
27 

liâne într'ajutor. Rușii se reped înainte. “Tureii —- 

lucru de mirare — nu se împotrivesc cu putere,. 

ci trăgând cu puşea alene, se retrag în bună 

rînduire prin viile şi prin grădinile de d'asupra 

Plevnei. ' 

Rușii în loc să s'astîmpere, își adună la un loe 

sfărmăturile regimentelor -şi bagă în foc într6gă 

oştirea de sprijin. Ei pornesc ca vijelia, scobâră 

prin viă şi prin porumb, şi ajung în marginea 

Plevnei, şi daii să intre în oraş. 

Acolo, pe părîul Tucenitei erai nisce mori apă- 

rate de cinci compănii de turcă. Ruşii năvălesc spre 

mori şi se 'ncaeră cu pedestrimea lui Osman. Erau 

pe-aprâpe vr'o două sute de călăreți turcă ; aceștia, . 

neputând să se lupte pe deal, săriră de pe cai şi 

alergară cu carabinele în ajutorul pedestrimei, lup- 

tându se pe jos. Dar Ruşii îi isbesc cu urgie şi-i 

silese să fugă în oraș. Două bataline de Ruşi în 

vremea asta intrară în Plevna. Generalul rus a 

început să sară de bucurie şi scuturându-și chipiul 

în aer, striga: Aşa răsplătim lui Osman, că ne-a . 

bătut odată. 

Dar una scia generalul şi alta Osman. Batalid- 

nele rusesci cari aii intrat în Plevna, au fost 

copleşite de Turci; nici un soldat rus n'a mai eșit 

din Plevna. Dar aă eşit Turcii cu multă mulţime 

şi ai isbit pe Ruşi cu atita putere, încât i-au. 

trecut şi de la mori încolo, i-aii trecut şi dealul: 

din faţă, i-au trecut peste două trei dealuri şi i-ai 

gonit în chipul cel mai jalnic. _ 

Generalul rus făcuse greşala să'şi bage în foc 

până şi reservele, şi-acum nu avea nici măcar 0 

companie care să stînjenâscă pe Turci..Şi pe când



248 

până în mal. Ast-fel Turcia e apărată despre Du- 
năre şi de rîi' şi de malul înalt şi rîpos; 

__ întrun singur loe malul bulgăresc e mai jos de 
cât malul românesc, în fața Calafatului nostru. 
Acolo Turcii nu aveai scutire de dealuri, de aceea 
ati apărat locul acela printr'o cetate puternică. 

Turcii şi-au ridicat Vidinul mai cu osebire împo- 
triva Austriacilor, cari;îşi găsiseră cel mai lesnicios 
loe de trecere în Turcia pe la Calafat. Vidinul a 

"închis calea Austriacilor, dar a zăpăcit şi pea Ru 
-şilor, căci Rușii de câte ori treceai în Turci a, treceail 
pe la Giurgiu, iar”Turcii din Vidin îşi adunaii oştile 
în Oltenia și s'asvîrleai în câsta drâptă a Ruşilor. 

Oraşul Vidinului are vre-o 40 de mii de locuitori, 
cei mai mulţi Turci, apoi Bulgari şi alte neamuri. 
Şi Români puţintei. | 

Cetatea e în malul Dunării, zidită din piatră. Zidu- 
rile sînt înalte, grose şi trainice, iar despre Dunăre 
sînt năpraznice la vedere şi ridicate din bolovani 
grozavi, cu deschidături ca ferestrele, din cari se 
ivese gurile de tun. Pe ziduri sînt clădite turnuri 
în care se adăpostesc soldaţi şi tunuri. 

De jur împrejurul zidurilor cetăţii erai săpate 
şanţuri adîncă şi late încât puteait să încapă case 
întregi în ele. Şi cu atâta. meșteșug era adusă apa 
dintr'o gârlă, în cât la nevoe Turcii dati drumul 
gârlei care se vărsa în şanţuri şi le umplea. Așa 
că, în timp de răsboiii, cetatea de jur împrejur era 
apărată de un rîii curgător. 

Dincolo de şanţuri pe câmpie de jur împrejur 
locul e mlăștinos de te scufundgi până în briîi şi 
nu te poţi apropia de cetate, de cât numai pe şosele 
cari sînt ridicate pe temelii de piatră prin mijlocul 

4



  

  
  

235 

  

căciuli ţărănesci în cap, luate de la Bulgarii din 

Plevna, pantaloni bulgăresci, pantaloni civilă, li- 

vrele de vizitii, anterie ţărănesci., S'ajuiaă şi ci 

cum puteau. 

XVI.. 

Domnitorul nostru a mulţumit oştirii românescă . 

ast-fel. - - - 

«Străduinţele vâstre, învrednicitele şi: vitejescile: 

suferinţe ce-aţi îndurat, jertfele volnice ce-ai făcut 

cu sângele şi cu viața vostră, tote acestea au fost 

răsplătite şi încununate în giua în care îngrâzit6rea 

Plevnă a cădut înaintea vitejiei vâstre, în qiua în 

care cea mai frumâsă 6ste a Sultanului, cel maj 

strălucit şi mai de s6mă general al săi, Osman” 

Gaziul, ai fost biruiţi şi şi-aii închinât armele 

"înaintea vâstră şi a fraţilor voştri întru mărire, 

înaintea soldaţilor Imp&ratului rusesc. E 

«Voi aţi îmbogăţit povestea măreţelor fapte ale. 

trecutului cu povestea faptelor tot aşa de mărite 

-pe care le-aţi săvîrșit, iar cartea vââcurilor va 

“păstra pe neştersele; ei foi numele acestor fapte 

alături cu numele vostru. i 

«In curînd vă veţi întârce în ţară, purtând fie- 

care pe pieptul său scrise vrednicia sa de oştean şi 

credinţa sa către patrie : Crucea Trecerii Dunării şi 

medalia Apărătorilor Neatirnării României. Atunci 

când veţi ajunge la căminele vâstre, în. oraşele, 

în satele şi în cătunele în care v'aţi născul, veţi 

spune părinţilor, fraţilor, rudelor vâstre ce aţi 

făcut pentru ţară. Bătrinii vă vor asculta, amin- 

tindu-şi de vremurile ' de mărire ale neamului
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să şi le lase în lagăr. Dorobanţii însă trebuiau să 
fie cu mantaleie pe ei. 

Raniţele trebuiau să şi le lase cu toţii în lagăr. 

Căpitanii au căutat printre companii pe toţi oş- 
tenii mai slabi de făptură şi. i-ai dat de o parte. 
Dumnedei singur ştia, ce di de amar şi de trudă 
avea să fie diua de mâine, de aceea ati fost aleşi 
să plece la năvală numai flăcăii voinici şi puter- 
nică, care ar fi putut să rabde o qi şi-o n6pte tâte 
nevoile şi greutăţile câte ţi le-ai fi închipuit cu 
mintea. 

lar de altă parte, căpitanii întrebau pe flăcăi, 
dacă voesc să mârgă în răsboiii, ori să stea în 
lagăr. «Mâine va fi perire cumplită, băeţi» qiceaii 
căpitanii «şi la morte nu silim pe nimeni să se 
ducă. Nu facem silă nimănui să s'asvîrlă peririi ; 
cine vrea dintre voi, să spue, şi să rămâe în lagăr». 
Oştenii de linie n'au avut dreptul să se rostâscă ; 
trebuiau să mârgă la perire, vrând nevrând. Voie 
să se rostâscă, ai avut numai dorobanţii. Dar nici 
unul dintre Români nu s'a ridicat să spue că 
vrea să stea în lagăr. S'aii găsit câţi-va Ovrei, 
care aii găsit pricini, singuri ei vre-o cinci-deci, şi 
au r&mas. | i 

Pe sâma acestora, a celor slabi şi a celor fricoşi, 
aii rămas în lagăr, departe, raniţele şi mantalele. 

Şi li s'a spus flăcăilor, să îmbrace pe diua de 
mâine pantaloni albi de pânză, atât Rușii cât şi 
Românii. A 

Asta se făcea pentru ferirea.de încurcături, căcă 
hainele ostăşesci fiind cam aceleaşi, şi ale Turcilor 
şi ale creştinilor, albastre ori roşii, se putea în- 
timpla — precum s'a întîmplat mai târdiii — ca de 
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robiţii, după ce plecase colonelul Cotruţ cu ai săi în 

satul Smârdan. _ 
Abia plecase colonelul când începură să vie în 

redută compănii de-ale maiorului Stoilov. Ele 

spuneai că, neputând răsbi de focul Turcilor, sait 

adăpostit în şanţul cel larg din stânga puţului, 

iar după ce-a mai slăbit tocul turcesc, sai seulat 

şi-au venit la redută. 

Maiorul Ulescu, vădând că lupta se lungeşte în 

sat, şi audind împușcături mereii, a lăsat robiţii 

în paza căpitanului Amărășteanu şi a plecat în 

sat, ca să dea ajutor colonelului. În marginea 

satului, sa pomenit însă că Turcii trag de la 

stânga, de unde-va, în compăniile sale. 

<Altă redută», strigară soldaţii. Maiorul băzuind 

că prin sat e lupta mare, nu ştia ce să facă. Să 

intre în sat, ori să cotâscă la stânga spre redută € 

Dar în urmă, chemând pe maiorui Teleman, care 

îşi rînduia compăniile în.cimitirul satului, amândoi 

se repediră spre redută. | | 

Turcii, îndată ce -vădură pe-ai noștri, au sărit, 

la tunuri. Dar cum eraiti zăpăciți de grâză, n'a 

îndreptat tunurile cum se cuvine şi trăgeau prea 

scurt. Obuzurile'cădeaii tot la picidrele Românilor 

scormonind pămîntul. Atâta răi le-aii făcut numai 

că pămîntul scurmat - de ghiulele sărea în tote 

părţile, isbind pe soidaţi. | 

Dar băeţii alergau cu vîrtute şi s'asvîrliră pe 

redută. o 

Turcilor nu le ardea. de bătaie. Când ai ajuns 

Românii la parapet, Turcii le-aă ieşit înainte dân- 

du-le puşcile. Maioruli-a adunat pe toţă în redută,



   

  

   

    
  

SVÎRCOLIRI PE SUB PĂMÎNT! 
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fost potopiţi de o năvălire peste n6pte a Turcilor 
dintr'alte redute, căci fără de plumbi, degeaba li-ar 
fi fost vitejia şi lupta cu baioneta Şi cu patul pușcii. 

Atunci din vale începură trîmbiţele să sune | 
semnul de retragere. Incet şi trăgând cu cele mai 

"din urmă glânţe spre redută, dorobanţii s'ai dat 
înapoi pe clinurile dealului, spre reduta lor, cea 
cucerită la amiadi, cu jalea în suflet că lasă cetăţuia din mână. Turcii n'a eșit din şanţuri ca să go- 
n6scă pe ai noștri; se temeati de întunerec, şi erati şi ei obosiţi şi le cădea așa de bine că-i lasă Ro- mânii în pace. 

IX. 

A fost tristă și plină de amaruri n6ptea pe care au petrecut-o dorobanţii noştri, unii în reduta cucerită şi alţii departe sub dealurile Loscoveţului în tabără cw'ntărituri, Dup'atâta încordare şi stă- ruinţă de peste qi, ei se simţiai sfîrșiţi de obosslă. Carele cu muniţiuni 04 nu sosiseră, şi ei ai fost siliți să petrâcă nOptea nemâncaţi. | Până târgiă în n6pte, ei rătăciră prin văi şi pe dealuri ca să-şi adune morţii şi răniții şi să-şi nu- mere pierderile de 6meni și de arme. Pest6 o sută de dorobanţi periseră şi mai mulţi de patru sute zăceaii răniţi prin. corturi. ” Bieţii Gmeni n'aii închis ochii cât e nâptea, de grija să nu-i isbâscă fără de. veste Turcii. Ai: stat încinşi şi străjuind până'n giuă. Dar niă obostla, nici fâmea şi veghiarea necontenită nu le făcea atâta supărare şi nelinişte ca gândul că ai
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x 

Turcii şi Românii se svircoleai, isbindu se la 
„drâpta și la stânga, lăsaţi cu totul întîmplării, fă- 
când ce le vinea mai întâi în minte şi ce-i povăţuia 
ursita lor. 

Pe parapet se încurcat băeţii noştri prin ţăpu- 
şele gabi6nelor. Acolo steteau Turcii şi aşteptau 
pe năvălitori, şi se încăerat de piept. Nu iscusinţa 
luptării, nu bunătatea armei, nu îndrăsnâla omului 
hotărai lupta, ci puterea braţelor.Cine era mărunt şi slab, pierea, strivit în braţe şi asvirlit ca mingea. 

Se apucai unii de alţii de peste mijloc şi se trudeai să se răstârne, şi nu le pasa în care parte, ori la drâpta în adîncul redutei ori la stânga în 
adîncul şanţului. Iar dacă se resturna numai duş- manul, bine, dacă se resturnată amîndoi de-odată, iarăşi bine: Mai puţin unul de al lor, dar şi unul 
de al duşmanului. Se încleştaii câte doi, câte trei, se încleştai câte dece, şi nu simţea nimeni” mMuş- 
cătura dinţilor în obraz ori în umăr, nu simţea 
unghiile tăindu-i resuflarea pe gât şi dacă iata- ganul îi spinteca pîntecele şi-i scurgea maţele, spintecatul se lupta înainte şi nu simţea. 
Numai într'o luptă așa de desnădăjduită, ca pe parapetul Griviței se cunâsce lămurit ce preţ are pulierea de bărbat, căci acum era vorbă numai de tărie trupâscă, nu de minte deștâptă şi de armă Iscusită. 
Căprarul Andrei Stoica, din Podenii Prahovei, sări pe parapet cu pușca întârsă; lovitura dintâi cu patul puşeii a împroșcat în tâte părţile capul 

unui Harap ce-i ţinea calea, a doua lovitură a rupt de: peste mijloc pe un Ture care străpunsese pe sergentul Florea Diaconu. Apoi lăsând puşca, el
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răzor, şi s'ascundeaii din noă culcându-se şi ochind 

iarăş. Şi în chipul acesta, răsleţiţi. vînătoreste, tot 

înaintaă trăgând în Turci, de după tâte adăpos- 
tirile. câte le puteau găsi. 

Turcii din redan ochiai şi ei şi aşșterneaii ici 

colo pămîntului pe câte un dorobanţ. De pe un 

deal, la spatele lor, şase tunuri de-ale n6stre, ale 

căpitanului Hertel, bățeati redanul cu ghiulele şi 

zăpăceaii pe Turci. Şi sprijiniți de tunuri, doro- 
banţii ochitori se tot viraii înainte. 

Iar când aii fost la vre-o câte-va asvirlitură de 
piatră de la redan, în urma lor răsăriră de după 
o sprincână de pămînt cele şase compănii de nă- 
vălitori, căci numai şase compănii în loc de opt, 
avea regimentul pe atunci — şi începură s'alerge 
spre adăpostirea” Turcilor. Ele erai la vre-o mie 
de pași în urmă. | 

Atunci tâte tunurile turcesci de prin redutele 
învecinate şi de prin şanţurile resfirate pe dealuri 
începură «să radă» pămîntul. Asviîrleati adecă o 
plâie de obuzuri înaintea compăniilor nâstre, de-a 
curmezișul, ca să le închidă calea. „Şi se. târaii 
obuzurile ca şerpii pe faţa pămîntului şi scormoneaii 
dealul şi vărsau fier aprins în tâte părţile. 

Dar dorobanţii în şiruri strînse şi dese alergai 
din răsputerile suiletului, cu baionetele întinse. fără 
să tragă toc. 

La stânga alerga compania a treia, la drâpta com- 
pania întâi, amînd6uă ale Ieşenilor, iar la mijloc, 
drept înainte năzuia compania a patra a Vaslue- 
nilor. In urma acestei compănii, la vre-o sută de 

  
pași, alerga compania a doua cu steagul regimen- 
tului, cu faşine şi cu scări. Şi cu toţii r&sbeau prin
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“erau mândri Boroenii. Acesta, al doilea, 'Tudor 

Nicolae, când s'a dat semnul de retragere, deși 

rănit tare, a apucat de gulerele bluzei pe douirăniţi 

de mârte din satul lui și a început să-i târâie după 

el, ca să-i scape. Şi i-a adus până la un loc, dar 
fiind lovit în spate- de un gioţ a 'cădut mort. Când 

i-ai adunat sanitarii, mai pe urmă, cu tâte trudirile 
lor n'aă putut să desfacă mânile sergentuliti. din 
gulerul bluzei celor doi, aşa îşi încleștase mânile 
în haine, și au fost siliți sanitarii să tae bluzele 
ca să descleșteze pe sergent. Şi l-aii îngropat așa, 
cu pumnii sfrînşi şi în fie-care pumn cu câte o 
bucăţică de bluză, ca mărturie pe ceea lume de 
câtă dragoste avuse să-şi mântuie -frâţii ! 

O irumâsă pildă de iubire frăţâseă ai vEdut, pe.: 
timpul retragerii, bataliânele : din frunte. Căguse 
un soldat — moldovean din batalionul lui Nicolae 
Ion — pe locul cel neted din faţa redutei. Fratele 
său obosit peste măsură, se repegi să-l ia în spate. 
Neputând, îngenunchie lângă mort şi începu să 
tragă tocuri spre şirurile de 'Turci cari înaintat. 
Părendu-i-se, pote, că glânţele turcesci. isbese în 
trupul mortului săă frate, se senlă de unde era și 
din noi se aşegă în genunchi între mort şi Turci, 
par'că voind să apere pe mort de glOnţe cu propriul 
său piept. Degeaba îi strigaii aj noștri, cari -se tot 
îndepărtai, degeaba îl chiemaii să lase pe mort 
şi să intre în şiruri, el trăgea într'una focuri des- 
nădăjduite cu o nespusă iuţălă spre Turci. In urmă 
il răsturnară glânţele, şi în curînd peste trupurile 
amîndorora trecură şirurile de Nizami. Aceşti soldați 
erau Tâder și Nicolae ai Diaconiţii. .. 

Dintracest batalisn de Moldoveni mau rămas
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alătură în gura morţii. La urmă, ei ar fi fost bu- 
curoși, să n'o fi făcut, că deteră şi de pagubă şi 
de ruşine. 

II, 

Pedestrimea Ruşilor era căm. de-o potrivă la 
2 Pă să 

N . .y 
număr cu-a nâstră. Aveam vr'o opt-deci de mii de Gmeni. Călărimea, a nOstră cu a lor la un loc. 
era de dece mii. Ast-fel, socotind şi pe cei din ar- „ tilerie, Osmân avea pe capul săi o sută de mii de luptători, cu vr'o cinci sute de tunuri. Şi Ai săi din Plevna să tot fi fost pe jumătate atâţia. El avea vr'o. sută dou&-deci de tunuri, şi " pedestrime de. patrugeci ȘI cinci. de mii de Gmeni. Călăreţi. vro două mii. 
Dar se 'ncredea în puterile sale. El însuşi om hotărît şi plin de bărbăţie, în puterea vîrstei, pre- ţuia cât o oşiire. întrâgă. Era om pornit spre fapte viteze și stăruia să le facă. a 

„Puterea lui de căpetenie era priceperea lui în- tale r&sboiului, şi încrederea ce-o avea în sine însuși şi în oştirile sale. Oşiirea ' ce-o avea îi er ascunsă prin redute, iar aces; lucru îi încgia şi-i întreia puterea. Creştinii ai scos vorbă mai târgiă că se bat cu pămîntul, căci întradevăr ei bătea cu. tunurile în grămedi de pămînt, pedesirimea asvîrlea plumbii în ziduri de- Pămînt, fără ea să vadă pe duşmani. Se luptaă cu oștiri nevădute. De după ascungătorile lor, Turcii trăgea într'ai noştri ochindu-i, pe loc neted şi deschis, iar aj noștri trăgeai în neştire, așa cum spune Peneș 
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Dar când ai ajuns ainoştri la pod, s'au asvîrlit aşa 

de iute spre Turci, în cât Turcii n'aă avut vreme 

să tragă. S'au încăerat compăniile din frunte, de 
amândouă părţile; un şir de soldaţi de-ai noștri 

au cădut dintr'odată la pămînt. A urmat apoio 

învălmăşelă scurtă ; mai repede de cât vă spuiu 

s'a făcut o grămadă de morţi în capul podului, de 
Români și Turci. Indârjiţi să str&pungeaii luptă- 

torii cu baioneta şi-şi striveaui capetele cu patul 

puşcii. 

In câtă vreme gici un Tatăl-Nostru, se isprăvise 
totul. Turcii aii început să se retragă încet spre 

Novoselu, împuşcând într'ai noștri. 
Lupta asta a fost cea mai scurtă din câte le-ait 

purtat Românii, şi una dintre cele mai sângerâse. 

Peste o 'sută de 6meni zăcea clae pe grămadă— 
şi morţi şi răniţi — în amestec Turci cu Români.. 

Mehedinţenii nică la podul Hârleţului n'aă năvălit 

cu atâta vitejie în Turci, ca acum. Toemai de 

aceea Domnitorul Carol a lăudat regimentul doro- 

banţilor mehedinţeni mai cu osebire şi Pa decorat 
cu <«St6ua României». 

Lupta de la podul Novoselului a fost numai o 
prevestire sângerâsă a luptelor ce ai urmat, la 
vr'o câte-va ceasuri în urmă, la Smârdan. La redu- 

tele satului acestuia, Românii. şi-a arătat t6tă 
vitejia, iar lupta lor e cea mai vrednică de adu- 

cere aminte dintre tâte de câte am avut noi parte. 

VI. 

Gerul se pornise cu nădejde, de vre-o câte-va 
„dile, iar negura era statornică prin văile acelea.
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cât a amăgit şi pe Ruşi şi pe Români cu fiinţa ei 

Căci ori-cum te învirteai prin împrejurimi, nu ve- 

deai dou& redute, ci numai una. Ori dâlurile aco- 

pereaii o redută dintr'o parte, așa că nu vedeai 

de cât pe ceealaltă; ori, dacă te uitai din spre sat, 
s'acoperea.una pe alta, cum acopere o mână pe 

ceealaltă când lipesci palmele ca să te închini. 

Se scia însă bine, că sunt două. Se vedea după 

păreţii lor ; ai Plevniţei erati mai înalți, iar pămîntul 

se cunoscea că e prâsp&t, de curînd săpat.: 

Dar ce depărtare e între ele, cum staii aşedate 

pe crâsta dâlului, nu se putea ştirici. Din pricina 

asta, oficerii iscoditori ai locurilor nici n'aă bănuit 

că sub Plevniţa e o vale — <a Sângelui» — şi 

neștiinţa despre ea a fost singura vină că am 

pierdut lupta la Plevniţa şi am lăsat pieririi peste 
o miie de flăcăi prin văile Bucovei. 

Ruşii socoteaii aceste redute dacă nu ca zăvor al 
Plevnei, cel puţin ca adăpostul cel mai primejdios 
al lui Osman. Fie că erai străbătuţi de credinţa 
asta, fie că intrase numai spaima în ei după gro- 
zavele înfrângeri ale lor la Griviţa, ei ai încre- 
dinţat aceste redute Românilor. Ori-care ar fi fost 
temeiul acestei. încredinţări, faptul e mărturisit 
de toţi străinii, că Românii ai fost rînduiţi cu 6stea 
în locul cel mai primejdios. 

- 

IV. ” 

„ Oştirea n6stră şi Domnitorul Carol ai sosit la 
levna Miercuri, tocmai cu o săptămână înainte 

de să&rbătârea Tăierii Capului Sf. Ioan. 
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s'adunară cu tâtă puterea pe crâsta dealului şi îm- 

piedecai. plutele să se apropie de mal. Atunăă, fără 

de veste, eşiră Rușii adăpostiţi sub mal şi cu stri- 

găte de navală, săriră asupra 'Tureilor. 

Turcii -bănuiaii că sînt Ruși sub mal, dar nu 

aşa de mulţi. Şi cu tâte că vădură r&sărind atâta 

mulţime de Ruşi cu baionetele pe pușcă şi cu tu- 

nuri, Turcii nu se speriară şi 'ncepură să scobore 

8 ei, ca săi întâmpine. Dealul era acoperit cu 

vii, şi era priincios şi unoră şi altora. Ruşii, după 

poruncă, înaintară printre vii, fără să tragă focuri. 

Ei se repedeai numai cu baioneta. T6tă dimineţa 

sat tot învălmăşit acolo pe deal, încât erai mai 

mulți morţi în vile de cât araci. | | 

- In vremea asta, Ruşii soseaii mereă cu plutele 

şi mereă alergau tot mai mulţi spre crâsta dea- 

lulai. Cu tâte că eraii strimtorați răi de Ruşi, 

“Turcii se luptaii în două părţi, unii ţineau piept 

aică năvălitorilor, iar alţii  băteaii Dunărea. T6te 

plutele Ruşilor erau pline de morţi, muite se scu- 

fundară cu tunurile şi cu hrana soldaţilor. Unii 

dintre -Ruşi, acum că era  giuă, mai scăpară cu 

"motul la mal. | De 

O plută, pe care s'aflaii vr”o ş6se-deci de soldaţi, 

a fost luată la ochi de Turcă, cu salve. La salva 

dintâiă căgură morţi trei-deci şi patru dintre ei. 

Pluta, dusă de puterea apei, trecu tocmai pe din- 

naintea pedestrimii turcesci, şi la a doua salvă 

cădură morţi toţi soldaţii afară de trei. Aceştia 

trei se munceaii s'abată pluta, căci se ducea ținta 

spre ma! în mâna Turcilor, dar a treia salvă de 

puşcă ucise pe doui dintre dînşii. Atuncă, cel din 

urmă soldat rămas în viaţă — rănit şi el în spate — - 

7 7 
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„cu Ruşii şi ca un balaur din poveste, care se sbate 
luptându-se cu mârtea în propriul săi sânge, se 
svîrcolea din resputerile-i din urmă şi dobora pe 
vrăşmași. El r&spunsese marelui duce, că e hotărit 
să se bată până la cea din urmă picătură de sânge 
— și iată-l că se bătea, arătând că e om şi vor- 
besce numai'un fel de vorbă. Vedea el bine, că 
totul e degeaba, dar nu voia să se .lase, de cât 
numai mort, ca el să fie cel din urmă din miile 
sale de ostaşi, cel din urmă pe care vor pune creş- 
tinii mâna. . 

Impotrivirea lui era încă de temut ; pe lângă 
el erau puţini, dar tot unul şi unul, cei mai voinici 
dintre Nizami, dușmani neîmpăcaţi ai numelui creș- 
tinesc şi soldaţi cari îşi împlinese datoria. Un obuz 
se sparse lângă Osman și-i ucise calul; Osman se 
luptă înainte, pe jos, şi cu tote că era om în. 
vârstă, frămînta pămîntul sub el şi era pretutin- 
deni. Veni însă un plumb, îi trecu prin picior, şi 
Osman cădu jos. Repede ai săi îl ridicară şi pu- 
nându-l într'o trăsură cu patru cai, porniră spre 
Plevna. | 

El nu scia ce e pe. şes. 
Pe când alerga trăsura spre Plevna, se iviră de- 

odată în cale-i Români. Osman, mirat cu totul, când 
a vedut pe Români venind spre el, a dat vizitiului 
poruncă să întârcă trăsura. Se isprăvise cu intrarea 
oştirei lui prin redute. Dar unde să mârgă ? Din- - 
coce îl strimtorau Românii, dincolo Ruşii. Rana 
îl durea, oștirea lui era strivită. Sa oprit atunci 
la o căscidră de pe sosea, ca să'și lege rana şi să 
vadă ce mai e de făcut. 

Turcii, cregându-l ucis, şi-au pierdut cu totul
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Flăcăii îşi pierd răbaarea şi fără de nici o po- 

runcă încep să tragă spre Turci. O salvă, două, 

trei. Turcii îşi îndoese focurile și stai tot mai în- 

drăsneţi. Românii îşi chieltuiseră trei plumbi din 

şapte câţi aveai. 

Mai o salvă, mai una, şi iarăși una. Deg6ba. 

Turcii stățeai ca zidul şi trăgeaii cu mânie, de 

scufundai pămîntul. Ei aveaii câte o sută cinci- 

geci de plurabi de om. Românii mai aveai câte 

un singur plumb! 
Atunci colonelul în desnădejde trimete porunca 

să vie alte compănii, nu ca ajutor, ci ca să schimbe 

pe celelalte. Compăniile cari veniaă, aveai plumbii 

toţi, adică șapte. 
Puțin lucru. Iar alte companii nu erai pe-aprâpe. 

Da+ una o ştiam noi, şi alta o ştiau Turcii. De 

unde să bănuiască ei, că Românii p'aii plumbi! 

Cum ar mai fi dat iama. Dar așa, când v&dură 

pe câmpie alergând compăniile, cărora li se dase 

Straşnică poruncă să nu tragă de cât de la trei- 

deci de paşi, Turcii se cutremurară. Credură că 

vin să sporescă pe celelalte. | 

Repede ei s'adunară, își întOrseră tunurile şi-o 

apucară îndărăt de unde plecară. Noi am fi putut, 

să-i gonim de-a lungul câmpiei, de ți-ar fi fost mai 

mare aragul, dar lipsa plumbilor ne ţinea pe loc. 

Nu ne da mâna să-i zădărim, ca nu cum-vă să se 

întârcă şi să ne cunâscă din rara descărcare, că 

n'avem glOnţe. | 

__ Dar dacă se întore, măi băeţi, mai mulţi şi 

mai cu vîrtute ? - 

— Ne fac de ruşine! Ia, chemaţi şi pe cei din 

redute, ca să-i speriem măcar cu mulţimea.
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să-l ştie. Unii erati trişti şi cu inima stri însă, alţii 

cântaii doine jalnice de prin munţii ţării lor şi cu toţii 

erai duşi pe gânduri. Cei ce împleteaii nuelele ca . 

să facă faşine, par "că-şi împleteau dqilele truditei 

vieţi întrun singur mănunchiii pe care aveau să-l 

asvîrlă mâine întrun pustiii de şanţ turcesc, -de 

“vecii vecilor. Iar alţii, săpând pe dealuri. şanţul 

lor de adăpost, rădicaă sapele cu oftături şi lise. 

părea că-şi sapă. mormîntul lor, şi, gândindu-se la 

trudele bănuite ale dilei de mâine, le venea par'că 

de pe acum să se aşege în mormîntul pe care-l 

săpaii şi să tragă pămîntul peste ei. 

Şi câte unul, curăţându- -și baioneta pe un răzor 

unde-va, se gândea că pste şi dincolo, în Plevna, 

pe un răzor o fi stând uh Ture, curăţându-și şi 

el baioneta, şi că puterea Celui de. sus i-o fi hotărît 

unul pentru altul, -să se străpungă cu baionetele. . 

Şi toţi alergaii, toţi 'se pregăteau, umblând iuți - 

şi ca scuturaţi de friguri, şi ochii multora vor îi 

fost umediţi de lacrămi. Mamele acasă plâng şi ele, 

rag boii în bătătură, se jocă prin curte. copiii, şi 

uite dincâce 6meni svîrcolindu- se în ţărîna scor-. 

monită de obuz, e6me pustii de dealuri, văi în- 

tunecate şi pline de sânge... 

Tuturor oştenilor li sa dat astădi-vin şi mân- 

care mai bună. Apoi li s'a mai dat. mâncare- pe 

două gile, s'o aibă cu. ei, carne fiartă. şi pesmeţi,. 

iar pâine şi brânză pe trei dile ; plumbi li şaă. 3 

împărţit îie- căruia pe câte trei gile. "Toţi trebuiaii 

să aibă apă în bidone. | 

Oştenii. de linie aveati “să fie îmbrăcaţi numai 

în tunică şi cu chipiură albe î în cap. Mantaleie aveai 
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Aceşti 'Lurci fugari aii stat în valea Griviței două 

gile şi o nâpte, fără de foc, în bătaia. puşcilor şi a 

tunurilor şi tremurând de grâză într'acel. învăl- 
mășag de oştiri luptătâre. Iar când s'au întors în 
Plevna, şi-au găsit casele pustiite şi jăfuite de 

Bulgarii care atâta aşteptară, căci au furat: până 

şi uşile şi geamurile ferestrelor. 

Era mare ticăloşia 'Turcilor din Plevna. Rămaşi - 
pe drumuri, fără case, fără haine, fără nimic, pur- : 

tând groza de Bulgari Și de soldați — cu tote că... 

soldaţii nu. le făceaii nici un r&ă, cel mult dacă-i 
batjocureaii — se ascunseră în fundul pămîntului. 
Diua îi mai vedeai tîrîndu- -se de-alungul zidurilor 
şi întindend mâna cerşitore spre. oficeri, dar îndată 

ce se însera, periau fără urmă. Casele şi prăvăliile 

le ţineau sub zăvor. | 
Insi-şi Bulgarii cei cu avere, îşi țineau casele şi . - 

prăvăliile închise. Cei mișei s'apucaseră de haiducie - 
şi ucideau pe Turci, ca pe câini, ba omorai şi sol- 

daţi de-ai noştri, dacă îi găseau mai singurateci. 

In fie-care di Cazacii trăgeau câte două-zeci şi cinci 

de vergi la «bratuşki» — aşa numea Ruşii pe Bul-: 

gari, — căci în fie-care di se întîmpla să prindă 
Bulgari, cari ucideau pe soldaţi şi-i dospuia de 

haine până la piele. 
Prăvălii deschise aveai numai Ovreii cei ce se 

ţinea după oștiri. Aceştia vindeai vin, zahăr, vutcă, 

cernâlă, creiâne. și jăfuiai lumea cu neruşinatele 

preţuri ce le cerea: câte trei-zeci de lei chilo de 

brânză, creionul un lei, un litru de vin prost zece 

lei, o ţigară de cincă parale câte 80 de bani. Așa că 

la urmă comandantul Plevnei le-a făcut un tarii 

mai cinstit şi a bătut cu nuelele în piaţă pe vr'o
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De cealaltă parte, la satul Griviţa, Ruşii o pă-. 
țiră tot aşa. Dintâii biruiră pretutindeni, iar la 
urmă pretutindeni fură bătuţi. 

Lupta, pe partea asta, sa petrecut la reduta 
Griviței, la acea vestită redută, cea mai mare dintre 

tote, care a potopit cele mai multe oştiră şi rusescă 
şi românescă. Pentru dobândirea ei, ai perit peste -. 
patru mil de Gmeni.. 

Rușii înaintară spre Griviţa cu trei regimente. 
Ei se repediră după obiceiul lor, cu capul plecat 
şi cu pușca în mână, şi luară cele dintâi şanţuri, 

se repediră spre cele din linia a doua, şi după o 
luptă cu negrăită pierdere de Gmeni, cuceriră şi 
acest, rînd de șanțuri, şi se năpustiră "n valea din 
faţa redutei. 

Costa văii se umpluse de sînge, aşa că se făcură 

şir6ie şi curgea în vale, ca dup'o plâie. Dar Ruşii 
ajunseră la al treilea rînd de șanțuri, cele de sub 

parapetul redutei. Erai puţini acum Rușii, dar 

înfierbîntaţi de tot, de nu-şi mai dedeai soceţâlă, 

câți sînt şi unde merg. . - 
Ei sar în șanțuri, s'agaţă de parapet, dar aică 

li se isprăvesce vitejia. Turcii de sus, scot iataga: - 

nele, pun baionetele pe pușcă, întore patul puşeii 

şi taie şi străpung şi strivesc pe cei ce năzuiese 

pe parapet. Rușii cad, împinşă în şanţ. Atunci două 

batali6ne rusesci pornesc într'ajutor de pe muchia 

dealului, dar atâta foc asvirl Turcii asupra lor, în 

cât Ruşii cad mere, cad într'una și când a fost 

în vale:n'a mai r&mas nici unul în picidre. Tot aşa
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genunchii şi acolo rămase, căci în clipita aceea 

Va trăsnit un ture cu patul puștii în ceafă şi i-a 

rupt: 6sele gâtului. 

In clipita următâre răsare din şanţ maiorul. Ni- 

colae Ion, cu obrazul numai sânge, cu bluza tâtă 

sfişiată, plin de noroiu şi fără chipiu. După el, 

gl6tele. Scăpase ca prin farmec de câte-va baionete ; 

a fost isbit însă în dou€ rînduri cu pumnii în 

obraz. În fruntea dorobanţilor săi, se apucase cun 

sergent ture de gât „şi în svîrcolire îşi sfişiară 

amândoi hainele, apoi îu asvîrlit în noroi. Trecu- 

seră peste el şi Turcă şi Români, şi căgură morţi 

în vremea acâsta doi sub-locotenenţi, Valentineanu 

şi Dănescu. 

Să contenim aică cu povestixea, ca să ne întârcem 

la celelalte batali6ne. 

In clipita în care a sărit Ion Niculae cu ai săi 

în şanţul turcesc, din paralela nâstră ieşiră cu 

mare strigăt dorobanţii munteni, în cap cu maiorul 

Handoca, şi începură să alerge spre redută. 

Purcii îi întîmpinară cu salve de puşci, tunurile 

de pe dealuri începură să-i bată în costa stângă. 

Seceraţi, ca snopii, de foeul turcesc, dorobanţii se 

răriră dintro dată; maiorul Handoca, isbit de un 

glonţ. căqu rănit şi rămase jos. 

Atunci compăniile şovăiră. Căpitanul Ionescu 

însă, în fruntea companiei lui, sări înainte; un 

plumb veni şuerând şi trânti pe căpitan la pămînt. 

Locotenentul Rătescu își asvîrli compania înainte, 

dar fu rănit şi el, şi compania stătu pe loc. Nepu- 

tând să înainteze, întreg batalionul s'a culcat 

atunci pe pămînt, ca să scape de glânţe. 

Aceştia stăteaii acum pe loc, așternuţi câmpului,
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de datorie, încrederea în puterile națiunii năstre 

şi credința către Domn şi către steagurile 6stei. 
Zar tuturor, celor de sus şi celor de jos, să ne fie 

0 propăvăduire a tot ce ne ajută întru întărirea 
neamului românesc. 

Se înţelege, tâte acestea sînt o țintă frumosă, 
cea mai frumbsă şi mai vrednică a unei cărţi, 
și ei vorbesc de acâstă țintă ca de un lucru dorit 

nu împlinit. Dar vor veni după mâne alții şi vor 

serie mai cu pricepere şi mai bine şi se vor tot 
„apropia de acestă ţintă. - 

Gândul să, scrii, ceva despre resboii, avend 
-finta acesta, mi l-a dat d-l Haret, ministru al 

șeolelor. Doue cărţi au isvorit din gândul acesta : 

cartea de faţă şi « Povestea unei corâne de oțel». 
Ele se întregesc una pe alta şi trebue privite ca 

o singură carte, o poveste a redeșteptăriă nstre. 

Cartea o închin acelor ce ai silit pe Turci să 

ne închine steagurile. Faptele povestite sînt ale 
lor, şi aş vrea să le ştie tâtă lumea şi să fie 

iarăș şi iardş povestite şi ridicate în slavă, căci 

vrednice sînt şi dintr'însele ni s'a isvodit puterea 
de adi a neamului şi statornicia ţării. 

G. COŞBUC 

p
n
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mlăștinii. Iar dincolo de mlăștini Turcii îşi aveai 

redute pe dealuri, şanţuri cu metereze şi alte apă- 
rări şi întărituri, cu mulţime de ste, vîrită în 
pămînt, şi cu tunuri. | 

„ De-alungul Dunării mai aveaii Turcii vre-o dece 
cetăţi, dar ca Vidinul nici una. Și de când o clădiră, 
nici o 6ste dușmană n'a putut-o bate. In ea încă 
nu intrase picior de vrăjmașş, așa era de pu- 
ternică. 

Vrăşmăşia n6stră cu Turcii de la Vidin a început. 

Intr însa era, la începutul r&sboiului, Osman-pașa ; 

el a asvîrlit cea dintâi ghiulea de tun în Calafat 

fără ca noi până atunci să fi arătat duşmânie și 

gând de bătaie. | 

Pe când băteaii Ruşii cetatea Nicopolei, Osman 

a eşit cu 6stea din Vidin ca să dea ajutor celor 

din Nicopole. Şi nu s'a mai întors, căci a tot mers 

înainte şi s'a înfundat în Plevna. 

El a lăsat în Vidin o 6ste de 12.000 de Gmeni 

cu multe tunuri, cu hrană de ajuns şi cu tot ce 

trebue oștirii, pe vreme îndelungată. Căpetenie 

oştirii era un Izet-pașa, om iute și cu inimă, un 

bărbat ca şi Osman de îndrăsneţ şi de hotărit. 

El şi-a întărit redutele pe de laturile cetăţii şi 

a rînduit 6ste prin satele de prin prejui. Satele 

apărate cu tunuri şi cu pedestrime, erau aşedate 

aşa: pornind din malul Dunării, din. josul apei, 

Nazir-Mahala, apoi mai încolo Tatargic şi Novoselu, 

mai înainte Rupcea şi Rainoveea ; tot înainte, de 

"ceealaltă parte a oraşului spre Răsărit, Smârdan şi 

Tnova şi ajungând iarăş pe malul Dunării, în susul 

apei, Capitanovcea şi Ceişelu.
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luptase omul 30 de ceasuri, când intrând el într'o 

redută de acolo, când alungându-i Turcii din. ea, 

iar în urmă alungându-l Turcii cu totul. 

Abia acum, la lumina dilei, se vădu întreg ade- 

vărul netericitei lupte de ieri. Pe de-asupra văilor 

se mai vedeai norii. de fum, cari atîta. au fost 

de puternici în cât nu se risipiră nici acum. Mirosul 

de sânge pătrundea din văi până pe comele dea- 

lurilor, şi tot lungul văilor era numai noroiul 

amestecat cu sînge. 

Dacă erai în valea Bucovei, vedeai dealul din 

faţă negru de trupuri morte, şi te întorceai cu 

spaimă şi fior, şi iată celalalt deal, şi mai plin de 

cadavre. Şi fugeai la stânga în valea Griviței, ca 

să scapi de priveliştea morţii, şi găseai într'acâstă 

“ale întreit mai mare numărul morţilor, și alergai 

în văile 'Puceniţei, dar aici abia puteai să pătrundi 

de cadavre. Alergai într'altă parte spre văile Radi- 

şelului, spre Krişin, şi ori încotro ai fi mers, dealu- 

pile erai numai cadavre şi văile numai sînge. Pe 

o întindere de 40 de chilometri eraii numai morţi, 

întinşi unul lângă altul. Drum de o di pe jos! 

Periseră peste 20.000 de Gmeni. Era urgia lui 

Dumnedeii. Şi după atâta svircolire şi atâta morte 

de om, creştinii nu se aleseră de cât cu o singură 

redută cucerită — şi şi aceea de Români — şi li se 

tăiase ork-ce nădejde de a se mai prinde de piept 

cu Osman. 

Creştinii asvîrliseră grozăvenie de bataline 

asupra capului lui Osman, asvîrliseră cinei dile de-a 

rîndul plâie de ghiulele şi de obuzuri din cinci- 

sute de tunuri asupra redutelor lui, şi iată, la urmă 

nu numai că n'a putut să-i intre în casă, dar nică



In fie-care n6pte mureaii de frig cu sutele. Dimi- 
nâţa se vedeaii în zăpadă ici şi colo culcuşuri, 
unde s'adunaseră peste nâpte Turcii grămadă, unii 
peste alţii, ca să se încăldâscă. O sâ&mă se ridicati 
în zorii gilei ţapeni şi cu junghiuri în tâte 6sele, 
dar alţii nu se mai deşteptaii. Ii vedeai morţi, gră- 
madă, cu ochii ca de sticlă, semă&naţi de-alungul 
câmpiei. Şi — lucru de grâză — toți aceşti morţi 
eraă despuiați până la piele, căci tovarășii lor, 
îndată ce-i vedeaii morţi, îi desbrăcati de haine şi 
le îmbrăcaii ei, ca să nu piară de frig. 

Iar printre cadavre zăceai cei bolnavi şi acei 
ce mureaii. Aceia dintre ei, cari erati născuţi în ţările 
calde unde nu e niciodată iarnă, periră mai întâiii de 
îrig. Harapii erati adunaţi unii peste alții, grămedi 
colo și colo, iar peste ei cădea zăpada cerului şi-l 
îngropa. Şi pretutindeni, cât era: câmpia de mare, 
S'audeaii gemete nesfirşite şi răgnete, şi vecinicul 
strigăt desnădăjduit al Tureilor: Alah, Alah! Şi 
pretutindeni, unde te uitai, numai Gmeni întinşi pe 
zăpadă, unii svârcolindu-se în gura morţii, alţii 
murind în liniște cu capul îngropat în zăpadă. 

Cei mai voinici, oră aceia care aii avut norocul 
să fie îmbrăcaţi mai bine, tâtă diua alergai și 
jucaii din picidre, ca să se încăldâscă. Vedeai 
necontenit cum ici şi colo câte unul dintre cei ce 
jucau prin zăpadă, cădea de-odată fulgerat de jun- 
ghiuri ori r&sbit de ger şi s'aşternea - câmpiei ca 
să moră. 

Pe la amiadi veneaii căruțele ambulanţei rusesci 
ca s'adune morţii. In marginea câmpiei săpaii sol- 
daţii câte o grâpă mare, apoi veneaii cu căruțele 
şi r&sturnai grămaâă în grâpă pe cei morţi. Pe
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de ne-au cerut făină pentru ste, făină le-am dat, 
„de pe-aii cerut fin pentru cai, le-am dat fîn. Le-am. 
ajutat să-şi care lemnele pentru podul de peste 
Dunăre, am. bătut cu tunurile malul turcesc al 
rîului, ca să pâtă trece dincolo. Dar ce n'am făcut 
pentru ei! - | 

Iar când â venit "Parul în Ploesci, Marele-Duce 
„ “i-a făcut un raport despre starea oștilor. Intr'acel 
„raport, lung cât o. di de post, se vorbea de câte 
“în s6re.şi 'n lună, dar de noi nică o vorbă ! Nu 
"pomenia nici cu 0 slovă măcar despre ajutorul 
nostru, despre perirea în care n6-am asvîrlit pentru 
ei. Ba, să nu mint, pomenea întrun singur loc 
„despre ţara nostră, şi gicea căeo țară neme: nică 
şi că drumurile n6âstre de fier sînt ticăl6se. | 
“Ne cunoseeam. noi, Gmenii. Dice o vorbă din bă- 

trîni: Rusul îţi intră în casă şi se închină Ja ie 5ne, 
dar cu ochii e pe sub laviţă. De câte ori aii purtat 
Ruşii r&sbâe cu-"Tureii, giceaă că le pârtă pentru 
uşurarea sorții. creştinilor stăpâniţi de Turci, şi e 
lucru de mirare, că tot-deauna se mulțumea să 
facă pace cu Turcii pentru o bucăţică de pămînt 
ruptă dintr'o ţară creștină. 
Nu s'ait bătut nici odată, şi — de-o mai fi — nu se 

vor bate nici de acum cu Turcii, de dragul creş- 
tinilor, cum nu al6rgă lupul la miel cu. gândul să-i arate, drumul către stână. . Sa 

Şi de-aceea, înainte de a intra În. ţară la noi ca să trâcă în Turcia, noi am făcut un legămînt cu ei. Anume, să iscăl6scă pe hârtie că 
cinstit în. ţară la noi, -şi că la plecar 
nu vor lua nimic din ce-i al nostr 
mîntul iscălit de Ruși, 

se vor purta 
ea lor îndărăt 

: u. Spunea legă- 
că ei ne chezăşuese cu 
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el. Ajung la baionetă. Un Harap ridicase iataganul 
să despice capul căprarului, dar căprarul îi ia 
înainte şi-l străpunge prin umăr. Intr'aceeași vreme 
oticerul turc, care stetea pe coma şanţului trage 
cu revolverul în Şerban. Nu-l nemeresce, iar Şerban 
se asvîrle la oficer, neavând vreme să facă mişcarea 
cu puşcă, și-l apucă cu stânga de gât şi-l prăvă-, 
lesce în şânţ. 

R&sbesc acum. ai noştri prin-şirul de Turci de pe -cOma șanțului. Lon al Gaftei, dorobanţ din Mă- răşesci,  asviîrle 'cel dintâii  faşina lui în şanţ şi 
cade cu ea de-odaâtă, tras cu cârligul de un Ture. 
Repede asvirl şi alţii faşinile lor, iar căprarul Vasile al Iencii din Câmpuri, începu să-și potrivâscă 
scara să scobâre în şanţ. 

Sergentul Radu Răileanu n'a aşteptat scara; el a sărit de-adteptul' în şanţ, în capul Tureilor, par'că ar fi sărit în apă. 
_ Şanţul fu repede umplut cu faşine ; repede să- riră dorGbanţii într'însul şi se încăerară de gât cu "Turcii. Unul, Coman Telegarul, îşi scăpase pușca - sub-picidrele luptătorilor ; începu atunci să care la pumni Turcilor şi să-i isbâscă în tite părţile, pe care cum punea mâna. | 
In vremea asta tăsbiseră de mult prin şanţ, la alt capăt, flăcăii e: linie ai lui Mărăcineanu. | - Maiorul Şonţu n'a apucat să-și vadă băeţii ajunşi | la șanț. Se ţinuse tot în rînd cu ei şi nu căuta nici măcar adăpostirea, pe care era dator s'o caute. „Ca ori-ce comandant al unei lupte, ca nu cum-va -cădând: să se lase soldaţii fără căpetenie. Mergea tot înainte şi tot, pe loc deschis, ca să-l vadă sol- daţii şi săi îmbărbăteze. Dar a venit un obuz şi 

s 

s



202 

  

Iar cu cealaltă jumătate Osman a plecat înainte 
ca să rupă lanţul de oștiri rusesci și să-și des- 
chidă cale. 

In fruntea tuturor mergea unul Atuf paşa, cu 
Gstea sa. El a isbit mai întâiti pe Ruşi. Osman 
venea la mijloc cu stea sa; el era călare pe un 
cal alb, căpătat ca dar de la Sultanul, Lângă el 
erai opt harapi toți cu felinare roşii în vîrful su- 
liţelor. Acesta era semnul, după care aveai oştirile 
să cunâscă locul unde se află Osman. 

In rînd. cu pedestrimea venea tunurile lor, pe 
aceeaşi linie, şi se tot opreaă și trăgeau şi iarăşi 
plecaii înainte cu pedestrimea. 

Repede ca mânia lui Dumnezei s'au revărsat, 
bataliânele  turcesci pe șesul dintre Dubnic şi 
Etropol, iuți ca. urgia cerului s'au desfășurat “pe 
şes, înegrind câmpiile. Ruşii din şanţurile înain- 
tate deschid focul, dar iute-iute sînt alungaţi din 
şanţuri şi trîntiţi la pămînt. Altă linie de şanţuri 
ale Ruşilor e cucerită cât ai bate în palme. Acu 
Turcii se reped spre redutele grenadirilor ruși, 
într'o clipită ei sar în şanţuri şi împrăştie pe 
Ruşi în tâte părţile. Deg6ba îşi adunaseră Ruşii 
aici t6te puterile, degâba chibzuiseră tot felul de 
măsuri de împotrivire, tabârele lui Osman se re- 
varsă potop, şi nu pote nimeni să le ţie drumul. 
Grenadirii din redută cad isbiţi de fulgerătârea 
iuţâlă a  nizamilor, Rușii muşcă pămîntul în furia apărării lor, dar Turcii pătrund în redută 
şi-l r&sbese de pretutindeni, Opt tunuri cad în mâna Turcilor, alte şase, şi-apoi alte patru, și . Ruşii sînt striviţi de vîrtejul năvălirii, Se încaeră lupta acum sub zidurile altei redute, dar Ruşii
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din redută, ieşiră şi reservele lor din lagărul în- 

tărit, şi se revărsară peste Români. 

Mărăcineanu r&sbea merei și s'asvîrlea orbesce 

spre Nizami, așa că flăcăii îngroziţi îi strigau : Nu 

te vîrî aşa înainte, dom” căpitan ! Iar într'o vreme 

un sergent, Stoica Vasile din Brăila, s'a asvîrlit 

după căpitan şi prinqându-l de mână la smuls 

îndărăt căcă îl vedea încunjurat de Turcă. Sergentul 

Stoica a fost isbit şi în pântece şi în obraz cu 

baioneta şi a căgut, dar a avut vreme să împingă 

pe căpitan îndărăt. 
Isbeai flăcăii noştri cu neţărmurită iuţime, dar 

cădea potopiţi de mulţimea Tureilor. Sergentul 

Constantin Velicu isbise pe un locotenent turc, dar 

“Turcul înainte de cădere avuse vremea să descarce 

revolverul spre Velicu. În- clipa descărcăturii, sări 

căpitanul Vasile Panu şi mai isbi odată pe Ture cu 

sabia, tăindu-i mâna din cot, dar într'aceeaș clipă 

căpitanul a fost isbit prin gât de un glonţ șia 

cădqut peste sergent. | | 

Şi cădea. aşa, într'una, flăcăi spintecaţi cu ba- 

ioneta, şi căprari şi sergenţi cu capetele strivite 

de paturile puşeilor, şi oficeră ciuntiţi de vii, dar 

flăcăii năzuiai tot înainte, şi Mărăcineanu tot în 

truntea lor, împingând pe Turcă: spre redută. 

Acum ajung la al doilea şanţ. Ai noştri erail 

puţini, mai puţini de jumătate din câţi. ai plecat, 

şi eraă copleșiți. Infierbîntaţă însă, şi ne mai aştep- 

tând nici o scăpare de cât mârtea, s'asvîrl spre 

şanţ. Nu mai aveau faşine, căci nu le luară cu ei 

din cel dintâi şanţ, dar nici nu se nai gândeaii 

acum la ele. Răsbese pe la gura șanțului câţi-va, 

cu sergentul Bălăşoiă, un mehedinţean înalt şi pu-
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nâstre, ca şi când numai ei ar fi cucerit reduta, 

iar noi nici n'am fi fost pe-acolo. Dar sa făcut. 

dreptate, în sfatul generalilor; Ruşii aii primit ca 

plean două tunuri Jar noi trei. Steagul a rămas al 

nostru, căci noi Pam smuls. 
Pe înoptate reduta era cuceriţă pe deplin. A Maiorul 

Candiano al vînătorilor intrase în redută sărind 

peste -parapet, înainte de smulgerea steagului, și 

a fost o întîmplare cu mult noroc.că n'a perit, 

căci se amestecase printe luptători şi trăgea cu 

revolverul în Turci şi-l isbea cu sabia: 
Şi tot s'adunaii Românii şi Ruşii în redută, s'adu-: 

naii mereii, ca să mai dobâre cele din urmă r&- 
măşiţe ale 'Turcilor din redută. 

Indată ce Turcii cu Sevfet ieşiră din ea, cei din 

Plevniţa au început să bată cu urgie spre Griviţa, 

“căci acum nu mai era a lor.-O ploaie de plumbi a 

început să şuere pesfe redută — tâte puterile Plev- 

niţei se ridicară să bată în Griviţa, dar era de 

geaba, căci pe parapetul ei căpitanul Pruncul înăl- 

ţase steagul românesc al dorobanţilor din Roman. 

XVIII. 

Tn redută se ingrămădiseră şi Românii şi i Ruşii 
Li 

.. p 

în amestec Erau vre-o două mii de Gmeni- adunaţi 

şi nu era loc pentru atâţia. 

Locul strîmt, morţii peste care cădeau în învăl-- 

măşâlă, bălțile de plâe şi de sînge, pămîntul alunecos. 

şi focul ce venia din partea Tureilor, zăpăciră. cu 

totul pe ai noștri. Nu era căprărie lîngă căpră-. 

rie, necum o companie lîngă alta, iar neorinduiala
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ia cât de curînd Plevna, ori îi bagă pe toţi în 

r&cori. 
Atunci generalii ruşi — cum am spus — strânși 

cu ușa şi strîmtoraţi, se rugară de noi să le păzim 

de Turci laturile şi să străjuini Nicopolea. Indată ce 

ai noştri trecură Dunărea, Ruşii porniră din nou 

asupra Plevnei, şi erai acum mulţi, şi mergeai mai 

cu veghiere. 
Dar în vremea dintre întâia luptă Şi a doua — 

"tocmai dece dile — nici Osman nu stete cu mâinile 

în şolduri. EL şi-a mâi adunat oştire de prin ora- 

șele învecinate şi şi-a ridicat redute. Intre altele, 
şi-a făcut Griviţa, cea mai puternică dintre t6ts, şi 

Bucova. Dacă la întâia luptă, Ruşii au găsit pe 
Turci adăpostiţi în nisce şanţuri făcute în grabă, 

de vr'o 10 mii de Gmeni în trei dile, la lupta a: 

doua i-ai găsit în eetăţui strașnice, la care au lucrat 

30 de mii de Gmeni 10 dile. | 
Ba într'aceste dile Osman s'asvirli asupra ora- 

şului Lovcea, din jos de Plevna, pe care-l cuceri- 
seră Ruşii şi steteaii acolo, ca un ghimpe, în spatele 
lui Osman. Turcii bătură răi pe Ruși, îi scâseră 

iute-iute din oraş şi-i fugăriră în risipire. Pe lîngă 

altele, mai dase şi asta de capul Ruşilor-. 

Oştirile rusesci începură a doua luptă la Plevna 

într”'o Luni, cu două dile înainte de Prorocul-llie. 

Des de dimin6ță tunurile lor începură să bată cu 

multă putere asupra Plevnei. Eraă o sută dou&- 

deci de tunuri cari împroşeai redutele turcesci, și 

gemea pămîntul de vuet. Turcii răspundeail vîrtos. 

Era câţă, şi Ruşii se apropiaseră tăre de tabiile 

lui Osman. După ce aă cântat tunurile vr'o opt 

ceasuri, regimentele de pedestrime aii intrat în foc. 
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grei. Se adunaseră vulturi la cadavre; şi cu tof! 
sgomotul puşcilor, într'una'sporiati nourii de corbi 
ce se adunail din spre munţii Balcanilor. Românilor 
le era mai mare. milă când vedeai pe fraţii lor. 
mâncaţi de pasările cerului, şi n'aveaă bieţii nici 
o putere să-i îngrâpe. | | 

Apoi, cei din reduta nâstră nu puteai" eşi din 
redută, căci tâte împrejurimile ei erai sub bătaia 
pușcilor şi tunurilor turcesci. Neputând. să aibă 
drum pe nicăiri la tabăra n6stră, ei nu-și puteai 

_- aduce mâncare şi muniţiuni. Naveaă nici apă de 
băut: drumurile la isvâre erai în mâna Tureilor. 
Numai nptea se furișau din redută, de aduceau * 
apă de pe dealuri ori muniţiuni din tabără, „dar 
şi atunci le mergea răi, căci Turcii, îndată ce îi 
simţeaii, deschidea focul dir: tâte părţile. 

Aşa nu era de dus. Trebuia să-și schimbe 
viaţa. Să iasă din Griviţa şi s'o lase arăş în mâna” 
Tureilor ? Ar fi fost ruşine. Dar nici nu se gândeai 
la asta, se gândeati să nu s'astîimpere nicidecum, 
până n'or pune mâna și pe. Plevniţa, ca să aibă pace odată. 3 

“ Intr'o Marţi cuceriră Românii Griviţa şi tot într'o Marţi, la o săptămână, hot ărîră Să isbâscă Plevniţa Pe care nu o putură cuceri - bataliânele lui Şonţu şi Mărăcineanu. 
. Era însă grei lucru. De-oparte, ajutor din tabără nu puteai să aibă; de alta, locul deschis dintre redute, cam “vro 500 de, metri, era drum prea lung în vreme de năvală, era cu neputinţă să-i străbaţă sub plâia de foc a Turcilor. Acest drum trebuia scurtat, şi un alt drum trebuia făcut, ca să aibă
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ceput să-şi facă şanţuri și întărituri, aşedându-ș şi 

tabăra temeinic. 
Aici, în tabăra de la Golenţ, le-a sosit acestora 

vestea despre căderea Plevnei şi li s'a trimis scirea 

că le va sosi tabăra Plevnei într'ajutor. 

Dar până ce au sosit, tote oştirile de la Plevna - 

a trecut, mai mult de o lună. In drumul'lor ele ai 

dat tot de sate pustii, de-aceea dice cântecul Os» 

_tăşesc: , - 

De la Plevna până n Lom 
Nam găsit picior. de om. 

Stolurile nâstre de călăreţi risipite pretutindeni, i 

„Gin tabăra de p6. Lom, aut fugărit pe Turci de prin 

tâte satele, aşa că ai noştri pe la Crăciun erai stă- 

pâni pe tâte ţinuturile de la Rahova până aprâpe 

sub zidurile Vidinului. 

“ Sărbătorile: Crăciunului le-ai petrecut ai noștri 

în corturile taberei de pe Lom. Puţină parte de 

oştire, cea pornită mai în urmă de la Plevna, şi-a 

„petiecut, sărbătorile pe drum prin sate pustii şi pe - 

câmpii viscolite ; acâsta abia a treia di de. Crăciun 

ajunse în tabăra cea mare. 

II. 

Vidinul — numit de Români 'Diul — era. cea mai 

tare cetate a Turcilor .dintre câte le aveail ei.pe 

Dunăre. 

„Cât ţine Dunărea de 1a Turnu-Severin până în 

“Marea-Nâgră, malul „drept e mai înalt de cât cel 

stâng. Tâtă ţara românâscă e şâsă pe lângă Dunăre ; 

dar dineolo, pa malul bulgăresc, dealurile se întind
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fi căqut o plâie repede, cu grindină cât pumnul, 

aşa era sgomotul tunurilor pe de-asupra văilor. 

Şi le era neîntrerupt vuetul, căci fie-care tun avea 

să: tragă tot din :zece în zece minute, şi cum erai 

aşa de multe, bubuiturile lor curgeaii una după 

alta. Se desprindeaii pietrele de pe costele dealu- 

rilor, de tremurătura văzduhului, și clocotul era 

până la cer. Şi în urletul acesta, soldaţii steteaii ca 

beţi, ca şi când s'ar fi prăbuşit peste ei o apă 

mare şi repede şi i-ar fi înecat. Nu vorbeaii nimic, 

steteaă nemișcaţi, cu mâna pe geanta plumbiior, 

ca s'o apere de plâie. 

Ofițerii, cu glugile în cap, steteaii nemişcaţi şi 

ei, ascultând vuetul de tunuri, cu ochii pironiţi 

- întwo parte. Şi e6ţa era aşa de grosă că nu vedeai 

nici la patru-zeci de paşi. Flăcăii simțeau o ame- 

ș6lă, li se învirtea lumea şi ustura ochii. Udi 

până la piele şi încărcaţi pe picidre cu noroiul li- 

picios al văilor, tremuraii asurdiţi de clocotul tunu- 

rilor şi neputând să se vadă o companie pe alta. 

Asta a fost rugăciunea de dimin6ţă a tunurilor. 

După vr'o două ceasuri, aii tăcut tâte de-odată. 

Nu se mai augea nimic nici în cer, nici pe pămînt. 

Dup'atâta vuet, a venit o liniște ca în fundul pă- 

mîntului. 

Şi plâia cernea mereu. . 

După alte două ceasuri iarăşi ai început tunurile. 

La amiază-qi s'a mai ridicat câţa și s'a limpedit. 

“cerul. Acum începură să vie căruțele, cari aduceau 

în căldări acoperite ciorbă pentru soldaţi. . Mân- 

carea caldă a. mai prins inima flăcăilor. La câte 

sute dintre ei le-a iost'cea mai din urmă mâncare! 

Sârele era acum fierbinte ca un cuptor aprins 

7
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asvirlă odată asupra redutei. Nici trudă şi obosălă 

nu mai simţiau, nici spaimă şi grije de sorta lor. 

Li se înfiăcărase inima. Atîta putere are cuvîntul 

de îmbărbătare al oficerilor, şi atita avînt pâte 

aduce între cei obosiţi iubirea de fapte.viteze. 

Cârmuitorul năvalei de la Griviţa, colonelul An- 

ghelescu, porni cu t6tă graba la Domnitorul nostru 

ca să-l întrebe dacă mai pote să mai trimâtă băeții 

înc'odată în foc. Găsi pe Domnitor îngrijat şi dus 

pe gânduri. «Ce să facem Măria Ta peste n6pte ? 

Să ne dăm îndărăt?» Domnitorul s'a întristat şi 

mai tare. «Nu, colonele ! Indărăt să nu ne dăm». 

— «Atunci să stăm pe loc ?» — «Dacă nu putem 

să facem alt-eeva mai bine să stăm pe loc. Intă- 

riţi-vă cu șanțuri acolo, în faţa redutei, şi fiţi cu 

ochii în patru să nu vă isbâscă Turcii !» Colonelul 

părea că n'a înţeles cuvintele, și a întrebat din 

noi : «Ori, să mai mergem odată înainte ?5 Ochii 

Domnitorului scânteiară. EI sări în picidre. «Dacă 

voesci să mergi înainte Și să mai isbesci odată 

reduta, e şi mai bine !» — «Dar soldaţii, Măria Ta, 

nu voese. Sunt prinşi de grâză și obosiţi». Dom- 

nitorul sa întristat din noii și dise aşa într'o d6ră 

— «Daca vrei D-ta, încârcă să-i duci înainte chiar 

şi dacă nu voesce!» — «Măria Ta, băeţii vreati !» 

Si Domnitorul, par'că voia să chiotâscă de bucurie 

multă : — «Duca vreau ei, atunci să mârgă înainte, 

tot înainte, chiar şi dacă nu vrei D-ta !» 

Colonelul eși apoi, încredinţând pe maiorul Can- 

diano şi pe căpitanul Grozea s'aşeze compăniile în 

linie de bătae şi, împreună cu u Ruşii, să mai is- 

bâscă odată 'reduta.
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vr'o două-deci de Gmeni, el luase în mână o puşcă 

şi, stând pe brânci, ochia spre fesurile din redută: 

Între ochitorii cei mai din frunte şi Turcă nu era 

acum mai departe de cât o asvîrlitură de băț. 

Atunci maiorul făcu semn gorniștilor să sune 

de năvală. Muscelenii şi cu ilfovenii alergară cu 

baioneta. Sa 

«Daţi de tot!» striga maiorul «daţi de tot». EL 

vorbea moldovenesce, find din Bacăi. «Nu vă lăsaţi, 

puitor b Şi alerga <puii> maiorului vitejesce. Dar 

neputându-se stăpâni, maiorul Ene, își tot scotea 

capul peste ridicătura de pămînt, ca să vadă cum 

“ al6rgă şi pe unde sînt răsleţiți oştenii şi, dacă ei 

vor fi înglotiţi pe aprâpe de redută, să iasă şi 

el cu ai sei la larg. Un sergent se tot asvîrlea după 

maior, luându-l în braţe şi-l scobora cu grabă în 

şanţ, rugându-l să nu-şi pue capul când nu e nevoe. 

Dar maiorul era aprins; tot lua puşea Și trăgea 

şi sta ce sta, şi iarăș îşi scotea capul. 

Se vede, că vrun Ture din redută l-a eunoscut 

după chipiă şi, în credinţă că maiorul iarăş o să 

seâtă capul, i-a purtat Sâmbatele şi-a ţinut pușca 

intită pe locul acela. Abia s'a înălțat Ene din noi, 

când glonţul din redută i-a trecut prin piept şi prin 

umăr şi l-a trîntit în şanţ. Ela cădut, plin de sînge, 

sprijinit de sergentul de la spate şi abia a putut 

rosti vorbele : «Tot înainte, puilor ! Şi daţi de tot !» 

Prin şirurile dorobanţilor treci repede, ca un 

fior, ştirea că şi maiorul Ene a murit. 

Semn r5ă! Şi, întradevăr dorobanţii începură 

să slăbească focul, să-şi domolâscă alergătura. 

Noroc, că tocmai în clipele acelea se umplu costa 

de olteni. Veniai mehedinţeniă aduşi de căpitanul
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cu 11 tunuri. In apropierea lor, mai spre Apus 

era un lagăr turcesc, numit Baș-tabia de unde 16 

puteai sări Turcii întrajutor în câte-va minute. 

Plevniţa era pe crâsta unei ripi. Valea de sub 

ea era largă cca de cinci asvîrlituri de . piâtră. 

Flăcăii noştri o numiră «Valea Singelui» căci în 

ea aii perit cei mai mulţi Români. Costa din faţă 

era repede şi fără nici o adăpostire ; pe rîpa de. - 

sub redută era mai la o parte un tufiș. de aluni. 

Intre Plevniţa şi cealaltă redută pe 'c6ma unui 

deal, era loc oblu, parte semănat cu porumb, parte 

loc de pășune. - 

Griviţa era pe muchia dealului, de către şosea. 

Pe vremea când ati isbit Ruşii de două ori Plevna, 

pyin Iulie, Osman avea pe partea asta numai o 

redută, Griviţa. În grabă el îşi ridicase numai trei 

redute, ca să-şi apere cele trei şosele care intră 

în Plevna : reduta Griviţa, de-asupra șoselei Gri- 

viţa-Rusciuc, reduta de pe Dealul-verde ca să-i 

'apere şoseaua ce duce spre munţi şi spre Țarigrad, 

şi o redută la Opanez, de-asupra podului de peste 

Vid, ca să apere şoseaua care duce la Vidin. 

Ruşii aă năzuit atunci să intre în Plevna pe şo- 

sua Griviței. T6tă pierdarea lor a fost la reduta 

acâsta. De aceea prinseră grâză de ea. : 

De la înfrângerea Rușilor până la sosirea oști- 

rilor nâstre — vreme de cincă săptămâni — Osman 

şi-a tot, ridicat redute. Iar acolo unde a fost isbit 

de Ruşi, la Griviţa, a băgat de s6mă mai cu temeiii. 

ce întăriri trebue să facă şi pe unde, ca să fie cu 

veghiare deplină. Şi a început să ridice Plevniţa, 

ca sprijin. Griviței. Şi i-a chibzuit aşegarea: într'un 

Joc nestrăbătut, şi cu atita meșteșug a. făcut-o în'
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sate și se apropiară până în dreptul Opanezului, 
având străjeri mai până la podul Plevnei. 
„Indată ce i-ai zărit Turcii de dincâce de rîi 
din redutele Opanezului, ai început să bată cu 
tunurile şi să-i împrăștie. Călăreţii sai aședat apoi 
la satul Gorni-Etropol. 

Duminecă, până în diuă, Tureii de la Opanez 
ai plecat cu multă putere de pedestrime, cu călă- 
veţi și cu tunuri, să alunge pe al noştri de la Etropol. 

Călăreţii noştri aveaii cu ei dou&-spre-dece tunuri, 
dar pedestrime nici măcar un om. 

Tunurile lor erai aşegate pe un deal. In vale călă- 
reţii. In faţa tunurilor eraii semănături de porumb 
până în rîul Vidului. Ai noştri vedeai pe de-asupra 
porumbului, cam la vr”o două mii de paşi, riul Vid 
şi podul de peste el, iar de-acolo înainte dealurile 
Plevnei. Iar pe dealuri vedeati scoborînd şiruri de 
pedestrime turcâscă, Şi în urma ei călăreţi de-ai 
lui Osman. S E 

Iar din Opanez băteaii tunurile spre Români. 
Tunarii noștri lăsară în pace Opanezul şi-şi în- 

dreptară tunurile spre pedestrime. In scurtă vreme 
călăreţii turci ai apucat fuga la vale spre Vid, iar 
pedestrimea s'a împrăştiat pe după dealuri şi nu 
s'a mai vădut. Atunci, ai noștri își îndreptară tu- 
nurile spre Opanez şi se gâlteviră vreme de un 
ceas cu cei din redute. 
Porumbul era mare, şi Tureii străcurându-se prin 

porumbul de pe dealuri scoboriră pe nesimţite 
până la rîă, apoi trecură în linişte rîul, pedestrime 
şi călărime, și dintr'odată răsăriră pe șesul Etro- 
pulului. Ai noştri nici nu visati de asta. 

Turcii isbese pe roșiorii de strajă Şi-i alungă  
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lor. Se spune că erau odată doui fraţi, care trăia în două sate înduşmănite unul cu altul. Odată un frate se duce n6ptea și aprinde casa celuialalt frate, şi-i înjunghie şi boii. Când Pati întrebat ju- decătorii de ce-a făcut aşa, a r&spuns: Frate, ca frate, dar e dintr'un sat îndușmănit cu satul mei, şi făcându-i r&ă lui, am făcut răi satului. Şi când i-ait dis iarăşi: Dacă aveai ură pe toţi sătenii, de ce-ai sărăcit toemai pe fvate-tăă ; le-a răspuns, că frate-săii îi era mai în drum. | " Aşa o făceau Rușii cu noi, Românii le erai mai în cale, şi ca să simtă durere țara tureâscă, aprin- deai pe Români, 
De aceea umblam tot cu ghiaţa 'n sîn de grija dragostei lor. Iar acum când aii intrat în ţară, ne uitam după «i, urmărindu-i cu ochii, ca pe cel bănuit. Ne-au cerut oştirea, să se bată alături cu a lor, dar nu cu ochii deschişi, ci legată la ochi, Iar când am voiţ să sărim asupra Turcului, să-l prindem de piept ca să ne dea ce-a fost al nostru şi ceea-ce ne-a luaţ cu de-a sila, Ruşii ne-aă oprit, dicând că nu e nevoe să ne ostenim, căci au să ne scâtă ei de la Ture ceea ce dorim. 

Iar cum ne-ai scos Şi cum ne-au dat, e mărturie fapta lor, căci după răsboii ne-ai luat şi ceea ce ne-ait lăsat.Turcii : ne-ati rupt o bucată dim ţară, Ciuda nâstră n'a ținut mult. După bătaia de la Plevna, ni s'a schimbat cântecul, Ruşii ne cerură 

Nu puteam NOI, creştini, să lăsăm pe alţi creştini Să-şi dea sufletul în mâna păgânilor, și nu puteam lăsa ţara nostră să fie călcată de oştile Sultanului 
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A treia di după Siînta Paraschiva, oştirea nâstră 

s'a pornit spre Vadin. Maiorul lene cu compania 

lui de dorobanţi din Bucuresci mergea în fruntea 

tuturor, el avea să dea năvală asupra redutei. 

Călăraşii din Gorj o apucară iute şi cu sîrg, 

înaintea dorobanţilor și intrară în sat. Dar când 

i-ati vădut Turcii din redută, ai început să împușce. 

Maiorul atunci, apropiat de redută, îşi aşeqă la 

mijloc dorobanţii, la dr&pta pe călăraşii din Sucâva, 

la stânga pe cei din Argeș, ca să şi-i pâtă revărsa 

pe de lături şi să prindă pe Tură. Tar pe călăraşii 

din Gorj i-a trimes pe drumul Ostrovului, ca să 

fie pe acolo, dacă s'ar întîmpla să fugă Turcii din 

Vadin spre Dunăre. 

Vre-o sută de dorobanţi se r&sleţiră spre redută 

şi începură să se gâleevească din plumbi cu Turcii. 

În vremea acâsta sosiră și cele două tunuri ale 

nâstre şi-şi căutară loc, de unde să bată. 

Ea cam pe la amiadi. Pureii din redută împuşeaii 

slab, şi abia se vedeai câte-va fesuri pe parapet. 

Dar când a bubuit tunul nostru, umplând valea 

de urlet, par'că sar îi deşteptat 'Lureii din somn ;.. 

parapetul redutei s'a umplut aintr'odată de Turci, 

şi de după tote ridicăturile de pămînt r&săriră 

fesuri roşii. Pușcile lor încep acum să trosn6scă 

iute şi cu mânie şi culcă pe vre-o câţi-va dorobanţi” 

Ai noştri se împrăştiară trăgând de după copaci, 

iar alţii cu baioneta pe puşcă înaintară vîrtos pe 

clinul dealului. Erau acum la şase sute de paşi 

departe de redută, acum la cinci sute, acum la 

patru sute. Alţi vre-o câţi-va dintre dorobanţi, loviți 

de glânţe, se rostogolesc pe colnic şi se prăbuşesc: 

în vale. Atunci tunul românesc a pubuit a treia
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să ţie paza cetăţii şi să bată laturile ca iscoditori. 
Asta s'a întîmplat toemai în mijlocul verei, pe la 

- Sântul Ilie. | 
Pe zidurile cetăţii Nicopolei fâlfâia acum stâgul 

românesc. De departe, pe Dunăre, se vedea trico- 
lorul nostru jucându-se în vânt d'asupra înălţi- 
milor turcesci. Inainte cu vr'o trei-sute de ani, 
neastîimpăratul nostru voevod, Mihaii Vitâzul, cu- 
treerase cu oştile sale Bulgaria, pustiind cu sabie 
şi cu foc tăriile turcescă şi ducând gr6za pretu- 

“tindeni. Pornise într'o iarnă viscoidsa, trecu Du- 
nărea pe ghiaţă, bătu Nicopole şi o cuceri. Atunci 
a tâlfâit întâia dată stâgul nostru pe zidurile acestei 
cetăți, iar acum, după trei sute de ani, nepoţii lui 
Mihaii ai călcat pe urmele str&moşului lor şi 
întoemai ea el aii cutrerat tăriile turcești şi le-ati 
sguduit din temelie. - | 

Cine ar mai fi gândit să mai âjungem noi și 
aceste dile! Aşa de: mult ne isbise sGrta, că t6tă 
lumea -credea, că nu mai este vlagă în noi — şi 
iată-ne ! Cu adevărat trainic nm -e n6mul nostru 
şi dacă a fost pus multă “vreme la încercare, e că 
Va iubit Dumnegei. ă 

VII. 

Ţarul dete porunci, să se adune alte oşti în Rusia Şi s'alerge cât se pote de iute în ţara turcâscă ; trimise în pripă porunci oștirilor cari înaintată spre alte părţi să se 'ntârcă îndărăt și să se apropie de Plevna ; își întări tabăra cât putu de iute si scrise generalilor săi, straşnică seris6re, că, ori să-i 
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Abia pe la amiadi mai vedeai puţin s6re, răsbind 

prin câţă, în colo t6tă qiua era întunecată ca într'un 

amurg. a - 

Târgiă, după miezul nopţii, Miercuri spre Joi, 

colonelul Cotruţ, îşi scse din tabără flăcăii şi-i 

înşirui în pr6jma satului Smârdan, ca să-i aile 

zorii zilei gata de năvală. Ameţiţi de somn şi 

amorţiţi de gerul nopții, Gmenii steteai în şiruri 

întinse, pândind prin întunerec ca să nu-i lovâscă 

“Turcii. - 

Mai de către qiuă s'audiră împuşcături pe partea 

drâptă a companiilor. Pureii veniră să ispitâscă 

Jocul şi puterea oștirii nâstre, “şi dând prin negură 

peste o companie de Români, ai început să descarce 

puşcile. Dar ai noştri i-ai gonit pe câmpie, urmă- 

zindu-i cu focuri. 

Se făcuse qiuă cum se cade, dar fiind negură 

mai dâsă ca într'alte dile, Românii trebuiau să-și 

curme gândul de năvală în diua asta. Erau ca 

întrun iad, nu vedeaii nici la 'două-decă de paş 

şi nu era lucru cuminte să dea năvală fără să 

ştie unde, prin locuri străine. 

«Care dintre voi ar vrea să plece, să ispit6scă 

locurile din faţa redutelor ?» dise colonelul. 

S'a găsit un sergent. Vre-o qece flăcăi ai sărit 

de bună-voe, că voese să mârgă cu sergentul. 

Aă plecat tiptil, şi tîrîndu-se de ici până colo. 

pe brânci, s'aii furişat pe câmpie până sub redută. 

Nu i-a simţit nimeni. După vre-un ceas sai întors. 

«Ce aţi ve&dut pe unde aţi fost?» 

«Am fost până la o asvirlitură de băț de la 

redută. Câmpia până acolo e netedă. Pe la mijlocul 

câmpiei e un puț, acolo am vădut sânge pe zăpadă
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Diua lucrările mergeai încet şi cu multă băgare 
de seamă, din pricină că Turcii trăgea focuri spre 
săpători. T6tă giua stăteau la pândă Turcii pe 
parapet, şi unde zăreaii ori vre-o lopată eșind din 
şanţ pe de-asupra pămîntului, ori vr'un chipiu, își 
îndreptaii plumbii într'acolo. 

N6ptea săpaii mai în linişte. Dar când erai nopţi 
senine şi luminate de lună, Turcii îi zăreati şi-i 
împiedecaii, omorînd de multe-ori pe lucrătorii 
mai din frunte. Cu cât era nâptea mai întunecată, 
cu atâta era mai bine pentru săpători, cu tâte că 
era muncă nespus de grea, să sapi prin întunerec 
ca în mormînt: fără pic de lumînare, ca să nu te 
ştie 'Turcul unde eşti; să chibzueşti mereiă cât de tare 
dai cu sapa, ca să nu faci sunet; să nu îndrăsnescă 
să vorbesci de loc, ca să nu ți se audă glasul; şi să 
n'ai repaos nptea întregă, ca să faci ce nu poţi 
face diua. 

Erau lungi şanţurile, căci făceau cotituri într'una, 
erai adinci cât să potă umbla prin ele omul cel 
mai înalt fără să se vadă, şi erai largi de puteaii 
să meargă printrînsele trei care alăturea. Ce de 
săpătură ! Iar pămîntul săpat nu puteai să-l asvîrlă 
afară, ca să nu se cunâscă locul unde se sapă, ci 
trebuiau să-l care prin şanţuri până la reduta nâstră 
Şi apoi să-l asvîrlă într'o vălcea de după redută. 

Mai bine răsboiii şi perire de Gmeni, de cât o 
muncă așa de urgisită şi de grea! Şi cu tâte 
acestea, dorobanţii muncea veseli, munceau mai 
mult de cât li se cerea. Vorba lui Peneş Curcanul: 
Nică unul însă, dragi copii, nici unul nu se plânge! 

Nu s'a plâns, cu tâte că munca li se făcuse, 
cu vremea, întreit de grea. Cam de la Sfintul
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ştiut pretutindeni, pe şesul Plevnei şi pe dsluri și 
prin văi, că Turcii să predaă. 

Batalinele turcești s'aii adunat atunci la un lo, 
răniții cu cei teferi împreună, şi împrejurul lor 
s'aă făcut râtă oştirile creştine. Apoi rînd pe rînd 
înainta câte un batalion turcesc până la locul unde 
avea să-și pue jos armele. 

Indată ce soldaţii batalionului îşi puneai puş- 
cile pe grămadă, iar oficerii îşi descingeai săbiile 
și le puneaii de altă parte, răniții turci erai daţi 
de-o parte, încărcaţi ps care și duşi la spitale. Iar 
cei teferi -— fără nici o armă la dînșii, se înşirau 
patru câte patru la rînd şi erai luaţi între puşcă 
de către soldaţii noștri, cari îi duceaă sub pază 
de ceealaltă parte a rîului Via. 

Cu Osman de-odată fură robiţi dece generali turci, 
130 de oficeri, de la maior în sus, şi 2000 de la 
maiori în jos. Apoi vr'o patru-deci de mii de soldați 
pedeștri, cam la vr'o mie cinci sute de călăreţi şi 
vr'o 80 de tunuri. 

Periră în luptele dintr'acâstă qi peste şâse mii 
de Turci. “ 

XI. 

Pe şesul Plevnei, între oraș şi Vid, era o pusliire 
și o jale fără de nume. 

Şi de-a stânga şi de-a drâpta şoselei se vedeai 
numai grămegi de puşcă turcesci, de tunici rupte, 
de iesuri, de cartuşiere, de baionete şi de încin- 
gători. Ici şi colo se vedeai piramide de ghiulele. 
lar pe șes, cât era de mare, se vedeai corturi
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întâlnire al multor drumuri: spre Rusciuc, spre 

Sotia, Orhania şi spre Țarigrad, tot căi mari spre 

cetăţi puternice. Aici aveai să se împreune oştirile 

biruitorilor Ruşi, şi dinspre Dunăre şi dinspre 

Dobrogea, ca să trâcă apoi peste Balcani, spre 

inima ţării turcescă. 

- TV. 

Cu. tâte că Osman din Vidin plecase fără preget 

şi făcuse în g6nă drumul spre Nicopole, a sosit 

prea târzii. Pe la jumătatea drumului i-a venit. 

vestea, că cetatea Nicopolei a fost bătută. 

Acum putea să facă una din două: ori să mârgă 

înainte şi să se apuce de hărţuială cu. Ruşii, oră 

"să se întârcă îndărăt la Vidin. Avea însă numak 

zece bataliâne, şi chibziiindu- -și puterile a văGăt 

că e prea slab şi obosit de alergătura drumului 

“ca să pâtă da:piept cu Ruşii. Să se întârcă la 

Vidin nu-l lăsa inima. In- Vidin ar fi stat prea 

departe de locul r&sboiului, şi nu-i venea la so- 

cotâlă să stea de-oparte cu mâinile m sîn, câtă 

vreme era nevoe de oști acolo unde era învă!- 

măşagul. - 

Ii: mai rămânea o cale: să stea pe loc. Dar în 

câmp deschis îi era greii să stea pe loc cu puţină. 

ste, şi fiindu-i Ruşii aprâpe ; şi dacă nu voia să 

mârgă el spre Ruşi, cine sta împotrivă să nu vie 

Ruşii asupra lui? De-aceea, el fără să stea mult 

pe gânduri, şi-a schimbat drumul la drâpta .spre 

dealuri, la locuri întărite, și a intrat în Plevna 

Asta a fost Luni, la o săptămână după Sân-Petru.
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Văsluenii, rupţi pe la mijlocul șirurilor, se Pe- 
vărsară pe de lături şi întăriră aripile şirurilor, 
dar lăsară descoperiţi pe cei ce veniai cu steagul. 

Pe de lături era încăerare de furnici. Sosiseră 
de pe de margini și compania a cincea şi a şasea, 
care porniseră de după deal de-adreptul spre la- 
turile redanului, ca să-l] ocolâscă. Iar pe crâsta 
dealului se mai ivise un batalion de linie, dintr'al 
cincelea, şi năzuia să ajungă într'ajutorul doro- 
banţilor. 

j Sergentul Mihaiii Gârbea din lași a apucat să sară în şanţ cu Ion Sturza şi cu Toader al Lupului. 
Lui Gârbea i-aă despicat Turcii capul cu toporul, 
iar spre bietul Sturza aşa de cu urgie s'aii repegit vr'o “câţi-va, că împlântând în el baionetele. l-ai ridicat și l-ai asvirlit afară din şanţ, cum svirli cu lopata pămîntul. 

Dar cum se prăvălesce apa peste o stâncă, aşa se prăvăliau şirurile de dorobanţi în redanul Tur- cilor şi-i copleşiră acolo. Ion al Frusinei din Vaslui, stetea în șanț cu genunchii pe pieptul unui căpitan ture. şi se trudea să-l sugrume. Lat vEdut şi-ai noștri și Turcii cei mai de-aprâpe, şi-ai sărit ai lor să-şi setă căpitanul şi-au sărit aj noştri să-l sfirşâscă de dile mai iute, și sa tăcut acolo O gră- madă de 6meni încleştaţi unul cu altul. 
Dar afară, pe câmele Şanţurilor era altă încăe-. rare, mai desnădăjduită. Când sai rupt în două Vasluenii, ai sărit Turcii pe compania steagului. Flăcăii noştri se îndesară spre stânga unde era dorobănţimea mai strîinsă. Turcii se opinteai din tOte puterile — cum n'a mai făcut după aceea niciodată — să „Pue mâna pe steagul regimentului. 
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strade, loveau în casele de lemn, şi în tâte părţile 

săreaii ţăndări rănind pe Români. - 

In urma Românilor ardea satul, şi era vuet şi 

vaet şi cumplire multă. | 

Nimeni nu se mai gândea la milă. Și cu atâta 

mânie s'asvîrleai Românii prin case, în cât era 

minunea lui Dumnedeii ce făcuseră. Se repegeau 

cu umărul în uşile închise, de săreaii uşile țăndări, 

| cutreeraii oqăile, ducând perire. Spun; că s'au găsit 

întro casă cinci Turci străpunşi de un singur 

Român, iar el mort între dînşii fără nici o rană, 

Murise din trăsnire de inimă, în urma mâniei prea. 

repegi în mişcări. o | | 

Şi s'au găsit, prin casele de lemn, Turci stră- 

punşi şi ţintuiţi în perete, cu baionetă prin ei. Aşa. 

de cu virtute isbeau Românii, de trecea baioneta 

prin 'Ture- şi prin perete, şi se rupea, şi r&imânea 

Turcul în baionetă legat de perete. S'ai găsit Ro- 

mâni morţi prin podul caselor, încleștaţi de gât - 

cu Turcii. a | | 

Colonelul Cotruţ, povestesce, că dintr'o casă, un 

Ture ochise spre dînsul. Glonţul îi trecuse pe la 

ureche, iar -schinteile îl isbiră în obraz făcându-i 

arsuri. Glonţul a lovit în cap pe un soldat de lângă 

colonel. Soldaţii sar şi încunjâră casa; dau să 

spargă uşa, nu pot; trag focuri în streaşină, casa. 

nu ia foc. Un oficer începe atunci să tragă focuri 

de revolver pe ferâstră. In urmă, uşa casei se des- 

chide şi iese un Ture înalt şi frumos şi-şi lăsă jos 

puşea. Ai noștri săriră să-l ucidă, dar colonelul i-a 

oprit. Turcul, văgând bunătatea colonelului, s'a 

alipiţ; de el şi s'a ţinut tot de dînsul, întocmai ca 

un. câne de stăpânu-săi, urmându-l prin sat. 

7
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aveaii să se lupte din noii cu aceleași greuţăți. 

Nopțile erai grozav de frigurâse şi întunecate ca 
mormîntul. Soldaţii nu s'au desbrăcat nici de haine 

nică de arme, câta ţinut drumul ; dormeau pe 

zăpadă, înveliți în miantale, ca vai de ei, făcuţi. 
r6tă, unul cu capul pe genunchii altuia. Dormeai 

„mai mult flămândi, decât sătui, din pricina întâr- 
dierii -carelor tu -hrană, cari se luptat cu nămeţii. 

Tunarii aii şuferit mai mult. Drumurile erati când 
pe deal, când în vale, și caii. la deal nu puteai 
urca tunurile prin zăpada îngheţată, iar la vale 
alunecaii cu tunuii cu tot şi se prăpăstuiau, Apoi 
dedeaă de ponore. acoperite cu zăpadă, pe care. 
nu puteai să le știe, şi cădea în ele. Şi le eşia 

„sufletul bieţilor Gmeni. până ce scoteaă tunurile 
" din ponore, mai împingându-le cu umerii, mai ridi- 
cându-le pe braţe. | 

Apoi din pricina viscolului care acoperea. dru- 
murile, oştile nâstre rătăceau şi făceau ocoluri, şi 
de multe ori tocmai a doua qi vedeai că apucaseră 

"drumul greşit; - 'şi se întorceai : îndărăt de umde. - 
„plecaseră eri dimin6ța. lar vremea rea se pusese 
cu temeiii pe capul lor, de părea că e jurată Şi 
că n'are de gând: s'o mai sfirșescă, 

___ Cu tâte acestea, oştirile ai sosit. în bună pace” 
și fără, pierderi de 6meni, dar cu multă pierdere 
de vreme. Mulţi s'ati ales cu picidre şi cu urechi“ 
deger ate, dar atâta a tost tot. . - 

- Ceealaltă parțe de oştire, care ducea pe robiţii 
Turci la T.-Măgurele, a suferit şi ea de. -asprimile 

„vremii. Convoiurile pe cale: erai icâne ale celei. 
mai jalnice suferinţe. Câte 2000— 3000 de Turci în- 
cunjuraţi de ostașii Români cu baionetele pe pușcă
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Turcii pândind vremea, eşiră din Plevniţa şi furi- 

şindu-se prin întunerec, se asvîrliră asupra Gri- 

viței ca s'o ia îndărăt. O nespusă învălmăşâlă se 

făcu între ai noştri. Beţi de somi, într'o redută 

străină, neștiind cum s'o apere, obosiţă așa de tare 

- în cât mulţi nu-se puteai ține de durerile mijlo- 

cului, zăpăciţi de fără-de-vestea atacului şi strim- 

toraţi cu totul de iuţimea năvălitorilor, Românii 

își pierdură cumpătul.. Turcii cunoscând împreju- 

rimile redutei, cunoscând reduta însăși şi ştiind 

-de unde s'o isbâscă mai cu folos, asvîrliră îndărăt 

pe Românii din şanțiurile înaintate, săriră apoi pe 

parapet şi răsbiră în redută. a 

Ruşii, scoşi din minte de acest lucru, o 'rupseră la 

fugă. Câte-va compănii de Români, din regimentul 

de linie, făcură ca Ruşii. . a 

Turcii erai mulţi şi pătrunseră cu multă virtute, 

şi noi am fi pierdut reduta. Dar pe când eram 

mai strimtoraţi, s'audiră pe deal trîmbiţi, şi ca din 

pămînt răsăriră dorobanţii Băcăoani, cu Ieşenii şi 

cu: Văsluenii cei ce bătuseră redanul alaltăieri. 

Era căpitanul Grozea; şi scobora pe deal ca un 

vîrtej de vînt. - - 

EI, îndată după cucerirea Griviței, asâră, a fost 

trimes în tabără, ca să aducă oştire prâspătă şi 

să înlocuiască în Griviţa pe flăcăii care intraseră 

în redută, căci aceştia erait obosiţi de luptele de 

peste di. Dar la întârcere, perdând drumul prin 

întunerec, căpitanul se temu să se apropie prea tare, 

de teamă să nu dea din greşală peste Plevniţa, şi 

ast-fel poposi cu dorobanţii pe un deal aprâpe de 

Griviţa, cu tâte că el nu știa unde se află. 

Tar acu, în qorii gilei, el audi sgomotul şi, v&dând 

-8
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grindina. Trăgeaui Turcii şi din cele două şanţuri 
şi de pe parapet, ba începură să iasă pe crâsta 
rîpei întru întîmpinarea nâstră. 

Ajunşi în vale, o parte dintre dorobanţi se oprese 
în loc şi încep să tragă cu puşcile spre 'Turci, ca să-i mai rărâscă şi să stea de vorbă cu ei, în vreme ce oștenii de linie urcă pe rîpă şi năzuesc cu baionetele spre şanţuri. Altă parte dintre ei, cei ce duc scări şi fașine, se urcă la dea] alături cu năvălitorii. 

Turcii răriseră cumplit pe ai noștri. Scoborând la vale, dorobanţii nau Putut trage cu puşca; trebuia să se grăbâscă S'ajungă în vale mai cu- rînd. Dar şi alt-fel, n'aveai rost de împuşcătură;. erau 'nevoiţi să se sprijin6scă pe puşci, ea să-nu cadă de-a rostogolul pe costă. 
“Indată ce dorobanţii cei cu faşine şi cu scări, alături de oştenii de linie ai luj Mărăcineanu, „începuseră sajungă pe la şanţuri, ai năvălit după ei şi dorobanţii cei ce ochiaii din vale. 
Flăcăii noștri, înferbîntați, se urcă pe rîpă cu nespusă îndrăsnâlă, unii rezemându-se în baionete, „alţii prindendu-se de ierburi şi de tutişuri. Câte unul alunecă şi cade până în vale, ducâna cu ei şi pe altui peste care a dat. Cei mai mulţi cad de plumbii 'Purcilor şi de isbitura obuzurilor, Unii dintre ei năzuiră spre tufișul de aluni, care era mai într'o margine a rîpei. Dar acest tufiş era închis cu sîrmă cu ghimpi, așa că tOtă câsta pe-acolo era numai sîrmă încurcată. Cădeai bieţii flăcăi, împiedicându-se -în sîirmă ; unii se trudă au s'o rupă cu isbituri din patul pușcii, alţii so des. n6de. Şi se încureaă tot maj: mult în sîrmă, Era 
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Vredhnica făptuire a căpitanului Bogdan şi a loco- 

tenentului Călinescu mărturisesce pornirea spre 

fapte vitejesci a Românilor. Ei eraii oficeri însăr- 

cinați să ducă porunci de la Domnitorul nostru 

la cârmuitorii luptei şi să ducă de la aceştia vești 

la Domnitor. Dar amândoi aii cerut să fie lăsaţi să 
mâ6rgă alături cu soldaţii în foc. «Ce frumos se 
înşiră batalionul când plâcă», dise căpitanul Bogdan, 
şi cu lacrimile în ochi se ruga ca un copil, de teamă 
că nu i se va da voe să mârgă şi el în luptă. 

Şi nu s'aă dus în foc numai de fală. Călinescu 
alerga în fruntea batalionului ; şi cel dintâi glonţ, 
care a plecat din reduta Turcilor s'a oprit drept 
în fruntea celui ce era mai în fiunte, şi Călinescu 
a cădut trăsnit de-odată. 

Faptele acestor doui oficeri n'a fot singuratice. 
Tot aşa a făcut şi maiorul Şonţu la 30 August. 
De-alungul povestirii luptelor, se vor vedea și alți 
oficeri cari s'aii rugat să fie lăsaţi în luptă. Ar ave 
destul ce să scrie, cine-ar scrie anume despre felul 
cum oficerii se întreceaii care de care să li se dea 
locul cel mai primejduit al luptei. Iar dintre tâte, 
mai de laudă e frumâsa făptuire a maiorului Giu- 

„escu la Rahova. ) 
Avîntul oficerilor însufleţesce pe soldaţi; şi ori 

cât de buni și de voinici ar fi soldaţii, inima lor 
scade, când oficerii n'aii inimă destulă. In rîndul 
trecut tot la Plevniţa căpitanul Valter Mărăcineanu 
şi maiorul Şonţu şi-aăi dus luptătorii în foe cu 
nespus avînt și ai murit în faţa lor a tuturora. 
Acelaș avînt Vai avut acum maiorul Ion Nicolae şi 
căpitanul Năstase. «Tot înainte copii » striga Sonţu 
murind de glonţ; «tot înainte copii!» a strigat şi
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zuiai să intre prin şanţuri și să s'asvirlă spre 

redută. 

Dar atuncă un strigăt s&lbatec sgudui văzduhul. 

Eraii Turcii din redută, cari vedeai primejdia la 

şanţuri, ieșiră din redută şi veniaii în ruptul ca- 

pului să stînjenâscă pe ai noştri. Unul după altul, 

repedi şi fioroși se vedeaii răsărind din redută şi 

îndesindu-se pe locul dintre şanţurile de adăpost 

şi redută. Erau mulţi; unii ochiai, alţii săreaii cu 

baionetele, iar ai noştri isbiţi de-atâta mulţime, 

p'aii putut să mai ţie piept. i 

Căpitanul Grozea a dat poruncă flăcăilor să se 

dea îndărăt după movilă. Flăcăiă s'au retras în bună 

rînduială, ca să plece a doua 6ră mai mulţi. Că- 

quseră puţini dintre dînşii ; inima le era încă în- 

ir6gă. S'odihniră puţin, să mai prindă: r&suflet ; 

apoi împreunându-se cu celelalte două batali6ne,. 

unul de linie şi altul al dorobanţilor din Roman 

şi din Bacău, steteră gata. 

Năvala dintâii a fost numai o asvîrlire spre Turci 

şi s'a petrecut repede. Noi nu cunosceam ce puteri 

de 6ste aii Turcii în Griviţa; dar acum, dându-și 

pe faţă puterile, prin ieşirea lor din redută, ne-am 

chibzuit şi noi mai bine a doua năvală. 

Sosise în vremea acâsta şi Domnul Carol, pe o 

înălţime” din apropierea redutelor. Cu el erai și 

generali străini, cari voiau să vadă luptele. 

După vre-o tre-deci de minute, cam pe la patru 

ceasuri, trîmbiţele sunară din nou şi Românii 

s'asvirliră de a doua 6ră spre redută. Acum erai 

şi ei mai mulţi, erai înfierbîntaţi de năvala cea 

dintâi. Cunoşteaă şi locurile până la şanţuri, şi 

apoi, pe lângă t6te, acum erati sub ochii Domni-
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Tocmai în vremea acâsta, pe oficerul de ordonanţă 

Al. 1. Ghica, care stătea gata să plece cu 0 poruncă, 

î] isbi un glonț drept în obraz umplândul de 

sânge. Oficerul a scuipat sângele din gură, îm- 

preună cu doi dinţi, şi punându-și batista pe obraz, 
i 

a înjurat odată pe Turci, a încălecat, nu însă cu 

porunca primită, căci era de prisos, ci cu însărci-. 

narea să vadă ce e sub redută.. 

Era sâră, şi se întunecase bine, mai ales că sa 

lăsat o câţă şi sa înorat cerul dintr'odată. Bătea 

vîntul ascuţit şi rece. Intreg dealul era acum al 

Românilor, căci ajunseră în .prâjma şanţului de. 

dinaintea redutei şi ca un cere de îier împrejurară 

cetăţuia. Prin întunerec se băteau la lumina îm- 

puşcăturilor, şi lupta era stăruitâre. Din vale, lup-. 

tătorii se vedeai pe crâsta dealului alergând ca 

nisce duhuri ale nopţii, acum scufundându-se în 

întunerec, acum ivindu-se în fumul roşiatic şi lu- 

minos al ierbii de puşcă. 

Dorobanţii erau obosiţi, nu mâncaseră t6tă diua, 

p'aveait nică o căpetenie, căci toți mai-marii lor 

muriseră, şi mergeau înainte "cârmuiţă de sergență 

şi fie-care făcea cum îl 'ducea capul. Pe lângă tâte 

se mai lupta întunerecul împotriva lor; era greu 

să te lupţi prin nâpte în locuri necunoscut, adîn- 

cindu-te ca întrun iad, fără să ştii ce-al înaintea 

ochilor. 

Dar o veste de tot înspăimântătâre a adus de 

sub iedută oficerul de ordonanţă Ghica: doro- 

banţii nu mai aveau iarbă-de puşcă şi plumbi ! 

Carele cu muniţiuni, pornite după 6ste, se încur- 

caseră printrun sat bulgăresc şi nu mai soseaii 

Chiar dacă ar îi intrat în redută Românii, ar îi
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xînd pe rînd. Şi se făcu linişte pe câmpul de 
“bătae, şi sosi şi n6ptea, acoperind cu întunerecul 
“ei văile Pievnei. - - 

VIII. 

Dar de-odată prin întunerec, cam pe vremea 
„cinei, se umplură iarăși văile de vuet. 

Românii isbiră din noi Plevniţa. Până acum ei 
„nu încercară nici-odată să se lupte n6ptea. Acum 
credând că. totuş vor isbi fără de veste pe Turci, 
se repediră din noii asupra lor, chibzuind că prin 
întunerec, dacă nu vor isbândi, le va fi mai uşor 
să se dea îndărăt şi să-și adune răniții. 

Fără să tragă cu tunul, chiar fără să descarce 
o singură puşcă, în tăcere ca stațiile, eşiră soldaţii 
noștri -din şanţuri şi deteră năvală cu baionetele 
întinse. Numai tropotul pașilor s'audea, un tropot 
scurt şi des, răpăind ca grindina. Turcii audeail 
bine sunetul paşilor, dar nu trăgea de loc cu 
pușca, de aceea credeai ai noştri că şanţurile sînt 
slab apărate. Dar, iată când ajunseră dorobanţi la şanţ, îl găsiră numai un fulger de baionete: șanțul 
era plin de Turci, umăr la umăr, și toţi cu baio- 
netele în sus. Fiind peste putinţă să s'asvîrlă în baionetele lor, Românii începură să tragă foe 
asupra șanțului, dar neputându-se apropia destul, 
se băteau <cu pămîntul». 

Atunci o mână de meni alergară spre-o gură 
a șanțului, iar căpitanul Vasiliu cu ai lui spre altă 
gură. Românii trăgeaă acum de alungul şanţului, 
“în mulţimea cea strîmtorată a Tureilor şi-i pustiai.



So], 
Dutdep 

PREFATĂ 

Ei mam am avul de gînd să scriu o istorie 
complectă şi exactă a resboiului. 

Nici nu maşi fi priceput s'o scriu. Şi nici 
mar fi fost nevoe, căci până acum avem trei 

istorii, scrise complect și cu tote amănuntele poli- 
lice, tactice şi strategice. 

Eă mam gândit la mulțimea cea mare, a țără- 

nimiăă, la dorobanţii cari ati purtat resboiul şi la 
tinerii noştri cari vor fi ca mâine oștenă ai țării. 
Lor le povestese eu resboiul, şi nu în întregimea 

lui. Am ales numai întâmplările de căpetenie şi, 

întru cât am căutal să me apropii de chipul de 

pricepere al mulţimii, m'am îndepărtat de pre- 

tenţiile literare şi de adeverul istoric cel spus 

prea cu mult cutremur şi prea cu temă că nu va 

fi exact până întrun fir de per. 
Povestirea mea nu va fi un îsvor pentru istorie; 

să dea Dumnedeii să fie ceea-ce am voit. eu: 
un material de exploatat pentru poeţii neamului 
nostru și pentru pictori; pentru țărani să fie o 
carte cu pilde din care să învețe iubirea de faple 

vitejesci, dragostea de neam şi de ţară, sentimentul



  

NR
 

20
0 
a
t
i
t
 

168 

Chivu, ca să sprijin6scă lupta la şanţuri. Mehegin- 
ţenii ai împins înainte pe musceleni; căci veniai 
repedi şi odihniţi şi nu știai de Ene nimic. 

In fruntea lor alerga călare căpitanul şi striga 
într'una din gură, să se ţie Gmenii de el. Şi abia 
resuflând, se ţină de el mehedinţenii şi-i bleste- 
mai calul. Dar i-ai scăpat iute-iute Turcii de calul 
căpitanului, căci din redută sosi un glonţ şi calul 
cădu mort. Căpitanul sări în picidre şi o rupse la 
fugă pe jos alături cu dorobanţii. 
Acum erai la şanţuri cu toţii, mehedinţeni cu 

musceleni şi cu ilfoveni, împuşcându-se cu Turcii, 
de-aprâpe, din ţ6va puşcii de-a dreptul în ţâvă, şi 
vîrîndu-se unu într'altu cu baioneta. Iar de vale, 
în reduta, cucerită, putnenii şi tecucenii frămîntată 
pămîntul de neastîmpăr, vădând lupta din deal. 

Şi le-a venit şi lor în scurtă vreme rîndul. 
Căci îndată ce începură tunurile nâstre din redută 

să nu mai bată spre cetăţuia Turcilor, ca să nu 
facă răi la ai noştri, Turcii îşi îndoiră focurile şi 
se năpustiră cu tâtul spre dorobanţi. 

Tot-odată le sosi şi celor din redută vestea, 
că maiorul Ene e mort. Atunci, colonelul Măldă- 
rescu, al putnenilor și al tecucenilor, trebui s'alerge 
sub cetăţue ca să cârmuiască pe dorobanţi, fiind 
singurul oficer superior pe câmpul: luptei, 

EI alerga în fuga calului strigând de deparie: 
«Nu vă domoliţi, copii, că vin şi tecucenii!» Şi 
întradevăr se vedeai r&sărind din reduta nâstră 
tecucenii, şiruri după şiruri şi alergând. Dar ei 
n'aveaii să intre în foc, ci numai să iasă în vederea 
luptătorilor, ca să sperie pe Turci și să îmbărbă- 
teze pe-ai noştri. i
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rişurile caselor se iviră cetele de Basibuzuci, care 
ai stat ascunși și, pustii pe Ruşii zăpăciţi de atita 
foc. Batalionele rusesci se resfirară pe uliţe, dar 
pretutindeni îi aștepta aceiaşi prăpădenie. Inainte 
nu putâii să mai mârgă; dati deci îndărăt să iasă 
din oraș. Dar atunci văd că drumul li-e închis. 

Ruşii scoşi din minte se sbat ca peştii în plasă ; 
înainte foc, la spate foc, de laturi foc, şi foc de 
d'asupra de pe case. Ei al6rgă de colo până colo, . 
sar gardurile și daii prin grădini, “aruncă în tur- 
bare şi în desnădejde prin case. Generalul care-i 
comanda cade trăsnit de plumbi, cad ofiţerii unul 
după altul, iar oştenii S'aştern pămîntului ca frun- 
zele tOmna. Partea aceea a. oraşului era. numai 
fum şi foc şi sălbatec amestec de Gmeni încăeraţi, 
prin case, prin curți, prin grădini, pe strade ; ajun- 
seră piept la piept, om cu om, şi-şi isbeai creerii 
cu patul puştii şi se spintecau cu baionetele, şi 
mOrtea într'o mie de chipuri istovea pe Ruşi. N'ai 
scăpat de morte“de cât cei ce avură norocul să se 
strecGre. nesimţiţi de Turci spre marginile oraşului 
şi cei ce i-aii fost prea dragi lui Dumnegeii de a făcut minuni cu dînşii. - 

In toiul acesta sosese aprope de oraș şi Ruşii cei ce înainta despre Răsărit, de la Griviţa. Par'că-i 
mâna ursita peririă! . 

Turcii din oraş Îi iaii şi pe aceştia în primire, deschigând asupra lor un foe grozav, sadună. din tote părţile şi încep să-i potopăscă, Iţi era mai mare mila, cât de deşi cădeau soldaţii ruşi, isbiţi de mulțimea păgânilor. Cădeată cu zecile, cu sutele, - cădeaii maiorii şi colonelii, chiar însuşi generalul co- | mandant a căzut mort sub picidrele cailor. Nu
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a trînţit la pămînt pe vre-o câţi-va dorobânţi de- 

odată, şi o schijă a isbit pe maior în gât. El căgu 

pe loc, abia putând să dqică: «Tot așa, voinici... 

şi-şi dete sufletul. A rămas acolo şi peste el ai 

trecut şirurile de dorobanţi. 

“Intre cei ucişi de obuz era şi un soldat care se 

ţinea după maior ducândui mantaua. Căqut cu 

rană de mârte, el striga unui căprar: «Stăi don 

căprar şi ia mantaua maiorului» — «Ce să fac cu 

ea ? Dom maior e mort» — «Păi, pote. nu e mort 

şi s'o ridica, şi-o să'mi facă mustrare, ce i-am făcut 

mantaua ?» Ce mustrare era să-i facă maiorul mort, 

mai ales că soldatul abia isprăvi vorbele şi muri. 

Vădând pe maior cădut, căpitanul Oracalia sări 

în capul companiilor, şi neștiind ee să facă de 

mânie pe Turci, smulse puşca de mâinile unui do- 

robanţ şi punând-o la ochi începu să tragă spre 

Turci cu multă urgie. Era bun ochitor şi o fi trimis 

pe altă lume mulţi păgâni, dar în scurtă vreme 

"fu ochit şi el şi cădu trăsnit prin frunte. 

Prin şanţ era svîrcolire nebună. In amestecul 

luptei, fu străpuns cu baioneta prin burtă locote- 

nentul Georgevică şi fu scos încă viii din învălmăşag, 

dar muri de dureri în spitalul din Măgurele. 

Prin şanţ Gmenii lui Şonţu. cu ai lui Mărăei- 

neanu se împreunară şi de-aci înainte se luptară 

în amestee. 

XXL. 

Pe partea şanţului unde ajunsese Mărăcineanu 

era lupta şi mai turbată, şi mârtea secera mai fără 

6.
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păgânilor şi că. Românii pierduseră la luptă. Ce-ai 

isprăvit Ruşii de celelalte părţi, nu scia, Domni- 

torul, n'avea de unde să şcie, dar bănuia. 

“Pe la cinci ceasuri — după ce Românii îşi. înce- 

taseră focurile — Domnitorul .alergă în: galop la 

" ambulanţele. cele mai apropiate. de linia focului... - 

Vădu mulţime de morţi şi de răniţi, și i se în-. 

_grozi inima, căci ori cât de jalnic își închipuise 

E] sfîrşitul luptei, nu credea: să fie întratâta- de Ei 

răi. Dar o veste și mai grozavă.i se aduse aici: 
4 Pic , - x: 

Ruşii ati pierdut şi ei pretutindeni, -cu nespusă 

perire de 6meni, şi că Tureii pe t6tă linia au pus- 

tiit oştirile creștine. | 

Domnitorul, în fuga „calului, scoboiiî în văile 

Griviței unde se aflau rămăşiţele bataliânălor. ro- 

mânesci cari de trei ori fură împinse îndărăt de. 

la Griviţa. El vădu starea lor desnădăjduită, dar - 

încercă să le îmbărbăteze şi să le arunce a patra 

Gră în foc. Insuşi El vedea,'că e slabă nădejde 

de biruinţă, dar voia să încerse primejdia până 

la urma urmei. | i i 

departe cunoscu, după mișcările Domnitorului, că 

nu e bine, şi eşindu-i înainte, îi strigă de departe, 

cu inima sărită : <Cum merge ? Şi când i-a spus 

Domnitorul, că totul e'pierdut, Imp&ratul Ruşilor 

a rămas fără glas, cu fruntea în pămînt. «Dar am 

nădejdea, că Românii mei vor cuceri Griviţa. Am 

dat poruncă s'o isbâscă a patra 6ră. Diua numelui 

Majestății Tale, cred s'o încheem măcar cu atâta 

câştig, dacă n'o putem, încheia cu o biruinţă». 

Dar iată, pe când vorbeau amîndoi, sosesce în 

Pi 

Apoi, cam pe la şase ceasuri, porni în galop la 

avu, ca să-i ducă veste de sfirşitul luptei. Ţarul de .
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Ruşii de pază strigau, gemeau răniții, duruiati 

trăsurile de ambulanţă, alergau oficerii dând po- 
runcă, da om peste om şi trăsură peste trăsură. 
rai peste opt-zeci de mii de Gmeni pe câmpie, 

şi toţi cu mintea perdută; plecau şi se întorceau 
şi iarăşi plecau, unii făcându-şi de lucru, alţii 

uitându-şi ce lucru aveau să facă. 

Domnitorul a stat între ei, până pe înoptate, ca să 

facă linişte şi rînduială. Pe drum spre Poradim 
L'a apucat n6ptea. Mergea în trăsură. Dar acum 

drumul nu era singuratec şi tăcut ca eri sâră; 
eraii sute de care pe drum, unele cu răniţi, altele 

cu bagaje, şi era sgomot şi vuet ca într'un iad. 
Trăsura Domnitorului trebuia să se oprâscă tot la 

câte zece paşi, ca să facă drum căruţelor. De multe 

ori, când era îmbulzâla mare şi da trăsură peste 

trăsură, El era nevoit să se dea jos şi s'aştepte 

în şanţ până să se descurce drumul. 

XIV. 

Plevna era plină de soldaţi ruşi şi români. Gu- 

vernor al cetăţii fu numit un general rus. Garnis6na 

oraşului era românâscă. 
Oraşul era dărîmat şi aprins pe ici şi pe colo. 

Mahalalele, unde locuiau Bulgarii, erai întregi, căci 

Ruşii le sciaă bine unde sînt și nu trăgeau cu 

shiulele asupra lor. Numai asupra unei biserici 
bulgăresci, de curînd clădită, aii tras cu tunul, în 

credinţă că Osman îşi va fi făcut magazie de iarbă 

de pușcă în biserică. Turnul ei era dărîmat, pereţii 

şi acoperişul spart. Trăgând după chibzuinţă numai 

15



36 

„bagă în traistă. Acu aveai nevoe de ajutor grabnic, 
şi de unde să-l aibă ? 

Ei se temeaii de noi, că vădânduii la nevoe, nu 
le vom face înlesnirile de până acum, dându-le 
multe de tote, câte ne cereaii; şi ei plecaţi fiind 
acasă cu mâinile g6le, în vremea strîmtorării ce 
se vor face? y 

Dar se temeaii mai ales, că biruinţele Turcilor 
ne vor speria și că noi de frica Turcilor ne vom 
depărta de Ruși, ori pote vom sări cu dușmănie 
asupra lor, şi, strîmtoraţi de Turci aşa de răi, ei 
cum să se apere? 

Tot cel ce se înalţă umilise-va, dice scriptura, 
şi celui ce i se pare că stă neclintit, să bage de 
semă că pote să cadă. 

Acu n'a trimes porunci oştirii nâstre să le vie 
într'ajutor; acu ai alergat cu rugăminte. Însuşi 
Marele Duce a scris, cu dichis şi aşa cum se cuvine 
Domnitorului nostru. Seris6rea a fost aşa: 

«La Plevna Turcii şi-aă înglotit oştiri năpraznice, 
şi ne potopese. Te-ași ruga să te arăţi din răspu- 
teri vrăşmaş al Turcilor, şi, dacă-ți stă în putinţă, 
treci Dunărea, după cum tot voiai s'o trecă, pe la 
Corabia. Am mare noevoe să te arăţă vrăşmaş al 
lor, ca să-mi înlesnesci cu asta drumurile mele.» 
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Parcii nu se puteai învîrti şi nu puteai între- 

buinţa puşea ; începură deci să se îndese spre gurile 

şanţului ca să iasă la larg, iar ai noştri se străduiaui 

să-i ţie în şanţ, ea să potă da în grămadă. 

Şi se făcu o îmbulzâlă de nespus la gurile șan- 

ţului, şi se porni o încăerare de 6meni şi-o svîrcolire 

cum n'a mai văqut Românii. Căpitanul Gănescu 

cu ai sti s'a apropiat acum de şanţ, ca să-i ia pe 

Turcă la r&spăr şi de la mijlocul şanţului. Dar prin 

întunerec el n'a băgat de sâmă, că Turcii aveai 

căngi lungi prin șanț, şi când s'a apropiat, el a fost 

prins cu cârligul şi tras în şanţ. Pe cei ce păţiră 

ca el, — şi o păţiră mulți — Turcii i-ati măcelărit 

în şanţ. 

Cu tâtă apărarea cea înverşunată, Turcii fură 

copleşiţi. Se umplură șanțurile de cadavre și de 

faşine, şi împinși de Românii cari săriră în şanţ 

Turcii fugiră căutându-și mântuirea în redută. 

Poe când se învălmăşeaii prin șanț, O sâmă de 

Români eşiră la larg şi începură să aşede scările, 

se urcară pe scări, ajunseră pe parapet şi începură 

să scobâre în reduţă. Cei din şanţ strigară atunci un 

Ura, care sgudui văzduhul şi ajunse până pe deaiul 

unde stătea Domnitorul cu generalii săi. Toţi ere- 

gură că reduta e cucerită. | 

Dar nu era. Numai vr'o câţi-va răsbiră pe parapet 

şi apoi în redută: cei mulţi se svîrcoleau încă prin 

şanţuri. . 

“ Imdrăsneţii şi norocoşii, care apucară să iasă din 

şanţ, s'agăţară, întradevăr ca vulturii stâncilor pe 

parapetele redutei. Şi unde n'aveai scări, se suiail 

unii pe umerii altora şi săreaii pe parapet. Şi cu 

atâta mânie se repegeaă flăcăii noştri în cât spuneaii
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spre biserică, Rușii ai dărîmat şi câte- -va case de 

prin prejur. 
Dar prin mahalalele turcesci era ruină şi pustiire. 

Casele tâte dărîmate, iar pe uliţi numai pietre și 

lemne. Locuitorii turci dintr'aceste mahalale îşi 

adunaseră avutul şi aă stat vr'o două gile pe şesul 

Plevnei, iar când a ieşit Osman cu oştirea, ait voit 
să plece cuel. Ei îşi încărcaseră hainele şi lucrurile 
din casă în căruţe, şi luând boii şi vacile, caprele şi ce 
mai aveai, au stai, gata'de plecare, cu copii, cu femei, 

cu bătrîni. Erau vr'o şase mii de căruţe pe şesul 
Plevnei, așteptând să le deschidă Osman drumul. 

lar Osman, sciind că atâtea căruţe au să încurce 

drumul oştirilor, precum într'adevăr Vaii încurcat, 

a oprit pe Turci cu puterea şi cu revolverul în 

“mână,sănu plece din Plevna. Dar n'a putut. 

Dacă ar fi rămas în Plevna, locuitorii turci nu 

şi-ar fi pierdut avutul lor în qiua luptei, şi pote 

că şi Osman ar fi r&sbit printre Ruşi dacă nu 

s'a fi încurcat cu oștirea printre căruțele și dobi- 

t6cele locuitorilor. | 

După ce Turcii fură împinşi îndărăt peste Vid, 
s'a făcut un învălmăşag nespus. Soldaţii răsturnau 

căruțele locuitorilor, ca să se:apere după ele, le 
împingeati spre gârla Griviței ca să-și facă loc de 

„luptă la larg, împuşcai bivolii şi boii care le în- 
cureaii drumul după ce rupeaă de spaimă jugurile 
şi :apucaii pe câmpie. lar în nptea ce a urmat, 
soldaţii, și cei turci şi ai creştinilor, fiind siliţi se 
dârmă pe zăpada câmpiei, aprindeai carele Turcilor 

şi făceaii foc, tăiat bivolii ca să-i mănânce, fără 

să le pese de stăpânii lor cari plingeau i frîngân- 
du-și mâinele.
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„generalul își frîngea mâinile de supărare şi plângea 
de necaz, căutând cu mintea lui vr'un mijloc să-şi 
mântue oştirea, veni un ofiţer călare aducându-i 
vestea, că de cealaltă parte la Griviţa, Rușii aii fost 
cumplit bătuţi, şi că Osman şi-a scos Başibuzucii 
și i-a pus pe urma, Ruşilor. 

Atunci generalul cu oştire cu tot aă început să fugă orbesce. 
Ei nu se retrăgeai, împuşcând cum e obiceiul r&sboiului, ci asvîrliră pușcile şi fugeai, fugeaii mâncând pămîntul, care pe unde apuca, dând oficerul busna peste. soldat şi soldatul peste oficer. Iși lăsaseră tunurile pe dealuri şi fugeaii. Şi cădea “isbiţi în spate de glGnţele 'Turcilor, şi cădea de obosâla fugei, şi cădeau leşinaţi de grâză. Şi vai de cei ce rămânea pe câmpie. Osman poruncise bandelor de Bași-buzuci să se ia după Ruşi, ca să-i "ombre şi să-i chinuiască de vii pe răniții aflaţi pe câmp! - , 

:Cei ce fugeaiă, audeai în urma lor vaetele şi gemetele Rușşilor chinuiţi de Turci, dar cum să-i ajute ? Şi îngcoziţi şi mai tare de aceste vaete, Ruşii. fugeai şi mai cu putere! . 
- ŞI când aă ajuns departe, tocmai de unde por- niseră diminâţa, nu mai era decât două compănii. Atâţia muriseră pe dealuri, fugâna de glOnţele Tureilor. Periseră peste 5000 de Ruși şi aprâpe „de două ori pe atâţia rămaseră răniţi pe câmpii şi prin 'văile Plevnei. Spaima era aşa de mare în ei, în cât îşi perdură capul. Un regiment, în fuga lui, s'a întors îndărăt, şi a dormiţ n6ptea sub o redută turcâscă.    
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-Jilelor prin săpăturile lor de apropiere. Ai tot 
săpat pe sub pămînt şi s'aă apropiat de ea; au 
făcut şanţuri chiar până sub parapetele ei, pe care 
-aveaui. de gând să le asviîrlă în aer, cu iarbă de 
puşcă. Dar n'ai ajuns să-şi împlinâscă gândul, căci 
în dilele în care erai gata să asvirlă reduta în 
aer, Osman s'a dat prins cu t6tă 6stea. 

Pretutindeni: în r&sboiă am biruit, numai la Plev- 
miţa n'am avut noroc. Vitejia nstră şi avîntul nu 
ne-aii fost de folos la Plevniţa, dar _nicăiri ca la 
ea n'aii dovedit Românii mai multă stăruință şi 
vrednicie de oștean. Pentru luptele de la Plevniţa 
me-aii admirat lumea şi oştirile streinilor, şi ne 
diceaii: vrednici aţi fost să biruiţi, dar norocul 
m'a voit! :
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Moldovenii ai nume mai frumâse -de cât Mun- 

tenii, căcă şi-aii păstrat poreclele ca nume, şi nau. 

năzuit să se chieme cu toţii la fel ca Muntenii. Şi 

era frumos să asculţi chiemările pe nume ale ofice- - 

rilor, când își îndemnai Gmenii să sară în foc. 

- Era unul Lon Miercuri din Răvăşani care scăpase .. 

ieri ca prin minune de un glonţ în vremea cât era 

străjer. în şanţ cu unul Pavel Marţ din. Rugin6sa.. . 

Pe Marţ Pa omorît glonţul. Iar astă-di, Ion Mier- 

curi tot n'a scăpat de mârte, căci a fost printre 

cei dintâi care s'ai asvîrlit în şanţ. Şi eşişe vorba 

după aceea “printre. Suceveni, când: se gândeau la 

morţii lor: Bietul Marţ a murit Luni, iar nenea 

Miercuri a murit Marţi. ; 
._ a. 

Pe c6ma șanțului isbea cu patul puşeii în Harapi 

unul Vasile Ursu din Fântâna-mare, şi isbind 

îşi tot cânta singur: Hai isbesce Ursule, -sări de 

grabă, Lupule, nu te lăsa, Corbule! Tovarășii de 

“pe lângă el se numeau. într'adevăr așşa.. 

Sergentul Petre Loghin era isteţ la vorbă, şi 

până n'a fost străpuns de.baionetă, își tot îndemna 

Gmenii cu gluma. Când a vădut pe George al lui 

Găină din Bogdănescă asvîrlindu-se spre şanţ, a 

strigat: «Haida, sbâră Găină, sboră !» şi întor-: 

cându-se spre drâpta: “«Cântă-le, Seripcă, de petre- - 

canie 1» Bietul Scripcă, om mai în vârstă, din 

Rugin6sa, n'a apucat să cânte multe, căci a cădut. 

lovit de glonţ în clipa aceea.- - . 

Şi prin şanţ, în învălmășâla cea mare, s'audeai. 

vorbe. de-acestea. Mulţi dintre 6meni se numeaii 

după mame ori după neveste, şi cum îşi strigau 

unii altora, se părea că prin şanţ sînt numai femei
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'Pureii din cetăţuile Rahovei n'a stat cu mânile 

în sîn. Răspunsul lor repede şi hotărît da de 

ştire oştirilor române că astădi vor avea mult 

de lucru şi că mult sânge va curge până desâră. 

Românii isbeaii vîrtos cu ghiulele, iar Turcii le 

r&spundeaii, îndesuind bubauiturile. Şi aşa a ţinut 

focul din tunuri până la prânz. 

Țâte văile se umpluseră de fum, şi pe tote cul- 

mile se vedeai tmăsnetele de obuz, risipindu-se în 

aer. Năvala aveai so dea muscelenii şi ilfovenii. 

Maiorul Giurescu a] dorobanţilor din Muscel ceruse 

singur voe de la colonelul Slăniceanu să între cel 

dintâiii în foc cu batalionul săi. Aşa de. însufleţit 

era acest maior şi/ aşa de aprope cu inima. Şi când 

i sa dat voe, maiorul, ridicând chipiul de-asupra 

capului, a chiotit cât l-ai ţinut plămânii : « Faceţi-vă 

cruce, flăcăi, şi după mine b» 

Şi, apucându-şi chipiul în mâna stângă, în care 

ţinea şi sabia, el îşi făcu cruce. După eltotă aorobanţii 

din batalion îşi făcură semnul crucii şi-un murmur 

s'audi prin şiruri : «Dâmne-ajută Apoi maiorul 

își asvîrli chipiul pe câtă, luă sabia în drâpta şi 

porni. «Ura! Trăiască România !> strigară atunci, 

ca la poruncă, muscelenii ; iar când îi văqură că 

plâcă, toţi aorobanţii din urmă, cari steteai ca 6ste 

de sprijin, strigară: «Să amblaţi sănătoşi! Țrăi6scă 

ţara !» iar vuetul acesta, eşit din mii de piepturi, 

-a ajuns până la cetăţui şi-a sunat în urechile Tur- 

cilor ea un cântec de îngropâre. | 

Dorobanţi, cu tunurile după ei, plecară iute pe 

drumul Loscoveţului, intrară în sat, se rînduiră în 

linii de bătae şi jeşiră pe drumul Rahovei. 

„Abia ieşiseră din sat, când i-ail zărit Turcii din
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asupra șanțului. Turcii părăsesc șanțul şi reduta şi 
fug spre cetăţuia cea mare de la mijloc, căci de-acolo 

le vine mai la îndemână să tragă într'ai noştri şi. 
se simt mai la adăpost după cele trei rînduri de 
şanţuri. Intrase frica în Turci! 

Dorobanţii se resiirară spre reduta cea mare. 
In fruntea tuturor, maiorul. Giurescu înaintase 

până aprâpe sub redută, cu muscelenii săi risipiţi 

în linie de pândă. Intw'una striga: «Nu vă lăsaţi 

copii, că ne prăpădesce păgânii 1» Şi muscelenii se 
tot vîrau spre redută. 

Dar de-odată s'aii oprit. Locotenentul Bordeanu 

care comania compania cea mai din stânga, a 

început să strige: «Ce vă îngrămădiţi într'acolo! 

Risipiţi-vă W» Iar un căprar a răspuns: <A murit 

domnul maior» — şi la audul acestor vorbe doro- 
banţii s'au cutremurat. | 

Pe dup'o ridicătură de pămînt se vedeaii trei 
dorobanţi cum ducea pe braţe pe maiorul Giurescu 
mort. |] lovise glonţul drept în frunte. EI s'a clătinat 
o clipă şi a voit să strige ceva, dar la podidit sân- 
gele pe gură și a cădut pe spate, sprijinit de 
sergentul Mateescu. Acesta s'a plecat spre maior, 
ca să vadă dacă a murit, dar în clipa aceea un 

glonţ a lovit pe sergent în creștetul capului şi 
sergentul a cădut grămadă peste maiorul său. 

Abia vorbi locotenentul Bordeanu, şi abia.se 
întârse ca să vadă pe maior, voind să zică «Dum- 
nedei să-l ierte», când veni un glonţ şi-l isbi, şi 
rostind încă: «<Dumneget 'să-l», cădu mort. 

Maiorul Ene care venia puţin mai în urmă, cu 
ilfovenii, a luat comanda luptei, după ce-a murit 
Giurescu. Ascuns după o ridicătură de pămint, cu 

Ps 
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coviţa, unde stetea regimentul dorobanţilor, ati 
pornit în josul rîului. Turcii le-aii prins de veste 
şi aii deschis focul. 
Năprăznicia focului a fost aşa de negrăită, în 

cât le-a rupt regimentul. O parte, cum a spus 
maiorul Ulescu, a fost abătută către reduta dintre 
Smârdan și Inova. Altă parte a fost împinsă îndărăt. 

Dar căpitanul Şaguna, cu un batalion, a răsbit 
înainte. | 
Reduta însă era dincolo de rii, şi pod nicăiri. 

Dorobanţii n'a stat să se gândâscă mult. Ai intrat 
în apă, cu tâte că le era până la brîu şi până la 
piept, ei s'a luptat cu sloii de ghiaţă și-au trecut 
dincolo. 

lar în vremea cât treceau rîul, ţinând puşca şi 
cartușiera cu mânile ridicate până peste cap, Turcii 
îi plouaii cu glânţe. 

At rămas mulţi dintre ei în rîu, parte striviţi 
de sloi, parte isbiţi de plumbi. Dar ce, era să-i ţie 
rîul pe loc ? 

Se vede, că Turcii s'at îngrozit, când au vădut 
cum trec Românii prin rîii. Ai tras ca nebunii, 
câtă vreme dorobanţii trecea prin apă şi numai 
capetele li se vedeai dintre sloi, dar după ce ieșiră 
Românii la mal, văgură Turcii că nu e de stat la 
vorbă cu Gmeni aşa de îndrăsneți. 

Ai mai tras ei cu puşea din redută, cât ai mai 
tras, şi-apoi ai fugit cât aă putut. Cei ce n'apucară 
să fugă şi-a dat puşeile şi s'ai aruncaţ în genunchi 
cerându-ne milă. : 

Aveaii două tunuri în redută, dar s'ai purtat aşa | 
de bine, că le-aă luat cu ei cei ce-ai fugit în Vidin. / 

Tote tăriile turcesci de la Smârdan era acum
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-e valul năpraznie pe mare; vine puternic, dar ve- 

„mind tot scade, scade şi piere 'n urmă şi se face 

una cu luciul Mării. 
Rușii se deteră îndărăt, cum putură. Dar nu 

lăsară reduta. Alte regimente sosiră, şi intrară în 

şanţuri. Insă, strivite cu totul, se retraseră şi ele. A 

treia 6ră porni alt rînd de batali6ne, dar acestea 

“nici nu putură străbate până la redută, nu atâta 
de focul Turcilor, cât de mormanele de cadavre 

şi de răniții ruşi cari acopereau văile. 
In urmă veni şi n6ptea. Ruşii îşi băgaseră *n 

“foe mai tâtă oştirea, erai sfărîmaţi cu totul, şi . 
'ncepură să se retragă departe, departe. 

Ast-fel de amândouă părţile Ruşii fură bătuţi 
cumplit, 

Dacă Osman ar fi pornit atunci după Ruși, cu 

bataliGnele şi cu călăreţi, i-ar fi împrăştiat ca 
pleava şi ar fi putut să-i împingă şi să-i arunce 

“în Dunăre și să facă să rîdă lumea cu hohot de 
păţania Rușilor care aii pornit răsboiul cu gura 
aşa de mare. ' 

Osman, după ce a fost prins mai târdiă la 
Plevna, a spus că atunci când i-a bătut pe Ruși 
a doua .6ră, avea puţintică 6ste şi credea că Ruşii 
ail reserve mari în urmă. Dacă ar fi sciut că Ruşii 
n'ati de loe reserve, cu tot puţinul oştirii sale sar 
fi luat după ei. 

Lă 
IX. 

Numai a doua di s'a văgut cât de grozavă a 
fost înfrângerea Ruşilor. Periseră 170 de oficeri 
și aprâpe opt mii de Gmeni. 
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Dar Dumnedeii e drept. Dorobanţii noştri aă 
apucat să intre ei întâiu, căci ei dobândiră cetatea 

cu sîngele lor. 

Frumâsă poveste aii dorobanţii de la Rahova. 

Și ce e mai frumos în tâtă campania lor e,că m'aii 
îngreunat cheltuelile Statului cu cereri de hrană; 

ei şi-au căutat hrana înșiși cum aii putut. In vreme 

de ră&sboiii într'o ţară străină, oră câtă grijă ar 
avea Statul de hrana soldaţilor, se întîmplă ca 
totuşi să-i lase fără merinde: ori vrăjmaşii prind 

merindele, ori mai. ales ca acum pe vremea de. 

iarnă, se înomolese carele care o duc, neputând r&sbi 

de viscole şi de nămeţi până la tabără. Soldaţii - 
atunci ori rabdă de fâme ori îşi caută înşişi hrana 
prin sate pe la ţărani, mai plătind-o, mai căpă- 
tând-o în cinste. Se înţelege, că oştirile mai sălbatice 
nu mor de fâme nici-odată, căci jefuese — dar în 
r&sboiul cu Turcii, noi n'am jefuit nici măcar un 
tir de paiă, cel mult dacă am silit pe cei îndărătnici 
să ne vîndă cele ce ne trebuia, dar le-am plătit 
cinstit ce li se cuvenea. Câte-odată ţăranii dai 
bucuroşi ce a, chiar fără plată, dar la urmă nu 
pot să tot, dea, mai vîrtos când 6stea e multă şi 
stă multă vreme la un loc. ” 

Oştirile de prin prejurul Plevnei aă dus-o dintru 
început r&ă. Satele pe acolo sînt locuite de Bulgari 
-— iar Bulgarul de felul lui nu e darnic — şi cu 
deosebire Românilor nu voiaii să le dea nimie și 
se uitai urit la ei, făcându-le ră cât puteai, par'că 
noi le-am fi fost dușmani. Dar chiar voind să dea 
merinde soldaţilor noştri, n'aveaui de unde, căci 
tOte satele erati pline ca furnicarul de oştiri, şi de 
câtă vreme ? De luni întregi! |
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și câte-va fesuri. Multe urme de cismă. De la puț mai spre stânga e un șanț larg. Credeam că sînt 
Turci în el, dar e gol. De la puț sînt vre-o mie de pași până la şânţul de sub redută. Ne-am apropiat 
pe brânci, până ce am putut vedea pe Turcii din şanţ. Sînt mulți, Şi e linişte între ei. Veghiază ;. am vădut oficerii umblând printre soldaţi şi ară- tându-le locul unde să stea. Vorbese încet, In deschidătura parapetelor redutei am vă&gut și tu- nuri. Câte, n'am putut vedea, că e negură multă». Sângele de pe lângă puț era, pe semne, de al Turcilor cari se isbiră astă dimin6ţă cu o companie de Români. In fugă, se vede, aii fost. răniţi vre-o. doi dintre dînşii ŞI şi-au spălat ranele la fântână. „După amiaqi s'a mai împrăștiat “negura, dar cerul tot nu se luminase. Colonelul Cotruţ se tot tră- 
mînta cu gândul, să dea năvală ori să stea pe loc. „lată, că soseşte atunci generalul Cerchez, care. era mai-marele oştilor de luptă de la Vidin, și cu el mai mulți generali. Toţi tremurat de frig; Şi oraii udi până la piele. Deteră în drum de un riu, şi ati trebuit să trecă prin apă călări. Sfătuin- .du-se acolo cu toţii, ati hotărît să înceapă lupta. 
Colonelul Cotruţ şi-a adunat atunci Gmenii şi le-a spus așa: | | | 
«Noi sîntem dout-spre-dece compănii. Ş6se ai să plece mai la Slânga, ca să isbâscă reduta din faţă; ş6se mai spre drâpta ca s'o lovâscă pe la spate. Să. aveţi armele încărcate, dar.foc să nu tragă nimeni, şi să nu faceţi nici un fel de sgomot. Când voiă striga ei: Pas alergător, să daţi năvală, dar fără foc. Puşcile să le descăreaţi numai de-aprâpe, la şanţ. Eu voii fi Ja compania a cincea, cu steagul
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IL. 

Așa cum stă aședat oraşul Plevna, în gura unei 

"văi, e deschis numai spre o singură parte. Gârla 
“Tuceniţa, care trece prin Plevna, curge aprope de 

oraş, în riul Vidului. Acest rîu e mai mare de cât 
Ialomiţa, iar prin dreptul Plevnei având maluri 

“înalte şi rîpâse, el este o apărare firescă a oraşului 

în vreme de năvălire de oști. Dealurilb cari ţăr- 
muresc, gârla Tuceniţa, se duc până în malul 
Vidului, dar din jos de oraș se lărgesc, ast-fel că 

„între oraş şi rîul Vid e un şes larg și frumos. 
Prin -mijlocul şesului trece şoseaua Plevnei, peste 
un pod de piatră peste Via, şi chiar de la pod se 
împarte în două: un drum duce spre Răsărit către 
Rahova şi Vidin, altul spre munţi către Sofia. 

Şesul acestă e partea deschisă a Plevnei: 
Alte trei şosele care ies din Plsvna sînt strîmte 

şi cotite pe după dealuri ; una duce în sus pe valea 
Tuceniţei către Rusciuc, trecând prin satul Griviţa, . 
alte două duc spre Miază-gi, spre inima ţării 
turcescă. 
Osman nu putea să fugă cu atâta oștire, cu 

“tunuri, cu muniţiună şi câte-tote, de cât apucând 
pe una dintre şosele. Dar pe cele ce duc spre 
Miază-di printre dealuri şi pe cea de la Griviţa, 
nu putea să fie nici vorbă de fugă. Strimtorea 

- văilor şi oştirile nâstre de pe crestele dealurilor, 
nu-i erai de priinţă lui Osman. Mai cu nădejde 
i-ar fi fost fuga pe soseaua cea dreaptă de pe. 
_şesul Plevnei, căci acolo îşi putea desfășura oştirile 
-şi apoi dincolo de Vid ajungea iarăș pe şes.
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brie se da unui soldat pe qi 50 grame'de pâine, ceea 

ce face tocmai trei îmbucături pentru un bărbat. 

Iar orez li sa dat tot aşa; mai tîrgii abia câte-o 

lingură. pe gi. Iar carne li se da tot numai a treia 

di, o bucată de fleică ori de pastramă. Și ast-fel 

trei îmbucături de pâne şi o lingură de orez era 

16ţă merindea unui soldat pe di. Şi afară de asta 

nimic. 

Dar ceea ce făcea ca nici puţintica hrană Să nu 

le priiască, era lipsa de sare. Nu se mai găsea fir de 

sare în tot oraşul, şi bieţii împrejmuiţi — şi oştenii 

şi locuitorii Plevnei — erai nevoiţi să mănânce 

nesărată fărmitura lor de pâne. Din lipsa de 

sare, se îmbolnăveaii cu sutele soldaţii, şi muriati 

caii şi periaii boii. Şi cu cât periaii caii, cu atâta 

li se îngreuna siujba soldăţâscă, şi a oficerilor și 

a artileriei ; iar perirea boilor le împuţina tainul 

de carne. 

A venit însă vremea să nu mai aibă nici pas- 

tramă, nică otez, nici carne. Făină mai aveau încă 

în magazii, dar Osman 0 ţinea sub şapte lacăte. 

Incepură acum să piară soldaţii de fâme, chiar 

orăşenii mai săraci pereau lihniţi pe drumuri. Ai 

început să-și taie vitele de plug, şi caprele, în urmă 

caii şi măgarii. Grozavele chinuri ale fâmei sileaii 

mulţimea acum să caute şi să mănânce hoiturile 

de boi şi de cai morţi, pe care le aruncaseră mai 

înainte. 
| 

Şi, ca urmare a f6mei cumplite şi a răcelei, au 

început să bântue frigurile şi lingârea. Spitale încă- 

pătâre nu erai, hrană pentru bolnavi nu era, 

veşminte şi haine nu, doftoriile lipseaiă, frigul era 

de nesuferit şi lemnele de îoc se isprăviseră cu totul, -
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mejdie mare. Şi cei mai mulţi dintre Turcii aceia 

erai Harapi de printr'alte pămînturi ale lumii, 

iuți şi puternici ca mânia lui Dumnezeu. 
Incă de. pe vremea năvalei a doua, colonelul 

Sevfet, mai-marele Griviței, vădând năvala cea plină 

de avînt a Românilor, ceru ajutâre de la Osman, 

din tabăra de la Bucova. Osman îi trimese un 

batalion de Harapi, din garda Sultanului, cu steag 

desfăşurat. Şi acum sosea. - 
Harapii iau pe Ruşi în bătaie şi-i strimtorză 

cu baionetele. Cuprinşi între. două focuri, Ruşii se 
svîrcoleşc în luptă cu perirea, dar nu se lasă. Bieţii 

Ruşi erai între redută şi Harapi, şi pereaii de fo- 
curile încrucișate ale Turcilor. Aprâpe toţi oficerii | 

bataliânelor rusesci periră, însuşi comandantul co- 

l6nei, colonelul lor, fu împuşcat şi calul a început 
să alerge pe câmp printre şiruri purtând în şea 

pe stăpânul săă mort. Ruşii au fost snopiţi cu totul. 

După ce au isprăvit cu Ruşii, Harapii săriră 

spre noi. 
“Românii erai ajuişi a treia oară în șanțuri, a 

a treia oară vinătorii steteaii sub pâla redutei. 
Dar Turcii, până acum în neastîmpărul grâzei, iar 

acum după sosirea Harapilor, liniștiți şi neclintiţi, 

ca turnați din fer, steteaii în picidre pe parapetul . 

redutei şi trăgeau necontenit, iar jos, între şanţuri 

şi redută, dintr'odată se înegri locul de Harapi, 

cari potopeaii pămîntul cu iuţimea lor şi cu în- 

dâriita statornicie. E 

"Dar nu se lăsaii nici ai noştri. Câtă perire de 

6meni a fost acolo, şi în câte chiptri, Dumnezeii 

o ştie! Ai noștri, a doua di, găsiră în șanțuri peste 

şâse-deciă- de flăcăi, cu capul despicat într'așa chip» 

9 7.
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dar se ţineaii gata să să pomenâscă arăşi cu gl6nţe 
de: unde-va. | 

Nu s'a întâmplat însă nimic, cu tâte că ei ştiau 
că împrejur mai sînt adăpostiri turcescă. Era sâră. 
Soldaţii nu mâncaseră nimic t6ţă giua. 
Şi iarăşi sunară trîinbiţele de adunare şi d 
r&paos. Compăniile s'a strîns pe lângă steag. 
Intro vreme par'că se audiră împuşcături dincolo 

“de Smârdan spre reduta cucerită. 
Erau întradevăr împuşcături. Un căpitan cu o 

companie de Gmeni scosese pe Turcii -robiţă din 
redută şi voia săi ducă în jagărul nostru. Dar 
pe drum ai sărit Basibuzuci călări asupra Româ-. 
nilor, ca să mântuie pe robiţi. Flăcăii isbiţi fără 
veste s'aii apărat; dar nau putut să ție piept şi 
cu Basibuzucii şi să aibă şi ochii la robiţi. Și aşa. 
toţi robiţii ai scăpat, apucând câmpia spre Vidin. 
Tunurile însă, două, câte le aveai în redută ati 

„rămas ale n6stre. 
Impușcăturile acestei companii erai cele ce se 

audeai pe câmpia Inovei, - PR Sunetul trîmbiţelor cari chiemai pe soldaţi să se 
adune, aii fost audite şi de alte compănii dintr'alte 
părţi. Maiorul Ulescu cu ai săi a venit cu multă 
grabă să se împreune cu soldaţii colonelului. Indată 
începură să vie şi dorobanţii. 

Dar de unde veneaii ? 

IX. 

Maiorul Ulescu a început să povestâscă ce i s'a întîmplat lui, -. - 
„El rămăsese în reduta cucerită ca să păzâscă
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de-o parte, iar pe de alta luând în bătaie de joc 
pe Osman şi nedându-şi ostenâlă să-i iscodâscă 

puterile, ei au plecat spre Plevna în nesocotire. 
Biruinţele de până acum le zăpăciseră mintea, căci 

până acum se jucaseră cu Turcii. 

Cele 18 bataliâne de pedestrime rusâscă, cu 46 de 
tunuri, sosesc Miercuri, după amiadi, sub d6lurile 

Plevnei şi se întind pe sub ele, gătite să răsbâscă 

a doua di în oraş. Oştirile se înşiră, încingând 
Plevna de două părţi. Prins între două focuri, Os- 

man n'avea ce face, de cât să se tragă spre partea 

cea deschisă, spre rîul Vid,la apus, iar Ruşii, strîm- 
torîndu-l spre rîpele malului, aveaă să-l prăbu-" 
şâscă în rîu. Asta era socotâla de acasă a Ruşilor. 

Dar când a fost la târg, nu li s'a potrivit. 
A doua di, cu nâptea în cap, hușii încep să dea 

cu tunurile şi să înainteze peste dâluri spre Plevna. 

Spun unii, că Osman ar fi voit să prindă în 

cursă pe Ruşi, alţii, că şi-ar fi bătut joc de ei ne- 
vrând să stea la vorbă mai de-a dreptul, ori -că 

nu voia s'arate Ruşilor.-ce puteri are. Atâta se scie 

că Turcii de pe crestele dâlurilor se tot trăgeau 

spre oraș, ori făţărind slăbiciune, ori într'adevăr 

fiind slabi. Ruşii cari înaintat dinspre satul Bu- 

cova, cuceriră un d6l după altul, scoboriră prin 

văi, risipind batalinele lui Osman și mereu îm- 
pingând pe Turci îndăr&t. In urmă, ei seoboriră 

cel din urmă deal, şi cu baionetele pe pușcă intrară 

în Plevna. 
De odată, ca prin farmec, uiiţile Plevnei se um- 

plură de Turci. De prin tâte ferestrele caselor cur- 
g6u plumbiă ca plâia, de după garduri ostaşii lui 

Osman ochiai tot în carne vie de Rus, pe acope- 
-z
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isbeaii cu pumnii, se frămîntai cu toţii, o grămadă 

de Gmeni îndasuiţi şi încleştaţi, Turci cu Români, 

se isbeaă cu pumnii, se sfăşiau cu dinţii, se sugru- 

mait de gât şi, căgând, se încleştaii,. se muşeaii în 

svîrcolire, blestemând şi înjurându-se. | 

Şi pe de-asupra tuturor se vedea un steag al 

nostru şi unul al “Tureilor, mişcându-se când la 

dr&pta când Ja stânga. - 

Nu trăgea nimeni cu pușca; nu eră loc, nu era 

vreme. Turcii de pe redută, puţini câţi r&maseră 

acolo, se luptaii :cu cârlige, ca să prindă pe Ro- 

mâni, să-i dea jos ori să-i tragă pe redută. 

- Sergentul care purta steagul batalionului în mână, 

cade cu capul crăpat drept în două de un iatagan. 

Căpitanul Mărăcineanu smulge steagul din mâna 

mortului și înălţându-l strigă: după €l şi după 

mine! Intr'o mână cu steagul şi într'alta cu sabia, 

îşi face drum spre, parapet, pe locul strîmt dintre 

vedută şi şanţ, care era numai morţi, Turci şi 

Români grămadă. o 

Nu se audeatăi de cât gemetele răniților şi gâ- 

făiturile: soldaţilor şi un tropot surd de picidre, 

apoi câte o pleoscăitură a vre-unuia câre se lungea 

în noroiii, iar din vreme în vreme s'audea câte o 

vorbă tureâscă şi câte un urlet: «Aoleo, mamă 

ţine-măb - E | 

Nu mai puteai cunâsce cine da şi în cine, mirosul 

de sânge îţi tăia răsuflarea, iar fumul de puşcă . 

se lăsase ca o negură peste redută. Era svîrco- 

irea nâstră cea din urmă, svîrcolirea morții. 

In toiul amestecului şi al turbării, Mărăcineanu, tot 

cu steagul în mână, apucase să lipâscă de parapet 

scara şi se urca pe redută. Ajunse cu creştetul
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“ganţurile din vale, să te urci la deal către cetate, 
peste alte șanțuri, și tot aşa. Acâsta e partea despre 
Miază-gi. Pe partea despre Răsărit e şi mai răi. 
Pe acolo nu te poţi apropia de loc, din pricina unei 
rîpi. O vâlcea mică taie dealul de-a curmezișul, iar 
păretele văii e drept ca păretele casei şi înalt cât 
dealul. Pe partea asta apărarea cetăţii e veghiată. 

Dacă ne întârcem noi cu faţa spre Dunăre, atunci 
iată cum ni s'arată Rahova: în spate apărată 
de Dunăre, în stânga de ripa numită a Loscovă- 
ţului, în față de dealul cu şanţuri şi cu cetăţui, iar 
în drâpta spre Vidin deschisă. Pe partea asta nu 
sînt dealuri; valea e largă și-cu şosea. Acâstă 
şosea eşind din Rahova, trece peste rîul numit al 
“Schitului peste un pod de piatră, în fața satului românese Hârleţul şi duce toţ spre cuiburi de. 
păgâni, spre Lom-Palanca Şi Lom-Arcer şi Cibru 
şi spre îngrozitârea cetate de piatră a Vidinului, 
de unde s'a prizărit Osman-paşa. 

V. 

Cu două dile înainte de sărbătorea Sfinţilor Arhangeli, oştirea plecată spre Rahova, sosi spre s6ră sub dealurile cetăţii. Oştirea s'a împărţit în două: dorobanţii şi Gălăraşii de-o parte la stânga „rîpei Loscovă&ţului cu 22 de tunuri ale nGstre, iar 
roşiorii cu Ulanii Rușilor şi cu 16 tunură lângă rîul Schit spre partea cea deschisă a oraşului. Chibzuiala era făcută așa: Dorobanţii să dea năvală de-alungul dealului de la cetățuia cea mică spre cea mijlocie şi apoi la cea. mare. In vremea 
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“la fugă spre Vidin. Doljenii ai fost cei dintâi 
“cari au intrat în sat şi prin redute, luându-le în 
stăpânire, împlântând pe ele steagul regimentului 
întâiu de dorobanţi. Ai găsit prin sat corturi ihaine 
plumbi, ghiulele, făină, puşci de-ale Turcilor. Numai 
tunurile și le-ai scăpat Turcii, ducându-le cu ei. 

Lupta însă nu era sfîrşită. 'Turcii din Vidin 
audind tunurile, au ieşit din cetate ca să vie întru 
ajutor celor din Nazir-Mahala. 
"Dar ai noştri de peste Dunăre, de la Calafat, 

i-au vădut. Şi i-au lăsat să iasă la larg, i-au lăsat 
să se desfăşâre pe sosea, Şi când i-au v&dut ajunşi 

“întrun loc mai neted, ai început să-i bată cu tunu:- 
vile. Bataliânele turcesci s'a zăpăcit, risipindu-se, 
dar mergeai înainte: In drum au fost însă întîm- 
pinate de cei ce fugeau din Nazir-Mahala şi atunci 
făcându-și cu toţii spaimă s'au întors, şi ati rupt-o 
cu toţii la fugă spre Vidin: | 

Regimentele nâstre intrară prin șanțurile cuce- 
rite şi-şi aşedară tunurile prin redute, în locul celor 
turceşti şi începură a trăsni acum de-adreptul în 
cetatea Vidinului, care se vedea la vro câţi-va 
chilometri. 

V. 

Prin t6te satele de j ur-imprejurul Vidinului erai 
"oOștiri turcești în şanţuri şi redute. Satele de pe 
malul Dunării — spre Rahova, adecă în josul rîu- 
lui — ai fost curăţite repede-repede de-ai noştri, 
căcă Turcii după pierderea Nazir-Mahalalei, ai 

„Prins gi6ză, mai ales că erai în bătaia tunurilor 
4
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Oştirea dorobanţilor, după ce a cucerit întări- 

turile de la Rahova, s'a oprit pe loc să ierneze 

în tabăra întărită pe drumurile ce duc la Vidin. 

Până ce oștirile n6stre aveai de lucru cu amâîn: 

două mânile la Plevna, dorobanţii nu puteau trage 

nădejde de ajutor, iar singuri n'aveai putere des- 

tulă să sapropie de Vidin. Dar îndată ce Plevna 

sa închinat, oştirile nâstre de-acolo au şi plecat 

să se împreune cu dorobănţimea de la Rahova, 

ca să piece t6tă asupra Vidinului. 

Drumul pe care Pau făcut oştirile n6stre de la 

Plevna până dincolo de Rahova, în vre-o dou& 

s&ptămâni, a fost. negrăit de obositor. Viseolul a 

ţinut întruna şi zăpada era până în brîu ; tâte 

“drumurile acoperite de troiene. Şi cum era cerut 

vecinic înorat, diua abia se deosebia de n6pte, căci 

“apuca bine să se facă lumină în văzduh, şi şi 

începea.să se întunece. 

Batţaliânele care mergeai în frunte, se luptait 

cu zăpada, trudindu-se mereii să afle drumurile, 

să le curețe de zăpadă și să facă poduri. Dar le 

_era deg6ba munca şi truda, căcă viscolul acoperea 

iarăşi drumurile, așa că batalinele cari urmaii, 

16
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muncit de geaba şi n'au isprăvit nimie. In amarul 

lor, li se părea, că au fost bătuţi de Turcă; întu- 

nerecul şi liniştea ce de-odată s'a lăsat după atâta 

“vuet îi îngrozea, şi par'că steteaii la marginile 

pămîntului înconjurați de primejdii din tâte părţile, 

departe de-ai lor, şi daţi fără de scăpare morţii. 

Iar lipsa plumbilor şi iarba de puşcă le topea şi 

puţintelul suflet rămas în 6se după atâta trudă. 

Şi pe lângă tote erai îngrijaţi de jalnica veste 

ce le sosise din partea ceealaltă a Rahovei, de la 

6stea din Bucoviţa. 

Să ne întârcem cu gândul puţin înapoi şi să ne 

aducem aminte, că oştirea n6stră se împărţise în 

două, ca să isbâscă cetăţuile din două părţi. De la 

Loscovăţ ati lovit-o dorobanţii, iar de la Bucoviţa 

aveati s'o lovâscă roşiorii şi ulanii ruşi cu cinci 

sute de dorobanţi din Mehedinţi. Iar de -peste 

Dunăre tunurile nâstre de la Bechet “aveai să 

isbâscă Rahova din spale, în vreme ce vr'o mile 

de dorobanţi aveau să trâcă Dunărea în luntri şi 

să ia pe Turci la răspăr. Şi nică dintr”o parte nu 

s'a isprăvit nimic. | 

Tunurile de peste Dunăre ai bătut t6tă diua, 

dar ghiulelele n'ajungeaui până la redute şi se pier- 

deai în gol pe câmpii. lar dorobanţii n'aii apucat 

să trâcă Dunărea. Ast-fel despre partea asta oştirea 

luptătâre na avut nici un ajutor. Dacă lar fi 

avut, ar fi dormit pote n6ptea asta în Rahova, în 

oraş, în culcuşuri calde, nu prin umedele şanţuri - 

ale văilor. 

In partea despre Bucoviţa a fost şi mai rău. 

Jumătate din mehedinţenii trimeşi acolo au iost 

aşedaţi la podul Hârleţului, ca să ţie drumul Tur-



IV. 

Când a audit Domnitorul nostru, cât de bine 

s'au purtat dorobanţii, i-a venit inima la loc. Şi el 

cu t6tă încrederea în bărbăţia Românului, purta 

puţintică grijă de isbândă la Rahova. 
Dar acum vă&dând purtarea dorobanţilor, a dat 

poruncă oștirii să plece fără zăbavă asupra cetăţii. 

Rahova e tocmai în faţa Bechetului, iar la Bechet 

stetea în tabără puţină 6ste de dorobanţi, cu tunuri, 

ca să păzâscă Dunărea. Acestora li se dete po- 
runcă, să stea gata şi, în diua când pedestrimea 

n6stră va bate Rahova, ei să dea cu tunurile de 

peste Dunăre în cetate, ca să zăpăcâscă pe Tură. 
Ast-fel Rahova avea să fie bătută din două părţi. 

Era însă o primejdie : : Tureii din Vidin, care n'au 

avut, nevoe pân'acum să se mişce, puteaii -să s'a- 
dune în diua răului la Rahova. 

Trebuia împiedicaţi prin 6ste călărâţă, care să-i 

hârţusscă şi să le închiqă drumurile. Ac6sta era pri- 

cina pentru care Domnitorul a trimes de la Plevna 

amîndouă regimentele de roşiori, ca să ia în stăpâ- 

nire drumurile de la Rahova spre Vidin. 
Cu venirea roşiorilor ni s'a întîmplat o neplăcere. 

Ruşii s'au găsit, şi ei gata să trimâtă un regiment 

de călăreţi la Rahova. Și nu era nevoe. Şi nu ne-a 
plăcut, că s'aii amestecat şi ei întrasta. Am fi voit 

să cucerim Rahova numai cu Români şi isbânda 
să fie numai a n6stră. Ruşii simţeait acesta, şi tocmai 
de-aceea se îndeseaii la cinste: ca să nu ne lase 

numai nouă lauda întrâgă. 
Pe mine. mă bate gândul, că Ruşii îşi făceaii 
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iscălitura deplinătatea pământului nostru, adică. 

nu vor cere dela Turci, ca pân” acum, o bucăţică 

din ţara nâstră. 

Ruşii aii pus mânile pe piept, şi-aă dis: «Ferscă 

Dumnedei ! Cum să yă luăm noi o parte din ţară, 

că dâră noi pentru văi! Românii ne batem. Dim- 

potrivă avem să vă'dăm câte de tte»—şi-ail iscălit, 

După răsboiii şi-au tăgăduit vorbele şi n'au vrut 

să scie de iscălitură nimic. Şi-a fost.așa cum am. : 

bănuit noi, şi cum sciam că -a mai fost. In loc să 

ne dea — şi noi n 'asceptam să ne dea, ei să-nu ne 

ia — Ruşii, întradevăr. ne-ai cerut Basarabia. Şi 

când le-am spus că legămîntul cu ei cântă alt-fel, 

că legea creştinâscă- spune să nu năpăstuescă pe- 

cel slab, că omenesce e să nu scurtezi: pe cel ce 

ţi-a făcut binele şi. ţi-a sărit într'ajutor, că daca 

dic că se luptă pentru creștini, de ce. asuprese şi 

cer de la creştini pămînt, că ei ati destul — când 

l&-am spus acestea; Ruşii ati sărit cu răul şi ne-au : 

ameninţat că vor trimete cazacii să ne.  pusticaeă | 

ţara şi să ne ducă în robie. 

Ei porniseră r&sboiul cu gândul să nea. Basa- 

rabia. Şi nu ne-ai spus; și ai avut și obrazul să 

ne câră ajutorul nostru împotriva nâstră. Când a 

“voit smedica din poveste - să arunce în cuptor pe . 

fata: împăratului, a rugat-o să-i aprindă focul: în 

cuptor şi să-l facă mare, ca să se îneălgescă amen- 

două. Fata a făcut focul; nesciind pentru ce. 

Așa sai purtat Ruşii cu noi, ca smedica din 

poveste. 

Când ai ajuns acu pe dungă de cuţit, după în- 

frângerile de la Plevna, ai început să ne facă 

ochi dulci. La asta se pricepe Rusul, până ce te 
2 
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-— Nu vă temeţi, flăcăi. N'ai să mai vie. Mai 

„bine e lângă pilaf, la foc, de cât pe-o străşnieie de 

ger ca acâsta să baţi câmpii! 

Ei făceau glume, şi nu știa, bieţii, unde le stă 

capul. | 

SIL 

Dar nu "i-a lăsat Dumnedeii. Câm pe la amiadi 

li s'a trimes din tabără două regimente de pedes- 

tmime şi două de călăreţi ca ste de sprijin, cu 

vr'o câte-va tunuri. Pân'acum n'avusese nici tunură 
nică călăreţi. Şi li sau adus şi plumbi destui. 

Acum.să vie Turcii, dacă mai îndrăsnese!. 
Şi aă îndrăsnit. Na tiecut, multă -vreme, după 

sosirea ajutorului din tabără, şi iată că departe 

în zare pe drumul Capitanoveei sati ivit; iarăși 
batali6nele turcesci, crescând mereii şi răsleţindu- se 

pe câmpie. 
Turcii porniseră mai mulţi şi mai cu inimă. se 

vede, că plecaseră cu tâtă puterea lor, că veneait 

iuți ca o furtună şi cu 6ste de călăreţi şi cu tunuri. 

Işi îndreptau ghiulele tot spre Înova şi spre po- 

dul de pe Delena, ca să-l rupă şi să ne tae calea. 

Cele două regimente de roşiori s'asvîrliră atunci 

în costele Turcilor, spre drâpta. Ce mai galop era! 

Sburai călăreţii cu săbiile de-asupra capului, de 
credeai că au să risipâscă pe Turci ca pl6va. 

Turcii s'au întors. spre călăreţi, şi după felul cum 

s'au apărat, se cunoscea că vin spre Români cu 

multă urgie. T6tă asvirlitura vitejâscă a călărimei 
nu le-a putut rupe rîndurile, şi degeaba se tot
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rajaţi de focul potopitor al 'Purcilor, de micul lor 

număr, şi v&dând o piază rea în rănirea colonelului, 

dorobanţii s'aii dat îndărăt, ochind mere, apă- 

rai fiind de escadrânele de roşiori şi de două 

tunuri. In bună rînduială, ei s'au ascuns într'o 

vâlcea, după ce s'au bătut voiniceşte, lăsând pe 

aealuri aprâpe o sută de Gmeni, morţi și răniţi 

Generalul rus, al Ulanilor, sa mirat şi şi-a făcut 

cruce, când a vădut pe mehedinţeni cu ce îndrăs- 

nălă s'asvîrleai spre Tură. far câna sa întors la 

Plevna, vorbea ca de.0o minune de ei, şi chiar în 

scrisâre i-a lăudat cu mare laudă. - 

Vestea despre înfrângerea mehedinţenilor a adus-o 

un roşior în tabăra dorobanţilor, târgiă în n6pte. 

Şi acum, acâstă veste amăra şi mai mult sufletul 

vitejilor luptători închişi în reduta cucerită şi re- 

traşi în tabăra lor. Şi erai îngrijaţi că nică a doua 

di nu le vor sosi plumbil şi merindea. Şi se gân- 

deaii că dacă le vor sosi, începe-vor arăş lupta de 

la început, ca și când mar fi tăcut nimic într'o di 

aşa de chinuită ca cea de ieri? Şi dacă nu vor 

putea nică astăqi să străbată în Rahova? Și dacă 

peste n6pte vor sosi ajut6re. turcesci din Vidin, şi 

roşiorii nu le vor putea tăia drumul € 

x. 

De-odată cu venirea dilei, gorobanţii noştri ai 

mai prins suflet. Se văqură scăpaţi, cel puţin de 

- primejdia unei isbiri pe întunerec a Tureilor. Şi se 

bucurati că au scăpat numai cu spaima. lar acum, 

 Jumina lui Dumnezei le mai întări inimile. Aşa e
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t6te puterile lor, căcă eraii la adăpost sub zidurile 

cetăţii. , 

Era grei să te apropii de Novoselu, toemai 
fiind că era prea sub cetate, și mai era și acoperit 

de tunurile de la Smârdan şi dela Inova. Ai noştri 
luară hotărîrea să bată întâi Smârdanul şi Inova, 

iar în vremea cât vor ţine pe Turci în luptă la 

aceste sate, un regiment românesc să încâpă şi el 

să dea năvală spre Novoselu, dar nu ca să-l isbâscă 

cu dinadinsul, ci numai ca să încurce şi:să ţie lo- 

cului pe Turcă. | | | 
Smârdanul însă nu era jucărie. Avea două re-. 

dute puternice la marginea satului, şi satul întreg 

era plin de oştire. Peste două mii de soldaţi apă- 

“ra. satul, având tunuri. Iar la Inova era altă re- 

dută, legată cu şanţuri de redutele Smârdanului. 

Oştirea rînduită să cucerâscă Smârdanul n'a 

putut să încâpă lupta la vreme, din pricina ceţii 

care în partea aceea era mai dâsă. Dar regimentul 

dorobanţilor din Mehedinţi și Dolj, rînduit să 

s'apropie de Novoselu, a început cam pe la. amiază 

să se lase la harţă. i 

Cum am spus mai înainte, împrejurimile Vidi- 

nului sînt mlăştinâse, iar Novoselul e chiar în mij- 

locul mlăştinii pe un colnic. Ai noştri nu aveai 

pe unde să se apropie de Novoselu, de cât pe şosea. 

Turcii se îngrămădiseră deci la un pod de pe șosea, 

peste o gârlă, ca să-ţie în loc pe Români. 

Compăniile regimentului sasvîrliră vitejeşte spre 

pod. Nici Tureii nici ai noștri p'aii tras cu pușca, 

ci de-adreptul se isbiră piept la piept. Turcii au: 

lăsat pe Români să s'apropie, până vor intra pe 

pod ca să tragă atunci cu glOnţele — în grămadă. 

| 17
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Osman a trecut iarăşi printre oficerii ruşi și români 

din curte. Acum, urmând pornirii din inimile lor, 

toţi oiicerii îşi descoperiră capetele şi salutară pe 

Osman cu năvală de strigăte: să trăiască! bravo! 
şi-şi închinară capetele. Era vrednic Osman de 
atâta cinste. Iar Osman, zîmbind, le mulţumi, ple- 

cându-şi capul şi la ăr&pta și la stânga, apoi stete 

pe loc şi le spuse, că în starea jalnică în care se 

află, e o mare mulțumire pentru el, vădând că 

oficerii, dușmanii lui, îl găsesc vrednic de cinstire 

pentru faptele sale. —” 
Indată după plecarea lui Osman, Ţarul a pornit 

în trăsură la grenadirii săi de peste Vid, ca să le 
mulțumâscă pentru vitejia de eri, căci asupra lor 
năvălise Osman. Domnitorul nostru a plecat şi el 
mai târdii, după Împăratul, să fie de faţă la qefi- 

larea grenadirilor. Insă pe drum către Vid, Domnul 

nostru s'a întâlnit cu Impăratul care se întorcea 

spre Plevna. Spunea Ţarul, că. diua fiind scurtă 
şi fiindu-i grijă să nu înopteze pe drumuri, s'a 
răsgândit şi s'a întors. Pricina adevărată însă era, - 
că peste Vid gemea pămîntul de robiţii turci, care 
sadunai în nesfirşire, iar aghiotanţii Impăratului 
purtau grijă. Măcar fără arme, atâtea mii de 
Gmeni puteau să s'asvîrlă asupra trăsurii Ţarului. 

Domnitorul nostru a plecat deci singur peste 
Vid; a muiţumit soldaţilor, s'a înorijit de sârta 
robiţilor şi a dat, porunci cum trebue să-i ducă 
spre Dunăre. 

Aici, peste Vid, unde a fost mai îndărătnică lupta 
era plină câmpia de morţi şi de răniţi. Şi era atâta 
amestec de Gmeni şi atâta alergătură, încât nimeni 
nu scia unde-i stă capul. Robiţii turci striga,
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VIII. 

Diua de 30 August, Marţi, â fost întunecată. 

Cerul era acoperit de nori, iar căile pline de ceaţă. 

Plouase n6ptea întrâgă, iar acum, diminâţa, bura 

pl6ia mărunt și într'una. Tote drumurile eraii des- 

fundate. 

- Intunecimea cerului strîngea par'că de inimă pe 

flăcăi, şi toţi erai posomoriţă ca vremea. Nu era 

semn de biruinţă. A 
La opt ceasuri diminâţa, Domnitorul plecând de 

la Poradim călare, a venit pe crâsta cea. mai înaltă 

de de-asupra satului Griviţa. Şi e aici se vedea 

numai reduta din stânga, căci o crâstă de deal 

ascundea pe cealalţă redută. De pe acâstă. erâstă 

s'ar fi vădut amîndouă redutele, dar crâsta era în 

bătaia puşeilor tureesci. 

Pe la prânz sosi și Impărataul Ruşilor. cu suita 

Sa. Domnitorul l-a fericit de giua numelui. Apoi 

s'a făcut slujbă dumnedească acolo pe dealul gol, 

pentru biruinţa creştinilor. "Ţarul, Domnitorul și cu 

Generalii sai așegat la masă, ca să prândâscă 

acolo supt un cort. 

Pe când prânzeaii — și încă nu era la amiadi — 

se audi de-odată pe partea unde erati: Rușii, o 

straşnică trosnire de puşcă, iar tunurile începură să 

urle. Toţi de la masă săriră în picidre şi se uitau 

unul la altul. Focul se întindea tot mai mult pe 

linia Ruşilor. Generalii fugiră de la masă, cu spaimă 

şi cu grijă, căci lupta avea să înceapă abia peste 

trei ceasuri. Ori că oştile rusesci ai început lupta 

înainte de vremea hotărâtă, ori că Turcii au ieşit
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— Săriţi la tunuri, Români, şi daţi cu obuzurile. 

Atâta le mai rămânea Românilor. Dacă nică 

"+unurile n'o să-i seâtă pe Turcă din sărită, atunci 

avea să se încingă o luptă piept la piept şi —fe- 

râscă Duninedeii — Vidinul e aprâpe, iar în Vidin 

vr”o patru-deci de bataliâne de Turci, care puteai 
sosi cât ai bate în palme. 

Cine a îndreptat tunul românesc, bună mână a 
avut. Nu l'a îndreptat spre pedestrime, ci spre 
şiragul de tunuri turcesci care băteai spre noi. 
“Ghiuleaua a mers aşa de bine, că lovi drept în 
gura unui tun turcesc: tunul sări departe pe 
câmpie şi roţile lui sburară în tâte părţile. 
-Tunarii turci au încremenit. Atâta le-a fost, şi 

strângându-şi tunurile au strigat Românilor: să 

ne vedem sănătoşi, și ai apucat la fuga în g6na 
cailor spre Capitanoveea. 

Pedestrimea lor, când aă vădut tunurile fugând, 
şi-a vedut nădejdea perindu-i, și mai stând câtă-va 
vreme în foc, a apucat şi ea pe urma tunurilor, 

adunându-şi morţii şi răniții de pe câmpie. 

Ai noștri i-ai urmărit cu glânţe. Călăreţii au 
sărit după ei şi i-arfi gonit r&ă, dacă nu le-ar fi stat 
în drum tunurile turcesci. Tunarii turci fugiră până 

în marginea satului, dar aici se opriră şi întoreând 
tunurile au început să bată largul câmpiei, aşa că 
n'aveau larg destul călăreţii noștri ca să alerge 
după Turci. 

Iar tunuriie lor ai stat tâtă qua de gâlceavă 
cu tunurile n6stre, şi abia spre sâră s ai ascuns 
în sat.
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zăbavă şi încurcătură, iar Turcii asvîrleaui obuzuri 

în tufiş şi pustiaui acolo pe cei încureaţi în sirmă. 

Companiile cele mai din frunte ajunseră până 

la cel dintâiti şanţ de adăpost, de sub muchia dea- 

lului. Parcă r&săriau din pămînt, atâţia Turci se 

iviseră prin şanţ, iar focul lor era o răpăitură 

nesfîrşită, căci acum TPareii nu ochiaă, ci trăgeau 

în grămadă. | A 

Indrăsneţi şi îndărătnici, o semă de Turci stă- 

teaii în picire pe ema şanţului, așteptând în . 

linişte pe ai noştri. Harapii ţineau pușca pe braţul 

stâng, la înălţimea îurcii pieptului, şi descăreai 

plumbii cu t6tă iuţâla puşeii cu repetiţie, așa de 

nepăsători şi de linisciţi, par'că nică nu se gândeau 

unde sînt şi ce fac. a a 

Locotenentul Chivu Stănescu, cu compania întâiu, 

era mai aprope de şanţ. «Mergeţi tot înainte, băeţi». 

dise el într'o vreme, «vin îndată și et! Rănit 

de un glonţ în fluerul piciorului, locotenentul se 

aşedase jos, şi desculțându-se îşi căuta rana. Sîn- 

gele curgea tare; el legă fluerul cu o batistă, 

apoi încălţându-se, porni din noi cu flăcăii. Dar 

fiindu-i rupt osul fluerului, ai săi îl vedeaii schio- 

pătând şi abia stând drept, şi-l rugară să se întârcă. 

Na voit. Şi cum îi curgea sîngele într'una, îi se 

umpluse cisma de sînge; iar în urmă sîngele în- 

cepu să gâlgâie şi să se scurgă peste turâtcă. Galben 

ca un mort, el a început să se clatine şi chiar în 

clipa când era să cadă, par'că nu era destulă rana 

piciorului ca să”l -omâre, mai veni un glonţ şi-l 

isbi în frunte. 

Intre cei dintâi ajunşi la şanţ, era Dumitru 

Şerban, căprar din Focşani, cu vr'o câţi-va după
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cucerite: In satul vecin, însă, în Capitanoveea mai 

eraii compănii de Turci, care se mai sporiseră prin 

cei fugiţi de prin redutele Smârdanului. _ 

Ai noştri purta grija acestora. Se înserase de 
tot, şi Românii simţiaii nevoia să stea t6tă n6ptea 
în pici6re, ca nu cum-va să-i lovâscă 'turcii peste 

n6pte. : 
Soldaţii erai flămândi şi obosiţi. Căpitanii com- 

paniilor veniau rînd pe rînd la colonel şi-i spuneai 

“că soldaţii n'au glânţe, şi la nâpte va fi răi, dacă 

s'ar întîmpla să vie Turcii. 

— Nimeni n'are glânţe ? 

— Unii ati mai multe, unii puţine, iar alţii n'a 

de loc, răspunseră căpitanii. | 

—.Aşa e răi. Trebue să aibă toţi. Adunați toţi 

“plumbii şi vedeţi câţi sînt, apoi împărţiţi-i din noi 

dând tuturor soldaţilor de-o-potrivă.. | 

S'a făcut aşa și ai venit câte șapte plumbi de om. 

Apoi îşi întăriră străjile de nopte, şi-şi rînduiră 

paza prin redute şi în: Smârdan. Cei mai mulţi n'a 

dormit cât'a fost nâptea-de mare. Gemetele răni- 

ţilor s'au audit necontenit cât a fost nâptea, căci. 

nimeni n'avuse vreme să-i adune. Răniţii zăceau 

în amestec, Românii cu Turcii, care cum îi apucase 

vremea şi locul. Cei de prin sat, câţi au căqut pe 

drum, s'a firît prin case şi au fost scutiți măcar 

de vînt şi de umegeală, dar a fost nespus de rău 

de cei ce căduseră pe câmpie. 

:N6ptea a trecut în liniște, cu t6ie că era cu putinţă 

isvodirea unei primejdii. Cei din Smârdan duceait 

grijă să nu se îi ascuns Turcii prin case şi să sară 

asupra lor; cei din redute să temeaii, că Turcii 

mai ales la redute vor ţinti, dacă vor veni ; iar cei 

18
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e6na calului un oficer de Cazaci, şi cu răsufletul 

tăiat de obosâlă spune, că oştirile călăreţe ale lui 

Osman au ieșit din Plevna şi se varsă ca potopul 

pe soseaua Griviței, amenințând cu perire pe toţi. 

Toţi cei de faţă se grămădese pe lîngă Impă&ratul 
şi-l r6gă să plece la cartierul-genera!, unde e pază 

veghiată de oștiri. In pripă generalii din suită 
s'asviîrl pe cai, toţi ai Imptratului se urcă în 

trăsuri şi plâcă în galop, de spaimă că-i ajung că- 
lăreţii lui Osman. Jainică priveliște şi amară în- 

torsătură de lucruri! "Ţarul nădăjduia să dormă la 
n6pte în Plevna, şi acum iată-l fugând ca să-şi 
mântuie capul ! | 

Vestea cu eșirea “călăreţilor: lui Osman nu era 
adevărată. 

Domnitorul Carol cu Marele-duce Nicolae răma- 
seră pe crâsta cea mai înaltă de de-asupra Griviței, 
cu suitele lor, iar pentru pază le sosi un batalion 
din oştirea cea neintrată în foc. Acolo stătură ei 

„pe lângă foc frânţi de obosâlă, fie-care cu gându- 
rile lui, nevorbind nimie şi nesciind ce să qică şi 
ce să facă. Se înserase acum, dar focul puşcilor nu 
se astîmpărase şi din tâte „părţile s'augeaii tros- 
nirile de pușcă. Ă 

Vr'o două ceasuri ati stat acolo cu toţii. Așteptait 
şi nu sciaii ce aștâptă. Ii doboriîşe cu totul jalea 
şi grija dilei de mâne. In starea asta i-a găsit, pe 
la nouă ceasuri nâptea, vestea că Românii cuceriră 
Griviţa. Acest lueru le mai lumină sufletul, iar Dom- 
nitorul Carol se înveseli de-odată, Avea destul cu- 
vînt să se învesel6scă şi să fie mândru, căci o singură 
isbândă avură creştinii dintratita perdere şi svîr- 
colire, şi aceea singură era a dorobanţilor noştri ! 
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cilor, iar altă jumătate a înaintat pe dealuri spre 

reduta din partea aceea. Adevărat, ei n'aveaii de 

gând să se încaere cu Turcii, căci prea erau puţini, 

iar călăreţii nu le: ar fi putut da nici un ajutor pe 

dealuri. 
Voiai numai să zădărâscă pe Turci, să le abată 

gândul şi oștirea într'acolo, ca să pâtă năvăli doro- 

banţii din partea asta-laltă mai cu temeiii asupra 

Rahovei, pe care ar fi găsit-o mai slab apărată 

câtă vreme Turcii ar fi avut de lucru și ici şi colo. 
Până'n qiuă colonelul Creţeanu cu roşiorii săi a 

început să furnice pe sub pslele dealurilor din 
„partea aceea, iar tunurile câte le aveaii vărsară foe 

cu multă îndărătnicie. Turcii răspundeai şi ei vîrtos. 
In urmă cele dou companii de dorobanţi cu colo- 
nelul Mateescu, ieşiră în faţa redutei, prefăcându-se 
că ai de gând să dea năvală. Dar văgând că reduta 

de-acolo e slab apărată, îşi luară inima în dinți și 

s'asvirliră cu dinadinsul spre ea. 
Dorobanţii înaintară cu stăruință şi cu iuţime 

mai pe sus de ori-ce laudă şi ajunseră până la 
şanţurile vrăjmaşului. Dar aprâpe de şanţuri, Turcii 

îi întîmpinară cu un foc ucigător şi aşa de repede, 

în cât' rîndurile mehedinţenilor s'au ştirbit. _ 
Dar colonelul Mateescu îi tot îndemna, şi Oltenii 

începură să intre în şanţ. De-odată însă, în plâia 
de glOnţe, colonelul îşi simte piciorul pătruns de, 

glonţ. Il isbise plumbul prin genunche. El face 
câță-va paşi schiopătând, ca să iasă din bătaia pu 
cilor, dar atunci sosi alt glonţ şi-i trecu prin cela- 

lalt picior prin fluer. Neputînd să se mai ţie pe 
pici6re, colonelul a căgut. 

Comanda a luat-o căpitanul Merişescu. Dar descu-
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de ai noştri, că mulţi săpaă încă pe de-asupra 

pămîntului. N | 

Tot așa s'a petrecut lucrul şi pe pârtea Ruşilor. 

Vineri Qimin6ţă, patru-sute de tunuri creștine 

erai pe deplin şi temeinic aşegate pe dealuri şi 

începură să bată tote: de-odată asupra Plevnei. Şi 

_aă bătut tâtă qiua, şi Vineri totă nâptea, luând 

în bătae câte o anumită redută. Și era rînduit, aşa, 

să bată şi Sâmbătă ţ6tă diua, şi Duminică, iar 

Luni să s'asvîrlă pedestrimea cu năvală. Dar nu 

s'a asvirlit Luni, după cum a fost hotărît din- 

trw'ntâiii. Marţi era diua Sfintului Alexandru, şi 

pe împăratul Ruşilor Alexandru îl chiema, şi de- 

aceea s'a amânat, cu năvala pe diua acâsta, ca 

«săi dea împăratului Plevna ca dar de .qiua nu- 

melui săi», cum diceaii Ruşii. 

Pedestrimea, afară de oştirile de sprijin cară 

vă maseră mai îndărăt, s6 ţinea tot la spatele tu: 

nurilor. Intraceste patru dile, cât a ţinut bătăia 

din tunuri, ea s'a tot adunat, rînduindu-se în faţa 

redutelor pe cari aveaii să le isbâscă. Ea-şi săpase 

şanţuri şi sta adăpostită. | i 

Iar călăreţii parte r&maseră la spatele pedestrimii, 

parte trecură peste rîă, de cealaltă pare a Plevnei, 

ca să închidă drumul cel mare spre Vidin şi spre 

Sofia. Pe partea asta nu era pedestriine creştină 

de loc. Rușii erai așa de încreduţi că Osman va 

fi biruit” în diua năvalei, în cât se gândeai la 

gână de călăreţi. Domnului Carol, când şi-a rostit 

temerea că nu vor putea birui pe Osman, i-au 

strigat Ruşii: Poruncesce, Măria Ta, poruncesce 

numai, şi Plevna va cădea! e 

De-aceea s'aii: trimes: călăreţi” pe partea aceea,
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Apoi flăcăii dintr'al doilea batalion, în şiruri 

strînse, vor da năvală în pas alergător și vor năzui 

spre şanţuri, vor trece peste fașine, se vor urca 

pe şcări şi se vor strădui să se urce pe parapet. 

Trebue să li să bage flăcăilor în cap lucrul — 
qicea Domnitorul — că pierderile vor fi puţine dacă 

flăcăii vor alerga iute spre redută, fără să stea 

pe loc şi fără să tragă cu puşea; şi dimpotrivă, 

dacă se vor opri în drum şi vor ochi, aă să piară 

mulţi». 

Năvala de pretutindeni trebuia să se dea la trei 
ceasuri după amiazi. Oficerii s'au adunat cu toţii 
la un loc, la Domnitor, şi şi-aii. potrivit la fel i6te 

ceas6rnicele. Domnitorul Carol a însciinţat pe toţi, 

că mâne de la amiazi va sta pe tot timpul năvălirii 

pe un deal între Plevniţa şi Griviţa şi de-acolo 
va cârmui luptele. 

Spitalele pentru răniţi saă aşedat prin văi, 

unde era apă destulă, şi pe lângă fântâni, dincolo 
de satul Griviţa. | 

Până târgiă în n6pte a fost mişcare şi vuet în 

tabără. Se cunoscea, că se fac pregătiri de-o luptă 
mare. Prin întunerece se mai vedeai încă prin văi 
călăreţi alergând să ducă porunci, oficeri dând 

rOte ca să vadă dacă tâte sunt în rînduială, căru- 

ţele oştirii ducând plumbi şi merinde flăcăilor. far 
prin corţurile oficerilor a fost lumină până în zori; 
dorobanţii pe lângă tăciunii fumegători, au ve- 
ghiat t6tă n6ptea, neputând să adârmă. 

Şi ploua. 
Până adi fusese tot vreme bună. Adi spre sâră 

s'a lăsat câţă, şi a început să cârnă mărunt şi 
rece. Şi a plouat cât a fost n6ptea. 
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înaintaă repede şi cu puterea într6gă. 

Atuncă compăniile n6stre din șanțurile Inovei 

pun puşcile la ochi. Focul Românilor răresce şiru- 

rile mai din frunte ale Turcilor; trag tot mai re- 

pede Românii, tot mai cu suflet, dar încep să se 

“ cutremure, vEgând că Turcii în loc să-și slăbâscă 

umbletul şi focul, şi-l tot iuțesc, şi vin amenință- 

tori până la o mie de paşi, până la opt sute, până 

la cinci sute cât ati venit şi astă dimin6ţă, până la 

ivei sute. i | 

Era urgia lui Dumnedaă, cum veneau. 

— Să iasă dorobaţii să le sară în costă! 

Aă eşit dorobanţi şi cu multă iuţime i-ati isbit 

din partea drâptă. Turcii se făcea. că nici capul 

nu-i dâre de dorobanţi şi s'apropiară de şanţuri. 

— Să mai iasă un batalion de pedestrime şi 

să-i isbâscă şi de cealaltă parie. 

Batalionul a sărit cu multă mânie în câsta stângă 

a: Turcilor. Acum Turcii erai luaţi în foc de trei 

părţi, dar gândul lor era la şanţuri și s'apropriail 

mereil. . 
| 

_— Să se mai asvirlă odată călăreţi și să-i încun- 

j6re, bătându-i din spate! 

Românii intrară în griji. Turcii se opriră la o sută 

cincă-qeci de paşi şi trăgeau necontenit spre-şanţuri. 

Se găteaii după semne, să s'asvîrlă şi cu baioneta. 

Şi erai cumplit bătuţi din patru părţi; din faţă 

îi împroşeai flăcăii din şanţuri, dintr'amândoue 

câstele îi strîmtoraii pedestrașii cu puşeile, iar la 

spate îi supăra călăreţii cu săbiile. Şi par'că erau 

juraţi să nu misce din loc, aşa steteail de înţepeniţi 

pe loc.
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nu îndrăsneam noi să intrăm în ganţul lor, tot 

aşa nică ei într'al nostru. 

__ La urmă, al noştri scâseră t6tă împletitura aceea 

de şanţuri, într'o piaţă. Săpaseră adică un loc larg, 

cât ar putea să cuprindă 8—10 case, adînc şi acoperit 

cu bîrne şi cu saci de pămînt, la vre-o 60 de metri 

„departe de redută, şi acolo se adunaseră batali6ne 

de pedestrime şi stăteau ca într'o cetate. Cât ţinea . 

diua lui Dumnezei, Turcii trăgeau spre piaţa asta, 
aruncat din redută bombele cu mâna, iar ai noștri 

răspundeaii, şi se gâlceveai aşa de-aprâpe, căci 

li se audeaii vorbele care erau înjurături mai ales. 

Şi se certati şi se ocăraii și se împroşeaii cu 

plumbi t6tă diua, nu fără pierdere de vieţi, căci. 
din când în când plumbii tot mai nemereaii pe câte 

unul. Se 
La amiadi, când mânca ai noștri se întîmpla 

că se rătăceaui plumbii turcesci prin ceaunul de 

mămăligă și prin ciorbă. Işi scâseră, bieţii, vorba 
glumâţă că la amiazi mănâncă borş cu plumb, iar 

s6ra plumb cu borş. Eraii glumeţi şi-acolo, după 
felul mucălit al Românului, şi nu se lăsaii de drăcii 
cu tote că eraii în gura morţii. 

VII. 

Când aii credut Românii că sînt apropiaţi în 
de ajuns de reduta Turcilor ai încereaţ să mai dea 
odată năvală asupra ei. 

Se alesese pentru năvală o qi de Vineri — tocmai 
cu 0 săptămână înaintea sărbătorii Sf. Paraschiva. 
Turcii aveai s&rbătâre în diua asta, nu numai
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Tureii—după căderea Plevnei — că în tot r&sboiul 
purtat nu intrase în ei atâta grâză de perire ca acum. 
E de neuitat povestea spusă de un căpitan, că vădu 
pe unul dintre dorobanţi săi cum se muncea în vîrful 
unei scări, să se avînte pe parapet, agăţându-se 
numai cu o mână. «Pune şi ceealaltă mână, băete, 
şi te urcă, mă, ce zăboveşti ?» <Aş pune-o şi pe 
cealaltă» răspunse soldatul «dar mi-e colo în şanţ!» 
— Atunci, dă-te jos !» — Păi, aşi vrea, căpitane, să 
mor în redută». Căpitanul îi ajută să se urce sus, 
şi ajuns pe parapet, acest flăcăă cu mâna drâptă 
tăiată din umăr, strigă din resputeri aruncând ochii 
peste înspăimîntătârea încăerare din redută: Ura, 
Români, și apoi s'asvirli de pe zid sub picidrele 
Turcilor. El voia să moră în redută ! 

Iar acolo, în redută, era urgia lui Dumnegeiă. 
Se străpungeaă în deavalma, se isbeai cu pumnii, 
se mușcaii cu dinţii; ici om stând cu genunchii 
pe pieptul omului Şi învîrtindu-i baioneta în gât, 
colo unul cădut cu faţa într'o baltă de sânge, ici 
unul cu capul despicat în două de-i atârna jumă- tatea capului pe un umăr şi altă jumătate pe alt umăr, şi pretutindeni încleştare şi omor şi morte într'o mie de chipuri. 

Atunci, începu de-odaţă să sune apelul în tabăra turcâscă ; pe tâte dealurile împrejurimii începură tobele turcesci să-şi cânte cântecul primejdiei şi să chieme oștirile într'ajutor, 
Şi să ră&scoliră dealurile, se răsvrătiră văile şi de. pretutindeni începură s'alerge Turcii, să sosâscă repedi, să curgă ca pâraiele şi să sară în redută. Mai toţi oticerii români erai răniţi, şi flăcăii noştri forte răriţi. Şi când vădură sosind mulţimea de
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Osman a sosit într'o trăsură mare, trasă de trei 

cai negri, păzit fiind de cazacii din gardă. In curtea 

casei prefectului erai îngrămădiţi oficeri ruși şi ro- 

mâni, aşa de mulţi, că trăşura lui Osman n'a putut 

răsbi în curte. Osman a fost silit să se dea jos, şi 

ţinut de sub-suori la drâpta de doctorul său — un 

om înalt şi puternic — la stânga de un pașă, a tre- 

cut printre oficeri. Piciorul stâng nu putea să-l pue 

în pămînt. | | 

Toţi oficerii se îmbulzeai să vadă pe omul care i-a 

ținut locului cinci luni, toţi voiaii să se apropie deel. 

In odaia Impăratului mai erai Domnul nostru și 

Marele Duce Nicolae. Osman a intrat singur. Țarul 

l-a lăudat peste măsură pentru vrednicia ce a ară- 

tat-o, şi i-a strîns mâna şi l-a rugat să plece din 

Plevna ori unde voesce, căci e liber. <Oștirile ţi le 

vom ţine robite, dar D-Tale îţi dăm libertatea. Eşti 

prea vrednic, ca să te ţinem robit>. 

Vrednic s'a arătat Ţarul, dând libertate lui 

Osman, dar Osman sa arătat şi. mai vrednic. El 

n'a voit să primâscă darul acesta, libertatea, şi a. 

dis, că e hotărît să sufere alături cu soldaţi sti, 

iar dacă pe soldaţi îi vor pune în fiare şi în obezi, 

să-l pue şi pe el! 

Țarul l-a rugat apoi să-şi primâscă, cel puţin 

sabia îndărăt. Sabia a primit-o Osman. Ea era în 

felul săbiilor turcesci, strîmbă, și avea mănunchiul 

cu podâbe de aur. Osman a mulţumit "Ţarului 

pentru sabie, şi era înduioșat şi laii podidit la- 

crimele. | | , 

După însăși cererea sa, Osman era să fie trimes 

ca să-şi facă robia în Rusia. 

Când a eşit de la Țarul, după un siert, de ceas, 

x
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de adevărat, că lumina dilei, cât de slabă mângă- 
iere e, ajunge ca să întărâscă inima omului. 

In urmă le sosiră Şi plumbii şi merindea. Repede 
li se împărți soldaţilor mâncare — bieţii, nu mânca- 
seră de alaltăsâră — şi ]i se împărţiră plumbi. Incăl- 
diţi de sâre, sătui şi cu geanta plină de plumbi, ei 
începură să cânte. Cei din. tabără se porniră pe horă. Şi iată-i iarăş veselă Și luă şi gata să s'âsvîrlă 
în gura morţii. 

Era sărbătâre în dgiua asta, sfinţii Arhangeli. Şi 
e creştinesce, ca în gile de sărbători să te odih- 
nescă, mulţumind Domnului care ne-a dat pămîntul ca să trăim şi ne bucurăm de viaţă. Creştini erai Şi dorobanțţii noștri, ca să aibă şi ei voie să se 
odihnâscă într'o gi de sărbătâre. Mai ales ei, după svîrcolirile de ieri. Dar nevoile şi îndeletnicirile r&sboiului nu-ţi da răgaz de odihnă. Iar dorobanţii 
nică nu voia să aibă odihnă ; li s'aprinsese inima | spre fapte vitejesci şi le da brânci, să isprăvâscă mai iute cu Rahova. - Cu tote acestea însuşi Dumnezeii i-a siliţ să ţie serbătârea. Din faptul dimineţii a început să se lase o c6ţă care se îngroşea mereii şi se făcuse aşa de d6să, în cât nu vedeai nici la patru paşi. Pe o vreme ca asta, nu puteai să începi nimic. e Hi aii stat deci locului, qiua întrâgă, dar fără întrerupere încinşi şi gata de plecare şi strejuind 

în tote părţile. Turcii cunosceau pe aici locurile şi nimeni nu putea să jure că ei nu vor încerca să isbâscă pe Români. " | ! 
Dar Turcilor nu le ardea de asta. Vă&duseră cu ce vitejie i-ai răsbit Românii şi se speriaseră. Iar când ai băgat de sâmă că la Bechet se pregătesc
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pldia de obuzuri, şi cei ce cădsaii,: căduţi erau şi 

peste ei. treceau înainte cei teferi şi -s'apropiai ca 

urgia lui Dumnedei, de șanțul. turcesc. 

Căpitanul Morţun a fost irântit de obuz la pămiit: 

şi flăcăii ati trecut peste el. Lui Dumitru a Teclei: 

" din Cosesci, un obuz i-a retezat capul şi i l-a isbit 

până la compania steagului, lui Cosiache Miază- 

nâpte din Biîrleşti i-a spintecat o schijă pîntecele, 

de-i curgeai maţele, şi flăcăul a avut puterea să 

se întârcă la ambulanţă cu maţele pe palme. 

Şi se tot duceaii flăcăii înainte, i iar Hertel, căpi- 

anul cu tunurile; se ținea după. ei, alergând pe 

câmp deschis şi isbind pe Turci. E] alerga la 

pas. cu năvălitorii, oprindu- se” întrun loc şi tră- 

gând, apoi plecând iarăş. şi iarăș stând pe loc. Dar. 

a venit o-schijă de obuz,:a isbit pe Hertel şi la 

trîntit cât colo, rănindu- |; olOnţele turcescă curgeau 

ca: grindina spre tunuri, şi rînd.pe.. rînd aii fost, 

uciși toţi caii, şi -cădură p& “rînd T0ţ1 tunariă, şi 

rămaseră tunurile pustii. a 

„Atunci vădură ai noștri alergând. în gatop de 

peste deal pe căpitanul Lupaşcu, cu tunurile lui, 

aducând 6meni şi cai şi pentru tunurile lui Hertel, 

şi acu începură să bată dou&-spre- -dece tunuri spre 

redan. 
In vremea acâsta compania din stânga ajunsese 

“la baionetă, şi se încinse lupta piept la piept. Tureii 

îşi apărati redanul cu mania fiarei care-și apără 

puii din vizuină. leșiseră mulţi întru întîmpinarea 

dorobanţilor și se îndesuiră mai. ales să oprâscă - - 

compania a patra, cea din mijloc, şi: pe cea- cu 

steagul. Pe cei mai din îrunte îi străpunseră Turcii. 

iute-iute. - :
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se apucară de gâlceavă cu tunurile turcesci, ca să 

le ţie pe loc şi să nu le dea răgaz de amestec în 

lupta pedestrimii. 

In vremea acâsta trei batali6ne erati adunate 

tiptil prin şanţurile de apropiere şi în paralelă. . 

In paralelă erai ascunși dorobanţii din Neamţ şi 

din Sucâva ; ei aveau'să sară mai întâii, ca ochi-: 

tori. Intrun şanţ eraii ascunși dorobanţii din 

Rîmnic, care aveaii să s'asvirlă cu baionetele, 

îndată după ochitori, când se va da semne cu 

irîmbiţa. Intralt şanţ erai flăcăii de linie, mehe- 

dinţeni, care aveaă să s'arunce în foc numai dacă 

nu vor isbândi dorobanţii. 

Iar pe drumul şănțuit până la tabăra n6stră. 

stetea ascuns regimentul al şaptelea de linie, gata 

să sară şi el la primejdia: din urmă. 

Pe la amiagi, tunurile nostre tăcură. Atunci, stri- 

gând ura! dorobanţii din paralelă ies din şanţ. 

şi încep să fugă spre reduta 'Tureilor. Dorobanţii 

din Suceava se răsleţesc pe câmpie, cu baionetele 

pe puşcă, fără să tragă foc, şi se reped la șanțul 

redutei. Drumul era scurt, şi într'o clipă ei sosesc 

la şanţ. In marginea şanţului o samă încep să 

tragă cu puşca, O samă s'asvîrl cu baioneia spre 

apărătorii șanțului, şi se încinge lupta de-aprope. 

Maiorul dorobanţilor din Suceava şi Neamţ, Ni- 

colae Ion, stând cun picior pe câma şanţului, se 

pl6că şi isbesce cu sabia pe oficerul ture din faţă. . 

Indată se îngrămădesc pe lângă maior dorobanţi . 

şi încep să arunce faşine. Căprarul George Ciucă, 

un voinic de moldovean din Pleşeştii Sucevei, în 

învălmăşag, e asvirlit de ai noştri în şanţ. Din întim- 

plare, el cădu în picidre, şi se vede, că zăpăcii de»
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nentul Niculescu din Bucuresci. Pe locotenent l-ait 

tăiat Turcii cu iataganele, pe sergent şi pe căprar 

i-ati străpuns. Repedi săriră şi alți vânători în.vi- 

zuina Turcilor şi zăpăciră pe păgâni. a 

Striviţi din tâte părţile și strîmioraţi de ai noştri,- 

Turcii îşi lăsară şanţurile umplute de morţii lor, 

şi parte năvăliră în şanţul de sub redută, parte 

chiar între zidurile redutei. Dar cei mai îndrăsneţi 

steteaă pe locul dintre şanţuri, cu baionetele pe. 

puşcă. «După ei băeţi !» şi flăcăii noştri s'aruncară 

spre ei. In vreme. ce unii se mai băteaii pe la gu- 

rile şanţurilor, alţii piept la piept pe locul dintre 

şanţuri şi .redute, vânătorii maiorului Candiano 

apucaseră spre redută şi se străduiaii: să năvă- 

l6scă înăuntru. | a | 

Dorobanţi Botoşăneni erai și ei pe sub redută. 

Dar pe când se luptaii mai cu înverşunare, o parte 

din batalionul de linie cu dorobanţii din Roman şi 

din Bacău, care. veneai mai în urmă, se opriră 

şi începură să tragă. focuri spre Plevniţa. 

Oficerii vînătorilor strigaii într'una : Intracâce 

Romăscanilor, spre Griviţa ! Ce vă duceţi Băcă6- 

nilor, spre Plevniţa ? ” . 

Dar dorobanţienii, par'că erati de pe altă iume, îm- 

puşeaii pe câmpul din spre ceealaltă redută. Ce era ? 

urcii din Plevniţa, după ce isprăviră cu Şonţu 

şi cu Mărăcineanu, porniră să ajute celor din Gri- 

viţa. Şi veniai ca turbaţi. Oficerii alergau în g6na 

cailor, iar 6menii pe jos. fugeau din resputerile 

sufletului, în cât se ţineau la pas cu oficerii călări.. 

In fruntea compăniilor era un popă de-al lor, cu 

turban pe; cap; pe de laturi veniaii Başibuzucii 

cu topâre şi cu cârlige. Şi cum strigai cu toţii pe
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doi Ovrei cari nu se ținea de tarif şi despuiai 
lumea. | 

Pe cele mai multe case din oraş eraii steaguri 
de-ale Crucii-roşii. 

Când a ieşit Osman din Plevna, s'aă luat după 
el toţi bolnavii din spitale, câţi puteai să se mai 
tirîe, toţi doctorii. Dar rămaseră şi bolnavi de tot, 
peste patru mii, parte în geamia cea mare a Tur- 
cilor, parte în spitale și prin casele gâle. Aceștia 
şi-au tras sufletul trei dile fără nici un ajutor, fără 
să mănânce, fără să aibă foc, lăsaţi cu totul în 
voia lui Dumnegei. | 

Pe tote stradele Plevnei zăceaii răniții şi bolnavii 
oştirii lui Osman ; mulţi muriseră acoperind drumu- 
rile. Pe unii îi umpluseră viermii și-i mâneaii de vii. 

Cei mai mulţi boleai de dureri de inimă, din 
pricina mâncărilor fără sare, mulţi de ling6re şi 
de r&eâla ce le-a intrat în 6se. Şi lăsaţi fără îngri- 
jire, peria în cel mai mişelesc chip. Era un miros 
de nesuferit pe stradele Plevnei. Nu erati numai 
Gmeni morţi, ci şi cai și boi şi câini, şi te-apuca: 
gr6za şi fiorul de mortăciunile de pe drumuri. 

Ambulanţele rusesci cutreierat stradele şi cule- 
geaii morţii. Asvîrleaă în căruţe, unul peste altul 
pe cel mort ca şi pe cel leșinat sai bolnav în neştire 
şi îngropaă grămadă. S'a întâmplat de multe ori 
că mergând spre gr6pă, sărea câte un .mort din 
trăsură și fugea. | 

Sanitarii adunai în curtea spitalelor pe morți în 
grămeqi mari, lăsându-i câte două ile aşa, până ce-i 
acoperea nins6rea şi până ce se găseau căruţe ca să-i 
ducă de-acolo. Ti îngropat pe toţi în ciminirul tur- 
cesc de la marginea Plevnei către redutele Griviței



în tunici, cu mănuși albe-—iar Rușii n'aveau mănuși 
de loc — toţi cu steagurile desfăşurate, de- aL 3 era 
mai mare dragul să-i vedi. 

A doua di Imp&ratul Ruşilor, ne mai având de ce 
să zăbovâscă prin Bulgaria după căderea lui Osman, 
a plecat spre Nicopole : şi trecând prin Bucuresci s'a 
întors în scaunul său în Petersburg. EI stase şase 
luni în tabără. . : 

In tot locul pe unde a trecut, oraşele n6stre l-ai 
întîmpinat cu sărbătorire, iar în Bucuresci i s'a 
făcut tot felul de onoruri. 
Domnitorul nostru a mai r&mas în Plevna, câţe-va 

dile, ca să pue la cale cele mai din urmă . lucruri 
ale oștirilor. 
Acum erai tăte schimbate la Plevna. Nu mai era 

viața de tabără, aşa cum o irăiră soldâţii trei lună 
de dile; nu se mai audeai tunuri şi pusci şi 

„nimeni nu umbla îngrijat și cu frica în sîn. 
Impă&ratul plecase, şi cu el o:mulţime de generali ; 

se răsfiraseră oştirile, unele. la: dr&pta, altele la 
“stânga. Cu tâte că “era mai multă viaţă şi mișcare. - 
“de cât înainte de căderea Plevnei, totuși par'că se : 
pustiise locul și soldaţilor li se părea viaţa streină, 
așa de mult se obicinuiseră cu tabăra. 

Tovărășia n6stră cu Rușii sa desfăcuţ acum. 
_Domnitorul: nostru nu mai 6ra stăpânitor al oşti- 
rilor rusesci ca până acum: el le-a. mulțumit pentru 
ascultarea şi vitejia lor și s'a despărţit de' ele. 
Oştirile rusesci au plecat mai departe, resfirându-se . 
asupra tăriilor turcescă, ca să îndure alte greutăţi 
şi alte neajunsuri, răsboindu-ze în puterea iernei. 

Iar oştirile nâstre sai împărţit în trei. O parte 
avea să ţie paza cetăților Nicopole şi Rahova, o
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“In urmă, Turcii de pe lângă steag, au fost parte 

” trîntiţi de - vînători şi ţinuţi sub genunchi, parte 

uciși și steagul.a rămas în mâna vînăţorilor. Se 

învălmăşiseră pentru steag și Rușii, şi acum ai 

început Rușii cu ai noştrii să se încaere pentru el, 

căci Ruşii îl voiau în mâinile lor. Şi smulgându-l 
“unii de la alţii, steagul a fost sfişiat într'un colţ şi 

a r&mas cui i s'a cuvenit, al vînătorilor noştri. 

Din multele chipuri ale povestirii, e greii de 
ales cum a fost întradevăr cu luarea steagului. 

Unii spun că Turcul ar fi căqut” de pe parapet, 

străpuns de dorobanţi, şi că Grigore Ion ar fi 

smuls steagul din mâna unui mort. Alţii, că Turcul 

„ar fi cădut mort în redută, ochit de-un flăcăi de 
pe parapet. lar alţii, alt-fel. 

Multe sînt svonuri r&utăcidse, şi Rușii mai ales, 

de ciudă, au născocit povestea, că steagul nici nu 

era în redută pe vremea aceea, că fusese scos de 

Sevfet, şi că noi Pam fi găsit târdiu după aceea 

îngropat în pămînt. Acâstă poveste avea ca isvor 

faptul, că Osman își arsese ori îşi îngropase mai tâte 
steagurile sale: mai bine voind să nu le aibă, de 
cât să le piardă. Şi s'aii şi găsit steaguri îngropate 
în valea oraşului, după arătările Bulgarilor. 

A doua di, Vinătorul Grigore Ion cu căprarul şi 
cu- sergentul cari i-ai dat ajutor, dimpreună cu 
"maiorul vînătorilor, Candiano, ai dus steagul la 
Domnitorul, şi după obiceiul ostăşesc, îi l-ai trîntit 
la picidre. Era de faţă şi Impăratul Ruşilor cu 
generalii săi. De aici a început ciuda Rușilor. 

Pentru el a fost şi mai târgii certă. Ruşii ne 
„cereau şi steagul și cele cinci tunuri, pe cari le-aveaii 
Turcii la Griviţa, și cari acum căduseră în mâinile
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— semn de plâie — şi aburii calqi începură să aco- 
pere culmile. Invioraţi de vederea s6relui şi întăriţă 
de mâncarea caldă, soldaţii se mai înveseliră. Tă- 
ceai şi tunurile acum, după porunca dată: să bată 
două ceasuri şi alte două să tacă. 

Dar focuri de pușcă s'augeaii merei, din partea 
Turecilor. In curînd însă începură să s'audă şi vi- 
jăituri de obuz, t6te aruncate spre acelaş loc, spre 
dealul de de-asupra Bucovei. Flăcăii noștri din vale, 
vedeau obuzurile vîjăind pe de-asupra capului lor, 
vedeai şi dealul unde bat, şi steteaă cu inima în- 
ghețată de grija celor din deal. 

Acolo, pe culmea dealului erai călăreţii noştri, 
care aveai să închidă drumul lui Osman, dacă ar 
îi năzuit să fugă cu oștirile prin partea aceea. 
Până să s'adune şi să se pue în şir, ei mișunai 
pe deal, căutându-și locurile. De departe se părea 
că ei umblă de colo până colo, amestecându-se şi 
iarăşi resfirându-se, şi neștiind, par'că, în zăpăcâla 
lor că Turcii îi bat cu obuzuri şi cu plumbi. 

Turcii, de îndată ce i-au zărit, ai tras asupra 
lor. Ai şi ucis pe câţi-va dintre ei, cu cai cu tot, 
iar pedestrimea din vale se mira de călăreţi, că 
umbla forfota şi fără nici o grabă, în bătaia tu- 
nurilor. In urmă, călăreţii şi-aă găsit locurile şi S'aii dat îndărăt după culmea dealului. 

XĂ. 

Maiorul Şonţu fusese tâtă “dimin6ţa posomorit Şi alerga pe dinaintea batalionului en calul Şi în- coce şi încolo, şi tot scotea ceasornicul să se uite 
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Era târgiă în tomnă, cam pe la Stîntu Dumitru, 

când oștirea nostră care se afla la Ghighiu lângă 

Dunăre, primi porunca să -alunge pe "Turcii din - 

întăriturile Rahovei şi să, cuprindă cetatea. 

Oştirea acâsta era puţintică de tot. Iar povestea 

alcătuirii ei este așa. , 

Indată după lupta cea mare, la 30 August, sai 

trimes vre-o două mii de dorobanţi să facă patrulă 

pe drumul de la Plevna spre Nicopol, ca nu cum-va 

să se adune oști turcesci pe acest drum şi să-l 

închidă. Mai marele dorobanţilor era colonelul 

Slăniceanu. 
| 

Ei au păzit drumul vre-o cinci săptămâni, şi 

s'aii ţinut cam pe lângă Dunăre, în faţa orăşelului 

nostru Corabia. . 

După ce ati început să sosâscă din Rusia 6stea 

grenadirilor, pe la începutul lui Octombrie, şi sa 

aşedat cu temeiii pe lângă Plevna, dincolo de vid 

pe şesuri, s'a făcut o schimbare în tabăra Plevnei. 

Osman era acum închis de t6te părţile ; pe partea 

drâptă a rîului era striimtorat de oştirile cele vechi, 

'jar acum şi pe partea stângă de grenadiri. 

Trecuse şi 6sţe românâscă peste rîu, ca să facă o



[
o
 

283 

  

«Cu sufletul înduioşat de gloria vâstră, la care 

de astă-dată, silit fiind de trebile şi de grijele ţării, 

am privit de departe, Bu am urmărit voiniceşcii 

voştri paşi. Dară voi ştiaţi, că inima “Mea era 

mândră şi liniştită, căci Domnul vostru fusese cu 

. voi la Plevna şi văduse cine sînteţi şi ce puteţi. 

; «Nevoile grele, sângerbsele jertfe ce trebuirăți 

să mai îngăduiţi pentru pâtrie, ai fost r&splătite 

cu fala ce-aţi avut de a intra cu on6re ostăşâecă 

în cetatea pe care aţi împresurat-o cu vitejie. Vul- 

turul românesc, care şi-a desfăşurat aripele la 

Griviţa, îşi odihnesce acum sborul pe fecjorelnicele p 

ziduri ale Vidinului. Ţara, împreună cu. Mine, v& 

mulţumesce ; ea în viitor, ca şi în trecuț, după 

credinţa în Dumnedeii îşi. pune credinţa în voi, 

„. ostaşi. Carol». | | 
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toţe oştirile lor mai de pe margini. Imbărbătaţi de 
biruinţele lui Osman, săriră cu toţii să isbâscă pe 
Ruși de pe-de-lături, iar din faţă îi răsbiră cu 
puterea aşa de cu vîrtute, în cât călăreţii Ruşilor 
dându-se îndărăt umplură câmpiile bulgare. 

Atunci Ruşii, ne-având altă putere, ati rugat pe 
Români să le sară într'ajutor. 

Noi aveam puţintică oştire — ce e dreptul — iar 
Ruşii aveati acasă de dece şi de cinci-spre-gece 
ori mai multă de cât noi. Dar aceste oşti eraii 
acasă, departe, și până ce să sosâscă la Plevna, 
Turcii ar fi avut „vreme, peste cap de multă, să 
nu lase nici picior de Rus în ţara lor. 

g - III. 

: 
_Pievna răsărise ca din pămînt. Nici pân'atunci, 

nici de-atuncă încâce, n'a fost cetate întărită Şi nică 
oştire n'avea într'însa. Numai vitejia lui Osman 
a făcut-o cetate vremelnică şi cuib de trăsnate. 

În g6na lor spre 'Ţarigraă, Ruşii trecuseră odată 
prin Plevna, și se hărţuiră cu batalionul turcesc şi 
cu Cerchezii care erat acolo, şi alergară înainte. 
Când ai trecut prin ea, ca printr'un orăşel fără 
însemnătăte, nici nu visat că vor peri deci de mii de Ruși și că cinci luni se vor svircoli ca să pâtă 
străbate a doua ră într'însa, Dacă în trecerea lor. ar fi lăsat vr'o două regimente în Plevna, Osman n'ar fi năzuit spre acest orâș și nu s'ar fi isvodit perirea cea multă de mai târdiu. Dar cine să scie vrerile lui Dumneget : 

Intindându-se Ruşii spre drâpta cu oştile lor, 
,
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ce e, asvîrli pe Văslueni într'ajutor, apoi se repedi 

şi el cu leşenii şi cu Băcăoanii din deal, căgând 

ca. un trăsnet dintr'amîndouă laturile oştirii tur- 

ceştă, ocolind-o şi închiqându-i calea de retragere 
spre Plevniţa. Turcii se întârseră spre ci. 

Era pe vremea când în dimineţile senine e qiuă 
“cum se cade, dar astăgi cum era înorat de tot, 

abia se zărea de giuă. Turcii din reduta lor, din 
Plevniţa, nu puteaii trage nici cu tunul, nici cu 
puşca, de teamă să nu tragă într'ai lor, şi tot așa 
nu puteau trage nici Românii din reduta nâstră. 
Lupta Turcilor cu dorobanţii aduşi de Grozea s'a 
petrecut în tăcere. Se încinse o luptă desnădăjduită 
şi sângerâsă cu baioneta şi încăerarea era par'că 
a strigoilor care se svîrcolesc prin întunerec. 
"Popa cel turcesc din Plevniţa, cu turbanul pe 

cap, era între Turci; el se svîrcolea mai tare şi 
era tot unde se vedea încăerarea mai turbată. 

Dar în curând se desmeticiră ai noștri din 
redută și de prin şanţuri. 

Se întârseră în curînd şi Ruşii şi Românii cari 
apucaseră să îugă, şi copleșşiră pe Turci de tste 
părţile împingându-i cu mare chiot pe câmpia 
dintre redute. Tureii părăsiră lupta şi se retraseră 
repede, rupând-o la fugă, cu popa lor cu tot. 

Rămaseră pe lângă redută vr'o două sute de 
Turci, morţi şi răniţi. | 

Când s'a luminat de diuă, era liniște pretutin- 
„deni. Numai departe, spre Vid, se audeaii încă 
necontenite trosniri de pușci şi urlete de tun: acolo 
era Scobelev, generalul cel neastimpărat al Ruşilor, 
care se bătuse ieri tâtă diua, astă-nâpte tâtă n6ptea 
şi n'a încetat focul nici astădi până de sâră. Se
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în totă vremea. Domnitorul nostru, da necontenit 
oc6le pe la redutele nâstre şi prin tabără, ca să 
vadă dacă sînt tâte în bună rînduială. 

De-a doua di, de la sărbătârea Intrării în Bise- 
rică, tunurile turcesci aă început să-şi slăbâscă 
focul, iar în dilele următâre Vaii contenit de tot. 
Era iarăş un semn, că Osman se gătesce de fugă. 
Şi întradevăr la 27 Noemvrie, pichetele nâstre ai 
vădut de pe dealurile din stânga Vidinului, că pe 
șesul de lângă Plevna s'adună mereii care încăr- 
cate şi tunuri şi că se îngrămădesc spre podul de 
peste rîu. Fugarii turci din qiua aceea aduseră 
vestea, că Osman şi-a adunat oştirile de prin re- 
dute, că le-a dat cea din urmă merinde ce-a mai 
avut-o, le-a dat iarbă de puşcă din belşug şi câte. 
150 de plumbi de fie-care soldat. Iar nâptea târdiii, 
călăreţii noştri din posturile înaintate ai audit 
neîntrerupt, sgomot de cai şi vuet de guri dincolo 
de Vid pe șesul Plevnei. Totă n6ptea s'a audit un 
murmur ca de-o adunare mare de: Gmeni; s'ai 
mai augii şi sgomote, pe cari, după semne, le făceau 
Turcii cu așegarea altor două poduri pe Vid alături 
cu podul cel de piatră. 

Era potop de Turci adunaţ pe şes acolo, aştep- 
tând zorii dilei, ca să răsbâscă printre oştirile 
nostre. Alături cu oştirile, erati locuitorii turci ai 
Plevnei, care'şi încăreară averea lor pe care, ca să 
fugă, nevrând să cadă prinşi în mânile urgisiţilor 
de creștini. Mulţi dintre ei aveati arme de foc 
alţii eraii gata să se apere cu topâre, cu furci de 
fier, cu câse, cu sulițe făcuts în pripă dintr'un 
lemn cu fier în vîrf. 

N6ptea asta n'aii s'o uite nisi odată cei ce-au
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Indată ce aii sosit tâte oştirile pe lângă Plevna, 

aii început să se misce, ca o mare bătută de vînt, 

apropiindu-se de şiragul redutelor turcesci. Până 

acum şi oştile rusesci, și cele românesci câte tre- 

cuseră mai înainte peste Dunăre, steteaă tăbărite 

pe la satele de prin prejurul Plevnei. cu mult mai 

departe de cât bătaia tunului de prin redute. 

Acum s'apropiară tote până în bătaia tunului. 

Pedestrimea de pretutindeni a înaintat spre re- 

dute, ca să facă drum tunurilor. Aşa era rînduit 

chipul luptei: pe dealurile din faţa redutelor să stea 

tunurile nâstre şi să bată trei qile de-arîndul adă- 

postirile turcesci, apoi a patra di să dea năvală 

pedestrimea, care sta ascunsă pe după dealuri, în- 

dărătul tunurilor, şi să intre prin redutele sparte 

şi năruite de tunurile nâstre. Iar şi mai îndărăt 

să stea călăreţii, care să ia la g6nă pe Turcă, dacă 

sar fi întîmplat să scape Turcii din mâinile pe- 

destrimii şi ar fi voit s'apuce la larg. 

Miercuri spre Joi, tâtă noptea a fost o mişcare - 

ca de stafii în tabăra nostră şi a Ruşilor. Peste | 

tGte dealurile vedeai seoborînd prin întunerec tele- 

gile cu tunuri, urcând pe alte dealuri şi căutându-și 

locurile de aşegare. Aceste locuri ati fost căutate 

de cu diua, de iscoditori îndrăsneţi care s'au virit 

până în bătaia puşeii străjerilor turcă. 

Era întundrec: de tot, nu era nici lună și cerul 

acoperit cu nori, “aşa că bieţii tunari se luptau cu 

întunerecul şi cu drumul nespus de grei peste 

dealuri. Nu vorbea nimeni nimic; cailor Ii se în- 

veliră copitele cu cârpe ca să nu facă sgomot. 

Wavea nimeni voie aprindă măcar un chibrit, 

ori să dea vre-un semn din gură, fluerând ori tuşinid. 

4 
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Abia zăriră pe Români ivindu-se din şanţul lor 
Și, asvîrlind cărţile de rugăciuni, . săriră cu multă 
strigare pe parapet şi deschiseră un foc pustiitor. 
Şi dintr'odată se porniră şi tunurile de la Bucova 
doborând rînduri întregi din batali6nele nostre. 
Incepură să urle şi grozavele tunuri numite «de 
la şosea» — niște tunuri fârte mari al căror vuet 
era îndecit: mai puternic de cât al tunurilor obici- 
nuite — și pe care nu le întrebuinţaii de cât la gile 
mari. lar adi era qi mare a Tureilor, şi praznic! 

Dorobanţii din Vlaşea Şi din Teleorman apucară 
S'ajungă la șanțul turcesc. Dar celelalte batali6ne 
care cum se iveai de sub pămînt, erai potopite de 
focul puşcilor şi de obuzurile tunurilor, se răreai 
ca din poveste şi se învălmășşiră, făcându-se între 
ele o neorînduială aşa de mare în cât nu puteai 
să-i mai dai de căpătâi, 

In loc să lovim noi fără veste pe Turci, ne lo- 
viră fără veste “ei pe noi. «Eraă “un ochiii în 
cartea de rugăciune, dar cu celalalt la duşman», 
gice povestitorul ture; şi într'adevăr, aă fost vred- 
nici de t6tă lauda Turcii, căci asta e a soldatului, 
'să fie cu ochii ?n patru. 

Batalionul de dorobanţi din frunte ieşise de sub bătaia tunurilor și acum se bătea a perire la şan- 
urile redutei. Se încinse luptă cumplită. Şi ar fi 
răsbit ai noştri prin şanţuri, dacă n'ar fi curs din 
tOte părţile reservele turcesci şi ajutârele de pe de lături, 

| 
Incepură Turcii 'să ne copleşâscă; cădură răniţi tus-patru căpitanii batalionului. Comanda fu luată de locotenenţi şi de sub-locotenenţi, dar cădură şi ei. Soldaţii începură să stea în cumpănă.
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de obosâlă, de frig şi de tâme, pe drumuri, şi erati 

luaţi în spate de alţii şi duşi aşa.. 

Cei ce aii văqut la Măgurele sosind convoiurile 

de robi turci, nu vor uita nici-odată jalnica icână 

a acestor convoiuri: oră-cum al spune şi ai scrie, 

nică pe departe nu poți arăta ticăloșia în care ajun- 

sese robii turci. ” 

II. 

Oştirea care a adus pe Turcii robiţi în ţară nu 

s'a mai întors pe câmpul luptelor. Ea a fost în- 

şirată de-alungul Dunării între Călăraşi şi Olteniţa, 

ca să străjuiască oştirile turcesci adunate la Silistra 

şi la Rusciuc. i | 

Intwacâstă oştire eră şi regimentul dorobanţilor 

din Iaşi şi Vasluiu. Acest regiment s'a bătut mai 

întiiă la Plevna—cucerind redanul Griviţei—şi mai 

mult, căci necontenit a fost tot în foc. Era regimen- 

tul cel mai scădut și cel mai obosit de lupte, dintre 

tâte regimentele n6stre de pedestrime. De-aceea el 

nici n'a mai fost dus în tabără pe lângă Dunăre, 

ci de-adreptul a fost desconcentrat şi trimis acasă *). 

  

*) La 31 Decemvrie 1877 toţi oficerii regimentului şi din 

fie-care companie un anumit număr de sergânţi, căprari şi 

oşteni de rînd sai adunat la palat în Bucuresci, cu steagul. 

Domnitorul a decorat steagul cu Steaua României, dicând : 

«Regimentul 13 de dorobanţi este vrednic, în urma vitejiei 

sale, de cea mai înaltă distincţiune. Steaua României pe. 

steagul nostru va aminti de-apururi că dorobanţii din Iași 

! şi din Vasluiii ai fost cei dintii cari ati dat piept cu duş- 

manul. La 27 August am avut ocasiunea să admir vitejia 

vâstră, pe care n'o voiil uita nici-odată. Trăiască viteazul re- 

giment al 13-lca».!
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capului aprâpe de înălţimea zidului, iar de-asupra 
capului îi flutura în vînt steagul roș-galben-albastru 
Soldaţii noştri vădură un steag al României fâl- 
fâind de-asupra redutei, o clipă, o singură clipă — 
a iost o vedenie numai, un vis dorit de ei! 

O clipă numai, căci zece iatagane căgură zuzăind 
asupra capului lui Mărăcineanu, şi o baionetă veni 
sclipind de sus în jos ca un fulger şi. se înfipse în 
pieptul ghiaurului căpitan. Scara trosni cu pu- 
tere şi se rupse, iar căpitanul cădu, îndoindu-se pe 
spate, căqu eu steag cu tot sub parapet. 

Spun soldaţii, care erai mai pe lângă şanţ, că 
Turcii de jos Pai ridicat cu baionetele şi-l deteră 
Turcilor de pe parapet cari pringându-l cu cârligele 
îl ridicară la ei. Apoi s'audiră în 'reduţă chiote şi 
urlete sălbatice, şi în urmă un Ture bărbos se 
ivi pe parapet cu bucăţi de carne din trupul lui Mărăcineanu, şi asvîrlindu-le peste capul Români- 
lor, le dise românesce : «Na-vă, carne şi mâncaţi !» 

Dar abia rosti vorbele și căprarul Radu Stan 
puse puşea la ochi: glonţul isbi pe Ture drept 
în gura deschisă şi-l resturnă în redută. 

f 

“ > pe
 

XII. 

Și ca un val năpraznie s'asvirliră alte companii de Turci spre ai noștri, înturiați par'că de vederea steagului român pe de-asupra capetelor lor, steagul ghiaur pe cea mai puternică redută a celui mai puternic dintre generalii marelui Padişah ! 
Acum nu era luptă, ci măcelărire. 
Toţi patru căpitanii batalionului de linie cădqu-
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românesc de cari din moși-strămoşi aţi augit. Tinerii 
vor vedea în voi pilda însuflețită a datoriilor 
viitâre, iar România va privi mândră şi liniştită 
căci vecinică îi va fi viaţa pe câtă vreme va avea 
fii cu inimă barbată şi cu braţe voinice ca ale 
vostre. 
„«<In numele ţării, Domnitorul și căpetenia vâstră 

"vă mulţumesc şi vă dă fie-cărui dintre voi sufle- 
tesce îmbrăţişarea vitejilor. Carol.» 

Imp&ratul Rușilor a mulţumit Domnitorului prin- 
îr'o scris6re, pentru căderea Plevnei, şi i-a dat 
medalia cea mai de căpetenie a Ruşilor. Iată ce 
dicea în scrisâre : 

„ “După o împotrivire de cinci luni, silinţele oști- 
rilor nâstre întovărăşite, ai fost încununate cu isbândă deplină. Ostea lui Osman-paşa a depus armele şi Plevna s'a închinat, | 
Dorind să sfinţesc atât amintirea acestei strălucite 

isbândi, precum și partea ce Măria Ta a avut-o 
la isbândirea acesta, mă grăbesc cu tâtă inima să 
VE dai, cu acâstă întîmplare, ordinul mei «Sfîntul 
Andreiă cu spădi». 

| 
Rog pe Măria Vstră, să primâscă stimele acestui 

ordin, ca o mărturisire a Sincerei mele iubiri». 
: Alezandru 

A doua gi după căderea Plevnei, s'a făcut îm- părţâla robiţilor turci, a tunurilor şi a pușcilor. 
Nouă ni sai cuvenit 10.227 de ostaşi turci, două 
paşale şi 225 de oficeri. Iar ca plean de r&sboii, 
ni S'ai cuvenit 24 de tunuri şi 5000 de puşci tur- 
cesci, pe care aveam să le primim după încheiarea 

- Păcii, 

Dar, mai la urmă, Rușii cerându-ne Basarabia,
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rită a dealului, drept în bătaia puşeilor turcescă. 

-- Abia ai ajuns aci, şi Turcii de pe redută deschiseră 

un foc pustiitor. Dorobanţi se asvirliră îndărăt, ca 

şi când ar fi trăsnit drept sub picidrele lor, iar: 

Şonţu stete încremenit. 
Nu focul i-a oprit, ci fără-de-vestea unui. lucru. - 

pe care nică nu-l visaseră. | 

Ei nu erait sub pslele redutei. Intre ei şi redută 

mai era o vale largă, având scoborişul repede şi. 

gol ca -palma, iar suişul spre redută şi mai repede 

acoperit cu tufişuri, şi.ca doub brîne. se vedeai 

două şanţuri sub pâlele redutei, pline de pedestrime, 

iar reduta pe, celalalt deal tocmai în- margine, 

stăpânind într6gă valea. Numai acum au înţeles. 

. Românii de ce n'aii tras Turcii dă pe. parapet :. 

Românii nu erai în valea redutei, ci într'a. doua 

vale, iar Purcii frebuiaii să tragă peste un deat. 

Valea asta ei-nu o ştia, ea nici n'avea nume 

pe hărţile oficerilor. Ai. botezaţ-o ai noştri, di-. 

cându-i Valea Lacrirhilor şi Valea. Sângelui, căci 

multe lacrimi şi mult sânge ati curs în valea asta. 

Era grozavă vale! -Să scobori pe rîpă, să urci. 

pe rîpă, în vreme ce Turcii trag cu totă îndemână ! 

O clipită, dorobanţii înfioraţi de rîpă, ai avut: 

gândul să se întâreă îndărăt. Şonţul însă apucase 

la vale, şi întoreându-și capul qise: «Da, ce? Vreţi, 

dragii mei, să mă lăsaţi la perire singur ?» Şi în- 

tmaceeaşi clipită s'audi şi glasul lui Mărăcineanu : 

'Țot înainte, băeţi! şi toţi ceialalţi oficeri strigară : 

«Inainte cu Dumnedei, copii» şi i6tă dorobănţimea 

a început s'alerge la vale. .. 

Cădeaii obuzurile scormonind pămîntul şi șue- 

rând ca șerpii, şi vîjiau plumbii Turcilor, deși ca
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dacă mai e mult până la vremea hotărîtă pentru 

năvală. După amiadi, Va cuprins dintrodată veselia, 

a descălecat şi a început să facă glume cu doro- 

banţii. 

Băteau tunurile cu multă urgie. Şonţu se6se din 

noii ceasornicul. | 

«Acu, băeţi! mai bat încă tunurile cât ai dice 

de trei ori Tatăl-nostru. Când vor tăcea, e rîndul 

nostru !» Şi întorcându-se spre batalionul lui Mă- 

răcineanu, a strigat căpitanului : 

__ Ne-a sosit vremea, Mărăcinene ! 

Mărăcineanu şi-a încheiat mantaua, şi a strigat 

flăcăilor : «Gata, copii! Să vă ţineţi tot după mine! 

Să nu 'vă daţi nici un pas îndărăt! De veţi simţi 

copii, că ei mă feresc de focul dușmanului şi că 

mă codese să fiă tot în capul vostru, vă poruncesc 

de pe acum să-mi puneţi așa puşca în frunte» — 

şi apucând puşea unui soldat i-o ţinti drept în 

frunte — «şi să mă isbiţi cu glonţul unde mi-a pus: 

popa mirul !» 

Iar Şonţu, de cealaltă parte, dicea dorobanţilor : 

«Voi sînteţi cu copii şi cu neveste, dragii mei, şi 

dacă v'aş putea scăpa de morte, aş vrea să mor 

ei, maiorul vostru, pentru voi toţi, să mor deo 

miie de ori. Şi dacă mă veţi vedea pe mine murind, 

nu vă pierdeţi firea, să mergeţi înainte cu căpitanii 

şi cu locotenenţii! Și mai bine să muriţi, de cât 

să vă daţi îndărăt». 

In vremea ac6sta tunurile ai tăcut. Erau trei 

ceasuri. | 

Bataliânele ati plecat repede din locul lor, ait 

înaintat până în vălceaua Boclovecului, de unde se
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tragă de-alungul șanțului în Români. Companiile 
eraii acum isbite de glânţe şi din câstă şi din faţă, 
şi mulţi îlăcăi de-ai noştri n'aii mai eşit din şanţul 
acela. | 

Companiile din drâpta ai alergat vitejeşte spre 
redută. Când aii început Turcii să le vadă prin 
negură, r&sărind din mai multe părţi, şi-a îndoit 
focul pușcilor şi strigând «Alah, Alah», ieşiră din 
redută întru întâmpinarea lor. 

Românii nu descărca puşcile, ci ţinându-le cu 
baioneta întinsă, năvăleau în tăcere spre şanţ. 
Morţii şi răniții rămânea în urmă, pe câmpie; 
nu era vreme să se mai îngrijâscă de ei. 

Turcii arătară multă îndărătnicie, câtă vreme 
erai mai departe Românii. Când însă îi vădură 
la șanț, descărcând puşeile spre ei, își pierdură 
firea şi se făcură dintr'odatţă nevăduţi. Wait aş- 
teptat încăerarea cu baionetele și s'au ascuns de 
cu bună vreme în redută. 

Se credeai mai la adăpost. Dar, cum era ceaţă 
şi se gândeau numai înti”o parte la cei ce-i isbeail 
din faţă, nu vădură că maiorul Uleseu cu două 
compănii să r&sleţise de ceialalţi şi dete să oco- 
l6scă reduta. 

Pe când colonelul Cotruţ, cu steagul regimen- 
tului, urmat de patru compănii ale lui, se trudea 
să r&sbâscă peste parapetul redutei, s'audiră de 
odată strigăte «Alah», amestecate cu <Ura!» Un 
căprar veni tot în fugă la colonel. 

«Ce e băete ? Cine strigă Ura ?» 
«Ai noștri. Ati intrat în redută, pe la gura ei». 
T6te compăniile se îndreptară acum spre gura 

redutei, şi când intrară în redută, vădură pe Turci



Oştirile nâstre, curgând de pretutindeni de pe 

unde erai tăbărit», sapropiară de Plevna și se 

înşirară pe sub. dealuri, în pariea de spre Miagă- 

nâpte şi Răsărit a orașului. Spre Miaqă-qi erat 

îngrămădiţi Ruşii. T6te oştirile creștine erai înşi- 

rate în jurul Plevnei pe malul drept al rîului Vid; 

dincolo de rii pe şesuri era numai putere ture&scă, 

pe aici aveaii ei şi drumul deschis spre tăriile ţării 

turcesei. . | DE | 

A doua qi după sosirea sa la Plevna, Domnitorul 

nostru, capul tuturor oşiirilor ereştine adunate 

asupra lui Osman, a alergat din loc în loc, ca să-şi 

dea s6mă de puterea oştirilor sale şi de tăria ce- 

tăţuilor lui Osman. Lui îi crescuse inima vădend 

atita bărbăţie de voinici adunată prin văile Plevnei, 

gata să sasvîrlă pe Turcă ; dar i-a scădut inima 

de.tot, când s'a încredinţat singur de îngrozitârele . 

-cetăţui în care “Şi ingropase Osman puterile. Mul- 

țimea oștirii turcesci nu se putea ispiti, cât e de 

mare; se vedea însă după mulţimea cetăţuilor şi 

după trăinicia lor, că Osman nu € singur în Plevna. 

De aceea, Domnitorul nostru a stat cu vorbă 

tare şi temeinică, în sfatul generalilor, să se mai 

.ă.  
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oștirii de pe dealuri. Nici un soldat nu s'a elintit, 
din loc; ca înmărmuriţi au stat acolo în zarea 

culmei, cu sufletul plin de mîndrie şi. cu ochii plini, 

de flacări, stăruind să vadă totul până ce n'aii 

avut ce să mai vadă. Erai par'că îngrijaţi de 
sârta celor ce îndrăsnesc să s'apropie de bleste- 

matul oraş al Plevnei, de locul care-i îngrozise atâta 

vreme până şi prin visurile lor, şi par'că se uitau 

după dînşii, ca şi când sar îi dusca să nui mai 

vadă. Şi atunci ochii lor schînteiaii în umeda durere 

a lacrimilor. Şi par'că se rugaii pentru sufletele lor. 

Iar în.gîndul lor toţi întrun glas le ziceai: să ne 

vedem sănătoşi flăcăi ! 

Atunci, ca şi când i-ar fi impins aceeaşi mână 

puternică, ei sai întors grăbit să plece, căci datoria 

lor şi avîntul vitejiei îi chiema la încăerarea și la 

învălmăşagul morţii, pe dealurile de la Opanez. 

Dar când s'aă întors la drâpta, ca s'apuce drumul, 

iată în faţa lor, pe o muche 'nvecinată, însuși băr- 

batul care i-a dus în răsbâiele biruinţii, Domnitorul 

nostru însuşi. Căci îndată ce audise de intrarea Ro- 

mânilor în redute, El alergă, cu nemărginita bucurie 

în suflet şi cu vrednică mândrie în inimă, spre 

crestele Bucovei. Şi, ajuns la vreme, El însuși a 

vădut. cum oştile sale scoborau spre Plevna, însuși 

a petrecut cu ochii şi cu sufletul pe cei ce puneau 

de cea dintâie dată piciorul în culcușul leului 

Osman. «Trăiască Domnitorul», strigară batali6nele 

salutând pe comandantul lor, iar El, neputăndu-și 

ascunde bucuria, se6se chipul şi ridicându-l, sus, 

de-asupra capului, strigă: «Să trăiţi flăcăi! «Tră- 

iască România!» Bataliânele repetară «Trăiască 

14- 
7
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A cincea di de Crăciun t6tă tabăra de pe Lom 
s'a pus în mişcare. Oştirea cea din frunte s'a des- 
făşurat înaintână asupra Vidinului. 
Cel dintii sat întărit cu redute şi apărat de multă 

'turcime, era Nazir- Mahalaua. După cât se scia din: 
scirile- iscoditorilor noştri, întracest sat erati trei | 
mii de pedestraşi cu şase tunuri şi cu vro două | 
sute de călăreţi. Era cu putinţă, să fie mai mulți. 
„Des 46 diminâţă, într'o Joi, oștirea: nâstră porni 
pe trei drumuri. spre Nazir-Mahala. Dorobanţii din 
Dolj cu două tunuri se furișară pe lângă Dunăre, 
ca să isbâscă satul din partea drâptă, dorobanţii 
din Brăila şi din Rîmnic, ajutaţi de cei din judeţul 
Olt cu şase tunuri, porniră spre stânga. Aceștia 
aveau să. ocolâscă satul şi să închidă drumul spre 
Vidin, pe'unde puteai să fugă Turcii. 

La mijloc, pe şosea, înainta spre sat dorobanţii 
din Mehedinţi, cei din Argeș și un regiment de linie- 

Lupta aveaii s'o încâpă cei din partea stângă, 
Dar aceştia având să facă drum lung, până să 
ocol6scă pe departe satul, atu întârdiat. 

Dorobanţii din Dolj, cei din drâpta, ati tot aşteptat. 
s'audă tunul la stânga, în dosul satului, ca să se 
asvirlă pe Turci. Căci aşa era porunca, să nu dea 
năvală spre sat până n'or audi tunul în dosuli 
satului. Neaudindu-l însă, din pricina întârzieri 
dorobanţilor brăileni, ai gândit că pâte tunul a 
dat semn de începere şi ei nu l-ai audit. In cre- 
dinţa acâsta, ai înaintat prea tare şi de-odată s'ait 
pomenit în focul Turcilor,. |
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avut peste patru sute de morţi, şi la vr'o șapte! 

sute de răniţi. Dintre oficeri patru ai perit şi şapte 
au fost răniţi. | 

Pe cele trei regimente cari s'aă luptat la Smâ:- 
dan, Joi şi Vineri — al patrulea şi al şaselea de 
linie, şi al dorobanţilor din. Rîmnic şi Brăila — 
le-a decorat Domnitorul cu Steaua României, dând 
multe medalii oștenilor cari ai făcut vitejii într'a- 
c6stă strălucită luptă. | 

Vineri şi Sâmbătă s'ai adunat tâte oştirile n6s- 
tre, înglotindu-se în .jurul Vidinului şi aii început 

să-l. bată cu tunurile. Şi Vaii bătut necontenit o 

săptămână, dintro sută de guri de foc. 

Vidinul a suferit mult. Obuzurile nâstre au 

aprins multe case din oraş, multe magazii de-ale 

oștirii turcesci şi de-ale locuitorilor. Vaetele oră- 

șenilor s'augeai până în tabăra nâstră. Locuitorii 
“bulgari fugeaii din oraş şi spuneaii, că locuitorii 
Vidinului sînt cuprinşi de grâză şi că mereii cer 

lui Izet-paşa să deschidă porţile cetății: şi să curme 
împotrivirea. . , 

Turcii r&spundeai slab cu tunurile, se vede că 

îşi cruţaii ghiulelele, hotărîţi fiind să se împotri- 

vâscă vreme îndelungată. 
" Vineri, la 20 Ianuarie, Românii ai încetat focul, 

ar colonelul nostru Fălcoianu a mers în Vidin şi 

a vorbit cu Izet-pașa, spunându-i că împotrivirea 

cetăţii e tără de folos, că Românii ati să facă ruină 

cetatea şi s'o aprindă, şi că de-aceea ar fi mai bine 
dacă Izet s'ar închina. 

Izet însă a răspuns întocmai ca Osman din 
Plevna. A spus, că el vede bine cât sufere cetatea 

>> a şi orașul; că locuitorii îl tot râgă să se închine,
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să-l urmeze din șesul Plevnei nu se văd, şi carele 

cu bagage cari trebuiau să vie după tunuri nu 

s'arată, şi oştirea de sprijin, oştirea hotărîtore, 

singura nădejde a lui Osman nu e şinue nicăiri ! 

VII. 

Să contenim povestirea aci, ca să vedem ce s'a 

petrecut la spatele” ostirii lui Osman. a 

" Bătrânul Adil-paşa — după cum: vă spusesem 

pe la începutul cărţii — apăra cu .oştirea: sa, redu- 

tele din faţa Românilor. Cu.el ne-am svîreolit noi 

patru luni de dile, şi nu l-am putut răpune. Dar 

acum tot a încăput el.pe mâna nâstră, căci noi 

i-am făcut sfîrşitul. Iar pierdarea lui Adil, a fost 

pierdarea lui Osman. | 

Adil lăsase pe Edhem-pașa — cel care a biruit 

acu în anii din urmă oştiriie. Grecilor în Tesalia — 

pe dealurile Opanezului ca să stavilâscă pe Români, 

Jar însuşi el cu vre-o dece mii de Gmeni sta pe 

şesul Plevnei, gata să s'asvîrlă pe urmele lui Osman 

şi să-l sprijin6scă. Dar nu i-ati dat Românii vreme 

şi răgaz. Pe când aştepta ceasul plecării sale, Adil 

se pomeni de-odată că-i curg în cap rămăşiţele 

oştirii lui Edhem de pe dealuri, bătute cu totul, 

lar pe urma lor Românii, cu tâtă urgia tunurilor. 

Incă de ieri, spre sâră, Românii băgară de s6mă 

că Turcii din Plevniţa şi-au scos tunurile din cres- 

țăturile meterezelor. Ei bănuia că Turcii îşi adună. 

armele şi se gătesc de fugă. Peste nâpte le sosi 

ştirea de la călăreţi, că întradevăr Osman e-gata 

să iasă din Plevna. : | : 

După 'ce se făcu diuă şi vădură ai noștri din
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grozavă la care vor trebui să ia parte tâte oştirile. 

Intr'o Duminecă, în ajunul sărbătorii Intrării în 

Biserică, a venit în tabăra creştinilor un sol de al 

lui Osman. Spunea solul, că Osman într6bă pe 

Domnitorul Carol, dacă îi daii voe oștile creştine 

să iasă din Plevna cu tâtă 6stea sa, fără arme, şi 

să se ducă nesupărat spre Sofia. 

Lucrul acesta se obicinuesce în r&sboae. Eşirea 

fără arme însâmnă cât şi o închinare. 

Domnitorul i-a răspuns, să ducă ştire luă Osman, 

că acâsta nu se pâte. Osman era un general aşa 

de vrednic; el şi-ar fi adunat altă ste, în scurtă 

vreme, şi ar fi sărit pe creştini. 

Atunci a spus solul, că Osman. cu arme cu tot 

nu voesce să se dea prins, şi că va face cumplire 

mulţă şi vărsare de sânge când va ieși. 

Apoi a plecat solul. Se vedea din solia asta, că, 

Osman era ajuns de cuţit până la os, şi că în cu- 

rînd va ieşi. Intradevăr el îndată după întârcerea 

solului a şi dat porunci să se pre gătâscă ai săi de 

ieşire, 

Dar şi creştinii erai pe pază. 

In tâte dimineţile, de către qiuă, se da în tabăra 

creştinilor semn din trîmbiță şi tâte oștile s 'adunai 

sub arme. Asta se făcea din pricină că vrășmaşii 

caută să isbâscă pe furiş mai ales în zorii dilei, 

când oştile obosite dorm mai adînc. Ostaşii noștri 

steteai gata de luptă în fie-care dimineţă şi nu 

intraă în corturi, până ce nu soseau călăreţii trimeșă 

să vadă laturile şi să caute dacă s'arată oştiri - 

turcesci. 

Toţi ai noştri aveai la ej şi di şi n6pte merinde 

şi plumbi pe trei ile, ca să fie gata de plecare
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aşternea zăpada şi-i îngropa iute-iute, căci ningea 

cu nemiluita. lar peste n6pte se adunau lupii de 
prin pădurile învecinate şi desgropai pe bieţii 

îngheţaţi din zăpadă. Şi câţi scăpaii de lupi, cădeaii 

pradă corbilor cari se ţineau stol după convoiuri. 

Şi pretutindeni pe unde trecea un convoiii, îna- 

intea lui se vedeai cete de lupi risipiţi, cari se 

ascundeau prin păduri, ca să iasă iarăşi la drum 
îndată ce trecea convoiul, căutând pradă nouă. Și 

pretutindeni cei sosiți în urmă găseaii 6se de 6meni, 

de ale celor cari căguseră pe câmpie cu vre-o 

câte-va dile înainte, şi trupurile celora ce trecuseră 

cu convoiul astă diminâţă. Iar în urma fie-cărui 
convoiă r&mâneaii alte cadavre, şi tot drumul de 
la Plevna până la Nicopole era sămănat cu 6se 
de Turci. 

Pe unii, pe cei răniţi, îi aduceaii în care. Şi de 

multe ori ai noştri îi duceati o gi întrâgă și abia 

târgiu băgau de s6mă că bieţii Turci îngheţaseră 
în car încă de mult. Atunci îi trîntţeau din care jos 
ȘI-i lăsau pe câmpie. Nu era chip să stea săi în- 
grope pe o grozăvenie de vreme cum era. 

Dar erai de vădut şi lucruri cu mult mai jalnice. 
Turcii erai legaţi de mâni, mai mulți la un loc. 
Și se întîmpla ea unul ori doi din şir să cadă jos: 
şi să moră, şi ast-tel trăgeaii după ei şi pe cei vii 
cari ar fi putut să ni6rgă înainte. Şi mureai gră- 
madă cu toţii, cei vii legaţi fără voe de cei morţi, 
neputend nici să-i tărăie cu dînşii şi neputându-se 
nici desface de ei. | 

Tristă îndatorire aveati aceşti oşteni ai noştri! 
Li se frângea inima de milă, dar nu puteai nici 
întrun fel să-i ajute. Chiar şi soldaţii noştri cădeaii
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Indată ce i-au zărit pe ai noştri, Lureii au început 

să bată cu tunurile în ei. Doljenii n'aă răspuns, 
ci dându-se puţin îndărăt sai adăpostit într'o 
„vâlcea - şi nu sciaii ce să facă..Se mira, cănu 

aud tunurile românescă, nică la mijloc pe sosea, 

„nică la stânga. . IE 

Cei din- stânga, cum am spus, ai întârdiat căci. 

„aveai de făcut un drum lung şi anevoios. Cei din. 

mijloc, aii pornit însă iute. S'au desfășurat pe: 

soșea în chip de ochitori, Mehedinţenii în frunte, 

Argeşenii pe urmă, iar îndărăt în şiruri de navală 

" oştenii de linie. Ei, cu tunurile gata să bată, au 

tot înaintat; ai ajuns până în marginea satului, 

dar n'a văqut nici măcar un fes furcese. Din 

pricina acesta ei n'aii tras eu tunul, căci n'aveaii 

în eine, şi nu puteai! să bată ca să nu încurce- 

pe ai noştri pe cei din dr6pta şi din "stânga, cari - 

“ar fi cregut, audind tunurile, că s'a început lupta.. 

- Şi afară de acâsta, toţi aveau porunca să nu intre 

în foc, până n'or audi tunul nostru la stânga. 

Intrun târditi Vai audit. . 

Brăilenii şi “Rîmnitenii, îndată ce-ai ajuns în 

dosul satului, ai fost văduţi de Turci cari ai început 

să-i trăsnâscă. Tunurile nostre au început să r&s- 

pundă și t6tă dorobănţimea s'a asvîrlit spre Turci. 

Când aii augit tunul, Mehedinţenii de la mijloc. 

ai năvălit pe sosea spre redutele turcesci, în pas 

alergător. Tot într'aceiași vreme cei din drâpia, 

Doljenii, cari atâta aştepta, ieşiră din vâlcea şi 

'o luară la fuga cu baionetele pe puşcă spre redute. 

_ Isbiţă din trei părţi, Tureii din redute mașteptară 

lupta cu baionetele ; jeşiră din sat şi de prin şanţuri 

cu multă grabă şi în mare neorînduială, apucând-o. .
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-Sră, peste“ capetele dorobanţilor, şi de-odată cu 
bubuitul s'a înălţat o flacără de foc din redută. 
Așa de bine aii ochit ai noştri, în cât tunul a isbit 
în magazia cu iarbă de puşcă. Scânduri și pietre 
Şi bucăţi de fier umplură aerul; obuzul scormonind 
zidurile reduţei, asviîrli în aer pămîntul cu &menii 
de pe el, și. o mulţime de Turcă. săriră în văzdul, 
cădând afară din redută prin şanţuri şi până pe 
aprope de dorobanţii cari se urcati cu baioneta 
pe puşcă. | 
„Turcii îngroziţi de mârtea năpraznică ce-i ajun- 
sese şi vădând pe dorobanţi sub ziduri, aruncară 
puşcile şi-o luară la fugă pe: de cealaltă parte a 
dealului spre Dunăre, ca să fugă la reduta de la 
Ostrov. Dar nu-și potriviră nici vremea nică locul 
fugirii, căci în vale, pe malul Dunării îi aşteptaii 
Gorjenii. Erau nişte îndrăciţi de Gorjeni călarașii 
aceștia, toţi juraţi să ducă acasă măcar câte cinci 
fesuri turcesci fie-care. Gorjenii năvălese în drumul 
fugarilor și trag cu carabinile de fac sfârşit pămîn- 
tului. Nici Turcii nu se lasă vădându-se opriţi 
în cale, o parte din ei se răspândesc în laturi 
şi adăpostindu-se după pietri şi anini ochesc în 
călăraşi, iar alţii năvălese cu baioneta spre-ai noștri. 
Impedecându-se de o rădăcină, calul locotenentului 
Cătănescu cade în genunchi, un Ture s'asviîrle şi-şi 
împlântă baioneta în locotenent, Căderea oficerului | 
aprinde mânia şi îndârjirea în călărași, dar aprinde 
şi îndrăsnâlă 'Turcilor, mai ales că Başibuzucii din reduta Ostrovului veniai în fugă nebună să le ajute, iar pe de lături s'adunaii alţi Turci de prin teluritele pichete turcesci de pe lângă Dunăre. 

Sosiră însă în vremea acâsta Şi călăraşii din
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drumuri. Satele erai pustiite de Turcă, aprinse şi 

jefuite, şi nici vorbă nu era să găsesci prin sate 

hrană pentru oştiri. Hrana, peste iarnă trebuia . 

adusă de peste Dunăre, iar podurile puteai să fie 

vupte de viscol ori de ghieţuri, şi atunci oştirile 

aveau să piară de fâme. Iernatul în Bulgaria era 

cu neputinţă. | i 

Şi, fără să bagi în s6âmă cheltuelile iernatului, - 

ar fi fost mai mare ruşinea pentru Ruși să ier- 

neze în Bulgaria. Ar fi qis lumea, că s'au svâreolit 

nouă luni de dile,ca să tr6âcă peste Dunăre, şi nau 

tost mai cu minte de cât omul care având să plece 

la drum sa culcat în tindă, ca să-şi scurteze dru- 

mul. Iar dacă azum spre iarnă sar fi înapoiat cu 

oştile peste Dunăre, să ierneze. la noi în ţară, 

şi-ar fi bătut lumea şi mai tare joe. | 

Aveaii, aşa dar, puternice cuvinte să o rupă odată 

cu Plevna, ca să li se al6gă înti'un fel. Firesce, ei 

trăgeau nădejde, că numai în bine li se pote alege 

lucrul, și se uitai urit la Domnitorul nostru când 

îi stătuia să se astîmpere. 

Şi aşa, peste voia Domnului Carol, sa luat ho-- 

tărîrea, să se încerce cu degetul cât e marea de 

adîncă şi să sară tote oştirile asupra lui Osman. 

Peste voia lui, căcă Ruşii începură să-si şoptâscă 

şi să 'sedtă vorba, că Domnitorul nostru se feresce 

de încăerare cu Turcii, de frică să n'o pată. Ne- 

vrerea lui să intre în luptă, li se părea cu bănuială. 

Aă alergat şi Românii, giceaii ei, ca la osp&, iar . 

când ai vădut fesurile Tureilor. li sa făcut inima 

cât un purece şi s'au codii să intre în toc. 

Ca să na scăpăm de năpăstuirea, că ni-e. frică, 

am făcut pe placul Ruşilor şi ne-am asvîrlit cu ei 

.
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amâne lupta până ce vor sosi mai multe oştiri de-ale 
Ruşilor la Plevna. El ducea grija neisbândirii, şi 
dicea, că Osman stă aşa de înţepenit între zidurile 
de pămînt, în cât numai cu fâmea ai să-l scoţă 
dintre ele, dar cu baioneta nu. Urma a arătat, 
câtă dreptate avea Domnul nostru şi cât de pri- 
cepută i-a fost mintea. 

Dar Ruşii nu, şi nu. Ei voiau să sară chiar a 
doua di asupra cetăţuilor, şi cu mintea lor credeati 
că atîta oştire are să măture de pe faţa pămîn- 
tului ţâte cetăţuile lui Osman, să-i strimtoreze Oş- 
tirea spre Vid şi s'0 împrăştie ca plâva. Lucrurile 
ce vom povesii arată lămurit, cum ati măturat 
Rușii cetăţuile, că. nici măcar pe una n'aă putut 
s'o clintâscă din loc, iar pe oștirea lui Osman n'a 
dat-o nici cu doi pași îndărăt. Așa de trainie 
stătea răzimat Osman pe zidurile lui, şi așa de 
temeinic îşi aşedase piciorul unde şi la aşegat. 

Ruşii nici n'aveati chip să facă alta, de cât să se 
bată. Riîdea lumea de ei, că sau înămolit la Plevna, 
că ai plecat de acasă cu o falcă în cer şi cu alta 
în pămînt, şi acum stau pe loc cu spaima în sîn 
și nu mai pricep pe ce mâini ai încăput. Trebuiai, 
deci, să sară cu bătaia cât mai curînd, ca să în- chidă gura lumii ; trebuia să drâgă în pripă, ceea ce cu pripa stricaseră. Dar vorba veche, când s'o dregi, mai răi o strici. a 

Asta era de ochii lumii. Dar era şi alta. Sosea tâmna şi cu ea greutăţile vremilor PloiGse. Ruşii se temea, că are săi apuce iarna prin Bulgaria, p6te chiar la Plevna, Şi atunci tot rostul r&sboiului are să se prăbuşescă. Prin Bulgaria nu sunt dru- muri de ajuns; şi câte sunt, ai numai nume de 

p
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Haine de iarnă n'aveaii, căci veniseră vara şi 

nu s'aii gândit la iarnă, iar când ai început să 

se gândâscă, nu puteau să-şi mai aducă. Intr6ga 

oştire era în bluze supţiri. Dar nici nu puteai să 

le dici bluze: erau sdrenţe, legate uneie de altele 
cu sfâră, cu făşii de scârţă de teii. Cămăşile lor 

asemenea, rupte şi pline de noroiul de prin şanţuri 
şi de prin redute. Oştenii eraii goi, mai desbrăcați 

de cât cerşetorii. a 

In redute n'aveai ce să-şi aştârnă ; mulţi, de. frig, 
îmbrăcaii ţolele cailor, dar se rupseră şi aceste ţâle, 
şi soldaţii dormea .pe. pămîntul gol. Până aveai - 

„paie şi fîn de ajuns, îşi aşterneaii paie prin redute, 
“dar în urmă nu ajungeaii paiele nică pentru cai 

și pentru boii de tăiat, iar la urmă nu se mai 
găseaii paie de loc în Plevna. Iar fîn, nică vorbă. 

Până la o vreme, ca să nu dârmă în noroi — 

căci ploua mereă, iar prin şanţuri, sub atîtea picire, 

“se făcea glod. până în genunchi — își aşterneaă 
scânduri şi garduri. A venit însă vremea să n'aibă 

lemne de foc, și atunci ati început să ardă scân- 
durile şi gardurile curților, să desvelâscă grajdurile 
şi să ardă lemnăria acoperişelor. 

Cu hrana le mergea şi mai răi. Avuseră dintru 
început destulă făină și orez, aveai ciregi de boi. 
Acum ajunseră la isprăvitul făinei şi al orezului. 
Pe la începutul iernii li se da pâinea cu multă 
economie, câte. un sfert de chilogram pe di de om, 
apoi cu vremea aii tot scădut tainul, la 200, la 150, 
la 100 de grame de pâne pe di. O sută de grame 

„de pâne n'ajung unui copil mai voinic la o singură 
„mâncare, dar unui soldat, peo gi întregă ! Dara 
scădut şi mai mult porţia. Către sfîrşitul lui Noem-
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redute şi-aă început să-i isbâscă în faţă cu obuzuri. 
Dorobanţii -o cotiră puţin la drâpta într'o vălcea, 

îşi lăsară cu toţii raniţele într'un loc scutit şi apoi 

ieşiră pe loc neted în bătaia tunurilor. 

De-asupra vălcelei se aşegară tunurile nâstre şi 

sprijineau înaintarea dorobanţilor. Giurescu îşi res- 

firase trei compănii: de musceleni pe deal, ca să 

înainteze, ochind cu pușca, iar maiorul Ene rămase 
în vâlcea ca să s'asvîrlă cu alte dou& compănii, 
când va suna trîmbiţa de năvală. 

Când ai vădut Turcii pe musceleni, năzuind la 
deal, aii alergat răsleţi pe câsta din faţă şi le-ati 
ieșit departe înainte. Acum încep glânţele fierbinţi 
să şuere de pretutindeni, umbletul lor şișăeşte prin 
aer par'că v&zduhul ar fi fost plin de şerpi. Iar 
tunurile din redute îşi îndâsă loviturile şi caută 
să risipâscă pe Români. Dorobanţii lui Giurescu 
acum se r&slăţesc, şi în chip de vînători ochese 
de după moviliţe şi de după copaci, acum s'adună 
şi dai gână înainte, ca iarăși să se răslățâscă singu- 
ratici. Și tot așa înaintând ati ajuns aprâpe de 
şanţuri și de reduta csa mai din margine. La şanţuri 
s'așteptau ai noştri să fie luptă piept la piept. 

Atunci trîmbiţa a dat semnul năvalei. Din vălcea 
r&săriră dorobanţii lui Iene şi cu baionetele pe 
pușcă începură s'alerge din răsputeri spre redută, 
iar muscelenii s'asvîrliră de-aprâpe spre şanţuri. 

O clipă, Turcii s'a îngrămădit cu toţii la şanţuri 
şi trăgeaii cu puşea şi din şanţ şi de pe coma lui. 
Dar îi trăsneaii şi pe ei obuzurile nâstre, aşa că 
vă&gând pe ilfoveni că-i înconj6ră, n'aştepiară lupta 
de baionete, ci se întârseră cu grabă şi se deteră 
îndărăt în redută, ieşiră apoi și dintr'&nsa, apucând. 

a.
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O grâză de nespus cuprinse pe Ruşi după a 

doua luptă pierdută la Plevna. 
R&măşiţele oştirii, de pe dslurile pe cari se re- 

„trăseseră, vedeai. pe Bași-buzuci cum cutreieră 
câmpiile şi ucid ca fiarele pe Ruşii răniţi, cum îi 

sehingiuese în chipuri neomenesci. Cetele de Turcă 

s'apropiai mereii, iar unii dintre Ruși începură să-și 

părăsescă locul, să asvîrlă armele și să fugă. 

Nimeni n'a putut opri pe Rușii fugari până la. 

Dunăre. Era pe la amiadi, când s'audiră prin Şis- 

tov strigătele: «Vin Turcii!» De odată începură 

să sos6scă cazaci fugari, în gâna cailor, pedestrime 
îngrozită, convoiuri cu nenumărate care de răniţi. 

Unul făcea spaimă altuia, toţi îşi făceau nălucă şi, 

în neastimpărul grâzei că vin Turcii, deteră nă- 

vală spre pod. 
Negustori de tot felul, —- de fin, de lemne, de 

pânză, de cai, — samsari şi tOtă mulţimea aceea 

de Gmeni cari urmâ6ză oştirile, toţi aceştia, îngro- 

ziţi că vin Turcii să le prade maria și să le repună 

dilele, începură să-şi adune în pripă lucrurile și 

s'alerge spre Dunăre. 
la capul podului era un vălmășag cum nu s'a 

pomenit: da om peste om, şi caii cu boii în ames- 

tec calcai lumea în picidre, soldaţii cu negustorii 

se îmbrânceaii, se înjuraii şi fie-care voia să trâcă 

înainte. Iar din urmă sosea alte care cu răniţi şi 

ceţe de cazaci în fuga cailor, și era țipăt şi vaet.. 

de Gmeni, muget de animale, şi nimeni nu ştia 

încotro s6 duce şi ce voesce. 
Locuitorii bulgari, audind că vin 'Tărcii, îşi lă- 

-saseră casele şi luând în pripă ce putură, alergară 

şi ei spre pod. Işi făceaii singuri spaime, ba unul 
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adunaţi întrun colţ, toţi în genunchi și cu fesurile 

în mână strigând «Aman». 

Era vre-o trei-sute de Turci. Ei nu s'aşteptaii 

să fie copleşiţi. pe la gura redutei, şi când ai vădut, 

pe Români intrând peste ei, aşa de mare le-a fost 

spaima, că n'aă mai încercat să se apere. AU as- 

vîrlit puşeile şi s'au ghemuit cu toţii întrun colţ. 

Flăcăii noştri, amăriţă şi mânioşi, aă început în 

cea dintâit pornire să omre pe Turcă cu baioneta, 

străpungându-i fără cruţare. Dar i-au oprit oficerii 

spunându-le, că e lucru mișelesc să omori pe duş- 

manul care nu se pâte apăra. 

VII. 

Pe redută fâlfâia acum steagul românesc. Flăcăii 

steteai aşternuţi pe jos, ca să mai prindă suflet. 

Dar de-odată începură să șuere peste capetele 

lor glânţe ; în urmă plumbii plouaii de-adreptul 

în redută. Flăcăii săriră în picidre. 

Robiţii turcă îngălbeniră şi începură să tremure. 

«De unde vin glânţele? întrebă colonelul pe 

robiți ; iar unul, care ştia românește, răspunse :, 

__ Din sat, din Smârdan. Sînt soldaţi ascunşi 

prin case. 

— Mulţi sînt? 

— Nu ştii, De-aică din redută, ai apucat să fugă 

în sat vre-o două sute, până naţi intrat voi. Şi 

mai eraii în sat și alţii. | 

— După mine, păeţi, în sat! dise colonelul, şi 

luând steagul de pe redută, porni cu el, urmat de 

două companii. “Colonelul, obosit cum era, voi să
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şi Nicolae Ion cu ai săi era lăsat singur pe sub 

redută. E 

- Cârmuitorul luptei, colonelul Sachelarie, ' dete 
atunci poruncă să iasă din paralelă al treilea bata- 

lion, al maiorului Bădulescu. Batalionul sări repede - 

şi în pas alergător începu -să.fugă spre redută. 

Locotenentul Călinescu, un oficer de ordonanţă al 

Domnitorului. nostru, alerga înaintea batalionului ; 

el ceruse însuşi să i se facă onârea să mârgă în 
luptă. Cădu însă de. la cei dintâi paşi, isbit drept 

“în mijlocul frunţii de.un glonţ. Cu tote că amân- 
„doi căpitanii celor două compănii de dinainte, 
Mihăescu și Davidescu, căduseră răniţi, compăniile 

mergeaă înainte. Dar aşa de omoritor era focul 
turcesc, în cât nici-acest batalion n'a putut să 

înainteze şi abiă ajunse până unde era culcat bata- 

lionul lui Handoca, abia apucă să-l ocolâscă și 
să trecă puţin înainte, şi trebui să se aştârnă şi: 
el pe pămint. . 

“ Acum stetea şi acest al doilea batalion pe loc, 

- şi Nicolae Ion cu ai s&i era lăsat singur în mâna 
morţii sub redută. 
Comandantul luptei mai avea reservele. Să le 

bage şi pe ele în foc? Văgând că amândouă ba- 
taliGnele trimise într'ajutor nu înaintâză şi că lupta 

e desnădăjduită, dete poruncă batalionului maio- 
rului Pega să iasă la larg. Acest batalion dintr'al 

şaptelea de linie, așegat în dosul redutei nâstre, 

eși grăbit din şanţuri, şi ocoli reduta cu multă 

greutate, fiind mare îmbulzâlă de soldaţi de-ai gar- 
nis6nei pe lângă redută. Răsbi printre ei, şi fiind-că 
nu mai era vreme să intre prin șanțurile din apro- 
piere, el fu silit s'alerge pe câmp deschis. Bătut din
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XV. 

A patra di după căderea Plevnei, Vineri, s'adu- 

nară pe câmpia Vidului mai tâte oştirile creştine, 

în haine de paradă înşirându-se ca în di de săr- 
bătâre. Impăratul Ruşilor voia să vadă oştirile şi 
să le mulţămâscă. 

A fost o paradă nespus de frumâsă. Şapte-zeci 

de mii de soldaţi, înşiraţi în trei rînduri, unul la 
spatele altuia, alcătuiaii un front de o lungime 

ameţitâre. Un şir drept, de câte 23 de mii de Gmeni. 
Cei din aripa stângă de-abea zăreaii pe cei din 

aripa drâptă, așa erau de departe. 

Inceputul frontului, la aripa stângă, îl făceau 
Românii, şase-spre-zece batali6ne, mai toţi doro- 
banţi. Împăratul şi cu Domnitorul nostru cu generalii 

după ei, ai trecuti călări pe dinaintea frontului, 

mulțămind soldaţilor. 

Când a ajuns la aripa stângă, Impăratul a spus 

românesce: «Să trăiţi, copii !»; iar Românii au strigat 

un Ura puternic, ieşit din şase-spre-zece mii de 
piepturi. Impă&ratul s'a uitat cu multă dragoste la 

Români, s'a întors apoi şi s'a uitat la Ruşi şi iarăşi 

s'a uitatla Români, și zîmbind a strîns mâna Dom- 

nitorului nostru. Iar Domnitorul era peste măsură 

de vesel de oştirea sa. El ţinea mult, să sarate 

lumii cu oșteni frumoși şi vrednici, de-aceea dete 

poruncă oștenilor români să vie la paradă cât or 

putea de gătiţi. 

Ruşii veniseră fără steaguri și nu toemai în blu- 

zele lor cele de sărbătâre. Şi ast-fel Românii se de- 

osibeaii de Ruşi în chip strălucit. Toţi Românii erai
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drumul pe deal spre reduta cea mare. Muscelenii 

intrară în redută şi împlântară steag românesc pe 

ea. Aici se odihniră puţin dorobanţi până ce sosiră 

şi tunurile de de-asupra vălcelei şi până ce se adu- 

nară în redută dorobanţii din urmă, mehedinţenii 

şi putnenii, ca să fie de sprijin pe câtă vreme 

muscelenii vor da năvală spre reduta cea mare. 

Tunurile se urcaii cu grei prin locurile acestea 

delurâse. A trecut aprope un ceas, până ai! sosit 

din vălcea. In t6tă vremea asta muscelenii au tot 

împuşeat spre Turci. In urmă, sosind tunurile aii 

început să bată în reduta în care s'adunaseră Turcii. 

"Bra pe la chindie, şi dorobanţii nu mâneaseră 

nimic din zorii gilei. Erai morţi de sete, căci i 

se isprăvise apa din plosci şi pe aici nu găseau 

alta. Aă făcut destul astăgi, s'aii purtat vitejesce 

şi le-ar fi prins bine puţină odihnă. Şi cu tâte 

acestea, aşa obosiţi şi flămînqi cum erai, singuri 

ei a cerut să dea năvală spre reduta cea de-a doua: 

VII. 

La cântecul trîmbiţei, muscelenii ies de prin 

şanţurile redutei, de după gardurile de pămînt şi 

încep s'alerge cu înverșunare spre tabia Turcilor. 

«Intâii la şanţ, voinici » le strigă maiorul Giu- 

rescu și dorobanţii gâtâind se resfiră pe deal. 

Focurile curg risipile, ochind spre cetăţuie. Românii 

se apucă de iarbă, de rădăcini, ca să urce dealul, 

se tîrâe pe brânci şi s'apropie merei. Iar după 

ce aii ajuns la loc mai neted, cu strigăte năvalnice 

s'adunară în şiruri de companie şi se repediră
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vadă de pe parapet ce compănii s'apropie, înce- 

pură să s'audă din noii împuşcături de peste rîi, 

de la a treia redută. Turcii trimeteau glânţe şi spre 

reduta acâsta. 

Când ati fost dorobanţii aprâpe de tot, maiorul 

de pe parapet, le-a strigat : «Augiţi împușcăturile !» . 

şi n'a voit să-i primâscă în redută. A strigat sub- 

oficerului să se întârcă şi să mârgă acolo unde 

ai fost trimeşi, la reduta de peste rîu. 

Sub-oficerul a voit să răspundă ceva, dar tocmai 

atunci a venit un glonţ din reduta de peste rîu, 

şi Va isbit drept în cap. Neavând acum nică un 

oficer, dorobanţii nu se puteau întrece; maiorul 

i-a primit în redută, căci erai şi puţini şi fără 

oficeri şi nu puteaii să se ducă în foc. 

In urmă audiră din noii pe marginea Smâărda- 

nului trîmbiţele sunând de r&paos şi de adunare, 

şi atunci Ulescu a lăsat în redută o pază şiela 

plecat într'acolo, să se împreune cu compăniile 

colonelului Cotruţ. 

Dar până să sosâscă, sai astimpărat împuşcă- 

turile de pe rîii. Se vede că şi acolo s'a isprăvii 

întrun fel. «Două redute sînt cucerite şi sub bună 

pază, dise maiorul Uiescu, satul Smârdan este golit 

de Turci. Dacă dorobanţii aii cucerit și a treia 

redută, atunci sîntem fără nică o grijă, că atâta e 

tot ce-aii avut Turcii > 

«Şi a treia redută e a nâstră !» ai început să 

povestâscă dorobanţi. 

Când li s'a dat porunca să plece de la Diîn-
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spre Plevna, cu strigăte de veselie şi cu muzici în 
fruntea lor, şi se vedeai cazaci şi călăraşi "luând 
câmpia în g6nă, dând peste Turci și căutând să 
facă liniște pe şes. 

Nu mai încăpea câmpia afâta amar de Gmeni, 
și cu t6te acestea de p> dealuri curgeaii întruna 
regimentele Ruşilor și ale Românilor ; veneaă în 
g&6na. cailor cu tunurile de pe coste, îmbulzindu-se 
în norul acela de 6meni striviţi. 

În marginea şesului, spre Plevna, erau fântânile 
pe care le săpase Osman, ca să aibă apă pentru 
oştire. Erau nişte bazinuri mari. Acolo s'adunaseră 
răniții câţi ati putut: răzbate prin mulțime, unii 
să-şi spele rănile, alţii să-şi potolâscă focul setei 
pricinuite de pierderea sângelui. Era o negrăit de 
jalnică privelişte acolo. Se înroşise apele de sânge; 
mulți, pâte sute de răniţi, s'au asvirlit în apă ca 
să-şi curme durerile cu răedrea ei, şi aă murit acolo. 
Alţii saă adăpostit în casele Bulgarilor de pe 
marginea aceea. Aceste case erati descoperite şi 
ruinate de Osman, căci el neavând lemne de fe 
în tabără a lăsat să dărîme casele mai de pe latu- 
rile orașului şi a făcut foc cu lemnăria lor. In 
ruinele acele aii fost găsiţi sute de Turci morți, a 
doua di, mulţi cu carnea obrazului sfîşiată de mâi- 
nile lor în năprăznicia durerilor, 

' 

XII. 

Pe câmpia acâsta sosi pe la două ceasuri după. 
amiadi, Domnitorul! nostru, venind de pe dealuri 

„de la Opanez. A fost primit de oştirile creștine cu
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din Plevna și-a năvălit asupra. oștilor n6stre. 
“Intramîndouă felurile era răi. - 

„ Oficerii de ordonanţă ai încălecat în grabă, 
“plecând să vadă ce-i. Generalii ruşi, cei mai de- 
aprâpe, ai spus că bataliânele lor ai început să 
“tragă tocuri, audind că în fundul zării la aripa 
stângă e luptă deshădăjduită. Intradevăr, gene-. 

-ralul cel neastîmpărat Scobelev care trecuse Du- 
nărea în not, cu: Cazacii, fiind cel mai în margine 
spre stânga, începuse lupta, şi de două ceasuri se 
svîrcolea cu -batalinele bătute şi strivite. 
Domnitorul s'a supărat, că generalul Scobelev 

nu-i ascultase porunca şi.că începuse volnit şi 
de capul săi lupta, stricând cu nechibzuinţa lui 
tot rostul dilei. 'Tâte oştile rusesci, cari au fost 
ademenite de focul lui Scobelev să intre și ele în 
foc, aii fost isbite îndărăt de Turci şi în puţină 

„ vreme puterea Ruşilor pe partea asta era sguduită. 
Aprâpe de ceasul năvalei, Domnitorul nostru 

veni și mai aprâpe de. reduta Griviţa, de-asupra 
satului lângă şosea, căci așa dase de iari ştire, că 
aici va sta giua întrâgă, şi. că toți generalii, cari 
vor cere porunci, aici ai să-l caute. Ca oficer de 
„ordonanţă, cari să ducă de-a dreptul veste "Țarului, 
Domnitorul își alesese pe fiul Marelui-duce Nicolae 
Şi pe Prinţul Alexandru de Battemberg, domnitorul 
de mai târgiă al Bulgarilor. | - 
„Cerul se mai limpedise puţin. La ceasul hotărît, 

„t6te oştirile, rusesci și româliesci, deteră năvală, 
fie-care oştire spre redutele „hotărâte ei. 

„. Domnitorul vedea numai câmpul de luptă al Ro- mânilor. Cu inima strînsă de durere, el fu martor „cum vitejii săi dorobanţi căgură potopiţi de focul 

i: 
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XIII. 

Acâstă a fost cea din urmă luptă a pedestrimii 

n6stre. 

Tâtă oștirea tureâscă din Capitanovcea a fugit 

peste n6pte în Vidin, aşa că împrejurul Vidinului 

nu mai erati acum de loc oştiri turcesc. Românii 

aii intrat a doua di în Capitanovcea aşegându-și 

Gste până în Dunăre. | 

Bătaia de la Smârdan în cele două dile — 12 şi 

13 Ianuarie 1878 — a fost cea mai crâncenă şi 

mai iute dintre câte le-aii purtat Românii în răs- 

boiul întreg. 

Când a fost s'arătăm vitejia n6stră, dorobanţii 

ati trecut prin sloi de shiaţă şi prin apă până în 

piept, pe gerul Bobotezei, şi prin plâia de gl6nţe 

turcesci. Şi cu puţini am bătut pe mulţi. In câte-va 

ceasuri am bătut trei redute apărate de tunuri, 

şi am pus mâna și pe tunuri şi pe apărătorii 

redutelor. ! 

La Plevna am fost viteji, diceai Ruşii, fiind-că 

îi sciam pe ei lângă noi şi, vorba ceea, fricosul 

când se ştie lângă voinic se duce şi el înainte. Tâtă 

lumea a vădqut, că nu era cu scaun vorba Ruşilor, 

şi că noi am mers la mârte cu inima întreagă, nu 

cârpită cu îndemnuri rusesciă. 

La Smârdan n'a fost nici picior de Rus. “Ce era 

să mai gică răă-voitorii noştri ? 

De-aceea bătaia de la Smârdan e cea mai vred- 

nică dintre luptele nâstre, şi de ea ne facem noi 

mai multă fală. | o j 

In luptele purtate întraceste două ile noi am
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VIII. 

Lupta se pornesce fără -seamăn de crâncenă. 

Se vede că intraseră în foc şi reservele turcesci, 

căci focul puşcilor sporise. 

Cârmuitorul oştirii întregi, Slăniceanu, s'apro- 

piase cu oficerii povăţuitori pe o moviliţă așa de 

mult încât cra ajuns în bătaia puşeilor turcesci. 

Glânţele umblaii prin aer ca albinele când roiesc. 

Nu se mai puteai trimite porunci, căci tot dealul 

era numai plumb fierbinte. 

Călăraşii trimiși cu ştiri şi cu porunci pe la felu- 

rite locuri, plecau şi nu se mai întorcea, căci i 

găsea perirea în cale. Unul dintre ei, având straş- 

nică poruncă să se pârte bine şi să ducă o poruncă 

"colonelului Măldărescu, vădând că nu e chip să 

străbată printre gl6nţe, a descălicat şi-a plecat pe 

brânci, ocolind locurile netede şi pitindu-se pe după 

movile. Avea porunca să se întOrcă repede, şi s'a 

întors: tot pe brândă. Dar când a ajuns, n'a putut 

vorbi de obosit şi-a arătat numai cu mâna că r&s-. 

punsul e sub curâua săbiei. Bluza în câte şi pan- 

_talonii în genunchi i se făcură sdrenţe, şi-i curgea 

sângele din câtele rănite. | 

Indemânatici şi uşoră, dorobanţi, cu t6tă năpras-, 

nica focului turcesc, răsbiră prin şanţuri. 

Locotenentul Radovici, al mehedinţenilor, peri 

acolo pe coma şanţului, şi compania lui — căci 

ţinea locul unui căpitan — se învălmăşi. Dar ser- 

genţii sai purtat şi aici, ca în tote luptele, cu multă 

iscusință şi îndrăsneală mare. Unul, Petrea Tro- 

canu, a sărit în şanţ şi după el oștenii. Acolo în
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oşti turcesci din adîncul întunerecului, se retraseră. 

din redută până ce mai era vreme şi până nu se 

vedeaii înconjurați de Tură. e 

Incet şi culegendu-şi morţii și răniții, bataliânele 

se retraseră, prin întunerec, până la şanţurile lor. 

"Purcii, deşi aşa de mulţi, nu îndrăsniră să le urmă- 

r6scă. 
i 

Căduseră o mile de Români întracâstă qi, parte 

morţi parte răniţi. Nici o luptă, purtată de no, n'a 

fost mai straşnică şi mai sângerâsă de cât asta. 

Mai toţi oştenii erai răniţi la 'mâni, cei mai mulţi. 

aveati braţele rupte, degetele tăiate. Acâsta era 

dovadă de avîntul lor în suirea pe parapete. Când 

puneaii mânile să s'agaţe pe redută, “Purcii le tăiait 

mânile, şi flăcăii cădeaii în şanţ. a 

Cei mai mulţi morţi erai dintre dorobanţi vlăs- 

ceni şi teleormăneni, iar răniții erati mai ales din. 

batalionul întâiii de vînători. Să 

Periseră de rîndul acesta mulţi dintre soldaţii 

- de genii, care se repediră spre şanţuri cu faşine 

şi coşuri de nuele, cu sape şi cu tote uneltele tre- 

buinci6se ridicării de adăpostiri. 

Peste nâpte, târdiii după miezul nopţii, s'a început. 

din nou împuşcătura între Români şi- Turcă. Căci 

ieşiseră şi Turcii, pe ascuns,„şi Românii, să-şi cul6gă 

„morţii de pe deal, şi ai. început să se împroșce 

unii pe alţii cu plumbi. Turcii aă sărit la tunuri 

şi-aii început să tragă cu obuzuri. Ai noştri vădând 

acâsta, ai încetat focul, şi în urmă s'au astimpărat 

şi Turcii. | | 

Acâsta a fost cea din urmă încercare de năvală 

asupra Plevniţei. De aici înainte Românii aiu lăsat-o 

în pace cu năvala, dar i-ai „făcut de scurtare a 

10



  

In faţa oraşului Zimnicea, în mijlocul Dunării, 

este un ostrov mic, acoperit cu pădure de sălcii. 

Intr'o n6pte din vara anului 1877, s'adunară în 

ostrovul acesta ş&pte-deci de compănii de pedes- 

rime rusâscă, având luntri, ca să potă trece Du- 

nărea pe malul turcesc. 

Era întunerec de tot, cerul înorat, Dunărea se 

sbătea de vînt, iar dincolo, pe mal, în cetatea 

Şistov era multă putere de oşti tureescă. Indată 

ce-a înoptat, un general rus, Scobelev, urmat de 

zece cazaci, intrară în Dunăre şi o trecură cu "'notul. 

Pe-o vreme aşa de tulburată, era îndrăsneţ lucru 

să trecă călare Dunărea, dar generalul era om cu 

capul a mână, iar caii cazacilor aleşi de buni din. 

t6tă- oștirea. , | - 

Ajunşi dincolo de rii, cazacii s'ascunseră pe sub 

rîpele malului. Ei aveai să înlesnâscă apropierea, 

luntrilor rusescă de mal. | 

Pe la miezul nopţii, Ruşii din ostrov se urcară 

pe plute şi începură să trâcă -Dunărea. Eraii vro 

opt-qeci de plute. Soldaţii aveai poruncă să se 

supue orbesce poruncii mai-marilor şi să nu des- 

carce puşca, ori ce li sar fi întâmplat. 
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r&mas fără oficeri a fost dus înainte de sergenţi şi 

de căprari, până mai erau și de-aceştia. Svîrcolirea 

era fără nici o ţintă, soldaţii se luptaii numai ca 

să ucidă şi să se apere de mârte; copleșiți cu totul 

ei se sbăteaii în ghiarele morţii. Plecaseră o mie 

de 6meni, şi căduseră opt sute —-şi cei două sute 

rămași, gâfâind. de obosâlă şi plini de sînge, se 

mai bătea, se bătea ca orbii nechibzuind unde 

lovese şi nesimţind că sînt loviți. 

Maiorul Ion Nicolae se ţinu tot în fruntea lor, 
şi cu atîta vitejie năzuise spre şirurile Turcilor şi 
atît de mult îi amărise cu avîntul, în cît la urmă 

când îl văgură străpuns de baionetă şi cădând pe 

spate, săriră la el cu topârele şi-i despicară capul, 

ciopârtindu-l în bucăţi. Inşişi oficerii turci îl cio- 

pârtiră, dintâiu pe el, apoi pe căpitanul Ion Năstase, 

căci vruse Dumnegeii să cagă vitâzul maior chiar 

în locul unde-i căguse mai înainte căpitanul. | 

_Săriseră într'acest timp şi batalinele din urmă, 

cari se aşternuseră câmpului. De “geaba însă se 

opintiră să stăvil6scă împotrivirea 'Turcilor şi de 
g6ba le-a fost t6tă stăruința şi statornicia. Săriră 
acum şi reservele turcesci, alergară într'un suflet 

la redută compănii din tabăra întărită de la Bucova, 
şi însuşi Osman fu însciinţat să trimâtă bataliâne 
de sprijin. 

Domnitorul nostru, cât a ţinut lupta stete în 

dosul redutei nâstre pe un colnie şi priveghia lupta. 
Vădând EI că e cu neputinţă să se mai prelungâscă 
o luptă zadarnică şi că Turcii se îngrămădesc tot 
mai mult, a dat poruncă de:retragere, ca să nu-şi 
dea peririi bataliânele aşa de cumplit amenințate. 

Un bațalion din garnis6na Griviței eşi atuncă şi
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sărita : păr'că li se prăbuşise sârele de pe cer 

şi li s'a scufundat pămîntul. Incepură să iugă peste 

Vid, lăsând pușşeile, tunurile, descingându-și și 

aruncându-şi săbiile, ca să pote fugi mai uşor „şi 

unii de bunăvoe s'aruncară în rîă, alţii periră în 

chipul celei mai jalnice morţi. 

Atunci doi oficeri turcă porniră, trimiși de Osman, 

în fuga calului, unul spre Vid la Ruși, iar. altul 

pe şesul Plevnei la Români, să ducă vestea că 

Turcii se dai prinşi. Oficerul care porni spre Ro- - 

mâni, veni la colonelul Cerchez şi-i spuse că Os- 

man voeşce să-i vorbâscă. 

Ducându-se colonelui, găsi pe Osman în căscibra 

de pe sosea, stând peo ladă cu plumbi şi ţinând 

piciorul întins, iar un doctor îi căuta rana. Osman 

voia să ştie, sub ce condițiuni i se va primi pre-- 

darea armatei sale; colonelul nostru i spuse, că 

acâsta atîrnă de voia comandantului de la Plevna, 

a Domnitorului Carol. | 

Colonelul voi să pornâscă un oficer la Domni- 

torul nostru, căci numai Lui i se putea preda Os-. 

man şi numai Lui să-i dea sabia. 

Dar într'aceea vreme sosiră generalii ruşi — 

întrun târdiă şi ei! — şi siliră pe Osman să se 

predea lor. 
Osman, făr' a dice un cuvînt, îşi descinse sabia 

cea cu mâner de aur, o privio clipă cu înduioşare. 

şi-apoi o dete unui general rus. 

Atunci oficerii turci ieşiră şi rădicară “st&guri 

albe. Insă până ce să bage de s6mă Românii şi 

Ruşii, că Turcii îşi închină stâgul, au tot împușcat 

în ei şi i-au ucis. Abia după un sfert de ceas s'a
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spaima locului unde se pomeni de-odată, începu să 
care la pumni nizaniilor; şi pe care cum îl isbea, îl 
îmbăta de cap. După el s'asviîrli sergentul Burduja 

- Dumitru şi străpunse pe vre-o doi Tuici cu baio- 
neta, strigând mereii: «Daţi de vale, Boroeni». El . 
își chema tovarăşii din .sat. La a treia împunsă- 

“tură i se rupse baioneta, şi atunci întârse patul 
puşcii. Boroenii săi săriră, dar cu ei de-odată toți 
câţi mai erai vii din batalion. : 

Atunci vădură ai noștri un noii chip de luptă, 
pe coma şanţului unde steteau Harapii şi ochiau.. 
Intr'o vreme, un dorobanţ puternice şi întunecat la 
vorbă şi la chip, unul Gheorghe Ciobanu din Buhuș, 
“apucase pe un Harap de picidre — cum i-o. fi căgut 
 harapul în mână — şi se înviîrtea cu el şi isbea pe 
ceialalţi harapi, par'că -s'ar fi apărat de câini eu 
bă&ţul. a 

In urmă a căgut Ciobanu cu Harap cu tot în şanţ. 
„Mai: veselă a fost întîmplarea altui Harap, pe 
care îl apucase căprarul Vasile al Ilincei de-o mână, 
pe semne ca să-şi facă loc, și-l isbi -îndărăt între 
dorobanţi. Era un buzat mititel Şi slab; se înpie- 
decară de el vr'o. câţi-va dorobanţi şi-l căleară în 
fuga lor, dar Harapul în urmă sări în picidre şi dete 
să fugă spre şanţul turcesc. El spre şanţ, ai noştri 
"spre şanţ, şi se „trudea Harapul să scape de 
unde era. Sergentul Simion Taftă începu să strige: 
«Daţi în el băeţi !» şi spun: cei ce trăesc dintre câţi 
aii vădut pe Harap, că se înveseliră de fuga 
Harapului, căci fugea bietul ca un smintit ală-. 
turea cu dorobanţii. Se: vede că nui era tocmai 

"înd&mână între dorobanţi. Dara avut noroc, căci a sărit: în șanț la ai lui. - |
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Tar Osman nu ştia nimic; tot aștepta stea făgă- 
duită și-i ducea dorul. | 

Ajut6re mai mici i-au sosit de mai multe ori ŞI 
de la Rahova și de la Sofia. Pe drumul Sofiei îşi 
făcuse Osman redute puternice la Dubnie şi la Teliș, 
două sate dincolo de Via. 

Îndată ce ai trecut călăreţii, Ruși și Români, 
dincolo de Vid, Ruşii ai luaţ în primire drumul 
Sofiei, iar ai noștri drumul Rahovei. De la Rahova 
nu i-au mai venit lui Osman ajutâre, căci după ce 
aii prins călăreţii noștri de vre-o câte-va ori carele 
cu hrană și cu plumbi, Tercii n'aă mai încercat 
să trimâtă. | 

Dar de pe drumul Sofiei i-ai venit merei aju- 
tore, în ciuda călăreţilor Ruşi. Numai după cea 
trecut pedestrime creștină şi dincolo de rîi, s'a 
sfîrşit cu ajutoreie. 

În Septembre i-a venit odată un ajutor de vre-o 
zece-mii de 6meni, aduși de un paşă, cumnat al 
Sultanului, cu vre-o ș6se mii de care încărcate cu de tâte câte irebuese oștirii. Călăreţii Ruşi aă sărit în drumul paşei, i-au hărțuit stea zece gile de-arîndul, s'a ţinut de şireagul carelor, isbindu-le, după obiceiul călăreţilor, când de ici când de colo. Dar Turcii şi le-au apărat cu vitejie. 

Pe la începutul lui Octţombre tot. acelaş paşă a venit de peste munţi a doua 6ră “cu vre-o patru mii de care, şi i-a adus lui Osman cam vre-o ş6se mii de pedestrași. 
Dar îndaţă după acâsta au început să sosâscă grenadirii, să se resfire pe şesuri dincolo de Vid şi să închidă drumul Sofiei. Pentru redutele de la Dubnic și Teliş — qouă popasuri cu înţăriri ale
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Plevna nu avea nici ziduri şi nică alt-fel de 
apărări. Era, ca şi astădi, un orăşel deschis, aședat 
pe dealuri, la îmbucătura văii Tuceniţa, în valea 
Griviței, nu departe de rîul Vidului. Locuitorii 
Plevnei erai în cea mai mare parte Bulgari, puţini 
Turci şi Români. Orăşelul e pitit între dealuri, 
iar căile ce ies din el trec prin văi strîmte şi pline 
de cotitură. . 

Osman, de unde şi-a cotit drumul, făcuse trei 
dile de cale până la Plevna. Dacă Rușii ar fi 
pleeat spre Pievna îndată după luarea Nicopolei, 
ar îi ajuns la Plevna înaintea lui Osman, ori pâte 
cu ei de-odată. Ori așa, ori așa, lucrurile ar fi 
luat altă faţă şi pote nu sar fi isvodit perirea 
cea multă de mai târgii în jurul Plevnei. 

Ruşii însă ai plecat după el abea a treia qi, 
adecă tocmai în giua sosirii lui Osman în Plevna. 
„Osman, îndată ce-a ajuns în Plevna, s'a apucat 

„Să închidă căile oraşului din t6te părţile. Şi-a săpat 
șanțuri, a ridicat ziduri de pămînt, şi-a împărţit 
cele câte-va tunuri pe creste de deal, şi-a ascuns Ostea prin pondrele văilor Şi 'ori-unde era vr'un loc adăpostit. 'Tote acestea le făcuse cu atâta zor, în cât a treia qi era închis ca într'o vizuină din care nw'l puteai sete cu una cu douz. 

EI scia bine că Ruşii ai să se facă luntre şi „Punte ca să-l seâtă din Plevna; de aceea, pe lîngă lucrările de întărire, el şi-a adunat oştire de prin orașele mai mari de prin împrejurime. Adunase Până la 20 de mii de Gmeni în Plevna, oştire alssă, cu ce a adus el din Vidin,-cu ce a strîns în pripă şi cu Cerchejii. pe care i-a găsit în Plevna. A treia gi Ruşii erau la Plevna. Increduţi pe
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Dumnezeul legii lor, s'audea un sgomot sălbatec, 
par'că strigau lo-a-l0, lo-a-lo. 

Dorobnţii cei dindărăt i-au v&dut şi s'au întors 

spre ei, ca să-i domolâscă. Nu era cu putinţă : erai 

la vre-o două mii. 
Sosind la redută, Turcii se împărţese; unii se 

isbesc piept la piept cu vînătorii, îi copleşesc cu nu- 

mărul, şi-i aştern pămîntului, apoi intră în redută 
şi sar pe parapet; alţii alârgă pe stânga să prindă 

pe ai noștri între două focuri; alţii spre dreapta 

ca să iasă înainte dorobanţilor cari încercaii să 
ocol6scă reduta. Acum eraii Turcii de trei ori mai 

mulți de cât noi, şi dintr'odată s'a schimbat faţa 

luptei. De geaba se adună ai noştri, căci aşa de 
mulți cădeau, şi dintr'atâtea părţi îi isbeau Turcii, 
în cât începură să se învălmăşâscă. 

Başibuzucii tăiat bucățele cu securile pe cei 

intraţi în şanţuri şi asvirleai bucăţi din carnea 

lor întrai noştri, par'că ar fi aruncat pietre. 
Și iarăș au fost siliți Românii să se dea îndărăt. 

Periseră peste 300 de Români, alţii vre-o patru 
sute erau striviţi și spintecaţi şi trebuia duși la 
ambulanţă. N 

Bataliânele n6stre s'aii retras încet şi în rînduială, 
şi sau ascuns după movilă. Turcii nau îndrăsnit. 
să se ia după e. 

XIV. 

S . 

Batali6nele erai acum strivite. S'aii întregit însă 
de-a doua Gră şi se gătiră să mai sară odaţă pe. 
redută. Indărătnici erai Gmenii aceştia ! Şi-a pus
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milă de cât la drâpta. In partea asta trăgeaii mai 
cu îndemână Turcii de pe redută. 

El a fost printre cei dintâi din batalionul săi, 
care au sărit în şanţ. Turcii isbiți cu atâta iuţime 
şi-au pierdut firea şi s'aă îngrămădit la gura şan- 
ţului şi în urmă ai eşit la larg, dându-se îndărăt 

„spre al doilea şanţ, mai sub redută. 
Din nefericirea nâstră, al doilea batalion de do- 

robanţi, al Tecucenilor, rînduiţ s'alerge de unde 
era şi să s'asvîrlă spre redută în clipa încăerării, 
s'a oprit pe deal de-asupra Văii Sângelui. Turcii din- 
tr'alte redute şi cei din Plevniţa, neputând să bată 
cu tunul în flăcăii lui Şonţu şi ai lui Mărăcineanu, 
căăă ar fi bătut şi în 'Tarci, şi-aii “îndreptat tote 
tunurile spre locul de unde așteptaii să vie aju- 
torele Românilor. | 

Şi când ai vădut că iese batalionul de după 
deal, cu atâta urgie au asvirlit ghiulele şi obuzuri 
în calea lui, în cât dorobanţilor le-a fost cu nepu- 
tință să scobâre pe costă. 

- Atâta ai voit Turcii: să ne tae ajutorul şi să prindă pe ai noştri câţi erai sub redută. 
Afară de acest batalion, mai era rînduite ca oştire de sprijin trei batalione, rămase îndărăţ de tot, care aveai să se apropie şi să amenințe pe Turci din coste. Dar acâstă oştire, rătăcindu-se prin e6ţă și prin văile cotite, a sosit prea târdii. 
Dorobanţii putneni şi oștenii lui Mărăcineanu 

erai lăsaţi cu totul în voia lui Dumnegeă. 
Ieșind din şanţ, Românii s'ată încăerat cu Turcii pe locul dintre şânţul acesta şi celalalt mai de sub redută. Alergară într'ajutorul 'Turcilor companii 
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şi mergeaii înainte. Ajunseră iarăşi până la şan- 
ţuri. Şi iată, -pe -ceealată parte r&săriră de-odată 
două batali6ne rusesci. Alah, Alah, strigară Turcii 
„cuprinși de spaimă, căci nu s'aşteptaii să fie loviți 
şi de Ruși, și mai ales din spate. Se îngroziră 
păgânii, dar neavend nici vreme şi nici loc de fugă, . 
se. năpusiiră cu focul spre Ruși întrun. chip de 
spaimă. | | | 

Focul mâniei în inima Românilor se aprinse şi 
mai tare la apropierea batalinelor rusesci. De o 
parte era nădejdea biruinţei, de alta teama că 

“Ruşii vor r&sbi în redută şi vor dobîndi lauda 
cuvenită Românilor. «Nu vă lăsaţi, flăcăi, că vin 
Ruşii și ne iai reduta !» strigau oficerii. «Săriţi, că 
ne fac de rușine Ruşii» răspundea băeţii. 
„Maiorul Candiano-Popescu în fruntea vînătorilor, 

îndemnându-i cu pilde din istoria ţării n6stre şi 
cu vorbe bărbătesci, -alerga spre șanțul din drâpta, 
iar căpitanii Grozea. și Pruncu cu dorobanţii şi cu 
ostaşii de linie, se îndreptară. spre stânga. 

Turcii, împărţiti în două laturi nu mai puteai 
ține locului pe creştini. - o 

” Pierdeaii reduta. Incă un pas, dice Peneş Cur- 
canul, ura, înainte, ura! 
Românii își puneaii scările pe parapet. | 
Eraii aprâpe Ruşii, aprope Românii, şi ei şi noi 

dăm vitejește să ajungem cei dintâi în redută. 
Dar nici acum n'a voit Dumnezeii să se îndure. 
Din spre Bucova se vedeai sosind vre-o câte-va 

compănii de Turci. Veneaii mâncând pămîntul, 
şi aduceau cu ele:un steag mare verde, care stră- lucea de aurul pus pe el. Eraă compănii de gardă, pornite cu steagul pe care îl scot numai la pri-
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dar el nu pâte face acest lucru, căci se gândesce 

înțiiă de tâte la datoria sa de oștean şi la ondrea 

armatei. | 

Vineri sâra, în urma răspunsului lui Izet, Ro-. 

mânii ai început focul din noi şi au bătut şi Sâm- 

pătă şi Duminecă până la amiazi. 

Duminecă Pai încetat cu totul. Sosise scirea din 

partea Domnitorului, că Ruşii au tăcut pace cu 

Turcii şi că a încetat duşmănia. 

Acâstă scire a fost trimisă şi lui Izet-pașa în 

Vidin, din partea nâstră. Izet scia de pace, n'avea. 

însă nici o poruncă din partea Sultanului, ce să facă. 

Poruneca Sultanului a venit abia peste trei s&p- 

tămâni. EL spunea lui Izet să iasă din cetate cu 

t6te oştile sale, să deschidă porţile cetăţii şi să în- 

chine oraşul. - 

XIV. 

Intr'o Duminecă la amiază t6tă oștirea lui Izet a 

eşit din Vidin. Ea a defilat pe dinaintea generalilor 

noştri şi a plecat, cu tot onorul cuvenit unei 0ş- 

tiră, la Nazir-Mahala. După trei ceasuri a intrat 

Gstea nâstră, defilând şi ea pe dinaintea genera- 

lilor turci şi fiind primită cu tote onorurile ostă- 

şescă din partea Turcilor. 

Oştirile s'au purtat prietenesce una cu alta. Noi 

am dat tot ajutorul cu putinţă Tureilor, să aibă 

hrană şi să călătorâscă unde voese, nesupăraţi, iar 

Turcii ne-ai găzduit în oraş pe oficerii noştri şi 

ne-au primit 6stea cu bpună-voinţă. 

Turcii aă ieşit din Vidin fără arme. Noi am găsit 
i 18
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Din deal în deal și până în rîii şi în marginea 
Plevnei, șesul era plin de care încăreate cu bagage, 
parte ale oștirii turcesci, parte ale locuitorilor Turci 
din Plevna care se gătiseră să fugă. cu Osman. 
Printre care era o mulţime de femei şi copii, boi 
şi cai, capre şi oi, corturi şi tot f>lul de lucruri 
pe cari aveau de gând Turcii să le ducă cu ei. 
Acum se tăcu vălmăşag şi un amestec de lucruri 

cum nu se pote închipui cu mintea. Oştirile tur- 
cesci de pe dealuri s'adunară de pietutindeni, şi 
învălmăşagul crescea din ce în ce mai mare. 

Intr'aceea pe muchia dealului se iviră tunurile 
române şi începură să tragă pe şes în' amestecul 
acela. Incepură a sosi de pe dealuri şi oștile nâstre. 
Incăerarea era acum nespus de înfiorătâre. Tunu- 
rile române fulgerai într'una în Turcii îndesuiţi 
pe șes, pedestrimea trăsnea din tâte părţile. Remăși- 
ţele oștirei turcesci, încurcate în grozavul amestec 
de Gmeni, se îndesa spre mulţimea de care şi-şi 
făceau adăpost din carele încărcate şi din hara- 
balele fugarilor. Ghiulele nâstre şi plumbii loveail ' 
acum nu numai în soldaţi, ci şi în mulţimea paci- 
nicilor Turci, în copii, în bătrîni, în femei. Unii 
peste alţii cădea grămadă ; boii speriaţi îşi rupeau 
funiile şi apucai câmpia, mugind şi dând orbiș 
peste oştire, carele săreaii în aer lovite de obuzuri ; 
mugete şi răgnete și vaete umpleai văzduhul şi 
totul era un jalnic amestec de Gmeni şi de dobitâce 
trîntite la pămînt. 

Şi tot curgea, curgeau înt”'una oştirile române 
şi isbeai de sus de pe deal în grămadă. 

Adil alerga pe şes, dând porunci și frângându-şi 
mâinile de desnădejde. Vedea că șesul oraşului e
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numai cisma din piciorul drept; cel stâng îi era 
legat în cârpe, de pe sub genunchiă. 

Pe când vorbea Domnitorul cu Osman, sosi acolo 
și Marele Duce Nicolae. Date şi el mâna cu Osman, 
lăudându-l. Apoi trăsura: lui Osman a plecat mai departe spre Plevna. N | După plecarea lui Osman, Marele Duce a în- trebat pe Domnitorul nostru, ce are de gând să facă acum şi unde va dormi la nâpte. In Plevna! răspunse repede Domnitorul nostru, vesel de bi- ruința dilei. Dar Marelui Duce nu-i venea la s0- cot6lă acest lucru, îi sta pe inimă, să nu intre în Plevna Domnitorul nostru întâiu, ci "Ţarul Ruşilor. Era destul că în Plevna aă intrat cu puterea 0ş- tilor Românii mai dintâi, acum cel puţin să fie Ruşii cei dintâi. care să intre cu alai şi cu muzică. De aceea Marele Duce a rugat pe Domnitorul nostru să nu intre în Plevna, ci să meârgă la Po- radim la "Ţarul, ca să-i spue cum s'a petrecut lupta şi să-i abată gândul de a veni a doua di în Plevna: că nu sînt tâte în bună rînduială în oraş, că pote Osman să fi pus iarbă de pușcă pe sub clă- diră ca să sară Plevna în aer. Adevărat e, că în "Plevna nu se ştia ce este şi ce nu ; şi într'adevăr peste n6pte aii ieşit din ascundători câte-va com panii de Cerchezi şi au năvălit asupra oştirilor nâstre. Dar atâta a fost tot. 
Domnitorul nostru a înţeles gândul Marelui Duce. Obosit cum era, n'ar fi vrut să mai facă încă un “drum de vr'o câte-va ceasuri călare, până la Ţarul. Și s'apropia și n6ptea. Dar în urmă s'a învoit; însă nu L'a răbdat inima să nu s'abată mergând spre Poradim, prin Plevna. Marele Duce vădând că
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E lucru de înţeles, că eşind Osman pe aici s'ar 

fi încăerat la crâncenă luptă dincolo de Vid cu 

oştirile creştinilor cari steteai şi acolo lanţ, ascunse 

prin şanţuri. De aceea, în partea asta s'au îngră- 

mădit cele mai multe oşti, la vr'o două-zeci de 

regimente rusesci, iar de-ale n6stre vr'o cinci, cu 

nespusă mulţime de tunuri. Şi fiind-că avea să fie 

multă perire şi multă gână. de 6meni: în diua 

eşirii lui. Osman, câmpiile de acolo erai numai o 

negură. de călăreţi. 

Şi nici asta nu li se părea creştinilor destul. Sciind 

ce duşman fără milă şi fără îndurare e Osman, ce în- 

dârjit oştean şi ce suflet fără îmblândire e, duceau 

grija isbândii, şi se temeau să nu le scape stea 

Tureilor din mână. De aceea se apucară să abată 

apa Vidului pe şesul din stânga ca să închidă 

drumul lui Osman. O mie de Gmeni au lucraţ o 

lună de gile ca să facă un zăgaz în matca rîului 

şi să răstârne apa peste maluri. | 

Dar ca mâne era să fie gata zăgazul, şi ca astăzi 

Osman a eşit din Plevna cu tâte oștile, aşa că n'a 

fost, nică o.nevoe de înecarea şesului. A 

TI 

Câtă muncă'şi trudă, ca să omori cu fâmea pe o 

_biată oştire. Osman cu ai săi, împresurat de tote 

părţile, iar creștinii îl ucideau încetul cu încetul! 

O sută două-zecă de mii de ostaşi creştini păzeau 

pe cei vr'o cinci-zecă de mii de Turci închişi în 

redute, cari morţi de f6me, răsbiţi de ger şi de 

ploi cu ghiaţă, desculți şi goi prin şanţuri, aveau
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o negrăită chiotire de bucurie. E dete poruncă, 

unui regiment, să vie după el cu muzică, şi porni cu 

generalii săi spre Vid. . SER 

Prin amestecul acela de Gmeni abia putu să str&- 

bată. Aprâpe de podul Vidului a întâlnit pe: Osman 

paşa într'o trăsură cu doftorul s8ii, păzit de călă- 

raşii noştri. | 
Osman vădu de departe cum salută soldaţii cu 

chiote pe un general ce venea călare, încunjurat 

de alţii, şi a întrebat prin semne pe 'un călăraş 

să-i spue cine e omul pe care îl primesc oştirile 

cu atâta chiot. Când i s'a spus că e Domnitorul 

nostru, Osman şi-a aţintit privirile asupra Lui, iar 

câna a fost mai aprâpe cu trăsura, s'a ridicat de 

“pe jeţul trăsurii şi stând în “picidre şi-a scos fesul. 

Domnitorul nostru sa oprit, l-a salutat.pe Osman, 

i-a dat mâna şi Va lăudat pentru vitejia ce a ară- 

tat-o întru apărarea Plevnei. lar Osman i-a mulţumit 

stând tot în picidre, cu tote că rana piciorului stâng 

îl durea grozav, şi n'a voit să se aşege pe jeţ, 

ori cât îl ruga Domnitorul să nu se. ehinuiască. 

Insuşi Domnitorul dice, amintindu-și de întâlnirea 

cu Osman: «Acest om mi-a intrat la inimă cu 

totul. Faţa lui îl arăta.om blând şi cu porniri nobile 

şi ţi-e mai mare dragul de el». 

Osman era bărbat de statură mijlocie, îndesat şi 

bine făcut; cu barba n6gră, nu mare, şi cu ochii 

frumoși, negri şi plini de bunătatea inimii. Era om 

de vr'o 40 de ani, liniştit la mișcări și la vorbă, 

chibzuit la întrebări și la răspunsuri. Avea în cap 

obicinuitul fes al Turcilor, în spate 0 manta de 

general, albastră-deschisă cu galoze de aur. Avea
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şi mai v&guse r&sbâie, căci era Român din Ardeal 
şi fusese oficer în armata austriacă. De aceea l-a 
trimes Domnitorul să cârmuiască lupta. | 

Când a sunat txîmbiţa, ai noştri ieșiră cu .ura! 
de după movilă. «Inainte dragii mei !» răsuna 
glasurile oficerilor, şi toţi flăcăii strigaiă fără între- 
rupere ca dintro singură gură: înainte! 

Turcii, şi după obiceiul lor Şi, pâte şi îndemnați de strigătul flăcăilor noștri, urlaă cu toţii de-odată: 
Alah, Alah! și deschiseră focul din şanţurile de dinaintea redutei şi de pe parapet. Nu se mai audea nimie decât trosnirile de puşcă şi vorbele <Alah» şi <înainte !», strigate fără contenire de luptători. - 

Vînătorii săriră spre Griviţa într'aceeaşi vreme cu cei de la Plevniţa. Mărăcineanu vedea pe-aceşti de de aici cum se svîrcolese sub . focul năpraznic al nizanilor, precum vedeai Şi aceştia pe Mărăcineanu de ceealaltă parte perind sub redută cu bata- linele sale. Şi par'că vînătorii de aici strigau lui „Mărăcineanu să nu se lase, iar bietul Mărăcineanu sfărîmat cu totul şi cu ochii închişi de durere şi de milă striga celor de ică: «Fraţilor! Noi perim ! Nu vă lăsaţi, măcar voi!» 
Nefericiţi flacăi ! Cum a fost nimicită vitejia vâstră şi cât de repede s'a stins tără de folos românâ6sca-vă suflare pe câmpiile împrietenite cu duşmanii! Și de partea asta Românii ai fost cumplit să- cerați de focul Turcilor. Şirurile nâstre înaintară încă, dar în curând aă fost rupte şi împrăștiate de nizami. Vînătorii apucaseră să ajungă până la * şanţurile cele mai apropiate şi se încăeraseră cu apărătorii lor. Dorobanţii săriră repede şi nă- 
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asupra nâstră. Toâte r&sbâele nâstre .aui fost r&sbâe 

de apărare, nu de cucerire și de lovire. 
Așa şi acum. Noi n'am dorit; r&sboiul. Ne-am 

ferit de el. Dar Turcii ne-ai lovit şi ne-ai neso- 

cotit drepturile. Iar când dreptul e cu tine şi când 

nu poţi cu binele să te înţelegi cu vrăjmaşii tăi, 

atunci pâte, cu durerea în suflet, eşti silit să-ţi 

calci pe inimă şi să lovesci în cel ce te lovesce. 

Nici Ruşii nici noi n'am împresurat Plevna cu 

gândul să ucidem cum ne-o veni. mai bine pe 
Turci, ca să împuţinăm “mulţimea lor, ci numai ca . 

să-i silim să se. dea prinşi, ca să slăbim ast-fel 

oștirea tureâscă. Tâte trudirile n6stre şi ale lor 

-s'ar fi sfîrşit repede, dacă. ei şi-ar fi închinat, 
steagul. Şi dacă nu Vaii închinat, nu sînt de hulit 

şi de blestemat, ci mai ales de luat ca pildă. Eşti 

silit să te miri de aceşti 6meni, cari se tîrai, pe ju- 

mătate morţi, şi totuşi nu se lăsaii, şi-i iubesci că-i 

vegi 6meni vrednici şi cu credinţă către steagul pe 

care ai jurat: Păgâni erau, vrăjmași ai legii nâstre, . 

Turcă erai şi duşmani îndărătnici ai neamului 

român, 6meni cari ne-ati făcut atîta râu, dar erau 

Gmeni făcuţi de-acelaş Dumnedei ca şi noi, şi erati 

oșteni şi-şi făceaii datoria lor! 

Poemai de aceea Marele duce Nicolae, fratele 

Impăratului rusesc, a scris o scrisâre lui Osman 

în carei spunea cam acestea : «Voi vedeţi, Turcilor, 

că vam împresurat cu totul, v'am închis i6te dru- 

murile, vam tăiat şi cea: mai din urmă creangă 

de sub picior, şi că numai aveţi nici o scăpare. leşii 

în bună pace din Plevna și daţi-vă prinşi, căci n'o 

să vă facem nici un răă. Să nu credeţi, că noi 

dorim morte de om şi că ne place vărsarea de 

18-
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ai. ajuns și la cetatea Nicopolei, pe malul Dunării, 

faţă în faţă cu Turnu-Măgurele, şi aii început s'o 

bată cu tunurile. De aici a început răul Ruşilor. 

Dela Nicopole, de-alungul Dunării până la ho- 

tarele Sirbilor, fâte cetăţile şi oştirile turcescă erau 

puse sub comanda lui Osman-pașa, care stetea în 

puternica cetate a Vidinului. Cât a ţinut pân'acum 

r&sboiul, Osman nu sa mişcat din Vidin şi nică 

oştirile lui, din partea aceea a locului, nu s'au clătit 

din loc. . 
Generalii turcă aveai să-şi apere fie-care cetăţile 

lor, aşa şi Osman pe-ale sale. Şi câţă vreme Ruşii 

păteaii alte cetăţi şi oştiri de-ale altor generali 

turci, Osman stetea în cuibul săi în linişte. Dar 

câna ai ajuns Ruşii şi la cetăţile lui, aducând 

primejdia, atuncă Osman şi-a ridicat oștile şi s'a 

asvîrlit după Ruşi. 

Iar lucrul acesta s'a petrecut aşa. 

Când ai ajuns Ruşii sub cetate, comandantul 

oştirilor din Nicopole, văgând primejdia, i-a dat 

de ştire lui Osman, întrebându-l ce să facă: să 

lase cetatea în mânile Ruşilor, iar oștirile turcescă 

să se dea îndărăt spre Vidin, ori să se împotrivâscă? 

Osman îi trimise îndărăt porunca, să facă îm- 

potrivire, căci însuși el are să: vie din Vidin cu 

" 6ste de ajutor. Şi într'adevăr, „Osman cu o parte 

din 6stea câtă o avea în Vidin, a şi plecat de o 

dată cu solul care aducea răspunsul. 

In Nicopole erai la opt mii de ostaşi în patru 

redute forte chibzuit, aşedate spre patru părţi ale 

cerului, stăpânind din ele tote întăririle din oraș. 

In faţa redutelor de pe înălţimi, câstele dealurilor 

erati acoperite cu porumb, cu vii şi cu pomiă; Turcii 
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aveaă nică plumbi să se lupte, dar chiar să fi avut, 

n'ar fi avut nică un folos. De gâba le-au venit în 
ajutor bataliânele. de sprijin, de g6ba se bătură 

vitejesce cu toţii. După 6 câsuri de luptă Ruşii ai 
începuh să fugă peste tote dâlurile. Ei îşi lăsaseră 
raniţele la satul Radişelu, când plecară, iar acum 

fugind într'alte părţi, şi-a lăsat piergării şi raniţe 

şi merinde şi pușcă şi tunuri şi aii apucat încotro 

vedeaii cu ochii. Pierdură vr'o 4 mii de pușcă, două 

tunuri şi vr'o-20 de care cu muniţiuni şi cu hrană. 

Şi norocul lor, că tocmai sosise un regiment rus 

de la Nicopole, care a încurcat puţin pe Tur, 

căci altfel Turcii n'ar fi lăsat nici picior de Rus 

pe lângă Plevna. 
La amiadi Ruşii eraii departe de Plevna, în 

tabăra lor, desnădăjduiți şi cuprinși de spaimă. 

Plecaseră în luptă vr”o şâse mii. Peste 2000 dintre 

dînşii erau răniţi şi zăcea priniarbă, iar în Plevna - 

xămaseră peste v mile. Pe cei răniţi, rămaşi în 

Plevna, i-a batjocorit Turcii în chip neomenese, 

schingiuindu-i după obiceiul păgânilor. ] I-ai ars de 

vii, i-a spinteeat şi i-au tăiat bucăţi.; “Unui maior 

i-ai spintecat burta şi apoi Vaii silit” să fugă, şi 

cap ce- maiorul, împedecându- se în măţele sale, a 

căi » Tureil i i-ati tăiat rînd pe rînd urechile, nasul 

ci i-au scos ochii şi Pau asvârlii apoi câinilor. 

E 
cm a V. 

. = . - 

Omenii, când sînt biruiţi, aruncă vina biruinţei 

lor pe tâte de câte își aduce aminte, şi în necazul 

lor se plâng pe tâtă lumea. Aşa au făcut şi Ruşii.
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câste de tunurile din Bucova şi din faţă de tunurile 

Plevniţei, acest batalion scădqut de tot, n'a putut 

să înainteze de cât până la paralelă — adică până 

acolo de unde porniseră celelalte trei batali6ne — 

şi trebui să stea şi el pe loc. 

IV. 

Acum steteaii, unul după altul înşirate pe câmp 

trei bataliâne culcate pe jos, şi bieţii dorobanţi ai 

lui Ton Niculae erai singuri sub reduta Turcilor. 

Spun oficerii, că focul turcesc nică odată n'a fost 

aşa de puternic şi de mânios ca acum, parcă 

s'adunaseră tote gecile de mii de oşteni ai lui 

Osman într'un singur loc. 

Se întîmplase ca tâte aceste trei batali6ne culcate 

să fie de Munteni. De-aceea Moldovenii lui Ion Ni- 

colae s'aă plâns că «i-au lăsat Muntenii la perire». 

In vremea acâsta Moldovenii lui Ion Niculae, 

străbătură locul dintre şanţ şi redută, începură 

s'arunce scările pe parapet şi să se urce ică colo 

câte unul pe zidul cel drept ca peretele. Ei se mai 

luptaă în pierzarea minţii, căci acum nică de scă- 

pare nu era vorba, necum de biruinţă. Toţi patru 

comandanții de compănii căquseră, căpitanul Năs- 

tase Ion mort, iar cei-lalţi trei căpitani, Ioachim 

Rusu, ;Vasile Andreescu şi Hacic au fost duşi la 

ambulanţe. Companiile fură cârmuite de singurii 

oficeri, de un locotenent și trei sub-locotenenţi ; 

dar sub-locotenentul cădu rănit, iar toţi sub-loco- 

tenenţii rămaseră morţi pe sub parapet. 

Ca şi la întâia năvală la Plevniţa, batalionul 

9 
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Tâte celelalte regimente ai mai stat sub arme 
încă şase luni. : 

„Oştirile plecate de la Plevna sai împreunat cut 

dorobănţimea, care-a bătut Rahova, la Lom-Palanca 

şi aii făcut o tabără mare, numită tabăra de la 

Golenţ sai «de pe rîul Lom». 
Ca să înţelegem mai: bine alcătuirea acestei ta- 

bere, trebue să ne întârcem eu gândul la luptele 

de la Rahova. V& aduceţi aminte, că Turcii din 

Rahova ai fugit într'o npte, spre Vidin; că Me- 
hedinţenii le-aă închis calea la podul Hârleţului. 

Câţi Turcă aă scăpat de Mehedinţeni şi de roșiori, 

_ait apucat largul pe lângă Dunăre şi s'aii adunat 
la Lom- Palanca într'o cetăţue de pămînt. Colonelul 

Slăniceanu a trimes întru urmărirea lor pe călă- 
rașii din Gorj şi din Muscel şi pe cei din Su: 
ceava. . . 

Călărașii aceştia cutreerară câmpiile, speriind pe 
Başi-buzucii şi pe puţinteii pedestraşi turci aflători 

„pe ici pe colo ca garnizoane prin sate. Toţi Turcii 
fugiră spre Lom-Palanca. Dar ai noștri de peste 
Dunăre, care străjuiaii malul, văgând pe Turci adu- 
nați la Palanca ai început săi bată cu tunurile. 

l-ati bătut şase dile şi ai băgat grâza în ei. In 
urmă a început să trâcă pedestrime de-a nâstră 
peste Dunăre, de-odată cu soșirea călărașilor cari 
„veneau despre Rahova.. 

Turcii din Lom- Palanca, văgânau- -se isbiţi şi de 

călărași şi de dorobănţimea trecută peste Dunăre, 

au fugit de: cu. bună-vreme Și sau adunat la Bel- 
gragic şi la Vidin. 

Ai noştri ai intrat în. Lom- Palanca. In scurtă 
„vreme a sosit t6tă oştirea de:la Rahova şi a în-.
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Voiati să ne facă de ruşine chiar de la început. 

Mai târdiu, în câte lupte am mai purtat, nu le mai 

ardea să se uite după steaguri. 

Apărătorii steagului ai fost isbiți cu iuţime şi ai 

fost trîntiți pămîntului cât ai bate în palme. Ser- 

gentul-major Alecu alui Alexandrescu din Vaslui, 

care ţinea steagul, a fost isbit cu un topor drept în 

creştetul capului şi a cădut cu fruntea despicată. 

«Săriţi la steag, copii !» strigară dorobanţii, cu inima 

sărită. «La steag!» Şi, vădând primejdia, flăcăii 

cari erati mai pe-de-lături sasvîrliră îndărăt la 

steag, ba unii, cară se svîrcoleai prin şanţuri, audind 

strigătul, ieşiră din şanţ şi alergară într'acolo. 

"pre oficeri-turei se învîrteai cu ai lor pe lângă 

steag; pe unul dintre ei Va apucat sergentul de 

gardă Dumitru Pungă şi ridicându-l sus, de peste 

briîii — căci era un oficer mititel şi slab, dar turbat 

de îndrăsneţ -— îl isbi de o piatră ce era acolo pusă 

anume în faţa redanului, aşa că-i rupse şira spi- 

nării. Pe alt oficer l'a tăiat sergentul din gardă 

Tănase Baciu, toemai în clipa când oficerul a des- 

căreat revolverul. Turcul şi Românul cădură de- 

odată morţi, unul lângă altul. 

Sergenţii Pungă şi Scărlătescu aii murit amîndoi, 

în vremea când steagul era primejduit cu totul. 

Aceşti sergenţi şi cu alţi vre-o şâse flăcăi se fă- 

cură râtă pe lângă steag, toți având mâna stângă 

pe prăjina steagului, iar cu drâpta învîrtiad săbiile 

ori descărcând revolverele. | 

Pe steag n'aă pus Turcii mâna, dar am, pus noi 

mâna! pe redan. Pe când eram strimtoraţi aşa, ne 

sări întrajutor batalionul de linie care s'asvîrli 

cruciş în turcime. Dorobanţii deteră acum să în- 

* 
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nătură nu prea sînt ascultătâre, şi fiind iuți de fire şi lacome, fac încurcături unui cârmuitor de iupte, iar Osman se temea de asta. 
Toţi ostaşii săi erat Turci. In împărăţia Sulta- nului numai credincioşii lui Mahomet pot să fie “soldaţi, iar creştinii niciodată, şi de aceea pentru scutirea de ostăşie plătesc un bir. In vremuri de r&sboiu însă, generalii turci fac silă creştinilor şi-i duce în r&sboii, amestecându-i resleţiţi printre sol- daţii turci, Dar Osman n'a primit nici un creştin în oştirea sa. 
Chiar în dilele din urmă, spre căderea Plevnei, când avea nevoe de 6meni şi când generalii turci Vaii povăţuit să ia pe Bulgarii tineri din Plevna și să-i ducă prin redute ca apărători, el s'a împo- teivit, măcar că îi ardea pămîntul sub .picidre. E] “A silit, ce e dreptul, pe Bulgari, să-i sape şanţuri, să-i cârpâscă stricăciunile tunurilor creştine, dar le-a plăţii tot-deauna după putere. Osman ura de morte pe creștini, cu tote acestea creştinilor din Plevna nu le-a făcut cu voinţă şi cu ştire nici un reă şi nici o supărare. Ls 

Ca să-și îmbărbăteze şi să-şi înflăcăreze oștirile, Osman ţinea ca oiiceri ai compăniilor pe popii Câţi îi avea în Plevna. Când şi-a adunat el în srabă oştiri de prin oraşele învecinate, multe com- - Panii neavând oficeri erai comandate de popi, iar Osman nu i-a schimbat. Ba maj târdii însuşi el căuta să înlocuiască pe olicerii morţi cu popi, care nu se pricepeaă la răsboiă — e adevărat — dar știau să aprindă minţile Și inimile oştenilor turci “cu vorbele sfinte ale legii lor. 
Insuși Osman a spus-o, că unde era nevoie mai 

g
i
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că o parte a capului le atîrna pe un umăr, iar 
cealalţă pe alt umăr. Aşa loveaii Bașibuzucii, cu 

topârele. , 
Ruşii s'au retras repede, cât de repede veniră 

şi pe cât fură măcelăriți de repede, iar Românii, 

vă&dând pe Ruşi că se dau înapoi, şi-au pieriut su- 
tletul şi ne mai putând sta singuri în focul Tureilor, 
sai dat repede îndărăt, luând pe răniții, pe câţi 
îi putură aduna. | 

Se stirşiseră tote. A fost cea din urmă -încordare 
a Românilor. Işi pierduseră acum firea şi-i cuprinse 
spaima. De astă dată nu putură să se oprâscă după 
movilă căcă îi urmăriră Turcii, până dincolo de mo- 
vilă, până într'altă vale, până peste dealuri. Dar 
n'aii fugit ai noştri, în neorînduială: s'aii retras 
încet, pas cu pas, necontenit împinși de Turci. 

XV. 

Cerul a fost întunecat giua întrâgă, cu puţină 
întrerupere la amiagi. Spre sâră începu să cârnă 
ploia din noit şi n6ptea veni repede. 

Bătea puţin vîntul, şi se audea de departe tunul 
obosit, urlând din vreme în vreme, pe partea Ru- 
şilor cari s'au bătut şi ei diua într6gă fără de nici 
un folos. 

Românii prin împrejurimile Griviței se adunară 
prin văile cotite și strîmte şi stătea în liniște ică-colo, 
grămegi pe lângă steagurile lor, udi de plâie şi 
siîrşiţi. de oboseli. Din Griviţa se mai audeat din 
când în când împuşcături — se vede că Nizamii 

„trăgeau în câte un rănit de ai noștri pe câmpie —
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Turci robiţi, Ruşii aveau nevoie de multă oştire, 
iar oştirea lor, de tâtă câtă era, abia le ajungea să 

o rădice asupra lui Osman la Plevna. Atunci Rușii 

aii scris o poruncă, în limba rusescă, oştilor nâstre 

de la 'Turnu-Măgurele, să trâcă Dunărea, să ia în 
pază cetatea şi să care de ici până colo pe Turcii 

robiți. 

Noi, neted şi fără ocolire, le-am pus porunca la 

spate şi am rămas locului. Ruşii, au fost siliţi, să-şi 

păzâscă singuri cetatea şi singuri să-și care robii, 

plecând numai cu jumătate 6stea asupra Plevnei, 

Diceai, că dacă le-am fi trimes oştire la Nicopole 

“ei ar fi plecat mai cu veghiare la Plevna, sciindu-se 

apărâţi de noi, şi n'ar fi fost nevoiţi să-și rupă 

-Sstea în două. Aşa diceam şi noi. Dar nu răutatea 

de inimă ne-a ţinut pe loc; şi chiar de-ar fi fost . 
o răutate, ea îşi avea noima ei şi un rost adînc. 

Iar rostul lucrului avea o poveste: Nu ne aveam 

bine cu Ruşii. 
Când aă început Ruşii r&sboiul, noi eram îngri- 

jaţi că vor intra Turcii în ţară, şi ne-am adunat 

oştirile să-i împedecăm. Mai târdii, după ce ne-am 
învrăjbit cu Turcii, ne gătirăm de răsboiă cu ei. 
Putere aveam destulă, iar inimă şi mai multă, şi 

puteam să ne batem cu ei, ori singuri pe socotâla 

nâstră, ori în tovăraşie cu Ruşii. Dar Ruşii ne-au 

pus piedecă. 
Erau ei buni-bucuroşi să ne batem cu Turcii, 

dar nu după. voia -nâstră, ci după placul lor. Ne 

cerea oştirea s'o bage ?n foc unde-or voi dinşii, 
stând sub poruntile generalilor ruși. 

Domnitorul nostru n'a voit să-și dea oștirea pe 

mâna generalilor ruși, dicând, că dacă va pleca
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iartă dacă se astimpără.; n'aii contenit cu lupta: 

de loc, aşa că nici unul n'a rămas vii, nici unul. 

Steagul cel verde trebuia să fie dus, după po-- 

runea lui Sevfet, în Plevniţa, dar ei n'ai putut să-l 

setă de cu bună-vreme din redută. Incă pe vremea, . 

când despre gura redutei nu năvăliseră dorobanţii. 

cu t6tţă mulţimea lor, sergentul turc care purta: 

steagul, se trudea să-şi facă loc “prin mulţime, să. 

iasă cu steagul. 

EI] se ferea de Ruşii care-i închideaii calea, şi 

se întârse .spre partea Românilor. Avea steagul 

întăşurat pe lângă prăjină şi-l ducea plecat, aşa . 

că nu-l băgaseră de s6mă nică Ruşii nică al noştri. 

Dar năzuind pe un clin al redutei, sergentul alu- - 

necă în noroiii şi căqu, şi steagul sa desfăşurat... 

Şi Pai vădut şi Ruşii și vînătorii. Unul Grigore. 

Ion sa şi asvîrlit spre Turc şi a pus mâna. pe 

steag, dar Turcul s'a ridicat iute şi, cum era bărbat 

puternic, de vre-o patru-geci de ani, a pus mâna 

în „gâtul vînătorului şi l'a, împins îndărăt trân-- 

tindu-l în noroiă. Intr'aceeași clipită a și început. 

să tragă focuri cu revolverul şi spre 'Grigore Ion 

şi spre alţi vînători care năvăliu spre el: își în- 

ţepeni piciorul stâng în pămînt, şi stând pe loc,. 

liniştit, părea că aștepta spe ai noştri. 

_ Săriră şi Turcii şi str&punseră în dr6pta si în 

stânga, dar sergentul Vasile Nică, în învălmăşală 

a pus mâna pe steag şi se trudea să-l smulgă. Sări. 

şi cel căqut, Grigore Ion, şi puse şi el mâna pe 

steag. Trăgeau Turcii, trăgeau Românii ; sergentul. 

ture a căgut străpuns de-o baionetă prin piept, dar - 

aşa de strîns ţinea steagul în mâna mârtă, că nu. 

i-l putură smulge nici ai lor nici ai noştri.
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multă de răbdare şi de suferire, trimetea companii 

cârmuite de popi. In Plevniţa erau două compănii, 

una de Harapi şi alta de milițieni, cârmuite de 

câte un popă. Pe al Harapilor îl cunoşteau flăcăii 

noştri, căci îl veduseră de îrei ori asvîrlindu-se 
cu ei spre Griviţa cea cucerită, ca să ni-o smulgă. 
Tot-deauna l-ai vădut la aripa stângă a liniilor 
de năvală, și spuneai de el Moldovenii că <e dracu 

în chip de om», căci îl ochiaii cu tot dinadinsul,. 

şi niciodată nu Lai putut isbi cu glonţul. Iar 
în diua luptei celei mari, bieţii moldoveni ai lui 

Sonţu Pau vă&dut cum sta pe parapetul Plevniţei 

cu Harapiă şi trăgeaii cu puşea în moldoveni, şi 
nici ochii nu şi-i mişca, așa stătea de liniștit. Era 

lesne să-l cunosci după turban şi după portu-i deo-. 

sebit de al oştenilor. 

II. 

Românii aveau să bată Plevna dinspre Miază-. 

n6pte şi Răsărit. Pe partea asta Osman avea un 

şir de redute şi de şanţuri de adăpost. Ele înce- 

peaii din malul drept'al rîului Vid, de la satul 

Opanez, trecea pe la satul Bucova şi se isprăveaii 

la Griviţa. 
La mijlocul şirului de întăriri, la Bucova, era 

tabăra întărită a lui Osman. Aici sta el cu mul- 

țimea 6stei şi cârmuia luptele de prin tâte redutele. 

De la Bucova se întindeau şanţuri năprasnice spre 

stânga şi la capătul lor eraă două redute, la Opanez. 

Tot așa la drâpta,se întindeaii şanţuri până de-așuy- 

pra satului Griviţa şi se isprăveau la două redute..
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care apăra reduta despre Răsărit. Spre Apus pe 

partea despre Plevniţa, n'avea reduta nică un şanţ 

de apărare, pe aici era gura ei, iar de la gură 

se întindea de-alungul dealului drumul şănţuit 

între Griviţa şi Plevniţa. 

Turcii se îngrămădiră pe parapet, şi trăgeaii de 

sus în jos cu puşca în vînătorii din -adâncimea 

şanţului. 

Vînătorii, străpunşi în cap, în piept, se prăvălese 

în adîncimea şanţului cu scări cu tot; peste că asvirl 

faşine cei ce. ajung la şanţ şi-i îngrâpă sub ele. 

Şi sosesc alţi vînători şi pun scările, dar loviți de 

topâre, cad şi aceştia în şanţ peste faşine. Și șanțul 

se umple, se umple -merei, peste un rînd de răniţi 

şi de morţi s'aşterne un rînd de faşine, şi peste 

acestea iarăşi un rînd de Gmeni şi iarăşi un rind 

de faşine. Şi movila cresce într'una, se ridică ne- 

contenit, umple șanțul, se înalţă cât coma şanţului, 

aşa că vînătorii cari vin mai pe urmă abia mai 

cunoşteaii unde" a îost şanţul. Şi peste morţii ne- 

văduţi, peste răniții cari gemeaii din adîncimea 

şanţului de sub greutatea fașinelor îngrămădite, 

peste acești viteji îngropaţi de vii s'asvîrliră do- 

robanţii şi oştenii de linie de-adreptul pe parapet. 

Inebuniseră şi Turcii şi Românii. Fumul puşcilor 

neputându-se ridica în sus din pricina v&zduhului 

înorat şi plin de apă, se înfinsese pe de-asupra 

luptătorilor, alb ca laptele, şi cum era spintecat 

de mişcările repedi ale flăcăilor, juca în tote păr- 

ţile. Prin fumul acesta şi în amestecul negrăit al 

luptării, nimeni nu mai ştia cine e pe lângă dînsul 

şi ce se întîmplă înaintea ori îndărătul să, nimeni 

„nu făcea mişcările cu chibzuinţă şi cu ştire. Şi
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umăr ; le-au scos ochii, le-ai spintecat' pântecele 
şi apucându-le maţele de un capăt le smulgeai 
din bieţii Gmeni încă vii; kai asvirlit de vii pe 
jăratee, i-au tăiat bucăţi și i-ai împrăştiat pe câmpie. 
Pe maiorul Şonţu şi pe căpitanul Mărăcineanu, pe 
amândoi numai de la piept în sus, i-au înfipt în 
ţepe înalte şi i-ai pus ca trotee pe parapetul re- 
dutei, ca să-i vadă ai noştri. | | 
Domnitorul nostru şi Marele duce, acolo pe crâsta 

dealului unde r&maseră, ati audit şi ei tâtă n6ptea. 
urletele jalnice. ale Românilor căduţi în mâna pă- 
gânilor, t6tă nâptea aii văgut reduta tureâscă 
luminată de focuri, şi-i înfiorai hohotele de rîs ale - 
Turcilor. și sgomotul ce-l făcea în mișel6sca lor: 
urgie, batjocorind pe creştini: | . 

Ast-lel se scurse n6ptea: acâsta fiorâsă Şi înspăl- 
mântătOre. Vîntul bstea dinspre Plevniţa şi nâptea 
a fost ca mormîntul de întunecată, iar Turcii tot 
împuşeaii. Şi nimeni n'a putut să închidă ochii 
câţ a fost nâptea. i | 
-. Dar mai în zorii dilei, Turcii de o parte încetând 
şi cu sgomotul şi cu împuşcăturile, iar de alta 
sting6nd focurile și făcând întunerec în reduta lor, 
ai noştri avură puţin răgaz şi se vădură ispitiţi 
să se lase beţiei somnului..In hainele ude, ca scâse 
din apă, ei aţipiră, frânţi de obossla luptelor şi 
sfîrşiți de fome şi de umedslă. 

XIX. v 

„Dar de-odată străjerii începură să dea semne 
desnădăjduiţe din trîmbiţă şi întrâgă reduta n6stră 
se umplu de vuet. 

7
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de-ale Sfântului Gheorghe, câ să fie împărţite do- 

robanţilor, căprarilor şi sergenţilor, cari se bătură 

pentru redan, şi tunarilor care îl apărară. lar Dom- 

nitorul nostru împărţi oficerilor şi oștenilor mai 

multe cruci «Virtutea militară» şi «Steaua Româ- 

nici», şi însuşi cu mâna a decorat, steagul regi- 

mentului. | _ 

Acesta a fost botezul de sânge al pedestrimei 

n6stre. Erau dorobanţă acei ce se botezară în îoc, 

dorobanţi, pe care ne obicinuiseni să nu-i prea 

băgăm în s6mă până atunci. Cureanii îşi. schin- 

baseră porecla în renume, prin lupta lor cea vite- 

j6scă, la movilă, şi au dovedit. trăinicia firei ro- 

mânescă. | a 

Biruinţa asta a umplut de veselie ps toţi Românii, 

căci era un semn bun pentru xviitorele lupte." Mare 

laudă li se cuvine Ieşenilor. şi. Văsluenilor, că ai 

-fost nu numai cei dintâi în luptă, dar şi cei mai fră- 

mîntați şi mai încercaţă în-luptele câte le-am purtat 

la Plevna. De 'aceea poetul. Alexandri spune că 

“Peneș, Curcanul era din Vaslui. 

VI, E 

Dorobanţii sai bătut Sâmbătă după amiadi. A : 

doua qi, Duminecă, ai purtat o.luptă şi călăreţii 

noştri. - cc ” 

V'am povestit că opt regimente de călăreţi, patru 

ale nâstre, patru ale Ruşilor, trecuseră încă de 

Miercuri -s6ra peste rîul Vidului ca. să păzescă 

căile spre Rahova și spre Sofia. Ai noştri păzeau 

calea Rahovei şi se întinseră pe şes, pe la câte-va 

 



  

un şanţ care să le lege pe aceste două, o aşa nu- 
mită paralelă. Lungimea celor două şanţuri avea 
să îie de 120 de metri. Ast-fel, în giua năvalei 
Românii în loc s'alerge de la redută, pe câmp 
deschis, un drum de 500 de metri, vor merge prin 
şanţuri până la mijlocul câmpiei, se vor aduna în 
paralelă şi de aici vor răsări de-odată din pămînt 
şi vor da g6nă spre reduta Tureilor. . 

„ Săparea acestor şanţuri a fost peste măsură de 
anevoidsă. Turcii îndată ce prinseră de veste că 
se fac săpături de apropriere spre ej, ai sărit cu 
toţii pe parapet şi par'că voiaii s'aprindă lumea, 
cu atâta mânie trăgeau cu pușca spre ai noştri. Asta era Duminecă mai spre seară. 

Săpătorii şi-a întrerupt lucrul, dar mai spre 
zoră ai început iarăși. N'ai putut însă să lucreze. 
mult, căci Turcii din noii deschiseră focul “rănind 
mai mulţi săpători. Dar ajunseră cu şanţurile până 
la îndepărtarea de 120 de metri. Luni peste gi, 
săpătorii n'a putut să înainteze, de-aceea ati în- ceput să lărgescă şanţurile făcute. Luni n6ptea s'a început săparea paralelei, dar ea a rămas neispră- vită, fiindu-le cu neputinţă săpătorilor să mai stea în focul turcesc. Iar a doua di, Marţi, după hotă- rîrea luată mai de dinainte, avea să se dea năvală. 

II. 

Marţi, până în giuă, tunurile n6stre începură să bată reduta turcâscă, isbind-o cu nădejde pe partea de către care aveau să vie bataliânele. Tunurile, care nu puteaii bate 'spre partea asta,
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rurile 'Turcilor, Cazacii cad 'de-odată în câstele 

pedestrimei lui Osman. 
_- Se înfierbîntase lupta. Strigătele de Alah, Alah 

ale 'Turcilor, şi de ură, ale roşiorilor, amestecate - 

cu sbierete căzăcesci, făceai un vuet înfiorător. - 

“Şi s'audeai nechezurile cailor, și zăngânitul să- 

“biilor, şi focuri de pușcă, şi vaete de răniţi, iar de 

pe deal urlai tunurile n6stre, bătând în Turcii de 
de pe margini cari sprijineai lupta. Obuzurile.. . . 
n6stre au împrăștiat companiile de sprijin, şi în 
urmă Turcii r&sbiţi, ati început să se dea îndărăt. . 

Roşiorii i-ai urmărit cu focuri de puşcă. “Turcii 
dintâi ai răspuns cu focuri şi s'aii retras înceţ, - 
în urmă s'a iînduit în linii dese şi ai apucât-o . 
mâi repede spre Vid. 

VIL. 

Luni cât a fost diua, pedestrimea de pe lângă 
Plevna s'a tot pregătit de năvală. . 

-O parte: din oșteni ai tot.săpat şanţuri și redute 
- şi s'au întărit prin locurile pe unde se putea bănui 
„că va căuta Osman loc de fugă. Iar altă parte, 
care avea să dea năvală, își rădica întăriri de 
pămînt, ca să aibă loc de îmipâtrivire dacă la în- 
tîmplarea unei neisbângi, t-ar isbi Osman căutând 

„să-i depărteze de Plevna. - - Ă 
- Domnitorul nostru, fiind cap al întregei oştiri, 

; a rînduit locurile pentru tâţe: oştirile, şi pentru 
„cele rusesc. A O E 
„Toţi se pregăteaii ca deo călătorie lungă şi prin 
„locună străine, al cărei sfirşit numai Dumnezeii putea 

N  
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se tirai pe câmpiile fără drumuri, morţi de fâme 

şi de obosâlă. Bieţii- Turcă, istoviţi de sărăcia gro- 
zavă din cele din urmă dile ale Plevnei, sfirşiţi 

de necontenitele trude de- prin şanţuri şi sdrobiţi - 
de luptele în care ai fest prinşi, abia 'şi tirau 

trupurile îngheţate. Şi eraii desculți, în haine de. 

vară, ba cei. mai mulţi numai în cămașă, rupţi și 

sădrenţeroşi, şi gerul îngheţase tâţe. apele! Zăpada 

îngheţată le sângera picidrele g6le,; gerul le învi- . 

neţea obrazul, iar vîntul ascuţiţ- le crăpa pielea 

de pe trupul aprope gol. Soldaţii noştri, răsbiţi şi 

ei de frig, sileai pe bieţii Turci să „mergă repede, 

şi, cu tote că le era milă de «i, erăt siliţi să-i ia 

cu răul pe nevoiaşii robi şi să-i alerge până ce 

cădeau de obosslă unul câte unul pe câmp. Şi cel. 

ce cădea, cădut eră, “acolo în drum, era lăsat să 

_mâră singur, în pustiul câmpiilor ninse. 

Şi pe lângă tâte, îl chinuia fomea pe toţi de 

o potrivă, pe Români.şi pe Turci. Soldaţii noștri 

aveai puţină merinde; iar dacă ]i se îndelunga 

“drumul, o isprăveaii şi ajungeaii s'0. ducă într'o 

tâme. Până aveati şi ek: câte ceva, împărțeau de 

milă cu Turcii. Dar nici puţintica pâine ce o aveai, 

nu le era de folos, căci îngheţa de se făcea ea fierul. 

Jar prin sate nu se găsea nimic.de mâncare; nimic; 

satele erai sărăcite de cu tâmnă de oştirile de la. . 

Plevna._. 
Și aşa, flămângdi Ă nscontenit bătuţi de viscol, 

luptându-se cu drumul, venea rînduri- “îndură spre 

Dunăre. Turcii leşinaţă de fâme şi neputând să se mai 

misce, cădeau jos; ba însiși se trînteaii în zăpadă, 

mai bine vrând să moră odată de cât să se mai 

ehinuiască- până la. Dunăre. Tar peste cei căduţi se 
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flăcăii ar fi voit, ei de ei, să maideao năvală, nu 

i-ar fi oprit nimeni. . | 

Maiorul Candiano-Popescu, a fost cel dintâiit 

care şi-a adunat în pripă risipiturile vînătorilor 

săi. El începu să-şi îndemne băeţii întierbîntîndu-le 

inima şi apringându-le sufletul. In scurtă vreme 

vînătorii s'aflară gata să pornâscă: din noii la 
luptă. Atunci începură şi alţi oficeri să-și adune 

companiile. Căpitanul Pruncu, mai ales, umbla din 

om în om, îndemnândui la luptă. In-grabă s'ali- 
piră de vînători, cu voe bună şi de bună-voe, 

- compănii de dorobanţi şi de flăcăi dintr'al cincilea 
de linie. E adevărat, că nu erau aşa de voioşi ca 

„mai înainte; erau tăcuţi şi posomorîţi. Acu numai 

îndîrjirea şi mânia îi făcea să mai încerce odată 
norocul — căci de vitejie nu era vorbă; viteji ai 
fost ei peste măsură. . | 

«Să nu ne lăsăm copii mw dicea maiorul Candiano. 
Domnitorul nostru, v'a rugat să nu- 1 faceţi de ruşine; 
ascultaţi-l! Vă rugăm şi noi, mal marii voştri, să 
nu ne lăsaţi de ocara străinilor, deci “urmaţi: ne! 
Gândiţi-vă şi voi, să n'ajungeţi de batjocura Tur- 
cilor, “aţi murit, cu miile şi nu le-aţi putut smulge 
un ticălos părete de pămînt! Iacă Ruşii sunt gata 
să dea năvală. Şi ei ai fost pustiiţi ca şi voi, şi 
iată-ă merg din noă. Ar fi rușine să lăsaţi pe Ruși 
să meargă înaintea vâstră, dar ar fi şi ruşine și 
păcat, să-i lăsaţi să meargă singuri !» 

Atunci oficerii noștri 'aă întrebat pe Ruși, dacă 
voesce să mai dea.odată năvală împreună... Ruşii 
s'au învoit. Flăcăii noştri vădând că într adevăr, 
Ruşii. se gătesc de.năvală, se îmbărbătară şi mai 
mult, şi acum. le era cu fot dinadinsul să se mai
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ce s'a îndelungat vremea şi ' duceaii lipsă și «i, 
m'aii avut ce să le mai facă. , 

Şi așa, Turcii, fără haine în spate. şi desculți, 
prin zăpadă îngheţată, dormind în viscol, se topiaii 
de î6mie şi se prăpădiai în voia Domnului. 

- La urmă, când Ruşii ai deschis magaziile cu 
făină, unii dintre Turci, istoviţi de tâme, nai putut 
să mănânce ds lihnâlă; unii erai aşa de slabi, 
în cât n'aveaii puterea să-şi misce fălcile ; iar alţii 
după ceai mâncat pânea, ai cădut trăsniţă de-odată 
şi nu sai. mai sculat. Ş n 

„Mai eraii pe câmpie vr'o 12 mii-de robiți, când 
li s'a adus întâia ră pâine. Ceialalţi, până la 
patru-deci “de mii, câţi aii r&mas cu sufletul în 6se 
aii fost porniţi de mai 'nainte pe. drum către Nico- 
pole fără nici o merinde şi goli aşa, um i-a găsit 

“vremea.  . 2 | a | 
Li se da pâne g6lă;: o pâne de un: chilogram 

pe di. Un sergent rus sta în căruţa cu pânile, iar 
robiţii veniai în rînd şi-şi luai pâinea. La spatele: 
sergentului sta câte un ciauş turc, cu un baston: 
lung în mână și lovea pe cei nerăbdători. | 

Oficerii turcă — vro două mii — steteaii despăr- 
iți, într'o margine a câmpiei. Ei aveati corturi, 
dormeau însă fără foc, căci lipseaii pretutindeni 
lemnele. Osman cu dece paşale nu era aici, ci la 
satul Bogot la cartierul Marelui duce Nicolas. Ofi- 

„cerii turcă au răbdat mai puţin de t6me, dar de 
frig ai răbdat alături cu soldaţii. - e 

Cei mai mulţi oficeră n'aveaii mantale, căci veni- 
seră vara în tabăra Plevnei. Aceştia tremurai în 
bluzele lor supţiri. Unii purtaii în spate ţâlele cailor. 
Alţii aveati tot felul de haine amestecate pe ei:
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ai să vie Turcii să le gică bună giua. Călărașii 

băgaseră de s6mă că pe clinurile Rahovei se sco- 
boraii tunuri turcesci, şi că iscoditoră turci căutau 

drumurile spre Vidin. - 
In şanţuri săpate cu grabă, Mehedinţenii aștep- 

„tau la capul podului pe fugari. Se făcu nâpte, şi 

Turcii nu soseau. Se făcu miezul-nopţii ; trecu de 
mult vremea cântării cocoşilor, şi 'Purcii tot nu 

s'arătau. Mehedinţenii începură să-şi piardă răb- 
darea. Nu e uşor lucru să stai o n6pte întrâgă, 
pitit. întrun şanţ, tot învîrtind puşea în mână și 

“despicând cu ochii întunerecul, ca să. vegi pe duş- 
man, și la urmă să te pomenesci că ţi-ai pierdut 
n6ptea de geaba. Olţenii începură să înjure. Dar 
iată, mai spre dorii gilei, când dârme şi apa, numai 
ce s'aude un scârţiit de care, s'aude tropot de cai 
şi răpăit de paşi. Sgomotul s'apropie într'una, bata- 
liGnele turcesci năzuesc spre pod. Atunci căpitanul | 
Merișescu, alergând de-alungul șanțului, aţiţa pe 
Olteni, şi le gicea: <Lăsaţi-i să se apropie bine, 
şi când or fi aprâpe, trăsniţi-i! Ei nu bănuese că 
suntem aici!» Şi Oltenii rîdeaii în sine-şi, gân- 
dindu-se ce spaimă ai să bage în Turcă când s'or 
vedea isbiţi fără de veste. 

Și i-au lăsat să s'apropie. Era întuneree de toț, 
şi numai sunetul dovedea pe Turci. Când ai ajuns 
Turcii la o asvirlitură bună de piatră, Oltenii stri- 
gară de-odată: <Pe ei, mă!» Şi asvirliră o undă 
de foc. | 

Turcii însă s'aşteptai la asta. In loc să se sperie, 
ei. îndărătnici -răspunseră cii altă undă de foc 

“şi să revărsară ca un rîu mare spre pod. Mehe- 
dinţenii în trei şiruri, de după adăpostul şanţu-
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Unii apucaseră să se viîre în haine de oștean, 

dar cei mai mulţi eraii în. straiele lor ţărănesci 

—toemai cum qice Peneş Curcanul : purtând opind, 
suman, iţari — şi-ţi era mai mare dragul-de ei. 
Mehedinţenii cu anterie Şi cu cisme, sucevenii cu 
coj6ce. Erau ţărani din tote judeţele ţării, începând 
din munţii Mehedinţilor, din Gorj, din Argeş, din 
Muscel, din totă Moldova până la Dorohoii, ba 
eraii şi bucuresceni de la obor. Să fi căutat anume, . 
nu i-ai fi potrivit mai bine. 
„Cu t6te că stăpânirea le-a dat numai bani, nu şi 
hrană de-a gata ca oştilor de la Plevna, aceşii 
dorobanţi, siliţi să-şi caute singuri hrana, ai dus-o 
mai bine de cât cei de la Plevna. ăi 

Dintre t6te luptele câte le-ai purtat ai noştri, 
mie nici una nu mi-e așa de dragă şi de învred.- 
nicită s'o laud, ca acâsta de la Rahova. Pâte, că 
atunci când am citit întâi povestea luptelor n6stre, 
la tâte luptele celelalte am urmărit cu încredere pe 
oșteni, îi vedeam tari şi bine sprijiniți ca să birue, 
şi întorceâm repede foile cărţii, ca să văd mat iute 
sfîrşitul, Dar pe dorobanţii de la Rohova îi vedeam 
slabi şi le duceam grija, şi-mi! era gr6ză să întore 
fGia, ca nu cum-va să mă întunee de-odată, găsind 
că au fost bătnţi. Şi când i-am vădut aşa de viteji, 
mi-a părut mai bine de biruinţa lor, de cât de tâte 
biruinţele n6stre de până atunci. | 

Rahova era cetate tare şi apărată de .redute 
strașnice. Era un cuib primejdios pentru noi. Te. 
Puteai aştepta, ca Turcii dintr'însa, împreunaţi cu 
risipiturile cele multe de de-alungul Dunării, să 
alerge când nică nu te gândeai la Plevna şi să sară 
în spatele oştirilor creștine. | 
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XVI. 

Acâstă năvală a fost scurtă şi repede. Ruşii săriră 

de-odatţă cu Românii, dar nu amestecați; noi tot 

pe partea despre Răsărit, iar Ruşii despre Miagă-di. 

- Se îngâna diua cu n6ptea. Turcii din Griviţa tot 

împuşeait şi trăgeau cu tunul pe dealul gol, fără 
ca să vadă pe năvălitori. | 

Nici sunet de trîmbiţă, nică musică, nici comandă 
din gură nu s'a augit. Rușii şi Românii s'asvirliră 

în deplină tăcere. De data asta plecară înainte 

vînătorii cu oștenii de linie, Yar dorobanţii mai 

în urmă, la vre-o două sute de pași. 

In fuga până la şanţ s'aşternură pămîntului mulţi 

flăcăi, isbiţi de obuz. Intre ei şi căpitanul Romano, 

din batalionul de linie. Lui Romano îi gisese alt 

căpitan, în batjocură, că la celo trei năvale a stat 

tot pe după răzbre ; iar acum Romano, de ciudă, 
alerga tot pe loc descoperit până ce l-a sfâşiat 

obuzul. Pe vînătorul, Florea Căpitanul, la rupt 
obuzul în două de peste mijloc, şi puterea îm- 
prăştietâre :a schijelor i-a aruncat picidrele înainte 
spre redute, iar capul îndărăt până în şirurile 
dorobanţilor. Un biet flăcăii de lângă el, a înebunit 
de spaimă, când a crăpat obuzul, şi a murit nebun 
la câtă-va vreme în spital. 

Turcii din șanțurile de adăposţ nu s'aii împotrivit 
„cu tărie. Vinătorii aii sărit cu năvală grabnică în 
şanţ, iar Turcii s'au dat îndărăt sub pslele redutei. 

Sosesc şi dorobanţii pe partea asta, ajung şi 
Ruşii prin şanţuri de ceealaltă parte, iar vînătorii 
încep să potrivâscă scările să scobâre în adîncimea
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zului a sărit pe redute, asupra lui Edhem-pașa. 
Mișcarea oştilor române a fost negrăit de iute. 
Trei-deci de mii de Gmeni ai început să iasă 

din șanțurile lor şi să alerge peste tote văile pe 
urmele lui Osman. Şi cu atâta chibzuinţă şi cu 

atâţa deşteptăciune s'aii asvîrlit Românii, încât . 

a lor a fost partea cea mai de căpetenie a faptelor 

din qiua acâsta. | 

Colonelul Cerchez a lăsat în Plevniţa, ca pază, 

pe dorobanţii din Bucureşti, iar cu ceelaltă oștire 

a plecat spre Bucova. A găsit g6le şanţurile care 

legaii Plevniţa cu Bucova, a lăsat prin ele batali6ne 

de linie ca pază; a găsit g6lă şi puternica redută 

de la Bucova şi a luat-o în stăpânire. | 

Turcii s'adunaseră cu toţii la redutele de pe 

malul Vidului, la Opanez, ca să apere laturile 

oştirii lui Osman. 

Era pe la nouă ceasuri diminâţa, pe vremea când 

Osman dincolo de rîă prăpădea pământul şi băga 

pe Ruşi în tote răcorile peririi. Colonelul Cerchez 

cu ai săi era pe dealul de de-asupra Plevnei. Atunci 

se vădu venind din vale o deputaţiune de orășeni 

ain Plevna pe crâsta dealului Bucovei la colonelul. 

Cerchez. Orăşenii îi spuseră că tâte oştirile fur- 

cesci ai eşit din Plevna, şi aii rugat pe Români 

să ia în stăpânire oraşul. Colonelul Cerchez a rupt 

atunci un batalion şi l-a trimes în Plevna, iar cea- 

laltă oştire a repedit-o pe șesul Plevnei, ca să 

isbescă pe Adil. 

Nefericită potrivire de lucruri! Tocmai în vremea 

când sprintenul Osman spărsese rîndurile Ruşilor 

şi era eşit la marginea largului, într'aceeaşi vreme 

un batalion românesc, dintr'al ş6selea de linie, cu
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cei bolnavi, care mureaii în zăpadă, îi lăsau acolo, 

așteptând ca să moră şi să-'i încarce în căruţe. In 

Plevna eraii pe vremea aceea peste dece mii de 
bolnavi, parte Ruși şi Români, parte Turci dintre 
aceia pe cari îi părăsise Osman în diua ieşirii sale 

din Plevna. Nu era loc unde să mai ducă și pe 

bolnavii de pe câmpia Vidului. 
Cu tâte acestea, dacă Ruşii ar fi avut mai multă 

milă, ar fi putut să scape de atâtea suferințe pe 

robiţii turcă. In marginea Plevnei eraii magaziile 

oştirilor lui Osman, nişte clădiri nesfirşit de largi, 

şi stăteaă acum g6le cu totul. Ruşii ar fi putut să 

adăpostâscă într'acele magazii mai mult de jumă- 

tate dintre Turcii robiţi ; dar în loc să-'i ducă acolo, 

ca să fie măcar scutiţi de vînt şi de ger, i-a adu- 

nat pe câmpia deschisă a Vidului. Şi numai la 

urmă de tot le-a dat prin cap, că trebuiaii să facă 

aşa, la urmă când se golise câmpia de Turci 

şi murise peste dece mii de Gmeni în viscolul 

câmpiei. 

Şi tot aşa ati făcut și cu mâncarea. In Plevna 

mai eraii câte-va magazii cu făină şi cu orez, r&- 

mase de Osman. Dar Ruşii nu s'aii gândit de cât 

la urmă, după vr'o dece ile, să deschidă maga- 

ziile şi să nu lase pe Turci să moră de f6me. 

Că întw'adevăr mureaii lihniţi de fâme Turcii de 

pe câmpie. Mâncarea, pe trei dile, câtă o luaseră 

cu ei la ieşirea din Plevna, s'a isprăvit iute. A 

treia gi Turcii n'aii mai avut ce mânca. Şi şase 

dile de-a-rîndul n'aă mâncat nimie. Ruşilor le era 

cu neputinţă să hrănâscă, din tainul lor, patru-decă 

de mii de 6meni. La început, Rușii şi Românii 

aă împărţit pânea şi tutunul cu Pureii, dar după |
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Acum trecem cu povestirea la ceea laltă redută, 

la Griviţa. - E i 5 

. Şi asupra ei aveaii să dea năvală patru bata- 

li6ne. Intocmai ca la Plevniţa, două trebuiau să 

sară de-adreptul, alte două să s'asvirlă mai la 

urmă, pe vremea încăerării. Iar ca ajutor aveau 

dou& regimente 'rusesci, rînduite să bată reduta 

pe de altă parte. - 

La Griviţa lupta a fost purtată mai. eu putere. 

Pe când bataliânele lui Şonţu şi Mărăcineanu ai 

avut; s'alerge drum îndelungat pe loc deschis sub 

pl6ia de glânţe, şi ast-fel ajunseră strivite şi stă- 

rîmăte la redută, batalinele de dineâce ai sărit 

mai de-aprâpe pe Turci. 

“Era o movilă, aprâpe de redută, “cam la vro 

300 de paşi, nu înaltă, dar destul de bună ascundă 

după ea eâte-va compănii. "Tirîndu-se pe brână, 

pitindu:se pe după pietre, furişându-se prin . po- 

rumbişti, mai ajutaţi -de tunurile nostre cari ză- 

păceaii pe cei din redută, căpitanul Grozea își 

_ aduse până în spatele movilei batalionul de vînători 

din Piatra-Neamţului şi pe dorobanţii din Botoşani. 

Aici şi-a aşegat Gmenii în şiruri de bătae : vînătorii, 

răsleţiți ca ochitori, aveai să alerge mai înainte, 

până la şanţuri, acolo să se oprâscă și să tragă 

cu pugca. In rînd cu ei aveaii s'alerge lucrătorii 

cu sape şi cu. scări, iar după dînşii dorobanţii în 

fugă, cu baioneta pe puşcă şi ţinând-o gata de 

străpungere. - 

- Grozea, era dintre oficerii povăţuitori ai oștirii
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Domnitorul Carol, a priceput că nu e lucru cu- 

minte să-ți aduni tote puterile prin văile Plevnei 

şi să îngădui pe de lături cetăţile duşmanilor. 

Dar el nu îndrăsnea să trimâţă de-adreptul asupra 

Rahovei oştiri, căci nu ştia cât de tari şi de mulți 

sînt "Turcii din ea. Dacă ar fi fost mulți, şi ar fi 

bătut pe creştini, ar fi tost rău. ” 

Dacă înfrîngerea Ruşilor la Plevna a smintit 

rostul răsboiului, apoi înfrângerea creştinilor la Ra- 

nova l-ar fi stricat cu totul, căci armata creştină ar îi 

tost pusă între două focuri şi ar fi trebuit să îndure 

o năvălire şi din Plevna şi din Rahova-Vidin, şi 

strîmtorată aşa din două laturi Dumnedeii ştie ce 

Var fi întîmplat: cu ea. Gândul acesta a muncit 

multă vreme inima Domnitorului nostru ; dar îl 

muncea şi alt gând, cu mult mai măreț şi mai 

vrednic, să cucerească Rahova cu Români, nu cu 

Ruşi. Rahova să fie a n6stră, de noi bătută! Să 

arătăm că şi Românii ştiti bate cetăţi de-ale Impă- 

ratului cel care-odată a înspăimîntat pămîntul ! 

Dar neputând să rupă, precum am spus; din oștirea 

cea multă de la Plevna, căci era nevoe de ea acolo 

unde era, şi neavând alte oşti în ţară ca să le 

mai aducă, Domnitorul sa hotărît să facă încercare 

cu acest crâmpeiii de oştire, dându-i poruncă să 

nu se apropie prea tare ae Rahova, până ce ni 

va şti bine ce -puteri sînt întrînsa, şi să meargă 

înainte încet şi cu băgare de s6mă. . 

II. 

Alături cu rîul Vidului, care trece pe lângă 

Plevna,, alte două rîuri mari curg prin partea



s 

33 

aleşi soldaţi, cari se bagă în foc numai la primejdiile 

cele mai din urmă. 
T6tă lumea aşiepta din ceas în ceas să vadă pe 

Osman ieşind din Plevna, dând mâna cu alţi gene- 

rali turci, să trâcă şi să mute r&zboiul în România. 

Ruşii nu l-ar fi putut opri; nu l-ar fi putut împedica 

ca să mârgă şi mai departe, să intre însuși el în 

Rusia şi să-i bată pe Ruși acasă la ei! 

Acum vădură Ruşii la ce horă s'aii prins. Oştile 

de la Plevna erai cu totul nimicite, iar Osman avea 

vr'o patru-decă de mii de Gmeni, oştire al6să, şi 

gata să s'asvîrlă după Ruşi şi să-i bată, să-i stărîme, 

să-i îndesue şi să-i arunce pe toţi în Dunăre. 

_Par'că de-odată cu ivirea lui Osman se întârse 

norocul. 'Turcii se deşteptară din nepăsarea lor 

şi săriră la arme. Rușii cari apucară să trâcă Bal- 

canii ai fost bătuţi, cei ce s'apropiaseră de Rusciuc 

fură repede împinși înapoi, cei ce înaintară pe 

sub polele munţilor aii fost sfărîmaţi iar cei de la 

Plevna. aă fost potopiţi cu totul! Şi Tureii-se tot 

îngrămădeaiu şi 6stile lor se mişcaii ameninţătore, 

iar Ruşii n'aveaii oștiri destule şi altele cerute din 

Rusia nu mai soseai. 

Primejdie din tâte părţile! Iar peste Dunăre . 

oştirea Românilor, vr'o cinci-geci de mii de G6meni. 

X. 

De cum ai intrat Ruşii în ţară şi până ce-ati 

trecut Dunărea — mai mult de-o lună — noi le-am 

dat de tâte şi i-am ajutat în tote chipurile. Dru- 

murile de fier erai pe mânele lor, să-și care bagajul; 

3.    
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n6stre, și s'ai adunat prin satele despre Apus de- 

la Vidin. Pe partea cucerită, 6stea n6stră s'apro- 

piase încetul cu încetul până la trei chilometri de . 

zidurile cetăţii, adecă până în bătaia puștii. 

Acum era nevoe să ne luăm după Turcii cari se 

inglotiseră în satele despre Apus. Câte-va regi- 

mente plecară chiar din ziua de Anul-Noil și alun- 

gară pe 'Turcă de prin câte-va sate, fără luptă. Dar - 

a treia qi după Anul-Noii, când al: noştri se apro- 

piară de satele Tatargic și Novoselu, care sînt chiar 

sub zidurile cetăţii şi aveaă oştire multă în ele, s'a 

schimbat cântecul. Turcii ieșiră din Vidin cu multă 

putere de 6ste şi împreunându-se cu cei din satele 

Tatargic şi Novoselu, se năpustiră spre oştirea . 

n6stră. 

Două bataliâne românești se împrăștiară iute pe: 

câmpie şi în chip de vinători începură să tragă. 

de după pietre și copaci. Iar tunurile n6stre au 

fost urcate cu multă pripă pe dealuri şi ai început 

şi ele să isbâscă în turcimea ce s'apropia amenin- - 

ţătâre şi cu pași repedi. 

Dar cât de repegi aii venit, așa de repedi s'au 

şi întors. Tunarii noştri aşa de bine aii ochit, în cât 

po câte-va obuzuri s'aii spart drept în mijlocul 

bataliânelor turceşti, omorând mulţime de Turci şi 

risipind şirurile. Ingroziţi de asta, Nizamii turcă 

s'a retras în cetate, dar nu fără lăutari, căci bata- - 

liânele nâstre — mai multe — at sărit după «i, 

trăgând din pușcă, şi le-ai tot scuturat coj6cele 

până în cetate. lar tunurile din deal îi trăsneau 

fără întrerupere. 

Cei din satele Tatargic și Novoselu s'aii vîrit în 

şanţurile lor. Dacă ar fi fost ai noştri mai mulți, .
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asvîrlite în noroi, pușci rupte, săbii pierdute, fe- 

suri, roţi sfărmate, tunuri fără telegile lor, făşine 

risipite, bluze rupte. Tâte într'un amestec ca după 

un potop de ape. 

Iar plumbii de puşcă acoperiaii câmpia în tot 

largul ei. Atâta plumb era pe jos, încât nu se vedea 

faţa pămîntului. Nu eraii numai plumbi împușeaţ;, 

ci asviîrliți pa jos din cărtuşiere, căci îndată ce 

s'a dat semnul să depue armele, Turcii şi-au arun- 

cat în vînt plumbii din cartuşiere, par'că voiau să 

scape de ei. O companie de şoldaţi ruși a adunat 

în saci plumbii de pe câmpie, şi aprope o săptă- 

mână a tot avut ce s'adune. 

Şi era un amestec de Gmeni pe câmpie, ca întrun 

furnicar. Printre miile de care încărcate cu întreg 

avutul 'Turcilor din Plevna, alergaii de colo până 

colo femei plângând cu hohote, copii ţipând şi aler- 

gând în picirele cailor, bătrâni cu barbele albe, 

căgând peste cadavre şi chemând numele lui Dum- 

nedei în piergarea minții. 

Şi pretutindeni răniţi, cu obrazul plin de sânge, 

răzimaţi de care şi de boii din jug; căduţi sub 

râtele carelor şi sub picidrele bivolilor, aşternuţi 

câmpului şi tăvălindu-se în sânge, cu gemete sfi- 

şiitâre. Pretutindeni căruţe răsturnate peste 6meni 

care mureaii sub ele, pretutindeni vaete şi ţipete, 

şi nechezuri de cai şi mugete de bivoli răniţi care 

se luptait cu moritea. Dincolo vedeai şiraguri. de 

robiţi, mergând la vale, dinedee şiraguri de răniţi 

care se tîraii spre Plevna. 

Tar într'acest amestec de vaete s'audeau nesfîr- 

'şitele cântece din: trâmbiţă şi tobe, şi chiote ; se 

vedeai bataliâne rusescă şi românesci, înaintând



  

„201 

  

avut parte s'o trăiască. Prin tabăra creştinilor era o 

fierbere ca în diua peririi; toţi erai în picidre, 

ordonanţele alergaii în ruptul capului de la un 

batalion la altul, oficerii îşi numărau puterile şi 

alergaii dând porunci, tunurile începură să facă 

manevre, călăreţii își îndesai escadrânele, com- 

paniile de genii săpaii şi îndreptai șanțurile pe 

partea de unde avea să le isbescă Osman—o sută 

douăzeci de mii de Gmeni, oştenii ereștini, făcură 

din n6pte qi şi se mișcară într'una ca valurile mării. 

Inimile lor băteaii de neastimpăr. Mâine, mâine 

avea să fie diua, când vor trebui să stea faţă în 

faţă cu Osman, cu omul acesta care i-a ţinut pe loc 

cincă luni şi i-a secerat aşa de cumplit din ascun- 

qătorile lui. Da!: Nu din șanț în şanţ, fără să-şi 

vadă faţa, ci pe câmp neted aveai să se măsore, 

ochi în ochi! Cât de viteaz bărbat să fii, îţi simţi 

inima strînsă, când te ştii în faţa unei așa de 

grozave primejdii, când îţi închipueşti încăerarea 

din urmă a cinci-geci de mii de Turci desnădăj- 

duiţi, turbaţi în ura lor față de creştini, amăriîţi 

de lipsurile duse și îndârjiţi de vitej6sca lor mânie ! 

VI. 

Des de dimin6ţă, aprope cu n6ptea în cap, Osman 

în fruntea batalinelor sale a trecut Vidul. EI îşi 

rupsese Gstea în două. Jumătate a rămas în urmă 

cu Adil paşa: acesta avea să păzâscă laturile, pe 

malul rîului de către Plevna, parte spre Miază-di la 

Krişin, ca să împiedice pe Ruşi să nu înainteze 

spre oraş, parte spre Miază-n6pte la Opanez şi Bu- 

cova ca să ţie drumul Românilor.
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de grijă. R&sboiul aduce pustiire și morte, şi atâtea 
resbsie câte ai trecut; peste capul nostru ne-aă 
înfiorat firea. 

Dar s'a potolit svonurile, Şi oștirea a fost trimâsă 
pe la cămine. | 

Dar, în primăvară, ai început svonurile să alerge 
prin ţară cu mai multă putere. Acum era ce era. 

Rușii s'adunai la Dunăre. 'Tureii pe aceeași urmă. 
Oștirile astre fură din no chiemate sub arme. Se 
trimisese porunci, să scobâre grabnic dorobanţii 
de prin munţi, să-şi lase plugul în brazdă, şi să 
ţie la Dunăre calea Turcilor, dacă ar fi încercat _să trâcă în ţara nâstră. 

Era spaimă şi fierbere în țară, că tot-d'auna 
înaintea unui r&sboiă, mat ales acum, când rEsboiul nu-l ădusesem noi şi cădea asupra nâstră ca o năpaâste. Grija cea mare ne era, că Turcii trecând Dunărea, vor face r&sboiul cu Rușii la noi în ţară. Ei se adunaseră cu miultţă tărie de 6ste la Rusciuc 
şi la Vidin: A 
De la Rusciuc puteati să trâcă Dunărea la Giurgiu “Şi din câte-va sărituri să ajungă la Bucuresci, să-l „aprindă şi să-l jefuscă. | 
lar pe la Vidin era obiceiul lor să trâcă de câţe ori aveaii răsboiă cu Ruşii, ca să-i întîmpine şi să nu le lase vreme să ir6ecă în ţara. turcâscă. Oştile nâstre se îngrămădiseră în faţa Rusciu- cului și a Vidinului. Dar Turcii naă încercat să irâcă Dunărea. N'ai încercat măcar să oprâscă pe Ruşii, închigându-le drumul Dunării. Aşa, că Ruşii şi-aă făcut în linişte pod peste Dunăre la Zimnicea şi-a trecu în țara turcâscă. Pe când. noi steteam străjeri la Dunăre, Ruşii
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apucă de peste briu pe un Nizam ca pe o fată 

după horă şi-l asvîrli în redută peste telâga tunului. 

Un Ture îl prinsese de gât, iar căprarul trudin- 

du-se cu stânga să-şi mântue gâtul, şi cu drâpta 
isbind pe Ture în cap, îl ameţi, şi neputând scăpa 

de el, îl tîrî înainte isbind cu el într” alții şi. cădu 

în- redută trăgând cu sine pe vre-o. trei. 
„Alt căprar, din oștenii de linie, Costache Grigoraș, 

plecându-se ca să nu fie lovit de focurile de revolver 
ale unui oficer Turc, se repedi înainte şi isbi cu 

capul în burtă pe oficer aşa de puternic în cât la 
r&sturnat peste cap în redută, prăpăstuindu- se şi 

el în avîntul isbiturii. : 

Câte chipuri ale morţii aii fost acolo pe parapet, 

nimeni nu le pâte scrie. 

Tar jos în redută era urgia lui Dumnezeii! P&- 

trunseră de-odată vînătorii noştri cu Ruşii, pe de 

două părţi, unii pe scări, alţii pe unde era peretele 

mai scund, sărind mulţi prin ferestruiele făcute 

pentru ţeava tunurilor, iar dorobanţii pe la gura 

redutei. Cum se r&varsă apa de pretutindeni într'o 

corabie isbită de stîncă, prin tâte crăpăturile, um- 

plând golul corăbiei și înecând pe cei din ea, aşa 

se răvărsaii acum flăcăii noştri peste Turci. Şi cum 

scoboraii pe scări, Turcii de jos îi sprijineau în 

baionete ; pe cei căquţi în îmbulzâlă şi în repedâla 

scoboririi îi tăiaii cu topârele, pe cei ajunşi teferi 

îi luai în primire cu iataganele. Le înlesneai 

însişi Turcii scoborîrea: pe cei de pe parapet 

oră îi trăgeaii cu cârligele în redută ori îi ochiau 

cu puşca și-i r&sturnau. 

Curgea sângele şir6e prin redută şi se adunase 

bălți pe la mijlocul ei. Morţii și răniții zăceau unii 

*
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spunând că a vădut cete de Cerchezi alergâna în- 
îracolo, ba alţul că a vădut sate aprinse şi aşa 
mai departe. 

Erai mii de G6meni pe poa, strîmtoraţi de care, : 
de cai, de boi, de bivoli, împingându-se unii pe 
alţii, strivindu-se şi căgând în rîă. Un convoi de 
care cu muniţiuni era tocmai pe pod, trecând de 
la Zimnicea spre Nicopole. Fugarii, ajungând la convoi, se zăpăciră cu totul. Unii asvîrliră carele 
cu făină şi cu plumbi în rîu, alţii săriră nebuni 
de grâză înşişi în rîu, iar cei mai mulţi fură îm- 
pinşăi în apă de mulţimea de la spate. 

La capul podului, un general care străjuia podul, 
stătea cu revolverul în mână să împuşce pe ori- 
cine va trece podul. Dar n'a fost chip să-i oprâscă: 

„al răsturnat. pe general şi au dat orbesce peste 
cordonul de soldaţi. 

Oştenii ruşi, câţi n'a fugit de -la Plevna, fură 
spovediţi şi cuminecâţi în pripă, ca "n ceasul morţii, şi stătură gata să se apere cu furie desnădăjduită și să mâră cu toţii. a 

Marele Duce, care avea cartierul la Târnova lângă 
Balcani, şi-a adunat în pripă suita şi se duse de- parte spre Dunăre, ca la nevoe să-i fie Rusia mai 
apr6pe. Generalii ruşi se retraseră toţi din tâte 
părţile spre un singur loc, la mijloc. Generalul Gurko de peste munţi se retraşe aşa de cu zoruj, “încât neputând duce tunurile eu el, le-a îngropat în pămînt, 

Țarul se mută din Ploescă, unde își avea cartierul, la Bucuresşci, ca să fie mai apărat. El scrise în Rusia să-i trimâtă cât se pâte de repede. oştiri şi - chiemă într'ajutor chiar pe grenadiri, pe cei mai 
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teferi de cât doi oficeri, un căpitari şi un sub-lo- 

cotenent. Şi din o mie de Gmeni n'aii rămas de 

cât 140. Batalionul s'a purtat aşa de vitejeşte, în 

cât a fost luat ca pildă de vitejie şi de credinţă. 

Domnitorul nostru a împărţit însuşi cu mâna Sa 

„celor mai distinşi dintre soldaţii câţi” aii rămas în 

viaţă, opt medalii «Steaua României» şi două-zecă 

şi patru de medalii de argint «Virtutea militară», 

iar oficerii întregului regiment; ai fost decoraţi. 

VI. 

Văduseră ai noștri că reduta Plevniţei nu se 

-pâte cuceri: cu năvală. Dar nu voiaii s'o lase ne- 

cucerită, şi de aceea se puseră cu temeiti să-şi facă 

şanţuri de apropiere, ca să-şi scurteze tot mai mult 

drumul şi să micşoreze câmpul deschis peste care 

aveaii să dea năvală. 

O lună încheiată aik trăit al noştri numai sub 

pămînt, săpând qi şi n6pte la şanţuri şi la paralele. 

Tar când ai credut că sînt destul de-aprâpe, ai 

mai încercat odată să dea asalt, şi nau avut noroc 

pică atună, şi în urmă şi-a luat gândul s'o mai 

isbâscă. Şi până la căderea Plevnei, Plevniţa Tur- 

cilor a rămas în picire, nesupărată de-ai noştri, dar 

supărând necontenit cu tunurile ei reduta n6stră. 

Pe lângă compăniile de geniii, lucra câte trei- 

patru compănii de pedestrime, schimbându-se
 mereii 

giua şi nGptea: Tot câmpul dintre redute îl făcură  - | 

numai şanţuri, în cruciș şi în curmeziş, şi împletite 

în tâte chipurile. Lucraseră câte opt sute de Gmeni 

şi diua. şi n6ptea o lună de gile.
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Cei de la Rahova ati dus-o mai bine. Ei sosiră 

prin locuri nebântuite de alte oştă, şi, nepoposind 

mult întrun loc, sosiait mereii în sate nesărăcite 

de oştire. Dar era alta mai mare: Satele de pe 

lângă Dunăre sînt tâte românescă. lar Românii, 

pretutindeni aceiaşi, sînt darnică şi, bucuroşi la 

Gspeţi: ei se întreceau care de care să cinst6scă 

mai bine pe fraţii lor, pe oștenii Români. Şi le 

plângea inima de bucurie, că văd steagul româ- 

nese cutrierând ţările păgânilor, şi că vin Românii 

să-i scape de r&utăţile turcescă. Dorobanţii noştri 

erai Gmeni de-ai lor! De-ai lor în tâte. Țăranul 

când vede port străin, fie chiar portul ostăşesc, . 

stă de o parte şi nu-și deschide într6ga inimă şi 

bănuesce pe cei ce sînt îmbrăcaţi mai alt-fel de 

cât el, chiar când ştie că sînt Români. Dar, cum 

am spus, dorobanţii de la Rahova aii fost chemaţi 

la luptă în pripă şi nu li se dase haine de oşteni. 

-Eraă îmbrăcaţi cu opinci, cu căciulă şi cu suman. 

Altă dragoste are ţăranul de ţăran, şi alt-fel s'ali- 

pesce când te vede îmbrăcat ca el. Şi aşa, pe la 

Rahova prin sate, locuitori şi dorobanţi erai una, 

ațât dâră că dorobanţii aveai puşcă. Erau prietini 

vechi, fii ai aceluiaş neam, cu aceleași gânduri, 

cu aceeaşi inimă bună și blânaă, având acelaș 

port; şi aceeaşi limbă ! Şi-i ţineaii pe palme sătenii 

şi-i ospătaii ca pe nişte cunoscuţi vechi veniţi ca 

să se mai vadă unii cu alţii; cei mai cu stare, des- 

fundat butâie cu vin, şi pretutindeni îi primeail 

cu pâine şi cu sare, ca pe mântuitorii lor, şi cu 

ploscile cu vin ca pe fraţii lor. 

De-ar fi Românul ori de unde ar ți, de sub 

ori-ce stăpânire, el își iubesce neamul şi limba
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în credinţa că Osman strîmtorat de dincâce de 

t6te oştirile creştine, va fugi la largul peste rii, 

pe unde nu era pedestrime creştină şi nici tunuri, 
şi va încăpea pe mâna călăreţilor. 

Opt regimente trecuseră rîul, patru de-ale nâstre 
şi patru de-ale Rușilor. Ale n6stre erat două de. 
călăraşi din Moldova-de-jos şi cele două de TOŞIOTI.. 
Ei aveaii şi două baterii călăreţe. 

V. 

„Era un vuet de tunuri aşa de puternic în cât 
s'audea până în munţii Balcanilor şi până la Du- 
năre. Tunurile creștinilor se tot apropiaă de redute, 
căci fiind mai multe dovediai pe ale 'Turcilor, iar 
aceştia erau siliţi să şi-le dea tot mai îndărăt spre 
Plevna. În locurile lor, înainta tunurile nâstre. 

„+ R&spundeaii şi Tureii cu nespusă urgie. Aveaii 
tunuri bune şi ghiulele din belşug, şi ştiau şi să 
ochiască bine. 

Așa s'au frămîntat din tunuri patru dile ai noştri 
cu Turcii. Le isbeai redutele şi le stricat păreţii 
de pămînt, dar peste n6pte Turcii cârpeaii strică- 
ciunile şi a doua di redutele erai tot întregi. 

Tunurile Românilor bătea numai spre cele două 
redute, rînduite nouă. : 

Dar era în faţa redutelor, la o depărtare de 
câte-va sute de paşi un redan turcesc, straşnie 
apărat de pedestrimea din el şi de tunurile Gri- 
viței. Tunurile n6stre nu mai putea de răul acestui 
redan : atîta de puternic era focul pedestrimii în 
cât ai noşiri, cei mai din stânga, şi-au scos tunurile: 
din întăriturile lor Şi s'aii ascuns, 
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Din satul Griviţa Domnitorul a luat o căruţă ţă- 
rănâscă şi a ajuns pe la nouă ceasuri la Poradim 

la "Țarul. Prin sat erai numai focuri, prin tâte gră- 

dinile şi curţile, iar pe lângă focuri stăteau Rușii 

rOtă şi chioteai. Ţarul n'a voit să se înduplece: 

stăruia să intre a doua di în Plevna, î impreună cu 
Domnitorul. 

Pe la dece ceasuri, Domnitorul nostru a plecat 

să se culce. Era amorţit de ger şi obosit de tot, 
căci diua întrâgă nu s'a dat jos din șea. Nu mân- 
case și nu băuse nimic de ieri sâră. 

XIII. 

A doua di, Marţi, Ţarul, împreună cu Domnul 

Carol şi cu mulţi oficeri după ei, porniră pe la nouă 

ceasuri să intre în Plevna. Veniră mai întâiă pe cul- 

mile dealului Bucova şi scoborîră în valea unde stă- 

tea cortul lui Osman. Aici s'a făcut slujba dumne- 
deiască, în mijlocul oștirii, și s'aii tras salve cu tunul. 

Apoi, în fruntea oştirilor, amîndoui Doinnitorii 
„au intrat în Plevna. Bulgarii din oraş le-aă ieşit 
înainte cu pâne şi cu sare. Ei s'a dus de-a-dreptul 

la biserica bulgărâscă şi aii mulţumit lui Dumnegeit 

pentru biruinţă. Țarul a decorat pe Domnul nostru 
cu steaua cea mare a Sf. George şi cu crucea Sfin- 
tului Andreiă. Apoi s'au dat mese oficerilor ; sol- 
daţilor li s'a dat vin. 

După amiadi "Ţarul, care era încuartirat în casa 
fostului prefect turc al Plevnei, a voit să vadă pe 
Osman. Nptea asta o petrecuse Osman în Plevna, 
păzit de Români, de călărași.
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socotâlă aşa : dacă nu vor isbândi Românii, ruşinea 

va fi numai a Românilor, căci noi Ruşii am fost 

prea puţini în luptă; dacă vor isbândi, cinstea va 

fi şi a n6stră, că şi noi am fost pe-acolo. A spus 

cine-va în glumă, şi pâte n'a spus rău, că Ruşii nică 

m'aă trimes pedestrime, de vreme ce pedestrimea 

fuge cu anevoe, şi-o ajung îndată vrășmașii; aul 

trimes călăreţi, căci dacă s'ar îi întîmplat să fugă 

oştirile de la Rahova, atunci Ruşii să potă fugi 

mai cu temeiu. 

Inainte de-a povesti cum ai alungat Românii pe 

“Turcă. din cetate, să vedem cum era făcută cetatea. 

Dealurile care se întind unul după altul până în 

malul Dunării, apără Rahova de două părţi, despre 

Miază-qi şi Răsărit. Despre Miază-n6pte o apără 

Dunărea cu malul ei înalt şi păpăstios. Despre Apus 

oraşul e deschis cu totul. ; 

Rahova sai Orâva,e locuită de Bulgari și de Turci 

şi e ascunsă după dealuri, cu faţa spre Dunăre, 

iar cetatea ei stetea pe dealuri de-asupra oraşului. 

şi era făcută din ziduri de pămînt. La mijloc, toemai 

pe crâsta cea mai înaltă a dealului era o redută mare 

în patru colţuri, având şi la drepta şi la stânga câte 

o cetăţue mai mică, iar aceste, fie-care având câte 

o altă adăpostire şi mai mică, jos pe câsta dea- 

lului şi mai în lature. De-alungul dealului erai, 

deci, cinci întărituri de pămînt. Pe la mijlocul dea- 

lului era un rînd de șanțuri cât e dealul de lung, 

iar de vale alt rînd, iar jos în vale al treilea rînd. 

Şi în tote şanţurile acestea Turci, adăpostiţi, și 

tunuri. | 

Ca s'ajungi la cetatea cea mare din mijloc, 

trebuia să scobori pe dealul din faţă, să cuceresci
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pierd şi-aci 6 tunuri şi, sfărîmaţi de Turci, se 

retrag în redută. Deg6ba e şi asta. Parapetele 

redutei se umple de Turci; grenadirii sînt as- 

vîrliți îndărăt şi peste trupurile lor trec nizamii 

ca fulgerul, verii intră în redută, îşi aş6gă tunurile 

în ea şi trag în Ruşi. 

Nu trecuseră nici trei sferturi de ceas, de când 

Osman trecu Vidul, şi în acest timp așa de scurt 

bataliânele sale străbătură vre-o patru chilometri, 

uciseră peste o mie de Ruși şi rupseră cea dintâi 

linie de apărare. In faţa lor aveati acum a doua 

linie, şi dacă ar fi rupt-o şi pe aceasta, drumul 

le-ar fi fost deschis şi Osman ar fi ieşit la larg. 

Căquse nenumărată mulţime de Turcă; Osman 

av6 nevoie să-şi întregâscă şirurile batali6nelor și să 

le dea puţin repaos. Insă Osman, fără preget, se as- 

vîrli spre linia a doua, desfăşurându-şi armatele 

de călăreţi. Turcii se porniră cu neastîmp&rată în- 

dărătnicie şi s'aruncară spre alt şir de redute 

rusesci, apărate de cei mai voinici şi mai aleşi 

soldaţi ai Ţarului. Par'că Iadul întreg se întovă- 

răşise cu Turcii: ei da gână orbiş spre şanţuriie 

celei mai puternice redute de-acolo, străpung şi 

taie şi sdrobese şi sfărimă pe grenadiriă din șan- 

ţură, omâră tunarii şi iai tunurile, umplu șanțul 

de morţi, agaţă de parapetele redutei, îl urcă, îl 

cuceresc, se scobâră în redută, strivesc tot ce le 

cade în drum şi prăpădesc pe Ruși şi-i fac una 

cu pămîntul. | E 

Era minunea lui Dumnegeii! Cum nu se ţin în 

picidre casele şi pomii şi staulele, când iese pri- 

măvara rîul furios din albie și se varsă vuind şi 

ducând cu sine totul, așa nu rămase nimic întreg
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din Tecucii, merseră încă mult înainte spre redută 
şi se opriră după crâsta unui deal, iar alte două 
trecură şi peste dealul acesta şi se apropiară de 
redută până în bătaia puşcii. | 

Acestea aveai să intre de-adreptul în foc: era 
“un batalion de linie în cap cu căpitanul Mără- 

cineanu, celalt de dorobanţi din Putna cu maiorul 
Şonţu. De acum numai la aceste două bataliâne 
să ne fie gândul! îndreptat, căci tâtă povestea Plev- 
niţei pe dqiua de adi, e numai povestea lor. | 

Era frig. Ieri fusese vreme bună, dar a început 
să plouă mai de către sâră şi a plouat 16tă nâptea. 
Iar acum cernea plâia ca prin sită şi era negură 
pe de-asupra văilor. 

Flăcăii erai cu inimă strînsă. Cei mai mulţi nu 
dormiseră cât a fost n6ptea ; mai ales cei ce aveati 
copii şi neveste acasă, n'ati putut să închidă ochii 
de grija dilei. de agi. Aveai să intre în foc, şi 
Dumnedei ştie, cine avea să dârmă la nâpte sub 
cortul taberii, şi cine pe câmpia tureâscă, de vecii 
vecilor ! . 

Şi eraii ugi de pl6ie ; îşi simţea mantalele grele 
în spate, şi li se umegiseră cămăşile. Şi cum se 
uitati unii la -alţii şi se vedeati îngrijiţi, şi câte o 
s6mă galbeni de nesomn şi de gânduri, li se pierdea 
firea tot mai mult. pe 

Au stat aşa, vreme de un ceas. De-o dată, par'că 
ar fi sosit sfîrşitul lumii, începură să bubue. de pretutindeni tunurile. Era tocmai la șâse ceasuri diminâţa. - 

Eraii ș6se sute de guri de foc, cari sguduiai văzduhul. Ca şi când pe de-asupra văilor ar fi fost un uriaş acoperemînt de tinichea şi pe acesta ar 

e
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O săptămână încheiată duseră bieţii oşteni din 

Griviţa nâstră o viaţă ca vai de ei. Ziua şi n6ptea 

era împroşcaţi cu ghiulele şi cu obuzuri de Turcii 

din Plevniţa, iar focurile de puşcă nu încetau de 

loc. Cât eraă nopţile de mari, stăteai cu armele în 

mână, căcă nu ştiaii ceasul în care vor năvăli Turcii 

asupra lor. Pe lângă plâia cerului şi focul 'Turcilor 

mai sufereaii şi de altele. Trupurile mârte ale 

celor căduţi în ziua de 30 August, stăteau și acum 

pe câmpul deschis de pe lângă redută şi pe dealul 

din faţă, şi de câte ori ieșeau ai noştri să le adune, 

Turcii începeat din tote întăririle lor să asvîrlă 

plumbi şi obuzură. Numai n6ptea, pe furiş, mai în- 

drăsneai ai noştri să se arunce pe ici-colo, ca să 

aducă vr'un mort în redută. 

Degeaba ridicau ai noştri steagul alb al păcii 

şi cel cu crucea-roşie, căci Turcii trăgeaiă în sanitari 

şi în steaguri. Și degeaba i-au trimis soli lui Osman 

cerândui să se ţie de legămîntul făcut cu Ruşii, 

că va păstra tote obiceiurile îngropării în timp de 

răsboiii. Osman răspundea că el a făcut legămîntul 

cu Ruşii,nu cu Românii. 

Cadavrele putrediseră şi umplură aerul de miros
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Atunci sergentul Petre Călin ia sabia din mîna 

locotenentului sii care căguse, și în fruntea com-" 

păniei năvălesce spre şanţ. Soldatul Pârvu Mari- 

nescu sare cel dintiii în şanţ, şi după el doi 

sergenţi, Ion Marin şi Stan a lui Nică. Indemnaţi 

de. ei, sare compania întrâgă, şi după ei altă 

companie comandată de alt sergent, de Dumitru 

Paşcu. 

De altă parte a şanţurilor sub-oficerul Petcu 

s'avîntase cu stâgul regimentului pe coma şanţului, 

dar o spărtură de obuz trînti pe Petcu în şanţ, 

rupând tot-odată prăjina drapelului, tocmai sub 

pânză. Prăjina căqu în şanţ, iar steagul rămase pe 

câmă. Un Ture din şanţ întinqându-se îşi puse mâna 

pe bucăţica de prăjină a steagului, dar atuncă săriră 

dorobanţii spre steag, iar sergentul Tudor Hristea 

asvîrlindu-se în grabă se întinse cu întreg trupul 

peste steag, de-alungul pămîntului, şicu gura mușcă 

de mână pe Turc. Apoi ridicând steagul şi strigând: 

după drapel copii! se repegi unde era învălmă- 

şagul mai mare. 

Ca şi la 30 August, după mârtea lui Mărăcineanu 

lupta de astăgi a fost condusă mai numai de 

sergenţi şi de căprari. 
Bataliânele din urmă nu putură răsbi prin obu- 

zurile turcesei ca să vie în ajutorul dorobanţilor de 

sub redută, iar aceştia se vădură siliţi să se retragă. 

Atunci ca să se r&sbune, tâte tunurile românescă şi ru- 

sesciă începură să bată Plevniţa cum nau mai bătut-o» 

trăgând asupra ei cu nespusă mânie. Şi se sileaii 

să-i măture păretele şi s'o aprindă şi s'o asvînlă 

în aer. Cinci ceasuri urlară tunurile. Apoi slăbiră
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în calea Turcilor. Iuţâla şi vitejia lor uluise oştirile 
„Pusesci; pe unde trecură ai lăsat pustiire şi morte 
— câmpia era a lor. Aripile oştirilor călăvețe se 
întinseseră departe până spre cele mai din urmă 
întărituri ale Ruşilor, fruntea 6stei de linie r&sbise 
până spre margiiile oştirii împresurătâre, bata- 
liânele de la mijlocul câmpiei se încăeraseră la cele 
din urmă redute rusesci, iar bataliânele mai din 
urmă ale vitâzului Osman curăţiaii locul de Ruşii ce 
mai r&maseră, ca uitaţi de mOrte, pe câmpie. Osman 
aştepta să sosâscă din urmă ceealaltă jumătate de 
Gste de la Opanez şi Krișin, care avea poruncă să 
plece şi ea peste rîă, pe urmele lui Osman, la două 
ceasuri după începerea luptei. | 

Dar acâstă oştire nu mai sosea. Turcii 6rati scă- 
duţ, iar pe de laturi se vedeati cum s'adună Ruşii 
de pretutindeni. Şi se tot îngloteai Ruşii ; tot mai 
mulți, tot mai puternici şi mai veniţi în fire. 

Iar oştirea de reservă a 'Tureilor nu mai sosea. : 
Era acum timpul hotăritor al luptei; dacă vor 
ajunge întâiă ajutârele rusesci, Osman era pierdut, 
dar dacă va ajunge ajutorul Turcilor mai întâiă, 
Rușii pot să se închine. 

Osman, în neastîmpăr, se mira de ce nui sosesce 
Adil cu oștirea lăsată în urmă; el se uita msreti 
la ceasornic; mereii se uita îndărăt spre Vid, că 
d6ră-d6ră va vedea bataliânele sosind. Cuprins de 
grijă şi de neliniște el trimete ordonanţe după 
ordonanţe ca să vie odată oştirea ; el al6rgă pre- 
tutindeni răslăţindu-şi bataliânele pe margini, de 
unde soseaii Rușii înglotindu-se cu vuet mare. 

Și vremea trece, se apropie de amiadi, și oştirea 
lui de sprijin nu se ivesce, şi tunurile cari aveai
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nefericirea să-și apere şi ei cinstea neamului lor, 
tot ca şi ai noştri. 
“La părere, împresurarea nu era răsboiu, nu era 

măsurare ce puteri și arătare de vitejie ; era o chi- 
nuire a celui mai slab, o casnă a celora ce căuta 
acelaş lucru ca și Rușii, ca şi noi: să nu-şi facă 
de ruşine neamul şi să-şi apere drepturile lor, 

Lucrurile acestea sunt ticăloşia r&sbâelor, sunt 
faptele rele care îndâmnă pe cei cu suflet milostiv 
să strige împotriva r&sbelor şi a oștirilor. D-geii 
a vrut să fie pre pămînt pace şi între Gmeni bună- voire, iar Mîntuitorul a blestemat pe cei ce aduc ură între Gmeni şi învrăjbire între neamuri. E „bine să te feresci de certă, şi fericit e cine face 
pacea — iar r&sboiul e o cârtă între popâre, 
Şi fericită e ţara care se feresce de certuri şi de 
răsbâe pe nedreptul. Când te ridici fără prilej 
asupra altuia numai ca să-i răpesci ce are, faci nedreptate strigătore la cer. Iar oștirile cari intră în ţară străină, numai ca să prade şi să bată țara şi s'o cuprindă, fie din lăcomie, fie numai din mândria şi încrederea tăriei, acele oştiri fac răsboiii nedrept. 
Ce or fi avut Rușii cu Turcii, Dumnegei să-i ştie. Că ai pornit r&sboiă pe cuvîntul că apără 

pe creștini, e adevărat. Dar numai Dumnegeii pă- trunde până în inimi, şi ce ai avut Rușii în inima lor numai ei şi Dumnedei o pot spune. 
Noi Românii, de când suntem pe pămînt ca neam ştiut, n'am căutat să ne întindem stăpînirea cu sila armelor, n'am voit să luăm nimic dintr'al - altora. Am purtat mulţe răsbde, dar nici unul n'a fost ridicat de not asupra altora, ci de alţii ridicat
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Dumitru începuse o plâie amestecată cu zăpadă, şi 

un vînt ascuţit bătea de-alungul văilor. Se umplu- 

seră şanţurile de noroi, şi bieţii flăcăi cari săpat 

pe acolo, steteai diua întrâgă în apă până la 

glesne, şi multora le degerai pici6rele. lar cei ce 

căraii pămîntul ori scândurile şi faşinele trebui- 

târe lucrării, bălăceaii până în genunchi, în noroiul 

făcut de umbletul atâtor sute de Omeni. lar de 

asupra lor curgea cu nemiluita plâie şi iarăşi 

plâie, şi ei ugi până în măduva 6selor gâtâiau 

sub greutatea sacilor umpluţi cu pămînt, în vreme 

ce glânţele turcesci le şueraii pe lângă urechi şi-i 

petreceaii şi în jos şi în sus pe cale. 

De atâta plâie se muiase pămîntul şi se prăbușea. 

Omenii, cari munciseră atâta să sape, îşi vedeai 

înt?o clipă risipită totă munca prin surparea pămâîn- 

tului, şi trebuiau să înceapă din noii ca să dregă 

şanţul ruinat. | 

Şi ai muncit mereă, și au muncit cu nădejde și 

s'aii apropiat pe multe cărări de-odată până la o 

asvirlitură de piatră de reduta Tureilor. 

De câte-va ori ai fost nevoiţi să sape şi unde 

nu voiră. Turcii, adecă, începură să sape şi ei 

şanţuri de apropiere către noi. Ai noştri pândeaui 

încotro îşi săpa şanţul, şi apoi începea să sape 

un şanţ de-a crucișul șanțului turcesc, ca să-l tae. 

Şi unde se întâlnea şanţul nostru cu al lor, se 

făcea mârte de Gmeni, acolo sub pămînt, căci se 

pomeneaii de-odată şi Turci şi Români în gura 

şanţului. Şi-i dovedeam pe Turci, şi ne grăbeam 

şi noi și ei să închidem acolo șanțul, cu pietre, 

cu saci umpluţi cu pămînt, cu lemne—căcă precum
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căci fără îndoială, după ce-ar fi isprăvit cu Ruşii, 

ele s'ar fi năpustit asupra nâstră. 

Ori-eare ar fi fost îndemnul nostru, să trecem 

Dunărea şi să ne încăerăm -cu Turcii, un lucru 

remâne mai pre sus de cât î6te, că Ruşii ne-aii 

rugat să le facem binele acesta. Şi nu ne-au chiemat 

atunci când ai fost ei cu genunchii pe pieptul 
Turcului şi ar fi avut nevoe de noi numai atâta cât 
să sugrume mai iute pe duşman; ne-aii chiemat, 

când aii fost ei sub genunchii Tureilor. şi se sbă- 
teai ca să nu moră. 

Şi aşa, cu puterea lui Dumnedeii şi cu a lui Osman 
paşa, Ruşii mai la urmă — dar nu târqiii, ci iute- 

iute -— şi-au mutat gândul despre noi, şi călcându-și 

pe inimă, ne-au rugât să intrăm în luptă. Iar 

pentru noi a fost, mai bine aşa, căci acum în loe 
să le stricăm rostul Ruşilor, eram rugaţi de ei 

să-l cârpim, şi în loc să le încurcăm drumurile, 
am sărit să le descurcăm. | 

Răi k-or fi strîns Turcii de peste piept pe Ruși, 

dacat ajuns Ruşii să ne câră ajutor. Nu dâră 

că oștirile nstre n'ar fi fost vrednice nici să le 

culegi de pe drum, ci pentru că Rușii ni le bat- 

jocuriseră până într'atâta. Nevoia te învaţă minte, 

die bătrînii, şi când dai de frică uiţi şi cum te 
chiamă ! 

„Noi, acur eram împăcaţi. De-o parte ne r&sbu- 

nase Dumnegei pentru mândria Ruşilor; de altă 
parte, abia aşteptam să trecem Dunărea, şi rugă- 

mintea Rușşilor ne-a venit ca plâia pe vreme de 

secetă. | | 
Domnitorul nostru a rînduit deci câtă-va pedes- 

trime și puţină călărime să trâcă la Nicopole, ca
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S audă înşişi şi iarăş s'audă mereu şi din tâte păr- 
2 ţile aceeași veste de mult dorită. Totă nGptea a 

- fost mișcare pe strade ; mulţi îşi iluminară în pripă 

casele şi, atunci în puterea. nopţii, ridicară steaguri 

pe acoperișurile caselor, iar începură musicile mi- 
litare- să. cânte. 

A doua di şi a treia di a fost o să&rbătâre ne- 

sfârşită. S6ra, iluminaţii și musici în pieţe, giua 

înțrâgă o furnicare de Gmeni în sus şi în jos, 
povestindu- şi de-o mie de ori acelaş lucru şi între- 

"bând de-o mie de ori despre aceleași lucruri sciute. 

Atâta bucurie cuprinse inimile nâstre, şi aşa 

de mândri ne simţiam de băeţii noştri cari ai fost, 

în stare:să ne-aducă atâta bucurie.



189 

Tureilor pe drumul Sofiei— a fost luptă mare. Până. 

maii pus mâna pe aceste cuiburi, creștinii n'a 

putut să închidă cu totul pe Osman în Plevna. Cam 

pe la sărbătorea Sfintei Paraschiva, grenadirii au 

isbit Dubnicul, care era apărat de vre-o opt mii de 

'Purci cu tunuri. Ai luat parte la luptă și de ai 

noştri: vînătorii cari au răsbit în Griviţa și doro- 

banţii din Roman. i 
Dubnicul a căgut; Telişul sa împotrivit vre-o: 

trei dile şi în urmă s'a închinat. 
De-odată cu cucerirea acestor două redute Osman 

şi-a pierdut drumul Sofiei. Iar după luarea Ra- 

hovei de Români, a pierdut nădejdea și de la: 

Vidin. | o 

. Cu asta i s'aii scurtat dilele. 

Acum era împresurat de tâte părţile de oștirile 

creştine, închis.ca într'un staul. 

Din gi în gi oştirile creştinilor se adunau tot. 

mai strîns pe lângă Plevna, îot mai aprope. tote 

potecele dealurilor, tâte încâlcitele drumuri ale 

văilor erati păzite de Ruși şi de Români, aşa că 

nu putea nică un Ture să iasă din Plevna ca să 

ducă veşti la alte oşti turcesci, nici să intre cu 

ştiri de din-afară. 
Creştinii îşi făceaii necontenit şanţuri și se înde- 

suiaii spre redutele păgânilor. | 

Osman putea să stea în Plevna până: mai avea 

hrană şi plumbi. Neputând primi de afară hrană, 

trebuia să i se isprăvâscă o-dată. 

Iar daca ar fi vrut Osman să fugă din întări- 

turile sale, p'ar fi avut unde, căci în tot locul ar 

fi dat de redutele şi de Gstea creştinilor.
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se răsleţiră pretutindeni în Bulgaria, alungând 

resfiraiele oştiri ale puţinilor Turci, cari îndrăsneai 

să le iasă în cale, bătând pe cele ce li se împo- 

triveaă şi răsbind pe cele din cetăţi. 

Cu tote că Turcii erati pregătiţi de răsboiu nai 

bine de-cât Ruşii, având oştiri mai mări, pusci mai 

bune şi tunuri mai multe, ei şi-au pierdut cu totul 

firea şi parte căutau să se terâscă din calea Ruşilor 

parte s'aii ascuns prin cetăţi. ă | 

lar Ruşii i-ai lăsat prin cetăţi şi şi-aii vădut, 

de drumul lor. spre inima tăriei turcescă, spre Ţa- 

rigrad, căci la Țarigrad le stetea capul. 

Dar de-odată s'aii schimbat lucrurile, Turcii şi-aii 

venit în fire, iar după ce s'a ridicat eu 46tă puterea 

sa Osman-pașa din Vidin şi sa asvîrlit în drumul 

Ruşilor, arcuşul a început să cânte pe altă cârdă: 

Osman a închis calea oştilor rusesci, le-a strîm- 

torat şi le-a înglotit la un loc şi apoi le-a bătut cu 

atâta cumplire, în cât Ruşii începuseră să se uite 

îndărăt spre Dunăre, ca să vadă pe unde e drumul 

mai scurt. | Să | 

In loc să scâtă Ruşii pe Osman din Plevna, 

Osman își suflecase braţele să scâță el pe Ruși. 

afară din ţara tureâscă, și când credeai Ruşii că 

vor asvîrli peste munţii Balcanilor pe Osman cu 

Dataliânele lui, pe atunci Osman se gătea să asvîrlă 

el pe Ruşi în Dunăre. 

Ruşilor le sosise qiua strimtorării. Oştirile lor, 

mai puţine de vr'o opt. ori de cât ale Turtilor, 

împrăștiate în ţară străină şi pe un pămînt duşman, 

începură să nu mai pâtă ţine piept şi să-şi caute 

calea bătută pe care aii venit. Scoborîră de prin 

cetăţi Turcii ascunși prin ele, își ridicară capul 
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“Multe tunuri ai umblat rătăcină cât a fost; n6p tea, 
megăsindu- şi locul. 

Pe partea Ruşilor, cu tot întunerecul adînc, stră- 

jerii simţiră pe Ruși după scârţiitul roţilor şi după 

şoptitul flăcăilor, şi începură- să tragă focuri spre 

partea de unde s'audea sgomotul. Ruşii. ai stat 

pe loc, nu s'a mai mişeat nici om nici cal, și în 

urmă Turcii au contenit: focul, eredânăd, pâte, că li 
s'a părut numai. 
„Ar fi fost primejdie mare, dacă ar fi simţit Turcii. 

„Re&scolită de strejeri, ar fi sărit pedestrimea lor şi 
ar fi isbit prin întunerec pe tunari. Ar fi alergat, 
ce e dreptul, pedestrimea n6stră să se încaere cu 
Turcii, dar war fi putut să ţie piept cu ei din 
pricina. necunoscinţii locurilor. 

După ce ajungeaiă - -la locul hotărît, tunarii : ŞI să- 
pătorii. începeaii să-şi sape șanțuri de adăpost pen- 

“tru ci şi pentru tunuri, să facă parapete şi locuii 
- de scutire pentru cai. Săpai în linişte desăvîrşită. 
O singură isbitură cu sapa înti'o piatră, ori arun- 
carea prea, cu sgomot a pămîntului săpat, ar fi 
fost de-ajuns ca să deştepte băgarea' de sâmă a 
străjerilor turcă, care erai: risipiţi pretutindeni pe 
dealuri, în gropi: anume făcute. - 

In r&vărsatui zorilor; - a doua di, Joi, străjerii 
“Turci ati dat cu. ochii de adăpostirile- n6stre şi au 
dat alarmă. Tunurile nostr6 . erau aşedate - la joc 
Şi începură: să bată. Atunci s6 îndreptară tunurile 
turcesci « spre. adăpostirile Românilor, ca să-i alunge 
din ele. Dar tabarii atu, săpat diua. întrâgă şi Şi-a 
isprăvit pe deplin. adăpoştii ivile,. Șiu: b foc ici 
şi al ebuzurilor lui Osman, pe 
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totuşi Domnul Românilor voesce să intre în Plevna, 

ca să nu-l lase singur a plecat şi el — cel puţin să 

intre amîndoul de-odată în cuibul iui Osman. Dar 

a mers până la un loc şi s'a întors. EI scia de ce. 

Prin Plevna a trecut Domnitorul nostru repede. 

Pe ulițele strimte ale oraşului era un miros nesu- 

ferit de mort şi de Gmeni bolnavi. Abia putu să 

străbată de oştire. Iar generalii săi, în îmbulzâla 

cea mare, se rupseră de EI şi se pierdură, aşa că 

EL avea pe lângă sine numaivr'o câţi-va oficeri şi 

puţini soldaţi de pază. 

Se făcuse întunerec de tot. El pierdu drumul, 

din pricina întunerecului şi a stradelor strimte şi 

încâlcite. Pe unele strade începură să s'audă îm- 

pușcături. Eraui Cerchezi ascunşi care isbeaii stră- 

jile nostre. Domnitorul şi cei puţini de pe lângă 

Sine intrară în griji. Puteai să-i atace Cerchezii, 

să-i ucidă ori să-i prindă. 

După multă ocolire încâce şi încolo, deteră de 

un băiat bulgar, pe care-l întrebară românește, în 

cotro e calea Griviței. Băiatul, deşi pricepu între- 

barea, se înfricoşă, voind să fugă. După ce i-au 

spus, să nu se t&mă de Osman, că e bătut şi robii, 

băiatul a mai prins inimă și alergând pe lângă cai, 

“l-a scos din oraş pe şoseaua Griviței. 

A fost o minune, că Domnitorul cu ai săi a ajuns 

la Griviţa în bună pace. Nu-ţi vedeai nici mâna, aşa 

era de întunerec, iar drumul plin de gropi. Caii se 

împiedecaii într'una în sîrmele tăiate ale telegrafu- 

lui. Intrun loc deteră de o trăsură de ambulanţă, cu 

răniţi turci, r&sturn ată în şanţ şi sfărîmată. Erai înfi- 

orătâre gemetele acestor răniți, care aveai să petrâcă 

n6ptea în marginea drumului fără nică un ajutor.
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"Sgomotul valurilor întrecea cu tăria pe al lope- 

ților, aşa că Turcii, cu tâte că eraii cu ochii în 

patru, nu simţiră pe Ruşi. Plutele erai mânate 
de cei mai buni vâslași ai oştirii de pe Mare, cu 
tote acestea puterea apei le-a împrăştiat, încât 
numai câte-va ait putut ajunge la locul hotărît, 
cele-lalte ai fost împinse mai la vale cu câte două; 

„Şi trei mii de paşi. e 
Rușii s'adunară cu grabă la un loe. Dar cei ce 

au fost asvirliţi de.apă, aii trebuit să se strecâre 
pe sub mal până- la locul hotărit, şi n vremea 
asta i-ai simţit Turcii. Aceştia ai început să tragă 
focuri. Era întunerec însă, şi- ei nu vedeaii nică 
unde trag, nici în cine. Dar începură să pândâscă 
drumul Dunării. . 

Ruşii s'adăpostiră sub mal, așteptând să vie alte 
rînduri de Ruşi cu plutele, ca să s'adune oştire 
deștulă și-apoi să sară pe Turci. | 

Celor ce-ai venit după aceea, le-a mers răi. 
Turcii îşi îndreptară puşcile Şi tunurile pe de-asupra 
rîului şi trăgea într'una, şi cu tâte că nu vedeai 
plutele şi trăgeaii numai într'o părere, aii isbit pe 
"multe şi le-ai: înecat. 

Un obuz a isbit un ponton, plin de cai şi cu 
tunuri pe el, şi toți soldaţii, cu tunuri şi cu cai cu 
tot se prăbuşiră în apă. Pe ponton era şi un co- 
lonel, care ştia să în6te forte bine, şi ar fi putut 
să scape, dar avea la gât o traistă de piele, plină 
cu ruble pentru hrana soldaţilor, şi greutatea trais- 
tei l'a dus în adînc. 
„Cât a fost nâptea at tot trecuţ Ruşii, înglotân- 
du-se pe mal şi așteptând pe brânci ceasul năvalei. 
După ce a început să se zărâscă de diuă, Turcii 
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Cu t6te acestea colonelul Slăniceanu a rupt din 

pedestrime cinci sute de mehedinţeni şi i-a aședai 

în capul podului de peste Schit, la satul Hârleţ, 

ca să scarmene pe Turci măcar cât-de-cât, înainte 

de-a-i face scăpaţi pe mână roşiorilor. 
Lucrul acesta a tost îndrăsneţ. Turcii eraă în 

Rahovala vr'o-cinci-şase mii, şi dacă s'ar fi pornit cu 

„toţii la fugă, cum să-i împedici pe atâția cu cinci- 
sute de Gmeni? Dar i-ai împedicat. Mehedinţenii 
erai puţini la pod, dar erati nişte flăcăi voinici şi 
vrăşmași de morte ai Turcilor, şi i-ai ţinut pe loc 
şi le-au risipit mulţimea în tâte părţile. Dar despre 
lupta 'lor voii povesti mai târdiiă, căci ea s'a întim- 
plat a doua qi după serbătârea sfinţilor Arhangeli, 
iar noi am rămas cu povestea la cele ce sati 
petrecut cu două dile înainte de Arhangeli. Şi până 
ce-aii ajuns Turcii pe mâna Oltenilor de la poă, 
ai mai păţit bieţii multe de-tâte. 

VI. 
Sera a sosit oștirea şi a doua gi diminâţa, a şi 

început lupta. Despre giuă se lăsase însă o câţă 
pe câmpiile Rahovei, în cât nu se vedea om cu 
om. În întunerecul acela steteaă soldaţii noştri gata 
să plece spre şanţurile turcesci; era tăcere ca în 
mormiînt în văzduh şi linişte pe întinderea văilor. 
Abia pe ia prânzişor s'a rădicat puţin negura şi 
s'a mai limpegit cerul. Atunci, la lumina s6relui, 
tunurile n6stre începură să bubue. Din 22 qe guri se 
răvărsă foc şi perire asupra cetăţuilor de pe dealu- 
rile din partea unde steteati dorobanţi, şi dintr'alte 
16 guri de la Bucoviţa, unde S'aședară roşiorii. 
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își săpaseră pe c6ste şanţuri, apărate de tunuri, iar 
printre pomi ascunseră șiruri de ostaşi ochitori. 

Ruşii, cu o putere de două ori mai mare . decât 
a Turcilor, începură bătaia întro diminâţă pe la 
patru ceasuri. Lupta a ţinut t6tă diua. Turcii s'a 
apărat, vitejesce, dar copleșiți şi de număr şi strîm- 
toraţ și de lipsa plumbiloi, ati trebuit să se tragă 
tot mai spre adîncul puterii lor. Se făcuse n6pte 
şi lupta nu se domolise, dar Turcii erau pierduţi, 
căci steteai grămadă la un loc, împinşi de tâte 
părţile spre reduta cea de căpetenie. Pe la nouă 
ceasuri seara, dou bataliâne turcesci s'asvîrliră 
spre Ruşi rupându-le rîndurile, şi scăpând la larg 
apucară drumul spre Vidin, ca să se împreune cu Osman. a . | 

Aceștia sînţ singurii Turci cari n'aă cădut prinşi în mâna -Ruşilor,  Cea-altă oştire tâtă — la vr'o $6pte mii de Gmeni — a fost prinsă. 
Periseră însă peste 1300 de Ruși. 
A- doua gi —la patru Iulie — Nicopole a intraţ în stăpânirea Ruşilor. Ruşiă puteaii acum să rădice al doilea pod peste Dunăre, dela Nicopole la Turnu- Măgurele, ca să-și mai înlesn&scă dru ile. Tot odată ei îşi lărgiră calea şi scăpaseră de grija că “Osman are să le sară în spate avînd la Nicopoie - cetate tare, unde să-şi adune puterile cele împrăş- tiate de-alungul Dunării până la Vidin. -Călăreţii ruși sai resfirat în tâte părţile ca să ia în stăpânire valea rîului Osina, iar o parte din pedestrime, sub comanda generalului “Şildner, a pornit de-alungul rîului, ca să se întâln6scă în. valea rîului Vid, la -Plevna, cu altă 6ste care venea dintr'alţă parte. Orăşelul Plevna era “punctul de 

za
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locului de acolo şi se varsă în Dunăre. Acestea 
sînt mai spre Apus: Iskerul şi Ogostul. Intre aceste 
trei rîuri, “câmpia e drâptă şi pustie de sate, dar 
cu cât sapropie de Dunăre, câmpia se înalţă; 
în urmă încep colnicele, apoi dealurile care se țin 
în urmă lanţ până în malul Dunării. Cât ţine 
câmpia, tot locul era pe vremea asta acoperit de 
oştiri călăreţe, Ruși cu Români în amestec. Intre Vid şi Isker r&sbiră de mult călăreţii, iar după luptele de la Dubnie şi Teliş ei se aşegară temeinie pe întinderile câmpiei. Intre Isker şi Ogost răsbiră întâiu roşiorii noştri şi după bătaia ce-ati dat-o Turcilor la Kneja, sau întins -pe câmpie de-a latul Până pe sub pâlele dealurilor de la Dunăre. 
Dar dealurile eraă stăpânite de multă tărie de păgân, ascuns în redute şi virît în şanţuri, prin satele cari stai rezimate de picidrele dealurilor. Iar aceste dealuri erai apărarea cetăţii Rahova: dincolo de dealuri, pe malul Dunării, sta înfrico- şata cetate întărită cu trei rînduri de şanţuri şi cu redute pe crestele dealului, 
Ai. noștri, prin cercetași şi iscoditori, ai aflat că Turcii în Rahova sînt cu veghiere, dar că nici gând n'aii să plece spre Plevna și că de-o cam-dată nu sînt mai mulţi de șase mii, și că se pot aduna în scurtă vreme de prin orăşelele vecine încă pe atâţia. ă 
Trebuia deci isbiţi cu iuţime, până ce n'apucă să se adune. 
Apărările cele mai din margine, spre. Răsărit, ale Rahovei erau cam la vre-o cinci-spre-gece chilo- metri : două redute, una de-asupra satului Vadin, | iar alta chiar în ripa Dunării la Ostrov. .
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E adevărat, că nu se pâte o vară întregă numai 
cu dile frumâse, nici. r&sbâe îndelungate numai 
cu birunţe. Infrângerea Ruşilor n'ar fi fost lucru 
mare, dacă răul ce le-a dat de cap la Plevna ar 
fi fost numai o întîmplare. Dar vădură ei că Plevna 
are să-i încuree multă vreme, şi că înfrângerea lor 
e numai prevestirea, unui şir întreg de înfrângeri. 

Se mângâiai şi ei ca 6menii când îşi pierd sărita. 
Ba, că oștirea lor era prea puţintică să se prindă 
de piept cu mulțimile lui Osman, ba că Turcii 
aveai puşcă mai bune, ba că năvala lor asupra 
Plevnei a fost prea cu pripă și că Osman le-a 
întins o cursă. Şi câte altele. 

Tâte erau adevărate, ce e dreptul, dar cu atâta 
mai r&ă pentru Ruși. Nimeni nu i-a silit să dea 
năvală fără să ştie unde; nimeni nu i-a alungat 
dindărăt, dacă erai puţini, să se vîre în vizuniile 
Plevnei. Şi dacă plecaseră la răsboii cu puşci mai 
prâste, nu Osman era de vină; iar dacă era vorba 
de cursă, nu cel ce o întinde e prostul, ci acel 
ce cade în ea. 

Tote acestea erati ce erati. Dar Ruşii se plângeai, 
"că vina cea mare a înfrângerii lor, o pârtă numai 
Românii. | - | 

Noi însă nu dasem ajutor 'Tureilor nici dea- 
dreptul nică pe sub mână. Nici piedecă Ruşilor în drum nu le pusesem. Dimpotrivă, pe “Turci i-am |. strimtorat cu tunurile, iar Ruşilor le-am făcut în- lesniră. Chiar la cucerirea Nicopolei noi le-am fost de multă ajutorinţă, bătând cu tunurile n6stre de peste Dunăre în cetatea Turcilor. | 

Atunci, cum ? 

Pentru paza cetăţii cucerite şi a mulţimii de
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-crescea merci. Oficerii nu mai sciaii ce să înc6pă. 

De geaba strigau băeţilor să facă linişte, de geaba. 

ameninţa cu revolverele. Căpitanii chemaiă pe 

lângă ei pe flăcăii compăniilor lor, dar câți-va 

“soldaţi eraii aici, alţii într'alt colţ al redutei, unii 

afară prin şanţuri, alţii pe câmpul deschis, ne- 

putând să pătrundă la adăpost. 

Şi toţi strigau, toţi se frămîntau ajungă la 

:adăpost, se asvirleai înainte să-şi facă loc, cădeau 

peste morţi, se r&sturnau unii peste alţii şi pe 

-de-asupra îi tot boteza cerul şi mereii fulgeraiy 

:puşcile Turcilor din reduta vecină. 

Ta urmă, după vre-o două ceasuri se făcu linişte 

“si rînduială. Companiile se adunară, parte în re- 

dută, parte în şanţuri. Se rînduiră străjeri parte 

de-alungul parapetelor, cu puşcile în mână, parte 

prin şanţuri ca să fie gata de luptă, dacă sar fi în- 

tîmplat să viă asupra lor Tureii. Câte-va companii 

aii fost rînduite să adune morţii din redută și parte 

săi arunce peste parapet pe câmp, partie să-i strîngă 
la un loc într'un colţ al redutei. Iar altele s'au 

“culeat prin gropile de sub crucea redutei. 

Sanitarii încercaseră s'adune, la lumina faclelor, 

pe morţii de pe câmpul de prin prejurul redutei, 

dar focul Turcilor i-a neliniștit într'una, şi n'a 
putut aduna de cât pe morţii căduţi mai pe de 

latură. 

Jalnică şi plină de amar a fost n6ptea acâsta 
şi mai s'o uite nici în morimînt acei cari ai frăit-o: 

Răniţii de pe câmp, cât a fost nâptea de lungă, 
au. cutremurat cu gemetele lor inima oștenilor din 

redută. Unii se rugau să nui lase Singuri ca să 
moră fără ajutor mârte de câine, alţii strigaă
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România», și vuetul strigării lor se isbi din deal 
în deal şi dus până departe răsuna peste văile 
Plevnei, repetat de dece ori «Trăiască România !» 

IA. 

In vremea acâsta, oștile nâstre din faţa Opane- 
zului, erati de mult încăerate cu Turcii lui Edem 

„de prin redutele de acolo. 
Turcii aveai la Opanez patru redute mari. Pe 

una, pe cea de către Miază-N6pte a satului, s'as- 

vîrli colonelul Dona cu dorobanţii din Vlaşea şi 

cu vînătorii batalionului întâiu. Turcii se împotri- 

veau cu desnădăjduire, apărând cu înverșunare 

reduta. Dar bătuţi în câste de tunuri şi "n faţă de 

_pedestrime, ei fură goniţi cu baioneta şi dându-se 
'ndărăt s'adunară în reduta cea mare din sat. 

La reduta despre Miază-di a satului s'asvirli 
colonelul Sachelarie cu vînătorii batalionului al 
patrulea, cu dorobanţii din Teleorman şi cu puţini 
dorobanţi din Ilfov, ajutaţi de câte-va companii de 
linie. După o luptă straşnică din plumbi şi- apoi 
dup'o năvală cu baioneta, Turcii se retraseră din 
redută, după vr'o două ceasuri de împotrivire. 
adunându-se şi aceștia în reduta cea mare din sat. 

La acâstă redută se lupta însuşi Edem pașa, 
Lupta era stăruitâre ; Turcii s'apărau cu cea mai 
din urmă mânie, tocul lor era neîntrerupt. S'adu- 
nase pe capul lor (6tă oștirea nâstră câtă era pe 
acolo. . 
Domnitorul Carol alerga î în tote părtile şi singur 

cârmuia luptele. La Opanez era svîrcolire mare,
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Domnitorul şi cu Marele-duce at r&mas t6tă 

n6ptea acolo ca să fie aprope de oştiri, şi ai dormit 

în plâie: 
PR 
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IX. 

Acum mă întorc cu povestirea la oștirile n6stre, 

ca să vă spuiii cu ae-amănuntul cum s'au luptat. 

Ai noştri năvăliră în două locuri, la Plevniţa şi la 

Griviţa. Am să iai lucrurile pe rînd, şi să vă po- 

vestesc mai întâit cum s'a petrecut lupta la Plevniţa. 

E o poveste jalnică, povestea Plevniţei. Am fost 

bătuţi de Turcii din ea. Dar nu e rușine s'o spunem. - 

Ne-am bătut vitejesce şi am mers la morte ca la 

nuntă, şi dacă n'am biruit, a fost voia lui Dumnezeu. 

Ne-ar fi ruşine s'o spunem c'am fost bătuţi, dacam 

fi fugit de luptă ori ne-am fi purtat r&ă cum-va. 

Dar așa cum ne-am purtat, Plevniţa e o laudă 

pentru noi. 

Se rînduiseră două regimente, ca să isbâscă 

Plevniţa. Unul de dorobanţi, şi anume cei din Putna 

și din Tecuciă, şi un regiment de linie, al optulea. 

În r&vărsatul zorilor, companiile ai plecat din 

lagărele lor şi s'a apropiat în linişte de redută. 

De prin tâte cotiturile văilor se vedeai răsărind 

flăcăii noştri, alunecând în tăcere pe sub riîpi, 

adunându-se în batalisne şi aşteptând ceasul nă- 

vălirii. | 

Se adunaseră în trei locuri. Dorobanţii din Brăila 

şi. din Rîmnie şi un regiment de linie s'au îngră- 

mădit prin văile Bucovei, ca să fie de sprijin; două 

bataliâne, unul de linie şi unul al dorobanţilor



46 
  

“De la Griviţa înainte, pe ceealaltă parte a Plev- 
neji, se întindea alt şir de redute pe la câte-va 
sate până în malul Vidului. Acest șir de întăriri 
aveaii să-l bată Ruşii. 

Frei dintre, oştirile de pedestrime ale nâstre sati 
îngrămădit la cele doug redute de de:asupra satului 
Griviţa. Aceste redute închideaă şos6ua ce duce din 
Plevna spre Rusciuc şi eraă cele mai tari și mai 
cu măestrie aşedate dintre t6te câte le avea Osman 
pe lîngă Plevna. . - 

Oştirea din Moldova-de-jos s'a aşegat prin văile 
Bucovei, ca să bată reduta Plevniţa, pe care o nu- 
mesc cărţile -reduta No. 2; oştirea din Moldova- 
de-sus s'a rînduit prin văile pâriului Griviţa, câ 
să bată reduta numită No. 1. lar oștirea din Mun- 
tenia-mare a stat mai îudărăt, ca ste de sprijin. 
 Redutele erâii la depărtare de 600 metri una de 

„alta. Ele se numiaii împreună Abdul Kerim-tabia, iar 
la un loc cu tâte întăriturile care apăraii Plevna 
despre Miagă-nGpte se numea frontul de la Ianik- 
Bair. Intre ele şi împrejurul lor eraii semănături 
de porumb. Spre partea despre Plevna se întindea 
la spatele lor 0. vale largă, cu. c6stele line, iar 
împrejur colnice tăiate: d& vălcele. a 

Redutele. oraii cam de vr'o cinci-deci de metri 
pătraţi, avâna parapete înalte, şânţuri adânci îm: 
prejur. şi alt rînd de şanţuri înaintea lor şi gropi pentru vînători. Iar între ele erai legate cu şanţ de adăposi. în-'reduta Nr. 1 *) erai trei bataliâne 
turcesci cu 5 tunuri, iar în cea-V'altă 5 bataliâne 

  

*) Noi le-am botezat cu No. 1 şi No. 2. Numele lor turcese era Kanli-tabia — cea cucerită de no0i— și Hafiz-bei, ceealaltă. 
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pe unde veni ajutârele din tabără, fără ca să le 

vadă Tureii. o Da 

- "Mercuri, a doua qi după intrarea lor în redută, 

Românii s'apucară cu virtinte să-şi întărească para-. 

petele spre partea Tureilor. Până acum pârapetul 

era mai puternic şi mai înalt spre Răsărit, de Gre-ce : 

pe partea aceea năzuiseră Românii asupra Tureilor; 

acum trebuia întărit parapetul despre Miază-n6pte, 

căcă de partea asta erai acum duşmanii. Totă 

qiua de Mercuri ai lucrat Românii la redută. Unii 

săpară şanţuri în faţa redutei, alţii umplură sacă | 

cu pămînt şi făceau din ei pereţi, alţii cârpiră strică- 

ciunile pricinuite de tunuri, dincolo aşedai tunurile 

în ferestruele parapetului, prin redută adunaii 

noroiul, asvîrleai morţii peste metereze, scurgea. 

bălțile şi își așegaii cu rînduială mărunţişurile lor 

şi ale Pureilor câte le găsiră împrăștiate. 

Seara isprăviseră cu reduta. S'apucară acum să 

sape drumul spre tâbără. Tâtă n6ptea ai săpat şi 

aă: ridicat pămîntul, făcând adăpostiri înalte spre 

partea Tureilor. Diua pai putut să lucreze din 

pricina focului turcesc. Aă lucrat însă nopţile, Joi, 

Vineri şi Sâmbătă. Drumul acesta mergea de- 

adreptul la reduta nostră de la movilă. Duminecă 

n6ptea drumul era gata, așa că, pitiţi pe după zidul 

de pământ, flăcăii noștri puteai umbla în voie de 

la redută până într'o vale. scutită, şi de aici la 

tabără. e | 

pot Duminecă n6ptea aii început, să sape şanţurile 

de apropiere între: reduta n6stră şi a. Turcilor. De 

la colţurile Griviței” aveai să sape două șanţuii 

depărtate unul de. altul, iar la capetele lor, pe 

mijlocul câmpiei dintre redute, aveati să se, mai sape



20 

în r&sboiă, oștirea nâstră trebue să aibă coman-. 
dant român. _ 
Dar Ruşii voiaii să le fie oştirea nâstră numai 

picidre de alergat, iar cap să n'aibă. Iar noi nu 
voiam să ne fie oştirea fără cap, şi nici eu cap 
străin să n'o vedem umblând de ici până colo. 
Ce le-ar fi păsat Ruşilor, în ce foc ne-o asvirl. Și 
dac'ar fi biruit Rușii, noi nu ne-am fi ales nici 
măcar cu lauda lumii, căci tâtă lumea ar fi gis, 
că Ruşii au biruiţ și generalii lor, după vorba, că unde e capul, acolo sînt şi picidrele. 

Şi, după cum steteaă lucrurile pe atunci, aveati dreptate să nu ne primâscă tovarăși pe bună drep- tatea frăţiei. Ei, cei tari şi puternici, cu oştiri multe, câtă frunză şi iarbă, și 'ncereate prin multe răs- bâie, nu simţiat nici o nevoe să se întovărăşâscă 
cu noi, cei puţini, care abia de câţi-va ani isvodi- serăm o oştire mărunţă Și încă nepurtată la nici un r&sboii. Ei se. vedeai destul de “mulţi și de tari, ca să isprăvâscă singuri. cu Turcii. ' Iar, cână le spuneam, că ne mână gândul să mergem de capul nostru la r&sboii — noi într'o parte și Ruşii întw'alta, căci e mare ţara turcâscă și, că de vom. câştiga, a nâstră să fie lauda, iar „de vom perde rușinea numai a nâstră să fie, Ruşii he sfătuiati să stăm pe loc. Zicea ei, că le-am strica rostul şi le-am încurea numai drumurile lor, lar ca prieteni, chipul, ne proroceaă că de ne vom „amesteca în răsboiu, vom eși fără dâr” Şi pâte şi cu pagubă şi cu ruşine. E 

Şi vă&qându-ne sprinteni şi cu boi, Ruşii se uitau cu batjocur 
se întorceau cu capul la drâpt 

  

gânduri de răs- 
ă şi cu milă la noi ; 
a și dai din umeri  
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ilor, îndesese strășnicia plumbilor şi culcă, de- 

aprâpe, pe cei ce năzuiaii să intre pe pod. Turcii sînt 

desnădăjduiţi, ei n'au altă cale: se prăbuşesce cu 

neţărmurită mânie spre pod şi, împinși unii de alții, 

se îndâsă prăvălindu-se spre ai noştri. Schimbul 

de glânţe e mai des de cât sînt năvălitorii de deși, 

şi dincolo şi dincoce îndârjirea n'are margini. Ei 

se bat ca 'orbii, în neştire, căci întunerecul era așa 

de gros de puteai să-l pringi cu mâna. 

Mulțimea de Turci cădută pe pod împiedica tre- 

cerea celor ce sosea, şi soseaii mereii. Acum cei 

de la spate se îmbulzeaui înainte, iar cei dinainte 

se îmbulzeaii îndărăt, se călcat strivindu-se unii 

pe alţii şi zăpăceala se făcea tot mai mare. «M& 

băeţi» strigau sergenţii «să nu slăbiţi focul! Ne 

încă Turcii, dacă le dăm drumul !» 

Mehedinţenii aveai plumbi din belșug. Trăgeaii 

înți'una. Trecuse un ceas, de când tot împuşcail. 

“Precură două ceasuri, trecură trei. 

Dar nu mai puteaii. Se zărea de diuă, şi -Mehe- 

dinţenii începură să-și ia rămas bun de la viaţă, 

în gândul lor. Aveati să-i copleşâscă Turcii și să-i 

ucidă pe toţi până la unul. 

«Pierim, dom! căpitan ! Pierim cu toţii, ea ş6recii 1» 

strigat Oitenii şi trăgeaii cu totă puterea mâniei 

lor cei din urmă plumbi. 

«Dacă e să pierim», dise căpitanul, «să pierim ca 

Jeii nu ca şorecii! Săriţi, băeţi din şanţuri, şi daţi 

cu baioneta !» 
Ce era să mai facă? N'aveai plumbi. Şi ieşiră 

Oltenii din adăpost şi săriră la morte vădută cu 

ochii. S'asvîrliră.pe pod cu baionetele. Atâta le-a 

rămas. Să moră cu toţii.
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„vedea reduta. Avea să urce dealul din faţă, iar 
acolo pe câma dealului să se încaere cu Turcii. 

Trîmbiţele începură să cânte dintr'odată, doro- banţii cu baionetele pe puşcă și cu faşine în braţe începură s'alerge pe €clinul dealului. Ei apucaseră mai spre stânga, iar oștenii de linie spre dr&pta, 4 ca s'ajungă din două laturi la redută. 
Căpitanul Mărăcineanu pe jos, cu sabia în vânt, „fugea din răsputeri la deal. Câsta era lină şi cosită - de curână, dar pămîntul, cum era umedit de plâie, se încărca pe cismele flăcăilor şi le îngreuna .aler- gătura. | , e Ai noştri vedeai reduta, dar nu pe crâsta dealului, ci la depărtare de vre-o opt sute de paşi pe loe oblu. Augiră strigătul Alah, Alah al Turcilor, care năvăliră pe parapet îndată ce au vădut pe ai noștri apropiindu-se. Şi-i vedeati cum tot răsar unul după aitul pe parapet şi stau drepţi, căutând spre Ro- * Mâni, fără să tragă focuri. Asta n'o înțelegeau ai noştri; bănuiai numai, că Turcii voesce să-i lase să se apropie bine de redută, ca să-i isbâscă mai cu nădejde. a 

Uită-i mă! strigau dorobanţii. Pe ei copii! sti. gail sergenţii, iar maiorul Şonţu : Tot înainte, flăcăi. Aprâpe de vîrful dealului, când. se credeai ajunşi pa loe oblu, dorobanţi Îşi resfirară rînduriie, gă- tiţi să încâpă cu împuşcătura, iar cei din linie 

    se strînseră unii lângă alţii, în şirură de bătae, şi ” se gătiră cu baioneta întinsă salerge în gână ! 
| 
] 
l 

drumul de la crâsta dealului până la redută. «Tot înainte, copii» striga Mărăcineanu, <aşa să ne-ajute Dumnegeă după cum ni-e gândul!» a Și cu toţii de-odată r&săriră. pe crâsta descope- 

*
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Ton Nicolae, în vreme ce scoțându-și batista ca să-și 

ştârgă sângele şi sudârea de pe înfierbîntata frunte 

cădu străpuns fără de veste cu baioneta. Toţi aceşti 

patru oticeri avură aceeași sârtă ; la aceiași redută 

îşi văgură companiile nimicite cu totul, fără ajutor 

din urmă; toţi patru periră în ' vederea tuturor 

companiilor şi fură apoi tăiaţi în bucăţi de păgânii 

din redută. | 
Şi cu ce inimă sai bătut oștenii cei de rînd! 

Când s'a asvîrlit în şanţ căprarul Ciucă, și-a uitat 

de puşcă şi în mânia lui a început să isbâscă orbesce 

cu pumnii, iar la vederea asta, moldovenii săriră 

cu toţii grămadă în şanţ şi, ca și când mar fi ştiut 

pân'acum lucrul acesta, ca la poruncă îşi întOrseră 

toți puşea şi începură să isb6scă fără milă cu patul 

puşcii. Spun, că pe câma şanţului Vasile al Moșnea- 

gului, scăpându-şi pușca, se repegi şi apucă de- 

odată pe doi Turci de gât, stigrumândui de be- 

regată, şi nesciind ce să facă, îi tot împinse spre 

şanţ, dar întw'astă vreme, îl apucase şi pe el de gât 

un “Pure. Galben-vînăt de sugrumătură el tot îm- 

pingea înainte pe cei doui Turci şi mai galbeni. 

Iar, când a cădut Turcul care-l strângea de gât, 

isbit de un Român, Vasile al Moșneagului dete 

TPureilor din mânile lui vînt și-i prăbuşi în şanţ, 

Alergă apoi şi asvîrii unul după altul vr'o cinci 

Turci în şanţ, iar cu al şaselea a cădut şi el. 

Dintre zece sergenţi, câţi avea batalionul, opt mu- 

riră acolo sub redută, iar doi, răniţi de morte, periră 

în spital. Fapta unuia dintre ei, a lui Burduja, am 

spus-o mai înainte. Burduja era din satul Boroia; 

în batalion nici dintr'un sat nu erau atâţia 6meni 

ca din Boroia — şi aveaii doi sergenţi. De aceea
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„în curte nu i-ati intrat, ba nici pe aprâpe măcar 
n'ai putut să ajungă. Iar Osman era tot în Plevna, 

“mai îndărătnic şi mai sumeţ. de cât mai înainte. 
Şi Ruşii şi Românii se luptară cu multă. vitejie şi 

aii dovedit că ştii să moră, dar și Osman s'a apărat 
cu atâta bărbăţie încât îngrozise. pe ai noştri şi 
puse în uimire lumea. Cu-tâtă ura nostră împotriva 

i luj, generalii creștini, ai Ruşilor Şi, al noştri, se 
uitati. la Osman ca la: 0 icână: Şi nu 'ştiaii cum să-i 
mai laude. purtarea şi mintea. Duşman ne era, dar 
om care. îşi apără şi el ţara lui; şi păgân era, dar 
soldat. care își tace. datoria Pentru care a jurat.
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conj6re pe Turci, aceştia însă nu aşteptară sfirşitul, 
ci ieşiră din şanţ, r&sfirându-se spre reduta cea mare 
a Griviței. NE | 
Românii intrară în redan şi împlântară steagul 

pe câma șanțului. Acum Turcii din tote redutele 
mărginaşe, vădend steagul, începură să bată cu tu- 
nurile, căci pân'acum n'a putut bate spre redan, 
ca să nu bată într'ai lor. Işi adunară focul de 
“pe tote crestele numai spre redan, ca să ne alunge 
ori ca să neîmpiedece de a ne întocmi redanul 
așa ca să ţie piept cu tunurile din spre Plevna. 

Căpitanul Lupaşcu veni repede cu tunurile şi 
ascundânduise după redan isbea cu multă mânie, 
ca: să dovedâscă focul Tureilor. Iar dorobanţii în- 
dată ce se vădură în redan, începură să sape şi 
să schiinbe redânul, făcându-i comă ce adăpost 'pe 
partea despre Griviţa, adecă luară movila de pămînt . 
de pe o lature a șanțului şi o puseră pe cealaltă 
lature. o 

Până n6ptea târgii ai tot împuşcat Turcii spre - p ! redan şi Vai bătut cu tunurile. Peste n6pte Ro- 
" mânii ai săpat în linişte şi 'cu mare zor şi şi-au 
făcut din redan o redută, cea dintâiu a n6stră, în 
faţa. dușmanului. Dorobanţii: din Vaşlui şi din Iaşi 

" S'ail aşezat apoi temeinic în reduta lor, şi steagul "României fâlfăia acum pe '0 cetăţue înaltă; în. ochii Turcilor la vre-o câte-va sute: de paşi. Chiar. în n6ptea aceea strajerii noştri sau apropiat de Plevniţa şi de Griviţa până la vr'o şâpte-sute de . „meiri, şi şi-aii făcut gropi de adăpostit şi aii rămas acolo. o Sa o 
Vitejia Românilor a pus în mirară chiar şi-pe Ruşi. Ţarul Alexandru a trimes cinci-deci de cruci 

mr 
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încalece, dar calul speriat de împuşcături, nu stetea 
locului şi se isbea merei. Nu era vreme de pierdut; 
colonelul dete calului drumul câmpiei, să se ducă 
unde o vrea, iar el plecă pe jos. . 

Turcii din sat, când aă vădut compăniile înain- 
tând, şi-a adunat focurile spre ele, lăsând în pace 
reduta. In redută r&măsese maiorul Ulescu cu vre-o 
cinci-sute de Gmeni, ca să păzâscă robiţii. 

Uşile caselor din sat erai închise cu zăvorul, 
iar de pe ferestre trăgeau Turcii focuri. Ai noştri 

- se ţineaii strînşi, după colonel. 
«Aici, băeţi, la casa asta! strigau din drâpta 

şi flăcăii se repegiai spre casă, Unii trăgea spre: 
ferestre, alţii se trudeau să spargă uşa ; mulţi îm- 
pușca de-aprâpe în streașini ca să aprindă casa. 
Iar dacă răsbeati înăuntru, se încăerau cu Turcii 

Prin tindă și prin odăi, se prindeaii de piept şi 
se svircoleai, se străpungeai cu baioneta, ucidân- 
du-se la strimtâre. | i 

Turcii aveati topâre în casă, aveai revolvere, 
şi se apărai bine. Mulţi aveai nisip, pe care-l 
aruncau în ochii băeţilor noștri, şi până ce băeţii se sbuciumaiă cu ochii închişi, Turcii îi tăiaii bucăţi 
cu topârele. - a _ 

O s6mă de Turci putură să-şi mântue capul cu fuga, apucând-o prin grădini. S'aă vădut însă 
câți-va cari sai asvîrlit de-a dreptul între com- 
păniile nostre, fără veste, doborând cu toporul pe 
cei zăpăciţi. a Mă 

Și așa înaintaii Românii din casă în casă, îm- 
puşcând în tâte-părţile, apringând casele şi alergând să ucidă pe Turcii cari săreaii pe ferestre căutând S să fugă. Glânţele turcesci isbeati copacii de pe
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Și acum, ca şi la lupta dintâi, ei porniră de două 
părţi tot pe unde ai pornit atunci: unii pe la Bu- 
cova, alţii pe la Radișelu şi pe la Griviţa. 

Ruşii sai asvîrlit vitejeşte spre 'Turti. La satul 
Radişelu se încinse încăerarea cea mai turbată ; 
Turcii apărai sâtul ca nisce adevăraţi viteji. Gene- 
ralul Scebelef, cel ce trecu Dunărea în not cu ca- 
zacii, ajunsese într'un rînd până 'n Plevna, ne- 
vădut de Turci, dar a tost împins îndărăt. O parte 
din Ruşi se târîră pe brânci prin porumbiștea 
din marginea satului şi, când fură aprâpe de liniile 
turcesci, se repedgiră cu toţii de odată şi apucân- 
du-se de piept cu Turcii, i-ati scos din sat. | 

Ascunşi prin grâă, s'apropiară acum de o redută 
şi găsind-o slab apărată săriră în şanţuri. Dar, ca din 
poveste, ies Turcii cei ascunşi prin porumb şi luând 
pe hRuşi între două focuri, i-aă scos din şanţuri şi 
s'au încăerat cu ei piept la piept prin porumbişte. 
După luptă, tot porumbul de acolo era una cu 
pămîntul şi cadavrele stetâai grămadă. Ruşii nă- 
văliră apoi iarăși spre redută şi o luară cu ba- 

“ionetele; 
| 

Repede acum savânţă Ruşii spre culmea d6- lului, dar tunurile turcesci le risipesc rîndurile. 
Jumătate din: oştirea rus6scă s'aşterne câmpului, 
dar Rușii dai vîrtos înainte şi ajung pe culme. De aici vedeai Plevna. Ey începură să chiotâscă 
de bucurie. 
„ Atunăă însă, de pe o culme. înv 
tunuri și din spre Plevna se v 
culme o negură de oştire turcâs 
ail rămas încremeniţi, o clip 
îndărăt. Dar, 'din întîmplare 

ecinată s'augiră 
edea răsărind pe 
că. Ruşii de groză . 

ă s'au gândit să fugă 
, le sosiră nisce bata-
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regimentului. Acum după- mine, şi Dumnegei să 

ne ajute !» | 

Maiorul Ulescu mergea cu Gmenii lui în frunte. 
Steagul era desfăşurat, şi flăcăii înaintau în linişte. 

Nu se audea nici un sgomot, decât scîrţăirea zăpedii 
îngheţate şi şâptele oficerilor cari îşi îndemnaii 

Gmenii să mârgă în linie. 
Acă, ori că Turcii din şanţuri aii simţit pe Ro- 

mâni după'scîrțăitul zăpedii, ori după şâptele ofice- 

rilor, ori după filfăitura steagului, Dumnedei ştie: 

Dar când ai ajuns companiile în dreptul puţului, 

s'a pomenit de-odată, că Turcii îi. întîmpină cu. 
un foc de puşci, nespus, de iute, apoi începură să 

le trimâţă de bună-sosire obuzuri. şi ghiulele. 

Nu se vedea încă reduta. a LL 
Câţi-va flăcăi ai căqut trăsniți de gl6nţe; pe 

mai mulţi i-aă trînțit jos schijele de obuz. O sehijă 

a isbit steagul drept în mijloc și i-a rupt făşii din 

pânză, asvîrlindu-le peste compănii. Turcii trăgeau 

cu puşea numai într'o părere, căci nu vedeaili nici 

ei pe ai noştri. Da a 

Atunci colonelul a strigat: Pas alergător. Gor- 

niştii începură să sune de năvală și Gmenii înce- | 

pură să alerge. De aici se despărţiră companiile, 

după porunca dată, unele la drâpta, altele la stânga. 

Cele ce aveai s'o ia la stânga, ai fost oprite 

în drum. de focul Turcilor, căci în partea asta era 

mai. puternic. Companiile abia putură să str&bată 

prin glânţe până la șanțul de la stânga puţului 

şi, credând că vor găsi adăpost, sai pitit în şanţ. 

Dar șanțul nu era gol, cum sa ştiut din spusa 

ispititorilor de astă-diminâţă. In capătul cel apro- 

piat de redută, erau Tur. Aceștia începură să
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sânge. Impotrivirea vâstră nu e de nici un folos, 
şi vitejia ce-o arătaţi n'are rost». 

Lui Osman i-a scris Marele-Duce, dar trebuia 
să-i scrie Domnitorul nostru, căci el era Căpetenia 
oştirilor de la Plevna. Dar Domnitorul n'a voit, 
dicând, că El nu vrea să-și bată joc. de Osman. 
Avea dreptate Domnitorul, Judecând după vred- 
nicia de până acum a lui Osman, era o batjocură 
să-i ceri să se dea prins ca un mișel. 

De alt-fel scrisârea era bine-voitâre ; lui Osman, 
nimeni nu i-ar fi adus mustrare, dacă s'ar fi plecat, 
dându-se rob. A făcut cât p6te omul care vrea; 
ajunsese să n'aibă ce mânca, și n'ar fi fost ruşine dacă ar fi încercat să-și seâtă oștirea din negrăita stare de ticăloşie la care ajunse. | Osman-paşa a răspuns însă Marelui-Duce ca un adevărat om viteaz: «Sînţ şi eu, ca D-ta, nedoritor de vărsare de sânge, mă feresc de mârte şi mă bucur 
că ai gânduri așa de blânde Şi ţi-e milă de cei ce sufer. E vrednică de un viteaz bunătatea ce o ai, că mă rogi să cruţ viaţa 6menilor şi să mă feresc de sângiuri. Dar ori cât de primejduit aş fi, şi oră şi cât aş vrea să înlătur vărsarea de sânge, nici prin vis nu-mi vine gândul să îndemn pe soidaţii mei să se dea prinşi. D-Ta ne plângi de milă; te rog să nu ne maj Plângi, căci noi nu ne ştim în- tr'atâta nefericire şi nevoie, cum credi. Ori şi cum ar eși lucrurile, mi-e tot una : eă, cu viteaza mea oştire, ne . vom bate până la cea mai din urmă picătură de sânge, apărând cinstea şi drepturile patriei mele». 
Acesta a fost răspunsul lui Osman. In ce stare era el în Plevna, şi cât de hotăriţ şi de îndrăsneţ Yor-
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-ar fi. scos şi dintwaceste. sate, căci bieţii Turci se - 
-speriaseră de tunurile nâstre cât de bine ochiaii, 
şi: ar fi fugit. Aşa însă, ai noştri s'a ferit să se. 
lase la luptă cu ei, neavând putere: destulă de 
Smeni. | a ăi 
“"Tureii fugiră Şi din partea asta. şi s'adunară — 

„tot împrejurul cetăţii şi :aprâpe de ea-—-prin. satele 
„despre Mieqă-Nâpte, dincolo ăe Vidin, în susul 
Dunării. Lucru era limpede: trebuia să ne luăm 
“după” ei. e Re a 
„Aici însă era o piedecă,-— o vale, a Topoloviţei: 

" mlăștin6să şi cu greă- de trecut. Până şă facem 
poduri şi să căutăm drumuri: pentru pedeştrime, 
cele două regimente de roșiori apucaseră să trâcă 
dincolo, cu caii în not, ca să înspăimânte pe furci. 
Dar vâdând Turcii, că- soşiorii. sunt singuri, fără 
ajutor şi sprijin de pedestrime, le-ai eşit înainte, 

“şi Roşiorii aă fost siliţi să fugă, ocolind" drumurile 
până departe. Turcii n'aveai 6ste “călărâţă, ca să 
ia în'g6nă pe roşiori, și așa 'ai noştri aii scăpat 
numai cu atâta. | | . _ 

„„. Pedestrimea a trecut, apoi şi ea în scurtă vreme, . 
cu tunurile, şi s'a întins în pr6jmaXidinului până 

„-în Dunăre. Turcii din partea asta sau adunat şi 
“ s'aii întărit în satele Smârdan şi nova, sub Vidin. 

Asttel Vidinul era împresurat, întoemâi cum 
fusese Plevna, de tâte părţile. Oştirile n6stre s'aă 
înglotit, făcând lanţ în jurul cetăţii de trei părți— 
căci de-oparte era Dunărea. Dar și de partea asta 

” Vidinul era în bătaia tunurilor nâstre de la Ca- . 
lafat. N i i
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arămadă. Cei ce putură s'ajungă prin văgăunile ma- 

lului și prin trestişuri, ai scăpat cu viaţa ca vai 

de ej. Pe cei ce fugeai încă înainte, ajutaţi de 

noroc, voiră roşiorii să-i urmărâscă până ce le-or 

face sfîrşitul, dar regimentul Uianilor n'a voit să 

mârgă mai departe, ca să nu-și alerge caii. 

XI. 

Garnisâna Rahovei a fost risipită, ca pulve- 

rea când o arunci în tâte vînturile. Din miile de 

Gmeni nu s'a ales nimic. Unii aă căgut robi, alţii 

aă pierit apărând redutele şi năvălind la podui 

Hiîrleţuiui, mulți vaii potopit şi Sati înecaţ, iar cei 

rămași s'aii împrăştiat fără urnă, luând, lumea în 

cap de grâza călăreţilor noştri. 7 . 

Dorobanţii cu colonelul Slăniceanu aii intrat din 

partea despre Răsărit în oraşul Rahova, de-odată 

cu Roşiorii cari veneaii despre Apus. Prin redute 

şi prin oraș Turcii îşi lăsaseră muniţiuni şi multe 

de-tâte cari aă cădut în mâna Românilor. 

Steagul românesc a fost ridicat pe tote redutele 

şi de-asupra orașului. Rahova era a n6stră ! 

Generalul rus cu ulanii săi se întorsese cu t6tă 

graba de pe câmpiile Schitului — lăsând pe Ro- 

şioră să urmărâscă pe Turci — şi în gonă veni 

spre Rahova ca să intre în ea. Ce inimă la Ruşi 

şi cum se purtaă ei cu noi! După ce ulanii n'a 

făcut nimic, cât ai ţinut luptele la Rahova, acum 

“pe ascunsul se întorceau de pe câmpia luptei ca 

să apuce a.intra în Rahova înaințea Românilor, 

cu gândul să se laude că ei au pus întâi piciorul 

întracest cuib al păgânilor.
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îngrămădindu-i într'un colţ, toteam vre-o trei-sute 
ca şi în cealaltă redută. Aveaii și două tunuri. 

Maiorul a împlântat un fanion pe parapet, şi se 
gândea să lase şi aici o pază, iar el să plece în 
sat. Dar nu mai audea împuşcături în sat. Se vede 
că se isprăvise lupta într'un fel. Dar nu scia cum. 

Nu după multă vreme, flăcăii augiră trîmbiţele 
n6stre sunând de adunare, dincolo de Smârdan. 
Atunci le-a venii inima la loc, căci ştiau. că e biruit - 
Smârdanul. 

În vremea ac6sta se văqură prin câţă niște com- 
pănii apropiindu-se de redută. Nu ştia nimeni 
cine sînt, iar soldaţii noştri săriră pe parapet cu 
puşcile încărcate şi se găteai să tragă. Maiorul sta 
pe gânduri. 

Să fie Români? Nu credea. De unde să vie ei, 
dintr'acolo ? Dar Turci, iarăşi nu puteai să fie: 
compăniile se vedeai înaintând ca la adunare 
de oști, nu în şiruri strînse de. bătaie. Pote că 
sînt Turci cari nu ştia că reduta e cucerită și acu 
vineaii într'ajutorul ei. 

Maiorul s'a urcat în pici6re pe parapet, s'a uitat 
multă vreme, s'a uitat mai bine prin câţă şi în 
urmă a strigat flăcăilor : 

«Nu trageţi, copii, că sînt dorobanţi !» - 
Nu eraii mulţi şi aveaii cu ei pe un sub-oficer. 

Regimentul dorobanţilor fusese trimes să bată re- 
duta de dincolo de rîul Delenca, de unde s'audeaă 
toemai acum împuşcături, dar a fost, rupt de focul 
turcesc. Mâna acâsta de dorobanţi eraă dintre cei 
rupți.. Neputând să mârgă înainte, ei s'au abătut 
încâce, vădând fanionul pe redută. 

Incă de pe vremea, când se muncea maiorul să
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Atundă, începu de-odată să bată un tun de undeva. 
Era al nostru! Era două ! De pe un deal de-aprâpe 
tunurile isbeai în gl6ta Turcilor, în grămadă, și-i 

„risipeai. Atunci Mehedinţenii deteră iama în tur- 
cime, repegindu-se în fuga mare. Acum să fi vedut 
cum săreai Turcii în rîu, ca brâscele, şi se ri- 

“sipiră prin pădurile de pe malul drept al Schitului. 
Se împrăștiară ca potărnichile, iar tunurile nu-i 
slăbeai nici de un rup, şi dorobanţii îi ajungeau ! 

Dar de ceealaltă parte a rîului era şi mai frumos. 
Incepuseră Roşiorii să-și joce caii. 

Turcii, cari veniai în urmă cu bagagele, vădând 
că pe pod nu echip să străbată, să strecurară încet 
prin  întunecimea nopţii la vale pe rîu -şi găsiră 
un vad. Malul rîului fiind înalt, fugarii în groza 
lor ca să-şi mântue capul, răsturnară sacii cu făină 

- ŞI cu orez în rîă, asvîrliră de-asupra cortfiri, haine 
şi tot ce aveaii, ca să umplă matca rîului până la 
înălţimea malului. Apoi pe podul acesta deteră 
năvală ducând în spate răniții; trecură caii în not 

"prin apă, desfăcură tunurile de pe roţi şi le trecură 
în braţe, și răsbiră cu multă pierdere de Gmeni pe 
malui celalalt. 

Dar când să se vadă scăpaţi la larg, iată că răsar 
ca din pămînt roșiorii noştrii cu ulanii TUȘĂ şi se 
iau după dînşii. Vai de maica lor! Roşiorii taie şi 
străpung pe câţi îi întâmpină, îi iaă în g6nă pretu- 
tindeni, pun mâna pe tunurile lor, le prind tâte 
bagagele şi muniţiunile încărcate înt”'o sută cinci- 
zeci de care; strivesc sub copite pe câţi se înpo- 
trivesc, iar pe cei ce se dat prinşi îi iai în stăpânire. 
Intr'una îi hârţuesc pe câmpiile Dunării şi-i alungă 
spre mlăștini, unde se încă bieţii Turci ciae pe 

p
e
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Curcanul: pe când noi trăgeam tot. în gol, ei tot. 

în carne vie. 

Osman erâ general în armata de genii şi însuşi - 

își croise planul de apărare, alegând cu multă pri- 
cepere locurile ce trebuia întărite, şi întărindu-le 

cu multă iscusinţă şi mai ales apărându-le.cu îndă- 

rătnicie vitează. EL .avea ca ajutor pe un paşă, 

care fusese maior în armata germană, un Neamţ 

de felul săi care se turcise. Acesta era mare pri- 

ceput la lucruri de adăpostire. Şi mai avea Osman 

şi generali buni şi purtaţi prin r&sbdie.. La cea 

mai puternică redută, lz Griviţa, care era. inima 

Plevnei. şi unde aveaii să năzuiască mai mult: 

duşmanii “sti ca s'o ia, avea comandant pe un ge- 

neral bătrîn, cuminte şi cumpătat, pe Adil-paşa 

care făcuse multe vitejii în r&sbâie. Pomenim pe 

acest Adil-pașa, căci el a fost care-ne-a potopit 

pe noi Românii așa de r&ă la Griviţa, şi împotriva 

lui ne-am luptat noi atâta vreme. 

Oştirea lui Osman era al6să. El avea -câte-va 

bataliâne din garda Sultanului. Când a plecat din 

Vidin, îşi alese cele mai voinice. batali6ne, iar pe" 

cale şi-a adunat de prin gernis6nele de pe malul 

Dunării tâte numai batali6ne dintre cele mai de 

frunte. Compănii. mai slabe, trupe de milițieni şi - 

de voluntari, ori oști de adunătură, n'a voit să 

adune pe lângă: dînsul, şi mai bine â căutat să - 

aibă puţini şi buni de. cât, mulţi şi răi. In dilele 

dintâiii a dat. afară "din Plevna companiile cele 

fără orînăuială ostăşescă “ale Başibuzucilor; mai 

târgiii a primit şi de acestea, de nevoe, dar nu le 

ducea în foc, ci le întrebuința la săpături, la: că- 

rături şi la altele de felul acesta. Ostile de adu- -
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tabără mare cu grenadirii. Roșiorii, amîndouă regi- mentele, şi două regimente de călăraşi, trecuseră peste rîi de mult şi cutreeraă câmpiile ; dar pedes- rime a trecut abia acum, în (Omnă, după. sosirea grenadirilor. . 
Cei trecuţi peste rîi erai oștenii cei ce ai bătut Griviţa, adică Moldovenii din țara de sus, doro- banţii din Botoşani şi din Dorohoi, cei din Roman şi din Bacăii, apoi regimentul a] Ş6ptelea de linie, Şi vînătorii din Piatra-Neamţului ”), 
Inglotindu-se oştile creştine pe de tâte părţile Plevnei, ni se curmase grija ce o duceam de drumul Nicopolei. De aceea dorobanţii cei trimeşi cu Slă- Diceanu să-l apere, nu mai aveati nici un rost. Ei Puteai să se întârcă și să intre în tabăra Plevnei. Dar nu era nevoe să se întârcă. 
Domnitorul sa gândit să mai trimâtă puţintică ste lui Slăniceanu, ca să fie la un loe vre-o cinci mii de Gmeni, şi să-i pornscă înainte spre Rahova ca să ispitâscă locurile. 
Slăniceanu avea cu el trei bataliâne de dorobanţi moldoveni, din Gstea care a fost strivită la -Plev- niţa : avea pe Tecuceni, un batalion aprope întreg; pe Putneni, vre-o pâtru-sute, Câţi au mai r&mas din batalionul lui Şonţu în diua când aii fost poto- Piţi în Valea-Sângelui; şi avea şi pe cei 140 de dorobanţi din Neamţ şi din Sucâva, singurii r&maşi din cei opt-sute câţi ai năvălit la Plevniţa cu maiorul | 

*) Batalionul al doilea de vînători, cu tâte că era recrutat din judeţul Prahova și sta în Ploesci, făcea parte din Ostea Moldovenilor din Iara de sus şi se numea «din Piatra Neam.- țului». 
”
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numele lui Dumnegeii, mulţi blestemai şi pe Turci 

şi sârta lor, iar alţii își chemai pe nume mamele 

ori copiii lor, şi vaetele de pretutindeni îţi sfişiau 

inima. Şi se văetau și Ruşii răniţi, pe limba lor, 

şi Turcii pe a lor; şi pieţii flăcăi, cei teferi, se 

îngrozeai şi închideaii ochii de milă, când se gân- 

deaii ce o fi acolo pe deal, ce .svîrcolire de Gmeni 

ciuntiţi de vii, în plâie şi în frig și fără de nică un 

ajutor. 
Când încetaă focurile turceşti, şi din întîmplare 

nu s'audea nici un gemât, se făcea o linişte ca în 

mormânt, o linişte mai sfişietore de inimi de cât 

sgomotul puşcilor şi vaetul răniților. Dar asta ţinea 

o clipă, şi Qe-odată vre-un urlet înăduşit şi lung 

al vre-unui rănit ce se svîrcolea mușcând pămîntul, 

resuna fioros prin. adîncul întunerec, jar el era ca 

un îndemn, căcă după el începeau de pretutindeni 

vaetele şi răgnetele. Peste trei mii de Gmeni aco- 

pereai pămîntul, și din trei mii de piepturi strivite 

răsăreaii vaetele celor ce se luptau cu mârtea.” 

Aceştia însă, cel puţin erai în mâna lui Dum- 

neqei ; vai însă de acei ce se sbăteau în mâinile 

“Pureilor ! Tâtă nâptea aii audit ai noştri ţipetele 

desnădăjduite ale răniților de la ceealaltă redută, 

de la Plevniţa. Indată ce ai fost împinși îndărăt 

Românii, Turcii din Plevniţa ieşiră din redută şi 

se năpustiră asupra răniților de sub polele redutei 

şi de prin Valea Sângelui, şi și-ail bătut joc de 

trupurile mârte, iar pe răniţi i-au târît de picidre 

spre redută și i-ai batjocorit în chip neomenesc. 

I-ai desbrăcat până la piele, le-ai tăiat rînd pe 

rînd urechile, nasul, limba, 'mâinile, întâiii până 

în încheietura palmei, apoi până în cot şi până în
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Mulţi dintre locuitorii oraşului și mulți dintre soldaţii cei mai slabi de înger fugea din Plevna şi cădeau prinși în mânele oştirilor n6stre. Din qi în di numărul fugarilor turci crescea. La început ai noştri se milostiviră de ei şi le dedeai haine și mâncare, mai târdiă însă, v&gânăd că fugarii se fac tot mai mulţi, au venit pe gândul să nu-i mai pri- mâscă. Se vedea, că Osman însuşi da voe Omenilor şi soldaţilor mai Prăpădiţi de bâle şi de sărăcie, să fugă, ca să mai scape de guri care cerea pâne. Fugarii, se rugau însă de ai noştri, să nu-i trimâtă îndărăt, mai bine, dacă vreau să-i împuşee, mai cu drag suferind mortea de cât să se întâreă în Plevna şi să mai tragă lipsurile şi nevoile fâmei şi ale gerului. 
De la aceşti fugari sciriceaă oștirile n6stre despre starea nevoiaşă a lui Osman. Fi spuneai, că ostașii turci sînţ siîrşiți cu totul, că pe lângă tâte urgiile lipsei mai avea să îndure şi stricăciunile ce le făcea tunurile creștinilor, mai ales despre Griviţa unde steteai Românii 

V. 

Din di în gi s'aşteptată împresurătorii, ca Osman să iasă cu puterea din Plevna. Soldaţii lui şi aşa erau meniţi să piară de bâle, de trig şi de f6me, şi dacă era vorba să m6ră, ce le păsa lor în ce chip îi ajunge mârtea. Era de priceput, că Osman va ieși cu ai săi hotărît, ori să deschidă drum, ori să piară cu toţi ai săi, Şi că prin urmare diua ieșirii sale va aduce o luptă desnădăjduită, o încăerare
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șanț, Ion al Gângului, scăpându-și puşca, se plecă 

după ea şi n'o găsi, dar dete cu ochii de un sac 

gol, cădut de pe parapet. Il luă, şi ce-i dete prin 

gând, sări la un oficer ture, îi vîri sacul în cap şi 

“începu să-l ghiontuiască. Gângu cădu isbit cu to- 

porul, dar până să-şi descurce Turcii pe oficer din 

sac, îi năpădiră ai noștri. 
Aii mai sărit în şanţ mehedinţenii după sergentul 

lor Mihaiă Luca şi Ion Călugăru, şi muscelenii după 
Ion Mitrache al lor. Seâseră pe Turci dia şanţul 

„acesta, şi acum năzuiaii la şanţul de sub redută. 
Ilfovenii deteră să-l încunjdre şi se isbiră piept 

la piept cu Turcii. i 
De-odată însă se lăţi printre ai noştri vestea, 

că a perit şi colonelul Măldărescu. Il şi vădură 
dus pe. braţe, şi se înfricoşară cu toţii. Colonelul 

într adăvăr nu era mort. Ii căquse calul ucis și; 

„ast-fel, pe jos; sta tot în bătaia pușşcii, dar de-odată 
toemai când se întârse spre vale, simţi că-i slăbese - 
genunchii și nu-l mai ţin picidrele. Un glonţ isbin- 

du-l în curmeziş, îi străbătuse printr'amândouă 
fluerele picidrelor. El a cădut; de grabă, flăcăii 

Vai ridicat şi, mai de vale, punându-l întrun pat 
de tabără Vai dus la cârmuitorul luptei, la Slăni- 
ceanu, pe moviliţă. 

Măldărescu tocmai spunea comandantului. cum 

stă lupta sus pe deal la redută, când din tabăra 
“tureâscă un glonţ, care părea rătăcit, despică vîntul 

și șuerând se înfipse în stinghia patului în care 
zăcea colonelul. Dar nu era rătăcit, căci îndată 

după el sosiră altele şi altele şi în urmă o plâie 

întrâgă, tâte spre locul unde stătea Slăniceanu cu 
oficerii povăţuitori.
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Românii să trâcă cu un vapor dorobănţime la 

Rahova, s'aii îngrozit. Pe lângă tâte, i-a sfîrșit și 

pe ei obosâla luptei, apoi periseră mulţi dintr'ai 

lor, mai mulţi de cât de ai noştri, și eraii slăbiţi. Aju- 

tre vedeaii că nu le pot sosi, de vreme ce roşiorii 

aţineai drumurile spre Vidin. Ast-fel, de tema că 

vor fi înconjurați de tâte părţile şi că, dacă vor 

întârdia, se vor îngloti oştile române şi atunci nici 

să fugă nu vor mai putea, Turcii din Rahova sait 

pregătit să iasă din cetăţui și să apuce drumul 

Vidinului. 

Ceaţa le-a venit 'în ajutor, par'că ar fi rugat-o. 

Nebăgaţi în s6mă de Români, ei și-aii putut face 

în liniște pregătirile, şi-au adunat muniţiunile, şi-aii 

încărcat carele şi-aii așteptat să sosâscă noptea, ca 

să potă fugi mai cu veghiere. i 

Ai noştri nu sciaii nimic. Câţi-va Bulgari din 

orașul Rahova, întâlniți de ostașii noștri, spuneai 

că 'Turcii caută în ruptul capului care şi boi prin 

oraş, şi că prin cetăţui e zarvă şi zor. Dorobanţii 

bănuia că e vorba de fugă — și le părea răi, 

căci doreati să-i scarmene pe Turci cum se cuvine, 

mai întâiă -— dar nu se aşteptau lao fugă aşa 

-de grăbită. Că Turcii vor îi siliţi să fugă peste rîul 

Schitului, asta o sciati ai noştri, şi tocmai de aceea 

ai pus pe mehedinţeni la podul Hârleţului peste 

Schit, pe şoseaua ce duce la Vidin, iar pe roșiori 

îi înşiraseră dincolo de Schit de-alungul şoselei. 

XI. 

Mehedinţenii de la podul Hârleţului ai fost încu- 

nosciinţaţi de călăraşii noştri, să se ţie gala, că 

| 12-
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asta tunurile să bată în Turci de trei părţi: de 

peste Dunăre, din partea dorobanţilor de la Los- 

covăţ şi din partea Roşiorilor de la Schit. Turcii, 

dacă ar fi s'o rupă la fugă, n'aveaii unde fugi de 

cât ori la vale pe câmpia către Plevna şi atunci 

încăpeaii pe mâna Călăraşilor, ori pe părtea des- 

chisă spre Schit către Vidin şi atunci încăpeaii pe 

mâna Roşiorilor. In celelalte două părţi nu puteai 

fugi: nici n'o să s'asvîrlă în Dunăre, nici n'o să se 

arunce pe rîpa Loscovă&ţului. Era lesne de făcut 

socotâla, că Turcii vor fugi, dacă o fi până într'atâta, 

pe partea deschisă spre Schit. Acolo ar fi dat numai 

de călăreţi, şi ar fi mâncat numai o bătae. Dar și 

alt-fel, părţile de loc întmacolo eraii în puterea Tur- 

cilor, deci ar fi fugit spre ai lor de-alungul Dunării. 

Dar dincâce, ar îi ajuns întâiă pe mâna Doroban- 

ţilor şi apoi pe a Călăraşilor. Iar când e zor-nevoe 

să te alegi cu bătae, tot mai bine e să mănânci 

numai una de cât două. Şi în urmă nici nu aveai . 

ce să eaute-pa câmpiile despre Plevna, căcă într'a- 

colo. nu le-ar fi fost cu îndemână. 

Bine ar fi fost, dacă am îi putut să nu lăsăm 

Turcilor cale deschisă pe nicăiri, să le închidem 

calea Vidinului cu pedestrime şi să-i prindem pe 

toţi în Rahova, ca pe Osman în Plevna. 

Dar nu era de unde să luăm pedestrime, ca să 

o aşedăm la gura văii. Oştirea ne era şi aşa puţin- 

tică, şi n'ar fi fost cuminte s'o împărţim ică O mână 

de 6meni şi colo o mână, ca nu cum-vă să ne gă- 

sâscă Turcii într'amîndouă locurile putinţei și slabi: 

Vorba dorobanţului: «de cât să ne bată Turcul pe 

noi, mai bine să nu-l batem nică noi pe el, numai 

să fugă şi să ne lase cetatea». 
Vl
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De cincă luni încheiate stetea Osman închis în 

Plevna, şi mai bine de patrusprezece săptămâni. 

trecuseră de când sai împreunat oştile nostre cu 

ale Ruşilor ca să facă sfîrşit îndărătnicului paşă. 

Osman se împotrivea vitejesce şi nu voia să se 

dea prins. El tot trăgea nădejde de ajutor din două 

părți: de la cetatea Vidinului, de unde plecase el,. 

şi de la Sofia. In Vidin era 6ste de vre-o dous- 

spre-dece mii de Gmeni cu multă mulţime de tunuri, 

iar de la Vidin de-alungul Dunării până la Rahova 

mai era pe atâta 6ste. Iar de peste munţi puteai 

să-i sosâscă oştiri mari, căcă Turcii aveaii destulă 

putere. Osman se bizuia, după încredințarea Sul- 

tanului, în 6stea de vre-o şâse-zeci de mii ce avea 

să-i sosâscă dintro gi într'alta pe drumul Sofiei. . 

Dar acâstă 6ste a fost numai o nălucire a luă 

Osman. Sultanul dete întradevăr poruncă unui 

paşă, Mehmet-Ali, să adune risipiturile de ste şi 

luptătorii de adunătură la Sofia, şi să alerge să 

despresâre pe Osman. Dar Mehmet n'a isprăvit 

nimic, şi chiar. dacă adunase în câte-va- rînduri 

Gste mare, s'a temut să vie cu ea spre Plevna.
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“torului lor şi ai multor generali străini. Mergaaii 
mai cu încredere, cu porniri de mândrie şi cu frică de ruşine. 

Pentru înflăcărarea luptătorilor, Domnitorul dete 
poruncă să .cânte musicile, iar dorobanţii să-şi des- 
făşdre steagurile. Vînătorii s'asvirliră de. după 
movilă și iuți începură s'alerge spre şanţuri. In 
fruntea lor era neastimpăratul maior Candiano, „_«un oficer de sărbători» cuim îi diceaii ceialalți, căcă era în reservă şi era avocat. Când a început ră&sboiul el şi-a asvirlit cărţile de legi, apucând de bună- voie sabia şi a sărit în foc, Caruse el însuși să 
m6rgă în fruntea tuţuror la Grivi a, şi de patru 
ori la patru năvale a fost tot cel mai apropiat de 
focul Tureilor, iar la urmă când ai răsbit vânătorii în redută pe urma lui răsbiră, | . a 

Musicele.cântaii cu mare sunet marşul r&sboiului, tobele răpăiaă cu nebunie cântecul, și de-odată s'a- mestecară 'trăsnirile de pușci cu urletele de 6meni, şi cântecul trîmbiţelor şi al tobelor.cu vuetul țunului. Turcii băgând de sâmă pe Domnitorul! nostru, ai început să tragă cu pușcile spre el. 
O bombă șueră prin aer şi se sparse drept între seneralii din suita Domnitorului. Acâsta era a doua care i cădea la picidre. Cea dintâiă i căquse la Cafafat.. | 
Generalii străină urmărea cu mirare şi-cu sărire de inimă năvalnica înaintare a Românilor: Vedeaii pe vînători şi pe dorobanţi întrun amestec, oficeri cu soldaţi,-şi cum cu toţii ajunseră la şanţuri cât. „ai clipi din ochi. Sergentul Stan a lui Toader Şi <ăprarul Dumitru Constantin, amândoi din Ploescă, ai sărit mai întâiă în şanţ, apoi după ei locote-
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seră, Mărăcineanu şi Panu morţi, iar ceilalţi doi 

răniţi de plumb şi întinși pămîntului. Locotenentul 

Şurcă a căgut, trăsnit de glonţ, în şanţul redutei; 

mei sub-locotenenţi ai batalionului periseră, iar 

ceilalți patru nu se puteai lupta, că erai răniţi 

de baionetă. Intreg acest batalion avea pe atuncă 

numai cinci-spre-dece oficeri, şi dintre aceștia șâpte 

aii murit şi şâpte aii fost, duşi pe braţe la ambu- 

lanţe, spintecaţi de baionete şi pătrunşi de glonţ. 

Unul singur a r&mas feafăr ca prin minune. 

Nespus de vitejesce s'ati asvîrlit spre perire ser- 

genţii acestui batalion : erai cincă-spre-qece de toți, 

şi numai doi s'au întors în tabără, ceilalţi ai rămas 

de vecie în şanţurile turcesc. | | | 

Iar Qin batalionul dorobanţilor putneni periră 

mai puţini oficeri — eraii şi mai puţini de cât în 

batalionul de linie — dar r&mase de veci sub re- 

dută jumătate batalionul. 

După ce a perit Mărăcineanu, care mai ţinea pe 

flăcăi strînşi pe lângă sine, pieţii noştri băeţă rămaşi 

fără oficeri se svîrcoliră de capul lor, duşi înainte 

ori la stânga ori la drâpta, numai de căprari. lar 

mai apoi, în agonia din urmă, flăcăii se isbeaii în 

neştire ; fie-care făcea după placul săi, se întorcea 

şi. se asvîrlea cum îl ducea capul şi ochii. 

Atunci, colonelul Ipătescu, cârmuitorul luptei, în- 

cepu să se sbată cu gândul, s'asvîrlă spre redută 

pe dorobanții din Tecuciii. Dar i-ar ți dus la perire 

vă&dută, şi ar fi fost de g6ba totul. Sub redută ră&- 

maseră abia o mână de 6meni luptători, la ce să-i 

_mai ţie acolo în perire? El făcu deci gorniştilor 

semn, să sune de retragere. 

Audind semnalul, Turcii rădicară un chiot până.
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în gând să ia reduta, şi vedeai bine că sînt as- 

vîrliți îndărăt de Turci, ca o minge, şi nu se lăsau. 

Era de nepriceput lucru de ce nu mai venea 

brigada rus6scă, cea rînduită ca 6ste de reazem, să 

se amestece în luptă şi să sprijin6scă pe Români. 

Generalul rus de două ceasuri vedea de după un 

deal svîreolirile Românilor şi audea vuetul luptei, 

dar sta cu mâinile în sîn şi nu se gândea să sară 

într'ajutor. El avea porunca să plece spre Turcă 

la orele cincă, şi, ascultător poruncii, lăsa să se pră- 

buşâscă pămîntul, dar nu voia să se misce până 

la ceasul hotărît. Pentru asta a primit aspră dojană 

de la mai-marii săi, căci şi fără poruncă trebuia, 

din volnica sa făptuire, să sară cu brigada în cli- 

pele când: vădu că Românii sînt ajunși la parapet. 

Era la cinci ceasuri. Domnitorul nostru porunci 

Ruşilor să între odată şi ei în foc. Acum că se por- 

neaii şi Rușii, mai prinseră putere ai noştri, 'căcă 

prea erai scăduţi cu inima și cu numărul. 

Acum era acum. Maiorul vînătorilor, Candiano, 

umbla printre soldaţi şi-i îndemna 'spunându-le, 

că acum la un loc cu Rușii ei sînt mai mulţi de 

cât 'Turcii, şi dacă singuri Românii erau cât pe 

aici să-i răsbâscă pe păgâni, acum ait să-i vînture 

- din redută oti la fugă lungă până în Plevna, ori 

pe cale mai scurtă până în iad. Maiorul era om 

de carte şi ştia fel de fel de pilde de prin cărți. 

Așa că punea pe foc inimile soldaţilor. 

Năvala acâsta, a treia, a fost mai înfierbîntată 

de cât tâte. Românii porniră rînduiţi tot ca mai 

înainte, dar acum abia puteai străbate spre şan- 

ţuri din pricina morţilor şi a răniților ce zăceaii 

pe câmp. Şi se împiedecai, şi cădeaii, şi se ridicati
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VI. 

Ziua de Miercuri, la o săptămână după Bobo- 

16ză, 12 Ianuarie 1878 a fost hotărită pentru lupta 

cea mare. Românii aveau să dea năvală de pretu- 

tindeni. asupra satelor de pe lângă Vidin, cari 

aveai oştire ?'n ele. - 

Lupta de căpetenie avea să se dea la Smârdan. 

Satul acesta era ţinta luptei. Dar ca să-l potă bate 

cu folos, Românii trebuiau şă ţie încureaţi pe Turcii 

din celelalte sate, ca să nu alerge la Smârdan. 

Aceste sate erau 'Tatargicul, Rupeea şi Rainovcea, 

dar mai ales Novoselul.. . | 
Să vă povestesc întâiii luptele de ia satele acestea. - 

- Partea de oştire din faţa Tâtargieului începu lupta 

încă de cu nâpte. Regimentul dorobânţilor Gorjeni 

şi Vâlceni împreună cu al optulea de linie, se asvirl 

asupra Tatargicului. 
__ In vremea asta, tote tunurile din partea locului, 

bat asupra Novoselului, ca să împedice pe Turcii 

din satul acesta de a veni într'ajutor la Tatargic. 

„ Tureil îndată “ce zărese pe ai noştri că înainteză, 

le ies înainte şi încep să arunce cu multă străjnicie 

plumbii. Cei din Noyoselu, neputând îeși de frica 

"tunurilor nâstre, încep şi €i la rîndul lor să bată 

cu tunurile spre dorobanţi noştri. 

Dorobanţii înainteză cu inima voinică şi dati nă- 

vală cu multă virtute. “Avîntul lor eresce, când 

văd. pe de altă parte a' satului sosind” în pâs aler- 

gător regimentul de linie. 

Era câţă p& câmpie şi frig. Abia răsărise s6rele. 

Soldaţii. noştri alunecaii pe zăpada înghoțată şi e cu 

>
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căci Edem își pusese tâtă puterea să ţie în loc pe 
Români, ca să nu p6tă scobori în şesul Plevnei. 

Iar pe şesul Plevnei era altă svîrcolire. Adil-paşa 

vădându-se“isbit în spate de dorobanţii din Buzău 
şi din Ialomiţa, alături cu două regimente de linie, 

s'a întors spre Români, ca să-i asvîrlă îndărăt în 
Plevna şi să-i seâtă iarăși pe dealuri. 

Acum lupta se petrecea în două locuri, sub dea- 

lurile Opanezului pe şesul oraşului Plevna; şi pe 

dealuri de-asupra, la redute. i 

In gura văii Bucova, stea lui Adil își făcuse 

şanţ de apărare şi se "mpotrivea dintrînsul apărând 

şesul. Colonelul Algiu care intrase în Plevna cu 

batalionul, trebui să plece pe şes, căci după împuș- 

cături i se părea că Românii aii nevoe de ajutor. 

Şi se încăerară cu toţii pe şes, şi s'a pornit o iuptă 

nebună. 

Era pe la amiadi. Pe deal la redută lupta se făcea 

tot mai crâncenă, dar în urmă ai noştrii răsbiră pe 

Edem, îl înconjurară de tote părţile şi-l năpădiră 

cu baioneta. Edem, cu o parte din oştire, a rădicat, 

steag alb şi s'a dat prins. Românii ai pus mâna 

pe trei mii de luptători turci, pe vr'o două-zeci de 

tunuri şi pe t6tă muniţiunea lui Edem. 

Dar altă parte din oștirea lui Edem se mai împo-: 

tmivea pe deal. Românii o tot împinseră la vale 

apoi a asvîrliră pe șes. | 

Şi ast-fel, pe când s'apăra vitejeşte pe şes, Adil, 

se pomeni de-odată că de pe tote dealurile Opa- 

nezului îi curg în cap rămăşiţele oștirii lui Edem. 

Turcii alergaii la vale în ruptul capului, cu tunurile 

după ei, şi se tot îngrămădeau pe şes, aducând cu 

dînşii perirea lui Adil.
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VIII. 

De-odată începură să curgă iarăşi gl6nţe spre 

compănii. După mulţimea lor, se vedea că Turcii 

sînt în număr mare de unde trag. Indată alergară 

câţi-va băeţi să ispitâscă locul şi aduseră vestea că 

Turcii trag dintr'o vălcea de pe marginea satului 

Inova, că locul e şes până la ei, lar adăpostire până 

acolo nu e de cât un şanţ de grădină, la vre-o 

cincă-gecă de paşi de compănii. 

Românii încep să alerge repede, spre şanţul 

acela, se asvîrl în el şi trag spre urcă. Le venea 

bine aşa, căci eraii osteniţi de tot şi acum împușcail 

culeaţi. Colonelul stetea în picidre, aşegându-și 

Gmenii la locuri, şi nu băga de s6mă că glânţele 

îi şuerai pe la urechi. 

Turcul, pe care-l scăpase de msrte, începu să 

facă semne colonelului, să se vîre în şanţ. Colonelul „ 

sa adăpostit în urmă, lângă un gornist, şi luând , 

puşea din mâna acestuia a început să tragă în 

Turci. EL era cunoscut ca un bun ochitor. Insu-și 

povesteşte, că în dreptul lui a văqut pe un Ture 

bărbos, cu o traistă legată în spate ca o raniţă, 

cum tot ieșea pe malul vălcelei, ochia spre Români, 

şi iarăş se da jos. Colonelul l-a pândit, ţintind spre 

el, şi de trei ori a tras şi nu l-a nimerit. Turcul 

tot ieşea pe mal, dar a patra 6ră plumbul colo- 

nelului l-a răsturnat în vălcea. 

După vre-un sfert de ceas, Turcii ai încetat 

dintrodată focul. Părăsiseră vălceaua, dându-se 

îndărăt prin Inova spre sâtul Capitanovcea. 

Iarăşi se făcu linişte. Compăniile eşiră din şanţ,
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obicinuita lor Vineri, pe care o ţin ca noi creştinii: 

Duminica, dar şi un praznic mare de-al lor, Rama-- 

zanul, ţinut cu multă cucernicie şi rugăciune. Cre-- 

gură ai noştri că. vor putea lovi fără veste pe 

Turci, găsindu-i în mână cu biblia lor nu cu armele. 

Şi întradevăr purcii erai la rugăciune când iau 

lovit ai noștri. e 

Românii s'adunaseră, cu multă linişte în piaţa 

lor, rînduiţi pe companii —la o asvîrlitură de piatră 

departe de redută — şi tocmai când era s6rele - 

cruce la amiazi, eşiră dorobanţii din Vlaşea şi din 

"Peleorman şi deteră năvală. In rînd cu ei era o 

companie de 6meni cu scări, cu saci umpluți cu 

câlți şi cu taşine. 

Alcătuirea. acestei companii e o pildă frumâsă. 

de credinţă şi de vitejie. Cei din companie erau: 

flăcăi de prin mai multe regimente, cari s'adunară 

de bună-voe şi se "'mbiară să mârgă *n foc. Un 

locotenent umbla din regiment în regiment, în- 

trebând : Cine vrea dintre voi.să intre de bună-voe 

în luptă ? Şi din tote părțile răspundea voinicii, 

aşa că la urma urmei, mai toţi erait gata să sară 

în foc. S'aii ales, apoi, cei mai sprinteni. 

Dorobanţii de data asta nici n'aveat puşeile în- 

căreate, ca să nu tragă focuri şi_să deştepte pe 

urci. Nici nu era nevoe de plumb, căci din piaţa 

n6stră puteai s'ajungi din câte-va sărituri la şan- 

urile turcesci, iar acolo era nevoe numai de 

baionetă. 

Ca vintul de Iuţi s'asvîrl dorobanţii din paralela 

lor, repedi ca o furțună străbat câmpia şi cât ai 

bate în palme ajung la șanțurile turceşci. Repedi 

au fost Românii, dar Turcii ai fost şi ei repedi..
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Griviţa că Turcii nu se mişcă în reduta lor, ati 
trimes pe sergentul Cumpănaș cu o mână de doro- 
banţi mai cu suflet să vadă ce e în reduta tureâscă. 
Aceștia eşiră din șanțuri, apucară pe câmpie și se 
apropiară pe brânci de Plevniţa. Nici o împuşcă- 
tură nu i-a întîmpinat, nici un fes nu s'a zărit. 
Intrară în redută şi o găsiră g6lă. 

Repede ai noștri se adună, ies din şanţurile lor şi 
iau în stăpânire Plevniţa. Işi potrivese tunurile spre 
reduta. Bucovei, credând că într'însa sînt Turci, şi 
încunoştiinţeză despre tâte acestea pe cârmuitorul 
luptelor din partea așta, pe colonelul Cerchez. 

In Plevniţa nu găsiră ai noștri de cât lucruri 
aruncate în neorînduială. Norocul lor, că cercetară 
reduta cu.de-amănuntul înainţe de a intra într'însa, 
căci Turcii puseseră iarbă de puşcă sub ea şi ai 
lăsat fitilurile aprinse. Dacă ar fi întârqiat Românii 
numai cu un sfert de ceas, ar fi fost asvirliţi în 
văzduh. 

Colonelul Cerchez a dat de ştire prin telegraf 
Domnitorului Carol la Poradim, că Turcii fug. Pe 
când vorbeai amîndoi, telegraful dintr'odată a încetat de a mat răspunde. Tocmai în clipita aceea Bulgarii tăiaseră sîrmele telegrafului — eraii Bul- gari, plătiţi de Osman să strice sîrmele, ca să nu să p6tă înţelege generalii noştri, 
Domnitorul a plecat în g&6na calului pe dealurile 

de la Bucova. - 
„Acestea se întîmpla în faptul dimineţii. Colo- nelu] Cerchez a poruncit oștirilor sale să înainteze spre Bucova, înştiinţând pe Ruşi să nu tragă spre Bucova, luând din greșală pe Români drept Turci. Tot înti”aceeași vreme oștirea din faţa Opane-
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«Sări, Dochiţă; haide, Măriucă ; străpunge-l, An- 
"gelină !» a 

Sa potrivit că Gheorghe al Dascălului, din Şaru, 
s'asviîrlise spre un oficer ture, dar fiind isbit de-un 

glonţ de revolver a cădut. Era numai rănit, şi 

avu puterea s'apuce cu amîndou& mânile de peste 
fluerile picidrelor pe oficer şi să-l ţie locului. Se 

asvirli atunci Grigore Popa din Vlădesci spre oficer, 

„care trăgea cu revolverul, dar nu se putea mișca. 
Şi strigă sergentul Ion Chiriac, alergând şi el: 
«Ţine-l bine, Dascăle, fă-i prohodul, Popo!» | 

III. 

Turcii de pe parapetul redutei vărsaii glânţele 
ca grindina asupra Românilor cari nu intraseră 
încă în şanţ, iar cei din şanţ se apărait cu baioneta. 

După ce însă ai noştri săriră în şanţ, Turcii de 
pe parapet, ne mai putând să tragă spre ai noştri 

„căci ar fi lovit şi într'ai lor, eşiră cu mare strigăt 
şi cu multă năvală din redută şi veniră într'aju- 
torul celor din şanţuri. , - 

Căpitanii Năstase Ion și I6chim Rusu îi vădură 
- Şi ocolind şanţul, le eşiră înainte cu o mână de 
Gmeni. Fi trecură peste grămada de faşine, dar 
Rusu cădu rănit de glonţ şi se prăvăli în şanţ. 
Un redif se repedi de departe spre căpitanul 
Năstase cu baioneta, dar soldatul Teodor Diîrju, 
vedându-l, îi sări în cale şi-l ghiontui cu patul 
puşcii în fălcă de-l răsturnă plin. de sânge. Căpi- 
tanul apucase să se dea într'o parte de isbitura 
Turcului, dar alunecând pe sânge, căgu jos în



195 

besce! Aşa se cuvine soldatului, aşa se cuvine să 

răspundă ori-care om când e vorba să-şi apere 

ţara. Când aveai Rușii de lucru cu un om ca 
Osman, să nu te miri, că aii stat încurcaţi atâta 

amar de vreme, cu atâta mulţime de 6meni, şi n'au 

putut să-l scâtă dintr'ale lui. 

IV. 

Dar în urmă Osman a fost r&sbit peste măsura 

omenâscă de nevoi şi de neajunsuri. Când a intrat 

în Plevna, era în mijlocul verii, iar acum era iarnă. 

Cu tâte că-şi adusese de cu bună-vreme tot; ce-i 

trebuia pentru oştire pe timp îndelungat, acum 

începu să ducă lipsă de t6te. După ce a fost împre- 

surat cu fotul şi n'avea nici o putinţă să primâscă 

ajutâre de ostaşi şi adăogiri de hrană, sărăcia în 

Plevna ajunsese nespus de grozavă. Iţi era mai 

mare milă, să vegi pe vitejii oşteni ai lui Osman 

răsbiţi din tote părţile de neajunsuri. - 

Pe gerul ce era, soldaţii turci umblau desculți. 

Li se isprăviseră din magazii t6te încălțămintele 

încă de mult. Opincile s'aă isprăvit şi ele, şi sol- 

daţii ai ajuns în urmă să-și înfăşore obielele pe 

picidre şi să le lege cu sfori şi cu sîrmă, umblând 

aşa numai în obiele. În urmă nici de acestea n'a- 

veati. In redute, prin noroiul îngheţat, Turcii stăteau 

aprâpe desculți, nopţi întregi și dilele de-a rîndul. 

Când, în urmă, s'au predat şi-au fost aduşi ca 

robi la Turnu-Măgurele, ei ai tăcut drumul de la 

Plevna până la Dunăre desculți, prin zăpadă în- 

"ghieţată şi pe un ger cumplit.
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coloneiul Algiu în frunte, intra în Plevna, ca să 
ia în stăpânire nebiruitul cuib al celui mai îndă- 
rătnic general al Sultanului. Bietul Osman nici nu 
visa că Plevna e ocupată ; el credea, că dacă nu-i 
va fi cu noroe umbletul, să se întârcă prin redute 
şi să înceapă iarăş trudele împotrivirii. 

VIII. 

De ieri începuse să ningă — cea dintâi ninsâre 
în iarna acâsta pe câmpiile Bulgariei — şi înde- 
părtările văilor 'erai albe de zăpadă. Cerul era întunecat de nori, dar vîntul s'alinase şi s'a do- 
molit şi gerul.! | . e 

Pe crâsta dealurilor de la Bucova, bataliânele ro- 
mânesci steteau înşirate, gata să plece, dar oficeri 
şi soldaţi se opriră de-odată ca țintuiță de-o mână 
puternică, şi r&maseră neclintiţi pe loc. Tâte pri- 
virile erai întârse spre o parte, pe costa Bucovei 
despre Plevna, şi urmăreau cu neţărmurită încor- 

"dare înălțătârea privelişte ce se desfășura pe câstă. 
“Batalionul nostru, trimes să intre în Plevna, sco- bora pe clinul dealului cu pași repegi par'că ar fi 
voit să sb6re. Ne-a învrednicit Dumnezeul neamului 
nostru să ajungem şi acâstă di ! Lacrimele părinţi- lor de acasă, cari şi-aii stors ochii de mila băeţilor din tabără, şi chinurile băeţilor de trei luni prin 

- şanţuri sub posomorâta vărsare de ploi a cerului 
nemilostiv, tâte aceste trebuia să fie răsplătite, şi mare și frumâsă trebuia să fie diua resplătirii. 
__Şi tot scobora batalionul, seobora mereu, şi a intrat pe stradele. oraşului şi a perit din vederea 

N
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noi ne-am împotrivit. De aici s'aii născut certuri; 

Ruşii ne-ai ameninţat, ne-au silit să le dăm Basa- 

rabia, şi în sfârşit, n'au voit să ne dea tunurile 

și puşcile turcesci. Asta era recunoscința Rușilor, 
asta r&splata că le-am sărit într'ajutor ! Noi ne-am. 

făcut cruce şi i-am închinat: să şi le ţie sănătoşi. 

La Plevna a fost o bucurie de nespus după 
căderea lui Osman. Li se dete soldaţilor repaos, 
şi puteai acum să se vesel6scă în voe căci n'aveau 

nici o grije. Ruşii își jucară jocurile lor căzăcești, 

ai noştri jucaii hora, și tote văile se umpluseră 

de-chiot. 
Dar mai multă bucurie a fost prin oraşele din 

Rusia şi din ţara nostre. La noi, tote oraşele se 

împodobiră ca de sărbătâre, cu cununi de flori, 

cu steaguri; şi pretutindeni era veselie. Prin sate, 

când a r&sbit vestea căderii lui Osman, preoţii 

cetiră slujbe dumnedeesci prin biserici iar Gmenii 

se adunai pe la primari, ca să întrebe şi iaraşi 

. să întrebe cum a fost şi ce a fost la Plevna şi ce 

seriti gazetele. Eraii părinţii şi fraţii, soțiile şi rudele 

celor ce făcură vitejia acâsta, ale celor ce reîntârseră 

dilele de mărire ale neamului. 

In Bucuresci s'aştepta lumea din qi în qi să 

vie vestea căderii Plevnei. Şi nu sosea. Dar, iată, 

târgii nâptea, într'o Vineri sosi o telegramă că a 

căgut Plevna. Ca fulgerul se duse vestea prin oraş. 

De pretutindeni s'adunară 6menii pe pieţe, chiar 

cei ce se culeaseră, înştiinţaţi fiind, se îmbrăcară, 

plecând pe strade, ca să vadă însiși telegrama, 

S
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ce aii mas în Inova se temeaii de apropierea Capi- 

tanovcei unde se ştia că s'aii înglotit tabârele. 

In urmă tot cei ce ai tăbărit în Inova ai dat 
de primejdie. | 

Abia s'a luminat de qiuă când a început la Inova 

să bată alarma. Toţi ai noştri, de prin Smârdan 

şi de prin redute, săriră în picidre. Ce era la Inova ? 
I-au isbit Turcii ? 

Pe drumul Capitanoveei se vedea răsărind o 
negură de pedestrime turcâscă. Turcii apucaseră 

drumul cu n6ptea în cap şi veneau desfăşurându-se 

p6 câmpie, cu două tunuri şi cu Başi-buzucă călări. 
Când au fost la vr'o două mii de paşi s'aii rîn- 

duit în linie de bătae şi ati început să vie tot mai 
iute şi mai ameninţător. Tunurile lor şi-aii deschis 
focul spre Inova, şi ţinteaii bine. Când ai fost la 
o mie de paşi, pedestrimea a început şi ea să tragă 

cu puşeile. 

Era r&ă. Turcii veniau iute şi mulţi. Ai noştri erati 
puţini şi n'aveau de cât abia câte şapte plumbi. 

— Să staţi în neclintire, gise colonelul, şi să nu 
tragă nimeni cu pușca. Lăsaţi pe 'Purcă să se apropie 
până la trei-zecă de paşi şi atunci descărcaţi puştile. 
N'avem glânţe, trebue să ne batem cu baioneta. 

Asta ar fi fost un chip dea mântui compăniile. 

Dar s'a întâmplat alt-fel. Turcii nu s'aă apropiat 

până la trei-zecă de paşi. Sati oprit la cinci-sute 
de paşi şi trăgeaii necontenit spre ai noştri, rănind 
şi ucidând. 

Ai noştri aii stat cât ai stat în neclintire. Dar 
cât era să stea? Turcii puteaii să tragă întruna 
până de sâră; iar Românii să stea cu mânile în 
sîn, lăsându-se să fie uciși. -
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pierdut. Dete deci poruncă oştirii mai de pe lângă 

rî să trecă peste pod şi s'ajute pe Osman. De-odată 

însă, Adil vădu că oştirea sa în loc să mârgă 

înainte spre Vid, se dă îndărăt, par'car fi fost 

împinsă din faţă. Când i sa adus vestea despre 

pricina acestei mişcări îndărăt, Adil a cădut jos 

de pe cal de spaimă şi de mâhnire. 
Oştirea sa era împinsă de a lui Osman! Bata- 

liânele lui Osman se retrăgeaii peste rîu, pe şesul 

orașului. | | 

X. 

Când i s'a adus lui Osman vestea, că stea sa 

"de sprijin a fost stărîmată prin redute şi pe şesul 

Plevnei, a văgut că sa isprăvit cu fuga. Spun 

Turcii că ar fi oftat Osman, şi ar clătinat din cap 

cu jale. Atunci a început să se dea îndărăt către 

Vid, nădăjduind că va putea răsbi printre Români 

şi că 'va intra iarăşi în redute. 

Ruşii, vădându-l că se trage îndărăt, aii început 

să-l isbâscă tot cu mai multă tărie, așa că bata- 

liânele turcesci la urmă ai început să năvăl6scă 

spre rîă. De la Opanez de pe dealuri Românii băteaii 

cu tunurile în Turcă, din faţă băteau grenadirii 

“Țarului, iar la spate le sta rîul. 

Turcii s'aă îngrămădit pe cele trei poduri. Mulţi 

at sărit în apă şi s'aii înecat, mulți ai fost striviţi 

în picidre de-ai lor, mulţă au fost seceraţi de plumbii 

creştinilor, mulţi s'au ucis ei între ei credându-se 

vrășmași.. Eraii mulți aceştia ; însă Osman cu 

puţini—nedomolitul Osman—stătea încă de vorbă
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la cer și de-odată cu toţii traseră o salvă de gl6nţe 
într'ai noştri. 

Incet și apărându-se, Românii se deteră îndărăt, 
apăraţi şi sprijiniți de batalionul Tecucenilor, lă- 
sând dealul, pe care ei se luptară aşa de. voini- cesce, tot în stăpânirea 'Turcilor. Iar 'Purcii. nu "conteniau focul, ci tot urmăriati pe Români, dar nu cu putere. Culegând cât le sta în putinţă pe ră- niţii lor şi pe cei morţi, Românii. se tot scoborai la vale, şi vedeai în urma lor pe Turci alergând 
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din loc în loc, ea să ucidă pe Românii căduţi pe deal. Vedeaii cum le stărămaii ţâsta capului cu topârele şi cu patul puşcii, cum îi dumicaii bucăţi cu securile, iar pe cei. mai Puțin răniţi cum -îă tirau după ei în redută, Gemetele Românilor, ucişi - de vii, sguduiati inimile bieţilor Gmeni cari se Sândeaii acum numai la mântuirea. lor, neavând nici o putere să-și apere fraţii de urgia păgâ- nilor. „ 
„Jar pe redută vedeat o suliță, şi în vîrful ei un - cap, al căpitanului Mărăcineanu. Stâna În pici6re pe redută, Harapii urla Şi jucaă, purtând sulița din mână în mână și făcând cu ea închinăciuni Românilor din vale, batjocorîndu-i în chip aşa de nemernic, 
"Cu inimă sfărîmată de jale, striviţi. de 'Turci şi batjocorâţi așa, se retraseră încetîncet aj noștri, apărându-se cu împușcături ; trecură. peste Valea- Sângelui, o cotiră la drâptă şi o luară spre valea Bucloveciului şi sosiră trudiţi şi cu suflelul topit în văile din cari plecaseră astă diminâţă.
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departe să nu se cunoscă batali6nele, şi să împușce. 

Ruşii în Ruşi, Români în Români, ori să lase pe 

Turci să se-apropie, credându-i după haine creștini. 

Pantalonii albi eraii cel mai bun semn de deose- 

bire, căci pantaloni albi nu pârtă Turcii niciodată. 

Domnitorul dase poruncă dintru început, că toţi 

oștenii Puşi și Români, să porte tot-deauna pân- 

taloni albi şi chipiul învelit cu pânză albă. Dar 

mai. târdiă, îndelungându-se r&sboiul şi rupându-şi 

oştenii hainele, nu s'a putut ţine de poruncă. 

Şi li s'a mai spus oştenilor noştri, să nu asculte 

de nică un semn audit și: vădut din depărtare, fie 

de trîmbiţă, de şuerătură, de rachete oră de steag, 

ci numai de porunca de-a-dreptul, augită din gura 

“unui om cunoscut, Căci Turcii puteai să făţărâscă 

aceste şemne, şi cu viclenie să le facă într'adins, - 

ca să tragă în cursă pe creştini şi' să-i ducă la 

- pierire. a | E 

Şi cât a fost diuă, căpitanii ai tot, dat învățături 

oștenilor cum are să- fie lupta, și poveţe cum să 

se pârte. Poveţele erâii date în scris de însuși 

Domnitorul Carol. Iată ce spunea Domnitorul: 

«Redutele vor fi: isbite. de câte patru batali6ne. 

Flăcăii din cel dintâiu batalion parte vor fi răsleţiţi, 

ca ochitori, parte vor duce scări, săpe, lopeţi, faşine, 

saci de pămînt. Aceştia vor-duce puşca, ţinând-o 

de ţâvă şi nu vor trage cu ea de loe. Ochitoriă 

vor înainta şi ei fără să descarce pușca până ce 

vor. fi aprâpe de șanțuri și de redute. Atunci vor 

sta pe loc și vor ochi de-aprâpe şi spre parapet 

şi prin şanţuri, şi în vremea asta cei cu faşinile 

vor arunca faşinile în şanţ ca să-l umplă, se vor 

scobori şi vor potrivi scările: de utcuş pe parapet. . 

5
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îndărăt. Apoi se r&varsă spre sat: în frunte veniâtt. 

patru tunuri, apoi şase bataline de pedestrime 

resfirate pe câmpie, iar pe de latură Cerchezi călări. 

Românii se zăpăciseră o clipită, căci nu s'așteptau. 

să fie isbiţi aşa fără de veste. Dar îndată începură 

tunurile să bată în pedestrimea turcâscă, iar ro-- 

şiorii şi călărașii se gătiră de năvală. 

Fseadrânele se rînduiră după obiceiul lupte. 

Roşiorii în mijloc, călăraşii pe margini. Caii înce- 

pură să necheze şi să frămînte pămîntul cu pici6- 

rele; trompetele își cântaii cântecul de adunare; 

iar oficerii cu sabia în vânt şi cu chipiul pe ceafă - 

alergaii pe dinaintea stolurilor, îmbărbătând și 

dând poveţe îlăcăilor. 

Jar 'Turcii tot înaintaii. Tunurile nostre nu-i pu- 

teaii opri. 

Atunci trompeta dete semn de năvală. Caii s'as- 

vîrliră în două picidre, roşiorii strigară ura! şi 

deteră cailor pinteni. Caii porniră cu iuţime; ro- 

şiorii, plecaţi pe coma cailor, cu sulițele întinse se 

năpustiră spre pedestrime, isbind-o de pe laturi. 

Dar Turcii se ţinea în rinduri strînse, şi năvăli- 

rile roşiorilor nu i-a putut împrăştia. 

Roşiorii se mai asvîrliră odată, se-asvîrliră a treia 

6ră, ocolind şirurile pedestrimi;, căutând. s'o îs- 

bâscă fără de veste, ba deică ba de colo. Două stoluri 

de roșiori descălecă, flăcăii s'ascund prin porumb 

şi, pedestriţi, încep să tragă focuri de carabină. 

Intr'aceea se-audiră dintr'odată strigătele de răs- 

poiti ale Cazacilor. Din depărtare de unde eraii, 

Cazacii augiră tunul urlând la Etropol, încălecară 

fără preget şi porniră în goană să vadă ce-i. 

Şi pe când se svircoleaii roşiorii să spargă Şi
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peste alţii, ca frunzele tâmna pe cărări, şi era un 

sgomot ca în diua peririi lumii. Vre-o şase mii de 
Gmeni erai încleștaţi, şi pe parapet şi prin redută 

și prin şanţuri; şi toţi strigau, ca să-şi facă inimă 

„şi să îngrozâscă pe dușmani. Alunecaii prin sânge, 

cădeau peste răniţi şi, chiar murind se prindeai 

de gât unii cu alţii şi se muşeai. Aici vedeai pe 
Român trăgându-şi sufletul, cum împinge cu mâna 
neputinci6să pe Turcul ce murea, spre balta de 

sânge ca să-i îndese capul în baltă şi să-l înece. 

Dincolo vedeai pe Turcul istovit de puteri, căgut în 

sângele săi, cum se întinde să isbâscă cu piciorul 
în obraz pe Românul cădqut lângă el. Şi în nepu- 
tinţa mâniei, Turcul murind rodea cu dinţii patul 

puşcii Românului, iar Românul neputând să-i facă 
alt r&ă, scuipa pe Turcul ce gemea cu maţele scâse 
— atâta ură şi atâta nelegiuire aduce răsboiul 
între Gmeni liniștiți şi cu credinţă în Dumnedei! 

XVII. 

Când s'au vEdut copleșiți cu totul, Turcii ai 
năzuit să scape la larg. O parte a şi scăpat, fugind 
spre Plevniţa cu mai-marele redutei, colonelul 
Sevfet. Dar ai spus-o şi ei, mai târdiă, şi putea 
să vadă ori-cine, că nu de frica morții au eşit la 
larg, dar ca' să nu-şi piardă de geaba vieţile. Căci 
de geaba şi le-aii pierdut cei rămași : aceștia parte 
mau putut să fugă, parte aii fost rînduiți de Sevfet 
să se lupte până la mârte. 

Şi sati luptat, şi ati căqut grămadă cu toţii, n'a 
dat armele nici după ce le-ai spus ai noştri, căi 

?
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Compăniile ajunseră acum în marginea satului. 
Tot satul era curăţit de Turci. 

Dar aici se pomeniră iarăşi într'o plâie de glânţe. 

Venea multe şi iute, de pe câmpie, de unde-va. 

Iată că sosesc de pe marginea satului câte-va 

compănii românesci din batalionul care se adă- 

postise în şanţul de lângă puț. 
«De unde trag Turcii ?» întrebă colonelul. «E 

vre-o redută ?» 

«De la telegraf», r&spunseră compăniile. «Sau 
adunat Turcii acolo». 

Pe câmpie, între Smârdan şi Inova, era o casă 

mare cu două rînduri. Aici aveau Turcii telegraf. 

Flăcăii erai obosiţi ; mulți abia se mai ţineail 
pe piciGre. Dar colonelul le spune, că nu pot să 

fie mulţi Turcii la telegraf. 
«Haideţi, să-i dăm gata şi pe ei!» dise colonelul, 

şi flăcăii s'adunară pe lângă dînsul. Era adevărat, 

că nu erau mulţi 'Tureii, dar ochiai bine şi pe 

câmpia netedă, în grămadă. Uciseră pe mulţi de-ai 
noștri. 

Românii încep s'alerge și într”o elipită încunj6ră 

casa. Turcii ne mai putând să tragă cu pușcile, 

“au dat să sară pe ferestre, dar care cum sărea, 
ajungea în baionetă. Se mai ţineaii însă o mână 
dintre ei prin odăi. Românii sparg uşile, se urcă 
pe scări, îmbrâncindu-se cu Turcii care le ţineaii 
calea, intră prin odăi şi-i omâră pe toți. 

Focul a încetat şi din partea nâstră şi dintr'a 
Tureilor. Atunci aii început trîmbiţele să sune de 
repaos, şi compăniile s'adunară pe lângă steag. 
Sanitarii adunaă prin sat pe cei morţi.
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Sucâva şi din Argeş. Un ceas întreg sai svîrcolit: 

acolo călăraşii, căci Turcii s'ascundeaii pe sub rîpile 

malului şi prin surpăturile dealului, iar călăraşii 

nu puteaii să-i urmărâscă. 

Unii dintre Turci-se îngrămădiră într'o casă, care 

slujea de pichet, şi s'apărail dintr'însa cu multă 

înverşunare. Călăraşii trebuiră să desealece : pedes- 

triți şi trăgând cu carabinile ai încurajat casa. 

şi-ati ucis pe toţi Turcii. e - 

In urmă î-aă răsbit pe Turci şi i-aă luat la g6nă 

cât e de lung drumul până Ja Ostrov, pe unii uci-:. 

dându-i, pe alţii prinqândui şi curăţind drumul - 

până în Ostrov, şi de la Ostrov şi mai încolo, căci 

se împrăştiară Turcii fără. de urmă. 

In vremea asta dorobanţii intraseră în redută 

şi prinseră pe 'Turcii care n'avură vreme să fugă.. 

Apoi aii împlântat steag românesc pe redută. 

Impuşcăturile de ia Vidin s'a augit peste-Dunăre.. 

Românii: din satele mărginaşe sai! adunat pe mal 

şi-au putut urmări cu ochii de ia început până la 

sfîrşit lupta călărașilor. Iar când văgură pe crâsta 

dealului de la Vadin tricolorul României şi când 

chiotele de bucurie ale dorobanţilor noştri r&sunară 

prin văi, ţăranii de pe malul stâng al Dunării înce- 

pură şi ei să chiotâscă de bucurie şi glasurile lor. 

cu ale celor din Vadin se făcură un singur glas. 

Saudea numai hiotul lor şi vecinicul murmur al 

Dunării în matea-i largă, suindu-se spre ceruri ca 

„un cântec de biruinţă şi de mulţumire către Dum-- 

nedeul n6murilor asuprite.
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t6te acestea aşa de iute înaintau, în cât băgară 
groza în Turci.. Tunurile turcesci băteaii des, dar: 
nu eraii bine îndreptate, şi ghiulele se ducei prea 
departe ori pe de lături. | 

- Turcii nu steteră mult de harţă ; îşi strînseră 
lucrurile şi fugiră spre Novoselu. După un ceas 
de la începerea luptei, Gorjenii şi Vâlcenii ai in- 
trat în Tatargie. Indată după ei sosi pe altă parte 
regimentul de linie. Ai noștri se înglotiră apoi re- 
pede, dorobanţii își aduseră tunurile, le aședară. - 
în șanțurile părăsite de Turci și le îndreptară. 
spre Novoselu şi Vidin. | 

Pe la opt ceasuri diminâţa, întăriturile Tatar- 
gicului eraii ale n6stre. Ucişi aveam vr'o 14 soldați. 

Pe la zece ceasuri erai ale nâstre şi întăriturile- 
de ia Rupcea şi Rainoveea. 

Cam pe timpul când intra Gorjenii şi Vâlceniă 
în Tatargic, dorobanţii din Muscel și din Argeș 
în amestec cu Gălăţenii porniseră asupra Rupcei. 
Aceştia aii fost mai norocoși, căci nimeni nu şi-a. 
supărat în cale şi, când ajunseră la șanțurile din. 
jurul satului, le găsiră g6le. 

Turcii simțind că cei din Tatargic au fugit spre 
Novoselu, s'aii gândit că tot e mai bine să facă 
şi ei aşa. | | 

La satul Rainovcea acelaşi lucru, Dorobanţii din 
Romanați şi din Olt au găsit satul gol de oştire. 
Ei ocupară satele şi dealurile lor, aşedând tunuri 
pe creste. 

Acum rămânea Novoselul şi Smârdanul. 
Novoselul, care e între Tatargic şi Rupcea, dar 

mai adâncit spre Vidin, era un cuib puternic al. 
Turcilor. Aici s'adunaseră Tureii cu pripire şi cu.
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sprijini retragerea. Batalionul dorobanţilor din 

Râmnic trebuia sprijinit mai ales, fiind mai sub - 

redută-—batalionul Moldovenilor nu putea să mai 

fie mîntuit, era jerifit cu totul. In retragere, doro- 

banţii adunaseră pe cei răniţi de pe câmp, pe câţă 

putură ; răniții din şanţuri rămaseră acolo şi fură 

măcelăriți de Turci. Pe Moldovenii lui Lon Nicolae, 

câţi apucară să se retragă de sub redută peste șanț, 

îi aduseră dorobanţii din celelalte batali6ne parte 

în braţe, parte tîrîndui, căci într'atita eraii de 

obosiţi. de nu se puteaii ţine pe picidre. E 

Intre oficerii răniţi, aduceail ai noştri şi pe că- 

pitanul Bogdan, un oficer de ordonanţă care fiind 

trimes de Domnitorul nostru săi aducă veşti de 

pe câmpul de luptă, se alipi de dorobanţii rîmni- 

ceni şi se rugă să fie lăsat să intre și el în foc. 

Am spus mai înainte, cum alt oficer de ordonanţă, 

locotenentul Călinescu, făcu acelaş lucru şi căqu 

isbit de glonţ. Căpitanul Bogdan era isbit de două 

glOnţe și avea pântecele siişiat de ele, în câi îi 

curgea maţeie. Dus în spital chiar în aceea di 

fu cercetat de Domnitorul nostru, care Insuşi îi 

puse crucea Sfintului Gheorghe pe piept — dar 

peste nopte căpitanul a murit. 

V. 

Se luptaseră Românii şi de astă-dată 'cu vitejia 

aceea pe care o vădese numai oştirile vechi şi de 

veacuri încercate în luptă. N'ai dobândit nimic, 

e adevărat, dar -ail dat doveqi că sînt vrednici de 

“isbândi şi că ştii să moră.



  

parte să aducă în ţară pe robiţii turci, iar altă 

parte să plece cu r&sboii asupra Vidinului. : 

Oştirii menite să ţie pază cetăților i-a mers 

mai bine. Dar câa însărcinată cu ducerea robiţilor 

a avut să sufere cumplite neajunsuri prin viscol 

pe câmpiile bulgare. Iar ceealaltă parte a pornit 

din noi la perire şi la r&i, la alte răsbâie şi chinuri. 

XVI. 

In diua luptei'celei mari, când s'a predat Osman, 

a fost vreme bună şi caldă. Soliaţii turci au ieşit 

din Plevna numai în bluze, încărcându-şi mantalele 

în căruţe. Ei, în credinţă că-şi vor deschide drum 

printre oștile creştine, aii pornit î în haine uşâre, ca 

să se pâtă lupta mai sprinteni. 

Osman le dase mâncăre pe trei dile. 

Rînd pe rînă, după cum depuneaii armele, Turcii 

treceaii podul de peste Vid. De-aici apoi erau 

rupță în cârduri masă şi porniţi încet către Dunăre. 

Dar abia a treia qi a putut să pornâscă cel 

dintâiii convoii. Şi a trecut două săptămâni până 

ce să se golâscă t6tă câmpia de ei. A 

De negrăită jale şi de cutremur era priveliștea 

pieţilor Turcă îngrămădiţi acolo pe câmpie. Cine 

a trecut pe acolo în dilele acelea, nu va uita nică 

în mormint ticăloşia ce a vădut-o. 

Ss schimbase vremea. Dase viscol cu zăpadă, și 

era ger de crăpaiă pietrele. Străjnicia asta de vreme 

apucase pe bieţii Turci, în mijlocul câmpiei nes- 

fîrşite, deschise de pretutindeni şi fără nică un îel 

de adăpostire. 

4
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si urlete de tun. Griviţa părea ca un taur care, 

după ce și-a biruit protivnicul obosit şi singur, 

mugesce încă şi umple aerul de muget. 

Era tăcere între rîndurile Românilor. Li se 

pustiise sufletul; şi, după atâta obosâlă şi luptă, îi 

cuprinse tremurul şi groza. Li se r&cise sudorea 

pe ci, şi-i uda şi plâia. Intunerecul ce se apropia 

le mărea grija de sârta lor, iar tăcerea, după atâta 

vuet, îi îngrozea. Spun, că acolo pe sub rîpi, se 

vedeaii soldaţi răsleţi, plângând cu hohote. «Ne-aii 

potopit harachii» giceaii dorobanţii moldoveni către 

sanitari şi cătie doctorii cari alergară să ajute ră- 

niţilor. «Ai adus dracă împotriva nâstră» spuneai 

vînătorii. Şi adeverat era, că se asvîrliră cu multă 

vîrtute flăcăii noştri, şi ai perit cu sutele, dar aii 

fost copleșiți cu numărul. 

Domnitorul Carol plecând atună de pe înălțimea 

“unde stete, veni să-şi vadă oștenii. [il dete peste 

cetele adunate ici-colo şi le vădu domolite cu totul. 

«Ce mai faceţi, copii 2» dise el către una dintre cete. 

Un sergent, legat la cap cu o cârpă, căci era rănit 

puţin, răspunse: <R&i, Măria Ta! Ne-au prăpădit 

păgânii! — «Cum v'au prăpăait, că vă văd să- 

nătoși 2»— «Sănătoşi, Măria Ta, dar iacă-ne câţi am 

rămas dinti”o companie». — «Puţini !» dise Domni- 

torul, cu jale. «Dar uite, alţii dincolo», dise iarăş 

arătând spre altă ceată. «Adunaţi-vă cu toţi, şi 

veţi fi mulți, şi mai aruncaţi-vă odată spre redută. 

Mi-ar fi ruşine şi Mie şi vouă, să ne lăsăm bătuți 

de Turci | 

Dar poruncă să se mai încerce o năvală, nu: 

dete Domnitorul. Ii vedea prea obosiţi. Dacă însă
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Noi trebuia să ne luăm nădejdea că vom bate 

reduta cea mare a Griviței, din partea asta. Dar 

Tuerul acesta stînjenea rostul bătăii întregi: toc- 

mai de unde trebuia bătută Griviţa mai cu putere, 

acolo nu era chip să s'apropie tunurile ca s'o bată. 

Redanul trebuia cucerit, căci numai alungând 

pedestrimea de-acolo, se putea deschide dealul. Iar 

cucerirea redanului nu se putea altminteri decât 

cu o luptă de baionete. 
Dorobanţii din Vasluii și din lași erai cei mal 

aprâpe de redute, în şanţurile lor. Lor li s'a dat 

deci porunca să plece cu năvală şi:să alunge 

pe Turcă din redan. Asta era să fie cea dintâiu 

luptă a nâstră piept la piept cu Turcii, botezul“ 

de sînge, cum îl numesc oştenii. 

Dorobanţii din Vasluiii şi Iaşi, trecuseră cei 

dintâi Dunărea şi, fiind rînduiţi să ţie. paza ce- 

tăţii Nicopole, aii fost cei dintâi oşteni români 

al căror steag a fluturat pe zidurile unei cetăţi 

turcesci. Şi acum tot ei aveai să deschidă şirul 

luptelor cu baioneta şi sarate cât de vrednic e 

dorobanţul. Purtarea lor avea să fie o proorocire 

a întregului r&sboiii. Se făcea acum cu ei încer- 

carea trăiniciei şi a vredniciei ostăşesci, Yar străinii 

aveati de bună sâmă să judece după purtarea 

dorobanţilor din Vaslui şi laşi pe toți dorobanţii 

noştri. 

Diua bună se cunosce de diminâţă, iar chipul 

r&sboiului întreg sa vădit în lupta Văsluenilor. 

Cei mai buni ochitori din regiment ai plecat 

înainte, resfiraţi pe costă. Unii s'ăscundeau după 

răzârele din cale şi, culcaţi aşa, ochiati spre redan 

apoi se ridicau cu grabă alergând înainte spre alt 
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părinţilor săi, căci aceleaşi dureri le aă toţi. Iar 
când eşti apăsat de tâte părţile şi la străini nu e 
milă, cui să-ţi deschigi inima și de cine să te 
apropii dacă nu de fraţii tăi? Noi un neam am 
fost. un neam de Gmeni viteji şi” trainică, şi un 
neam sîntem, și dacă s6rta ne-a asviîrlit prin tâte 
ţările, nu noi sîntem de vină. Şi dacă unii ne zicem 
Munteni şi alţii Moldoveni, iar alţii Ardeleni şi 
mai știă eii cum, noi totuşi una sîntem, neam ro- 
mânesc, unul și nedespărţit ca cele trei feţe în 
Dumnedei, și unul vom fi de-apururi în ciuda 
vrăşmașilor noştri, şi tot-deauna când va fi pri- 
mejdie din partea celor ce ne voeşe răul şi se 
încercă să ne lovâscă cu cuțitul în spre inimă, 
unul vom fi, de-apururi, aşa să ne ajute Dum- 
nedeui! Tot-deauna uniți, când va cere nevoia şi 
va îi batjocorit neamul nostru, ridica-ne-vom gla- 
surile într'un singur glas şi ca un singur braţ tâte 
braţele n6stre, şi vom arăta că sângele apă nu se 
face şi că vai de mama acelora cari caută să-și 

"tacă vrăşmaş pe Român şi se prind de piept cu 
dînsul ! 
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ternic. Pe acest sergent îl vădură mai târgiu ai 

noştri ieşind din şanţ şi tărînd de barbă pe un 

oficer ture, voind să-l facă prisonier, dar în loc 

să-l ducă spre larg, îl ducea spre redută, şi Bă- 

lăşoiul ajungând în puterea Turcilor a fost tăiat 
cu: topârele. 

Pe de altă parte, după Mărăcineanu de-adreptul, 

străbat, sărind în șanț, o mână de flăcăi cu steagul. 
Sergentul Constantin al Viaşului din Rîmnic se 

încurease în baionetă şi căqu peste cap de pe 
ema șanțului între Turci. Aceştia săriră să-l taie, 
iar ai noştri, vădându-i răriţi şi plecaţi spre Vlaşu, 
săriră după el cu suv-locotenentul Horcea. Creerii 
sub-locotenentului sburară îndărăt, isbiţi de o 
muche de topor, şi stropiră pe cei ce veneaii după 
dînsul. Dar Românii erai în şanţ, căci pe tot de- 
alungul șanțului ei apucară să răsbâscă pe Turci. 

Flăcăii  safundară în pămînt şi se svîrcoleati 
învizuină. Atunci din noi s'a mișcat pe culmea 
dealului din faţă batalionul dorobanţilor din Tecuci 
voind să plece şi să ajute celor din şanţuri, cari 
nu se mai vedeau pe de-asupra pămîntului. Dar 
îngrozit de tocul turcesc, a stat iiarăş pe loc. 

Mărăcineanu snopesce. pe Turcii din şanţ, şi apoi 
cu capul gol, cu obrazul plin: de sudârea înegrită 
de fumul pușşcilor, înfierbîntat şi cu sabia în vînt, : 
sare afară din şanţ, fără chipiă, şi începe acum 
svîrcolirea între şanţ şi parapetele retutei. 

Turcii ieşiseră sub pâlele redutei, cu topbâre şi 
cu revolvere. Era locul strîmt pentru baionete. 
Invălmăşâla ce a fost aici nu se pâte spune. Era 
luptă piept la piept şi încăerare ca de furnici. 

Voinici şi Turcii, dar voinici şi ai noştri; se  



de grija n6stră, apoi se întorceaii cu capul la 
stânga şi rideau de opintelile ce le făceam. 

Iar noi eram amăriîţi pentru asta. 

Şi așa, s'a făcut că la Nicopole când ne-a tri- 
mes poruncă rus6scă, să pornim numai de cât să 
le cărăbănim robii şi bagajele după ei, noi cu tâte . 
că -am. v&dut strîmtoraţi, nu le-am făcut pe voe. 

Și de aceea se plîngeaii, că lupta de la Plevna 
ai pierdut-o, mai ales din pricina nevrerii nostre 

să le ascultăm porunca. Dar porunca lor nu eram 
datori s*0 ascultăm ; nu era făptuire de om cu 
mintea întrâgă, să le ascultăm porunca. Oştirea 
n6stră nu era adunată de pe gârlă; ea voia să 

se bată și să facă lucruri vitejeşti, nu să care. ca- 

trafusele altora. Şi avea cap, pe Domnitorul nostru, 
şi numai de El avea s'asculte, 

VI. 

Rușii sînt de o lege cu noi, dar sînt de altă 
fire. Una ni-e credinţa în Dumnegeă, dar alta ni-e 

obirşia neamului. Ei ati ţara lor şi noi avem pe 

a nostră, şi deosebite ne sînt legiuirile ţării, cum 

ni-e deosebit graiul. 

Când e vorba să fii rob şi slugă, ori ţi-e Turcul 
stăpân, ori Rusul, tot una e. Bir plătesci unuia ca și 

celuialalt, şi biciul care te bate tot biciă rămâne, fie 

că e în mâna creştinului, fie că e într'a păgânului. 

lar Ruşii, de câte ori erau învrăjbiţi cu Turcii, 

intraă în ţările românescă şi le pustiaui, sub cu- 

vîntul că sînt ale Sultanului şi, făcându-ne răul 

nouă, îl fae Turcilor. Nu era: creştin6scă purtarea
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Ton Niculae. Eraii cu numele trei bataliâne, căci 

tâte la un loc aveai abia peste o mie cincă-sute de 

6meni. 

Acâsta era oştirea Slăniceanului şi din ea sa 

isvodit 6stea care a bătut Rahova. 

De la Plevna n'a putut Domnitorul să rupă nici 

măcar un regiment de pedestrime, ca să-l trimâtă. 

lui Slăniceanu ca sporire. L-a trimes o singură com- 

panie de dorobanţi din Bucuresci. Atâta tot. I-a 

trimes însă călăreţi, două resimente de călărașşi, 

şi dete poruncă să irâcă peste Dunăre dorobanțţii 

şi călăraşii, câţi se mai găseaii ca pază prin Oltenia 

şi să se împreure cu mâna de Gmeni ai lui Slă- 

niceanu. , | 

Slăniceanu cu ai săi a aşteptat la satul Ghighiu 

sosirea dorobanţilor, şi cam pe la sfîntul Dumitru 

i-aii sosit. Aceştia erai de toţi două bataliâne, unul 

de mehedinţeni şi altul de musceleni, iar din Neamţ 

şi din Sucâva ai sosit 250 de recruți cu doi oficeri 

ca să întregâscă batalionul. Şi i-a mai sosit şi un 

regiment de călărași, alcătuit atuncă în grabă din 

prisosul altor regimente. 

Acâsta era tâtă oştirea: Vr'o patru mii de pedes- 

trași, toţi dorobanţi, şi vr'o mie de călăraşi, cu 

dou&-spre-qece tunuri. 

II. 

Era o mână de oştire neaoş românească ! Numai 

dorobanţi şi călărași. Mehedinţenii şi cei din Sucâva 

erati recruți, de curînd aduşi de pe-acasă şi, ast-fel, 

neiscusiţi în purtarea armelor şi neobicinuiţi cu 

mișcările ostăşescă în vreme de bătae.
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" în cetate 140 de tunuri, peste trei sute de mii de 

ghiulele şi de obuzuri, șapte mii de butâie cu iarbă 

de tun și dece mii de ocale de iarbă de puşcă. Turcii 
lui Izet aveai destulă muniţie, ca să se împotri- 
vâscă multă vreme. Mai ales pedestrimea : ea ne-a 
lăsat în - Vidin peste două-spre-zece miliâne de 

cartuşe. 

- Ostea n6stră a fost primită de preoţii bulgari 
în haine de sărbători împărătescă şi cu icne pe 

braţe. Clopotele tuturor bisericelor începură să 
cânte, vestinăd creştinilor giua mântuirii lor de jugul 

“turcesc. Guvernor al cetăţei fu numit generalul 
Cerchez, care a chiemat numai decâţ pe Bulgarii 

mai de frunte din oraş şi a numit dintre ei pe pri- 

mar şi pe tâte autorităţile civile. - 
Generalii noştri ati mers cu toţii la biserică;. 

preoţii bulgari ai făcut sfinta slujbă, pomenind 

numele Domnitorului Carol al României, ca mân- 

tuitor al orașului Vidin şi al creștinilor bulgari. 

"Pe unul dintre turnurile de apărare ale cetăţii s'a 

ridicat steagul tricolor și ca semn de biruinţă s'a 

tras de trei- ori cu tunul. 

Astfel, în puternica şi nebiruita cetate a Vidi- 
nului, în care de la clădirea ei până acum n'a 

putut să intre nici o 6ste duşmană, în cetatea cea 
înspăimântătâre ai intrat acum oștile Românilor. 

Vidinul a mai fost bătut odată de Români, acum 
- patru sute de ani, de vitejii oşteni ai lui Mihai 
Viteazul. Dar strămoşii noştri n'au avut noroc să 
intre în ceţate. Acest noroc a fost ursit strănepo- 
ţilor lui Mihai! - 
“Domnitorul a trimes Gstei de la Vidin un ordin 
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