sâma Domnitorului. Şi sa întîmplat, că de câte- 

va ori la vreme de primejdie mare, Ruşii şi-au 

căutat de sănătate lăsând pe Domnitor singur, să 

facă ce ştie. | 
In giua luptei celei mari, Impăratul, cu Marele 

Duce şi generalii ruşi s'aii întâlnit cu Domnul Ca: 
rol pe e câmă de dl, care s'a numit după aceea
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«Observator», căci mai târziu acolo venea de obi- 
ceiii Impăratul ca să se uite peste tabără. 

Era pe la amiazi. Urlaii tunurile de pretutindeni, 
vr'o şase sute, se umpluse v&zduhul de fum, clo- 
coteau dâlurile şi se rostogoleai de pe ele pietrele, 
de sguduirea aerului. Şi prin tâte văile se vedea 
pedestrime adunată pâlcuri, gata să sară pe re- 
dute. 

In vremea ce stăteati acolo, s'audi dintr'o dată 
la stânga o răpăitură de puşti și un vuet de nă- 
vală, care se tot apropia. 

«Ai ieşit Turcii! Sau repedit pe creştini!» stri- 
gară generalii. Alta nu putea să fie, căci oştirile 
aveaii poruncă să dea năvală mai târqiu. 

Și tot creștea vuetul şi se întindea şi pe de ceea- 
lalţă parte. « Bataliânele lui Osman ies din Plevna,. 
răsbese pe Ruşi şi-i iai la e6nă. Și fug creştinii 
împinşi de Turci, şi apropie pedestrimea tureescă 
şi pe urma ei alârgă rupând pămîntul călăreţii lui 
Osman, ducând pustiire și potop». 

Impăratul sări speriat, generalii s'adunară pe lângă el, îndemnându-l să plece. Toţi se găteai să sară pe cai, şi s'alerge departe, spre 'oştirea de sprijin. 
Domnitorul nostru nu putea să plece. Şi nu vo- ea. El a încălecat şi-a plecat spre vuet, ca că va- dă ce-i. d aa 

. e A La, . ov .s Din î e, n'a fost nici un reu. Turcii nu ieşiseră din Plevna, călăreţii lui Osman eraă pe pace în tabără. Se încăeraseră Ruşii cu 'Turcii, inainte de vreme; asta era totul. 
Domnitorul s'a întors liviştit. Dar, aacă într'ade-



  
Domnul Carol pe del la Griviţa 

(După tabloul lui N. Grigorescu).
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văr ar fi fost cum se credea la început, cine ar fi 
trebuit să s'asviîrlă în perire? 

Lupta din diua acâsta a fost fără isbândă. Ru- 
șii au fost bătuţi în tote locurile, unde aii năzuit 
cu năvală. Noi am fost potopiţi la Plevniţa. Sin- 
gura isbândă a fost a n6stră, la Griviţa. 

Pe dâlul «La observator» aştepta Impăratul sfîr- 
şitul luptei. Era sâră. El mai iute ar fi crequt că 

pot curge apele la d€], decât că nu vor birui creș- 
tinii până de sâră pe Twa. 

Dar rînd pe rînd îi veniră sciri că Ruşii aii fost 
biruiţi pretutindeni. 

Sosise şi Domnitorul, cu inima sfişiată, şi-i spuse 
ce a fost, căci EI tâtă giua alergase din loc în loc, 
şi era tot la spatele oştirilor. Pe când vorbeaii 
amîndoi, veni vestea, că acum într'adevăr ieşise 

Osman cu 6stea şi cutreeră văile, împrăştiind ră- 
măşiţele oştirii creştine. Nu era cine să-i stea îm- 
potrivă, căci tâte oşiirile n6stre eraii obosite şi 
strivite. 

Împăratul, de spaimă că-l ajunge Osman cu 6s- 
tea, a încălecat şi a plecat în galop cu generalii 
spre tabăra cea mai din urmă. 

Sosise n6ptea. Tunurile creştinilor tăcură, dar 
ale Turcilor din Plevna urlaii încă. Pretutindeni 

Saudiai vaete şi răcnete de răniţi —că rămăseră 
pe câmp vr'o dou&-deci de mii de 6meni răniţi, 

morţii eraii peste cinci-spre-dece mii—,pretutindeni 
se vedeaii pîlcuri de oșteni îngroziţă, rămăşiţe din 
bataliâne, tremurând de obosâlă şi de frig şi udi 

pînă la piele, că plouase t6tă giua. 
In vremea acesta de nespusă primejduire, Dom- 

nitorul în loc s'alerge pe urmele împăratului, a 
A.
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plecat prin văi să-şi adune oștirea, s'o întregâscă 
şi să ţie piept lui Osman. 

El a stat t6tă nâptea cu Marele Duce pe un dâl 
lângă Griviţa. Şi era întuneree şi ploua, și cu pu- 
țini pe lângă EI, Domnitorul a petrecut t6tă n6p- 
tea în bătaia focurilor turcesci. Flămând şi obosit, 
și cu sufletul întristat de neisbânaa luptei, de pe- 
rirea atâtor Gmeni şi de ticălâsa şi primejduita 
stare, în care aii ajuns oșştirile, Ela mas, fără foc, 
învălit în manta pe pămîntul gol. Nici măcar cort 
n'avea de adăpostire. 

Și de jur îmrejur s'aă audit tâtă nâptea vaetele 
răniților, cum cereaii apă, cum se rugati să fie 
învăliţă, să fie duşi la spitale. Dar cine să s'apro- pie de ei? Pe de-asupra lor sburaii plumbii tur- cesci. - 

Amărită nâpte a mai fost acâsta pentru Domnul 
Românilor. Oştirea Sa împrăștiată şi strivită, şi Tureii neclintiţi din locul lor. Şi dacă peste nâpte 
vor sosi Turcii, cum să se apere ? Insuşi EI, pen- tru paza Sa, avea numai un batalion, Puteai săl încunjâre Turcii, să-l prindă, să-l ombre. 

Iar mâne ce va fi? De unde s'aduci oştiri pros- pete? Periră bieţii Români cu nemiluita, şi mâne cum vor-mai sta împrotiva lui Osman ? Mâne, fără îndoială, îi va isbi Osman. Acum, n6ptea, l-a ţinut pe loc plâia şi obosâla, căci şi ai lui s'au luptat t6tă diua. 
Aceste gânduri munciati sufletul Domnitorului. Cu ce nădejde porniseră ai Sei astă diminâţă, şi iată ce s'a ales de ei, Şi par'că i se pustiise pă- mîntul, şi I se întunecase' mintea de supărare şi de grijă. - !     
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Dar grijile cari Pai muncit după căderea Plevnei! 
Când ai scormonit un furnicar, ţi-e de mirare 

iuţimea alergării şi învălmășagul furnicilor, cum 
dai una peste alta, plâcă înainte, se întorc, iarăşi 
plâcă înainte, se rostogolesc şi cad, se 'ngrămă- 

desc fără rost şi alrgă nedumerite şi cu firea 

pierdută. 

Așa a fost la Plevna, după căderea ei. Era un 
vălmășag, de nu puteai să-i mai dai de căpătâi. 

Ici bataline alergând cu musica în frunte, chio- 

tind şi dând peste căruţe cu răniţi, răsturnându- 

le peste morţii adunaţi grămadă, dincolo pâlcuri 

de robiţi turci, pe drumuri tunuri stricate, pusci 

aruncate, cai morţi, boi trăgându-şi sufletul, căruţe 
r&sturnate, răniţi tîrîndu-se pintre soldaţi de pază 
Vite speriate, dând peste bataliâne, vizitii mânând 
caii în fuga mare, femei ţipând şi căutându-și co- 
piii, bătrâni răsturnaţi de mulţime, şi toţi se îm- 

pingeai, se striviau, nesciind de unde vin şi unde 

se duc, şi era țipăt, şi răcnet, şi cântec de musică 
Şi chiot, şi vai de lume. 

Şi alergau oficerii, căleând lumea în pici6re ca 

să dea porunci şi să liniştâscă lucrurile, şi le în- 

curcaii și mai r&ii; şi băteau Cazacii beţi cu paturile 

puscii şi'n drâpta şi'n stânga, și plesneau cu bi- 
ciul în mulțime călăreţii de pază, şi veniaii cu 
vuet în gâna cailor tunarii cu tunurile și nu se 
uitaii peste cine dai. Iar cine era răsturnat, acolo 

rămânea, şi treceaii peste el, şi cădea clae peste 

“grămadă cu toţii. 
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Nici a doua di, nici a treia di nu s'a potolit în- 
vălmășagul. T6âte oştirile se îngrămădiseră în Plev- 
na; oştirile lui Osman și locuitorii turci ai Oraşu- 
lui mai sporiră furnicarul. Era vr'0 două sute 
două-geci de mii de Gmeni, toţi cu capul pierdut, 
unii de bucuria biruinţei, alţi de zăpăcâla robiei. 

Impă&ratul Ruşilor a plecat a treia gi după că- 
derea Plevnei, spre București. Marele Duce a pa- 

      4/77, 

Se PLOI 

   
Intîlnirea Domnitorului cu Osman. 

tra di cu toţi generalii ruşi, şi ati lăsat pe Dom- nitorul nostru singur, să facă rînduială în amarul acela de amestecătţură de 6meni. , 
Trei luni cât a stat Ella Plevna, cârmuind lup- tele şi stăpânina tabăra, n'a avut, atâta de lucru şi atâta bătae de cap, ca acum. Ă Două săptămâni a tot alergat şi a pus la cale lucrurile, şi de abea a isprăvit. 
Trei griji îi erati mai aprâpe de suflet. Ce să



53 

facă de acum cu oştirile românescă, cu robiţii turcă: 
şi cu răniții. 

De oştirile Ruşilor n'avea să mai pârte grijă. 
EI a fost chemat de Ruşi să ia comanda şi peste 
ei până la căderea Plevnei. Acum, El nu le mai 
era căpetenie, iar Țarul putea să-şi trimită oștile 
unde o voi. Şi le-a și trimes într'alte părți să se 
lupte. ” 

Grija o avea numai de oștirea n6stră. Se fră- 
mînta cu gândul s'o trimâtă de acum la Vidin, ca 
să-l bată. Era însă târgiu în iarnă, spre Crăciun, 
viscol şi vreme aspră, podul peste Dunăre rupt şi 
hrană nu se găsea. Puţintica oştire, ce plecase mai 
înainte şi bătuse Rahova, stetea întroenită de ză- 
pedi. | | 

Grija robiţilor turci o lăsase Ruşii, tâtă, pe s6- 
ma Domnitorului. Erai vro patru-geci de mii de 
Gmeni. Nu era nici hrană pentru ei, nici locuri de 
adăpost, nică lemne de foc. Trebuia duşi, rînd pe 
rînd, la Turnu-Măgurele, ca să robâscă până la 
sfîrșitul răsboiului în ţară la noi şi în Rusia, 

Dar dusul lor cerea pază de oşti, merinde şi tru- 
dă. Ruşii nu s'au mai gândit la nimic, i-ai lăsat 
pe cap Domnitorului, săă ducă unde-o sci şi cum 
o sci. 

Și aşa a trebuit să rupă. din oştirea n6stră o 
parte, ca să care robii. Porneaui pe robi câţe două 
mii, câte cinci mii de odată, iar ca str6jă pe cale, 
pleca călăraşi şi dorobanţi, câte-un regiment ori 
două. 

Cât amar aii mai suferit aceşti robi, cei mai 
mulți goi şi fără bucăţică de pâne, drum de cinci 
dile în puterea iernii! Şi cât ai suferit şi. flăcăii
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noştri, siliţi să care robi pe o vreme grozavă, cum 
se pornise atunci. 

Şi altă grijă şi mai mare o avea Domnitorul cu 
răniții şi bolnavii. Eraă şi Turci vr'o gece mii, şi și de ai noştri, Ruşi şi Români, pe atâţia. Şi nu erai căruţe ca să-i ducă la Măgurele, şi nu erai doctorii şi hrană; nu eraii lemne, nu erai haine 
de, învelit. 

Dar, cu încetul, Domnitorul Carol le-a dus la pli- nire pe tâte. El n'a voit să plece din Plevna, „Până ce n'a văqut la adăpost pe toţi robiţii turci, pe toți răniții şi bolnavii, şi a plecat cel mai do pe urmă din Plevna, 
Cu câtă alergătură Şi cu ce bătaie de cap le-a dus la plinire pe tote, numai El şi Dumnedei o scie. 

XVII. 

Soldatul rănit are nevoe de mângâere, cel slab de încurajare, iar cel vrednic aștâptă laudă. Domnitorul a avut nu numai 0 deosebită 'dra- goste să mângâie pe răniţi, dar mai ales şi-a făcut obiceiii, pe timpul r&sboiului, să mergă pe fie-care di prin spitale să vadă răniții. 
Işi iubia fiăcăii, şi I-se siîşia inima văgându-i perind, fără să le potă ajuta. Şi nu numai de Ro- mâni, ci şi de Ruşi şi chiar de Turci purta grijă tot de-opotrivă. 

. _In spitalele n6stre, de pe lângă Plevna, Turcii răniţi aveai toţ aceeași îngrijire ca Şi Românii,
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mai buni cu sufletul, şi apoi voiam să arătăm lu- 

mii, că nu sîntem sălbateci cum se străduiau duş- 

manii să ne scâtă nume. Multe rele ne-ai spus 

Turcii după r&sboiu, bîrfindu-ne, ca dușmani bi- 

ruiți, dar asta una ne-au lăsat-o curată ca srele: 

că ne-am purtat cu ei mai bine.de cum au fost ei 
vrednici, 

După fie-care luptă, Domnitorul alerga la spi- 
tale, fie qiuă, fie n6pte, pe vreme bună ori pe vis- 

col, ca să vadă cu ochii cum sunt îngrijiţi oştenii. 

Şi erati vrednici de milă şi de iubire bieţii noştri 
băeţi, că se băteau cu inimă. Ar fi fost vrednici 

săi purtăm pe palme şi să-i culcăm în sîn, pe tim- 

pul r&sboiului, dar nu era cu putinţă. 

Se ducea pe la paturi, întreba pe răniţi ce du- 
reri au, îi mângâia, le punea decoraţiuni pe piept 

și ruga pe doctori să aibă în părintâsca pază pe 

răniţi. Iar oştenilor le crescea inima, vădând cum 
Domnul ţării le pipăia rana, le desmerda fruntea 

ca o mamă copiilor ei şi Insuşi le aducea paharul 

cu ceaiii, şi Insuşi gusta dintâiii din ceaii cu lin- 

guriţa şi apoi îl da flăcăului. 
Când vedea pe vr'unul într'un pat prea tare, po- 

runcea să i-se aducă paie; aducea El însuşi câte 

o plapomă şi învelea pe câte unul, le ajuta să se 
rădice şi să-şi pue iarăşi capul pe pernă. Şi când 
mai dintru început, răniții se siliau să se rădice 

în pat, vădând pe Domnitor intrând, —că nu vo- 
Jaii bieţii, să stea culcați în faţa Lui— E1 îi oprea: 
«Nu te ridica, dragul mei» gicea «când sunteţi 
sănătoși mă& ajutaţi voi pe mine, iar acum trebue 

să v'ajut Eu pe voib . 

Cu ast-fel de Domn nu era lucru de minunecă
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mergeai băeţii la r&sboiă ca la nuntă, cum dice 
Peneş Curcanul. Iar ce aveaii oştenii pe inimă a 
spus'o aşa de frumos un puii de dorobanţ din 
Putna. Pe acest dorobanţ l-a întrebat doctorul glu- 
mind: «la spune, prietene, e bun om Domnul Ca- 
rol?» Iar dorobanţul, dând din cap: <Bun dom'le, 

„doctor! Să-l ţie Dumnedeii ! Pentru un om ca El 
nu-ți pare răi că trăești, dar nu-ţi pare r&ii nici 
că mori !» 

Vroind să cruţe sănătatea oştenilor, E] se stră- 
duia să le înlesnâscă viaţa, după cât îl iertaă îm- 
prejurările. Nu vi le pot înşira tâte înlesnirile a- 
cestea, dar vă spui una ca să le judecaţi pe tâte. 

Prin şanţurile de dinaintea redutelor turcesc se 
schimbaii străjerii noştri dimin6ţa. Turcii erau la 
o asvîrlitură de băț şi trăgeau spre flăcăi în vre- 
mea schimbării străjilor. 

Bieţii străjeri aveai grea viaţă. Nu e glumă să 
stai o n6pte întrâgă, pe viscol şi pe plâe, sub o- 
chii Turcilor, 

Domnitorul într?o qi —pe vremea când plouase 
săptămâni de-arîndul --a găsit corturile ambulan- 
ței pline de bolnavi. Eraii toţ strejeri din şanţuri. Multora le degeraseră picidrele așa de rău, că doc- torii trebuiră să le spintece cismele, ca să le seâtă picidrele din ele. | | 

El i-a îmbărbătaţ şi i-a mângâiat, apoi dete po- runcă să se schimbe de aci înainte mai des stră- jile prin şanţuri. 
Şi S'aii schimbat mai des, cu tâte că printr'asta 

se sporise alergătura şi grija oficerilor. 
In tote scrisorile Sale, Domnitor ul se plînge în- tr'una de sârta oştenilor, şi nu era scris6re în care
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să nu pomenâscă de ei, cu tinguire şi cu rupere 

de inimă. Şi chiar când le mergea bine îlăcăilor, 
El tot se plîngea, ca «soldaţii Mei sufer grozav» 

şi-i lăuda mereii şi iarăşi îi plingea. Asta e obi- 
ceiul inimii părinţilor, care se tem şi de umbră şi 

de s6re că le-o face răi copiilor lor. 
Odată, prin spitale, întrebând, după obiceii, pe 

oșteni, ce le pofieşte inima, că li se va da tot ce 

li se pâte da în îiabără, oştenii sfiicioşi şi mulţu- 

miţi cu puţin, îi r&spunseră: Nimic, Măria Ta, a- 

vem de tte. Dar ici colo câte unul a răspuns, că 

ar vrea o ţigară. 
El nu s'a gândit la asta, căci nu fumăză. Şi n'a 

dis nimic atunci, dar a scris fără preget în Bucu- - 

resci, şi la vro câte-va dile a sosit o mulţime de 

tutun trimes de Dâmna Elisabeta. Tutunui s'a îm- 

părţit celor de prin spitale, ca să le fie pe multă 

_vreme; cât a rămas s'a împărţit fiăcăilor din ta- 
bără. 

Cine fumâză pricepe ce bucurie a fost pe cei din 
spitale, având tutun: îşi mai alungară urîtul, se 

făcuseră mai vorbăreţi şi suferiaă durerile mai în 

linişte. 

Era un lucru de nimic, la urma urmei. Dar i- 

nima îngrijată şi bine-voitâre tocmai dintr'asta se 
cunâsce, că nu trece cu vederea, ba chiar pîndes- 

ce t6te lucrurile fie cât de mici, cari pot face bu- 
curie altora. 

XVIII 

Pe oştenii vrednici, Domnitorul i-a avut tot-d6- 

una în mare cinste. “
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Imi aduc aminte de o întîmplare, care arată şi 

cum e soldatul Român şi cum e inima Domnito- 

rului. i 

Intro di sta Domnitorul într'o baterie la Cala- 

fat. De-odată se pornesc Turcii cu obuzurile, şi un 
obuz trînti la pămînt pe un tunar, umplându-l 
de noroiu. Nu-i făcuse de alt-fel nici un rău. Ela 

sărit repede în picidre, şi văgâna că Domnitorul 

se uită drept la el şi, par că, încruntat, i se păru 

că-l mustră pentru mantaua înoroiată. Domnitorul 

se uită însă cu spaimă şi cu milă, să vadă dacă 

l-a rănit obuzul. 

«O curăţ numai decât» gise flăcăul şi începu să 

“dea cu mânile pe manta; și cu tâte că veniai plum- 

bii șuerând, el sta în calea peririi şi nu se gândea 

să se fereâscă de ele, ci numai să-şi curețe mantaua. 

Şi era speriat şi cu inima sărită, nu de obuz, ci 

de mustrarea Domnitorului. 

Iar Domnitoru) l-a bătut pe umăr şi l-a lăudat 

cu multe vorbe frumâse, spunându-i că trebue să 

se gândâscă mai întâiii la viaţă, nu la manta şi la 
supărarea Domnitorului, dar că se bucură că are 
ast-fel de oşteni. 

Inainte de r&sboii, noi aveam o singură meda- 
lie «Virtutea militară». Ca neam pe jumătate ro- 
bit, noi n'aveam voe să batem medalii. 
După ce ţara s'a rostit neatîrnată şi smulsă de 

sub stăpînirea turcâscă, noi ca stăpîni pe capul 
nostru, am început să ne purtăm ca stăpînii. 

Domnitorul a bătut o medalie «St6ua României», 
cea dintâiii a nâstră ca neam liber, iar soldaţii cari 
au primit acestă medalie, aii căpătat şi capătă o 
pensie pe an.
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Apoi, a mai bătut una «Trecerea Dunării», care 
s'a dat ca de aducere aminte soldaţilor cari au 

trecut în ţara turcâscă. Medalia asta o cunsceţi, 

că mulţi o aveţi câţi aţi ostăşit în tabără pe a- 

tunci, 
Iar pe vremea r&sboiului a mai bătut o medalie 

a «Ap&rătorilor independenţei». 
Cei mai tineri dintre câţi cetesc cartea asta, să 

bage bine de s&mă, câte greutăţi şi câte amaruri 
ai dus bieţii noştri flăcăi în r&sboiu, şi când vor 

vedea prin sat pe vr'unul mai bătrîn, de pe vre- 

mea răsboiului, cu medalie pe piept, să-şi aducă 

aminte că medaliile sunt semnul unei mari vred- 

nicii, şi de aceea în mare cinste să aibă medalia şi 

pe omul care o pârtă şi să se uite la elca la oi- 
c6nă. Cine i-a dat-o, a sciut El bine de ce i-o dă. 

E adevărat ca medalia e numai o bucăţică de 

aramă -ori de argint,—cum die cei ce n'o ai. Dar 
şi crucea pe care o sărută milione de Gmeni, e 
numai o bucăţică de. lemn; şi sfintul patrafir, sub 

care ne punem capul, e numai o bucăţică de pîn- 

ză. Nu pînza, lemnul, ori arama aii preţ pentru 

noi: ele sunt semne sfinte, şi nelegiuit e omul care 

nu le bagă în s6mă. - 
Domnitorul a purtat mare grijă să împartă sem- 

ne de vrednicie oștenilor Săi, şi de multe ori în- 
suşi El a prins cu acul medalia pe pieptul câte 

unuia. Mare laudă pentru aceştia, şi cu bună drep- 

tate se pot mîndri cu medalia, când o pun pe 

haină în gi de sărbătore. 

Dorobanţii moldoveni, cei mai din susul ţării, 
au fost cei dintâiii cară s'aii apropiat de focul tur- 
cesc la Giurgiii şi la Olteniţa.
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Când ai plecat spre Calafat, şi-a făcut drumul 
prin Bucuresci. Aici s'aă adunat pe câmpul Cotro- 

cenilor, şi când a venit Domnitorul să-i vadă, ai 
ieşit din rînd toţi flăcăii cari au făcut vrednicii, - 
chiemaţi pe nume de căpitanii lor. Iar Domnitorul 
le-a pus tuturor pe piept «Virtutea militară» de 
argint. | 

Nu sciii cum or fi alţii, dar eii mă cutremur şi 
mă simt petrecut de fiori, când văd ori cetesc lu- 
cruri de acestea. Şi când mă gândesc, cum aii ie- 
şit atunci dorobanţii noştri, mîndri şi voinici în 
faţa Domnitorului şi a multor generali, şi cum au 
stat drepţi ca bradul, şi cum a tresărit flăcăul când 
a audit strigând «Ion al Stanei!'» — iar acel Ion 
era el — şi cum l-a măsurat cu ochii Domnitorul, 
şi cum l-a lăudat în audul a mii de 6meni, şi cum 
mii de Gmeni i-ai chiotit «să trăiască '»-— când mă 
gândesc la acestea tâte, îmi vin lacrămile şi mă 
simt aşa de vesel, că par'că et aşi fi flăcăul acela. 
Frumâsă sârtă aii avut acești dorobanţi, şi mare 

di de bucurie le-a hărăziţ Dumnedei. 
Dar şi mai mare bucurie a avut, tot în diua a- 

ceea, un biet de tunar moldovean. El era scris pe 
listă, să fie decorat. Nu putuse însă bietul să vie 
cu ceialalţi în rînd. Zăcea în spital, lovit de o 
schijă de obuz. După ce Domnitorul a isprăvit cu 
toți cei de pe câmpie, a gis către generali: «Mai 
avem un flăcăi, în spital. El n'a putut să vie la 
noi; să mergem noi la el!» 

Şi Domnitorul, împreună cu Dâmna Elisaveta — 
că era şi Ea la paradă —şi cu generalii după EI, 
au mers la spital, au intrat în edaia rănitului şi
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apoi Insăşi Dâmna Elişabeta i-a prins pe piept, 

«Virtutea militară» de argint. 

Fericită di de aducere aminte pentru acest tunar! 

XIX 

V'am povestit aiurea, despre locuinţa Domnito- 

rului. M& întorc iarăşi cu povestirea, la neajunsu- 

rile şi oboselile pe cari le-a îndurat mai târgiă în 
iarnă, după ce ai dat ploile Şi viscolul. 

  

Casa în care sa predat Osman. 

Inspecţiunile cele lungi şi nesiîrşite Il obosiaii 
di cu gi. Oştirile creştine își aveau tabăra pe o 
lungime de vr'o cinci-geci de chilometri, de jur 

împrejurul Plevnei, iar Domnitorul le cerceta în 

fie-care di, odată pe ale Românilor, odată pe ale 

Ruşilor. | 

„ Domnul era tot,perdâluri și prin văi. Bile întregi 
nu se da jos af ea; mânca prin redute și prin 
șanțurile oştirii, unde-l apuca vremea mesei ori 

f6mea.
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Soţiei Sale, Dâmnei Elisaveta I scria într'un 
rînd: «Eu sînt sănătos, dar mă cam dâre mijlocul 
de statul Wpșea. Alaltă ieri şi ieri am alergat t6tă 

diua şi am dormit pe un pat de tabără. Bine în- 
ţeles, am dormit îmbrăcat.» 

In diua căderii Plevnei, de la patru diminâţa a 

fost tot călare şi tot în gâna calului pînă tîrgii 

în puterea nopţii, şi când a ajuns acasă s'a as- 

vîrlit îmbrăcat pe pat, frînt de obosâlă, şi nici nu 
şi-a adus aminte că nu mâncase nimic cât a fost 
diua de mare. . 

Altă dată scria: <Cu sănătatea Mă laud bine, 

dar M8 dor tâte 6sele, din pricină că patul din o- 
daia Mea e prea strîmt, de n'am unde să mă m- 
vîrtesc, iar așternutul e tare ca piatra.» 
După ce se întorcea din inspecții, seara, abia a- 

puca să mănânce pe fugă şi pleca ori la Impăra- 
tul, ori la Marele Duce, să se sfătuiască. Abia se 
ţinea pe picidre de ostenit, stând de vorbă cu ei. 
lar când se întorcea acasă, în puterea nopţii pe 
'ntuneree ca ?n mormînt, să mai lupta cu drumul. 

Uliţa prin Poradim era într'aşa de ticălâsă stare, 
că trăsura şi caii Domnitorului acu-acu se vedeai 
în primejdie să se scufunde în noroii şi să nu 
mai iasă din el. Ba era primejdie ori să-L, răstârne 
trăsura în gropile drumului, ori să se încurce în 
tre mulţimea de care şi de căruţe ale oștirii, înţe- 
penindu-se între ele încât să n'o potă vizitiul des- 
curca pînă a doua di. Pe lângă gropi şi bălți, dru- 
mul mai avea o piedică, era plin de cai morţi, care 
periseră de obosla drumului. Pe mulţi i-ati dat vi- 
zitii şi soldaţii la o parte, pe sub garduri, dar cei



mai mulţi erau pe mijlocul uliţii, aşa că nu puteai 

răsbi cu trăsura, de mulţimea lor. 

Domnitorul făcea pe jos de cele. mai dese ori 

drumul de la locuinţa Sa, de la un capăt de sat, 

până la a Impăratului. 
Se întorcea numai noroiii acasă. | s'a întîmplat 

de a cădut în noroiii, şi El şi generalii de după 

El. Impăratului i s'a întimplat odată de a cădut 

cu cal cu tot, şi-a fost un noroc că nu şi-a frînt 
gâtul. i 

lar după ce ajungea acasă, Domnitorul scriea 
ori scrisori, ori porunci oștirii, şi se nevoia cu ire- 

bile de acasă, ale ţării. 
Cuptorul făcea fum, şi Domnitorul nu putea să 

dârmă în odaie. Se culca în cortul din curte, pe 

vreme de iarnă. După ce a început viscolul, a fost 

şi mai ră. 
Iată vorbele Sale: «Cum ningea tâtă nptea, vis- 

colind, zăpada era a doua di până în briîu. Şi vis- 

colul bătea cu t6tă urgia. Prin t6te crăpăturile 
odăiţei, unde e patul de tabără al Mei, răsbea ză- 
pada în odăiţă, şi mai ales la prag şi prin tindă 

“cât e de mare, era atita zăpadă înghieţată, în cît 

servitorul de de-afară nu putea deschide ușa. Eu 
trebuia să mă trudesc să dai într'o parte zăpada. 

Aveam în odae un scaun de fier, şi cu spatele scau- 
nului începeam să îndepărtez zăpada, ca şi cu o 

lopată. De făcut foc nici vorbă nu era, căcă visco- 
lul, suflând pe coş, asvîrlea afară focul din sobă». 

Viscolul a ţinut aşa vr'o îrei săptămâni. 
Dar chiar şi voind să facă foc în sobă, pe vre- 

me liniştită, nu era cu ce să-l facă. Tot Domnito- 

rul însuși spune:
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«Din pricina vîntuiui ascuţit şi tare, şi mai ales 

din pricina lipsei de lemne, nimeni nu mai face 
foc în case; nimeni nu mai pâte fierbe mâncare. 

Singura hrană ce mai.avem, pânea, e aprâpe pe 
sfîrşite. Mai spre ssră vîntul, din cât bătea de cu 

miînie, a început să bată şi mai tare. Şi cât a fost 
n6ptea de lungă, Eii, am tremurat de frig şi n'am 

putut să m& încălgese. In odae bate vîntul ca pe 
câmpie, şi-am fost silit să puii un scaun peste pla- 

pomă în pai, căcă alt-fel vintul mi-ar fi luat plapo- 

ma de peste mine.» 

Pe viscolul acela, când nu puteai face foc în 
casă, Domnitorul cu 6speţii Săi, generali şi prinți 

ruşi ori streini, mâncau în cortul din curte. Vîn- 

tul sguduia cortul ca pe un steag şi se lupta să-l 
răstârne ori să-l rădice 'n văzduh. Domnitorul cu 
Gspeţii tremurai în cort, şi ca să le fie cald mă- 
car la picidre stăteau vîriţi în paie până la briii. 

Domnitorul a îndurat asprimile vremii şi a dus 
lipsa de multe-de-tote, tot aşa ca şi dorobanţii Săi, 
dacă nu şi mai mult. 

Nu trebue să judecăm numai cu ochii, şi să ros- 

tim vorba că alta a fost pătimirea dorobanţului 
din şanţ. O să dici: Dorobanţul stetea în şanţ cu 
picibrele în zl6tă până *'n glesne, iar Domnitorul 
stetea în cort cu picidrele în pae, şi nu e tot una. 
O să dici: Domnitorul dormea în pat, fie cât de 
tare şi de strîmt, dar dorobanţul dormea pe pă- 
mâîntul gol, şi iarăş nu e tot una. Şi aşa poţi să-mi 
spui multe. 
„Dar eii gie alt-fel. Dorobanţul era obitinuit de 
acasă şi să mănînce pâne g6lă, şi să umble prin 
noroii şi prin zl6tă. El de mic ştia ce e odihna



pe pămînt gol. Dar Domnitorul nu era obicinuit 
nici cu una. Şi aşa dorobanţul în r&sboiii nu era 

scos din obiceiurile învăţate de acasă, ori era prea 

puţin scos, dar Domnitorului îi se schimbase cu 

totul chipul vieţii şi tote îi erati departe-departe 

de felul cum le-avea acasă. Şi 'n lume tâte îţi sînt 

bune, când sînt așa cum te-ai obicinuit să le vegi 

şi să le ai de mic copil. 

Și. de aceea dic, că Domnitorul a suferit tot a- 
celeaşi greutăţi ca şi dorobanţii. 

Și e de mirare, că nu s'a îmbolnăvit de atâta 

ger şi frig, de atâtea neajunsuri câte a îndurat 

Adevărat, pe atunci era bărbat în puterea vîrs- 
tei — de trei-deci şi opi de ani. Dar asta tot nue 

un temeii care să te apere de îmbolnăvire. lată 
ce a spus El într'o seris6re către soţia Sa, Dâm- 

na Elisaveta: 

«Fie. care a fost bolnav aici, mai grei ori. mai 

uşor, numai Ei, mulţămesc cerului, sînt pe deplin 
sănătos. Eu sînt învăţat cu oboselile drumurilor 

lungă, şi de acea M& simt, aici în largul firii Mele. 
lar generalii ruşi n'aii cap destul, să se mire de 

trăinicia Mea.» 

9.8 

Gândesc, că din cele spuse pân'acum, aţi v&dut 

cu t6tă desluşirea şi greutăţile câte le-a îndurat 
Domnitorul în r&sboiii, şi trebile ce avea să'facă, 

precum şi chipul cum îşi petrecea vremea. 

Eu ştii şi altele mai multe, dar mă tem că prea le 

spuiă cu grămada şi vă scot din sărita minţii cu ele. 
| p
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Dar tot nu mă rabdă inima să nu vă mai spui 
una. Asta însă e de veselie, că pân'acum tot de 
griji şi de necazuri am vorbit. 

In tabără sunt, din vreme în vreme, dgile de săr- 

bători ostăşeşti. Sărbătorile legiuite ale bisericii 
nu se pot ţinea, căci dușmanii nu-ţi dau răgaz. 

In tabăra de la Plevna s'au ţinut mai multe săr- 

bători de acestea. Mai ales erai ale Ruşilor, după 

isbândile oştilor lor cari se băteaii cu Turcii. din- 

colo de mare, în Asia. Am avut şi noi. ale nâstre; 

cea mai de căpetenie s'a prăznuit după cucerirea 

„cetăţii Rahovei. 

Pe un câmp larg s'adunai oştirile, în haine de 
paradă. Veniaii toţi oficerii; venia şi Domnitorul 

nostru şi Impe&ratul Rușilor. La mijloc se ridica 
un altar, unde slujaii preoţii ostăşeşti. lar după 

sîînta slujbă li se da soldaţilor voe să se vesel6s- 
că şi să întindă hori prin văi. Li se da mâncare 
mai bună şi, daca era. cu putinţă, şi câte puţin 
vin, căcă fără vin nare veselia haz. 

Ruşii îşi jucaii Căzăcâsca lor, iar Românii Chin- 

diile şi Briul. Dar s'amestecai, de alt-fel, şi vedeai 

Cazaci de cei bărboşi şi cu haina până în pămînt 
sărind ca ţapii, de după gât cu dorobanţii noş- 

tri, şi jucând după fluer vr'o Sîrbă. Iar pe doro- 
banţi dincolo îi vedeai svîreolindu-se să jâce că- 
zăcește în rîndul Rușilor, cu care nu se înţelegeaii 
la vorbe, dar își vorbeaii într'una şi îndrugaii 
dingură de credeai că vorbesc aceiaşi limbă şi că 
sunt dintr'acelaş sat. 

Domnitorului I plăcea nespus de mult să stea 
la horă, privind pe dorobanţi şi pe călăraşi. Și 
ridea în rînd cu ei şi se ?nveselia. E mare lucru
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pentru oșteni să știe că Domnul ţării şi al oştiriă 

împarte cu ei şi grijile şi necazurile, ca şi veselia. 

Dar mai presus de tâte îi însufleţia pe flăcăi 

gândul, că «Domnul Carol nu e mândru» cum spu- 

neaii ei «şi nu se feresce de obiceiurile nâstre. Că 

noi suntem Gmeni de rînd şi nu scim alt-fel, şi 

am lua foc cu gura pentru EI, că stă între noi ca 
între al Lui şi nu ne bagă'n sâmă că suntem ţărani !» 

Şi aprinşi de joc şi îmbărbătaţi de fiinţarea în- 
tre ei a Domnului, flăcăii tropoteai şi se învîrteau, 
de nu-ţi venia să cregi că ei, bieţii, sunt frînţi de 

obos6lă şi sunt în gura şarpelui. 

Mai întindeau ei hori şi într'alte dile, hori mai 

mică, ale unui batalion, pe ici pe colo prin văi, du- 
pă naii şi după fluer. La sărbători ostăşești se 

întindea hora mare, a mii de Gmeni, şi le cântau 

musicile militare. | 

Odată. Domnitorul, într'o inspecţie sosind fără 
veste, a găsit pe flăcăi, la Chindie. Ei voiră să 

spargă hora, dar EL le-a făcut semn să jâce îna- 
inte şi s'a uitat la ei. Se trudeaii destul bieţii 6- 
meni şi se luptaă bine, şi după vorba din bătrîni: 

Cine e vrednic la greutate, e vrednic şi de horă. 

Atunci a întrebat Domnitonul pe un sergent: 
Bine, băeţi, nu sunteţi voi destul de obosiţi, de 

vă mai apucaţi de altă trudă, de-a jocului? Iar ser- 
gentul respunse: Așa ni-e firea, Măria Ta. La horă 
nimeni nu se plânge de obosit. Şi apoi destul ne 

bate pămîntul; să-l mai batem şi noi pe el. 

Ieşise adică vorba între oşteni, ca se bat cu pă- 

mîntul, nu cu Turcii, pentru să trăgeau cu pușca 

tot numai în pămîntul după care s'ascundeau Tur- 
ci. lar cum îi isbiaii Turcii de după pămînt ră- 

-
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dicat, şi cum piereaă, sărmanii, prin şanţuri sub 

“pămînt, diceaii că se bat cu pămîntul. Şi sergentul 
"bine a spus, că vreau şi ei să bată pămîntul, dacă 

nu alt-fel, măcar cu picidrele la horă. 

Câte odată mai veniaii şi Bulgarii de prin sa- 
tele vecine, la horă. Şi tot pe partea unde era 

oştirea Românilor se îngrămădeau horile şi vese- 

liile. Pe lângă pricina, că Românii jucaii mai mult, 
era altă pricină mai mare: aici era biserica. Câte 
sate erau împrejurul Plevnei, mai aprâpe, ori n'a- 

veail biserici, oră le aveau vechi şi neîncăpătore. 

Iar la Poradim, unde locuia Domnitorul, era o bise- 

rică ftrumâsă şi mare, şi avea clopote. 
Iar celelalte biserici n'aveaii clopote, căci Bul- 

garii din împărăţia turcâscă nu aveaii voe să pue 
„clopote în turnul bisericii. 

Biserica din Poradim o făcuse Domnitorul cu 

cheltuiala Sa. Adusese lemnăria şi piatra din Ol- 

tenia, adusese meşteri zidari şi zugravi din Turnu- 

Măgurele, cumpărase icâne şi odăjdii şi-a dat Bul- 

garilor şi un preot. 

Când s'a sfinţit biserica, au alergat Bulgarii de 

prin tâte satele, căcă acum întâia Gră, după mult 
amar de ani, aii audit iarăşi cântece de clopot la 
o biserică de a lor. 

Vrednicia Domnitorului s'a arătat lumii şi prin 
clădirea bisericii aceştia. El nu se gândea numai 
la răsboiă, ci la multe-multe deodată. Ducea grija 
şi de sufletele creştinilor, şi le-a făcut casă de ru- 
găciune. Şi între multe laude ce I se cuvin, o are 
şi pe aceea, că în ţara Bulgarilor, El a făcuţ lui 
Dumnedeii cea dîntăiă biserică deplină.
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XXI. 

După atâtea trude şi griji, vrednic a fost Dom- 
nitorul nostru să-l ajute Dumnedeii și să-i ducă la 
plinire gândurile şi dorul. 

E] cu 6stea Sa a ridicat la mărire n&mul româ- 
nesc. Ne-a sporit puterea ţării, prin sine Insuşi şi 
prin oştire, așa de mult, că Ruşii, chiar Rușii cei. 
puternică, ai căutat sprijin la noi, când s'a vă- 
dut vremelnicesce strîmtoraţi. 

Ne-a scos ţara de sub stăpînirea tureâscă şi ne-a 
făcut să nu mai fim birnici ai păgânilor. Ne-a scos 
la ivâlă în lume și ne-a aşedat în rîndul altor n6- 
muri cu nume şi cu vagă. E adevărat, că EI le-a - 
făcut tâte acestea cu ajutorul oștirii şi a ţării, 
dar iarăşi e adevărat că de nu-L aveam pe El 
Domn, noi n'am fi avut oştire. Iar fără oştire la 
vremea ei, adică pe atunci când s'a pornit r&sbo- 
iul, ţara ar fi fost rămasă pe s6ma vrăjmaşilor ca 
şi 'ntr'alte rînduri. 
Lumea I-a judecat în deajuns faptele și L-a răs- 

plătit pentru ele, de-oparte cu laude, de alta cu 
învoirea să-l dea ceea ce ceruse, neatîrnarea ţării. 

Ţara nâstră I-a răsplătit faptele din răsboiă, cu 
iubirea şi credinţa ce I-a arătat-o de atunci încâce, 
cu încrederea fiiască în El şi cu vădite semne de 
recunoscinţă. - 

El a dat multor viteji de-ai S8i medalii, căci ele 
sunt semne ale vi”unei vrednicii, iar 6menii să stră- 
duesc să le aibă. El însă nu pote să-Şi dea sie-Şi 
Insuși medalii, nici străine — ceea ce e uşor de 
înţeles — şi nică de ale Sale, adecă de ale ţării stă-
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pânite de El. Lui Ii pote da medalii de ale Sale 

numai ţara. De aceea, după întârcerea din r&sboiii, 

ţara L-a rugat să primâscă medalia «Virtutea mi- 

litară». A primit-o cu dragă inimă şi o pârtă pe 

piept şi astădgi. 

  

  
Multe medalii I-aii dat şi domnitorii străini. Din- 

tre ele, două sunt mai de căpetenie, pe care] 

le-ai dat doi împărați, cei mai puternici din Eu- 
ropa, al Rusiei şi al Germaniei. 

"Ţarul Ruşilor chiar a doua di după lupta cea
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mare, când au luat Românii Griviţa, L-a îmbrăţi- 
şat și L-a rugat să primâscă o medalie de mare 
preţ a siîntului Gheorghe. Iar după căderea Plev: 
nei, Ţarul I-a dat medalia numită a sfîntului An- 
dreiă, pe care o dă rar şi pentru vitejii negrăit 
de mari. 

Țarul, în scrisorile lui, I face Domnitorului ne- 
sfirşite laude şi-L numeşte «cel mai bun prieten al 
mei» și «mântuitorul oștilor rusești.» 
Cum se schimbă s6rta! gice cronicarul nostru : 

Nu omul schimbă vremile, ci vremile pe om. 

Nu e tot-dâuna adevărat, că omul nu schimbă 

vremile. Le schimbă. Prinţul Carol, Domnul ţării 

românești, a schimbat vremile. Odată şi Turcii 

'şi Rușii se uitaii la noi de peste umăr şi ne dă- 
deai într'o parte, nu altfel de cât așa cum îm- 
pinge omul la o parte cu piciorul un vreasc care-i 
stă în cale. Iar pe timpul răsboiului, Ruşii sai 
nădăjduit la noi şi Turcii s'aii făcut grămadă în- 
î”un colţ. 

Dar e adevărat, că vremile schimbă pe om. Şi 

ce dovadă v'aș da mai lămurită, de cât tot pe 
Ruși şi pe Turcă. Cum s'a schimbat ei, faţă cu 
noi, din ce aii fost odată! 
Împăratul Germaniei I-a trimes medalia de-odată 

cu 0 scris6re. Jicea în scrisdre aşa: 

<Ţi-o spui încă odată, că simt într'adevă&r mare 
bucurie, să-ți răsplătesc în vederea lumii faptele 
Tale în răsboiiă. Intr6gă purtarea Ta, în aşa de 
multe împrejurări grele la isbucnirea crâncenului 
Tăsboiii şi pe tot; timpul cât a dăinuit el pân'acum, 
vrednică a fost de acâstă răsplătire, şi fără îndoială 

va fi băgată în s6mă după cum i se cuvine la vre-
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mea încheierii păcii. Aşa că şi eti atunci voiii putea 

primi medalia pe care ai de gând să mi-o dai» 

Vorba, de la sfîrşitul scrisorii, despre medalia 

ce avea de gând să i-o trimâtă Domnul Carol, e așa: 

Domnitorul rugase pe împăratul Germaniei, să-l 

facă cinstea să primâscă şi să pârte pe piept o 
medalie de-a ţării n6stre. 

Dar Imp&ratul s'a dat îndărăt şi n'a voit s'o pri- 

mâscă. Noi eram un n6m robit, într”'o ţară mică, 

iar lui, împăratului celui mare şi puternice nuă făcea 

cinste o laudă venită prea de jos, și se *mpotri- 

vea să primâscă o medalie dintr'o mână necunoscută. 

Dar de-odată cu răsboiul nostru s'aă întors lu- 

crurile. Ne-am ridicat dintr'o dată de la pămînt, 
ne-am arătat puterile şi am ajuns şi noi 6meni în 
rînd cu lumea. De aceea dice împăratul Germa- 
niei, că acum după răsboiă are să primâscă me- 
dalia nâstră, acum nu i-o dă o mână necunoscută 
şi nu vine lauda prea de jos. 

Dacă n'ar fi alte mărturii pentru vrednicia ce 
ne-am câştigat-o prin răsboiă, astă singură una ar 

ajunge să lămurâscă pe cel neluminat. 

 



III. INTORCEREA DIN RESBOIU 

XXII. 

omnitorul a plecat cu totul din 

Plevna la două săptămâni du- 

pă căderea ei. 

In diua plecării era un ger 

cum nu mai fusese în iarna 
aceea. Zăpada era până în genunchi. Un escadron 

de roşiori plecase înainte să caute drumul aco- 
perit de zăpadă şi să-l însemneze cu stilpi. 

Nu se găsea nică o sanie prin tâte împrejuri- 
mile Plevnei. Domnitorul a trebuit să plece într'o 
căruţă. Dar zăpada era aşa de mare pe- -alocuri, 
în largul câmpiilor, în cât nu puteau răsbi caii în- 
hămaţi la căruţă, cu tâte că eraii zece înhămaţi. 

Pe ulițele satelor zăcea înghieţaţi în zăpadă 
pahonţă de-ai Rușşilor şi ţărani de-ai noştri, cari 
veniseră cu căruțele dela Turnu-Măgurele cu fe- 
lurite treburi. Pretutindeni vedeai boi şi cai morţi, 
de-alungul uliţelor. Iar afară, pe câmpie zăceai 
Turci înghieţaţi, dintre cei plecaţi spre Dunăre, un 

şir nestîrșit de cadavre înghieţate. Lă satul Tre- 
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stenic- escorta Domnitorului a ajuns un convoiii 
de robiţi turci. Iţi era mai mare mila de ei. Abia 
să tirau prin zăpadă pînă în brîă, galbeni şi pră- 
pădiţi de fâme şi de b6lă, şi căgând ici colo câte 
unul ca să rămâie peririi pe câmpie. Mulţi erai 
aprâpe desculți, în tunică supţiri, fără altă haină 
pe ei, şi cu fesurile pe vîrful capului, 

Dincolo de Trestinic escorta a pierdut drumul 
şi-a apucat peste câmpie. Vîntul bătea cu tâtă 
puterea, şi zăpada viscolită răsturnase stilpii puşi 
de roșiori. Venia uneori câte-un nor de zăpadă şi 
acoperea cu totul escorta. Nu era chip de mers 
mai departe. Dar nici loc de poposit nu era. 

Atunci Domnitorul, care-și luase cu El caii Săi 
de călărie, s'a gândit că p6te va înainta mai iute 
călare. I-se strîngea inima de durere, vădând atâţia 
Smeni murind în zăpadă, audind atâtea vaiete ale 
celor căduţi pe câmp, luptându-se cu mârtea. Şi 
El nu putea să le ajute! 

A plecat călare, cu puţini după EI, căci mulţi 
oficeri din escortă n'aveati cai — le periseră la Plevna — şi ast-fel trebuiră să rămâe în căruţe. Aceștia se înzăpădiră pe câmpii și abia a treia zi sosiră la Dunăre. 

La fie-care pas înainte Domnul da peste alte ca- davre şi peste alţi Gmeni ce se luptaă cu mârtea. Mulţi erai şi dorobanţi morți, mulţă şi călăraşii cară zăceai înghieţaţi cu cai cu toţ. 
_Ferice de-aceia peste care s'a întins liniștea mMor- ţii, şi n'aveai să se mai lupte de geaba cu morţea! Acest drum era maj grozav decât o câmpie de luptă. Sfişiitâre de inimi erai gloatele, pe cari le-a cuprins mortea în braţele de ghiaţă. Impre-
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jurul unei râte de căruţe steteaui Turcii grămadă, pe 

r6tă şi-aii aprins bieţii cel din urmă foc şi steteau pe 

lîngă el înghieţaţi şi rodeaii cojile de pâne! 

Cu cât se apropia drumul de Nicopole, eu atâta 
crescea numărul Turcilor morţi pe câmpii. 

Calul Domnitorului stforăind s'asvîrlea în două 
picidre şi nu mai voea să trâcă peste atâtea ca- 

davre de 6meni şi de animale. Dar Domnitorul nu 

avi putinţa să stea în drum. Adese-ori El descă- 

leca, ducând calul de frîii, pînă ce trecea peste 

cadavre. Dar şi alt-fel, Domnitorul mergea pe jos 

câte-o lungă bucată de drum, ca să se mai în- 

căldâscă puţin, căci vîntul bătea ascuţit şi cu ace 

de ghiaţă. 

Cam pe-asfinţitul srelui, Domnitorul ajunse pe 

podereele Nicopolei, pe care zăceaii cadavrele în şi- 

ruri, adevărate şiruri, om lânga om! Grozavă pri- 

velişte! Şi jalnică întârcere acasă a biruitorului 

Domn! 

Oficerii garnisânei din Nicopole, toți Români, 

autorităţile civile şi prefectul rus îi ieșiră Dom- 

nului întru întîmpinare. Domnul merse întâiu în 

cetățuia oraşului, apoi scobâri în oraș pe-o costă, 

de deal repede şi grozav de lunecâsă. In piaţă 

înaintea cartierului domnesc, steteai înșiraţi do- 

robanţii din Putna, rămăşiţele celor ce s'au bătut 

la Plevniţa, şi cei din Tecuciil. LL 

Uliţele oraşului semănaii cu o tabără pustiită. 

O nespusă mulţime de care şi de căruţe steteau 

înţepenite; mulţi vizitii zăceail aici, înghieţaţi de 

frig şi morți lângă căruțele lor. 

Masa la amiazi, a doua zi, a luat-o Domnitorul 

în cetăţue, în mijlocul oficeriler săi. Până la ce-
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tăţue s'a urcat pe jos, pe alunecuşul câstei înghie- 

țate. _ 

La întârcere, Domnitorul a trecut pe la şanţu- 

rile de întărire ale cetăţuiei. In şanţuri erai adă- 

postiţi mii de Turci: pe un ger de nesuferit, acești 

nenorociţi de Gmeni erau siliți să dârmă afară pe 

zăpadă, fără de-aşternut şi fără haina de 'nvălit. 

Vaietul ior s'audea străbătând prin întunerecul 

nopţii jalnic și fioros. 

Inşişi dorobanţii din piaţă, aii trebuit să dârmă 

peste n6pte pe zăpadă, fără adăpostire, căci în 

Nicopole erau atunci unspredece niii de Turci ro- 
biţi, iar cei ce-i păzea abia erau la vr'o două mii. 

XXIII. 

A doua di, Domnitorul a trecut Dunărea, pe un 
vaporaș, la Turnu-Măgurele. 

Pe malul Dunării era adunată o mulţime de po- 
por, cât vedeai cu ochii. Era vremea rea şi ger. 
Dunărea era bătută de vînt. Sloii de ghiaţă tros- 

neaii isbindu-se unii de alţii şi se sbăteai, ridi- 
“cându-se în ciocnirea lor şi sfărămându-se cu vuet. 
Nu mai departe de cât ieri, un vapor care trecea 
peste rii cu Turci robiți a fost prins de sloi şi 

- înţepenit în mijlocul apei, în cât nu s'a putut mişca 
nici într'o parte şi-a stat robi până de ssră. 

Mulțimea de pe malul românese urmăria cu inima 
scădută vaporașul care se le legăna în tâte păr- 
țile și se frămînta isbit de valuri şi de ghieţuri. 
Era vuet înspăimîntător, maj ales că din podul 
cel mare, rupt de furtună cu vre-o două săptă-
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mâni înainte, mai 'r&măsese câte-va picidre, iar 

ghieţurile se loviau de ele şi săriau îndărăt cu ne- 

spusă trosnire. 

Vaporaşul era isbit mereii, în cât făcea drumul 

îndărăt pe cât îl făcea înainte, şi acum-acum pu- 
tea să-l acopere sloii şi să-l dea în adînc. 

Cei de pe mal vedeai pe Domnitorul lor stând 
pe podul vaporaşului, într'o stare aşa de primej- 

di6să și cu răpunere de cap. Insuși Domnitorul 

  

Drumul spre Nicopole. 

spune, că t6tă vremea a stat gătit să sară în rîu, 
daca s'ar fi întîmplat cum-va să fie sfărămat vapo- 
raşul de ghieţuri. . 

In urmă, după nespusă trudă, vaporaşul a ajuns 

la mal. 
Domnitorul cu inima plină de veselie şi cu su- 

fletul înălțat, a sărit din vapor, punând piciorul 

Pe pămîntul ţării Sale. Patru luni a fost departe 

de ţară, patru luni a zăbovit pe pămînt străin câr-
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muind luptele miilor de 6meni și ducând la biru- 
inţă pe ai Săi. Şi acum simţia şi El bucurie în 

suflet că-şi vede ţara, şi că s'a întors sănătos din 

vizuinile primejdiei. Faţa lui era puţin trasă, şi se 

vedea că e obosit de trudă. 
Un chiot nesfîrşit al mulţimii a întimpinat pe 

vitâzul Domn. Miile de 6meni salutară, cu strigăte 

de veselie, pe cel ce ne-a redeşteptat mărirea stră- 
moşilor, mulţumindu-i pentru trudele Lui, mărturin- 

du-l credinţa şi iubirea, de care aşa vrednic era. 

Domnitorul, cu inima sărită de bucurie, le-a mul- 

ţumit tuturor: Altă răsplătire pentru îte trudele 
Lui, nu putea mulţimea poporului să-i dea de cât 

dovedi de iubire, de credinţă şi de bucurie că-L 
vede sănătos. Dar e mult atâta, şi fericit e Dom- 

nitorul care se pâte lăuda cu iubirea poporului, 
care se pâte bizui pe credinţa lui şi scie că bucu- 
riile mulţimii sunt pornite din inimă curată. 

De la port până în oraş, drum de-o jumătate de 
ceas, Domnitorul a mers într'o sanie, la pas, iar 
mulțimea în urma lui venea chiotind merei şi 
aducându-l în triumf. | 

I-s'a gătit locuinţă în casele primarului. După 
atâtă viaţă trăită în tabără, odăile unei case cu 
lumină şi cu căldură 1 s'aă părut un raiii. Insuși 
EI spune, că după patru luni de traii în şanţuri 
se simţea străin, ca dintr”o altă lume, vădându-se 
într'o odae caldă şi aședându-se pe un scaun, ca 
să şadă mai cum se cade. 

Câte-a mai suferit şi El în răsboiă !. 
In urmă a mersla biserică, unde s'a cetit sfînta 

slujbă pentru bună întârcerea Sa şi pentru biru- 
inţele Românilor.



19 

Apoi, peste qi, Domnitorul a cercetat spitalul 
ostășesc şi, văgând că prin oraş şi pe câmpie zace 
încă mulţime de morți, mai ales Turci din cei ro- 
biții şi aduși în ţară, a datporuncă să se îngrâpe 
numai de cât toţi morţii răsipiţi. Vederea acestei 
ticăloşii ale răsboiului a întristat inima milosului - 
Domn şi I-a scurtat bucuria ce-o avea de fericita 
Sa întârcere în ţară. | 

El a mulţumit tuturor, câţi s'aă nevoit întru a- 
jutorarea răniților, mai în deosebi a mulţămit doc- 
torilor; a mîngâiat răniții şi le-a răsplătit viteţia 
cu medalii «Virtutea militară.» 

Scra a fost s&rbătâre mare în oraş, cu făclii şi 

cu musici. Mulțimea adunată a arătat multă iubire 
Domnului care s'a întors încununat cu biruinţe. 

A doua di, Luni, Domnitorul a cercetat spitalele 
Crucei-roşii şi ale societăţilor de dâmne. Drumul 
era anevoios. Viscolul nu mai contenia, şi zăpada 
pe alocuri: era pînă în. şolduri. Soldaţii curățaii 
merei drumul de la o baracă la alta, ca să facă 

Domnului cale, dar abia isprăviau şi drumul se în- 
troenea din noii. In tot locul Ela rămas mulțumit 
de buna îngrijire ce se da răniților, şi-a mulţumit 
dOmnelor, cari aiă alergat cu atâta iubire de-aprâ- 
pele să dea ajutor celor slabi. 

A vorbit pe rînd cu toţi răniții, întrebânduii ce 
dureri ai, unde s'a luptat şi când, -apoi îi mân- 

"gâia cu vorbe, le punea însuşi pe piept medalii și 
îi lăuda pentru purtarea lor. 

Intrând din baracă în baracă a ajuns şi la la- 
zaretul, unde eraii numai răniţi turcă. Aici Domni- 
torul s'a oprit, nevrând să intre, dar a rugat pe 

doctori să dea 'Tureilor tâte îngrijirile ca şi sol-
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daţilor români şi să nu facă nici o deosebire între 

ei, căci Români ori Turci, Gmeni sînt, şi s'au lup- 

tat şi unii şi alţii pentru ţara lor. 

Vrednică inimă de Domn! Răniţii turci, pâte, vă&- 

gând pe omul care le-a biruit ţara şi le-a eroii 

srta acâsta, s'ar fi amărit întru inima lor, şi unui 

rănit îl trebue linişte şi nu amărăciunea acesta. 

Domnitorul a voit să-i scut6scă şi n'a intrat la ei. 

N'a voit să vadă nică pe robiţii turcă, cari erai 

adunaţi pe o câmpie afară din oraş. Dar a primit 

în locuinţa Sa pe colonelul ture care a apărat re- 

duta Griviței în qiua luptei celei mari, la 30 Au- 

gust. Acest colonel era între cei robiţi. Domnito- 

rul a vorbit multă vreme cu el, şi l-a întrebat multe, 

apoi l-a lăudat pentru vitejia ce-a arătat-o ținând 

piept vînătorilor şi dorobanţilor noştri, împingân- 

du-i de trei ori îndărăt. 

Domnitorul, cu gândurile în multe părţi, era în- 

grijat de sârta oștirii nâsţre, care plecase asupra 

Vidinului şi tocmai acum era pe drumuri, pe vis- 

colul grozav ce se pornise. Dar i-au sosit la Mă- 
gurele veşti, că oştirea a apucat să se adăpostâscă 

prin sate, pînă a nu fi prinsă de viscol. Scirile a- 
cestea I-au mai înveselit inima. 

XXIV. 

A treia di, Marţi după amiazi, Domnitorul a plecat 

spre Piteşti. 

De odată cu El, a plecat multă lume din Turnu- 

Măgurele. Dar nu se găsiau sănii în oraş. Atâta 
lume trecuse pe acolo şi atâtea sănii aii fost vîn- 

x
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dute, în cât acum nu se mai găsia nici una. Călă- 

raşii făceaii pentru generali şi doctori sănii cum 

puteau; tăiau tălpâie din scânduri de brad şi înj- 

ghebai nisce sănii ca vai de lume. 

Se lăsase o negură dâsă; sania Domnitorului 

abia răsbea prin zăpadă. Câmpia pustie pretutin- 

deni şi numai ici colo se vedeai cai morţi și Turci 

îngheţaţi, rămaşi din convoiurile de robiţi. 

Barba Domnitorului era numai ţurţoie de ghiaţă. 

Il străbătuse gerul până în 6se. Nu mai era chip 
de mers înainte pe câmpia întroenită şi pustie, şi 

aşa Domnitorul fu silit să dârmă în Roşiorii de 

Vede. 

A patra di, Mercuri, Domnitorul a plecat mai 

departe. Era cu mult mai frig de cât eri. Şi cu t6te 
că sute de ţărani se străduiseră tâtă n6ptea şi adi 

t6tă diua să înlăture zăpada şi să tacă drum ne- 
ted, sania Domnitorului s'a luptat cu nămeţii şi 

cu drumul, şi numai cu greutate putea răsbate pe 
câmpie. - N 

Nâptea a venit repede. După ce s'a întunecat, . 

sania n'a putut să înainteze decât numai la pas iar 
drumul până la Costeşti, la gară, era îndelungat. 

După o călătorie de o di întrâgă, Domnitorul sosi 

la gara Costeşti, cam pe vremea cinei. 

Trenul stetea gata de plecare. 
In urmă frînt de oboseală şi flămînd, Domni- 

torul sosi în puterea nopţei la Piteşti. Aici ca și 
la Măgurele îl aştepta mare mulţime de oameni, 
aşa că nu încăpea pe peronul gării şi stetea în- 

desuită pe piaţa gărei. 
De la gară Domnul cu mulţimea a mers de-a 

dreptul la biserică, unde L-a întimpinat Mitropo- 

6
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litul din Bucuresci şi episcopul de Argeș. După 

slujbă, Domnul a luat parte la un banchet, cu tâte 
că de-abea se ţinea pe picidre de obosslă. 

Piteştenii I-au făcut o primire frumâsă. Tot ora- 

șul era numai lumini, şi strigătele mulţimii: <Tră- 
iască Domnitorul! Trăiască România !» nu se mai 

sfirşiau. | 

A cincea di, Joi, Domnitorul, a primit răspunsu- 

rile Adunărilor legiuitre. Lucrul cu aceste răspun- 
suri este aşa. De câte ori s'adună—odată pe an— 

legiuitorii ţării, ca să facă legi, după chibzuinţă şi 

nevoe, Domnitorul citeşte un «Mesagiii», o seris6re, 

în care le spune cum stă ţara, ce nevoi are, ce ar 

fi de făcut după gândul S&u, pentru binele ei. Iar 

legiuitorii se sfătuesc între ei, se chibzuesc şi r&s- 
pund Domnitorului, dacă se învoesc cu cele spuse 

de EI, şi, după sciinţa lor, Il sfătuesc ori îl desfă- 
tuesc să facă vr'un lucru. 

Aceste răspunsuri I-se aduc la palat, când e în 
Bucuresci. De astă dată, pe vremea când s'ai a- 
dunat legiuitorii, El era la Plevna, şi aici trebuia 
să 1 se aducă răspunsul. Dar vremea rea şi ru- 
perea podului de peste Dunăre, n'a dat răgaz de 
plecare celor ce aveai să ducă răspunsul. 

Iar în răspuns spuneai legiuitorii, că se bucură 
şi ei ca şi ţara întrâgă,că stea română sub câr- 
muirea cea cu minte a Domnitorului şi-a făcut pe 
deplin datoria, că de acum neatîrnarea ţării e lucru 
împlinit. Mai spuneai, că ţara a jertfit tot ce-a 
putut, veselă şi de bună-voe, pentru apărarea ei, 
că ea va sta cu credinţă pe lângă tron. Şi făgă- 
duiai legiuitorii, că vor face o lege, ca să dea
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ajutâre văduvelor şi orfanilor rămaşi căduţi în 
răsboiti, 

Peste gi, Domnitorul a cercetat spitalele. Apoi 
insoţit de Mitropolitul din Bucuresci, a plecat la 

gară, unde s'adunase lume mai multă de câtieri 

urându-i Domnului sănătate şi bine. 

La Golesci, Domnul s'a dat jos din tren şi mer- 
gând la mormîntul generalului Golescu a pus pe 

mormînt o cornă. Acest Golescu a fost Român cu 

t6tă inima, şi s'a străduit pentru n6mul nostru şi 
mult bine a simţit ţara pe urmele lui. El a fost 
unul dintre cei trei bărbaţi, cari ţineau stăpînirea 

țării nostre, ca împlinitoră ai Domniei, pe vremea 
când a fost adus Domn în ţară Principele Carol. 
Golescu murise cu câte-va dile înainte de asta, şi 

Domnitorul ţinea mult să-şi dovedâscă recunoscinţa 
şi să arate că r&splătesce vredniciile Gmenilor mari. 

La gara Titu, Domnul a fost întîmpinat de soţia 

Sa, Dâmna Elisabeta, care nu-şi văduse soţul de 
patru luni. Câtă grije a dus şi Ea, sciindu-şi soţul 

departe în tabără, pe pămînt dușman şi într'atâtea 
primejdii ! | 

Şi la Golesciă şi la Titu era adunată lume, iar 
gările eraii împodobite de sărbătâre. In tot lungul 
drumului de la Măgurele până la Bucuresci, Dom- 
nitorul a vădut cu ochii S&i bucuria mulţimii, şi 

Sa încredinţat Insuşi cât de îngrijată a fost ţara 

n6stră pentru viaţa Domnului şi pentru isbînda 

armatelor. | 

Şi Dumnegeii Ira adus îndărăt şi pe Elşipe ar- 

mată, sănătoşi cu toţii şi cu isbînda smulsă din 

mâna duşmanilor noştri de v&curi. 

Avea destul temeiti să fie mîndru Domnitorul
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de atâta grije ce a dus-o ţara; şi putea să fie mân- 

dră ţara că are un Domn aşa de vitâz şi o 6ste 
aşa de voinică. 

XAV. 

Dar cea mai frumâsă primire I s'a făcut în ca- 

pitală, precum se şi cuvine capitalei, căci are A 
mai multă putinţă. 

Cât e de lung drumul de la palat până la gară 

mulţimea adunată era aşa de înglotită, că nu pu- 
teaii străbate trăsurile. 

Din faptul dilei lumea începuse să furnice pe 
drumuri. 

Casele erau numai stâguri și flori, drumurile nu- 
mai pod6be, şi ici colo porţi triumfale cu slove 
de aur, spunând numele redutelor şi cetăților bă- 
iute de Români. 

Era şi diua frumâsă. 
Cel care L-a primit când s'a dat jos diu tren, 

a fost primarul capitalei, care-i dete pâne şi sare, 
urându-l de bună-sosire. 

Iar Domnitorul i-a mulțămit, şi a rugat apoi 
mulţimea să vie împreună cu El la Mitropolie, ca 
să mulțămâscă lui Dumnezei pentru tâte. 

Domnitorul în trăsură deschisă, alăţuri cu Domna, 
plecă la biserică. După el mulțimea, cu strigăte, 
cu musici, un nesfîrşit alai. 

Pe cale, din tâte casele arunca mulţimea flori 
în trăsura Domnitorului. | 

In piaţa teatrului, la fereastra unui hotel, ste- 
tea Osman-pașa, care s'oprise puţină vreme în-Bu: 
cureşti în drumul spre Rusia, unde avs să stea
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ca robit. Domnitorul l-a cunoscut îndată, iar Os- 
man s'a plecat cu umilinţă şi a salutat pe Domnitor. 

« Trăsura mergea la pas. Lumea se îngrămădea 

pe lângă trăsură, vădindu-şi bucuria prin neconte- 

nite urale. Nu se pote scrie ce-a fost atunci, așa 

de mare lucru a fost. 

Vuetul mulţimii se îneca în cântecele clopotelor 

dela tote bisericile din Bucureşti şi pe-deasupra 

tuturor s'augea bubuitul tunurilor. 
La Mitropolie Domnul a fost primit de Metropo- 

litul şi de toţi arhiereii, în haine de sărbători îm- 

părătescă. După sfinta slujbă, El a intrat în sala 

adunării deputaţilor, şi suindu-se pe tron a vorbit 

legiuitorilor ţării. 

Printre alte vorbe ce le-a spus, a vorbit şi de 

6ste şi a zis: <Multe greutăţi, multe nevoi am avut 

de biruit. De şase luni încâce s'au petrecui, lucruri 

mari şi hotărîtâre. Locul Mei, în împrejurări aşa 

de grele, era în fruntea 6stei care apăra moşia 

românâscă, ondrea şi neatîrnarea ei. Scie ţara în- 

tr&gă, cum şi-a făcut stea datoria sa, cum a dus 

în plinire tâtă nădejdea pusă într'însa, adeverind 

şi nestrămutata Mea încredere în 6stea ţării... Sînt 

mândru că am fost în capul ei, pe când ea şi-a 

vărsat sângele pentru neatîrnarea scumpei nstre 

patrii. Dumnezeii să bine-cuvinteze România cea 

neatîrnată şi de-apururi să întărâscă viteza n6stră 

armaţă.» 

Apoi preşedintele adunării legiuitâre i-a respuns 

şi între multe vorbe frumâse I-a zis şi acestea: 

«Fii bine cuvîntat în capitala României, Căpitane 

al Gstei şi Domn al ţării, care ai făcut din vitejia



86 

Ta scut hotarelor şi neatârnării ţării, iar din vir- 

tuţile Tale o temelie neclintită a legilor». 

După acâsta, Domnitorul, însoţit de mulțimea 

ce venise cu EI, s'a întors la palat. ” 
Sâra a venit lumea cu facle şi cu musici la palat. 

Iar după aceea Domnul cu Dâmna, au ieşit cu tră- 

sură şi au străbătut stradele, în vederea mulţimii 

care nu-şi mai putea stăpâni bucuria. 

 





  

l. TRECEREA DUNĂRII. 

|. 

pun cărţile vechi ale n6mu- 

lui nostru că într'o iarnă 

Mihaiii-Vitâ6zul a trecut Du- 

nărea pe la -Nicopole, pe 

ghiaţă, şi a năvălit cu oștile 
în ţara tureâscă. 

A bătut întâiu cetatea Ni- 

copolei şi a pus steag româ- 

nesc pe zidurile ei, a bătut 

Rusciucul, a aprins Dristi- 

orul, apoi s'a asvîrlit a- 

supra tăriilor turcescă mai 

din inima ţării, a bătut Plevna şi a cutreerat, câm- 

piile Bulgariei, ducând spaimă şi perire. A ajuns 

până la Vidin şi l-a bătut gece dile de-arîndul. Iar 

când s'a întors, a adus cu el nenumărată mulţime 

de Turci robiţi, şi stâguri şi tunuri de ale Sulta-  
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nului, și ciredi de boi şi averi de ale păgânilor, 

cât nu se pot numi cu numele. 

Până la el nici un Domn Român nu trecuse 

Dunărea cu navală de oști, şi nici de la el încoce 

n'a mai trecut-o nimeni până în dilele n6stre. 

Sunt patru sute de ani de atunci. 

Mihaiii trecuse Dunărea numai ca să-şi răsbune 

inima şi s'arăte Turcilor că şi cu mâna stângă se 

pâte Românul lupta. Se lăudase adică Sultanul, că 

va trimete oști, cât frunza şi iarba, să'nece Mun- 

tenia şi să taie «drâpta» lui Mihaiu, înțelegând pu- 

terea oștilor munteneşti, — că sunt mâna drâptă 

a. Domniei. lar Mihai a rîs: şi i-a răspuns, că se 

va lupa cu mâna stîngă şi tot va răpune pe Turci. 

Vorba i se potrivea în două teluri, anume că după 

pierdarea oștilor, va ridica ţara — mâna stângă a 

Domniei — și tot nu se va lăsa, şi într'alt chip aşa 

că Mihaiu, fiind stângaciu de felul si, învîrtea 

sabia şi securea cu stânga, şi lui stânga îi era de 

priinţă în r&sboiă, nu drâpta. 

Şi s'au potrivit lucrurile, din voia lui Dumne- 

geă, că după patru sute de ani Domnitorul Carol a 
trecut Dunărea să bată pe Turci cu amîndouă mâ- 

nile, şi cu stea și cu ţara. Căci ţara întrâgă s'a 

luptat la Pleena, nu numai cu gândul şi cu sufle- 

tul, ci şi cn braţele. Dorobanţimea era ţara ridi- 
cată- 'n pieidre. 

Şi s'a potrivit, că o parte din oștirea nâstră tot 
pe la Nicopole a trecut Dunărea ; şi că pe Nico- 
pole Românii ai pus mai întâiii steag românesc, 
luând cetatea 'n stăpânire. Bătrînele ziduri ale 
Nieopolei vor fi cunoscut stâgul românesc ȘI-ȘI vor 
fi adus aminte de vremea lui Mihaiu Vitâzul!
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Şi par'că a fost lucru jurat, că Osman aler- 

gase tocmai la Plevna, într'un orăşel care nu era 
cetate şi la care nu se gândise nimeni pân'a- 

tuncă, nici Turcii, nici Ruşii. A fost întîmplătâre 

tăbărîrea lui Osman la Plevna, precum întâmplă- 
i6re a fost şi vorba Domnului Carol despre ea 

înainte de începerea r&sboiului. 
Domnul Carol, adecă, pre când se sfătuia într”o 

di cu Imp&ratul Rușilor şi cu generalii săi, des- 

pre drumurile ce trebuea să apuce oşiile rusești, 

a întins pe masă harta ţării. bulgărești şi uitân- 

„du-se .mult pe ea, a pus degetui dintr'odată pe 

“locul unde era scrisă Plevna. «Locul acesta să-l a- 

pucaţi de cu bună vreme, şi să vă întăriţi în Plevna». 
A zîmbit Imp&ratul şi s'au mirat generalii de 

vorba Domnului Carol. Ce-i dase prin gând? Plevna 
nici cu întărire de ziduri nu era şi nică oşiire nu 

avea întrînsa, şi locul pe acolo e strîmt, nu e pen- 

tru lupte şi pentru înglotire de oști. 

Dar mai spre iarnă, când era la Plevna răsboiu 
mare, şi-a adus într'o zi Ţarul aminte şi-a dis 

Domnitorului Carol: «Ne-ai profeţit de Plevna. Ce 

bine era dacă Te-ascultam». Iar Domnitorul a răs- 

puns că n'a profeţit nimic, a vorbit întîmplător 

despre Plevna şi că Insuşi El s'a mirat pe urmă 
de vorba ce-a spus-o. Când s'a uitat pe hartă, a 

vădut că la Plevna se împreună multe drumuri 

mari, şi, fără să scie cum, l-a împins gândul să 

zică vorbele ce le-a zis. 

Ori cum vom socoti lucrurile, Plevna a fost scrisă 

în cartea sorții Românilor, dela începutul vieţii 

n6stre ca neam pe lume. 

Ce ţi-e scris pe frunte ţi-e pus, şi numele Plev-
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_nei de v&curi, de la nascerea n&mului român, ne-a 

fost. pus pe frunte. 

Dacă nu se isvodea Plevna în drumul Ruşilor, 

noi pâte n'am fi trecut Dunărea şi nu ne-am fi 

r&sboit, căci Ruşii ne fot opreai cu răul, să nu 

ne amestecăm în r&sboiii. Dar pote, tot am fi tre- 

cut. Limpede însă ca lumina sorelui rămâne lucru, 

că dacă m'ar fi răsărit Plevna să zăpăcâscă dru- 

mul Ruşilor, Ruşii nu ne-ar fi chiemat într'ajutor. 

Ne-a fost menit de sârtă să mai dăm odată ochi 

cu Plevna. Ne-a fost menit ca la Plevna să ne ară- 
tăm vitejia străveche, acolo să ne dovedim: virtu- 

tea ostăşâscă, din Plevna să ne smulgem neatir- 

narea ţării şi libertatea neamului. 

Mihaiu Viteazul a trecut Dunărea în grabă şi. 

pe-un pod făcut de întimplarea vremii. Dar când 

am trecut a doua Gră peste Dunăre, am plecat cu 

chibzuială şi cu cumpăt şi ne-am făcut înşine pod 

peste rîu ca să plecăm temeinic. N'am alergat ca 

oştile lui Mihaiă, numai ca să batem pe Turcă şi 
să ne întOrcem cu pradă; am alergat să răpunem 
jugul turcesc şi să ne înt6rcem cu drepturile vechi 

ale ţării, cu mărirea şi strălucirea puterii româ- 

nesci pe care ne-o ţineau Turcii zălogită. 

La Plevna, la Rahova, la Vidin! Pe-acolo a fost 

drumul lui Mihaii, tot pe-acolo a fost şi al stră- 
nepoților săi. 

II. 
. 

Când s'aii adunat oştirile nstre în primăvara 
anului 1877, aveam şase-zeci de mii de 6meni sub
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steag cu o sută nou&-zeci de tunuri şi cu dou&- 

sprezece mii de cai. 

Aceștia ai intrat de-adreptul în foc. La nevoe 

mai aveam vr'o patrusprezece mii de recruți, care 

s'au deprins cu armele t6tă vara, aşa că'n tâmnă 
eraii gata să intre şi ei în foc. Iar ca 6ste de spri- 
jin, care să vie pe urmă, aveam gl6tele în număr 

de vr'o treizeci şi cinci de mii de 6meni. Dar de 

ele n'a fost nevoe. 
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Dorobanţii dând năvală. 

Eram peste o sută de mii de bărbaţi gata să in- 

trăm în foc. 

Pe lângă Dunăre, păn'a nu trece la Plevna, do- 

robanţimea s'a deprins repede cu traiul taberei, 

cu mişcările iuți şi strașnic rînduite ale oştirilor. 

Cât era diua ei se luau la întrecere să facă vi- 

nătre de Turci. Ascunşi prin trestișul bălților, 

pe după coline, pe după copaci, pândeaii pe Turcii 

de peste Dunăre şi-i luai la ochi. Şi le plăcea 

viaţa asta. *



"regimentul întreg juca. A+ iu 

94 

Dilnicile hărţueli cu Turcii îi făceau din di în 

di mai isteţi, mai ageri şi mai iscusiţi în obiceiurile 

purtării de lupte. Iar alarmele nesfîrșite îi deprin- 

sese să fie iuți şi gata de bătae. 

Mare lucru ai dovedit dorobanțţii cu marșurile 

lor. Sătenii, cum erai deprinşi să umble mult pe 

jos şi să urce dâlurile, uimiseră pe străini cu trăi- 
nicia umbletului, mai ales că străinii credeai că 

pe dorobanţi îi va obosi marşul făcut iute şi cu 

rinduiala obiceiului ostăşesc. 

Dorobanţii în mai multe rînduri, au făcut mar- 

şuri câte trei dile şi patru dile, de-arîndul, câte 

şasezecă de chilometri pe qi. lar apoi când popo- 

sea, în loc să se culce, se prindeau la horă: câ- 

te-un cioban scotea fluerul şi începea să cânte, iar 

Tot aşa călăraşii. 

Ei au fost, cât a ţinut r&sboiul, tot pe drumuri 

ca să vegheze împrejurimile şi să ispitâscă pute- 

rile Turcilor. lar când s'au isbit cu Turcii, au tă- 
cut isprăvi de mirat. 

Caii lor, obicinuiţi cu drumurile şi cu obosâla 
alergăturii, deprinși şi cu fâmea şi neştiind ce e 

îngrijirea boerească, au făcut de mare minciună 
profeţiile răutăciose ale străinilor. 

La podul Hîrleţului, când s'aii luat călăraşii cu 

roşiorii şi cu Ulanii Ruşilor după pedestrimea tur- 

cescă, Ulanii erai în frunte cu roşiorii, că aveaii 

cai buni, iar călăraşii mai pe urmă. Şi aii fugit 
cu toţii după Turcă, tăindu-i, dar caii Ulanilor, bi- 

ne hrăniţi şi îngrijiţi, de la un loc ati obosit, ai 

obosit şi-ai roşiorilor, călăraşii însă ai trecut în-
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ainte şi s'au ţinut de Turci, multă vreme. Cine 

merge încet, merge mai departe ! 

Ruşii numeaii pe Călăraşi «Cercheji români» 

şii alăturaii în vitejie cu Cazacii. Nu se potriveaii 

cu Cazacii la isteţimea călăritului, dar erai una 

eu ei la alergătură; căci şi unii şi alţi aveail cai 

ţărăneşti şi obicinuiți să fugă şi flămîndi. 

Călărașii nu luaii şelele de pe cai cu s&ptămâ- 
nile. Grăunţe nu prea aveai să le dea. Cum erai 
caii aşa şi stăpânii lor, răbdători peste măsură şi 

trainică. Pe vremea ploilor la Plevna, călăraşii dur- 
miaii pe pămîntul gol; biruiţi de oboseală, petre- 
ceai frîul calului pe după mână şi se culcaii ici 
colo câțe unul, îndesându-şi gluga în cap până 
peste ochi, şi adormiaii ascultând cum bate plâia. 

Şi petreceaii n6ptea aşa în plâie, şi calul şi călă- 

raşul, iar a doua-di începeaii alergătura. 
Călăraşii steteai încinşi diua şi n6ptea, tot-dea- 

una gata să încalece şi să plece, aşa că Turcii n'au 

putut să-i lovâscă fără veste nică-odată. ” 

III. 

Oştile ai trecut Dunărea pe rînd, vreme de pa- 

tru săptămâni. 

După întâia înfrîngere a Rușilor la Plevna, au 

trecut pe la Nicopole şase regimente de pedestrime 

şi trei de călăreţi, ca să ia în pază Nicopolea şi să 

țină veghiate drumurile despre Vidin. 

Cel dintâiii regiment care a intrat în ţara duş- 

mânului 'a fost al cincelea de linie. Era regiment 

moldovenesc. După el ai trecut dorobanţi și călă-



96 

raşii din Moldova-de-sus : botoşănenii, dorohoienii, 

cei-din Nâmţu şi din Sucâva, din Bacăi, din Ro- 

man, din laşi şi din Văsluiu. 

leşenii şi Văsluienii a ţinut pază cetăţii Nico- 

polei, iar ceialalţi dorobanţi și oşteni de linie s'ai 

risipit prin văile Bulgariei până spre Plevna. 

Ruşii ai fost bătuţi la Plevna, şi ne-au cerut 

din noi ajutorul, în sporire de oști. 

Atuncă oştirile din Moldova-de-sus ai înaintat 

până sub Plevna, iar în locul lor aii trecut de pe: 

ste Dunăre altă parte din armata n6stră: doro- 

banţimea din Moidova-de-jos, cu călăreţii eă. Ai 

trecut anume cei din Fâlcii şi din Tutova, gălă- 

ţenii şi tecucenii, şi dorobanţii rîmniceni şi brăi- 

ileni. | 

Pe lângă dorobanţi ai trecut şi regimente de 

linie şi tunuri. 

La Plevna lucrurile se încurcară tot mai mult, 

şi Ruşii ne cerură a treia Gră ajutorul. Atuncă au 

trecut peste Dunăre şi dorobanţii din Muntenia- 

mare cu călăreţii lor: teleormănenii, vlăscenii, bu- 

cureştenii şi ilfoveniă, cei dela Prahova şi din Dîm- 

boviţa, din Ialomiţa şi din Buz&ă. 
Rîndul întâi de oştire a Moldovenilor din ţara 

de sus a trecut pe podul Ruşilor dela 'Turnu-Mă- 

gurele. Asta a fost înainte de Proorocul Ilie. 

Rîndul al doilea, al Moldovenilor din ţara de 

jos a trecut tot pe la Nicopole cu vapsrele, după 

Proorocul Ilie la vr'o săptămână. 
Iar al treilea rînd, al dorobănţimii din Munte- 

nia-mare, cu călăreţii ei şi cu roşiorii, a trecut pe 

podul nostru, făcut la Corabia. Asta s'a întîmplat



97 

la o lună, după trecerea celeialte oştiri, cam la o 

săptămână după Sfîntă Măria-mare. 
A patra parte din oştire a rămas în ţară, de- 

alungul Dunării. Acâsta era dorobănţimea şi că- 
lăraşii Oltenilor. 
R&sboiul se petrecea în Bulgaria de-alungul Ol- 

feniei, iar Turcii puteai, bine şi iute, să trâcă în 

țară la noi. De aceea Oltenii aii rămas să-şi pă- 
z&scă ţara. 

In răsboiii aiă fost trimese mai întâi oștirile cele 
mai îndepărtate de câmpul luptei, Moldovenii de 

la Botoşani, apoi rînd pe rînd tot cele mai de 
aprâpe. - 

Dar nici Oltenii n'a stat tot în ţară. Regimen- 
tele care intraă întrun foc cumplit al Turcilor şi 

erai strivite şi obosite, se întorceaii în ţară luând 
locul Oltenilor, iar Oltenii plecau în locul lor. Aşa 

că la urmă t6tă dorobănţimea Oltenilor treci din- 

colo de riîă, asviîrlindu-se în foc, prospetă și în- 

iregă, când celelalte oştiri eraii îrînte de obos6lă. 

Pe atuncă regimentele de dorobanţi și de călă- 

rași erai mai puţine de cât astăgi. Fie-care judeţ 

da câte un batalion de dorobanţi şi câte un stol - 

de călăraşi. | 
Unele regimente au intrat mai mult în foc,.al- 

tele mai puţin ; unele ai făcut vitejii mai lăudate, 
altele mai puţin lăudate. Acâsta e numai o sări- 

tură a întîmplării. j 
Unele nai avut prilej să le facă, altele n'ai a- 

vut noroc. 5 

Toţi oştenii noştri s'aii purtat vitejesce. Toţi au 

răbdat neajunsurile pricinuite de viaţă din tabără, 

Cu aceeași vrednicie. In focul gl6nţelor dușmane, în 

n
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bălțile şanţurilor de adăpost, nâptea pe întuneree 

ca 'n mormînt stând străjeri prin pustietatea văi- 

Jor, în spital răniţi, fără mâncare şi fără foc pe 

vreme de viscol — pretutindeni flăcăii noştri, au 

“avut aceeaşi inimă, ca şi în dile liniştite. Zice Pe- 

neş Curcanul : 

Ne svîrcolim în sânge, 

Nici unu! însă, dragi copii, 
Nici unul nu se plânge. 

 



3. PEDESTRIMEA. 

IV. 

levna e un orăşel bulgăresc 

pe riul “Vidului, cale de o 

di şi jumătate, cu picidrele, 

de la Dunăre spre munţi. 

Când vorbim de ea, nu în- 

ţelegem oraşul, ci tabăra în- 

tărită a lui Osman, de la 

vr'o şapte-opt sate. De-asu- 

pra acestor sate,redutele a- 

şedate cu măestrie, închideau drumul prin văi. 

De când p6rtă Gmenii răsbâie, tote oştirile au 
şciut să-şi facă şanţuri şi taberi întărite, dar nu 

__şi-al pus nădejdea numai în ele. Turcii însă s'au 

- obicinuit aşa de mult cu ridicarea de adăposturi, 

în cât au ajuns cu vremea nespus de iscusiţi în 

“tr6ba asta. E o vorbă veche: De Turc să te temi 
când e după meterez. 

Tăria cetăţuilor nu stă atâta în pereţii lor, cât 

în iscusinţa aşezării. In trei dile, câte ai trecut de 

la sosirea lui Osman în Plevna până la venirea 
Ruşilor asupra lui, Osman își făcuse în igrabă  
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câte-va redute, aşa de bine chibzuite, că Ruşii ai 

fost bătuţi de două ori una după alta la Plevna. 

apoi pe vremea înglotirii oştilor creştine la Plev- 

, Osman şi-a tot făcut redute. Tureii săpau cu. 

atâta rîvnă, încât la urmă aveau peste trei-zeci 

de cetăţui legate între ele cu şanţuri adânci, pline 

de pedestrime. De nici o parte 1 nu te puteai apro- 

pia de Plevna. 
Redutele, închipuind cetăţui de pămînt, sînt aşe- 

zate pe creste de dâluri, ca să stăpînâscă împre- 

jurimea, mai ales pe rîpi şi tot în locuri unde e 
greu de străbătut. 

Plevniţa era pe câma unei rîpi. Valea de sub 

- ea — vestita vale a Lacrimilor, cum ai botezat-o 

flăcăii noştrii — era largă, făr'adăpost, iar dealul 

din faţă repede şi gol. Românii aii trebuit, să scobâre 

dâlul din faţă, să tuâcă valea şi să irce rîpa, ţi- 

nându-se de buruieni şi proptindu-se în puşcă, iar 

Turcii îi tot ochiai. 
O redută la Smiîrdan era tot pe-o rîpă, în ma- 

lut rîului Delenca. Era iarna şi rîul numai sloi. 

Dorobanţii au trecut prin apă, şi le era apa până 

la piept; ei ţineau pușca şi geanta cu plumbii ră- 

dicată peste cap. lar în vremea cât trecea riul, 

Turcii trăgeau cu plumbii şi cu obuzurile în 

grămadă. 
Redutele au de jur împrejur un şanţ adâne şi 

larg. Pereţii lor se ridica de-adreptul din şanţ, așa 
că înălţimea pereţilor din fundul şanţului până 

pe câmă e de câte cinci şi şase metri. In șanț stai 

Turcii, cu baionetele rădicate în sus, după para- 
pet stau pitiţi cei ce trag cu pușca, de li se văd 
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numai fesurile și baionetele sclipind, iar mai jos 
în ferestrui făcute anume steteau gurile de tun. 

Afară de şanţul acesta redutele aveai. alte șan- 
țuri, numite redanuri de la cinci-zeci până la 500 de 
paşi departe. | 

Pe deal în faţa redutei 'Turcii săpau gropi şi. 
le ascundeau cu frunze, ca să cadă năvălitorii unii 
peste alţii, împiedecându-se de cei ce-ai dat în gr6pă. 

La Plevniţa era pe rîpa Văii-Lacrimilor un tu- 
fiş. Turcii bănuind că Românii vor năzui spre tu- 
fiş, ca spre un adăpost, l-aii încurcat cu sîrmă le. 
gată de la o tufă la alta. Intr'adevăr Românii at 
intrat în tufiş şi nai mai eşit, căcă s'au încurcat 
în sîrme, şi până se luptait să se descurce, Turcii 
i-ai potopit.cu obuzuri. 

Locul din faţa redutei, pe unde aveai să vie 
năvălitorii, dacă era prea jos îl ridica Turcii că- 
rând pământ pe el, aşa ca să le fie cu îndemână 
să tragă din redută în năvălitori: săă pâtă «rade» 
cum ziceai ai noștri. 
C6ma șanțului celui de sub redută era făcută 

din două rînduri de gard, umplute cu pămînt. 
Parii gardului erati lăsaţi lungi şi ascuţiţi pe de- 
asupra pămîntului, şi legaţi cu rînduri-rînduri de 
sîrmă cu ghimpi, aşa că Românii când voiaii să 
sară în șanț, se'nţepaii în pari, se împedecaă în 
sîrmă şi cădeai în baionetele Turcilor din şanţ; 
Chiar Turcii îi trăgeaii cu cîrligele în şanţ, cum aă 
făcut la Plevniţa, şi-i tăia cu topărele. 

Prin şanţ se'ncingea bătaia piept la piept: trântă, 
isbituri cu patul puştii, sugrumături şi tâte chi- 
purile morţii. Turcii trebuia dovediţi: ori ucişi 
ori fugăriţi din şanţ,
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Pentru săritul în şanţ și urcatul pe redute, Ro- 
mânii duceaii cu ei, în vremea năvalei, faşine, pă- 
mâînt în saci, sarcini de nuele, de strujeni de po- 
rumb şi scări. 

Faşinile și pămîntul îl asvîrleai în şanţ ca să-l 
umplă, scările le lipeaii de pereţii redutei şi se 
urcaii. Atunci de pe parapet Turcii, plecaţi spre 
Români, îi străpungeai cu baionetele, îi isbeai cu 
toporele în cap, îi loveaii cu patul puştii, şi se 
răsturnat Românii cu scări cu tot în şanţ. 

Redutele înăuntru lor ai adăposturi: de-a cur- 
mezisul lor pămîntul e lăsaţ întreg în formă de 
cruce, ca nişte păreţi groși care împart reduta în 
chip de odăi. Intw'aceşti păreţi sînt săpate ganguri 
şi'n ganguri ţineau Turcii muniţia, acolo dormeaii 
pe timp de plâie. 

Redutele ai pe partea cea mai veghiată o gură, 
pe sub pământ, pe unde intră şi ies 'Furcii în: 
șanț şi din şanţ afară pe deal. 

V. 

„ȘI s'aă asvirlit flăcăii noştrii cu vitejâscă urgie 
asupra redutelor şi le-ai smuls din mâna păgânilor. 

Povestea ră&sboiului nostru e povestea cuceririi 
redutelor, căci lupte la larg n'am purtat cu Turcii 
ca'ntr'alte răsbâie câte le-am avut cu ei: T6te lup- 
tele aii fost cui năvală dintro parte, nu cu isbire 
de oști dintr'amîndouă părţile. 

Năvalele cele mai de căpetenie din tot r&sboiul au fost la Griviţa, la Plevniţa, la Rahova şi la Smârdan. T6te s'a petrecut cam într'acelaş fel.
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Griviţa şi Plevniţa erai două redute spre r&- 
sărit dela Plevna. In giua de 30 August ai sărit 
tote puterile creștine, Ruşi şi Români de-odată, 
asupra redutelor lui Osman. Ruşii asupra celor de 
la Miază-zi, iar noi asupra celor dela Răsărit, 

Acestă năvală a tuturor oştirilor, a vr'o optzeci 
de mii de 6meni, se numesce lupta cea mare. A 
fost cea dintâi a tuturor oştirilor, şi cea mai de 
pe urmă. Noi am cucerit Griviţa, şi-am fost bătuţi 
la Plevniţa, iar Ruşii aii fost bătuţi; pretutindeni. 
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O mcaeraze, pe sub redută. 

Aii murit în giua acâsta vr'o dout-spre-zece mii 
de Ruși şi la vr'o mie de Români. 

La Rahova s'ai bătut Românii târdii în tâmnă, 

cam pela sărbătorea Arhangelilor ; iar la Smâr- 

dan în iarnă după Bobotâză. | 

Rahova avea vr'o patru redute; pe două le-aii 
cucerit Românii, iar dintr'altele două aă fugit Tur- 3 

<1V,
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cii ducând cu ei tunurile. La Smârdan ai fost trei redute, şi pe tâte le-au cucerit ai noştri cu baioneta. Mai multă morte a fost la Griviţa. Vinătorii ba- talionului al doilea, cu *dorobanţii botoşeneni, s'a- svîrliră asupra redutei. Vînătorii în frunte ochind cu pușca, dorobanţii mai în urmă alergând în şi- ruri strînse de companie, fără să tragă cu pușca. Turcii îi trăsneau din patru locuri. La șanțul redutei un rînd de Turci stătea în picidre pe câma Şanțului, iar altul în șanț. Aceş- tia trăgeau printre picidrele celor ce steteai pe eGmă. Tot aşa pe parapetul redutei. Potopiţi de focul turcesc, ai noştri n'aii apucat S'ajungă nici până la șanț. Se umpluse locul de morţi. Românii s'aă dat. îndărăt după o movilă. După scurță vreme au năvălit iară. Acum săriră şi dorobanţii din Roman şi cu toții isbutiră să n- tre în redan, dar când ati voit să iasă-din el ŞI să alerge spre redută, aşa i-au pustiit de tare Tur- cii, că trebuiră să se dea iarăşi îndărăt după movilă. Turcii fugăriţi din şanţuri, s'a întors în ele. Acum săriră Românii a treia Sră, vânătorii, do- robanţii din Botoșani Şi Dorohoi, cei din Roman și Băcăă, ajutaţi şi de regimentul al cincilea de linie. Era prăpădenie negrăită. Românii se împedecaii de morţii lor;'se făcuse dealul roşu de sînge, şi ora un fum de Puşcă de te 'neca, iar urletul tu- 

Nei » Șl-ar fi ajuns la şaţul re- 
„Piept la Piept, dacă nu le soseau.
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grii ca tăciunele, aă răriţ pe-ai noştri şi i-ati dat 
îndărăt. Şi iarăşi s'au adăpostit Moldovenii după 
movilă, acum striviţi cu totul, numai apă de obo- 
siți. Muriseră vr'o patru sute dintre ei, şi peste o 
mie parte zăcea ciuntiţi, pe sub redută, parte se 
tîraii spre ambulanţă. 

Şi nu s'ai lăsat. Au sărit a patra 6ră. Acum 
porniseră şi Ruşii, să ocolâscă reduta. Şi în sfîrşit 
au răsbit printre morţii şi căduţii lor, aă alungat 
pe Turci din redan, ati ajuns la șanțul redutei, ai 
sărit în el, şi cum se umpluse șanțul de morţi, ati 
pus scări şi s'aii urcat pe redută, şi-ail intrat în ea. : 

Ce-a fost acolo în redută, numai Dumnezei o 
scie cu de-amănuntul. 

Aşa a fost la Griviţa. La Smârdan tot aşa, dar 
aici isbutiră ai noștri, două regimente de linie şi 
dorobanţii din Brăila şi din Rîmnic, de la năvala din- 
tâiă. Cei din redutele Rahovei n'a așteptat lupta 
piept la piept: câna au vădut pe dorobanţii din 
Ilfov şi din Muscel că tot vin, aă fugit cu tunurile. 
Pe câţi n'aii apucat să fugă i-aii ucis dorobanţii. 

La Griviţa aă pus mâna Românii pe patru tu- 
nuri şi pe un stâg. Turcii parte ai fugit parte au murit în luptă, așa că Românii n'a prins Turci. 

Au prins mulți la Smârdan. In fie-care redută 
aii pus mâna ai noștri pe câte două tunuri — de 
tâte ş6se —şi ai prins la vr'o mie de Turcă, căci * 
n'apucaseră să fugă, fiind copleșiți de t6te părţile. 
Când ati intrat Românii în redute, aii găsit pe 
Turci întrun colţ; își aruncaseră puștile şi stând 
în genunchi se ruga Aman, aman'! 

La Rahova prin redute n'aă prins Românii nică 
Turci nici tunuri, căcă fugiseră Turcii de cu vreme.
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Dar i-ati prins Românii a doua-di la Hiîrleţ, cu 

tunuri cu tot, precum voiit povesti mai tîrqiii. Vo- 

iseră Turcii să fugă la Vidin şi-ati încăput pe 

mâna dorobanţilor din Mehedinţi. 

VI. 

Am purtat însă şi lupte de apărare, adică Turcii 
ail fost cei ce ai năvălit, iar noi le-am ţinut calea. 

Aşa a fost la Griviţa, la Hiîrleţ şi la Inova. 
Precum aii sciut Românii să dea năvală, tot aşa 

s'au priceput și cum să ţie piept. 
După ce aii cucerit ai noştri Griviţa, Marţi sâra, 

Tureii din Plevniţa aii tot împroşeat pe Români 
cu plumbi şi cu ghiulele cât a fost nâptea de mare. 

Miercuri diminâţa, până'n dqiuă, Tureiă din Plev- 
niţa au pornit cu multă putere asupra Griviței în 
care se aflau Românii abia de-assră. 

Veniră hoţesce, cu liniște şi cu umblet pe brâncă. 
Românii obosiţi de lupta de ieri veghiaii cu ochii 
de jumătate închişi, iar Turcii nădăjduiaii să-i is- 
bâscă pe neaşteptate. 

Dar nu le-a fost Turcilor de nici un folos umble- 
tul. Românii i-aii simţit; aă sărit la arme şi i-au 
primit cu plâie de plumbi. După vr'un câs de 
luptă Turcii, lăsând o mulţime de morţi pe câmpie, 
au rupt-o la fugă. 

De data asta am fost şi noi mulţi, şi lauda ni 
se cuvine mai ales pentru veghiarea şi graba cu 
care am sărit la arme. Alt-fel însă a fost la Ra- 
hova, la podul Hiîrleţului. Aici Românii erai nu- 
mai o mână de 6meni, iar Turcii vr'o Patru-cinci
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mii şi cu t6te acestea n'aii putut rupe printre ai 
noștri. La Hîrleţ am arătat şi noi, că scim să ba- 
tem cu puţini pe mulţi. 

Lucrul a fost așa. Turcii din Rahova, strîmto- 
raţi din tâte părţile de Români, ai voit să fugă 
peste n6pte la Vidin. Aveau un singur drum, peste 
apa Schitului. 
Românii prin iscoditori aă prins de veste că 

Tureii ati gând de fugă, şi ati pus dincolo de rîu 
în capul podului un batalion de dorobanţi, ca să le 
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Pe câmpia Inovei. 

închidă calea. T6tă n6ptea ai așteptat mehedin- 
țenii pe Turci. Se vede că Turcii bănuiaă că Ro- 
mânii n'0 să-i lase să fugă în bună pace, de-aceea 
şi-au ales vreme de fugă în faptul dimineţii. Cre- 
dea, că vor găsi pe mehedinţeni obosiţi de ne- 
somn şi negătiţi de năvală. 

Mehedinţenii își făcuseră şanţuri şi steteau pitiţi. 

Audiseră de departe tropotul cailor şi scârţiitul
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carelor, dar ai lăsat pe Turci în pace până în capul 
podului. Atunci aiă început se: descarce puscile. 

Turcii deschiseră şi ei focul şi intrară pe pod. N'aveaii altă cale; trebuiai să resbească pe aici, şi periai cu grămada şi se tot îndeseaii pe pod. Ar fi fost vai de Olteni, dac'ar fi slăbit focul şi dac'ar fi apucat Turcii să treacă podul. 
Mai mulţ de un ceas s'au svîreolit acolo. Nu s'ati lăsat nici unii nici alţii. In urmă mehedinţenii vă- gând că Turcii au să copleşâscă, şi-au luat ini- ma în dinţi şi-au eșit din şanţuri. Aă năvălit cu baionetele pe pod. 
Săriaii acum Turciy ca broascele în rîu; se îm- bulziati îndărăt, cădeai unii peste alţii, şi era vai şi amar de ei : 
O s6mă apucaseră să-şi facă pod mai la vale, r&sturnând carele cu făină în apă. Tunarii turcă aă luat tunurile pe braţe şi le-ai trecut prin apă până n piept. Vredhnici oşteni, dar nu le-a fost de folos vitejia. | , | 
In vreamea acâsta se tăcuse diuă cum se cade. Alergară într'ajutorul Oltenilor câte-va compănii, eşiră la iveală şi călăreţii noștri, iar tunurile în- cepură să. isbească în mulţimea de Turci care tie- cea peste podul făcut din care. | Din toată Turcimea nu s'a. ales nici zece la un loc. Câţi nu s'au înecat şi n'a fost ucişi de plumbi Şi de Shiulele, aă ajuns pe mânile călărașşilor. Românii aă pus mâna pe mulţi Turci, pe tunuri, pe puscă, pe vr'o sută cinci-deci de care cu făină ȘI cu orez, cu plumbi Şi cu praf de pușcă, pe o mul- țime de boi şi de cai. .
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VII 

Să vă spun acum cea fost la Inova. Păţania 
de aici e învăţătură chiar și pentru cei orbiţi de 
„ură, că Românul se teme mai mult de ruşine de 
cât de morte. - | - 

A doua gi după cucerirea redutelor și a satului 
Smârdan, Turcii aă venit de doubori asupra Ro- 
mânilor, void să-i alunge din sat şi să le smulgă 
redutele. 

De rîndul dintâiii era se ne mârgă răă. Ai 
noştri eraii puţini şi aveai câte șapte plumbi de 
om, iar Turcii câte o sută cinci-deci fie-care. Şi ve- 
niaă cu mare iuțime. Ce să facă Românii ? Puţini 
erati, plumbi n'aveaii. Românilor li se dase poruncă 
să nu tragă în Turci, ci să-i aştepte până ce se vor 
apropia de ajuns şi apoi-să sară cu baioneta. Flă- 
căii însă nu şi-ai putut ţine inima și ai tras de 
şese ori una după alta. Sai pomenit că mai aă 
un singur plumb, iar Turcii le stricară socotâla: se 
opriseră la vr'o şâse sute de paşi şi trăgeau cum- 
plit spre Români. Nu s'apropiai, ca să intre în 
baionete, iar Românilor le era peste mână să iasă 
din adăposturi şi să alerge atâta drum prin plâia 
de gloanţe. 

Atunci sosiră câte-va companii de Români, ca să 
ajute cu plumbii lor—ftot câte ş&pte de om !—celor 
din şanţuri. Turcii ne având de unde să scie, că 
ai noştri n'a plumbi, s'aă speriat de companiile 
cari sosiseră şi ai plecat îndărăt. 

De-ar fi avut ai noştri gloanţe, cum s'ar mai fi 
asvîrlit după Turci şi i-ar fi luat la g6nă cât e câmpia!
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De rîndul al doilea Românii aveau plumbi din 

belșug, dar Turcii veniseră de patru ori mai mulţi 

cu tunuri şi cu mai multă îndrăsnâlă. S'a încins 

o luptă de glânţe, în tâtă legea. Turcii ne băteai 

și cu tunurile, și mulți Români pieriră apărând 
șanțurile lor. 

- Turcii se îndărătniceaii tot mai cu nădejde. Vi 
dinul era aprâpe, şi din el puteai sosi în totă 
clipa batoliâne turcesci. Era răi de noi. 

Atunci săriră dorobanţii şi din dr&pta şi din 

stânga, în câstele Turcilor. Turcii, adunaţi la un 
loc, între trei focuri, se frămîntaă în loc, şi nu 
se lăsau. Dar iată, că răsăriră de odată călărașii 
noştrii Suceveni şi se 'ndesară în Turci. 

Isbiţi cu vîrtute din tâte părţile, Turcii apucară 

la fugă, petrecuţi de călăreţi noştrii cari îi tot 

îndemnai cu sabia să fugă mai iute. 

Şi cu atâta spaimă fugeai Turcii, că pote fug 
şi astădi, dacă mai trăese. Nu s'au mai arătat ni- 
căiri de atunci prin părţile Vidinului. Acâsta a 
fost cea din urmă luptă a Românilor în ţot r&s- 
boiul. 

VIII 

Eu n'am de gând să vă povestese nici tâte lup- 
tele, câte le-am purtat, nici pe rînd cum s'au în- 
tâmplat. V& spun așa, când de ici când de colo 
câte o luptă, cum îmi vine în minte. 

De alt-fel vrednicia oştânului nu s'arată numai în 
luptă şi în mergerea spre pieire, ci 'n multe altele. 
Imi aduc aminte de-o vrednicie a dorobanţilor, de
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care s'au mirat străinii. Anume: îndărătnicia cu care 
țineau să nu-şi piardă puşca. 

La pușcă ţineait Românii mai mult decât la vi6ţă. 
E adevărat că în r&sboiii singurul sprijin al solda- 
tului e armă, singura sa mântuire, şi de aceea o 

preţuesce așa de mult. 

Dorobanţii, însă, erai peste măsură de îndărăt- 
nici, când era vorba să-și dea pușca. Când căpi- 

tanul Crăcalia a luat din mâna unui dorobanţ 

puşca şi a început. să înainteze trăgând, dorobanţul 

  

La redutele Rahovei. 

sa ţinut după căpitan, cu neîncredere şi cu vădită 

mâhnire. Dorobanţul a fost rănit; dar abia ţinându- 
se, mergea înainte, să-și vadă sorta puscii. Iar când 

a cădut căpitanul ucis, dorobanţul i-a smuls pușca 

şi a cădut grămadă jos, dându'şi sufletul. Voia să 
moară cu puşea în mână. 

Răniţii, cari îşi trăgeaii sufletul, se târau după 

pușca lor, pe care o scăpaseră. Şi cea mai gro-
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zavă durere a lor era, să-i ducă Ja ambulanţă fără 
pușcă. Se împotriveai să fie ridicaţi din locul unde 
căzuseră dacă n'aveaii puşcea în mână. Şi, întinsă 
pe targă, murind, ei se gâlceveai cu sanitarii: 
aceștia cereaii să lase puşca pe câmpie — căcă îi 
împiedica în umbletul lor—ori să le-o dea lor în 
spate. Răniţii se împotriviai, stringând puşea în 
braţe; nu voiau nici măcar so pue alături de ei, 
pe targă. 

Cei ce se puteai tîri singuri până la ambulanţă 
treceaii întâii pe la comandanţi, ca sa le dea în 
s6mă puşea. Voiaii să fie sciut de toţi, că ei n'a as- 
vîrlit arma și că şi-au făcut datoria. Sa întimplat 
de multe ori, că în corturile ambulanţei sosia câte 
un soldat, așa de grei rănit, în cât cădea lungit 
şi fără r&suflet la picidrele doctorului, şi abia pu- 
tend să gică: «Uite puşea mea domnule doctor», 
muria gemând. lar pe câmpul de luptă, când se 
întîmpla ca ai noștri să se retragă, fără să-şi potă 
culege morţii şi răniții, cei căquţi se rugaii de cu- 
noscuţii ori de prietenii lor cari erai teferi, să le 
ia puscile: «du şi pușca mea, şi spune-i căpitanului 
a cui e, să nu creadă că am lăsat-o: în mâna Tur- 
cilor». Era destul de jalnice lucru pentru ostaşii 
cari se retrăgeaii, să lase pe fraţii lor răniţi pe 
câmpie, nesocotindu-le rugările să-i ia cu dînşiă. 
Le făceau atâta bine, că le luat puscile. 

Şi aşa s'a făcut, că noi am perdut în ră&sboii 
puţine pusci. «Trebue să dau s6mă de ea, că ea stăpânirii», zise la Vidin un soldat, care zăcea pe 
câmp, cu amîndouă mâinile ciuntite din umeri, fără puşcă — i-o luaseră Turcii--şi nu se plângea de durerile peirii care îl năpădea, ci de lipsa puscii.
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Ale lor nu şi le pierdeaii, dar de-ale Turcilor 
aduceait destule. Era mare vitejie pentru ei să 

smulgă puşca Turcului, şi cel ce smulgea mai 

multe, era mai cu vază în companie. Unii erai cu- 
prinşi de lăcomia să mergă în foc numai anume 

ca să smulgă puscă turcesci şi să le arate tovară- 

şilor. Mare riîset a fost la Smârdan, când un do- 

robanţ s'a întors din luptă cu vr'o dou&-zeci de 
fesuri. «Cum Dumnezei le-ai adunat tu pe-atâtea ?» 

la întrebat un căpitan. «Mi-ai luat puşca ; şi ca să 
nu dică ăştia, că nici n'am fost în foc, am adunat 

fesuri de turci morţi, ca s'arat cam fost la peire». 
Odată, la Griviţa, un căprar, după ce s'a vădut 

fără puşcă, s'a repedit la un ofiţer ture, pe care-l 

vădu mai întâi, şi punându-i piedică l-a trântit 
Şi l-a sugrumat. - 

La apel căprarul n'avea puşcă, dar în schimb 

avea două revolvere şi peste brîii era încins cu 
o sabie de oficer turcesc. 

Chipiurile şi căciulele şi le perdeati mai des. Era 

lesne să le cadă chipiul ori în vălmăşeală, ori fiind 

asvîrlit de câte un glonţ, şi nu era cuminte lucru să 

zăbovescă căutându-l. Mai ales în vălmăşagul luptei 
piept la piept, până să te pleci după chipii, dai 

vreme. dușmanului să-ţi sfărîme capul cu patul 
puscii. Perderea chipiului nici nu se băga în seamă. 

S'a întîmplat la al doilea atac al Griviței, că 
un soldat rănit la picior se dete de-o parte şi stând 
pe un r&zor s'a descălțat de-o cismă, ca să caute 
rana, apoi şi de ceealaltă, credându-se rănit la 

amândouă piciGrele. In vremea aceasta Românii 

fură împinși îndărăt. In grabă, soldatul n'a apu- 

cat să se încalţe şi a început să fugă desculţ. Acesta e 
ă 83
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singurul soldat care şi-a pierdut în timpul luptei 
cismele, iar păţania lui rămase de vorbă, şi toţi 
cunosceaii «locul unde şi-a perdut ăla cismele». 

VIII 

Dar sciu şi altă vrednicie, care alături cu as- 
cultarea şi cu iscusinţa sunt temelia puterii oştirilor, 
și pe care ai dovedit-o oştenii noştrii, mai ales do- 
robanţii. Ac6sta e ţinerea unul la altul. 

E adevărat că e mai aprâpe cămaşa de cât su- 
manul, şi când ești ajuns la răi te gândesci întâi 
la tine şi apoi la alţii. 
Dar să te gândesci numai la tine și te bucuri 

că tu scapi, primejduind pe alţii şi lăsându-i în 
strîmt6re, asta nu e nici omenesce nici creştinesce. 

La Plevniţa s'a întîmplat în diua luptei celei mari, 
că un dorobanţ rănit la picior, dar încă în putere 
să umble schiopătând, a dat în arum de alţi doi 
dorobanţi 'care se luptaă cu mârtea. El gândea, 
că dacă i-ar duce la ambulanţă în grabă, pote 
şi-ar veni- 6menii în fire. | 

Dar din urmă veniaă gloanţele turcesci. Zăbava 
era cu primejdie, el obosit şi slab, iar Başi-buzucii 
eşiseră din redută ca să omâre pe Românii căduţi 
pe dăl. 

Ce so mai fi gândit, nu sei. Dar a apucat de 
gulerul hainei pe cei căduţi, unul dincoace şi altul 
dincolo, şi-a început să-i tărâe după el. Şi-i şuerai 
gloanţele pe la urechi. El ar fi putut să scape, fu- 
gind ori tîrîndu-se pe brânci, dar îi era de cei doi. In urmă Va isbit un glonţ şi el căqu mort. Sa-
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nitarii l-ai găsit acolo întins între ceialalţi doi, 
morţi și ei. Şi atâta de tare îşi încleştase mânile 

în haina fărtaţilor, în cât nimeni n'a fost în stare 

să ile deschidă şi ai trebuit să taie hainele pe 

lângă pumnii încleştați, ca să-l potă descurca. Şi 

lati îngropat aşa, cu pumnii strînși, având în fie- 
care pumn câte o bucăţică de haină. 

   

    

    

  

3 sa ae 

De pe dl la ambulanţă. 

Frum6să mărturie-o să aibă el pe ceealaltă lume, 

în mânile sale. Mărturie despre iubirea de-aprâpâ: 

lui, iubirea soţilor săi de luptă şi străduinţa de-a 
sări pentru altul. 

Pildă înălţătâre de inimi a fost purtarea doro- 
banţilor în r&sboii, când era vorba să nu se lase 

unul pe altul la râă. V'ași putea spune multe în- 

tîmplări, care să stea mărturie în faţa lumii, cât 

de alipit e Românul cu inima de soţii săi. 

Spuneaii doctorii străini, veniţi de prin lume ca 
să vadă r&sboiul, că în viaţa lor n'au să uite pe 

dorobanţii care erai aduşi de sanitari la ambu- 
lanţe. Care dorobanţ cum intra în cort, se uita în-
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tâiă împrejur să vadă cine dintro-ai lor e rănit. 
Apoi începea să întrebe pe doctori, cum îi merge 
cu rana lui Ion şi lui Petre şi lui Pavel, că sînt 
din satul lui și i-a v&dut cădând. Intr'un târgiu 
de tot, după ce se plângea şi se tânguia de sârtea 
tuturor pe câţi îi cunoscea, într'un târdiii se gândia 
şi la sine şi întindânăd piciorul cu osul strivit de-o 
ghiulea, dicea înduioşat : Ia vedi, domnule doctor, 
ce e cu piciorul meiă ? 

„ Adevărat e, că dorobanţii dintracceaşi compa- 

  

_ | Pe dâlul Plevniţei. 
nie erai mai toţi rude între ei. Unchiul era ală- turi cu nepotul, nașul umăr la umăr cu finul, cus- crul lângă cums&tru, cumnații la un loc, dincolo la un loc doi veri, doi vecini cu casa în sat, prietini din copilărie şi cunoscuţi cu toţii. Era frumâsă Ostea dorobanţilor, şi nicăeri în oștirile străine nu sa intimplat să fie o potrivire aşa de fericită a oștenilor, ca la noi. 

| Și e lucru de înţeles, că dorobanţii ţinea unii la
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alții mai alt-fel decât oştenii de linie, cari de cele 
mai multe ori erai adunaţi cu furca, precum se în- 

tîmplă pretutindeni în oştirile de linie, unul fiind 

dela Răsărit şi altul de la Apus. 
Cu lacrimile în ochi povestea un doctor român, 

ce-a vădut el odată la Griviţa. 

Inainte de luptă se tot plângea un dorobanţ eă- 
tră altul, mai tînăr, că a visat rău de câteva nopţi 

şi că scie de-a bună seamă că va fi ucis în luptă. 
Cel mai tînăr îi gicea : Nu mai fi copil! Fă-ţi suflet 

şi nu te lua după visuri. Pe timpul luptei s'a în- 
tîmplat că un Harap sări cu baioneta spre doro- 
banţul cel ce-și visase mârtea, şi era gata să-l stră- 

pungă, dar atunci dorobanţul cel tînăr s'asvirii 

spre Harap r&sturnându-l pe spate cu o isbitură 

din patul pușeii. Intraceiaşi clipă însă, el îu isbit 

cu baioneta ae alt Ture în spate de-asupra șelelor, 

şi cădu fără simţiri. 
Când Vaii adus la ambulanţe, doctorul vădu că 

bietul dorobanţ e pierdut, şi că mare lucru de va 

trăi câteva ceasuri. Şi spune doctorul: «Când şi-a 

deschis ochii, m'a întrebat, trăgându-și sufletul: 

ce e cu dorobanţul cutare, a murit în luptă ori 

trăesce ? Intreba de cel-ce visase că va muri. Ei 

nu sciam nimic, dar i-am răspuns că e vii şi (6- 

făr— cu tâte că, după scirile de mai tîrziu, el era 

mort pe câmpul de luptă — şi atuncă s'a liniștit 

omul. Ei mor, domnule doctor, gise el, ştii eu bi- 

ne că mor, dar îmi pare bine că am scăpat de 

mârte pe bietul om, că era să-l străpungă Hara- 

pul! Ei sînt flăcăi, el om însurat şi are copii 

şi era să-i rămână copiii pe drumuri. Imi pare bine 

că trăesce, dise flăcăul şi — muri.
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El muria, şi se bucura de vieaţa altuia, să fe- 
ricea că a mântuit cu mbrtea sa pe altul! 
M'am întristat că doctorul nu scia să-mi spue 

numele acestui dorobanţ. Era din Muşcel, atâta 
seie. Vrednic a fost flăcăul acesta să fie pomenit 
prin t6te cărţile n6mului nostru, ca vecinie să-i r&- 
mâie numele și fapta de laudă şi de pildă cât or 
vecui Românii pe lume. 

IX, 

In ră&sboiii duşmanul ţi-e: dușman numai câtă 
vreme are armă şi se apără. Indată ce asvirle 
arma şi se dă prins, oră după ce-a cădut rănit și 
se luptă cu durerile ori pote cu mârtea, trebue să 
ai milă de el, ca de ori-ce om. Nu e creștinesce 
să-l batjocoresci ori să-l omori, 

În fierbinţâla mâniei, se întîmplă că soldaţii o- 
moră fără milă pe dușmanii care se daii robi și 
chiar pe răniții cari se svireolese în ţărină. Dar mânia e una, şi volnicia e alta. 

In r&sboiii se j6că s6rta cu Gmenii, şi se pote 
ca biruitorul de adi să fie biruit mâne. Iar dacă | eşti rănit, şi'n loc de apă duşmanul îți dă o lo- vitură cu patul puscii, şi'n loc să te ajute să te ridică, te străpunge cu sabia, e acâsta lucru de om? Ce-ţi doresci să nu ți se întîmple, să bagi de s6- mă să nu se întîmple nică altuia. 

Turcii sai purtat neomenesce cu noi. Şi-aă bă- tut joc de cei morţi ai noştri, mai ales la Plevniţa unde ne-ati biruit de trei oră, rămânând cei răniţi 
în puterea lor. Au tăiat cu topârele pe maiorii
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Şonţu şi Nicolae Ion, pe căpitanii Năstase şi Mă- 

răcin&nu, iar pe câţi soldaţi i-or fi tăiat aşa, după 

mârte, Dumnedei scie. 

« Impuşeaii în glumă, luându-se la întrecere, pe 

răniții noştri, cari zăceai'pe sub redutele lor ; tri- 

miteat pe Başi-buzuci să omore pe bieţii Români 

cari 'rămâneă pe dâluri cu glânţele ?n ei, pe cei 

ciuntiţi de vii de ghiulele. Pe cei prinşi îi batjo- 

curia, îi omorai de vii, îi dumicaii bucăţi. Pe 

un oficer rus în Plevna l-ai pus să fugă, după 

ce i-aii spintecat burta, şi rîdeaii cu hohot cum se 

împiedeca omul în maţele ce-i curgeaii din el. 

După lupta cea mare aii rămas morţii noştrii în 

pr&jma bătăii puscilor turcesci vr'o trei săptămâni, 

de se umpluse văzduhul de miros greii şi s'adu- 

naseră corbii munţilor ca un nor pe câmpie. Tur- 

cii nu lăsaă pe sanitarii noştri să se apropie de 

redute ca să culgă morţii, şi împuşcai şi în sa- 

nitari şi "n doctori. Pentru acesta ne-am plâns tu- 

tulor stăpînirilor, ca să vadă lumea cine sunt Turcii. 

De gâba a seris Domnitorul nostru lui Osman, 

să lase pe sanitari s'adune morţii. Osman a r&s- 

puns, că nu pâte, de tâmă ca nu cumva sanitarii 

apropiindu-se de redute săi ispitâscă din ochi aşe- 

zarea şi puterea redutelor. 

Numai după ce s'aii îmbolnăvit 'Purcii de miros 

oreii şi nai putut să mai trăiască în putredirea 

cărnurilor, sa îndurat Osman să ne dea voe să 

îngropăm morţii. 

Asta a fosto pată pe numele cel strălucit al lui 

Osman. Vit6z om şi cuminte, dar la suflet tot păgân. 

Turcii se lăudaii într'o vreme ca aiă în Plevna 

vro trei sute de flăcăi de-ai noştri prinşi în răs-
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timpuri. Dar când aă intrat oştirile nostre în Plev- 
na, n'aii găsit nici un Român. Se vede că pe toți. 
îi sfîrşise de dile Osman. 

Noi am fost cu totul alt-fel. In aprinderea mâ- 
niei aii mai alunecat; şi-ai noștri să-şi piardă cum- „Pătul. Intr'o redută la Smârdan, flăcăii amărîţi de 
răul ce li-l făcuse focul turcesc, s'a năpustit pe 
Tureii cari îşi asvîrliseră armele şi steteai în ge- 
nunchi cerând iertare, şi i-ai străpuns cu ba- 
ionetele. Dar îndată ce şi-au luat s6ma, s'au oprit. 

Sanitarii noştri adunati de pe câmpie tot cu. 
- aceeași inimă pe Turci ca şi pe Români, şi i du- 
ceai în spate la ambulanţe, îi culcaiă într”acelaş pat 
şi le da aceleaşi mâncări. Doctorii căutau pe Turci ca şi pe Români, şi nici nu le răsăria gândul în cap să facă deosebire între ei şi-ai noştri. 

Aşa e creştinesce. 
Turcii sciaă bine ce fac ei cu al noştri şi s'aş- teptai s'o pată tot așa. Se împotriviai din. r&s- puteri să fie duşi de Români la ambulanţe. 
După căderea Plevnei, pe şesul dintre oraş şi Vid, doctorii noştri găsiră un oficer ture scăldat în sânge, tăvălindu-se de dureri pe zăpadă. Ai voit să-l rădice şi să-l ducă la spital, dar oficerul ture se împotrivia şi răcnea par'că ar fi fost dus la junghiere, şi în grâza lui se prindea cu mâna de zăpadă ca să nu-l ridice ai noștri. 
Pe dealul Bucovei, tot într'aceeaşi gi, câţi-va o- ficeri vădură pe un dorobanţ ţinând de mânecă pe un Ture trîntit jos. S'apropiară de el, credând că bate pe Ture. 
«Nu-l bat» răspunse dorobanţul, ferâscă-mă Dum-
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„nege de păcat! Dimpotrivă, vreau să-l duc cu 

binele, la ambulanţă, că e rănit, şi nu vrea de loc. 

Turcul sa ridi- 
cat în genunchi. 
Era bătrîn, de vr'o 

şase-zeci de ani, 
cu barba albă pe- 

ste piept, şi plân- 

gea şi ţinea mâni- 
le împreunate, ru- 

gându-se în limba 

lui să nu-l omore. 
Ai noştri i-ai vor- 
bit blând, că dâră 

va pricepe că nu-i 

va face nimeni ni- 
mica alta de cât binele, şi-i arătau că-i vor lega ra- 

na din care curgea. sânge. Turcultremura din tot 
trupul şi se ruga tot mai văicărindu-se. Un oficer 

îi dete o ţigară, semn că Românii nu-i voesce răul; 

dar Turcul n'a voit să primâscă ţigara. 

Şi Românii făceaii tot aşa, când cădeau în mâ- 

nile 'Turcilor, dar ei sciaii la ce se duc. Era alta. 

Pe prinşii turcă îi aveam în milă şi'n cinste. Cei 
robiţi la Plevna mulţumeaii lui Dumnedei, că ai 

ajuns robii noştri. Oficerii români aii dat oficerilor 

turcă loe în corturile lor, steteaii de vorbă priete- 

nesce cu ei. Iar dorobanţii împărţiaii lemnele de 
foc, pânea şi tutunul cu soldaţii turci. 

Un doctor povestesce o întîmplare frumâsă, pe 

care a vă&dut-o la Turnu-Măgurele. Prinşii turcă 
eraii pe o câmpie, păziţi de dorobanţi, şi n'aveai 
voe să trâcă peste un anumit loc. Dorobanţii aveail  
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porunca să împusce de-adreptul ori pe cine ar în- 
cerca să trâcă. Intr'o di un soldat turc a vădut un 
muc de ţigară aruncat dincolo de linie, și a dat 
să trâcă linia să-l rădice. 

Doctorul a înlemnit, știind ca dorobanţul are 
porunca să tragă. Dar flăcăul nostru în loc să pue 
pușca la ochi, s'a plecat şi, rădicând un băț care-i 
era din întîmplare la picire, a ameninţat cu bă- 
țul pe Turc, ca un părinte pe un fiii neascultător. 
Iar Turcul s'a dat îndărăt, înțelegând ameninţarea 
acâsta aşa de blândă şi de omenâscă. 

Afară de Turcii prinşi de noi, în luptele de la 
Rahova şi Smîrdan, ni vaii mai dat vr'o zece mii 
dintre cei prinşi la Plevna, iar de vr'o trei ori pe 
atâţia li s'au cuvenit Rușilor. Prinșii găzduiţi de 
noi, până după încheiarea păcii, aă dus-o aşa de 
bine, în cât plângeau la plecare şi mulți nică n'a 
plecat de loc în ţara lor. 

 



nostru că redutele sunt prea tar 

iureșul, că vitejia 

3. TUNARII ŞI SĂPĂTORII. 

   

  
Cu două lucruri am întrecut 

noi pe Ruşi în răsboii. Cu tunu- 

rile şi cu iscusința adăpostirii. 

Ruşii aveai multe tunuri la 

Plevna, pote şi de cincă ori mai 

multe, dar mai slabe la faptură şi 

mai scurte la bătaia ghiulelei. Nică 

nu ţineau ei la tunuri. 

_ După obiceiul de răsboiu al lor, 

Rușii n'a răbdarea să tot lovâscă 

pe duşman cu ghiulele. Indată 

ce-l văd, sar pe el cu baioneta. 

Şi la Plevna ai voit să sară 

aşa, chiar a doua di după împre- 

unarea oştirilor n6stre cu ale lor. 

De g6ba le spunea Domnitorul 

i ca să le iai cu 

şi. îndrăsnela 'năvălirii e fără 
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folos când ai să te urci pe ziduri, în focul pedes- 
trimii dușmane. Cu mare greii a putut să-le abată 
gândul de năvală cu pripă. Şi aşa redutele ati 
fost bătute cu tunurile trei gile, iar a patra di tot 
s'a dat năvală, după placul Ruşilor. 

E adevărat, că la năvală ei sunt iscusiţi şi se 
duc orbesce, Sai învăţat aşa, p6te, unde aii oştiri 
mari şi biruesc pe potrivnic cu mulţimea. 

A rămas însă dovedit la Plevna, că mulţimea 
și năvala nu aduc nici un bine, când duşmanul se 
scie adăposti cu iscusinţă. 

Noi am avut tunuri mai trainice, cu bătaie mai 
lungă. Ne erai la fel cu ale Turcilor. Și trăgeaii 
bine Turcii. Dar se vede că având obuzurile cum- 
părate de mult, le-ai ţinut fără nici o grijă şi li 
s'au stricat, aşa că abea jumătate din ele luai foc, 

Domnitorul nostru își pusese tot sufletul să aibă 
tunuri bune, iar 6stea tunarilor să-i fie al6să. Şi se 
şi uitaii Rușii cu c6da ochiului la tunarii noştri : flă- 
căii toți voinici şi isteţi. la umbletul cu tunurile, 
caii puternici, îngrijiţi şi bine deprinși cu mane- 
vrarea, hamurile tari şi frumâse, iar tunurile de 
cea mai bună schijă. Apoi oficerii, toţi până la 
unul, destoinici și cu învăţătură de prin ședlele 
ostăsești ale străinilor. 

La Vidin odată, Turcii aă tras cu tunul de mai 
multe ori spre adăposturile nâstre de la Calafat. 
Ai noştri ai tăcut, dar unul dintre oficeri, mai 
mult în glumă, a ţintit cu tunul drept în gura unui 
tun turcesc şi a tras. Tunul “turcesc s'a sfărîmat, 
iar Turcii şi-aă scos tunurile de unde le aveai şi 
Sati ascuns. 

Și la Smârdan sa petrecut una tot aşa, a doua
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gi după cucerirea satului. Turcii se întorsese cu 

multă urgie asupra adăposturilor nâstre. Nu tre- 

buia mult şi ne-ar fi biruit. Se dase poruncă tu- 

narilor noştri să-şi mântue tunurile şi să fugă. 
- Atunci un oficer, bun ochitor, întârse tunul şi 

ținti în gura unui tun turcesc care sta mai în- 
drăsneţ în faţa Românilor. 

A nemerit drept în gură; tunul a sărit ţăndări 

în tote părţile, tunarii şi caii aii. sburat spre cer. 

Acest lucru atâta spaimă a băgat în Turcă, că şi-aii 

adunat companiile şi-ai rupt-o la fugă. 

La Vadin, în redută, eraii mulţi Turci şi, când 

au vădut: că vin Românii, ai sărit cu toţii pe pa- 

rapet. Ne-a fi dat mult de lucru până să-i alun- 

găm. Dar un tun de-al nostru aşa de bine a fost! 
îndreptat în'redută, că la a doua împușcătură obu- 

zul a nemerit în grămada cu iarba de puşcă, din mij- 

locul redutei. Mulţi Turci aă sărit în aer, cu pă- 
miînt şi cu lemne în amestec, iar ceialalți aă fugit. 

Tunarii noştri ai avut mult de lucru. Aprâpe 

patru luni s'aii tot gâlcevit cu Turcii de peste Du- 
năre, până să încâpă răsboiul în t6tă legea. Iar la 
Plevna alte trei luni ai tot bătut spre redute. 

Tunarii își făceau şanţuri adînci şi largi; din 
pămîntul scos din șanț îşi ridicai parapeturi cu 

ferestrui pentru ţevile tunurilor. Prin şanţ dor- 

meaiu fiăcăii şi caii, îşi ţineau hainele şi muni- 
ţiunile. 

Când eşti departe, cunosci după fum de unde 
vine ghiul6ua. Intâii vegi un norişor de fum alb 

"care se rădică, apoi după vr'o două clipe şi mai 

mult, augi bubuitura. Obuzul, când se atinge de 

pămînt, ori să sparge de-adreptul ori se învîr-
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tesce ca o sfârlâză şi scurmă pămîntul dintâiii, şi 

apoi plesnesce asvirlindu-şi aschiile şi pămîntul 

scurmat în t6te părţile. Omenii isbiţi de pămîntul 
scurmat saii de aschiile obuzului mor, cad răniți 
ori numai îmbătaţi de cap, după cum aii fost de 
aprope şi după cât de tare ai fost isbiţi. Pe cei 
mai de aprâpe aschiile mari îi rup în două şii 
asvîrl cât colo, le taie picidrele, îi ciuntesce. 

    
! ' CT 55 
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In bătaia obuzurilor. 

Pentru tunuri e mare primejdie să stea pe câmp 
deschis, în bătaia tunurilor vrăşmaşului. Ghiul6ua 

străină oră omâră tunarii și caii, oră le fărîmă, sai 
numai le strică roţile și atunci, neputând să fie 
duse, ele cad în mâna dușmanului. 

Indrăsn6ţă purtare a avut căpitanul Hgriel pe 
dâlurile Griviței la 27 August, când Vasluenii și 
leșenii s'au asviîrlit asupra redanului din faţa Gri- 
viței. | 

Căpitanul vrând să ajute pe dorobanţi a aler- 
gat cu tunurile tot după ei pe d6l, stând şi tră- 
gând spre redute, şi iarăşi plecând. Turcii din re-



127 

dute ai lăsat pe dorobanţi în pace şi ai ochit cu 
tunurile spre tunurile n6stre, ne-ati omorît toţi caii, 

toți flăcăii, ne-aii stricat roţile tunurilor şi pe Her- 

ţei l-aii trînțit la pămînt. | 
Atunci a venit cu alte tunuri căpitanul Lupaşcu 

în g6na cailor şi stând și el pe d6lul deschis, a 

tras spre Turcă. Dorobanţii aii cucerit redanul, iar 

Lupaşcu a alergat în urmă cu tunurile în redan 

şi s'a adăpostit. | 
Pentru fapta lor, Impăratul Rușilor a trimes tu- 

turor tunarilor câţi aii rămas vii, câte o cruce de-a 

sfîntului Gheorghe. Să 

XI. 

Tunarii își duceaii tunurile într'un d6l unde-va, 

şi după ce băteau adăpostirile turceşti cele mai a-. 

propiete şi alungaă pe Turci, şi-le duceau pe altă 

c6mă mai apropiată, şi tot aşa înaintaii dintr'un 

loc într'altul spre inima puterii lui Osman. Erau 

pe multe d6luri risipiţi cu tunurile. 

De multe ori săreau Turcii din redute cu tunu- 

rile asupra unei baterii româneşti și atâta o îm- 

proşcaii, până ce siliaii pe ai noștri să-și schimbe 

adăpostul într'altă parte mai scutită. 

Schimbările de adăposturi le făceaii n6ptea, căci 

diua îi vedeai Turcii şi-i isbeai. 

Ce greutate pe bieţii Gmeni! Rătăciau prin în- 

tunerec scoborînd văile și suind d6lurile, umblând 

în linişte ca să nu fie simţiţi. Şi se înămoleai tunu- 

rile pe d$luri, caii nu puteaii să le urnâscă şi flă- 
căii trebuia să pue umărul. Ba se mai răsturnaii 
tunurile şi trebuiaii ridieate pe braţe. 

m
r
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Şi t6tă munca asta o făceati pe plâie, pe nins6re 
cu viscol, pe ger şi'n puterea nopţii! 

Șanţurile de âdă- 
post şi le mai săpaii 

şi diua, căci n'apu- 
caii să le isprăvâscă 
n6ptea. Şi săpaii me- 
rei, iar pe de-asupra 
lor şueraii fără con- 
tenireplumbii, vîjiau 
obuzele. Dacă vr'un & 
ilăcăă ieşia, din în- 
tîmplare, numai cu 
un pas de sub aco- $ 

-perişul adăpostului, WE 
îl vedeai căgând is- 
bit de glonţ. Une ori CA 
câte un obuz cădea N 
în şanţ, scurma pă- N 
mîntul şi “plesnea. 
Atunci toţi flăcăii se 3 
împrăştiau, căutând Pe dâlurile Plevnei. 
scăpare. 

Când își închipuește cetitorul t6tă viaţa acâsta 
neliniştită a tunarilor, gândesc că i se sbîrleşte 
părul de câtă jale şi linişte posomoriîtă o fi fost 
prin bateriile nostre. Şi n'a fost jale de loc. 

Povostește un sergent, care a fost rănit în şanţ 
de o spărtură de obuz: 

«Ne-am obicinuit iute-iute cu 'viaţa acâsta. Totă 
diua steteam la tunuri ochind, şi vorbeam de câte 
în lună şi în s6re, ca şi când n'am fi avut pe Turci  
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în faţă. Ochiam, dam foc, aduceam ghiulelele, fără 

să ne gândim la plumbii ce veniai. 

Dar nică nu-i audiam. Şi ne şuerai peste cap 

par'că era plin v&zduhul de șerpi. Câte odată di- 

cea vr'unul: ia ascultă, mă, cum şueră! Şi noi în- 

cepeam să rîdem cu hohote. Ne înveseliam de su- 

netul ghiulelelor. Numai când -venia câte un obuz 

vîjiind iute şi pătrundându-te până'n 6se cu zuză- 

itul săi, ne plecam capetele fără voe, chipul ca să 

ne ferim. | 
Când ochia oficerul și eşia ghiuleaua, nu ne pu- 

team răbda să nu seâtem capul peste parapet, ca 

să vedem ce ispravă am făcut. Şi când o vedeam 

că isbesce în vr'un colţ de parapet și asvîrle pă- 
mînt în redută, augiai pe câte unul: Ei, na-vă, pi- 

laf, Turcilor! şi rîdeam cu toţii. Iar când obuzul 

nostru făcea zăpăcâlă ori spaimă între Turci, ne 

tăvăliam de ris. 

Şi aşa, cât era diua ne ţineam de drăcii, par'că 

eram anume puşi să dăm cu tunul ca s'avem de 

ce rîde. Şi ne luam la întrecere cu tunurile, să sc6- 

tem pe ale Turcilor din adăpostire, şi ce hohot era 

când vedeam pe Turcă sărind în văzduh isbiţă de 

obuzuri. , 

Se întîmpla şi prin baterii câte una. Odată, mai 

în marginea şanţului stetea un flăcăii ţinând doi 

cai de căpestre. Şi s'a întîmplat să vie un obuz 

şi să cadă tocmai lângă flăcăi, şi spărturile obu- 

zului ai omorît şi pe soldat şi pe cai, împărţin- 

du-i bucățele şi asvîrlindu-i în lături. 

Dar asta nu ne strica inima. Ingropam pe cel 

mort şi ne apucam de rîs. . 

Ni se întîmplaii şi lucruri de care trebuia să 

- 9
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rîdi. Era unul dintre noi, un Vlăscean, tâtă giua 

cu luleaua *n dinţi. Intr'o di, singur scie cum, a- 

junse mai în margine, și atunci şșș! vine un glonţ 

şi-i asvîrle luleaua din gură, spărgându-i-o. «E ui- 
te-te, comedia dracului» gise el, mâhnit, «aci cine 

să-mi dea mie o lulea ?» 
Iar ceialalţi ne strîmbam de rîs, căci Vlăsceanul 

nu se gândea la.mârtea care-i trecuse pe sub nas, 
ci numai la lulea şi se uita la hîrburi, scărpinân- 
du-se în câfă. 

Tunarii giceatt obuzului pureică. Vorba asta a 
iscodit-o un sergent, Costache Popescu, la Calafat. 
Era glumeţ, şi de câte ori venia ghiuleaua aşa de 
jos, în cât lua cu puterea vîntului chipiurile flă- 
căilor din cap, el striga: De ce n'ai prins-o, mă! 
Și când venia altă ghiulea şi flăcăii se plecail viî- 
rîndu-și capul în piept, le qicea: Mai pe vine, bă- 
eţi, că ne înghite purcica. 

Dar într'o qi a venit «purcica» şi s'a oprit în 
Popescu. Vîjăise o ghiulea peste baterie şi Popescu 
tocmai disese unui voluntar de lângă el: ia în- 
tinde mâna şi-o prinde că e minge! când sosi un 
obuz și rupse pe „Popescu în: două, de peste piept, 
asvîrlindu-i capul la dr6pta și: trupul la stânga. 
„EI a fost cel dintâiii care a murit dintre tunari. 

Il cunosceii toţă în regiment, și vorbă lui cu «pur- 
cica» a rămas de poveste. 

XII. . 

Iar iscusinţa Românului de-a se adăposti în faţa dușmanului este o firâscă urmare a deșteptăciu- 
nii sale.
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Domnitorul nostru, înainte de-a fi Domn al Ro- 
mânilor, mai văduse răsbâie şi pricepea multe meş- 
teșuguri isteţe întru ale purtării luptelor. El se 
strădui să aibă, pe lângă artilerie bună, şi oșteni 
pricepuţi la ridicarea de întăriri şi săpături de 
adăpost. 

Când am intrat în răsboiă, aveam o oştire de 
genii mai bună şi mai istâţă decât a Ruşilor. 

Și mai aveam un lucru bun. Toţi pedestraşii şi 
tunarii aveau pe lângă armă şi câte-o sapă. Pen- 
tru asta ne batjocureaii Ruşii, zicând că Românii 
inerg să se bată cu sapele. Dar la Plevna, într'a- 
devăr cu sapele ne-am bătut, iar Ruşii ai dat din 
colţ în colţ să-şi aducă şi ei sape. 

Ruşii au stat multă vreme fără adăpostiri la” 
Plevna, în bătaia pușcilor şi a tunurilor. In diua 
luptei celei mari, generalul Scobelef care trecuse 
cu cazacii Dunărea în not, cucerise o redută şi 
câteva dluri dela Turci. Dar în urmă scoşi din 
redută, Ruşii r&măseseră de-odată pe dâlul des- 
chis: înainte nu puteai merge de focul plumbilor, 
îndărăt era şi mai rău căci ajungeau tot mai în 
focul drept al Turcilor, iar adăpostire n'aveai. 

Atunci, în grâza peririi, au simţit şi Rușii, care 
e binele pe care Vaă urmărit Românii cu sapa lor. 
Ruşii parte adunaii pe morţii lor şi făcea din ei 
zid după care se adăpostiati- şi aveai destui, căci 
periră peste şapte mii de Ruşi acolo — parte se 
trudeaii să sape cu tesacurile un șanț cât-de-cât, 
şi scoteaă pământul cu capacul bidânelor. Săpai 
oficerii cu săbiile, scormoniaii flăcăii cu unghiile 
pămîntul, ca să intre în pămînt. 

Acest lucru nu li se putea întîmpla Românilor.
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Ei, îndată ce nu puteai să mai înainteze de foc 
şi nu puteai ori nu voiaii să se dea îndărăt, își 

săpa cât ai bate din palme un şanţ; asviîrleau 

pămîntul ca un parapet, şi culeaţi pe pântece ori 

în genunchi ochiai spre Turci. Eraii isteţi în să- 
pare, căci se deprindeaii în vreme de pace cu asta. 

Când le venia bine, ieşeaii de-odată din şanţ cu 
Ura! şi s'asvîrleaii spre duşman, iarăși făceau în 

grabă un şanţ şi se adăpostiai, şi tot aşa s'apropiau 

de redute din asvîrlitură în asvîrlitură. lar dacă 

m'aveaii noroc de isbândă, când era la retragere 
nu rămâneau deschişi cu totul, căci tot aşa adă- 

postindu-se din loc în loc, se întorceau în bună pace. 

In diua luptei celei mari, după ce tâte oştirile 
creştine ai fost împinse îndărăt de Turci, ele aveai 

porunca să stea apropiate de dușman. | 
Şi au stat. Pe când Rușii se feriaii de plumbii, 

ce le șuerau pe la urechi, plecându-se ori dând 

capul aci la drâpta acii la stînga, Românii steteai, 

în şanţuri şi mânia focului turcesc nu le strica nimic. 

La vr'o câteva dile după luptă, Marele Duce cu 

mulţi generali ruşi a alergat pe d6luri să vadă 

cum stau oştirile. Când a vădut pe Români adă- 

„postiţi așa de bine, iar pe Ruși stând pe loc des- 

chis ori prin porumb, a seris Domnitorului nostru: 
«Dă poruncă Ruşilor să-şi facă şi ei neîntârdiat 
adăposturi ca Românii». 

Dar Ruşii n'aveai sape. 
De trei lucruri pe care le-aii făcut Românii cu 

sapa, s'au mirat străinii şi ne-ati făcut laudă: re- 
dutele nâstre şi drumurile acoperite, şanţurile de 

apropiere spre Plevniţa şi bordeele de locuit. 

Românii pe partea lor şi-au săpat redute mari,
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în faţa redutelor turcescă, cu parapeturi înalte, cu 

şanţuri împrejur şi cu locuri de aşezat tunurile. 

Indoită menire aveaii redutele: să fie loc de scutire 

şi de adăpost Românilor câtă vreme pândesc pe 

duşman, şi loc de împotrivire în diua când Osman 

ar încerca să iasă la larg şi să fugă din Plevna. 

    
In tabăra lui Osman 

Aveam vr'o trei-qecă de redute, mai mari şi mai 

mică, împrăştiate pe dâluri ca nisce suliţi în c6- 

stele lui Osman. Tâte îşi aveati numele lor : Carol, 

Tudor, Craiova, Bucuresci, Transilvania, Bucovina, 

şi așa mai încolo. - | 

Iar redutele erai legate cu drumuri ascunse, 

parte cu şanţuri. Drumul ascuns era netedit tru-
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mos, ca să p6iă umbla mai cu înlesnire tunurile, 
iar spre partea 'Turcilor avea parapete de pămînt, 
înalt, încât ascundea şi pe călăreț. 

Aceste tote eraii tot aşa de cu pricepere aşezate 
şi cu temei făcute, ca şi ale Turcilor. 

Iar șanțurile de apropiere şi le săpaseră Românii 
pe câmpia dintre Griviţa lor şi Plevniţa. Aceste 
porniaii din reduta Griviței şi tăia câmpia până la 
Plevniţa în t6te chipurile; erai forte multe şi se în- 
crucișau şi se vîraă unele într'altele. Şi aşa de 
îndrăsneţi erai cu săpătura, încât ajunseră să mâr- 
gă cu șanțurile până sub reduta Turcilor ca să 
pue iarbă de puşcă şi s'asvîrlă n nori pe Turci 
cu redută cu tot. | 

Şanţurile eraă largi de putea să mârgă un car 
prin ele, şi adânci de nu se vedea călăreţul. Iar 
sub pâlele Plevniţei unde era un șanț adânc al 
Turcior, Românii aă săpat pe sub șanțul lor, aşa că 
bieţii Gmeni erati vîrîţă la şase metri sub pămînt. 

Şi cu câtă greutate săpau! N'aveai aer întru 
adâncul acela, iar pământul trebuia căraţ prin tâte. 
şanţurile până la Griviţa. Turcii trăgeaă necon- 
tenit în șanțuri, la întîmplare, şi ucideaii pe mulți 
săpători. Uneori Turcii săpa şi ei şanţuri, în ca- 
lea n6stră, ca să ne taie şanțul, şi se întîmpla să 
dea șanțul lor în șanțul nostru. Atunci Românii 
trebuia să închidă şanțul acolo şi să-l abată în 
altă parte. 

Și trebuiau să sape în linişte ca să nu-i audă Tur- 
cii. Şi era noroiii în șanțuri, şi apă, mai târziu 
zlGtă. Le putredeai cismele în picidre, le degeraă 
degetele, şi săpai înainte. Străinii îşi duceau mâ- 
na la cap de mirare, căci șanțurile românesci nu
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.dovedeaii numai pricepere, ci şi dragoste de muncă 
şi îndelungă răbdare. 

lar bordee de locuit şi-aii săpat în tâmnă. Când 

a dat frigul iernii, i-a găsit pe toţi adăpostiţi în 
pămînt. Şi le-ai prins nespus de bine bordeele, mai 

ales că lipsiau lemnele de foc împrejurul Plevnei. 

Mai la urmă şi-au adus şi Ruşii sape și şi-aii 

făcut şi ei bordee. Si-au făcut şi câteva întăriri 

în chip de redute, dar nici pe dedeparte nu se 

potriviaii cu ale Românilor. Iar şanţuri de apro- 

piere spre redutele turcesci nau săpat nicăiri. 

XIII. 

In diua ieşirii lui Osman din Plevna, redutele 

n6stre şi şanţurile de apropiere ne-au răsplătit 

cu nepreţuită răsplată truda săpăturii lor. | 

Ele şi numai ele aii fost pricina, că noi am fost 

pe urma lui Osman înaintea Ruşilor, că cea din- 

tâiu 6ste care a intrat în Plevna a fost românâscă 

şi că Osman s'a dat prins unui general român. 

Noi cu redutele nâstre steteam piept la piept 

cu Turcii, iar Griviţa ne era în mijlocul redute- 

lor turcesci. Când şi-a. adunat Osman oştirile de 
prin redute, îngrămădindu-le pe şesul Plevnei ca să 

ia largul, Românii fiind aprâpe ai sărit după Os- 
man, asvîrlindu-se întâiu în Plevna şi apoi pe șe- 

sul orașului, în spatele oștirii turcesci. 

Românii din Griviţa încă de cu sâră ai băgat 

de sâmă că Turcii şi-au scos tunurile din îerestruile 

Plevniţei. T6tă lumea s'aştepta dintr'o di într'alta 
să vadă pe Osman ieşind cu oșştirile şi încercând
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să străbată printre bataliânele creştine. Şi-acum, 
vădând Românii că Turcii şi-aii dus tunurile din 
Plevniţa, aii dat scire tuturor Românilor şi Ruşilor. 

Dar în Plevniţa sai vă&dut t6tă nGptea focurile 
strajerilor ca şi într'alte nopţi, sati audit obică-: 
„nuitele strigări ale oficerilor care cercetaii străjile. 
Era o apucătură a lui Osman: vr'o câți-va Gmeni, 
făceau tocuri şi sgomote, -ca să amăgâscă pe Ro- 
mâni, 

Peste n6pte le-a venit veste celor din Griviţa 
ca Românii dintr'alțe redute at vădut şi ei cum 
şi-au scos Turcii tunurile din redute. Mai despre 
diuă veni alt rînd de vesti, că anume călăreţii 
noștri de peste Vid ai vădut mai spre s6ră pe- 
destrime tureâscă adunându-se în şesul Plevnei, 
că aii văqut care încărcate scoborînd spre Vid şi 
că mulţime mare de 6meni să îngrămădese spre rit. 

Iar Românii in redutele lor cele apropiate de 
Opanez, aii audit tâtă n6ptea sgomot în şesul Plev- 
nei, ca de mare mulţime ce s'adună; tâtţă nSptea 
ai audit pe Turcă cum îşi aruncă un pod de bârne peste Vid şi lucrâză cu zor. 
Osman, într'adevăr, ieşi a doua di din Plevna, 

cu totă puterea oştilor. Av6 de gând să spargă Gstea Ruşilor de pe şesul de dincolo de Vid; iar, dacă nu i-ar fi fost cu-isbândă, sândia să se în- torcă îndărăt în redute. | 
A plecat din faptul dilei, dar numai cu jumătate oștirea. Altă jumătate o lăsase în redutele de la Crişin, în faţa Rușilor, şi la Opanez în faţa Ro- mânilor, ca să împiedice pe creştini de-a scobori în şesul Plevnei după el. 
Ruşii de la Crişin până în qiuă aii săriţ asupra
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redutelor turcesci, credându-le gâle. Tot așa Ro- 

mânii asupra Opanezului. Dar găsind multă pu- 

tere de Turci în redute s'aii încăerat la luptă cum- 
plită, şi Rușii şi-ai noştri. 

In vremea acâsta Osman trecuse Vidul, şi as- 

vîrlindu-se pe Ruşii de pe şes, i-a bătut. N'a pu- 

tut însă să le rupă şirurile întregii oştiri. In- 

timplându-se apoi, ca Osman să fie rănit la picior 

şi să cadă de pe cal, oştirea lui s'a dat îndărăt. 

Osman i dete poruncă să alerge spre Plevna şi să 

intre iarăş în redute. Insuşi el venia într'o trăsură 
în fruntea batali6nelor. 

Dar în Plevna, în oraş erai Români, pe drumul 

Plevnei spre Vid scoborai bataline românescă! 

Ai noştri din Griviţa au trimes şi ei până în giuă 

pe un sergent cu vr'o zece flăcăi să vadă ce e în 
Plevniţa. Flăcăii s'au apropiat pe brânci. Nimeni 

din redută n'a tras în ei. Ai ajuns sub parapetele 
redutei, ati ocolit-o, ai intrat pe gura ei, şi Plev- 

niţa, turbata Plevniţă, care i-a îngrozit trei luni de 

dile, era gslă. 

Repede ies bataliânele n6stre din Griviţa şi lă- 

sând strajă destul de tare în Plevniţa, sar asupra 

Bucovei, a redutelor din marginea Plevnei. Bat 

şi ucid şi prind pe Turcii din ele, şi fiind aşa de 
aprâpe, intră în Plevna. Lasă un batalion în oraș, 

iar ceialalţi plâcă pe urmele lui Osman peste rîu. 

Şi pe când se 'ntorcea Osman cu gândul să intre 
iarăşi în Plevna sa, în redutele de pe d$luri, dă 

cu ochii de 6stea românâscă care înainta spre el. 

Atunci vădând că totul s'a: isprăvit, se 'ntârse re. 

pede iarăşi spre rîi, şi ajungând la o căscidră de 
pe malul apei, a trimes un oficer la Români ca să
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le spue să înceteze focul, căci el cu t6tă oștirea 

se dă prins. 
Generalul nostru Cerchez a dat mai întâiu ochi 

cu Osman. Intr'un târziii au sosit şi generalii ruși, 

de peste Vid. Atunci Ruşii şi cu Românii aii con- 

tenit focul, iar soldaţii turci şi-au asvirlit puscile 

şi s'au dat prinși. 
E lucru adevărat, că dacă Românii n'ar fi in- 

trat în Plevna și n'ar fi tăiat drumul lui Osman, 

nică atunci Osman n'ar fi fost mântuit, căci strim- 

torat de oştirile Rușilor care îl împingeau de peste 
Vid, el ar fi tost bătut în oraş. Vedi bine, că 

numai cu multă perire de Gmeni. Şi chiar de ar fi 

intrat iarăşi în redute, n'ar mai fi putut să se ţie 

de cât vr'o di două. 1 se stricase tot rostul. 

Dar aşa cum a fost, a fost mai bine. Nu s'a mai 

făcut perire de 6meni şi vărsare de sînge, şi s'a 

isprăvit greul şi amarul mai de vreme. lar partea 

n6stră de laudă nu ne-o lăsăm tăgăduită: fapta, 

că Românii au pus mai întâiu piciorul i în Plevna, 

n'a fost o întîmplare. 

 



d APERAREA STEGURILOR 

XIV.. 

șa e scris în cartea solda- 
tului : 

Dacă vr'un flăcăi se'ntâr- 

ce din luptă fără puşcă, ru- 
şinea e numai a lui, dacă - 

S'ar întârce fără pusci un 
regiment întreg, numai a re- 

gimentului e ruşinea păţită. 

Dar când un regiment se 

'ntârce fără steg, ruşinea e 
a “oștirii întregi şi a-ţării. Semnele de mândria 
şi de mărire ale oștilor sunt stâgurile lor. | 

Când ai plecat dorobanţii la răsboiii, diceaii 
străinii cari nu ne iubiai, că la cea dintâii isbire 
cu dușmanii” când va fi încăerare pentru stâg, do- 
robanţii vor asvîrli stâgul și vor rupe-o la fugă. 

Pâte, nu credeaii nici ei cele spuse. Puţintei la 
minte şi împaenjeniţi la vedere trebuia să fie 
străinii, dacă ar fi credut cu mâna pe inimă, că 
noi Românii suntem un neam adunat de pe gârlă 
şi nu știm ce e mândria și cinstea..  
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N'am cerut să ne crâqă pe cuvînt. Am doved 

Intâiu la redanul Griviței a treia gi după s 
rea oștilor nâstre ia Plevna. Căguserăm ca c 

tr'un pom, nică vreme n'avuserăm să ne odihi 

puţin, şi-am şi intrat în foc. 

Tunurile n6stre băteaii Griviţa, iar pedestrin 
sta ascunsă prin văi, aşteptănd năvala. Dar Tu 
dintr'un redan ochiaii cât era diua în tunarii noș 
aşa că într'o vreme ni-i alungară de unde stăte 

Atunci Domnitorul a dat poruncă dorobanţi 

din Vaslui şi din Iași să s'asvîrlă asupra redanu 
Şi să scâtă pe Turci din el. Nu era trâbă uși 

In redan eraă mulţi păgâni, înapoia lor năpr 
nica redută a Griviței, iar mai în fund şi pe 
lături alte redute cu multe guri de tunuri. 

Era ca şi cum dorobanţii ar fi trebuit să s' 
vîrlă drept în mijlocul puterii păgâne şi să prin 
rădăcini acolo. 

Văsluenii plecară rupţi în două. Inainte flă 
răsleţi şi trăgând cu puşea, după ei companii str 
se, cu baioneta întinsă. In mijloc aveai stâgul. 

Prin plâia de glânţe răsbiră cu toţii până la ! 
dan. Aică se încinse iuptă voinicâscă, piept la pie 
Se dovedeai cu baionetele, cu patul pustii, 
dinții, eu sugrumătura, cu trânta, cu piedica 
cu tote de câte își aduceaii aminte. 

Turcii se îngrămădiseră asupra stegului. Se ve 
că şi ei credeau, că pe stâguri românesci pui 
așa de lesne mâna ca pe un băț din gard. Şii 
iai să ne facă de ruşine toemai de la început. 

Apărătorii stâgului ai fost trîntiți la pămi 
cât ai bate în palme. Sergentul-major Alecu A 
xandrescu a cădut cu capul crăpat de un top:



141 

Stâgul era în mâna lui. Peste el se făcuseră cu 

toţii o clae peste grămadă, ca să smulgă stâgul. 
După multă svîrcolire sergentul Scărlătescu smulse 
stâgul şi ieşi la larg. 

_Plăcăii noştrii alergaii şi se îndeseau pe lângă el. 
Tureii*să asviîrliră din nou; Scărlătescu cadu stră- 

puns cu baioneta, şi iarăşi se făcură cu toţii clae 

pe grămadă, şi iarăși mântuiră dorobanţii stâgul. 

In vremea svârecolirilor de aici, sergentul Du- 

mitru Pungă dete cu ochii de un oficer ture, mi-- 

titel şi slab, care se tot asvîrlea cu ai sei spre 

st6g, resturnând cu fie care foc de revolver câte 

un Român. Pungă se asvirle la oficer, îl prinde 

de peste mijloc, aşa cum după horă prind flăcăii 

pe fete şi le ridică în sus, îl sucesce odată în 

drâpta şi odată în stînga şi înălţându-l cât capul 

il asvîrli de o piatră ce era acolo, frângendu-l 

de.peste mijloc. Şi acolo a rămas oficerul. Dar şi 

bietului Pungă atâta i-a fost, că tot într'aceeași 

clipă i-a tras un Ture cu patul puscii în c6fă şi 

l-a culcat de veci. 

Turcii mai slăbiră, căci trebuiau să-şi apere şan- : 

țul în care începuseră dorobanţii să între. Atunci 

vr'o dece fiăcăi de ai noştrii se făcură râtă pe 

lângă st6g, şi fie-care se năzuia să-l ţie el în mână, 

aşa că toți erai cu mâna  stîngă pe. prăjina st6- 

gului, iar cu drâpta se apărau. | 

Aşa îşi mântuiră dorobanţii st6gul. In urmă 

intrară cu stâg cu tot în redan, căci Turcii după 

ce căzură ca frunzele şi se vădură copleşiţi de 

voinicii noştri, se deteră îndărăt în reduta Grivi- 

ţei, împroşcând de acolo pe Români cu gl6nţe. 

Redanul a rămas al nostru. La spatele lui s'aii
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aședat temeinic tunurile nâstre şi acolo aii rămas, 
ca un ghimpe în ochii Turecilor, până la sfîrşitul 
Plevnei. Acesta era locul numit prin cărţi «la 
movilă». 

! 

Domnitorului nostru, când a audit ce bine s'ai 
purtat dorobanţii, îi crescu inima. In tabăra ro- 
mân6scă s'ai înveselit cu toţii. Ac6sta a fost cea 
dintâiă luptă a Românilor, botezul de sânge, şi cu 
câtă isbândă! 

. 
Imp&ratul Ruşilor a trimes cincizeci de cruci de- ale sfîntului-Gheorghe, ca să li se împartă celor mai viteji dintre dorobanţi şi dintre tunari.. Iar Dom: 

nul Carola decorat st6gul regimentului şi printr'un ordin de di l-a lăudat cu mare laudă şi l-a dat ca pildă tuturor regimentelor. | 
Au fost Văslueni dorobanţii aceștia — regimen- 

tul 13 — şi de aceea poetul Alexandri spune că Pe.- neş Curcanul cel vestit a fost din Vaslui. Sciţi cum începe poesia: 
- 

Plecat-am nouă din Vaslui 
Şi cu sergentul dece. 

Câţă or fi trăind dintre ei, să aibă parte de tot binele, şi de-or fi cetind cartea acesta, să se bucure că vitejia lor o să fie vecinic pomenită prin căr- țile n&mului nostru. 

XV. 

Dar povestea cu stâgul dorobanţilor: din Tele- orman ? 

Era la Plevniţa, întro Vineri, cu o săptămână



143 

înainte de Sfinta-Paraschiva. Dorobanţii din Te.- . 

leorman, amestecați cu puţintei din Vlaşcea, s'as- 
vîrliră asupra redutei. 

Acâsta era a treia încercare ca s'o cucerim. O is- 

bise Şonţu și Mărăcineanu, în qiua luptei celei mari, 

„apoi Nicolae Ion la o săptămână după aceea. 

Nici de data asta n'am avut noroc. Cu tâte că 
mai intraseră în foc alte două regimente, Turcii 

îngrămădindu-şi tote puterile asupra n6stră, ne-au 
împins îndărăt. 

Pe căpitanul Gănescu l-au tras Turcii cu căngile 

în şanţ la ei şi l-au tăiat cu topoarele. 'Tot aşa 

pe locotenentul Lemnea. Oficerii noştri saşternură 
câmpului, răniţi. 

__ Inti”o vreme, aprope de șanțul redutei, sergen- 

tul Ilie Petcu ajunsese cu stâgul regimentului în- 

îv'un loc primejduit. Cei ce apărau steagul să ră- 

riseră. Şi, iată, vine o schijă de obuz şi răstârnă - 

pe Petcu. Nu era mort, şi ţinea strîns în mână 

prăjina streagului. Dar numai prăjina, căci spăr- 

tura obuzului lovise stâgul, rupându-i prăjina 
sus de tot, tocmai sub pânză. 

Stâgul asvirlit de puterea obuzului a sburat 

departe şi a căzut pe coma şanţului turcesc. 

Turcii nu se mai uitai după steagurile nostre, 

dar acuma, v&gându-l pe acesta cădutlângă ei, 

s'aii repedit să-l apuce. Cei din şanţ ai întins câr- 

ligele după el, iar un Ture mai apropiat întinsese 

mâna să-l tragă în şanţ. 

<Stâgul, stâgul!» strigară dorobanţii, speriaţi 

că-l pierd. Atunci sergentul T6der Hristea s'as- 
vîrli de-odată spre stâg, şi chibzuind că n'o să-l 
p6tă nici smulge aşa de iute din mâna Turcului,
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nici să-l apuce înaintea lui, s'a trîntit cât era de 
lung peste stâg, acoperindul cu trupul. 

Turcul care întinsese mâna, buimăcit de întîm- 
plarea ac&sta, şi-a tras mâna repede îndărăt, căci 
Hristea i-o prinsese sub piept. | 
"au lovit Turcii pe Hristea cu cârligele în cap, 

dar el s'a rădicat repede şi strigând: «E la mine 
copii!»>, a arătat dorobanţilor steagul. «După stâg 
băieţi» mai zise el şi săriră cu toţii înainte, înflă- 
căraţi de vitejia iutelui sergent. 

Şi mai era de gândit, să p6tă Turcii smulge 
stâguri din mâni de voinici așa de sprinteni şi de 
inimoșşi ca Hristea ? | 

In tot răsboiul noi n'am pierdut nici un steag. 
Nu eraii flăcăii noștri așa de slabi, ca să aducă 
ţării atâta ruşine. 

Dar de la Turci am smuls multe steaguri. Şi 
după semnele vitejiei n6stre, le-am fi smuls Şi mai 
multe, dară nu le aveai. Osman dase poruncă re- 
gimentelor din Plevna, să-şi îngr6pe st&gurile, ori 
să le ardă mai bine, numai să nu cadă în mâna 
duşmanilor. Când s'a dat Osman prins, ne-a închi- 
nat şi câte-va stâguri, singurele pe care le avea. Iar 
la Vidin, când sa închinat cetatea ne-am ales şi 
cu vr'o câte-va stâguri. 

Dar pe două, le-am dobîndit cu puterea şi cu 
vitejia, în luptă, le-am smuls din mâni de bărbaţi 
voinici, nu le-am găsit închinate şi asviîrlite jos 
înaintea nostră. 

Iar întîmplarea smulgerii lor a fost aşa. 
Pe unul, mai mic l'a scos din mâna unui Cer- chez roșiorul Petre Mohor. Intîlnindu-se într'o qi un escadron de călăraşi, pe câmpia Etropolului,
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cu o câţă de Cercheză călări, s'a isbit cu iuţime 
şi-au început să se taie cu săbiile. Se vede că Cer- 
chezii erai anume trimeşi cu stâgul, să-l ducă 
undeva. 

Ai noștri aii pus pe fugă pe Cerchezi. In toiul 
isbirii lor, Cerchezul, care purta st&gul înfășurat 
pe umeri, a dat să fugă înainte ca să mîntue st6- 
gul. Câţi-va călăraşi i-ati ieşit înainte, iar Mohor 
şi-a repedit calul spre Cerchez. Acesta a isbit calul 
lui Mohor cu sabia peste ochi, dar și Mohor a is- 
bit pe Cerchez în umăr și a pusmâna pe prăjina 
stâgului. | 

Caii se ridicară în două picidre, Mohor lăsase 
frîul pe comă şi cu o mână trăgea stâgul, cu alta 
isbea românesce pe Cerchez. Acesta ținea frîul cu 
dinţii, strângea într'o mână stegul şi cu alta trăgea 
focuri de revolver. Şi s'ati învălmăşit acolo amân- 
doi, şi'n urmă Mohor smulse stegul, iar Cerchezul 
primind câte-va de cheltuială, a rupt-o la fugă. 

Cu celalalt stâg a fost lucru mai încurcat. A- 
cesta era şi mai vrednic să te osteneşci pentru el. 

Era un st6g mare, de mătase verde, cu ciucuri 
de aur, şi cu aurituri pe mărgini. La mijloe avea 
semnul legii turcesci, luna în chip de secere, cu- 
sută cu fir de aur, iar împrejurul ei eraă slove 
turcesci cu învățături din biblia lui Mohamet, tâte 
de aur. Era vechii, şi după marginele cam des- 
trămate se vedea, că era purtat prin multe răsbgie. 

Când aii intrat, dup'a patra năvală, vînătorii şi 
dorobanţii în Griviţa, stâgul era în redută. După 
ce v&dură Turcii, că s'a sfîrşit cu ei şi că e pier- 
dută reduta, aii fugit spre Plevniţa şi sprettabăra 

0
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de la Bucov. In zapăcâla lor, ati întârgiat cu st6- 
gul, neducându-l la adăpost de cu bună vreme. 

Se făcuse un vălmăşag de nespus în redută. Ro- 
mânii intrau, Ruşii năvăleau, Turcii parte se îm- 
potriveaii, parte răsbeaii pîntre ai noştri să fugă. 
Te îneca fumul de puşcă, şi reduta era plină 
de morţi. 

Intr'acel amestec de 6meni, vînătorul Ion Gri- 
gore dă cu ochii de Turcul care purta stâgul. Tur- 
cul năzuind spre-un colţ de redută, ca să iasă la 
larg, alunecă şi cădu. Unii spun, că ar fi fost asvirlit 
de pe parapet, de ai noştri. Vînătorul, cu baioneta 
pe puşcă s'asvirli spre Turc să-l străpungă; Turcul, 
un om de vre-o patruzeci de ani, înalt şi puternic 
de te înfiora, se întârse liniștit spre Român şi dete 
de câte va ori foc cu revolverul. 

N'a nemerit, iar Ion Grigore îl străpunse cu ba- 
ioneta pe sub furca pieptului. Până ce să apuce 
Grigore Ion să smulgă stâgul din mâna Turcului, 
Par fi străpuns Turcii care sosiră, dacă n'ar fi 
sărit într'ajutor alţi voi vânători, un căprar și un 
sergent. Unul dintre Turci pusese mâna pe stâg. 
în vreme ce celalalt ţinea drumul vînătorilor. 

Turcul care apucase stâgul spunea mai târgiu — 
căci a fost prins — că dacă ar fi apucat în mână 
stegul, avea de gând să-i ascundă sub manta şi 
să sară peste parapet. Dar, din nefericirea lui, 'Tur- 
cul cel rănit nu Jăsa stâgul din mână, nici chiar 
tovarăşului? său. | 

Vînătorii au trîntit pămîntului pe amîndoi Turcii, 
pe unul mort, pe altul rănit. Apoi aii tras un glonţ 
în capul Turcului cu stâgul, i-ai descleştat mâna 
și-au luat stâgul. o
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A doua di maiorul vînătorilor, Candiano, cu tus- 
trei vinătorii ai dus stâgul şi Vai aruheat la pi- 
cidrele Domnitorului. Iar Domnitorul le-a mulţumit 
cu mare laudă. Insuşi împăratul Ruşilor se 'nveseli 

„cu inimă -de smulgerea acestui stg. 

 



5. CĂLĂREŢII. 

XăIL 

intr'un început rostul că- 

lăreţilor noştri la Plevna 

a fost să deschidă dru- 

murile pedestrimii, alun- 

gând cetele de Turci. Mai 

târdiu au avut să ţină în 
pază drumurile nâstre să 

cutreere lăturile şi să le 
veghieze, iar drumurile 

| Turcilor să le încurce, îm- 
pedicând sosirea oștirilor ajutătâre și a carelor 
cu muniţiuni în Plevna. 

De două ori i-aii sosit lui Osman oști într'ajutor. 
Intâiu, dece mii de Gmeni, - aduși de un paşă, 

cumnat al Sultanului, venind de pe drumul Sofiei. 
Ostea a intrat nesupărată de nimeni în Plevna, 
căci drumul Sofiei era dincolo de rîul Vidului, iar 
pe-acolo nu era pedestrime creştină. 

Două drumuri mari eraii dincolo de Vid: spre 
Sofia, la deal, şi spre Rahova către Dunăre. Amâîn- 
două erai în mâna Tureilor. Şi vădură creștinii, 
că până ce vor fi deschise drumurile acestea, îi 
vor tot sosi ajutâre lui Osman, şi că împresura- 
rea e fără folos numai pe o parte a Pleveni.  
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Atunci călărimea Rugşilor s'a îndesuit pe dru- 

mul Sofiei, iar roșşiorii şi o parte din călărașii noş- 
tri pe drumul Rahovei, ca să-l închidă. 

Paşa, cumnatul Sultanului, îşi făcuse însă re- 

dute tari pe drumul Sofiei, la Teliş şi la Dubnic, 

şi lăsase în ele la vre-o gece mii de G6meni, ca să-ş 

apere și să-i veghieze drumul. Şi a pornit a doua 
Gră paşa, aducând '6ste lui Osman şi o nenumă- 

rață mulţime de care cu făină, cu plumbi, cu de 
t6te. Şi l-a hărțuit călărimea Ruşilor, isbindu-l pe 

de t6te părţile, dar s'a apărat vitejesce Turcul şi, 

sprijinit şi de redutele din drum, a intrat în Plevna. 

Ar fi adus oştire şi de-a treia Gră, dacă nu sar 

fi gândit creştinii să trecă peste rîii pedestrime, 

să bată întâiu redutele cari apărai drumul, şi 

apoi să s'asvirlă cu tunuri şi cu baionete în calea 

paşei. Între pedestrimea trecută au fost vr'o câ- 

te-va bataliâne de Români, pe lângă Ruşi. Şi s'a 

făcut luptă mare la: Dubnic şi la Teliş, şi au cu- 

cerit creștinii redutele pringând pe Turcii din ele 

Mare vitejie au arătat Românii la Dubnic, şi multă, 

laudă li se cuvine. 

După asta a început să se înglotâscă pedestri- 

mea creştină dincolo de rîu, împresurând Plevna 

şi pe partea aceea. Şi n'a mai putut Osman să 

primâscă ajutâre de-afară, şi de-aci înainte a fost 

“închis cu totul. 

Roşiorii şi călărașii, care erai pe drumul Ra- 

hovei, ai luat în stăpînire t6tă partea locului și 
ai tot isbit îndărăt stolurile de Cerchezi care se 

ținea pe acolo. 
Au prins de câte-va ori convoiuri de care cu 

tăină şi cu plumbi, pornite spre Plevna, aă prins
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şi ciredi de boi. Roşiorii şi călăraşi s'au tot înde- 
părtat de Plevna, iar în urmă împreunându-se cu 
puţintica oştire de dorobanţi care era pe lângă 

Dunăre au tot înaintat, călărimea cu pedestrimea, 

ajungând până la Rahova, şi “au apucat s'o bată. 

De aci înainte s'a schimbat rostul călărimii n6s- 

tre, căci oștirea care a cucerit Rahova nu sa mai 

întors la Plevna ci a tot mers inainte spre Vidin 

şi a tăcut răsboiul pe lângă Dunăre, neameste- 

cată cu Ruşii. De la Rahova începe r&sboiul nos- 
tru curat românesc. 

Oştirea acâsta era ajutată de peste Dunăre de 
oştirea de strajă din tabăra Calatatului. Dar era 

puţintică, iar de la Plevna nu se putea rupe altă 

oştirea ca să-i vie într'ajutor. A înaintat însă încet 

încet, bătând pe Turci. Iar după ce a căgut Plevna, 

t6tă oştirea n6stră — afară de câte-va regimente 
care ai adus pe robiţii turci în ţară—a plecat 

de la Pievna la Vidin ca să-l bată. 

De la Rahova înainte, cât a ţinut răsboiul, că- 

lăraşii şi roşiorii parte aii iscodit drumurile şi lo- 

curile, cale de o di înaintea pedestrimei, parte ai 

stat pe lângă pedestrime și *-a dat ajutor în lupte. 

Cioeniri cu călăreţii turci ai avut mai în tote dqi- 
lele, dar fără perdere de Gmeni, căci Turcii nu 
prea se întindeau la vorbă şi fugeau. - 

Luptă mai cu vîrtute au purtat la podul Hîrle- 
țului și la Smârdan. Despre ele v'am povestit mai 
înainte, la luptele pedestrimii. 

O parte din călăraşi a rămas tot la Plevna pâ- 
nă la căderea ei, ca să fie alergători cu poruncă 
de la o tabără la alta. Dintre roşiori a stat la
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Plevna, pînă la sfîrşit, numai un escadron care ți- 
nea pază Domnului Carol şi-L însoțea pretutindeni. 

XVII. 

Lupte mari, ca'ntr'alte r&sbâie, n'aii purtat că- 
lăreţii noştri, din pricină că r&sboiul nu s'a petrecut 
la largul câmpiilor, ei tot; pe dâluri şi prin văi pe 
la redute. A fost răsboiă de tunuri și de baionete. 

Lupte mai mici ai purtat destule, iar ciocniri 
cu stoluri mărunte şi răsleţe aii avut în tote dilele. 
Acestea aii fost așa de multe, încât nu le-aşi is- 
prăvi nică într'o săptămână dacă m'ași apuca să 

„le înşir., | 
Iar ei n'am nici loc nică gînd să scrii poves- 

tea luptelor. 
Dacă m'aţi întreba cum s'a purtat călăreţii noş- 

tri în luptă, vaşi spune numai o singură întîm 
plare, aceea a lui Petre Mohor, când a smuls la 
Cn6ja un stâg turcesc. V'am povestit intîmplarea 
când am vorbit despre stâguri. Așa s'au purtat 
în luptă călăreţii noştri pretutindeni : ai fugărit pe 
Turdă, şi le-ai smuls stâgurile. 

Iar dacă m'aţă intreba cum s'aă purtat ca aler- 
gători cu sciri şi cu porunci și ca ajutători ai pe- 
destrimii, apoi ascultați o poveste. - 

In vremea unei lupte pe sub dâlurile Rahovei, 
„un colonel, care. cârmuia lupta, avea mare zor să 
trimâtă o poruncă unor companii cari se băteau 
într'altă parte. 

El a trimes un călăraş. Acesta trebuind să trecă 
pe loc deschis pe sub focul plumbilor turcesc, n'a
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scăpat de mârte. L-a vădut însuși colonelul cum a 

cădut mort de pe cal. Iar calul a apucat câmpii 

speriat de sgomot. 

Colonelul a trimes alt călăraș. Acestuia îi îm- 

puşcară Turcii calul, şi bietul om rănit şi el la îrunte 

a cădut sub cal. 

Trimeţând pe-al treila călăraş, colonelul ii zise: 

Fă ce scii, dar să duci porunca! E nevoe mare, 

şi ne potopesc Turcii, dacă nu dăm de scire com- 

paniilor ce trebue să facă. 

  

La podul Hîrleţului. 

Călăraşul a dat pinteni calului şi a plecat. Când 

a ajuns în bătaia puşeilor turcescă, el a descăli- 

cat, a dat calului drumul şi s'a întins pe pămînt. 

Ai noştri s'au uitat după el, cum se tira furişându- 

se de la o piatră la alta, adăpostindu-se merei, 
cum aştepta să trâcă peste el unda de plumbi.—căcă 

Turcii îl luaseră la ochi — şi cum sărea de-odată 

asvirlindu-se după alt adăpost, cum se-tăcea br6s- 

că pe după răzbre. In urmă Vaii pierdut din vedere.
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După vr'o două ceasuri, când îşi pierduseră cu 

toţii nădejdea să-l mai vadă, iată-l că sosesce. Se 

tîvîse în câte şi în genunchi atâta drum, în câti-se 
rupse mantaua şi tunica şi-i curgea sânge din câte 

şi din genunchi. Iar când a ajuns la colonel, a 

cădut jos și n'a putut să vorbâscă de obosâlă și 

a arătat numai cu mâna spre cingătârea briului 

unde avea ascunsă hârtia pe care i-o dase ca răs- 
puns un căpitan. 

Asta va să zică credinţă şi împlinire a datoriei. 
Pe pieptul unui asemenea om stai aşa de fru- 

mos crucile Virtuţii militare. Nu scim, care e nu- 
mele acestui călăraş, căci vrednic este să-l scie 

tâtă suflarea românâscă şi să-i pomenim în tâte 

dilele vieţii nâstre. 

Nu e nimic aşa de frumos pe lume ca ţinerea 

credinţei, şi mai vrednic nu e nimic de cât îm- 

plinirea datoriei tale. Iar călăraşul acesta să ne 

fie pildă tuturor. 

 



6. 'TABERA PLEVNEI, 

XVIII. 

nchipuindu-mi viaţa flăcăilor 
noştri prin şanţurile Plevnei, 
îmi aduce aminte de vorba din 
bătrâni: Să nu dai, Dâmne, 

E omului cât pâte răbda. 
| Cine ar avea vreme şi pri- 

Za SR cepere destulă să scrie mai 
3 cu deamănuntul, cât de mulţ 

aii răbdat Românii prin Şan- 
ţuri şi prin redute, ar înspăimînta lumea cu spu- 
sele lui. Dacă n'aş sci pe Român cu sufletul aşa 
de trainic şi de pornit să sufere tote greutăţile 
pentru binele ţării, ei unul n'aș crede odată cu 
capul că sunt pe lume 6meni până într'atâta de 
răbdători. 

Schimbul flăcăilor de strajă prin şanţurile îna- 
intate se făcea dimin6ţa. Iată, după spusele unuia 
care a vădut, cum își petreceau strajerii 'n sanţuri. 

Ploua diua întrâgă. Străjerii n'aveau nică un fel de adăpostire. Până către amiagi flăcăii nu simţiai 
obosâlă. Ori cât de întunecat era cerul, tot mai străbătea puţină căldură pîntre nori. 

La amiagi străjerii îşi scoteaii pânea şi pastra- 
ma, trăgeaii o înghiţitură de ţuică şi mânca. Le 
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era frig la picidre că stăteaii în apă până în gles- 

ne, dar tot se mai simţiai vii. Mai tropoteau din 

picidre, săriaii, mai strângeaii din umeri, și cu o- 

chii aprin pândeaii pe Turcii de după parapet, 

iată simţea O-uăesre plăcută stând 

pe ţeava £a55 4 puscii. 

Mai spre s6ră începea să bată vîntul ascuţit și 

rece. Flăcăii cu obrajii vineţi şi cu buzele roșii, 

începea să simţă frigul străbătându-i. Cu cât s'a- 

propia n6ptea, vîntul rece şi umed despre Marea- 

Nâgră şuera tot mai jalnic şi mai cu putere şi în- 

ghieţa aerul. Plâia începea să râpăe de-odată cu 

sosirea nopţii; picurii mari şi grei, asviîrliţi de 

vînt isbeaii pe oşteni în faţă şi-i șiliau să-şi în- 

chidă ochii. 
Apa curge acum şirdie de pe feţele oștenilor; 

mantaua prinde umezâlă, făcându-se tot mai grea. 

Un fior de frig cutremură pe flăcăi și le străbate 

pînă în măduva 6selor. Ei simt cum începe să le 

alunece apa pe piept şi pe spate, şi fără voe pun 

mânile pe mantaua şi pe cămașa de la piept, si- 

lindu-se în nescire se îndepărteze de piele vest- 

mîntul ud. Dar nu le ajută nimic. 

In sfîrşit apa se prelinge de-alungul manta- 

lei şi curge ca un pîrîii. Flăcăii simt apa de pe 

gît cum li se scurge de-alungul spatelor, o simt 

pe piept şi pe trupul întreg, pînă ce-ajunge în 

cisme şi în opinci, iar plâia se vărsa cu gălâta şi 

vîntul urlă prin văi şuerând despicat pe câmele 

parapetelor. E n6pte cu totul. 

Bieţii străjeri, ţinând puşea între genunchi, își 

desamorţese mânile înghieţate, frecându-le; sar prin 

baltă pînă în genunchi şi jcă. E vremea cinei. 
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Dar pînea lor dintraistă, străbătută de apă, e nu- 
mai un aluat, iar pastrama e mâle ca o cîrpă. Iar 
degetele le sunt aşa de înghieţate în cât flăcăii de 
sila durerii cînd le îndoesc, îşi lasă pastrama ne- 
mîncată. o 

Din vreme în vreme s'aude unde-va în depăr- 
tarea serii urletul unui tun, ori răpăituri de puşcă. 
Iar cînd se întârce vîntul, străbat pînă în şan- 
uri sunete de marşuri. răsboinice, ori de horă 
căci în tabără cântă musicile în fie-care sâră. 

Aceste sunete, venite ca de pe altă lume, mai 
întăresc sufletul flăcăilor. Ei parcă tot mai simt 
o rămăşiţă de viaţă omenâscă în ei, audind tunurj 
şi frînturi de cântece, și văgând împrejur focurile 
mărunte ce sclipesc în depărtare ca nisce ochi de 
lupi: înainte focurile din tabăra dușmană şi la 
spate focurile taberei lor. N 

Dar trupul din ce în ce li se înţepenesce, plâia 
și vântul par'că tot sporesc, rînd pe rînd se 
sting focurile din taberi şi de-odată se revarsă 
asupra lor o întunecime ca a mormîntului. Nu se 
mai aude nimic împrejur, de cât plâia şi vîntul, şi 
sufletul bieţilor 6meni se topesce ?n ei și începe 
să le fie urit şi se simt par'eă îngropaţi de vii 
ori asvîrliţi unde-va la marginea pămîntului, des- 
părţiţi de t6tă lumea. 

Şi n6ptea e lungă, e lungă, e fără sfîrşit. Şi nu 
s'aude nici bătae de c&sornic, nici cântec de Cocoş 
nică strigăt de om, ca să mai curme lungimea vre- 
mei și s'o măsâre. Tremurînd din tot trupul şi 
dărdăind cu dinţii, străjerii veghiază ast-fel o 
n6pte întrâgă. 

In sfîrşit, pe de-asupra dâlurilor se ivesce alba
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strălucire a zorilor aducătâre de mîntuire Dar 

pînă la mîntuire mai este de trecut cea mai cum- 

plită vreme a străjuirii. Inainte de răsăritul s6re- 
lui frigul e în tâtă puterea lui. Nimic nu pote să 

mai încălqâscă trupul înghieţat al flăcăilor, nici 

restul de ţuică din ploscă. Iar cînd sosesc la ei oş- 

tenii ca să-i schimbe, îi găsesc tremurând ca scu: 

turaţi de friguri, cu ochii fără strălucire, tulburi 
şi abia putându-i să-i deschidă. Şi faţa le e suptă, 

vinătă verde, și buzele fără sânge. Abia pot să vor- 

bescă, şi slabi ei se tîrăsc prin şanţuri, cu genunchii 

îndoiţi, frânţi de obossâlă şi ca ieşiţi din morminte. 

Se duc încet; spre tabără, ca să se odihnâscă. lar 
locul lor îl iau alţi flăcăi, ca să sufere aceleași 

chinuri pân” a doua zi. 

XIX. 

Aş vrea să vă povestesc, câte le sciu, şi despre 

casa și masa oştenilor noștri pe vremea răsboiu- 

lui. Aşa vine vorba, casa şi masa. Dac'ai întreba 

pe cei ce-au făcut răsboiul, cum le-a mers cu masa 

şi cu casa, ar isbucni în hohote de rîs şi ţi-ar răs- 

punde: bine! 

Așa răspunde şi sergentul din poesia lui Ale- 

xandri. | 
Il întîlnesce pe drumul Vasluiului un regiment 

rusesc, care mergea la Plevna. Colonelul stă de 

vorbă cu el: - 

«De unde vii, creștine 2» 

«Vin toemai de la Plevna. — «Cum e pe-acolo? — «Bine!» 

Şi tot aşa a răspuns un dorobanţ rănit la braţ
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de-o baionetă, intrând în ambulanţa de la Griviţa: 
I-aţi bătut pe Turci ? a întrebat doctorul. «Bătut!» 

răspunse flăcăul. Şi ce-e pe-acolo prin vale ? — «Ce 

să fie! Iad și prăpădenie, numai fum şi sânge, 
dar încolo, bine și pace». . 

Ce-o fi înţeles el cu binele şi pacea lui, nu scii. 

Dar dacă şi la Plovna a fost bine, apoi mare lucru 

trebue să fie atunci când o 'ncepe Românul să 
spue că e răi. | 

Până ce afost vreme bună şi caldă, oștenii noştri 
nică nu s'au gândit la adăposturi. Dormiau pe 
pămîntul gol, așternându-şi manţaua. După ce-a 
dat îrigul, cam de pe la Sfîntul Dumitru, cei din 
tabăra Plevnei aii început să-şi facă;bordee. 

Călătorul care s'apropia de Plevna, pe drumul 
ce ducea spre tabără, vedea pe dâluri şi pe văi 
numai bordee şi mantale întinse la s6re, dacă era 
vremea bună, şi cunoscea după aceste, că acolo e 
tabără. Dar fum nu se vedea mai nici odată. Oş- 
tirea nu prea avea lemne de foc. Câte păluri ati 
fost pe lângă Plevna s'aă isprăvit cu vremea ; şi 
vă puteţi gândi, ce belşug de lemne de foc era în 
tabără, când ele trebuiaii aduse tocmai din munții 
Muscelului, scoborîţe pe Olt, trecute peste Dunăre 
şi duse la Plevna. 

Dar şi fără foc, cei din bordee tot erat adă-. 
postiți măcar de vînt şi de plâe. Şi acei ce erai 
cu schimbul prin redute aveai puţină adăpostire, 
căci în redute aveai săpate bordee,unde-şi ţinea 
muniţia, şi 'n ele era loc şi de ei. 

Cei din- oștirea de pază, care trebuiau să stea 
gata de luptă în t6tă vremea, căci puteau să iasă 
Turcii şi să isbâscă taberile,.o duceaă ră. In toiul 
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iernii, pe vremea nesfîrșitelor ploi, aă trăit mai 

tot în corturi, şi cu tâte că îşi săpau şanţuri pe 

lângă cort ca să nu curgă apa pe sub ei, dormeau 

tot ugi de pl6e. 

Jar cei din oştirea de strajă, care stăteau prin 

şanţuri şi prin gropi ca anteposturi, n'aveau nici 

un fel de adăpostire, şi n'aveai nici măcar voe 

să facă foc. 

A fost urită şi grozavă iarna r&sboiului. Până 

la Sfîntul Dumitru a fost cald, şi de-odată ai în- 

ceput ploile cu nemiluita şi-a plouat diua şi nâptea 

vro patru săptămâni. Până în diua căderii Plev- 

nei tot ploe a fost. Nâptea de Duminecă spre 
Luni — că într”o Luni a cădut Plevna—a început, 

să ningă. Era cea dîntâiu nins6re; se domolise ge- 
rul şi aerul era uscat. Osman de vr”o dece dile se tot 

străduia să iasă din Plevna, dar îl ţinea vremea 

cea rea pe loc. Luni, însă, şi-a găsit vreme potri- 

vită şi a eşit. 

Când ai vădut oştenii noştri zăpada, de bucurie 

se tăvăleaă prin ninsâre ca nisce copii şi chiotiaii, 

căci se îngroziseră de atâta plâe şi moină. 

De aici înainte altă vreme prâstă. Se pornise un 

viscol turbat, cum nu s'a vădut prin Bulgaria de 

vr'0 trei-deci de ani. Şi ningea mereu. 

Pe vremea viscolului tabăra de la Plevna era 

spartă. De oștenii noştri era acum şi mai râu: 

îi apucase viscolul pe drumuri, pe unii mergând 

spre Vidin, pe alţii aducând robiţii turcă în ţară. 
„Rău fără s6măn a dat însă de capul Ruşilor 

care apucaseră să trâcă peste munţii Balcanilor 
în toiul iernei. Sai prăpădit pe câmele munţilor 
oştiri întregi, cu decile de mii ai murit Ruşii în-
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gropaţi în zăpadă, degeraţi şi căduţi prin prăpăstii. 

S'aii prăpăstuit atunci vr”o cinci-decă de tunuri cu 

cai cu tot; şi ce-au păţit, ai Ruşii s'o spue şi 

morţilor. 

XX. 

Ori cât, s'ar fi străduit guvernul şi ţara, hrană 
de ajuns pentru oştenii noştri n'a putut să trimâtă 

din dou8 pricini mari: 6stea ne era în ţara străină, 

săracă și fără drumuri, iar la mijloc Dunărea, şi 
apoi viscolele şi troianele de zăpadă ale iernii. 

Vîntul a rupt odată podul de peste Dunăre. A- 
tunci oştirea a r&mas vr'o două săptămâni fără 

hrană. | 

Iar acolo prin Bulgaria puteai să pieri cu bani 

în mână. Satele erau pustiite de Turci, însiși Bul 

garii periaui de fâme şi cât erau dilele lui Dum 
nezei cerșetoreaii prin tabără, mulţi fugiţi de Turci 
cum i-a apucat vremea, desculți şi numai în cămași 
pe gerul iernii. 

Dela Turnu-Măgurele e drum de-o di cu trăsure 
până la Plevna. Carele eu doi boi făceaii câte dout 
și trei dile, din pricina îmbulzelii ce era, căci giu: 
şi n6ptea nu se liniştea drumul. Asta pe vrem 
bună. Pe vremea rea să ferâscă Dumnedei ! Câţ 
boi n'aii perit, ba câţi Gmeni, de greutatea vre 
mii şi a drumului. Se fuduliseră şi Ruşii, să ni 
ne primâscă tovarăşi dintru început, şi cu asta ai 
împins r&sboiul până în iarnă. 

Până a fost podul peste Dunăre întreg şi vre 
mea bună, oştenii noştrii aveai obicinuita hrani
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din casarmă. Mai la început găsiati şi prin satele 
dimprejur de-ale mâncării. 

Cei ce erai ascunși prin şanţuri, ori erai stră- 
jeri apropiaţi de tot de linia focului turcesc, erai 
siliți să mănânce numai pâne şi pastramă, ori 
brînză. Ai fost şi vremuri, când pe ici pe colo 
pe dsluri mai depărtate de tabără, oștenii ai mân- 
cat dile întregi numai “porumb copt pe jăratec. 

  

Prin porumbişti la Plevna. 

Prin-prejurul Plevnei erai multe porumbişti. Se 
vede că Osman dase porunca să nu se culâgă po- 
rumbul, ca să-l aibă la dilele cele grele din urmă, 
căci pe la Sfîntu-Dumitru porumbul era încă ne- 
cules pe dâlurile dintre Plevna Şi redute. 

Erau isteți de alt-fel Românii şi mai puneau 
mâna pe vite de-ale lui Osman. S'a întîmplat nu 
odată că tunarii ati adus cu obuzurile berbecii şi 
oile Turcilor în tabăra nâstră. Vedeaiă tunarii bună- 
Gră vr'un cîrd de berbeci, pe carei păsceaui pe 
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vr'un d6l. soldaţii turci, şi aruncau obuzuri dincolo 
de cird. Berbecii se speria şi apucai spre tabăra 
nostră. Și dacă apucaă de la un loc spre altă parte, 
îi cîrmuiaii așa 'de bine cu obuzurile, că-i aduceati 
trumușel până unde erai înglotiţi ai noştri. 

Dorobanţii porniţi asupra Rahovei şi a Vidinului 
aii dus-o mai bine. Treceaii pe lîngă Dunăre tot 
prin sate românescă năpustiite de Turci Şi neajunse 
până acum de oştiri, şi găsiau să cumpere de tâte. 
Ba erai primiţi ca Ospeţi și ca fraţi de sînge. Oş- 
tirii acesteia i-a fost mai ușdră viaţa şi la Vidin. 

XXI. 

Liniştiţi și în odihnă deplină nu steteaă în ta. 
băra Plevnei decât cei prea obosiţi, după vr'o luptă. 
Toţi ceialalţi aveai de îndeplinit fel de fel de lucrări. 

"Unii cutreieraii împrejurimile, ori căutând nu- 
treţ. pentru ei şi pentru vite, ori. ispitind puterile 
dușmanului. Alţii săpau șanțuri, aşedaă tunuri şi 
steteaii de pază. 

N'aveaii apă de băut şi trebuiau să sape fîntâni 
adinci şi largi, n'aveai lemne de foc şi se furişai 
pe sub plumbii turcesci prin păduri, 

Unii săpaii drumuri ascunse peste dâluri şi prin văi, de la o tabără la alta, de se încrucişai dru- murile ca o pîhză de paiajen, aşa că puteai a- lerga de la o tabără la alta pe drumuri scurte şi bune. | ” 
„T6te eraă drumuri acoperite şi cereaii săpătură multă. Lucrul acesta, al drumurilor acoperite, e aşa. Vrând să mergi de la o tabără la alta fie prin
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vale, fie pe dl, cauţi să fii scutit de plumbii şi de ghiulelele Turcilor. Iar Turcii cu atâta iscusinţă îşi aşegaseră redutele, în cât nicăiri împrejurul Plev- nei nu erai scutit de bătaia lor. | . 
Românii săpară decă drumuri cu scutiri de pămînt. Câte 'ntr'un loe adinci, ca până în brîă,câtţe 'ntr'un 

loc mai puţin adîncite, unde era vr'un răzor ori vro ridicătură de pămînt. Iar din pămîntul săpat făceaii părete spre partea Turcilor. 
Pe după păretele acesta se duceaii oștenii în bună voe dintr'un loe într'altul. Păretele rădicaţ era aşa de înalt că şi pe un călăreț îl acoperea 

scutindu-l de plumbii turcesci. Iar de larg și de ne- ted drumul era așa făcut, că puteau să mergă pe el tunurile și căruțele cu muniţie, ori cu raniţă. 
In dilele din urmă ale Plevnei, când S'așteptat Românii şi Ruşii din di în qi să vadă pe Osman ieşind la larg, pe drumurile aceste ati tăcut oş- tirile nesfirşite marșuri de la o tabără la alta, ca 

să le încerce lungimea. Nu se scia adică, pe care 
parte va ieşi Osman cu oștile. Dar nu putea să 
iasă peste dâluri, ci numai strecurându-se de-alun- 
gul vrunei văi, şi erai ş6se văi la Plevna pe unde „Si-ar fi putut străcura oștile. - 

De-aceea t6tă oştirea creştinilor s'a împărţit în şase tabere mari, păzind gurile văilor. Dar era vorba, ca ori prin care vale va porni Osman cu ai săi, tâte oştirile ' creştine să s'adune acolo în 
calea lui, din tâte celelalte cinci guri de văi. 
De-aceea oștile nostre ai tot făcut încercări. 

Astă-gi îşi închipuiai, că Osman iese pe valea 
dinspre Răsărit, şi tote oștile din cele cinci văi
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Ay 
s'adunaii acolo. Mâne îşi închipuiaă că iese prin 

valea despre Apus. Şi aşa, prin tâte şase văile. 

Ori prin care vale ar fi ieşit Osman, ai noştri 

sciai şi câsurile şi minutele în care vor sosi cele- 

lalte  oşti creştine, ca să se împreune: cea din 

drâpta în patru câsuri, cea din stînga în două și 

jumătate şi așa mai departe. 

Dar.când a fost la adecă, în diua ieşirii lui Os- 

man din Plevna, n'a fost nevoe să s'adune oștile 

n6stre la un singur loc. S'a întîmplat alt-fel, din 

pricina n6stră a Românilor; Osman, adecă, ieşise 

pe valea cea mai largă, pe soşea, pe unde era 

mai departe de tabăra nâstră, peste rîul Vidului. 

Noi, în loc să alergăm ocolind. d6lurile, ca să 
ne .împreunăm cu Ruşii de dincolo de rîii, ca să 
stăm în faţa lui Osman, ne-am luat de-adreptul 
pe urmele lui; am intrat în oraşul Plevnei și 
i-am închis cărările. Osman, bătut de Ruși s'a dat 
îndărăt peste rîii ca să intre iarăşi în Plevna. Dar 
a dat de noi. Şi așa, bătut în spate de Români 
şi în faţă de Ruși, el a închinat stâgurile şi s'a 
dat robit. 
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5. OFICERII ŞI OSrAşri. 

XXII. 

a Plevniţa căpitanul Ni- 
colae V. Mărăcineanu, da. 
se năvală, peste Valea- 
Lacrimilor, deodată cu 
dorobanţii lui Şonţu. 
Când a pornit din vale 

cu flăcăii, le-a dis: «Să vă 
ţineţi tot după mine, co- 

pii! Să nu vă daţi nici un pas îndărăt» şi apucând 
Pușca din mâna unui flăcăii, i-o ţinti acestuia drept 
în frunte: «Când veţi simţi că eii mă feresc de fo- 
cul duşman şi că mă codesc să fii tot în -capul 
vostru, de pe-acum vă poruncesc, să-mi puneţi așa 
Pușca în frunte şi să mă isbiţi. cu glonţul unde 
mi-a pus popa mirul. | 

Şi s'a dus Mărăcineanu tot în fruntea flăcăilor 
şi așa de orbesce s'a vîrît printre obuzuri şi plumbi, 
încât Turcii de ciudă l-ai tăiat cu topbrele şi i-ai asvirlit carnea peste companiile nostre. 

Iar maiorul Şonţu, după ce le-a spus că nu mor 
toţi care Plâcă în luptă, dise: «Dacă v? aş putea scăpa 
de morte, băieți, aş vrea să mor ei, maiorul vos- 
tru, pentru voi toţi, să mor de-o mie de ori», şi vădând 
că a întristat pe flăcăi, adaogă: «Dacă mă veţi ve-  
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dea murind, nu vă pierdeţi firea, mergeţi înainte 
cu căpitanii! Şi de-or muri şi ei, aveţi locotenen- 
ţii, şi mai bine să muriţi cu toţii, de cât să vă 
daţi îndărăt!» 

Şonţu își tot cânta mârtea; şi parcă a prorocit, 
căci a murit şi el, aii căqut toţi patru căpitanii 
lui, aii perit toţi locotenenţii, şi flăcăii s'au bătut 
cârmuiţi numai de sergenţi şi de căprari. 

Căpitanul Ion Năstase, la a doua năvală de la 
Plevniţa, când vădu pe dorobanţii din Sucâva că 
merg spre foc cu inima îndoită, îşi so6se chipiui 
şi întinse sabia spre ei. «Să iasă cine vrea dintre 
voi, că-i dai chipiul şi sabia, să fie în locul meă. 
Şi daco dice el, să inergem îndărăt, îndărăt să 
mergem, că ei m& supuiii!» Dorobanţii, ruşinați 
şi înflăcăraţi tot deodată, strigară: Ura! Să tră- 
iască căpitanul şi părintele nostru! și alergară cu 
atâta urgie în foc, încât şi pe maiorul lor Ion Niculae 
şi pe căpitanul Năstase, îi tăiară de ciudă Tureii 
cu topârele. 

Oficerii ai dat pildă oștenilor alergând tot în 
fruntea lor. De multe ori singuri îşi cereaii de la 
cârmuitorii luptelor, locul cel mai primejdios. Ma- 
iorul Giurescu al dorobanţilor din Muscel, când s'a 
dat năvală la Rahova, a cerut singur să i-se dea . 
comanda celor ce vor intra mal întâiă în foc. Şi 
i-s'a dat. Maiorul a chiotit de bucurie şi ridicând 
chipiul, a strigat: « Făceţi-vă cruce, copii, şi după 
mine!» Şi a mers tot în frunte, tot vesel şi însufle- 
țit, până ce-a murit isbiţ de glonţ. 

La a doua năvală la Plevniţa căpitanul Bogdan 
al vînătorilor a mers de bună-voe la mârte. Era 
oficer de orâonanţă; Domnitorul îl trimisese pe



- 167 

  

câmpul luptei ca săi aducă sciri. Dar căpitanul vedând lupta, a uitat de ce-a venit. «Ce frumos e când plâcă voinici în luptă!» zise el, și se alipi de un batalion, cerând voe mai-marilor să m6rgă şi el în foc. A mers, în rînd cu compania cea din frunte, dar a venit un obuz și l-a isbit, sfâşiindu-ă pântecele. Domnitorul î] iubea, căci era oficer vred- nic, şi alergând la ambulanţă ca să-l vadă, i-a pus 
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In fruntea companiei. 
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Insuşi pe piept Stua României. Bietul căpitan a 
murit peste n6pte. : 

Tot într'aceiași gi, într'acelaş loc, alt oficer de 
ordonanţă, locotenentul Călinescu sa alipit de un 
batalion și. a plecat în foc, cu năvălitorii. Pe: el 

“la isbit un glonţ în frunte. II 
Când vedeai că e primejdie mare şi că flăcăii 

„și-au pierdut inima, oficerii s'asvîrleai între soldaţi, 
luai puşca din mâna vr'unui căqut şi mergeaii
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. 
7 

împuşcând, alături cu ei. După ce a muriţ Şonţu, căpitanul Cracalia, şi de mânie pe Turci şi ca să îmbărbăteze pe dorobanţi, a luat o pușcă şi, in- trând în linia oștenilor de rînd, a început să tragă focuri. Tot așa făcu maiorul Ene, al dorobanţilor din Ilfov, la Rahova. Stâna întrun şanţ de adă- post, el trăgea cu pușca spre Turci şi-şi tot sco- tea capul, să vadă pe unde-i sunt dorobanţii și ce fac. Se vede, că un Ture din redută a pândit pe maior, căci odată, câna şi-a scos viteazul maior capul din not, a fost trăsnit drept prin frunte de plumbul Turcului. 
Colonelul Cotruţ când vădu la Smârdan, că în sat sînt Turci, voi să încalece şi să plece în sat. Calul fiind speriat de sgomot, se tot isbea; colo- nelul dete calului drumul, să se ducă unde o vrea, iar el porni pe jos: în pas alergător cu companiile după dînsul. Prin sat a fost luptă mare ; Turcii îm- Puşcaii de pe ferestre, de prin podul caselor, de după garduri. Colonelul tot pe jos, cu puşea în mână, trăgea focuri, amestecat între flăcăii care se luptau piept la piept cu Turcii. Işi schimbase numai chipiul, cu a] unui gornist, ca să nu-l cu- n6scă Turcii. ' 

XXIII. 

De obiceiii, oficerii noştri îşi îmbărbătaă com- păniile cu vorbele: tot înainte copii! Vorbele ma- iorului Ene ai rămas de poveste, El era moldo-: vean, şi striga: Puilor, daţi de tot! Muntenii nu erai obicinuiţi cu aceste vorbe, dar le-aă priceput şi-au dat de tot, 
|
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Ar trebui să înşir pe toţi oficerii noştri, dac'aş 
vrea să fiu deplin cu spusele. Toţi s'au purtat 
vitejesce, iar cum ai sciut ei să moră pentru bi- 
nele ţării, o puteţi vedea dintro singură pildă, a 
locotenentului Chivu Stănescu. Era la Plevniţa. 
Flăcăii potopiţi de focul redutei mergeau înainte 
cam îngroziţi. De-odată, Stănescu îşi simte fluerul 
piciorului străbătut de-un glonţ. <Mergeţi numai 
înainte, că v'ajung şi eti» gise oştenilor, şi aşedân- 
du-se jos îşi scose cisma şi-şi legă rana cu batista. 

        

   
d, ek s A 

„tot af 6% up AI 

Gata de năvală. 

Apoi încălţându-se plecă înainte. Schiopăta, nu se 
putea ţine pe picire; dar vedea, că dacă s'ar opri 
ori s'ar înt6rce ia spital, compania ar şovăi. Şi se 
tot duse înainte, dar de la o vreme sângele, curgând 
din rană, a umplut cisma şi-a început să se scurgă - 
gălgăind peste turâtcă. Locotenentul era galben ca 
morţii, iar ai săi îl rugară să se întârcă. N'a voit;
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Dar în urmă a venit un glonţ din redută şi l-a 
așternut câmpului. 

Şi aşa au făcut mai mulţi oficeri. Despre oştenii de 
rînd nu e nici o hevoe să vă spun : ei ati mers la m6rte ca la horă. | Mare bucurie simte ?n sufletul săi tot Românul, 
când. se gândesce cât de inimoşi ai fost oştenii 
noştri în răsboii. 

Nu e ruşine mai amară pe lume de cât a oşt&- nului care fuge de luptă. Ondrea şi simţul da- toriei sunt cele mai scumpe lucruri pentru oră şi 
cine, iar oștânul care nu se bate inimos, dus în foc 
de simţul ondrei și al datoriei, nu e vrednic de laudă chiar dacă biruesce. 

La Griviţa, la a doua năvală a Românilor, Turcii erai aşa de îngroziţi, în cât voiră să iugă spre Plevniţa, şi ai trebuit să-i întârcă oficerii din drum cu revoiverele şi cu latul săbii, Şi cu tâte că ai biruit Şi a doua Gră năvala n6stră, .vrednicia lor e scur- tată răi prin întîmplarea că ai fost împinşi de la spate să intre în toc. Când faci de silă un lucru care are sfîrșit bun şi vrednic, lauda nu ea taci a întâmplării. 
Românii, tot atunci la Griviţa, s'a purtat alt-fel, După întâia năvală fără isbândă, în loe să stea pe loc, ai sărit a doua ră. 
Iar după ce ai pătimit a doua Gră, şi oficerii nu mai îndrăsneaă să câră flăcăilor să mai intre/odată în foc, însişi dorobanţii ai cerut oficerilor să-i mai ducă odată spre redută. 
I-ai dus, şi-ati fos iarăşi bătuţi. Flăcăii, răniți şi fără puteri, zăceaii acum prin iarbă, trăgându-şi . sufletul. Muriseră jumătate dintre ei. Dar când a
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început maiorul Candiano să le spue, că pornese 
Ruşii asupra redutei şi că aă să-i facă de ruşine, 
flăcăii s'adunară pe lângă maior. «Păi, no să-i 
lăsăm!» strigaă flăcăii şi cu cât vorbea mai în- 
flăcărat maiorul, cu atâta se sporea numărul vi- 
nătorilor şi âl dorobanţilor pe lângă el. Ei se rîn- 
duiră de bună voe în şiruri; veniră de bună-voe.: 
Gmeni dintr'alte regimente de dorobanţi şi se li- 
piră de cei ce stăteaii gata să plece în foc. 
Na tost numai acum odată, că oștenii noştri aii 

cerut din voia lor să mârgă .la peire. Când sa 
dat năvala a doua la Plevniţa, ai fost rînduite 
două bataliâne ca s'o isbâscă. Era puţin. “Atuncă 
un oficer a trecut prin tabără şi a întrebat; dacă 
se găsesc Gmeni, cari să mârgă de bună voe asu- 
pra Plevniţei. Şi aii sărit din tote regimentele flă- 
căii și s'au găsit gata să plece în foc. Atâţia se 
îmbiară, în cât oficerii n'a putut să-i primâscă 
pe toţi şi-ait ales numai pe cei mai sprinteni. 

Dorobanţii lui Şonţu, la Plevniţa, când ai dat 
cu ochii de Valea-Lacrimilor, sai îngrozit, şi ste- 
teră dintr'odată pe loc, fără suflare. Maiorul, a în- 
gălbenit de spaima că-i vor fugi dorobanţii îndă- 
răt. Şi în cutremurul acestui gând, a strigat ză- 
păcit: «MB, băeţi, mă lăsaţi la morte singur ?» Şi 
cum începe o râtă împedecată, câna îi scoţi pie- 
dica, să se învîrtă dinţr'o dată, aşa s'a mişcat în- 
îregă dorobănţimea şi-a început, s'alerge după 
maior. 

La Smirdan, flăcăii îngroziţi de lupta de prin 
redute, nu prea voiaă să intre în sat, ca să a- 
lunge pe Turci. Colonelul Cotruţ le dise : <Aștep- 
taţi, să ne alunge Turcii: pe noi de prin sate ?
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Apucaţi-le înainte!» şi flăcăii sai luat în fuga 
după colonel. | 

Dar, în deobşte oştenii noștri n'a aşteptat multe 
îndemnuri cu vorba de la oficeri. Săriaă din por- 
nirea-lor. Așa cum e Românul vesel din fire și 
pornit pe rîsete, era de-ajuns une-ori numai câte 
o vorbă veselă, spusă cu liniște în clipa unei pri- 
mejdii mari, ca să înbărbăteze pe flăcăi. La podul 
Novoselului dorobanţii începură să şovăiască, po- 
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La redutele Smîrdanului. 

topiţi de focul Turcilor, cari stăteaii ca un. zid. V&- dând că nu pot răsbi, ai noştri slăbiseră tocul, şi le slăbise și îngerul. Atunci un sergent din frunte, strigă : «Bre, dar al dracului îşi apără pilaful !» și dorobanţii începură să ridă, deteră năvală cu vîrtute, alungând pe Turci. . | 
Pe şesul de la Siliştidră, când trecură oştile peste Dunăre, flăcăii ascultai vorbele preotului cu frun- țile plecate şi duşi pe gânduri. Atunci, la vorbele
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preotului:.... «Turcii sunt numai Gmeni, mor şi ei», 

sergentul Constantinel Taerel, qise de odată: «Păi, 
lasă părinte, că avem noi ac de cojocul lor», flă- 

căii începură să rîdă, şi inima le veni la loc. 

XăĂIV. 

Si e vrednică de laudă şi de amintire străne- 

poţilor năzuinţa. Românului de-a sări singur, fără 

poruncă şi fără rugare, unde pote să facă binele 

şi să- Şi arate vitejia. 

„ Lă s'a întîmplat şi flăcăilor noştri să-și piardă 

une-ori firea, când ai fost loviți fără veste, ori 

când au vădut prea mulți duşmani în fața lor, 

cum ai păţit-o la Griviţa când au sărit asupra lor 

ca răsăriți din pămînt Harapii, ori când n'au 
avut plumbi şi-au stat cu mânile.g6le în îaţa 
puşcilor turceşti, ca 'pe câmpia Smîrdanului. Do- 

robanţii lui Şonţu şi-aii pierdut firea când ai vt- 
dut între ei şi redută Valea Lacrimilor, de care 

nici nu bănuiau. 

Dar nici o dată nu s'aii dat îndărăt. Precum am 

spus, după o clipită dorobanţii lui Şonţu şi-au ve- 

nit în fire şi ai dat înainte; la Smârdan în șanțuri, 

când ai venit Turcii să” alunge, băeţii fără plumbi, 
au stat unde erai şi Turcii nu i-ati putut scâte. 

La Griviţa, adevărat, s'au dat flăcăii de trei ori 

îndărăt, dar nu de frică şi cu gândul să se vadă 
cât mai îndelungaţi cu drumul de duşman; s'aii dat 
îndărăt de multă perire, dar ai sărit iarăşi şi ia- 

răși, şi au bătut reduta. 
Străinii, care ai vădut răsboiul nostru, ai scos
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vorba, că «Românul scie să moră». Asta însem- 
n6ză vitejie şi nepăsare de morte. 

lar nepăsarea de mârte e o vrednicie mare a 
soldatțului. . | 

E adevărat că dorobanţul, care avea nevastă şi 
copii acasă, se ducea în bătae cu inimă mai grea 
de cât soldatul de linie care era flăcăi. Dar in- 
trat o dată în focul glânţelor, el nu se mai gândea 
acasă la copii, și nică la el, ci numai la Turci. 

Cată să spunem, că într'acest războiă s'a lup- 
tat trei feluri de soldaţi, la fel de nepăsători de morte. Turcul stă în toe şi nu se mişcă, nu atâta 
că are inimă multă, ci mai ales că are o neclintită 
credinţă în ursită, și scie că de ceea ce e scris nu 
scapă. Iar legea Turcilor e înduşmănită cu a nâstră când e vorba de r&sboiu. Hristos ne-a legat de suflet pacea şi ferirea de r&sbâie, dar Mohamed 
al 'Turgilor a propovăduit silnicia armelor şi r&s- boiul. Turcul merge 'orbiş în luptă şi more, căci aşa vrea Dumnegeii. In luptă Turcul e mai tare când se apără: stă neclintit în plâia de plumbi 
Şi nici ochii nu ŞI-A mişcă, 

Rusul e slab când se apără, dar e tare la năvală. Atunci pune capul în piept, pare că n'ar voi să 
vază de unde vine m6rtea, și cu baioneta pe pușcă se duce orbiș, nică nu se uită unde calcă. Dar nică el nu merge la mârte pentru că are îni- mă multă, ci pentru că așa cere porunca. Rușii sunt vestiți de ascultători în răsbâie, şi e sciut că s'asvîrl fără nici un rost spre peire, fiind-că li s'a poruncii aşa: alârgă şi mor, căci așa vreai oficerii. 

E frumos să mori ea Turcul, că aşa vrea Dum- negei şi legea, ori ca Rusul, că aşa vrea Ţarul
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şi porunca. Dar mai frumos e să mori, când ești 
deplin luminat în sufletul tăă, că aşa vrea ţara ta 
şi binele ei. | 

Românii pentru ţară sai bătut. 
Şi s'a bătut cu inimă. Nu o zice, ca să pară 

că-mi laud flăcăii n6mului nostru; Ai zis-o alţii, 
străini veniţi de prin lume, generali purtaţi prin 
răsboie şi cari pricep ce e oştânul. Nu s'a bătut 
Românul mai bine de cât Turcul și de cât Rusul, 
e adevărat, dar e destulă laudă pentru noi că 
s'a bătut tot așa de bine ca şi ei. Noi eram numai 
ucenici, duşi la cel dintăii răsboii, şi nu ne-aă 
întrecut întru nimica meşterii într'ale r&sbâielor, 
cei care văduseră multe încăerări de Gmeni şi a- 
veaii nume de luptători destoinici. 

T6te luptele pedestrimii n6stre sunt pilde de vi- 
tejie : cum aii alergat dorobanţii lui Şonţu în pră- 
pastia plină de Turci, cum ai alergat flăcăii lui 
Mărăcineanu peste Valea-Lacrămilor, cum ai nă- 
vălit Moldovenii lui Nicolae Ion spre aceiaşi redută, 
cum ai sărit vînătorii ploesceni asupra Griviței, . 
cum aii ţinut piept Mehedinţenii la podul Hiîrleţului 
mulţimii celei mari de Turci, cum s'aă bătut îlă- 
căii piept la piept prin satul Smîrdanului şi cum 
au stărîmat oştirile lui Osman la Opanez. 

Cu nimic nu puteai să opresci pe Român,ca să 

nu meargă înainte. Pe căpitanul Mărăcineanu, 
când s'asvîrlea orbesce printre baionete, un ser- 
sent îl tot smulgea dintre Turcă şi-l domolea. In 

urmă sergentul cădu străpuns de baionete, pe când 

trăgea de mână pe căpitan; căpitanul se uită la 

sergent cum cade, şi'n loc să se turbure, îşi muşcă 

numai buzele şi se duse înainte.
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Așa erail oficerii, așa oștenii. A spus o vorbă mare 
căpitanul Bogdan, pe când îşi îndemna flăcăii să 
iasă şi să dea năvală: Nu era vreme potrivită de 
eşire, căci ploua focul mai des de cât grindina, şi ca 

“să-şi îndemne băeţii, căpitanul eși repede din şanţ: 
«După mine copii, că se teme şi mârtea de voi!» 
Adevărul e că mârtea totuşi nu se temea de ei, 
dar nică ei nu se temea de morte! | 

La o depărtare de câte-va sute de paşi de re- 
duta Griviţa, era ceealaltă a Turcilor, Plevniţa. 
Dorobanţii eşeai din redută pe câmp, steteaă în 
bătaia redutei turcesci, cu faţa spre Turci şi cu 
mâinile întinse, şi strigau: «Daţi păgânilor!» Iar 
Turcii începea s'asvîrlă plumbii, în vreme ce do- 
robanţii steteaii nemișcaţi în plâia de glOnţe. Unii 
cădeau morţi; acest lucru nu împiedica pe ceia- 
lalţi să stea mai departe în glânţe. | 

Ac6stă era o petrecere pentru dorobanţi. Se 
plictiseaii: în redută. Ca «să mai rîdă niţel», unii 
ieşea pe parapet şi se uitai la cei ce-și puneaili : 
pieptul drept ţintă Tureilor. 

        N) ja ca



8. INTRAREA OŞTILOR ÎN BUCURESCI 

XăV. 

      

  

P/! apta vitejâscă cea din ur- 
2) mă a Românilor a fost 

lupta dela Smîrdan, într'o 

Miercuri, la o săptămînă 

după Bobotâză în anul 

1878.După cucerirea Smîr- 
danului, oştile nâstre s'au gătit să bată Vidinul, 

dar în vremea aceea le-a sosit ştirea că Ruşii au 
făcut pace cu Turcii. 

Oştile turceşti aii ieșit în bună pace din Vidin, 
iar în locul lor aii intrat regimente românesci. 

Aşa s'a isprăvit răsboiul. Din Vidin aă tras 
Turcii lui Osman cea dinţâii ghiulea asupra n6s- 
îră, iar noi, prin voia întîmplării, cea din urmă 
ghiulea de tun asupra Vidinului am tras-o. 

O parte din oștirile nâstre a mai rămas de-a- 
lungul Dunării, prin cetăţile turcesci ca să ţie pază. 
Mulțimea oșştirilor însă trecuse Dunărea în Olte- 
nia şi sta acolo îngrămădită. 

Cu t6te că se încheiase pacea, totimai era pu- 

12
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țină temere, că lucrurile nu s'ai potolit de tot. 
Aşa e, când arde o casă; după ce s'a stins focul 
şi nu se vede flacără nicăiri,. mai iese încă fum 
din bârnele umedite de apă. 
Cam pe la Rusalii, Domnitorul a plecat în Ol- 

“tenia, ca să vadă cum staii oştirile cu sănătatea 
şi cu aşedarea lor în tabără. 

A găsit pe voinicii noştri sănătoşi. La Plevna 
se îmbolnăviseră mulţi, de asprimile vremii şi de 
obos6lă multă, dar acum se îndreptaseră, în ae- 
rul ţării lor şi depărtaţi de neajunsuri și de griji. 

Evaiă veseli flăcăii, cu tâte că trecuse anul de 
mult, de când şi-au părăsit casele și-au plecat la 
perire Le era dor de casă, mai ales dorobanţilor, 
care aveai neveste și copii şi-şi lăsaseră plugul 
în brazdă, şi le era grijă de puţintica avere pe 
care-au lăsat-o în ştirea Domnului Şi 'n s6ma ne- 
vestelor. 

Lăngegiaii bieţii 6meni de dorul câmpiilor şi-al 
satelor. Trecuse timpul plugăritului, sosise timpul 
sapei şi-al câsei, şi pentru ei plugarii era mare 
chin să stea pe loc în corturile taberii, când ţi- 
pa plugul şi plângea  câsa ruginind pe dup! o 
grindă. Incalte, anul trecut a fost mişcare, au fost 
lupte, şi aveaă cu ce să-și petrâcă vremea, pândind 
Turcii de prin redute Şi sărind prin şanţuri vrăş- 
maşe cu baioneta pe pușcă. Ori cum, de cât să 
stai așa pe loc, dacă nu poţi fi la largul tăi pe lângă boi şi la câsă, tot e mai bine în răsboiiă, 
Că-ţi mai uiţi de casă Şi-apoi ştii că faci ceva şi pentru binele Gre-cui. - 
După ce-a trecut pe rînd prin tâte locurile unde se găsea îngrămădită oștirea, Domnitorul a tre-
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cut Dunărea la Vidin, EI, după căderea Plevnei, 
n'a putut să plece cu oştirea către Vidin. Stase 
pe câmpul de luptă vr'o şase luni şi s'a gândit 
numai la ste, dar era nevoie de El în țară, căci 
EI n'are numai o grijă singură, a 6stei. De-aceea 
voia acum să vadă locurile, pe unde saii bătut 
vitejii săi flăcăi. 
Domnitorul a cercetat cetatea şi cu multă bă- 

.gare de sâmă sa uitat la puternicile întăriri de 
ziduri, de şanţuri, de turnuri și la tâtă tăria cea 
de nespus a Vidinului, 

A plecat apoi la satul Smârdan şi a trecut, pre- 
tutindeni pe unde a înaintat oștirea n6stră biruinăd, 
a intrat prin redutele turcesci, prin șanțurile lor — 
t6te g6le acum, şi pustii — și s'a uitat pe unde 
au lovit tunurile, și pe unde s'a dat lupta. Iar 
oficerii, care luaseră parte la luptă, îi tălmăceaii : 
pe-aici ai venit Românii, pe-aici ai ieşit Turcii 
să-i întîimpine, colo a perit cutare oficer, prin va- 
lea ceea ai fugit Turcii, prin ceealaltă s'au întors. 

Satul Smârdan era pustiit ră. Se cunoseeaii 
urmele crăncenei periri, ce a cutreerat satul. Se 
vedeaii urmele glânţelor în pereţii caselor; mai 
vedeai case arse, multe cu uşele sparte şi cu g6mu- 
rile sfărîmate. 

De ia Smârdan a plecat de-a lungul Dunării pe 
la cetăţile şi redutele pe care le-ai cucerit Ro- 
mânii, la Lom-Palanca, Cibru și Arcer, la Rahova. 

A cercetat şi aici d6lurile pe unde sai luptat 
Românii, şi a pus o corână pe mormîntul vitâzu- 
lui maior Giurescu care a cădut la Rahova. 

Din Rahova Domnitorul a trecut la Turnu-Mă- 
gurele şi s'a întors în Bucuresci.
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Acestea s'a întîmplat, cum am spus, cam pe la 
Rusalii. 

Oştirea a mai stat sub arme, în Oltenia, până 
la s&rbătrea Schimbării' la faţă. Atunci, potolite 
fiind cu totul încurcăturile răsboiului, dorobanţi- 
lor şi călăraşilor li sa dat drumul spre vetrele 
lor, iar cealaltă oştire a plecat prin oraşele unde 
ţinea garnis6nă. Intrarea triumfală a 6stei în Bu- 
curesci s'a amânat însă până în tâmnă. 

XăĂVI. 

Pe câmpia Bănesii să ridicase un altar, împo- 
dobit cu flori şi cu arme. 

Pe câmpie cât era: de mare, se vedeai numai 
oșteni îmbrăcaţi de s&rbătâre. Era mare şi de mult 
aşteptată giua când oştirea biruitâre a Românilor 
avea să intre cu sunete de trâmbiţe și de chim- 
vale în capitala ţării. Nespus de multă lume s'a- 
dunase pe mărginile câmpiei, ca să fie de faţă la 
s&rbătorirea armatei. 

La drâpta altarului se aflaii vr'o câte-va sute 
de oșteni răniţi în răsboii, aduşi anume ca să 
mârgă în fruntea oştirii. Acâstă vrenicie li s'ar fi 
cuvenit morţilor noştrii de pe câmpiile Bulgariei, 
dacă ar fi fost cu putinţă. Dar erai morţi de un 
an acuma și erai departe în pămînt străin. 
Lângă răniți steteai ș6se sergenţi voinici, fie- 

“care purtând câte un stg turcesc, smuls de flăcăii 
noştrii pe câmpul luptelor. Iar lângă ei stetea un 
regiment de dorobanţi, alcătuit din câte o mână de
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fiăcăi din tâte cele şasespregece regimente de do- 
robanţi, cari ai luat parte în răsboită. 
Frumos amestec de Români! Intr'acelaş regi- 

ment flăcăii din Oltenia cu cei din fundul Moldo- 
vei şi cei de la Dimboviţa cu cei de la Prut, aşa 
cum au intrat şi în focul turcesc, amestecați după 
întâmplare. Erai dorobanţii întregei Românii, te- 
meiul puterii n6stre. | 

Iar alături cu dorobanţii erai săpătorii oștirii, 
oşteni de linie, vănători şi tunari. 

La dr6pta altarului era un regiment de călăraşi 
alcătuit ca și al dorobanţilor din câte o mână de 
flăcăi din tâte cele opt regimente de călarăşi care 
aii cutreerat văile Bulgariei. Acelaşi amestece de 
Gmeni din t6te colțurile ţării. 

lar lângă călăraşi, erai cele două regimente de 
roșiori, alte regimente de linie şi de tunară, şi un 
pluton de 6ste de pe mare. 

Era o di senină. Cămpia părea că e plină de 
fulgere, atâta strălucire şi schinteiere se juca pe 
întinsul ei, pornită de pe strălucitorul oţel al baio- 
netelor şi al coifurilor. 
Puteam să fim mândri de oştirea nâstră, vă&dând-o 

aşa de voinică și de frumos îmbrăcată, mai ales 
ştiind-o cât de cu vitâză purtare s'a întors din lo- 
cul răpunerii de cap. Mulţi dintre batrăni şi dintre 
cei cu inimă mai aprâpe, mulţi vor fi plâns în 
diua aceea, pe câmpia Bănesei, privind oştirea n6s- 
tră. De câtă primejdie ne-a mântuit-o Dumnedeii! 

Iar primejdia, de care a scăpat, era aci în faţa ei, 
dar mută și rece. Erai tunurile turcesci. In jurul 
altarului steteai înşirate cele patrugeci şi șase de 
tunuri smulse de-ai noştrii din mâna Turcilor:
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Tâte îndreptate cu ţevile lor omoritâre spre oştire, 
aşa can vremea luptelor. Dar astăzi li-e gura 
fără glas, şi biruitul nu mai are puterea să înspăi- 
mînte pe nimeni. | 

La amiadi a sosit şi Domnul Carol, călare şi 
înconjurat de generali, şi de-ai noştri şi străini, 
iar alături Domna Elisaveta în trăsură. 

  

Intrarea Românilor în Vidin. 

Cine a fost pe câmpie în clipele acelea, n'are să 
uite nică în mormînt vijelia de chiote ce aă întîm- 
pinat pe vitâzul Domn. Tâte musicele regimente- 
lor începură să cânte de o-dată, toţi flăcăii de sub 
arme ca dintr'o singură gură îşi chiotiră' urarea 
lor, iar mulţimea de pe margini fremeta ca fr6- 
mătul apelor mari. 

Fiori răsbiră prin mulţime, şi vuetul despica 
v&zduhul până la Dumnegei. . 

Apoi trei archierei începură să-slujâscă la altar
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sfinta slujbă. Atunci din rîndurile oştirilor ai în- 

naintat voinicesce patrudeci şi trei de flăcăi cu cele 

patrudeci şi trei de stâguri ale regimentelor n6s- 

tre. Ei s'au făcut o râtă, având în mijloc altarul 

Domnului de sus şi pe Domnul lor şi al ţării. 

După sfirşirea slujbei t6te stâgurile ai trecut 

unul dapă altul pe dinaintea Domnitorului, şi fie- 
care flăcăi pleca stâgul, iar Domnul însuşi punea 

pe stg «Crucea trecerei Dunării», iar Dâmna pu: 

nea o cunună de flori. Pe trei stâguri, pe-ale regi- 

mentelor care se bătuseră în prăpădenia de luptă 

la Smârdan, Domnitorul a pus în deosebi şi alt 

semn de vitejie, «Stâua României». 

Apoi musicele tăcură, şi Domnitorul vorbi oş- 
tenilor. El le zise cam acestea: 

«Viteji flăcăi! Ţara întrâgă și capitala ei, împo- 

dobită cum n'a mai fost nici odată, şi cu tot Su- 

fletul pornită să vă resplatească vitejia de la Gri- 

viţa şi Plevna, de la Rahova şi de la Smârdan, 

vă primesce astădi ca pe voinici vrednici, că voi 
aţi adus neatârnarea ţării. 

Mândriţi-vă cu numele vostru de Român, Si păs: 

traţi în sufletul vostru credinţa că sunteţi tari ŞI 

buni, şi nu uitaţi că neamul nostru întreg vă res- 

plătesce. cu iubire şi vă serbătoresce fapta. 
Să ţineţi la stâgul ţării ca la un lucru siînt, aşa 

cum aţă ţinut pe câmpul luptei! Sciu bine, că de 
acum ori-când va fi nevoe de braţul vostru, veţi 

alerga cu inima întrâgă şi ca oșteni pe deplin. 

Nu uitaţi că inima Mea e cu voi, şi că n'am altă 

fericire mai mare, de cât asta de astăgi, când pot 

să vă dic tuturor: Copii viteji, vă mulţumesc! 

Acum, cu mândrie MB pun în capul vostru, ca
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să intrăm împreună în capitală, unde ne aştâptă 

cu neastâmpăr poporul, ca să vă mulţumâscă şi 

el şi să vă arate de câtă iubire şi de câtă cinste 
sunteţi vrednici.» 

XĂVII. 

Apoi, Domnitorul cu oştirea a plecat spre oraş. 
In fruntea tuturor mergeaii gendarmii călări, 

apoi răniții cu stâgurile luate de la Turcă, având în 

mijloe pe Domnul Carol cu generalii. 

Indată după Domn veniaii cântând într'un sin- 
gur glas musicele tuturor. regimentelor, în fruntea 

celor cinci-decă şi două de bataliâne de pedestrime. 

In urmă veniaui dorobanţii şi călăraşii cei ameste- 

câţi, având în mijloc tunurile turcesci. Roşiorii în- 

cheiau întreg şiragul. 
Şi musicile cînta, şi stâgurile regimentelor fil- 

fiiaii pe de-usupra capetelor, ropoteau scurt şi în- 

desat paşii flăcăilor, scîrțiiau râtele tunurilor și 
era plină câmpia de strălucirea armelor. 

Oştirea avea să trâcă pe sub o pârtă, făcută anu- 
me, cum e obiceiul să se facă oştirilor biruitâre, 

înaltă, împodobită cu nepomenită mândrie, cu st€- 

guri, cu slove de aur care spuneaii numele locu- 

rilor pe unde şi-aii lăsat Românii 6sele, apărând 
ţara şi biruind păgânimea. 

Când a fost în dreptul porţii, 6stea a fost primită cu 

altă furtună de chiote, şi atîtea flori au aruncat 

cei adunaţi peste flăcăi şi sub picidre în drumul 
lor, în cât drumul le-a fost numai o îldre. 

" Primarul capitalei s'a apropiat atunci de Dom-
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nitor, aducându-l pâne şi sare după obiceiul stră- 

bunilor, şi I”a salutat cu vorbe frumâse, amintind 

cât de cu drag a sărit oștirea la hotare, câte lip- 

suri şi greutăţi a îndurat în ţară străină. Cum s'a lup- 

tat şi şi-a vărsat sângele cu atâta bărbăţie, că de 

acum înainte e neclintită sârta României şi ve- 

ghiată neatîrnarea ei. 

A spus, că ţara pâte fi mândră de stea sa, care 

a deşteptat din morţi fala numelui românesc. Că 

t6te acestea le-a făcut oștirea sub înţelepta cârmu- 
ire a Domnitorului. Şi apoi: «Griviţa, Rahova, 

Smârdan vor spune vecinic de-acuma trecătorilor 

vitejia poporului român, pe care nu-l cunosceaii de- 

stul de bine nici vecinii nici străinii. Acele locuri 

au arătat lumii, că braţele cari a purtat sapa, sciii 
pe cîmpul de luptă să pârte şi arma.» 

Ai mai vorbit apoi şi alţii. 

Domnitorul, le-a mulţămit şi le-a zis: 

«In numele vitejilor oşteni, vă mulţumesc din t6tă 
inima pentru strălucita întîmpinare ce le-o faceţi 

şi pentru cuvintele cele pline de iubire de ţară 
şi de nm, pe care le-aţi spus. 

Da, ţara pâte să fie mîndră de fii săi. Cu încre- 

dere aii mers în luptă, şi ca voinici s'au întors. 

De-acu înainte să fie liniştită scumpa nâstră ţară: 

un popor care şi-a vărsat sângele pentru neatir- 

narea sa, va lupta cu virtute ca să trăinicâscă şi 
să trăiască iubita nâstră ţară, cea de sine stătătâre.» 

Apoi oştirea, în frunte cu Domnul, a intrat în 

oraş, pe podul Mogoşsiei, care s'a numit de-atunci 
Calea Victoriei. El a mers de-adreptul la statuia 
lui Mihai-Vitâzul, a Domnului celui neastîmpărat
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şi dătător de spaimă. Turcilor, şi â pus 0 corână 
de ştejar pe capul vit6zului Domn. 

De-aci apoi oștirea s'a împrăștiat prin oraș şi 

de-acum a început serbarea mulţimii, ai cântat 

musicile ostășesci şi lăutarii prin tote pieţele, s'au 

întins hori pretutindeni, şi era o bucurie de ne- 

grăit. Câţi părinţi şi fraţi şi cunoscuţi nu plîngeai 

acum de bucurie, că li-s'aii isprăvit cu bine grija 

şi temerea ce-o aveaii pentru ai lor cei duşi de- 

parte. Câtă bucurie avea ţara întrâgă, că li-s'a fă- 
cut și Românilor parte, cu puterea lui Dumnedei, 

să-şi vadă oştirile intrând cu biruinţă în capitală, 

lucru de care n'ati avut ei parte mai mult de-o 
sută de ani, iar cel bătrâni nici p'ar fi visat că pot 

să-l mai vadă în viaţa lor. 

Domnitorului şi flăcăilor noştrii le suntem datori 
puterea şi mărirea ţării de astădi. 

Fala n6stră este cumintele şi chibzuitul nostru 
Domn, iar fala Domnului este oştirea cea viteză 

pe care El a dus-o cu atîta bărbăţie în luptă. lu- 

bire fără margini li se cuvine, iubire şi recunos- 

cinţă de-apururi, că din n6mul nostru ai făcut un 

n&m șşciut şi din ţara n6stră ţară de viteji. 

 



  

ȚARA | 

 



Î. VRAJBA ÎNTRE NOI ŞI TURCĂ. 

I 

tunci, când s'au adunat oștirile 

n6stre, în primăvara anului 

1876 — cu un ah înainte de în- 

ceperea r&sboiului — nu sciam 
nici noi anumit ce încurcături 

va aduce vremea, şi nu scia 
nimeni. 

Se svonise încă din tâmna 
anului trecut, că Ruşii vor 

porni r&sboii asupra 'Turcilor. Mai toţi creştinii 
din împărăţia turcâscă să răsvrătiră; iar Turcii, 
după obiceiul lor, aii fost haini cu răsvrătiţii. Pe 
Bulgari i-ai spândurat cu grămada şi i-ai ars de 
vii; Pe Siîrbi iau bătut chiar şi după ce ei că- 
dură 'n genunchi cerând pace şi iertare. 

Cât ai ţinut răscdlele acestea, noi am dus-o tot 

într'o grijă. De o parte Sîrbii şi Bulgarii, trăitori 

în ţara n6stră, s'adunau pe ici pe colo, alcătuind 

bande, cu gândul să trâcă vrăşmăşesce peste Du- 

năre asupra Turcilor. De altă parte, Sîrbi şi Bul- 
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gari, însemnați pe răvaşul Turcului, fugeaii de frica 

morţii în ţară la noi. Şi pe de-asupra Ruşi, aţiţă- 
tori la r&sc6lă, umblaii prin satele nâstre, îndem- 

n6nd țărănimea să sară cu armele într'ajutorul 

Sîrbilor şi Bulgarilor. 
Turcii, sub cuvîntul că urmărese pe răsvrătiţii 

fugiţi la noi, ori că voesce să împiedice alcătuirea 
de bande sîrbesci şi bulgăresci, puteau să intre 
dintr'o di într'altă în ţara românâscă, răvărsându-şi 
oştile peste Dunăre. 

Noi ne străduiam să fim curaţi şi limpedi ca lu- 
mina s6relui. Nu dam nici un ajutor răsvrătiţilor de 
peste Dunăre, dimpotrivă alungam din ţară pe cei 
ce voiaă să ne tulbure liniştea, iar pe cei ce nă- 
zuiaui de peste Dunăre la noi îi opream cu pute- 
rea să intre în ţară. 
Eram destul de amariîţi, v&gând cumplita sârtă 

a creștinilor din Turcia. Dar nu puteam să le fă- 
cem nimic într'ajutor. Noi aveam nevoe de linişte, şi 
când ne aduceam aminte de câte a mai îndurat 
biata ţară după urmele r&sboielor ni se îngrozea 
sufleţul. 

Ne era lesne și nouă să ne răsvătim, în rînd 
cu celelalte neamuri creștine. Răsvrătirile însă a- 
duc tot-deauna neorînduială şi sărăcie în ţară, dacă 
nu sânge şi foc. Iar de sânge și de omor ne era 
acru sufletul. Răsvrătirea nâstră ar fi ţintit la şter- 
gerea birului ce:l plătiam Turcilor. Am mai încercat 
noi de multe ori lucrul acesta, iar sfîrşitul a fost 
că Turcii ne-ai strîmtorat cu oştile şi ne-ai liniştit, 
mărindu-ne birul ca pedâpsă pentru răseglă. 

Era cu putinţă s'o păţim şi-acum .aşa. Cel slab 
nu duce frică numai dintr”o parte, şi noi nu du-



191 

ceam numai grija Turcilor. De un dușman, de Turc, 
ne-am fi scăpat mai de mult, dar am avut pe de 
lături alţii cari ne vorbiaii în gură cu Dumnezeti 
şi la inimă cu dracul. . 

Şi ast-fel de grâza pustiirii ce ne-ar fi ajuns după 
o răsvrătire neinsbândită, noi am stat pe loc. Se 
încreduseră în noi stăpânirile Europei și ne-ai 
scos cu de-asila din mâna 'Tureilor, înainte cu vr'o 
două-deci de ani, şi cum era să ne arătăm nevred- 
nici de bunătatea stăpâriirilor, ţinându-ne de răs- 
vrătiri şi de certuri ? Eram buni-bucuroşi, că a- 
veam putinţă ne vedem în linişte de casa n6stră; 
ne dase Dumnezei Gmeni cu minte luminată şi cu 
suflet românesc, cari se luptaă pentru bună starea 
ţării, ne găsirăm un Domn chibzuit şi temeinic la 
fapte. Şi ne vedeam de trebile n6stre,pe câtă vreme 
țara turcâscă ardea de focul răsvrătirilor. 

NI. 

Românul, care din păţania lui a scos în lume 
dicătorea: <Tui dai lui bună diua, şi el te înhaţă 
pe tine de chică», parcă sa gândit la purtarea 
de-atunăă a Tureilor cu noi. Ei chiar dintru "nceput 
ne-ai arătat tâte chipurile duşmăniei, fără să le 
dăm măcar bănuială că ne trage inima să le fa- 
cem răul. Noi nu sciam cum să le ieşim înainte 
cu plin şi să le dăm dovedi că nu partinim pe 
creştinii răsvrătiți, iar Turcii în loc să se bucure, 
să luai după noi cu ciomagul. 

In loc să ne dea ajutor, ei ne puneau piedici; 
când le' ceream să ne sprijin6scă întru depărtarea
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răsboiului de hotarele lor, ei se străduiaă să-l a- 
propie. 

Ai început apoi să-și bată joc de NOI, şi să ne 
facă de ocară. Incepură să ne numâscă ţara «mo- 
şie a Sultanilor» — iar noi robii lipiţi ai pămîntu:- 
lui — lucru tot aşa de adevărat, ca şi când ar fi 
spus că valea Călugărenilor, unde i-a potopit Mi- 
haiu-Viteazul, e locul lor de rugăciune. Iar pe 
Domnitorul nostru Il socoteat ca pe un paşă de 
ai lor, căci I-ai poruncit să plece cu oştile şi să 
le împreune cu ale unui serdar ture, punându-se 
sub stăpânirea acestuia. 
După ce făcurăm legămîntul cu Ruşii, prin care 

statorniceam trecerea lor prin ţară, oştirile nâstre 
s'aii dat îndărăt din calea Ruşilor, aşa ca să nu 
dea ochi unele cu altele. Prefecţilor şi tuturor sluj- 
başilor ţării li s'aă dat porunci să fie cuviincioşi cu 
Rușii, ca şi cu nisce drumeţi, dar mai departe să 
n'aibă nici un amestec cu ei şi să se pârte ca şi cînd nici nu i-ar vedea. Asta o făceam, ca să înţelâgă Tur- 
cil că nu ţinem cu Rușii. Şi ca să înţelegă şi mai 
lămurit că vrem pacea şi ne ferim chiar şi de bănueli, Domnitorul nostru a poruncit oştirilor de pe maârginea Dunării să se retragă spre inima țării, ca să nu întărîțăm pe-Turci cu şederea oş- tirilor în vederea lor şi ca să le tăiem bănuiala că pândim la hotare vremea răsboiului. 

Nici asta n'a voit s:o înţelâgă. Ba ne-ai făcut-o Şi mai cu dinadinsul. V&dând malul Dunării fără oştire, ai început să trimâtă cete de Başi-buzuci 
ca să ne aprindă 'satele, să ucidă pe bieţii doro- -banţi de la pichete. N6ptea veniai în luntri Cer- cheji, având peste bluze haine țărănescă, şi uci-
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deai pe păstorii români de prin bălțile Dunării, le luai turmele cu grămada, omorau pe săteni şi duceaii cu ei avutul țăranilor. Inaintai cale de-un ceas înăuntru ţării şi aprindeai bucatele de pe câmpie, spureaii bisericile băgând în grâză lumea. Cât erai dilele de mari, pe Dunăre alerga co- răbii de răsboitt de-ale 'Turcilor, șuerând şi um- plând văile de vuet. Vasele încărcate cu grâu, cu 

    
“Altu 

Pai    
porumb şi cu alte mărfuri de-ale pioprietarilor 
români şi de-ale negustorilor, se ascundeau cu 
gr6ză prin porturile nâstre. Dar vap6rele turceşci ai început să intre prin porturi, robind vasele 
române, şi dueându-le în porturile tureesci. Pe câte nu le puteai duce, le ungeai cu petrol şi le a- prindeai. 

. 
Ori cât de răbdătâre să-ţi fie firea, la vederea atâtor răutăţi trebue să-ți piergdi cumpătul. Ne-am ținut firea, cu t6te acestea, şi n'am sărit cu răul. 

13 '
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Oştirea însă a scoborit de la munţi iarăşi la 
Dunăre şi s'a întins de-alungul ei, stând mai în- 
desată în faţa cetăților turcesci, ca să ne apere 
ţara de Cerchezi şi de Bașibuzuci. Tot odată s'a 
dat poruncă, să se concentreze fără preget i6te oş- 
tirile n6stre, din tus-patru contingentele, să s'a- 
dune milițiile, să se alcătuâscă gardă naţională din 
cetăţeni ca să apere orașele, să se pue în mişcare 
țara într6gă ca în dile de primejdie. 

Asta era pe la începutul primăverii. Noi n'a- 
veam gânduri de bătaie, dar era de vădut, că 
Turcii ne vor împinge până la cuțite. Şi ne-ati 
împins, 

In vremea acâsta oştirile rusesci să adunau me- 
reii-merei, curgeaii de pretutindeni spre Dunăre, 
unele trecură în Dobrogea, altele s'apucară la luptă 
din tunuri cu vapbrele turcesc care le ţineai în- 
chis drumul Dunării, alţele se înţindeati nesfirşit 
şirag pe malul rîului, iar o s6mă îşi făceati pod la 
Zimnicea ca să răsbâscă în Bulgaria. Şi cu cât 
veneaii mai multe, cu atîta oştirile nostre se în- 
desaii spre Oltenia, împinse parcă de ale Rușşilor 

Ast-fel, pe la sărbătârea sfîntuiui Gheorghe, tot 
malul Dunării era numai o negură de oști. Cât 
e de lung malul de la Galaţi până la Giurgii şi 
înainte până la Zimnicea, erai numai Ruşi, iar de 
la Zimnicea până la Turnu-Severin numai Ro- 
mâni. 

Noi stăteam numai de pază, ca să nu vie Cer- 
chezi şi bande de Turci să ne pustiască ţara; şi 
de strajă, ca să urmărim gândurile lui Osman din 
Vidin: dacă el ar fi încercat să-și trecă oştile în 
țară la noi, să-l dăm pe mâna Ruşilor.
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Noi n'am tras nică cu tunul nici cu puşca spre 
Turci decât numai la întîmplările de n6pte, când 
încereaii tâlhării turcă să străbată pe furiș la noi. 

III. 

Ast-fel oştirile lui Osman, pe malul turcesc, şi-ale 
n6stre dineâce de Dunăre, ai stat multă vreme 
liniştite. 

Dar într'o Marţi — 26 Aprilie, a patra gi după 
sfîntul-Gheorghe — o bubuitură puternică sgudui 
valea Dunării şi un nor de fum se ridică de pe 
zidurile Vidinului. 
Osman-paşa trăsese cu tunul în Calafatul nostru. 

Oştirile române aă înmărmurit, Ghiulâua lui Osman, 
asvirlită fără să-i fi dat noi prilej, însemna duşmă- 
nie și răsboiă. Dar pâte că Osman a tras cu tu- 
nul din greșâlă, creqând că are oști rusescă în faţă. 

Ai noștri ridicară deci, cât putură de sus, st6- 
guri românescă ca să le vadă Osman din Vidin, 
Osman le-a vădut şi a tras a doua ră. Asta 

însemna că n'a greșit. 
După a doua ghiulea ai noștri ridicară st&guri 

albe, semn al păcii şi al liniştei. Osman le-a vedut. 
dar a tras a treia Gră și-a aprins vama din Calafat. 

A tras apoi a patra ră, lovind casarma n6- 
Stră şi dărâmânduii coperişul. Românii îl lăsară 
să mai tragă odată, ca să se scie lămurit că nu ai 
noştri ai început, ei Osman, şi că ai răspuns nu- 
maidupă a cincea lovitură, cum cer legile r&sboiului. 
Osman a tras și a cincia Gră, şi-atunci un tun 

al nostru, din bateria numită Ștefan-cel-Mare, a
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răspuns. Osman şi-a îndesit loviturile, iar ai no- 
ştri au isbit tot mai cu nădejde, întâiii în corăbi- 

ile Tureilor, apoi în zidurile cetăţii, şi-n urmă asu- 

pra orașului, aprindând câte-va case. 

Ciudate întîmplări mai aduce vremea! Noi la Vi- 

din am început r&sboiul, aici am tras cel dintâiă 

foc; şi după nouă luni de dile, dup'atâtea locuri 

străine bătute de noi, la Vidin am încheiat r&s- 
boiul, căci asupra lui am tras cel din urmă foc. Şi 

apoi așa a fost scris, că ghiuleaua cea dintâiă, solul 
dușmăniei n6stre, să fie din bateria ce pârtă nu- 
mele Domnului celui mai neîmpăcat duşman al 

-Tureilor, a lui Ștefan Voevod. 

Acesta a fost începutul. De-aci înainte Turcii ai 

bătut cu tunurile necontenit malul nostru. 
A d6ua di, Miercuri, Turcii din Vidin au tăcut, 

dar aii început într'altă parte, la Giurgiu. 

A treia di, Joi, au început cei din 'Turtucaia să 

ne bată Olteniţa. Aici s'a întîmplat un lucru care 
arată necredinţa Turcului. | 

Era pe la amiadi, când aii început să ne împrâsce 

cu ghiulele, şi se'ncinse o luptă crâncenă. Două 

corăbii turcesci s'apropiară pe lângă mal şi isbiră 

pe de lături bateriile n6stre, cari erau silite să ţie 
piept şi cu corăbiile şi cu tunurile de peste rîu. 

Tunurile nâstre au dărâmat în Turtucaia mai 

multe case şiau aprins şi-o biserică tureâscă. 

Atunci ridicară Turcii pe cetate stegul alb al păcii, 
cerându-ne mila. Tunurile nâstre şi-a contenit 

focul. Dar, când ai credut Turcii că ne pot lovi pe 
neaşteptate, săriră de-odaţă la tunuri deschiqând 

asupra n6stră un foc cu mult mai puternic decât 
mai înainte.
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? 

Supă&raţi şi mâhniţi de mișelia Tureilor, Românii 
ai trăsnit fără milă în Turtucaia, aprindend alte 
case și pustiind așa de răi oraşul, încât Turcii ri- 
dicară a doua Gră stâgul alb. Dar acum Românii 
nu le-ai dat credămînt şi-ai bătut înainte cu tu- 
nurile până 'n n6pte. 

Ai sărit şi dorobanţii cu puşeile, isbind în 6stea 
turcescă de pe lîngă cetate. Ai fost răniţi atunci 
vr'o doi dorobanţi: aceştia ai fost cei dintâi Ro- 
mâni în carnea cărora a intrat glonţ duşmănesc. 

Patru dile de-arîndul Turcii din Turtucaia nu 
sau astîmpărat de loc, trăgând" cu multă mânie 
asupra Olteniţei : ispitiau tăria oştirilor puse ca 
pază într'aceste două locuri. 

Noi steteam temeinic şi Turcii n'a isprăvit ni- 
mic. De g6ba băteau cât era era diua cu tunurile şi 
cu pușcile ; de gâba căutară prilej, într'o nâpte, să 
trecă în șase corăbii oştire de-a lor la Smârda, 
venind tâlhăresce, de cătră diuă. Românii audiră 
sgomotul — de vădut nu vedeai nimic—şi i-a lă- 
sat pe Turci să se apropie de mal, apoi ai înce- 
put să trăsnâscă într'înşii de-aprâpe. Câţi or fi r&- 
mas în Dunăre, Dumnedei scie, că nică la mal n'a 
ajuns corăbiile, nici locului nu steteră. 

A cincia di sosi din josul Dunării o corabie cât 
un munte, se opri la mijlocul rîului şi începu să 
dea cu tunurile în noi, de-odată cu cele din cetate. 
lar de pe dâlurile Turtucaiei, de prin vii, pedestri- 
mea ochia în dorobanţi. Românii, îndârjiţi de-atâta 
foc, ai sărit cu tâtă puterea la tunuri. Şase tu- 
nuri au luat în primire corabia, şi-au sfărâmat'o; 
iar altele vre-o şase tunuri s'au tot gâlcevit cu pe- 
destrimea Turcilor, şi după vr'o cinci câsuri, au
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risipit-o. lar celealte tunuri ai bătut spre cetate 
şi spre oraș, şi după puţină vre- 

me aprinseră cetatea. Mai în urmă 

ai isbucnit flacări din oraş; iar 

Turcii vădend că Turtucaia arde, 

ai încetat focul, şi s'or fi gândit 

iarăși la stâgul alb, dar ai noștri 
bătură înainte. 

Tot în diua asta o corabie tur- 
câscă s'a apropiat de întăriturile nâstre de la Islaz 
şi Pa isbit. Românii ai pus pe fugă corabia, sfă- 
rămând-o. Aici la Islaz a murit, rupt în două de 
un obuz, sergentul Florea Blejanul, dintre doro- 
banţii dela pichet. El e cel dintâiii oştân ucis în 
r&sboii, cu el se începe şirul cel lung de morţi, 
cari aii mărturisit pe ceea lume libertatea Româ- 
nilor și-a dus veste despre redeșteptarea nâstră. 

  

Un Harap 

 



2. NEATÎRNAREA. 

IV. 

a dece Maii 1877, ţara nâstră 

s'a rostit neatîrnată. Ac6stă qi, 

de dece Maiu, e cea mai mare 

şi mai frumâsă dintre s&rbă- 

torile neamului românesc. Ea 

are o întreiţă însemnătate, că 

trei lucruri mari şi hotărîtâre 

ale sorții n6stre s'aii petre- 

cut într'acâstă di. 

In vremile măririi n6stre, ste- 
ma domnâscă a Românilor era purtată de Voevodi 

vrednici şi cu iubire de neam. De pe capul lor 
trecea pe capul fiilor ce-i aveai, şi era linişte în 
țară şi stema nâstră dătătâre de spaimă printre 

duşmani. Dar ne-ai ajuns vremile urgiei păgâ- 
nesci, când Turcii smulgeaii cu de-asila corâna de 
pe capul Domnilor noştri, punând-o pe capul cui. 

le plăcea lor. Iar în urmă Turcii şi-a făcut bătae 

de joc din corâna n6stră; o svîrleaii pe drumuri, 
şi cine se scula mai de dimin6ţă şi punea mai în- 
tîiă mâna pe dînsa, acela ne stătea Domn. 

Şi se îngrămădeaiă asupra ei toţi veneticii, şi se 

împingeaă şi se certa, şi umblau în calea Sul-  
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tanilor cu ş6pte şi cu bani, şi se perinda a- duşi de vinturi la Domnia țării ca vremea rea cu cea bună în gilele tâmnei. Şi din mâni rele a- jungea Domnia în și mai rele mâni, Și biata n6- stră ţară fugând de Plâie da de norâie şi când se credea scăpată de-un r5ă, se pomenea cu gece de noi isvodite. 
Schimbarea Domnilor e bucuria nebunilor, şi două mutări de locuinţă te păgubese ca şi când ți-ar fi ars casa o dată. Iar nouă ni se topise su- fletul, cum ne toţ ardea casa în cap prin mutarea nesiîrşită a Domnilor. Și ne-am luptat şi am aler- gat, s'ajungem în rîndul stăpînirilor înțelepte şi s'avem domnie statornică, După unirea Munteniei cu Moldova, sub domnul Cuza, am bătuţ la. tâte uşile Domnitorilor puternici din Europa, ca să ne mântuie de r&ul schimbării Domnilor, să ne dea “temeinică aşedare în scaun, şi să ne vedem iarăşi stemele domniei, ca în veacurile vechi, trecând la mOrtea tatălui de pe capul cărunt pe tînărul cap al fiului săi. Căcă numai atunci sînt stemele cin- stite şi iubite de țară și cu vrednicie purtate de Domni, când de la tatăl cel străduitor să le lase întregi şi neșştirbite fiului său, trec în linişte la fii, care de mic s'a obicinuit cu ele şi le cunsce ca odâre rămase din Părinți şi din strămoşi. Dar nu când sînt cu mânie asvirlite în drum, rupte şi batjocorite de - cel ce e siliţ să le lase, şi ridicate de jos cu hohotele: de rîs ale celui ce se împie- _decă de ele. 

Și nu eram noi neam aşa de ticălos, ca să neur- gis6scă Dumnedeii într'atâta de mult şi aşa de multă vreme. Cu ajutorul Lui, şi cu străduinţa
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n6stră, ni s'a împlinit dorul şi am întors vremu- 
rile vechi şi păsurile sorții. 

La 10 Maiui 1866 s'a urcat în seaunul domniei 
vomânesci Prinţul Carol, ca Domn statornic şi fără 
clinţire din partea Turcilor şi cu aşedămîntul că 
stemele domniei să trâcă din tată la fiu. Nu ni 
L'a dat nimeni cu de-asila; noi L-am ales de bună 
voie şi după bună chibzuinţa nstră. Ne-am gândit, 
că dac'alegem Domn pe un om de-ai noştri, Ro- 
mân, îndreptăm numai pe jumătate răul, şi că tot 
mai lăsăm o r&măşiţă de foc şi de bslă, şi că din 

schinteia mică s'aprinde focul mare, precum din 

puţină sămînţă de b6lă vine la urmă perirea. 
Ca să nu dăm prilej, nici cât un fir de păr, să 

ne certăm iarăşi noi de noi pentru Domnie, ne-am 
adus un Domn de. neam străin. Şi cu asta am 

pus sfîrșit tuturor nădejdilor trufaşe şi pornirilor 

nebune. Că de-am fi ales Domn român, sar fi por- 

nit iarăşș ca de-atâtea ori certurile aducătâre de 

ucidere între traţi: mulți socotindu-se ori mai buni . 

de cât Domnul, ori având mai multă dreptate după 
vi”un moș de-al stămoşului lor, să prindă scau- 

nul ţării, ori ascultând de şplele duşmanilor ţării, 

ori iăcând numai ca ispititul care gice: de ce el, 
şi nu ei? 

Iar un Domn străin, dintro săminţie de 6meni 
puternică şi stăpânitori de ţări, ne sta pavăză pu- 
terii nâstre. El avea putinţa să ne ajute nu numai 
cu mintea şi cu sabia, dar şi cu vaza seminţici 
sale, eu hotărîtorul cuvînt al ei, căci eine are rude 
tari, e tare însuşi.
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V. 

Şi aşa, diua de dece Maii 1866, este pentru 
noi începutul Domniei românesci statornice şi 
trainice. Dar tot mai eram legaţi de Turci, prin 
legăimînt jurat, şi nu eram întru t6te, ci numai în 
multe, stăpâni de capul nostru. 

Iar acum, după ce vremile aduseră încurcături 
şi răsbâie, şi după ce Turcii singuri şi-au călcat 
jurămâîntul şi ne-ai împins spre prăpastie, purtân- 
du-se cu noi nu cum trebue să te porți cu Gmeni 
legaţi de tine, ci cum te porţi cu aceia pe cari 
vreai să-i rupi şi să-i depărtezi de tine, noi am 
sărit să tăiem cu sabia funiile «cu cară ne lega- 
seră Turcii de cârne». Ne-a bătut cetăţile, ne-ai 
aprins satele, aii tras cu tunurile în noi. După 
cea dintâiii ghiulea asvirlită din Vidin, de Os- 
“man pașa, noi am fost în drept să ne căleăm ju- 
rămâîntul, şi să spunem lumii că nu mai voim s'a- 
vem cu Turcii nici în clin nici în mânec, că suntem 
de-attinci stăpâni peste faptele şi voinţa nostră, 
stăpâni fără mărginire şi piedică nici dintr'o parte. 

Dar am aşteptat până în diua de gece Maii. 
Intwacâstă di voiam să ne rostim neatîrnarea 

nOstră, ca s'adăogăm acestei dile o nouă strălu- 
cire, ca să ne fie îndoită s&rbătâre. 

Şi a şi fost mare sărbătâre a n6mului diua 
când am vestit lumii ruptura n6stră cu Turcii. Şi 
de-apururi va fi s&rbătâre, cât va trăi suflare 
românâscă pe pămînt. 

Cinci sute de ani am așteptat noi diua acâsta. 
Pentru ea s'a luptat marii Voivodi ai noștri, pen-
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tru ea s'a vărsat atâta sânge românesc prin tote 

văile ţării, sute de ani. A sosit târdiii acâstă di, 

dar a sosit mărâţă. 

Intrâgă ţara a chiotit de bucurie, la vestea că 

vulturul românesc care stetea pân'acum întins pe 

ţărînă, ţîntuite având aripele cu suliţi turcesci ca 

să fie ţinut locului, în svârcolirea lui s'a smuls din su- 

liţi şi, scuturând praiul de pe aripi, s'a "nălţat 

spre ceruri. In diua de dece Maiii a fost veselie 

de-alungul ţării, prin tâte orașele şi satele ; iar în 

capitală însufleţirea a fost aşa de mare, în cât, 

ascultând ce-ţi spun Gmenii, îţi vine să credi că 

tâte fost aii numai într'o poveste. 

Era diua suirii în scaun a Domnitorului In r&- 

vărsatul zorilor tunurile începură să bubue cele 

21 de lovituri ale sărbătorilor. Tâte drumurile eraii 

numai stâguri şi flori, şi pretutindeni lume, Şi 0- 

răşenii şi mulţimea cea sosită de prin ţară, s'aduna 

spre d6lurile Mitropoliei. Corpurile legiuitâre aveai 

să rostâscă ruptura Românilor de Turci. 

Şi după ce sai rostit Corpurile legiuitâre şi-a 

ieşit Domnitorul în mijlocul mulţimii, s'a umplut 

văzduhul de vuet. Tunurile începură să bubue din 

noii, cel dintâiii cântec al libertăţii n6stre cântat 

de tunuri; clopotele tuturor bisericilor începură 

să-și cânte rugăciunile, poporul adunat ura feri- 

cire Domnitorului şi ţării şi fără sfîrşit era chiotul 

lui, oştirea cutremura vă&sduhul cu urările ei, iar 

musicile militare îşi amestecaii sunetele de marş cu 

nesfîrşitele glasuri de pretutindeni. 

Şi ?n vreme ce la Dunăre urlaii tunurile româ- 

nesci ducând spaima prin cetăţile turcescă şi sgu- 

duind liniştea văilor, alte tunuri, în capitală, vesteaui
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veselia şi dilele libertăţii. Iar Domnitorul nostru, 
în mijlocul oștenilor săi, toţi în arme sclipitâre, rosti 
câte-va vorbe, aducându-le aminte, că, acum când 
Tureii cu Românii stai piept la piept, t6tă ţara 
se uită cu grije la oştire şi numai în vitejia ei 
nădăjduesce mântuire. Apoi le-a arătat stâgul care 
era în mijlocul lor, legându-le de suflet, neclintită 
iubire de neam și de ţară şi apărarea stâgului. 
Apoi i-a îmbărbătat, să mârgă cu inima înainte, 
căcă încurînd însuşi EI, căpetenia lor, îi va ajunge 
din urmă şi se va duce 'n răsboii alăturea cu dînşii. 

VI. 

Pe malul Dunărei la Siliştiâra, lângă Corabia, se 
'ntinde o câmpie largă şi netedă. Podul pe care-l 
făcuseră oştirile nâstre ca să trâcă Dunărea era 
răzemat cu un capăt tocmai în câmpia acâsta. 

Rînd pe rînd s'adunară pe câmpia Siliştidrei tâte 
regimentele cari aveai să trâcă Dunărea şi aş- 
teptaii diua plecării. Acâstă gi era o Duminecă. 
Sâmbătă câta ţinut diua, preoţii de prin satele 

vecine ai împărtăşit cu sfintele taine pe soldaţi, 
i-ai îmbărbătat cu vorbe puternice şi înălţătâre, 
să se lupte vitejesce, să n'aibă frică şi să fie cu 
încredere în Dumnezeul nâmului nostru şi "n Hris- 
tos cu al cărui trup şi sânge să 'mpărtăşiseră. 

Nâptea 'de Sâmbătă spre Duminecă aii petrecut-o 
soldaţii prin satele apropiate, prin corturi şi pe 
câmpie. Până târgiă în n6pie oficerii ai stat cu 
flăcăii, îmbărbătându-i şi dându le sfaturi. Voinicii 
râtă pe lângă focuri, ai staţ de vorbă până *n
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zorii qilei, făcându-şi unul altuia îndemnări spre 

bărbăţie, riîdând de cei ce S'arătai îngrijaţi şi 

împrietenindu-se mai mult unii cu alţii, căci oră-şi- 

cum în faţa unei primejdii ce vine, simţi nevoie 

de-a te alipi şi a căuta sprijin în semenii tăi. 

A doua qi, Duminecă, oștile se 'mşirară ?n linii 

de-alungul şesului, bataliGne lângă bataliâne şi 

stoluii de călăreţi lângă stoluri. Era o qi frumâsă 

de August, senin şi cald, şi câmpia selipea "n ra- 

zele sârelui de armele flăcăilor noştri. 

Câmpia era plină de lume, de ţărani şi de tîrgo- 

veţi, de preoţi şi de soldaţi, de femei şi de copii. 

Era părinţii oştaşilor, erai fraţii şi rudele lor, erai - 

prietenii şi cunoscuţii, erai nevestele şi copiii lor. 

Din văi şi din câmpie, din oraşe, din sate şi 

din creştetul munţilor veniseră Românii, de pretu- 

tindeni, ca să vadă trecerea oștirii. 

Țăranii de pe câmpul Bărăganului erai în ames- 

tec cu cei de pe plaiurile Câmpu-lungului, şi cei 

din munţii Gorjului şi-ai Mehedinţilor se 'nvăl- 

măşeaii cu ciobanii de pe culmile Vrancei. Femei 

în portul de pe valea Prahovei alături cu neveste 

de pe văile Bîrladului, furnica pe câmpie p'între 

femei sosite din fundul codrilor de la Sucâva și 

de apele întunecate ale Oltului. 

Mamele îşi căutail fiii, nevestele bărbaţii. Unele 

aduseră în trăiste merinde pentru ai lor, altele 

bani adunaţi cu multă trudă. Şi toţi şi tâte aler- 

gaii să-şi ia r&mas bun de la Gmenii cari plecau 

pâte ca să nu se mai întârcă nici odată. 

[că vedeai o mamă, răzimată cu capul de pieptul 

băiatului ei, plângând cu hohot şi "n durerea ei 

de mamă vădându-l mort de pe acum şi ertându-l
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ca pe cei îngropaţi. Dincolo vedeai altă mamă mai 
cu suflet cum scâte din traista ei lucruri şi le aşeză 
în raniţa flăcăului, ba o cămașe cusută cu flori, 
ba o batistă, ba fel de fel nimicuri pe care o inimă 
de mamă le crede de multă trebuinţă, mai ales 
într'o ţară străină. 

Dincolo un tată, bătrân şi sprijinit pe cârje, își 
săruta băiatul şi cu lacrimile "n ochi îl desmerda 
pe frunte şi iar îl. săruta, dându-i poveţe, par'că 
presimţind că unul din doi va muri în curînd și 
că m'ai să se mai vadă, Ici un bărbat, voinie 
şi 'n puterea vîrstei, îmbărbăta pe băiatul s&ă 
care sta cu capul în pămînt, şi-i gicea glumind : 
«Ia, taci şi fii cu suflet, I6ne! Nu mor toţi câți 
se duc la răsboiă! Portă-te bine, şi să-mi aduci un pistol turcesc, că mult aș mai da să mă văd cu 
unul!» 

Dincolo în glâtă alt bărbat îşi împinge femeia care se bocește într'una pe lângă copilul ei, stă- ruind cu vorba: «Mai astîmpără-te, femee, nu strica inima băiatului cu bocetele tale! O să se întârcă sănătos acasă ȘI căprar !» 
Pretutindeni vedeai dorobanţi, mai în vîrstă, strîngându-și copii în braţe şi desmierdându-i 

par'că să-i omâre; pretutindeni neveste cu copii 'n braţe, şi cu bărbaţii lor de mână. Iei: «Porţă te bine, Il6no!-Şi dacă o fi să nu mă mai întorc, ai milă de copii noștri!» Dincolo: «Râgă-te de frate- mei să te ajute Şi el să-ţi aduni porumbul, şi peste iarnă ajută-te cum te-o îndrepta Dumnegeiă !» Mai încolo glume: «Ei, căpitane! Să-mi aduci un fes ori trimete-mi-l cu telegratul!» — «Ehei! las pe mine! O să mă vedi fumând cu ciubucul lui Os-.
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man, şi când 'oiă da cu prâşea printre Turci, o 

să-i fugărese până în Țarigrad!» 

Şi pretutindeni lacrimi, amestecate cu rîsete, 

glume cu vorbe jalnice. 

VII. 

De odată trimbiţile începură să sune, şi solda- 

ţii să-şi ia locul în liniile lor înaintând până în 

mijlocul câmpiei, la loc larg, unde era ridicat altarul. 

Un cort mare, împodobit cu îrunze de stejar şi 
cu stâguri, în mijloc cu un pristol pe care stetea 
evanghelia, potirul şi semnele credinţei creștineştă, 

acesta era altarul. Imprejurul lui generalii oștiri- 

lor, sfetnicii ţării şi multă altă lume într'adins 

venită să vadă plecarea oștilor. Iar în faţa cor- 

tului Domnitorul nostru, Căpetenia armatei române, 

înconjurat de oficerii povăţuitori. 

Episcopul Rîmnicului, Părintele Atanasie, ajutat 

de toţi preoţii regimentelor şi de alţi preoţi de 

prin satele învecinate, faci slujba dumnezeească, 

cerînd ajutorul Domnului celui vecinie şi-a tot 

puternic. 

Apoi episcopul cuminecă pe toţi oficerii supe- 

riori şi pe oștenii cari nu se cuminecaseră încă. 

Apoi în sunetul trîmbiţilor şi-a musicilor militare 

se destăşurară stegurile regimentelor de curînd 

alcătuite, iar episcopul le boteză şi le stropi cu 

aiasmă. Apoi se desfăşurară stâgurile tuturor re- 

gimentelor vechi de pedestrime şi tote fură bine- 

cuvîntate. ” 

In urmă episcopul urmat de preoţi bine-cuvîntă



208 

  

podul, sfinţindu-l, în cântecele de mărire ale chim- 
valelor şi trîmbiţelor, vorbi soldaţilor, îndemnân- 
du-i să-și facă datoria către țară şi către n6m, 
îl bine-cuvîntă pe toţi, urându-le cale bună, is- 
bândă şi întorcere cu bine. 
“Şi iarăşi sunară trîmbiţile, dând cunoscutul lor “semn, și iarăşi se îndesară la loc bataliânele şi 
stolurile, şi-atunci sosi călare Domnitorul în faţa Gstei întregi. Un chiot de bucurie isbucni din piep- turile soldaţilor, un ura din mii de guri, iar mul- țimea de privitori de pe câmpie a sporit acest chiot, 
„Domnitorul trecu în gulop pe dinaintea tuturor bataliGnelor, apoi străbătu printre rînduri, şi în urmă oprindu-se la mijloc, vorbi soldaţilor. EI spuse cam acestea: Oşteni! Ţara v'a chiemat sub st6guri, ca s'o apăraţi de urgia Turcilor care ne ameninţă că vor trece în țară la noi s'o pue sub sabie şi foc. Aţi alergat la stâguri, lăsându-vă casa și masa, aşa cum se cuvine Gmenilor care pricep că de la vredhaicia lor atîrnă ființa n&mului ro- mânese! Inainte dar, și lumea să ne judece de pe faptele n6stre! Ne vom bate alături cu Rușii, toți la un loc stând sub porunca Mea! Pe unde-ată tre- cut biruind strămoşii noștri, apărători ai legii stră- bune şi-ai nâmului român, pe-acolo veţi trece voi! Fiţi bărbaţi! Şi ajute-ne Dumnegei, să ne întor- cem biruitori acasă, în țara n6stră, în ţară liberă şi înălțată prin vitejia vâstră !» 
«Să ne-ajute Dumnegeă!» strigară oşteni şi popor. Musicele militare începură să cânte marşuri, ţo- bele începură să-și cânte ropotul, trîmbiţele să sune ascuţit și puternice, Oficerii sburat pe cai în fruntea batali6nelor, S'audiră comande milităresci
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apoi un râpăit puternic de paşi, şi oştirea începi 
să trâcă podul. | 

Soldaţii cântau cântece vitejesci şi-şi scuturaii 

chipiurile *'n aer, stâgurile fâlfâiat pe de-asupra 
mulţimii ce se pierdea 'n depărtare pe pod. Apele 

Dunărei schinteau în lumina s6relui, şi ca fulgere 

albe sclipeai armele oştașilor, luciul oţel al să- 

biilor, al baionetelor şi schija tunurilor. 

Ce qi mărâţă! Trecuseră vâcuri, întunecate vâ- 

curi de urgie asupra n6mului nostru, de când n'aii 

mai plecat oşti românescă în sunete de trîmbiţă, 
ca să înfrunte mânia dușmanului. Nm ales de 

Dumnedei, dar năpăstuit de sârtă şi asvîrlit de 

ursita cea neîngăduitâre în ghiarele peririi! Cât. 

de viteji au fost fiii t5i odată, cât de strălucite fap- 

tele lor! Şi cum s'au stins tâte, cum le-a cuprins 
negura uitării! a 

Dar acum s'a îndurat Dumnegeul Dreptăţii şi 
al popârelor asuprite, reînviindu-ţi din mormînt 

mărirea trecută şi dându-ţi puterea sa răsfiri ne- 
gura vremilor, ca să te arăţi puternic şi voinic în 

lumina cea de veci a s6relui libertăţii. 
lată, flăcăii ţării n6stre! Cu ce inimă bărbată 

se duc ca să-şi arafe puterea... Ei se duc, se duc! 

Iar în urmă un murmur de glasuri, un freamet 

de guri, al celor rămaşi pe câmpie, al părinţilor, 

al fraţilor, al mamelor şi soțiilor, cari însoţeai cu 

inima şi cu ochii tîn&ra oştire. Işi mai trimeteaii 
încă sărutără şi urări, îşi mai luai rămas bun de 
la ai lor, şi cu ochii lăcrămaţi şi cu inima îndu- 

ioşată stăteau acolo nemișcaţi, urmărind batali6- 

-nele până ce trecură podul, până ce seoborîră de 
pe pod pe pămîntul duşmanilor, până ce se r&sfirară 

14
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pe câmpie dincolo, până ce se strecurară pe după 
dealuri şi periră în urmă din vedere, departe spre 
inima ţării străine. 

Sărmani flăcăi! Câţi se vor întârce dintr'înşii a- 

casă! Şi sărmani părinţi, câţi dintre voi vor avea 

norocul să-şi mai vadă copii, şi Dâmne în ce stare! 

Dar fie ce-o fi! Ei sunt născuţi pentru ţara lor 

şi ţara i-a chiemat. Şi sînt Români, şi Românul 

nu se teme de morte, se teme de rușine. Acum, 

sunt acolo, unde e nevoe de braţe voinice, ca să-și 

apere drepturile şi să restatornicâscă vremurile 

de mărire ale neamului nostru. 
Dacă vor muri, îi vom plânge, dar nu ne va 

părea răi! Țara întrâgă e cu ei, acolo, gândurile 
n6stre îi urmăresc, şi inimile tuturor se r6gă pen- 
tru dinşii. Dumnedei să le ajute! 

 



3, ÎNCORDĂRILE NEAMULUI. 

VIII. 

a//— de baştină al ţării, că nici 

Pe Domnul,nici stăpînirea n'are 

voe şi putință să pornâscă 

răsbâie ori să facă vre-un le- 

gămînt cu altă stăpânire dacă 

ţara stă împotriva răsboiu- 

?  luişialegămîntului. Şi iarăşi, 
7 Mă “ fără de scirea şi de voia ţării 

ne întregi, nică Domnul nică stă- 
pânirea nu pot nici să pue biruri pe ţără, nică 

să cheltuiască fie numai cinci parale din banii 

visterie. | 
Şi după cum steteai lucrurile în primă-vara 

anului 1877, ţara avea să-şi rostâscă un mare cu- 

vintale. 
Domnitorul şi stăpânirea hotăriseră să facem 

legămînt cu Ruşii şi să pornim răsboiul cu Turcii. 

Iar răsboiul cere cheltueli mari, şi în visteria ţă- 

rii nu erai bani; trebuiaii să se pue biruri noui 

pe ţară ca să avem cu ce purta răsboiul. 

Dar n'a fost nimeni în ţară, nimeni care să stea 

       



212 

  

măcar pe gînduri, ce să facă. Toţi aii săriţ ca unul 
şi s'au alipit de Domnitor şi de stăpânire. 

Când a venit Domnitorul în sfatul ţării şi-a în- 
trebat dacă se învoesce ţara cu răsboiul, lumea 
întregă a văqut atunci ce nu mai văduse de multă 
vreme la Români. 

Toţi legiuitorii ţării, Și cu ei de odată Jumea 
adunată în sfat, săriră în pici6re și, în pornirea 
sufletului lor, sai rostiţ într'un glas, că tot ce va 
face Domnitorul şi stăpânirea va fi bine făcut, şi 
că ţară, Domn şi 6ste vor fi una. 

„ Doranitorul disese: <Trebue să cumpănim nevoile 
neamului, să nu ne abatem din drumul pe care ai 
mers strămoşii noştri, să fim cu toţii Români cu 
inima, și la nevoe, s'alergăm la braţul fiilor ţării.» 

Iar sfatul întreg a strigat: «Aşa e Măria Ta! 
Vrem răsboiul, ca să mântuim neamul de jugul 
turcesc, şi vom face ca strămoșii noştri cari trăiau 
tot în răsbâie apărându-şi ţara!» 

Iar când a dis Domnitorul: <Eă cred, că legiui- torii ţării nu pot avea de cât un singur gând, o 
singură voinţă, o singură. ţintă: binele Mamei n6s- 
tre a tuturor, binele României», atunci întreg sfa- tul a răspuns: «Măria Ta spui Românilor, că aju- torul să și ni-l aşteptăm. dela îndurarea Dumnedeu- 
lui părinţilor noștri Şi dela vrednicia fiilor ţării, po- văţuiţi fiind de înţelepciunea celor ce sunt în fruntea ei! Acesta e un strigăt dureros al inimii Măriei 'Tale, iar noi îl înţelegem şi-l împărtăşim ! Şi vom fi cu toţii alături cu Măria Ta.» 

Şi iarăş a gis Domnitorul: «Câţ pentru mine, 
fiţi încredinţaţi, că Imi voii face datoria. Din diua 
în care Mam suit pe tronul atîtor Domni strălu-
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ciţi, gîndul lor e gîndul mei: să înalț România 
şi să-i apăr drepturile. Fii bine încredinţată, Ţara 

Mea, că voii alerga în fruntea tinerei şi vredni- 

cei oştiri şi Imi voiu pune capul pentru împlini- 

rea sfintei datorii.» ” 
Şi din nou ai răspuns legiuitorii ţării, cu nes- 

pusă bucurie în suflet, qicând: «ţi vom da Măriei 

Tale şi stăpânirii tot sprijinul, şi să nu Te îndoesci 
„Măria Ta de asta, că vom fi cu sufletul întreg 

pentru dobîndirea drepturilor ţării». 
Frumbâse vorbe şi din mult adînc al inimii por- 

nite ! | | 

Apoi, sfatul ţării a încuviinţat legămîntul făcut 

cu Ruşii şi s'a rostit pentru ştergerea birului 

pe care-l dam Turcilor. - 
Cu ce negrăit chiot de veselie ai primit locui- 

torii ţării vestea, că milionul de lei, pe care până 

acum îl plătiati pe an Sultanului, va fi chieltuit 

după gîndul de vâcuri al Românilor. In loc să-l 
vîre 'Turcii în lădile lor, noi vom face cu leii bi- 

rului plumbi ca să-i asvîrlim sub câstele păgâni- 

lor şi săi învăţăm minte cum ai plătit strămoşii 

noştri birul, până a nu cădea cu totul sub stăpâ- 

nirea turcâscă. 

In urmă, sfatul ţării a rostit vorba cea mai Sfîntă 
dintre câte sunt după Dumnedeii şi lege: neatir- 

narea ţării! De patru vâcuri aşteptam noi Româ- 

nii giua acâsta, cum aştâptă bolnavul contenirea 

junghiului, ori florile brumate răsărirea s6relui. 

Prin acâsta, noi rupeam tâte legăturile cu Tur- 
cii, ne înapoiam drepturile vechi ale n6mului și 

ale ţării. Nu le ceream: eram hotărîţi şi ne sim- 

ţeam tari, să trecem peste Dunăre la Turcă acasă
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şi să ne scâtem drepturile cu puterea braţului. Di- 
sese Domnitorul odată către oştire: Când ești pu- 
ternic și dreptatea e pe partea ta, cea mai mare în- 
țelepeiune e să fii îndrăsneţ. 

Iar dreptatea era pe partea nâstră; puternici, 
cât ne trebuiă ca să prindem pe Ture de piept 
eram. Acum trebuiă să ne arătăm şi înţelepţi. 

Pentru purtarea chieltuelilor r&sboiului, sfatul 
ţării a încuviinţat peste două-deci şi cinci” de mi- 
liâne. lar când n'a mai fost cu putinţă să dea viste- 
teria bani, ţara a împuternicit pe stăpânire să ia 
cu împrumut de unde va sci şi va putea, că ţara 
va plăti la. urmă. 

Şi n'a fost mare nevoe de împrumuturi, căci 
țara singură a sărit într'ajutorul visteriei, adu- 
nând bani pentru oştire. Veţi vedea mai târqii, 
când voii ajunge cu povestea la ajutârele date 
de bunăvoe, cum aii alergat; cetăţenii să dea fie- 
care cât putea, şi în chipul acesta s'au adunat bani 
ca să purtăm r&sboiul. 

A fost o pildă frumâsă de trăinicie a neamului, 
de credinţă și de mândrie naţională, că întreg nea- 
mul s'a rădicat de-odată: unii apucând armele şi tre- 
când în ţara dușmanului, iar. cei r&maşi acasă ru- 
pân bucăţica de pâne în două Şi trimiţend-o ju- 
mătate celor ce se luptaă. Săriati părinţii şi fraţii, 
săreaii prietenii şi cei cu iubire de ţară, adunaii 
ban lângă ban şi se făcea luntre şi punte ca să 
trimâtă cetrebue băeţilor noştri, bieţii, ca să nu ducă 
lipsă în ţară străină.
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IX. 

Inălţătâre de inimi şi dătătore de fiori a fost 
pornirea sufletelor prin sate şi prin oraşe. 

Când a străbătut prin tâte colțurile ţării ves- 

tea că noi ne gătim de răsboiă şi că ne-am rupt 

de Turci, s'a cutremurat de bucurie t6tă suflarea 

românâscă. Grijele câte le-aduce răsboiul, au venit 

mai târdiii; acum, la început, nimeni nu sta să-și 

facă socotâla greutăților ce-aveai să ne împressre, 
iar când ne-ai împresurat, le-am biruit cu bărbă- 

ție şi cu inimă veselă. 

Cei ce povestesc din vădute despre dilele ace- 

lea,spun că se răscolise ţara într6gă, cum se r&sco- 

lesce frunzişul pădurilor când bate vîntul, şi-ţi 

venia să plângi de înduioșare când vedeai atâta 

suflet în ţăranii noştri. - 

Nu era o bucurie copilărâscă, în felul bucurii- 

lor cari te cuprind fără veste şi după scurtă vre- 

me te lasă iarăş cum ai fost. Ţara întrâgă își da 

s6ma destul de bine de. drumul anevoios pe care 

voia să plece, măsura lungimea drumului şi pri- 

mejdiile lui. Dar era hotărită să plece şi să se 

lupte cu greutăţile, bucurându-se că are prilej să 

arate lumii cum scie să se lupte. 

Intreg neamul nostru a tresărit într'o pornire 

de mânie, şi rîdea şi chiotea în mânia lui, căcă ve- 

dea sosită diua când îşi va r&sbuna ţot amarul 

adunat în suflet de vr'o patru sute de ani. 

Mai frumâsă dovadă nu se pâte găsi în lumea 

asta de cât purtarea dorobanţilor și a călărașilor
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în dilele de atunci, dovadă de iubirea de ţară a 
Românilor şi de duhul vitejesc al lor. 

Spunea adecă r&i-voitorii noştri, că ţăranii de 

la plug — căci era primăvara —au să apuce codri 

„când le va veni porunca să s'adune sub steaguri, 
că. se vor resfira ca fumul, ca să n'ai de unde 

să-i aduni. - 

Şi-a fost cu totul alt-fel. S'aui mirat străinii de 

buna rînduială şi de iuţăla cu care s'au adunat 
dorobanţi. 

N'ai apucat drumul spre codri, ci.spre casarmă. 
Când a fost la apel, n'a lipsit nici unul, ba sea- 

dunară mai mulţi de cât cei chemaţi. Veniseră de 

bunăvoe, nu câţi-va, ci cu sutele. In opt-spre-dece 

dile, de la trimesul poruncii să s'adune, toţi doro- 

banţii eraii întruniţi, îmbrăcaţi ostăşesce şi rîn- 
duiţi în bataliâne, par'că ar fi fost soldaţi de când 
lumea, şi eraii şi porniţi pe drum către Bucuresti. 

In opt-spre-dece gile! care cum a primit porunca 
şi-a lăsat plugul în brazdă, şi-a pus la cale în 
pripă gospodăria casei şi-a plecat sub steag. «Sint 
de minune Românii aceştia, țăranii» qicea un ge- 
neral străin «şi este vrednic să trăiască un neam 
ca ei, aşa de grabnic şi de gata pentru ţară b» Și 
într'adevăr a fost de poveste în lume, că Dom- 
nitorul şi-a alcătuit o mare parte din 6ste chiar 
pe vremea răsboiului! - 

Am spus, că s'adunaseră mai mulţi de câţi eraii 
chiemaţi. Din cei de prisos s'aii alcătuit atună în 
grabă alte opt regimente de dorobanţi şi unul de 
călărași — lucru de poveste în lume!-— așa că în 
răsboiă a plecat de două ori mai multă țărănime 
de cât scia stăpânirea că putea să plece.
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Tot aşa de sprinteni ca ţăranii, şi tot aşa de 

gata să-şi apere ţara aii fost şi tirgoveţii. 

Domnitorul când a plecat la Giurgiu şi la Ca- 

lafat, a vădqut cu ochii Sei cât de pornită era ţara 

spre z&sboii şi cât de îmbucurată. Pretutindeni El 

a fost întîmpinat cu nespusă înălţare de inimi; 

locuitorii orașelor Il primiră cu chiote de veselie 

şi ţara întrâgă Il încredința de ajutorul ei. 

Se pornise de-alungul ţării o suflare răsboinică 

şi se însuileţise neamul românesc. 

Bătrânii povestiai tinerilor fapte vitejesci din 

strălucitele timpuriale măririi Românilor şi le a- 

prindeaii suftul, îndemnândui la luptă. 

lar tinerii dergaii de bună-voe să se înroleze. 

Cei mai bogaţiplecau la răsboiii cu hainele şi cu 

armele lor, cu tai şi cu tot ce trebue oştenului. 

Alergară sub stâguri orăşeni de tâtă mâna. Mulţi 

meșteșugari își lăsară lucrul; negustori și 6meni de 

al cărţii, advocaţi, dătoră şi ingineri, cu toţii își lăs ară 

casa, plecând să înhulţâscă numărul celor ce a- 

veaii să se lupte cu Turcii. Vrednică ai fost cu toţii, 

să le fie pomenit numeh întru amintire de veci, dar 

câtă mărime de carte mi-ar trebui ca să-i cuprind 

pe toţi! Sciţi din povestea de mai înainte pe ma- - 

iorul Candiano al vînătorilor, care a intrat în 

fruntea. oştenilor în Grita. El era om al legii şi 

cărturar, jar când s'a încihg r&sboiul şi-a asvîrlit 

cărţile de legi şi a apucat șabia. 

Prin tâte satele şi oraşel s'a făcut de o-dată 

linişte şi parcă s'ar fi oprit vremea în loc. Prin sate 

nu mai vedeai de cât femei, dopii şi bătrâni; cei 

tineri şi bărbaţii în puterea viistei plecaseră spre 

|
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Dunăre, ca să apere ţara, și mulţi trecură la Plevna 
ca să mâră pentru ţară. 

Iar prin oraşe tot aşa. Numai slujbaşii mai r&- 
maseră, ca să nu să ştirbâscă rînduelile țării. Câţi 
dintre orășenii în putere de a purta armele, nu 
plecară în tabără, opriţi de îndatoririle lor obştesci, 
aă alcătuit garda naţională, aii stat sub arme ca să 
apere oraşele, făcând patrule şi ţinând locul gar- 
nis6nelor şi al geandarmilor. 

Şi cum plecaseră grămadă cu toţii la r&sboii, 
ciobanul stetea în rînd cu cărturarui şi meseria- 
şul alături cu plugarul, boerul umăr la umăr cu 
muncitorul de prin cătun. Nu se aita nimeni că 
e bogat și din viţă mare, ci mergea la pas cu o- 
pincarul, făcea marșuri nesfîrşite pe Jos şi dormia 
pe pămîntul gol. 

In rîndurile Gsteinu mai ers deosebire de stare 
şi de învăţătură, toţi erai uns, Şi un singur gând 
îi mâna pe toţi: Patria şi Dreptul meă! 

Şi ast-fel ţara întrâgă fiind sub steguri, stâgu- 
rile ducâii cu ele peste Dunăre nădejdea, dorul și 
s6rta întregii suflări românescă. 

X. 

La fapta bună cei buni s'adună, mult pot puţinii 
bani împreună, dice un poet de-ai nostru. 

Ră&sboele se pârtă cu multă cheltuială. Oştirilor 
le trebue hrană și îmbrăcăminte. Hrana şi-o adu- 
ceai oştirile de la Plevna din ţara n6stră, peste 
Dunăre. 
După ce vînturile ai rupt podul de peste Du-
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năre, şi după ce aii dat viscolele şi ploile, soldaţii 

m'aveat nici pâne, nici fîn pentru cai. 

Işi aducea lemnul de foc de prin Muscel. Dru- 

mul din munţii Muscelului, pe Olt până la Dunăre 

şi de aici până la Plevna, ridica preţul lemnelor 

până la 200 şi 300 lei carul. Şi câte care trebuiau 

pentru o oştire de 120.000 de Gmeni, vreme de luni 

întregi ! 

| cere cr pr a 

Da SR i. 

  

               

   

“vrăsură de ambulanţă. 

In Plevna, după căderea ei, se vindea chilogra- 

mul de brînză romînâscă cu 20 de lei, o oca de 

vin obicinuit cu şasespregece lei. 

Mai tare şi de cât scumpetea sesimţia perderea 

lucrurilor. In răsboiă soldaţii îşi pierd puscile, chi- 

piurile, îşi pierd caii. Un regiment întreg, rusesc, 

la Griviţa și-a lăsat raniţele într'o vale şi a ple- 

cat la luptă, dar fiind bătut s'a întors pe alt drum 

şi astfel regimentul întreg a r&mas fără raniţe. 

Altă dată două regimente întregi de Ulani ai
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rămas fără frine: caii legaţi de pari bătuţi în pă- 
mânt, s'au speriat peste nâpte de tun Și și-au rupt 
frînele. 

Pe drumurile noroise din prejulul Plevnei erai 
sute şi mii de cai morţi, prăpădiţi de vremea rea 
şi de greutăţile drumurilor. 

Două lucruri ai fost pricina că răsboiul nos- 
tru a fost aşa de anevoios: Dunărea Şi lipsa dru- 
murilor de fier. Podul peste Dunăre era la Zimni- 
cia, iarla Zimnicia nu era drum de fier. T6te lucru- 
rile trebuitâre oştirii trebuia cărate până la Zim- 
nicea în trăsuri cu boi, pe viscole şi pe pl6ie. Apoi 
la mijloc Dunărea. Iar dincolo de rîă iarăşi nici 
un drum de fier! Câtă pisrdere de vreme şi de 
lucruri! 

Dar hainele soldaţilor! Marșurile nesfirşite pe 
cari le-a făcut oştirea nâstră ai cheltuit nespuse 
sume pentru opinci şi cisme. In șanțurile Griviței 
putrediai în câte-va dile cismele oştenilor cari 
stăteau de pază în noroi până în glesne. 

Soldaţii, dormind tot pe câmpie şi aşternându-și 
mantalele vecinic ude, căci tot ploua şi nu da sâre 
de loc, ar fi rupt şi cinci rînduri de mantale, cât 
a ţinut r&sboiul, dacă li s'ar fi dat. Şi cu tâte a- 
cestea, bieţii flăcăi îşi păstraă mantalele sdren- țuite. La Turnu-Măgurele, un dorobanţ pe drum se întălnesce cu mai mulţi oficeri. «De ce umbli aşa ?» dise un colonel, căci flăcăul era numai în cămașă, cu pantaloni rupți de tot; era pela Crăciun 
și un ger de nesuferiţ. «Păi, trăiţi dom'le colonel» 
respunse dorobanţul <am o manta, dar aia e de mare ţinută. Acu sunt în mică ținută». 

Iţă creşte inima, când citesci gazetele de pe vre-
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mea aceea şi vegi buna-voinţă cea multă a mul- 

țimii de prin tâte părţile ţării, cum săriau cu 

toţii să adune ce e de folos şi de trebuinţă oştirilor. 

Mai întăi bani. Insuşi Domnitorul a fost cel 

dintâiă, care a dat o sută de mii de lei, ca să se 

împartă ca adaogire de I6fă oficerilor, cărora multe 

le trebuiaii ca se plece gătiţi în răsboiu. Şi pe 

urma Domnitorului ati venit alţii, cei bogaţi, dând 

stăpânirii sume mari, ca să le întrebuinţeze cum 

va afla mai cu cale. - 

T6te judeţele ai votat pe întrecute anumite sume 

de bani pentru chieltuelile răsboiului. Prin sate 

S'aii alcăţuit societăţi în frunte cu preoţii ca se a- 

dune bani şi haine pentru oştire. Era lucru ce te în- 

duioşa, vădând pe ţărani și pe muncitori dându-și 

din puţinteii bani o parte pentru <băeţii noştui»> 

despre care povestiau cu lacrămile în ochi cât de 

bine se luptă la Plevna. - 

Şi ast-fel cu banii câţi îi avea visteria şi cu acei 

ce s'adunaseră, ne-am potrivit lucrurile așa ca să 

avem cu ce purta r&sboiul. Ne-au dat şi Ruşii mai 

la urmă câte-va milione, câte le chieltuisem sărind 

într'ajutorul lor, căci era pe buna dreptate să nu 

chieltuim noi când alergăm pentru alţii. 

Inima Românului e darnică, iar pe vremea r&s- 

boiului s'a văqut cât de multă inimă are Românul 

când e vorba de ţara sa. 

Cei bogaţi cari aveaii putere ai dat oştirii cai 

şi fîn, orz şi pae. S'aii vă&qut ţărani cari din doi 

cai trimeteaii unul stăpânirii. Numai de la ţăranii 

de prin sate sati adunat vr'o şâse mii de cai, daţi 

de bunăvoe.
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S'ai adunat, din dărnicia țării, care şi căruţe, 
hamuri şi ștrânguri. 

Veniai ţăranii la primărie, unul aducând un că- 
păstru, altul un frîă ori o şea, şi cereau să fie 
scrişi, că unul va aduce un car cu fîn, altul că va 
da două cămăși, altul pânză, altul atâtea chile 
de grîu. Şi adunati de-ale mâncării, făină şi sare, 
unt şi brânză, carne afumată; şi aduceaii ves- 
minte, care ce putea, unul opinci pentru dorobanţi, 
altul albituri, mănuși de iarnă, căciuli, cojâce, ţâle 
pentru cal. | 

Bogaţii dedeaii cu rădicata: unul a dat de-odată 
cinci-deci de mii de chile de griu; dedeai panură 
de haine, scânduri, lemne de foc, cumpăra cu' 
miile părechile de cisme şi le trimeteat la Plevna. 

N'aș isprăvi o septămână dacă le-aș înșira pe 
tote. Şi după cum e adevărat, că la nefericire îţi 
-cunosci prietenii; tot aşa de adevărat e, că în vreme de r&sboii cunosci inima neamurilor şi puterea lor. lar n6mul nostru a daţ dovadă de ce pote. Şi-a trimes oștirea în ţară dușmană, şi 'ntreg n&mul 
a purtat grije de fiii săi ca un părinte. Oşienii 
umăr la umăr, ca să răsbâscă, iar ai lor de a casă mână la mână, ca săi ajute! 

XI. 

Drumul de le Nicopole până la Plevna. trecea pe câmpii pustiite de oştiri şi prin sate sărăcă- ci6se. Era un drum nespus de răi. De g6ba cău- tară săpătorii oștilor să-l îmbunătăţâscă, făcând: poduri de lemn peste ape, tăind dâluri şi străbă- tând prin stânci. Nespusa mulţime de trăsuri, cari
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duceaii în tabăra Plevnei lucruri pentru oştire, 

aii stricat drumul şi mai tare. 

Pân'a fost vreme bună, tot mai era de dus cu 

drumul. Pe vremea ploilor, şi apoi în iarnă pe 

visecol, drumul spre Plevna era Iad. Pe marginile 

drumului eraii numai căruţe stricate, cai şi boi 

morţi de greutăţile drumului, chiar Gmeni ucişi de 
viscole şi de ger. 

Pe drumul acesta s'aii perindat sute și sute de 

mii de care şi de căruţe. Era singurul drum şi al 
nostru şi al Ruşilor, spre Plevna. Şi câte trebuiau 

unei oşti de vr'o două sute mii de Gmeni! 

Când şi-ati dus Ruşii la Plevna tunurile de bătut 

cetăţi, numai pentru .aceste tunuri--detâte numai 

şasespredece — şi pentru ghiulelele lor ai trebuit 
vr'o cinci mii de care, trase de vr'o patrudeci de 

mii de bivoli, căci la tot carul eraii înjugaţi câte 

şase şi opt bivoli. 
Cinci luni de dile n'a fost linişte pe “drumul 

Plevnei nici o clipită. Era un şirag de care de la 

Nicopole până la Plevna, diua şi n6ptea. Necon- 

tenit treceaii pahonţii ruși, cu barbele lor sbiîrlite 

şi sălbatece şi cu straiele pestriţe, cântând cântece 
de-ale neamului lor; necontenit treceaii ţăranii ro- 

mâni cu carele încărcate cu fel d2 fel de. lucruri. 

Drumul era tîrg întreg, di şi n6pte. Cei ce se 
întorceaiă cu carele gâle să gâlceveaii necontenit cu 
cei ce mergeaii spre Plevna, li se încureail căruțele, 

li se răsturna închidând calea. Şi era vecinic sgo- 

mot şi scârţiit şi cârtă şi amestec de 6meni şi de 

vite. Printre care răsbiai bataliâne plecate spre 

Plevna, ciredi de vite pentru oştire, drumeţi pe
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jos cari se duceaii să-şi vadă băeţii ori fraţii în ta- 
bă&ră, transporturi şi răniţi de la Plevna. 

lar carele erai de tâte nâ&murile, unele. cu fin, 
altele cu făină, altele cu cisme. Peste scândurile r&s- 
turnate dintr'un car se împedicait carele cu doftorii, 
se prăvăliau cutiile cu conserve, butâele cu vin, 
sacii cu sare, ghiulelele de tun. Şi asta nici domo- 
lire n'avea, nici sfîrşit. 

Pentru cărătura lucrurilor trebuitâre oștirii p'a- 
vea stăpânirea destule trăsuri, cu tote că avea multe, 
şi de-aceea ţara întrâgă s'a găsit singură gata să 
trim6ţă trăsuri. La început fie-care judeţ a dat câte 
150 de trăsură câte cu trei cai, şi cu aceste cinci mii 
de trăsuri ale ţării şi cu câte le avea oştirea s'au 
putut căra cele dintâii lucruri ale taberii. 

“Mai târdiii proprietarii bogaţi ai dăruit stăpâ- 
nirii şi căruţe şi vite de jug ori de ham; ba înşişi 
țăranii cari plecaii la <băeţii lor» la Plevna ca să-i 
mai vadă, se lega singuri să ducă în tabără 
ori plumbi ori alte lucruri pentru oştire. Un ţăran 
bogat din Gorj avea un băiat în tabără, şi când 
aă început să s'adune pentru 6ste lucruri dăruite, 
el a gis: «din doi băeţi am unul peste Dunăre, dai 
și bani, daii şi doi cai pentru ste, şi-mi trimet şi 
carul să ducă ce e de dus». 

N'a fost numai el singur așa. Ati fost mulţi, au 
fost toţi cari aveai putere. Ţara într6gă era por- 
nită să jerfâscă totul şi era frămîntată numai de 

„0 dorinţă: să înlesnâscă drumurile şi traiul 'oști- 
rii intrate în luptă. Fericit între Gmeni și vrednic 
de viaţă e omul care scie să-şi rupă din bucata sa 
de pâine, ca să o dea la aj săi, şi nebiruit e neamul 
care se svîrcolesce şi-şi dă totul pentru binele ţării.



  
I6n C. Brătianu.
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Drumul Plevnei e un loc sfînt pentru Români. 

Pe el ai alergat oştenii noştrii ca să smulgă drep- 

turile ţării; pe acelaşi drum s'au întors cu biruinţă 

şi cu laudă între neamuri oştirile românescă. EI, tot 

el, ne-a arătat cât scii să jerfescă Românii pentru 

binele obştesc al neamului, şi cine nu ne-a cunoscut, 

  

- Monumentul vînătorilor din Ploesci. 

şi nu ne-a iubit, dac'ar fi stat numai o di pe drumul 

Plevnei, ca să vadă cine se duce şi cine se întorce, 

şi-ar fi mutat gândul şi ne-ar fi iubit. Ar fi vădut 

cum al6rgă Românii, cu inima întrâgă să-şi dea 

banul, muncit cu sudârea feţii, pentru haină şi hrană 

15
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băiaţilor care se prăpădeaii pe pămînt dușman apă- 
rând ţara. 

Nestirşit era pe drumul Plevnei şirul de bă- 

trînă cărunți ca Gea, porniţi de prin văile Musce- 

lului ori de pe câmpiile Vlascei, ca să-şi vadă co- 

pii la Plevna şi să le ducă în traistă câte ceva de 
acasă. Făceaii pe jos bătrînii drum de câte zece 

„dile, chiar dacă nu duceai alta decât bietul moș 
care pornise din munţii Vrancei şi-a mers tot pe 

jos două săptămâni, ca să ducă fiului s&i o bucată 

de pastramă şi tutun într'o hârtie. 
Și nesifîrșit era şirul de care cu boi, şi'n car pu- 

țintel fîn, iar pe fin un copil mic, ori doi, iar pe 
lângă car nevasta cu alt copil în braţe. Era ne- 
vestele dorobanţilor şi ale călăraşilor, cari duceai 
haine şi de ale mâncării soldaţilor în ţara păgînu- 
lui. «Când gândescă că ai să vii acasă?» a întrebat 

„o nevastă pe bărbatu-săi. «Intrebi şi tu, fa, ca ne- 
bunii!» Zise el. De unde să ştii ei? Când om isprăvi 
cu Plevna! « — Păi ce să die! Radu e mărişor și 
m'ajut cu el acasă, zise iarăș ea, vorbind de băiatul 
lor de vr'o zece ani «dar dacă ţi-e de folos aici, 
opresce-l, ca să isprăviţi cu Plevna mai iute!» Ea, 
cu gândul ei, socotea să dea ajutor la Plevna lă- 
sând pe Radul ei acolo. 

XII. 

Ioan Brătianu era cel dintâiui sfetnic al Domni- 
torului. După ce s'a încins r&sboiul la Plevna, mi- 
nistrul de răsboiă de pe atunci, generalul Cernat, 
a fost chiemat de Domnitor să cârmuiască luptele. 
In locul lui a primit ministerul de răsboiă Brăţianu.
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El era om iscusit la vorbă, bărbat chibzuit şi 

cu gânduri înțelepte. Se încredea orbesce în pute- 
rea n6mului nostru şi se sprijinia pe sufletul vred- 

nic al Românilor. . 
. Viaţa întrâgă se svîrcolise pentru înălţarea ţării 

n6stre şi pentru sporirea drepturilor ei. Şi, precum 

am spus la începutul cărţii, el se luptase din tâte 

puterile se înduplece ţara la răsboiu cu Turcii şi 
sprijinea cu multă rîvnă pe Domnitorul Carol în 

gândurile Sale. 

Țara era pornită de mult pe drumul către nea- 
tîrnare, şi vremurile o împingeai spre o făptuire 

din care să ni s'al6gă într'un fel o sârtă mai bună. 

Iar pe vremea răsboiului, ţara ardea înfundat, şi 

toţi simţeaii că s'aproprie câsul isbuenirii focului. 

Iar Brătianu cu Domnitorul aii fost aceia cari 

ati tot r&scolit focul, ca să isbuenâscă flacără mare, 

răsboiul din care am ieşit cu atâta laudă. 

Brătianu îşi luase, cu isvodirea r&sboiului nostru, 

mare răspundere asupra capului său. 

Și a alergat pretutindeni şi-sa făcut în patru, 

ca să fie tâte bine şi să ieșim din răsboiii cu isbândă. 

Pe vremea cât a stat Domnitorul la Plevna, 

Brătianu a cârmuit ţara şi a vădut de tote nevoile 

i. Din vreme în vreme se ducea la Plevna şi se 

ințelogea cu Domnitorul despre câte şi cum sunt 

de făcut, şi-l arăta cum staii lucrurile în ţară. 

Iar aci, în ţară se învîrtea pretutindeni, ca să 

le pue tâte la cale şi să le vadă tote. 

Când pleca oştiri din Craiova spre Dunăre, el 

era la Craiova ca să cerceteze, dacă oştenii au 

haine de-ajuns, dacă au hrană, dacă plâcă gătiţi 

în tâtă legea. Pe cei mai slabi de înger îi îm-
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bărbăta cu vorbe puternice; celor negătiţi cum se 

cade le aducea dintr'alte părţi cele trebuitore Și 

sta cu ei până ce porniaă. 
lar a doua di era la Tîrgovişte, ca să fie de 

faţă la plecarea oştilor de-acolo. A treia di era la 
Bucuresci, ca să plece a patra di cine scie unde. 
”a vădut lumea în multe dimineţi pe când încă se 

lupta diua cu n6ptea, cum mergea pe jos la casarmă 

și pe la spitalele cu răniţi, ca să vadă ce e pe-acolo. 

Sosea fără veste şi se încredința de tâte cu ochii. 

Şi Pa vă&dut lumea pe drumul Calafatului, cu 

capul gol, cum mergea în fruntea unui convoiil 

-de care cu hrană. 

A lui era grija cea mare, să aibă oştenii la Plev- 

na haine și hrană destulă şi la vreme, să aibă 

plumbi şi arme, cai şi nutreţ pentru ei, lemne de 

foc şi tâte câte sunt de trebuinţă unei taberi. La 

Plevna el intra prin șanțuri şi prin redute, ca să 

vadă starea şi sănătatea oștenilor, ca să scie cele 
lipsesce şi ce nu. 

Şi nu era om mândru. Stetea de vorbă cu fiă- 
căii şi-i bătea pe umăr, făcând glume cu ei. 

Odată alergase ttă diua prin tabără, și mai 
spre s6ră dând de câţiva oşteni din cei de strajă, 
i-a întrebat din vorbă în vorbă, cum o duc cu hra- 
na. <Cam răi» zise unul. «N'am mâncat nimic de 
astă dimin6ţă». Brătianu rîqând: «Ei, atunci tot 
o duceţi bine. Eîi o duc r&ă de tot, căci ei n'am 
mâncat de-asâră !» Intr'adevăr'el nu mâncase tâtă 
diua nimic, căci nu găsise vreme. 

Altădată, plecând într'o căruţă dela Griviţa spre 
Nicopole, spuse vizitiului, care era călăraş, să mâne 
mai iute că e grăbit. Călăraşul a dat bici cailor,
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dar drumul fiind răi, trăsura sărea din gr6pă în 

grâpă şi până să prindă călăraşul de veste, că- 

ruţa s'a răsturnat și-a trântit pe Brătianu în şanţ. 

Bietul călăraş de spaimă schimba feţe, dar Brătianu 

scuturându-se de noroiii îi qise: «Nu-i nimic băete. 

Zi mai bine, să dea Dumnedei să cadă Plevna 

așa de iute, cât de iute mai trânțit tu'n şanţ». 

Intâlnind în tabără pe-un soldat îl întrebă: 

«Câţi Turci ai prins tu, mă băete, pân acum 2» Sol- 

datul: <Ehei! Nu e aşa de uşor săi prindi. Ei 

Wam prins nică unul.» — «Atunci dă-mi mie pușca 

şi chipiul, să mă fac soldat în locul t&ă, că tunu, 

eşti om de 6ste»>. Dorobanţul, un mehedinţân în- 

drăsneţ, şi care pricepea glumele, îi zise: «Ba D-ta 

nu eşti de ste, ce să faci cu puşca 2> — «Bu nu 

sciii ce să fac cu ea> zise Brătianu, «dar uite; mă 

prind pe ce vrei, că atâţia Turci câţi ai prins tu, 

am să prind şi ei!» 
Alături cu Brătianu în guvern pe timpul când 

s'a început r&sboiul, era alt bărbat vrednice, Mihail 

Cogălniceanu. Şi el sa străduit mult pentru drep- 

turile nâstre. Era om cu multă carte și iscusit în- 

tru purtarea condeiului, şi a scris întw”una arătând 

lumii ce nedreptăţi ni se fac din partea Tureilor. 

Pe când voinicii noştri se luptaii cu baioneta, Co- 

gălniceanu se lupta cu condeiul, dovedind pe pro- 

tivnicii noştri cu puterea vorbelor scrise. 

Iar după isprăvitul răsboiului, când răi-voitorii 

noştri s'au opintit să ne scurteze drepturile, ne- 

socotindu-ne străduinţa şi binefacerea, atuncă Bră- 

tianu şi Cogălniceanu au alergat prin ţări străine, 

pe la stăpâniri, ca să se plângă şi să ne scâtă la 

iv6lă dreptul.
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XIII. 

O grijă mare a tuturor nâmurilor pornite în r&s- 
„boii, mai mare și de cât grija de hrană şi de haine 
pentru soldaţi, e grija de răniţi și de bolnavi. Mai 
mare, căci oștânul chiar obosit, tot se mai luptă 
cu fomea şi cu frigui şi le rabdă pe tote mai Uşor 
când e sănătos. Dar bolnavul şi rănitul are ne- 
voe de-o îngrijire deosebită. Nu poţi lăsa nică pe 
un dușman să mâră fără lumînare, dar încă pe 
un om de-al ţării, care şi-a asvîrlit viaţa în pri- 
mejdie pentru binele tuturor. 

Pentru bolnavii şi răniții noştrii s'a îngrijat ţara 
întrun chip mai presus de tâtă lauda. 

Tote spiţeriile din ţară s'au grăbit cu dragă i- 
nimă să dea de bunăvoe doftorii, mai ales chinină 
şi lucruri trebuitore la legatul rănilor. Chinina e 
de mare nevoe în tabără, căci bâla care umblă mai 
mult printre oşteni sunt îrigurile. Osman în Plevna 
se plingea, că nici fâmea nici gerul nu i-a amărit a- 
tâta sufletul, ca lipsa de chinină şi de sare: îi muriai 
Gmenii şi vitele din pricina hranei nesărate, şi se 
prăpădeai bolnavii scuturaţi de friguri din lipsa 
chininei. | 

Dolitoriile sunt scumpe, dar nu sa găsit în ţară 
nici un farmacist care să nu dea cu mână largă 
tot felul de leacuri şi s'ajute în chipul acesta 
stăpânirea, : 

Iar doctorii de prin orașe şi-au lăsat casa și 
trebile lor şi-au alergat de bună-voie peste Dunăre 
la spitalele oștirii, ca să fie de ajutor doctorilor 
milifari. Ei ai stat prin spitale, răbdând gerul şi
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lipsurile, cât a ţinut răsboiul, fără nică o l6fă de 

la'stăpânire, şi s'au străduit diua şi nptea să aline 

durerile bieţilor flăcăi răniţi şi bolnavi. 

Erau întwaceeași vreme câte dece mii de oșteni 

bolnavi, prin câte spitale erai peste Dunăre şi în 

ţară, şi pentru atâţia bolnavă trebuiau sute de 

doctori. N'am putut avea atâţia; dar aceia, pe câţi 

i-am avut, aii alergat ca pentru mulți. 

Peste Dunăre, pe pămîntul duşmanilor erai. trei 

spitale ale oştirii şi alte câte-va ţinute cu chiel- 

tuiala 6menilor milostivi. Patru eraii de-alungul ta- 

berii, la satul Griviţa. In cel mai mare, al oşti- 

rii, încăpeai peste o mie de bolnavi; el era 

săpat în pămînt ca bordeele, având odăi cu pe- 

reţii de lut. Apoi alte două, ale oştirii erai 

pe drumul Plevnii, către Nicopole, departe unul 

de altul. Peste tâte era mai mare doctorul Davila. 

În ţară eraii puţine spitale de-ale oștirii. Erau 

însă multe, pâte şi peste trei sute, făcute cu chel- 

tuiala 6menilor cu dare de mână și cu inimă mi- 

lostivă. | 

Mai ales în Oltenia eraii multe, pentru apropiere 

de ţara dușmanului, căci pe rănit şi pe bolnav 

nu-l poţi duce cale îndelungată. In Turnu-Măgu- 

rele, fiind la capul podului peste Dunăre şi cel 

dintâii oraş românese pe drumul de la Plevna 

spre Bucurescă, eraii cele mai multe spitale de-ale. 

societăţilor şi de-ale Crucei-roşii. Aceste erau po- 

trivite anume pentru bolnavii cari trebuiau să 

zacă mai mult. In spitalele din tabără se ţineaii 

numai cei ce aveaii nevoie să li se tae vr'un pi- 

cior, vr'o mână, să li să scoţă gl6nţele din carne. 

Dacă se mai întremaă puţin erai trimiși la Mă-
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gurele. De aci apoi mai târdiă erai trimişi prin 
spitalele din ţară, la Severin, la Craiova, Pitesci 
ori Bucurescă. 

Mult bine şi nespusă ajutorinţă, vrednică de 
pomenire din tată în fii cât va fi neamul româ- 
nesc, ai avut răniții și bolnavii din partea dâm- 
nelor din ţară. | 

Mulţime de dâmne, bogate şi din neam mare, 
alcătuiră societăţi prin oraşe, adunând bani şi des- 
chigând spitale. 

Dâmnele din Iaşi țineai cu cheltuiala lor un 
spital mare în tabăra de la Plevna, altul ia T- 
Măgurele şi unul în Iași. Tot aşa făcuseră d6m- 
nele din Bucuresci un spital la Turnu-Măgurele, 
dOmnele din Ploesci unul în orașul lor. Chiar pe 
la sate înfiinţaseră dâmnele spitale mai mici, parte 
pe moşiile lor, parte prin sate. 
Dâmnele nu adunat numai bani, ci de tâte câte 

trebue bolnavilor: haine căldurâse, plăpomi, albi- 
turi, scaune, pânză de legat rănile, ceai, vin, lu- 
cruri de-ale mâncării, iar celor ieşiță din spital le 
dădeai haine şi bani de drum. Și cum erai dâmne 
bogate, era prisos Şi belşug prin spitalele ţinute 
de ele, aşa că la urmă doctorii trebuiră să le râge să nu mai trimâţă, cum trimeteai, plăpomi de mătase, haine de panură scumpă, vinuri scumpe 

.Şi dulceţuri, nu pentru “ar fi cheltuiala prea mare, 
dar fiind-că nu tot ce e scump e de folos. 

Multe. dintre dâmne, în pornirea inimii lor mi- 
iostive, îngrijaii singure pe bolnavii din spitale. 
Le făceau ceaiul, le aduceau mâncarea, le ciţiau scrisorile venite de acasă şi scriaii altele către pă-



 
 

A. Kogăln ceanu



___ 233 
- 

rinţii răniților, înseși ele priveghiau în bucătărie 

ce mâncări li-se fac bolnavilor. 

XIV. 

Crucea-roşie se numesce o societate a cărei ţintă 

este ajutorarea răniților în r&sbâie. 

Un om bogat din Elveţia a vă&qut odată un 

câmp de bătaie, pe care zăceaiui mii și mii de lup- 

tători. Unii muriau de sete şi de scurgerea sîn- 

gelui, alţii de obosălă şi de f6me, căci o di şi o 

nâpte ei zăcură fără de nici un ajutor. - 

Acel om având inimă milostivă şi v&dând câtă. 
ticăloşie e pe un câmp de luptă, a venit pe gân- 

dul să pue temelia unei societăţi pentru ajutora- 

rea răniților în lupte. 
E adevărat că tte oştirile, când plâcă la r&s- 

boii, se îngrijesc să aibă doctori destui, să aibă 

căruţe de adus răniții, doftorii din de-ajuns şi de 

t6te câte trebue bolnavilor. Dar în lupte mari mor 
cu miile 6menii şi, când r&sbâiele sunt îndelungate, 

se îmbolnăvesc aşa de mulţi soldaţi, în cât tote 

pregătirile oştirii sunt prea puţine şi neîndestu- 

lătâre. 
Şi apoi în răsbâie cădquţii şi morţii nu numără. 

Soldaţii cei sănătoşi trebue să mârgă înainte, aşa 
că m'aii nică vreme nici voe să se mai gândâscă 

la morţi şi la răniţi. Iar aceştia rămân pe câmpie: 

răniții ca să moră, iar morţii ca să putrezescă 

de-asupra pămîntului. Sanitarii şi doctorii oştirii 

fac ce pot, dar sînt puţini şi obosesc şi ei. 

Cu o înghiţitură de apă şi cu o bucăţică de pâne
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s'ar putea mântui de mârte mulţi răniţi de pe câm- 

pii, dar nu e cine să le-o dea. 

Societatea Crucea-roşie tocmai acest răi voesce 

să-l vindece. Indată ce se începe un răsboiă, ea 

trimete doctori, doftorii, căruţe, mâncare, băuturi, 

paturi, haine şi tot ce trebue bolnavilor şi răni- 
ților în luptă. Din puţintica avere ce-a isvodit-o 
dintrun început elveţianul, astăqi averea Crucei- 

roşii este fGrte mare. Mai tâte stăpânirile din Eu: 

vopa sunt păriașe ale societăţii, şi în tâte ţările 
sunt ramuri de-ale ei. Cine voesce pâte să dea pe 
lună o anumită sumă de bani pentru societate. 

Societatea în vreme de: răsboiii dă ajutor de o 
potrivă amîndoror duşnmianilor cari se bat. Sem- 
nul ei este o cruce roşie pe un st6g alb; unde 
rădică ea un spital, își pune semnul. 'Omeniă ei 
portă semnul pe mâneca hainei. Iar semnul ei 
n'are nici un fel de supărare din partea nimărui. 

Așa s'au înțeles stăpânirile între ele că duş- 
manii pot să-şi facă ori-ce răi, dar de spitale și 
de casele unde sunt răniţi şi morți să nu se atingă, 
iar pe câmpia luptei, sanitarii şi doftorii Crucei-roşii, 
sai ai oștirii — dacă ai pe mâneca hainei semnul 
— pot să mârgă nesupărați până în rîndurile 6s- 
tei dușmane, ca să culâgă răniții şi morţii. 

Şi Turcii ai tost părtaşi ai Crucei roșii, dar s'au 
rugat să li se dea voe, ca pe stâgurile lor să nu 
fie cruce, ci luna în chip de secere. 

Ei însă mai de multe ori ai tras cu puşca în sa- 
nitarii noștrii, cari s'a apropiat de redute ca să 
culegă pe cei căduţi. Dar pentru fapta asta neo- 
men6scă stăpânirile Europei ai tras la respundere 
pe Turci. Chiar şi Osman la Plevna de vro câte-
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va ori ma lăsat pe sanitarii români şi ruşi să cu- 

l&gă pe cei căduţi — sub cuvintul că se teme să 
nu-i vadă aşedarea şi starea redutelor — dar și 

Osman a fost răi dojenit pentru acâsta şi multă 
necinste şi-a adus asupra capului. , 

Noi nu numai că am ţinut tot-deauna s&mă de 
sanitarii turci şi i-am lăsat în voie să-şi caute ră- 

niţii şi morţii — de şi nu prea aveai obiceiul s'o 

facă—dar încă i-am scutit de muncă. Sanitarii no- 

ştri adunau fară nici o deosebire pe răniţi, fie Turci, 

fie Români, şi-i aduceaii la spital. 

Pe morţii turci îi lăsam în pace, ca să şi-i îngr6pe 

Turcii după legea lor, şi numai atunci îi adunam 

când Turcii nu se gândiaii să şi-i adune şii lă- 

saii să putreqâscă. | 
In tâte spitalele oştirii românesci erai tot dea- 

una bolnavă Turci şi Ruşi. O dată la ambulanţa 

cea mare de la Griviţa erat mai mulţi Ruși de 

cât Români în spitalul nostru. Iar la Turnu- 

Măgurele ai fost, mai spre iarnă, și de qece ori mai 

mulţi Turci de cât Români. 

Când sa început răsboiul, Crucea-roşie din ţara 

nâstră a început să adune bani de la cei ce voiail 

să dea. Şi s'au adunat în scurtă vreme peste o 

jumătate de milion de lei. Cu acești bani şi cu 

alții adunaţi în urmă, Crucea-roşie a înfiinţat două 

spitale în tabăra de la Plevna şi unul la Turnu- 

Măgurele, şi a mai ajutat cu bani şi alte spitale. 

Cruce-roşie dintralte ţări ne-ai trimes şi ea 

puţintel ajutor, doftorii şi doctori.
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AV. 

„Veţi fi sciind de prin cărţi ori din povestirea 
celor ce-ai făcut r&sboiul, că pe vremea când mii 
de Români zăcea prin spitale de isbitura glonţu- 

„lui turcesc, era o femee din neam de regi, cu ini- 
mă de înger şi cu sufletul întreg pornită spre măn- 
gâierea celor cu griji şi spre alinarea celor cu 
dureri. Răniţii o numeaii «Mama lor», că ea cu milă 
de mamă îngrijea de răniţi, şi vrednică era de 
numele acesta, de cel mai frumos dintre câte le 
mai avea. | 
„Era Principesa Elisaveta, Dâmna țării. 
Precum a stat cu vitejâsca mânie. soţul Ei, Dom- 

nul Carol, în fruntea bărbaţilor răsboinică şi-a cu- 
tremurat din temelie tăriile turcesci, aşa Dâmna 
Elisaveta a stat în fruntea femeilor nâmului nos- 
tru, cu grijă de mamă înduioşată, ștergând lacri- 
„mile şi alinând durerile mulţimii. 

De câte ori sosea trenul aducând răniți în Bu- 
curesci, Domna Elisaveta alerga la gară și Insă-și 
primea pe răniţi şi trecea din vagon în vagon, 
îmbărbătându-i cu vorbe mângăetâre, împărțindu-le 
bani şi haine şi pe mulţi luându-i cu Sine, ca să 
le dea îngrijiri în spitalul înfiinţat de Dînsa la 
Cotroceni. 

La gară răniții erat primiţi de multă mulţime 
adunată pe urmele Dâmnei. Şi cântaii musicele mar- 
şuri r&sboinice, iar lumea le ura sănătate răniților 
şi le făcea tâte onorurile ce se fac vitejilor oşteni. 

Când au sosit cei dintâi răniţi, Dâmna le-a eşit 
înainte la Târgovişte. Şi plângea par'car fi fost
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înt”aevea mamă acestor băieţi. Şi a venit până 

în Bucurescă, stând tot prin vagâne cu el. 

Incă de când s'a svonit că va fi răsboii, inima 

Dâmnei Elisaveta era îngrijată de sârta viitore 

a celor ce vor suferi pentru ţară. lar după ces'a 

încins răsboiul, atâta Şi-a svîrcolit milostiva inimă 

şi a alergat pentru cei răsbiţi de suferinţă, încât 

s'a înbolnăvit la urmă și a fost silită să zacă în 

pat, istovită de griji şi de trude. Şi de-abea însă- 

nătoşată, Ea alergă din noi pe la spitale, cu tâte 

că doctorii îi opriră alergătura, şi dintr'asta era 

să 1 se întârcă răul b6lei. 

A dat tot-de-auna pildă, iar după Ea t6te d6mnele 

nâstre făceau asemeni. Şi nu se sfiia să stea ală- 

turi cu ţărancele, cu mamele cari veneaii să-și vadă 

fiii răniţi, să stea alături cu ele la patul bolnavi- 

lor, vorbind cu ele, aşa de prietensă şi de bună, în 

cât părea că se cunose. de când lumea şi că Insăşi 

e ţărancă din sat, iar nu Dâmnă a ţării. 

V'am povestit mai înainte, cum Dâmna Elisa- 

veta, însoţită de soţul Ei, de Domnitor, a mers la 

spitalul militar din Bucuresci și intrând într'o o- 

dae unde zăcea un tunar rănit, Însăşi i-a pus pe 

piept «St6ua României». 

Când s'a audit de cel-dintâiu Român care a pe- 

rit în r&sboiii ucis de o ghiulea de tun la Islaz, 

de sergentul Florea al Blejanului, Dâmna Elisa- 

veta a trimes o cunună de foi de stejar tăiate în 

bronz, să se așeze pe mormîntul celui dintâiu Ro- 

mân omorât de duşman. Acest Florea a început şi- 

rul cel aşa de lung al morţilor căzuţi pentru nea- 

târnarea ţării nostre. Şi pentru multă vreme îi va 

rămânea numele cioplit în piatra de pe mormânt
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alături cu numele Dâmnei, căci scris e pe cununi: 
«Dâmna Elisaveta, sergentului Florea Blejan, mort 
pentru patrie». 

Spitalul înfiinţat de Dâmna, lângă palatul de la 
Cotroceni, a fost de poveste. Cei cari ati avut noro- 
cul să tie îngrijiţi în spitalul acesta, dacă mai tră- 
esec îşi vor aduce aminte de el în tâte zilele: vieţii 
lor. Aşedarea şi starea lor în spital nu se pote a- 

  

<Mama răniților». 

răta cu vorbe, iar Dâmna le era mamă, într'adevăr 
mamă, cum war fi aşteptat nici de la mamele lor. 

Mâncarea li-se da din bucătăria palatului; ace- 
leaşi mâncări, care se pregăteau pentru Dâmna și 
pentru curte, eraii şi ale răniților. Iar îngrijitorii 
spitalului aveai porunca să aducă răniților ori-și 
ce-ar pofti să mănînce şi să bea, de ar fi fostori 
cât de anevoios şi de scump aceea-ce doreai. 
DOmna stătea cât era giua printre răniţi, iar cu Ea
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alături multe dâmne din Bucuresci, cari îngrijeai 

de răniţi şi, când era vr'unul grei bolnav şi se 

lupta cu mârtea, Insăşi Dâmna veghia nopţile pe 

rînd cu dâmnele celelalte la capul bolnavului. 

Dâmna aducea singură doftoriile răniților şi le 

turna în linguriţă, le potrivea lămâia şi romul în 

ceaiti, îi îndemna să mănânce când nu voia, iar când. 

soseaă scrisori de acasă, Ea se aşeda pe scaun în 

faţa câte unui bolnav şi-i citea scris6rea. lar dacă 

voia rănitul să răspundă la serisre, Dâmna adu- 

cea o mescidră lângă pat, lua hârtie și condei şi 

scria mamelor şi taţilor: rănitul spunea din gură 

ce-avea de spus cui seria, iar DOmna aşternea pe 

hîrtie vorbele flăcăului. Şi sta Dâmna cu condeiul 

gata, până ce să se gândâscă rănitul ce să mai zică 

în serisâre, şi el iarăşi spunea, şi Ea scria iarăşi. 

Şi când el nu se pricepea cum se zică mai bifie, 

îl învăţa Dâmna, şi aşa se sfătuiaii amîndoi, cum 

să scrie. 

XVI. 

Dâmna alerga şi pe la alte spitale din Bucuresci.. 

Şi o cunoşceaii toți răniții şi bolnavii, şi o iubeaii, 

căci pentru toţi era de o potrivă de bună şi de blân- 

dă. Un flăcăi dintr'un spital nu voia de loc să ia 

doftoriile, fiind amare de tot, iar el cam îndărăt- 

nic. O gi întrâgă s'aii trudit doctorii ca să-l îndu- 

plece, şi de g6ba. Mai spre s6ră veni la spital Dâmna. 

«Auzi, vine Dâmna», îi dise îndărătnicului un în- 

grijitor <o să te certe că nu ici dolitoriile». Bolna- 

ul se înălță în pat, cu multă grabă, şi zise: «Ia,
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dă-mi într'o linguriţă doftoria,» şi o bău iute-iute. 
<Să nui spui nimic! că am să o beati de acu». 

Nu de cârta Ei se temeaii boinavii, că Ea nici nu 
şcia cum să-i certe, ci de supărarea Ei. Atâta bine 
le făcea şi cu atâta iubire de mamă se purta cu 
€i, încât tâma cea mai mare atlor era să nu O supere, 

Când s'apropria de patul lor și-i întreba cu ochii 
„plini de lacrămi şi cu nespusă blândeţe a vorbelor, 
dacă li-e mai bine şi ce le lipsesce, atunci bieţilor 
noştri flăcăi li se umplea gura de plîns şi-l mul- 
țumeaiă și-l sărutaii mâinile şi iarăşi [i mulţumeai. 
Iar unii, cei fără mame, plângeai cu hohote. 

Numai o dată, o singură dată s'a întîmplat, că 
la patul unui bolnav n'a voit Dâmna să mârgă 
vr'o trei gile de-arîndul, şi se ferea de el. Era un 
bolnav pe mârte; se dusese de bună -voe în răsboiii 
și avea numai mamă, bătrină şi săracă, iar el sin- 
gurul ei fii. Simţia băiatul că more, şi plângea în- 
tr'una de jalea mă-sei. Şi când a venit Dâmna la 
patul lui, i-a spus de mă-sa şi a început să plângă 
iarăși. Iar Dâmna a stat cea stat, îmbărbătându-l, 
dar de-odată a năpădit-o plânsul de se scuturai 
hainele pe Ea. Iar el văgând-O plângând, a înce- 
put să plângă şi mai tare ca în pierdarea minţii. 

Era şi Ea mamă; avusese o fetiţă, pe Domnița 
Maria, iar Dumnegei n'a voit să I-o lase ca să se 
bucure de ea. Şi şi-a adus Dâmna aminte de co- =, pilul EX cel mort — şi n'avea pe alţii —şi s'a gân- 
dit la potrivirea dintre Ea şi biata mamă a flă- 
căului, şi nu Şi-a putut stăpîni durerea. 

Și n'a mai mers pe la patul bolnavului, ca să 
nu dea cu plânsul Ei pricină de plâns flăcăului și să-i facă ră, amărându-i puţinele zile câte le mai



avea. Trei gile l-a ocolit, căci a patra qi muri flă- 

căul. Şi Insăşi a scris mă-sei o scrisore şi i-a tri- 

mis un ajutor pe câte zile amărite o fi mai trăit- 

Celor însănătoşiţi, când ieşiaii din spital, Ea le 

da bani şi de cheltuslă pe drum și și ca să ducă 

părinţilor acasă. Aceştia plângeau ca niște copii, 

când plecati, despărţindu-se de «Mama lor», iar a- 

casă aveati ce povesti cu săptămânile despre D6m- 

na Elisaveta, despre bunătatea inimei Ei. lar mâ- 

mele cele îngrijate cari îşi ştiau băeţii departe în 

țară străină luptându-se ori zăcând în luptă cu 

mârtea, bine-cuvîntai pe femeia care a fost mamă 

eopiilor lor, şi plângeai şi cereai mila cerului a- . 

supra Dâmnei «care le-a mântuit copiii de morte». 

XVII. 

Pentru” răniți s'a îngrijit ţara cu inimă deplină 

de creştin şi de părinte. Dar mai aveam o grijă. 

Era vorba de o r&splătire a oștenilor pentru 

pentru vrednicia lor. Cei ce s'au întors sănătoşi 

din răsboiii, sau găsit răsplătiți în deajuns prin 

dragostea nemărginită cu care i-a primit ţara. Dar 

mai în deosebi aii fost răsplătiți cu cea mai mare 

răsplată pe care şi-o doresce singur vitâzul: cu 

mulţumirea că şi-aii făcut datoria, că s'a dovedit lu- 

mii cine suntem şi că lumea «Român zice, vit6z zice!» 

Aceeaşi mulţămire aii avut-o şi cei întorşi schi- 

lodiţi. Dar era creştinesce, să le înlesnim traiul 

Wacum înainte, căci se întârseră cu trupul neîn- 

reg, iar ei mai toți erai plugară și meşteşugari. 

Pentru oștenii cei mai viteji se înființase o me- 

Ă 
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dalie «Steaua României». Şi după cum ai noştri se 
bătură cu toţii vitejesce, o primiră mulţi dintre ei. 
Iar cei ce o primiaă, aveati dreptul la o pensie 
anuală pe tâtă viaţa, şi anume de câte 240 lei ser- 
genţii, câte 180 căprarii şi câte 144 oștenii de rînd. 

Tuturor celor schilodiţi pe timpul r&sboiului li 
s'a dat un ajutor pe t6tă viaţa, plătit cu anul. 

Iar pentru dorobanţii şi călărașii câţi au luat 
parte la răsboiii s'a făcut o lege, care-i scutia pe 
t6tă viaţa lor de anumite biruri, pe care ceialalţi 

„ docuitori le plătesc. Apoi, după putinţă, li's'au dat 
“pămâînturi din moşiile ţării, ca să întemeeze vetre 
de moşnean. 

Oficerilor li s'a îmbunătăţit l16fa printr'o lege 
anumită. Iar acelor dintre oficeri, cari pătimiseră 
în r&sboiii şi nu eraii destoinici de ostăşie, li s'aii 
făcut tâte înlesnirile să intre în slujbe de-ale stă- pânirii, având întâietate la ele. 

Iar morţilor pe câmpiile de luptă ţara lea ri- 
dicat monumente, acolo în ţară străină, ca să le 
fie numele şi fapta lor de vecinică pomenire şi să 
scie călătorii de prin Tume, când vor trece pe-acolo 
și vor vedea monumentele, că în locul acela ai 
perit Românii apărându-şi ţara. 

Insăşi biserica pe care-a făcut-o Domnitorul la Griviţa va fi un semn îndelung trăitor al urme- 
lor n6stre prin țara duşmanilor. Astă-di, pe unde 
ne-am luptat noi, nu e țară ture&scă, ci bulgărâscă. - Cu r&sboiul nostru le-am adus şi Bulgarilor un 
bine fără margini, le-am mântuit ţara de robie, iar 
pe ei i-am scos de-asupra nevoilor. Câtă vreme vor 
cânta clopotele hisericii din Griviţa, Bulgarii, dacă 
nu sunt uitători ai binelui făcut, se vor închina
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binecuvîntând dilele când dorobanţii români sfă- rîmai puterile turcesci. Pe preotul acestei biserici îl ţinem noi cu a nâstră chieltuială, şi acum. . Dacă pleci din Vidin spre Miază-di, ajungi după vr'un ceas de drum în marginea satului Smârdan la cimitirele oştenilor români căduţi în lupta cea mai crâncenă a nâstră la 13 Ianuarie 1878. Sunt: două cimitire, de-amîndouă părţile drumului, în- grădite şi avînd fie-care la mijloc un monument. De-o parte sunt oficerii, de-oparte oștenii de rînd. 
Iar pe dă&lul Opanezului, unde vai bătut Românii „eu oștile lui Osman şi le-aii robit pe tâte în diua 

căderii Plevnei, ţara -a ridicat un monument de piatră cioplită. Acolo pe crâsta unui deal stă mo- numentul ca un străjer neclintit la capul vitejilor căduţi pe deal, ca. şi când 'ei ar dormi, iar el ve- ghiază somnul lor Şi ţine pază ca să nu-i deștepte sgomotul lumii. 

  

Monumentul de'a Opanez.



4. CORONA DE OŢEL. 

    
p __“Tija cea dintâi şi cea 
ca 9 de pe urmă a marilor 

j “i | Voevodi, pe câţi i-am 
) avut noi de-alungul 
vremii, a fost întări- 

rea n6mului nostru. 

N6mul românesc a 

, iost şi este nm statornic 
aşedat. De când îşi aduce 

lumea aminte, pe noi aicea ne 
scie, pe marginile Dunării şi 
pe cstele Carpaţilor. Acâsta 
ne-a fost, pâte, norocul cel . 
mai mare dintre câte le-am 

avut. Aii răsărit n&muri de-atunci — căci sînt două 
mii de ani — şi s'a stins, iar noi am răsbit prin 
vâcuri şi-am r&mas tot unde am îost. At venit 
peste noi limbi străine şi-a căutat să ne înprăştie 
ori să ne înpingă în lături, ca să-şi facă loc, şi 
pote că ne-ai clintit vremelnicesce şi ne-au revăr- 
sat pe de lături, dar pe cum apa valului isbit pe 
țărm se scurge iarăși la matcă, așa şi noi ne-am 
întors la locul așegării de baştină. 
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Sa adeverit cu noi vorba, că apa trece pietrele 

rămân, - 
Reul, care nu ne-a lăsat să ne întărim într'ajuns, 

a fost că aveam două domnii, a Munteniei şi a 

Moldovei. Şi eram împărţiţi în faţa duşmanilor. 

Şi r5ul s'a tot sporit, şi'n urmă Turcii ne-ai co- 
pleşit, aşa că mai mult de-o sută de ani n'am avut 

nici Domn nici ţară, căcă ţară ne era robită şi Dom- 

nul un slujbaş al Turcilor. 
Dar răul acesta ne-a deschis ochii și ne-a ară- 

tat primejdia. De când am început să răsuflăm ia- 
răş, cel dintâi gând ne-a fost Unirea Domniilor. 

Strămoșii noştri or fi înţeles ei ce bine le-ar fi adus 

unirea Moldovei cu a Munteniei, dar pote vremile și 

străduințele duşmanilor nu le-aii îngăduit s'o facă. - 

De-odată cu unirea ţărilor surori noi am ajuns 

s'avem un Domn statornic ales de noi, nu trimes 

cu de-asila de Turci și de Ruși. Cel dintâiui Domn 

al Românilor uniţi, vrednicul de amintire vecinică, 
Alexandru l6n Cuza, nu era întru tâte pe voia 

stăpânirilor, cari ne ţinură parte în potriva Turcilor 

şi ne-ati ajutat să ne unim: Ele cereai să ne alegem 
un Prinţ dintrun n6m de Domnitori străini. Atunci 

am ales pe Prinţul Carol. 

Nâmul nostru, unit fiind, s'a deşteptat tot mai 
mult, a prins puteri din an în an tot mai temei- 
nice, şi se simţia tot mai în stare să fie volnic 
pe s6ria lui. Domnia statornică ne-a adus o 6ste 

statornică ; şi ast-fel, bizuindu-ne pe trăinicia n6mu- 

lui, pe Domn şi pe ste, la 1877 când s'a încur- 
cat Turcii iarăş în răsboiă cu Ruşii, n6mul româ- 
nesc s'a simţit tare în de-ajuns ca să scuture ju- 

gul robiei turcesci. Şi ca să dovedim, că suntem
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vrednici de libertate, am trimes oştirile nostre peste Dunăre să se măsdre cu Turcii, “Răsboiul acesta. a fost cea mai bărbătâscă în- cordare a n&mului nostru, a nâmului întreg. Am biruit pe Turci; am dovedit lumii vredni- 

stăpân pe sârta Românilor. La patru anj după r&sboii, la 1881 Domnia n6s- tră a fost radicată în vaza lumii și pusă alături cu stăpânirile străine cele de trâptă mijlocie. Că Pân'atunci Domnia n6stră era Principat, iar Dom- 

să dgicem la un ospăț, fruntașii satului, adecă acei mai cu vagă şi mai cu carte ori din n&m mai cinstit. și mai cu dare de mână, stai în fruntea mesei, Yar acei maj mijlocii cu starea stai pe la mijloc, cei mai codași stati mai cătră uşă, tot așa stăpânirile. țărilor din lume, Când sadună stăpânirile şi când e să-și rostescă vorba, Impăraţii stai în frun- fea mesii, Regii la mijloc, iar Prinții sa Voevodii şi Ducii ori cum se mai numesc ej alt-fel staii mai 

casa unde erai adunate stăpânirile. Stăteam prin tindă ca slujitorii, căci eram robiţii Turcului, iar Turcul sta la mâsă ca stăpân și el Vorbea în nu. mele nostru. După ce Prin r&sboiă ne-am rostit
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Domnirea neatirnată de-a Turcului, am intrat în 
casa stăpânirilor şi ni s'a dat loc mai de cătră 
uşă, căci Domnia ne era Principat. La 1881, stă- 
Pânirile cele mai cu putere, văzându-ne vrednicia 
ne-ai chiemat mai la mijlocul mesei. 

Schimbându-ne felul Domniei statornice din Prin- 
cipat în Regat, ne-am schimbat întru câtva şi aşe- 
dămîntul de baştină al ţării, iar pentru Domnie 
nouă ne-a trebuit semn noi. Când s'a încoronat 
ca Rege la 1881, Domnul Carol, pân'atunci Prin. 
cipe sau Voevod al Românilor, "1 s'a pus pe cap 
o corona de Rege, făcută din oţel de tunuri de-ale 
Tureilor biruiţi. 

După aşedămîntul ţării, Regele nostru cârmuesce 
ţara cu ajutorul a opt sfetnici, pe cari şi-i alege 
El după cum crede că cer nevoile n&mului şi ale 

„Domniei şi cu ajutorul unui mare sfat al ţării, cu 
Parlamentul.: El e tot odată Căpetenia 6stei Ro- 
mânilor. 

De acu înainte Scaunul țării nâstre se va moş- 
ieni din tată în fiu, adecă fiul cel mare, întâiul 
născut,—fetele nau dreptul să domnâscă—va sta 
pe scaunul României după mârtea tatălui său. Aşa 
spun legile ţării. | 

Dar dintru început chiar, după voia lui Dum- 
nedei, s'a făcut o schimbare în legea moştenirii 
tronului. Domnitorul nostru n'a avut parte de co- 
pil—a avut numai o copilă, pe principesa Maria 
care a murit în vîrstă de trei ani. Şi ast-fel 
Scaunul țării nostre i se cuvenia fratelui mai mare 
al Domnului, Prințului Leopold. Dar El n'a primit 
scaunul, lăsându-l fiului săi Ferdinană. 

E], deci, nepotul de frate al Domnitorului Carol,
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e nădăjduitul urmaş în scaunul Domniei româ= 
nesci după Carol I. 

Precum fie-care om caută să-şi întemeieze o va- 
tră de moşnân, să ridice o casă pentru ai săi, aşa 
şi Domnul Carol şi-a clădit castelul Peleş la Si- 
naia, ca să fie cuibul familiei Hohenzolern și vatra 
de moșneni ai celor din familia domnitâre. 

De-acu înainte numai ajutorul lui Dumnegeu să 
se reverse asupra nemului și a ţărei nâstre, căii 
noi cei de astă-di am pus o temelie neclintită 
Domniei românescă, ne-am svîreolit să întărim n$- 
mul, unindu-l sub un singur cap, pornindu-l pe 
calea Dreptăţii şi a Luminii, şi prin încordările 
nostre am făptuit aşa de măreţe fapte în cât vor 
fi de vecinică pomenire prin cărţi şi ca un vecinie 
s6re vor străluci prin vâcuri strănepoţilor noştri. 

Numai de la cuminţenia nâstră a tuturor atîrnă 
e acum, pe lângă voia Celui-de-sus, sârta Româ- 

nilor. Să ne încredem ca şi pân'acum în puterile 
n6mului nostru și să fim gata de luptă şi de jertfe 
când e vorba de ţara în care zac înmormîntate 
Gsele părinţilor noştri şi, iubindu-ne unii pe alţii, 
să adunăm tote năzuinţele vieţii nâstre în spre o 
singură ţintă a n6mului întreg, spre ţinta cea cu- 
prinsă într'aceste patru vorbe: 

PATRIA ȘI DREPTUL MEU! 

   


