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Cea - mai i frumoasă poemă. e. acceie. cântată de Na alură, 

- în concertul universului. Cea mai minundtă poveste este 

aceea scrisă de Natură, în Cartea. mare 'a vieței., 

Fer ici este omul care ştie a se folosi -de comoara ce! 

=. fost hârdzită de Cel-de-sus : cei doi ochi, cu cari, 

“ orivină, și admirând, el își poate desfăta. sufletul. . s- 

Nici o bogăție, cât de mare, nici. o plicere mater ială, 

nici-o mulțumire “trupească nu. “se poate asemăna cu 

încânlarea sufletească isvorăâtă din prețiir ca minunilor 

Firei. aa - 

Ce 'celași, spre ară indemna la admirarea unire sula, 

mi-am. pus în gând să scriu, după puterile mele, an şir 

“de broșuri preamărind Natura, în. toate înfățişările săle. 

Cărtieica de faţă, „cca dintâi din serie, TĂ titlul - 

«Dragi să no fie munții». 

este * alcătuită spre lauda celei mai frumoase - salve. a 

“pământului : munţii. 1 Ea coprinde câteva: extr ase traditse 

- — 

A



„de mine din scrierile unor cunoscuți scriitori francezi, 

| iubitori az muntelui, sau. din -Daginile unor - renumiți 

alpiniști, precum şi rânduri de ale mele încdite sau de 

prin cârti, ce am publicat privitoare Iq_manții Bucegi, - 

pe cari îi cunose mai „bine din “Carpaţii noștri.. 

Având cur enita învoire, um adăugat și câteva pagini 

înstructive, pitoreşti sau hazlii, scrise de prieteni de ai 

mei, tovarăşi de Ducegi. : EA îi 

- Dacă împrejurările îmi vor -fi prielnice, tor. urind 

broşurile + ” i 
Dragi. să. ue 2 fie arborii; 

Dragi să ne. [ie apele; - a 

„Dragi săi ue fie florile ; 

Dragi .să ne fie, animalele” + 

și altele, - i A 
Toi fi nespus de: fericit dacă. “Vroşurile acestea vor 

putea ajuta la sădivea în “sufletele voastre, frați cercetași, 
a germenului. celei -mai preţioase flori, caye poate înipo- 
doi pean om: dragostea Naturei. | - 

a NESTOR URECHIA 
RX "VEcHiIu CERCETAȘ AL NATUREI:



RR LA MUNTE 

„(Extras din cartea: „Histoire d'une ș montagae“ de 

Elise Reclus*) | 
. - 

Adăpostul: 
” 

“Eram trist, desnădăjduit,: sătul “de. viaţă. Soarta îmi 

--fusese dușmană, răpindu-mi “fiinţe dragi, năruind chib=" 

zuirile mele, risipindu-mi speranţele. Oamenii. pe care îi 

ocotisem: prieteni, mă dușmăneau, - văzându-mă copleșit - 

„de nensrocire; omenirea * întreagă, cu luptele sale. de 

„interese „și patimele-i deslănţuite, îmi părea groaznică. 

“Yream, cu orice preţ, :să scap din vâltoarea ei și să mor 

„7 

sau să recapăt, în singurătate, puteri noi, și suflet senin. “ 

In neștirea locurilor unde mă purtau pașii, am ieșit 

din orașul sgomotos. şi m am îndreptat spre munţii înalţi, 

al căror șir îl zăream, zimțind zarea. Mergeam tot 

„inainte, căleând drumuri lăturalnice, oprindu-mă, pe în- 

«serate, la ospătării răsneţe, - Sunetul plasului omenesc, 

spomotul unor pași, mă înfiorau;. dar când “umblam sin- 

guratec, ascultam 'cu drag : şi cu alcan ciripitul păsărilor, 

murmurul apelor și miile de svonuri ale” pădurilor. 

*) Eliste Reelus scriitor şi geograf francez (născut in” 1830), - 

autorul renumitei «Gcographie Universelle» şi al. altor: lucrări de. 

„Geografie. . | DR o
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In sfârşit, umblând tot la întâmplare, mai -mult: pe. - 
poteci, sosii la gura celei dintâi chei *) a munţilor. Câmpia 
destinsă, serijilită de brazde; se oprea deodată le temelia 

stâncilor, Inaltele creste albastre, zărite de departe, se 

- făcuseră nevăzute, în dosul culmilor mai 'scunde, dar mat 

apropiate. Dedesubt, râul, câre, mai la vale, se desfășura 
_ea 0 pânză întinsă, acum, sb? ârcinduzse' pe petre, curgea, 
povârnit și repede, printre stânci: netede ori îmbrăcate 

cu mușehiu negricios.. K C 

Deasupia fiecărui țărm, un deal, cel dintâi reben. al. 

munţilor, înălță + ponoarele . sale și purtă,. pe _Spinâre, 
“ruinele unui .turn nare, care pe. vremuri “fusese ăzitorul 
văii. Mă simţeam închis între cele două ziduri; pără- 
sisem ținutul orașelor mari, al. fumurilor și seomotului ; 
rămăseseră, e colo, "departe, în , urma mea, şi. duşmani și 
prieteni făţarnici. e e - 

In această clipă, ca nealtădată, mi se umplu inima de. 
„bucurie; păşii. cu voe bună, privirea-mi se însenină. Mă 

- oprii, ca să sorb, cu desfăitare, acrul curat, scoborât: din 
i munte. + - 7 

Prin aceste locuri nu . se văd drumuri! mari oititoase-" 
sau înnoroite; am părăsit șesurile,. intă-mă prin munţii 
mândri. O potecă scrisă de ] pașii caprelox şi ciobanilor , 
se desface din. fundul “văii şi “ureii curmeziş .pe: coastă.” 
Dau în această potecă, doar voiu fi, în sfârșit, singur, | 

Tot urcându-mă,- văd” mărunţindu- -se: trecătorii de pe . 
drumul din vale. Cătuncle, satele se - întrezărese prin 
fumul lor albăstruiu, care șerpueşte lin pe sus și se  des- 
tramă la margini de păduri. 8 

*) defileu ; pe franţuzește gorge.



Pe seară, după ce am. ocolit mai mulţi pereţi de stânci, -. 

după ce am trecut peste numeroase viroage și am sărit; 

“din bolovan în bolovan, peste pârae.. sgomotoase, m'am 

-aflat subt un piept, care se ridică peste steiuri, e codri şi 

pajiști. Pe creastă se zăriă un bordeiu,'iâr împrejur oi 

pășunând. Ca o panglică desfăișurată, pe catifeauâ ierbei, 

cărarea gălbuie suiă la bordeiu. și „colo păreă că se 

oprește, Mai departe “nu deosebiam decât spintecături 

uriașe, grohotișuri, cascade, zăpezi și ghețari. Aci era 

cea din urmă locuință omenească. Această câeioabă mi-a 

fost adăpost mai multe luni. . 
Un câine și un: cioban: mă „primiră, în acest loc, 

prietenește;” Date Pa . 

Liber _'de. acum, lăsai viaţa-mi - să 'se reînoeâscă, în 

soia naturei. Ba rătăceam . prin normandle de pietre 

prăvălite de pe vreo culme. stâncoasă ; ba mă strecuram, 

Ia întâmplare, în temeiul unei păduri "de brazi ; uneori 

ajungând pe „creste, mă. așeza pe un pise stăpânitor al: 

sphţiului ; adesea, dimpotrivă, m mă adânciam întro văgăună 

neagră, unde mi se păreă că m'am ascuns . în „răranchii, 

pământului. | N „- SI 

- Puțin: câte. puţin; cu țrecerea timpului, și subt trirâu- 

virea naturei, nălucirile jalnice, care mă chinuiau, pieriră. “ 

Şi) pe când colindam âceste plaiuri, șirul amintirilor 

amare se rupeă și. tot „mai mult priveliștile acestui ținut 

îmi alinau sufletul.” . o 

Chiar după cei- dintâi pași, voios am fost, căci pătrun-: 
sesem în singurătate, şi stânci, codru, văi întruchipau 

-stavilă între mine 'și trecutu-mi; nu mult apoi  înţelesei 

“<ă o nouă patimă se furișase în inima mea._Mi-era drag



muntele. Mi-eta drag chipu-i senin şi mândru luminat ” 
-de soare; pe când eu -stam la- umbră; mi-erau dragi 

puternica să spinare încărcată. de “gheţuri, cu luciri 

albastre, coastele sale vărstate de. pășuni, păduri și aro 

hotişuri, grebenii săi voinici, răspândindu-se departe, e | 

"rădăcinile: unui arbore .uriaș, despărțiți prin văi, cu 
pâraele, casendele, lacurile şi pajiştele lor; întreg muntele 

mi-era drag; până și. mușchiul” galben sau: verde, care 

creşte pe stâncă, până și piatra, care “ strălucește prin 

iarbă, toate podoabele, și cele mai "neînsemnate, ale. 

- muntelui, mi-crau prietene. 

De asemenea, ciobanul, care la început nu-mi -fuscse 

pe plac, fiind şi el unul „din omenirea, de care fugisem, 
acum mi-era trebuincios și aveam încredere. în cl. Nu 
numai că primiam cu mulţumire hrana * ce-mi aduceă,> 

“dar şi căutam să mă folosese' de eccace mă” înv ăță.. 
„Ti irește că îu din cărţi eră. știința lui; ciobanul” născut. 

- Ta poalele muntelui, mă învăţă să .cunose muntele: el 
îmi numi plântele, mă, duse la -stâncile” unde se. aflău 

„cristalele și pietrele rari, mă întovărăși pe brânele 'ame- 
titoare ale prăpăstiilor: și-mi feri drumul de locurile rele.. 
De pe înălțimi, îmi arătii văile, îmi însemnă cursul pu-: 

"hoaelor.' Inapoindu-ne li bordei, îmi: povesti istoria. 
__ ținutului şi lecendele locale. P y 

. . |. . . ...  . . . . . 1... ... [e . 

Astfel încercai să cunosc viața de acum precum și. 
trecutul miintelui, pe care.noi trăim. ca niște purici pe 
pielea unui elefant. L-am studiat - stânciitia, din--care ce 
clădit și culmile „și văile, care îi dau . înfățișări atât de= 
deosebite pliicute ori infioră ătoare, după locul din care
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„le priveşti, dupii orele şi anotimpurile în care le coreatezi ; ș 

“i-am studiat: zăpezile, gheţurile, plantele şi animalele. 

M am străduit încă să înţeleg” rolul ce'a avut muntele, 

în “poezic; în istoria . naţiunilor, în mișcările popoarelor, 

în propășirea omenirii întregi." _ 

„Dascăli mi-au fost ciobanul, precum și gângania din 

iarbă, fluturele de pe floare și pasărea cântăreaţă. . 

De mași fi- petrecut nesfârşite. ceașuri, culcat pe iarbă, 

privind și pricepând” aceste fiinţe pitice,opoate că aș fi 

înţeles mai puţin limpede cât de .vieţuitor este pământul. 

nostru, care. poartă toţi : acești infinit mici și-i. duce, 

împreunii cu. noi, în. nemărginitul văzduh. 

  

„e -Piseuri şi Văi, 

"Stând Îa' ușa colibei, văd, la câtova sute de metri 

deasupra câpului, o creastă de stânci, ce pare a fi culmea . 

„muntelui; dar, urcându-mă “pe ca, iată că alt - pise se 

înalţă și mai sus, .ȘI dacă sosesc pe oa doua treaptă 

de plaiu, muntele jarăși își schimbă forma. Din fiecare 

„elin, din ficare, şoavă, de pe fiecare. vârf, - peizajul “se 

"arată cu un nou relief, cu un alt profil. Munţele- este 

alcătuit dintruu -grup de munţi, după cum, în mijlocul 

"mării, fiecare val este sburlit eu nenumărate: unde mi- 

titele. Spre a-ţi da scama, în Întregul ci, de architectura 

unui munte, trebue să-l studiezi, să-l străbaţi în toate 

direcţiile, să -te urci pe fiecar_ ridicătură, să pătrunzi în. 

orce gât. Muntele este nemărginit, pentru cine vrea să-l : 

" cunoască deabinelea. . --
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Coama. pe care înaj “plăcea mai mult să stau, nu eră 

culmea. vecină cu. cerul, unde te: așezi ca un împărat pe 
tron, spre a privi, la picioare, înăpărățiile- întinse, Mă . 
simţeam mai fericit.pe un vârf mai mic, „de. pe care_ 

„vederea .mea putea coprinde coaste mai. joase și apoi, 
din muchie-în muchie, păreții de sus și piscul scăldân- 
du-se în albastrul cerului. Aci, fără să simt mândria ce 

te covârșește când te afli pe purietul cel mai înalt al 
muntelui, gustam plăcerea de a-mi. desfăta ochii cu pri- 
veliștea zăpezilor, . stâncilor, - pădurilor și .păşunilor. Plu- 
tiam la jumătate înălțime, între cele două ţinuturi ale 
pământului și -cerului și mă socotiam liber, fără a fi 
despărţit de lumea, întreagă. Nicăeri nu pătrandeă 
sufletul meu o mai dulce simţire de pace. . : 

Dar ce bucurie, când ajungi la o creastă stăpânitoare 
“a unui orizont de piscuri, văi și câmpii !. Cu ce voluptate, 
cu :ce încântare a simțurilor admiri, întrun tablou deplin, 
uriaşa cliidire pe a cărei culme te afli! De. pe dealurile 
de jos; nu vezi decât o parte a -muutelui, cel mult un' 
elin; dar.. de sus zărești toate spinările alergând, din 
colnice în colnice, din greben în grebân, până la dealurile 
și la pieptul temeliei. Acolo sus te crezi. mare ca și 
muntele; ca și al lor, îţi: este creștetul în acer curat și 
lumină ; te înalți la cer, ca: și acvila, pe care sborul o- 
ţine deasupra planetei. grele. La picioare, zărești ceeace 
mulţimea de jos numește “cer; morii călători, cari se 
zdrențuesc de steiuri, se împrăștie 'la margini de păduri, 

- lasă, ici și colo, prin văgăuni şi văi, petice de negură, 
apoi sburând deasupra șesurilor, le întunecă cu umbrele 
lor largi, de forme „mereu schimbătoare. aa 

- LL Z/ — 
sr
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De pe măreţul observator, ni vezi -drumuind fluviile - 

„ca norii, dâr mișcarea lor se .arată prin lucirea apâi din 

distanţă în distanţă, la piciorul ghețarilor, în “cascade Şi 

; lacuri, în șerpuiturile liniștite din câmpii. La vederea 

„cheilor, vâlcelelor, văilor, eşti faţă, ca şi cum ai fi de 
odată devenit nemuritor, la munca geologică a apelor 
scormonind, adâncind măteile lor, jur împrejurul grămezii 

primitive a muntelui. Le vezi, ca să zic aşa, cioplind 

“necontenit masa enormă, smulgându-i sfărămăturile, nete- 

„zind câmpia, umplând un golf al mării. De pe piscul - 

-meu, îl zăresc și acest golf, această prăpastie "albastră a 

.„ Oecânului, din” care a ieșit muntele și în care cândva 
muntele va fi. înghițit. e 

Cât despre omenire; ea nu se vede, dar o ghicești, 
cuibărită prin văi și pe “dealuri, prin colibe, cătune și 

sate. Colo, dâparte, subt fum, subt un stiat- de aer 
stricat de nentihărate respiraţii, ceva alburiu arată un 

oraș mare. Casele, palatele, turnurile se topese într”o 

culoare ruginită, murdară, care nu se potriveşte . cu limina 

"veselă a-șesurilor din imprejurimi.. 

Mare este deosebirea între adevărata foii a a munților 
atât de pitorești și forma .ce-i dădeam, în copilărie, la 

“vederea hărților, ce. studiam în școală. Imi închipuiam 

atunci o: massă singuratecă, având ca însușire o -regula- 

_ritate desăvA îrșită, cu coborâșuri egale jur împrejur, cu 

vârful rotunjit, cu poalele "frumos aduse, pierzându-se în 

şesurile câmpiei. Dar astfel de - munţi. nu. se află pe 

pământ... Din ziua când pământul .a căpătat cel dintâi 

sgrunţ menit să se “schimbe treptat în munte, natura, 

care: este mișcarea, transformarea însăși, a lucrat necon--> 
3, ” - . : . 

7 : , ” Ă 4
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- fonit la modificarea aspectului acestei ridicături ; nici a 

_ înălțat griinada de pământ, - dincoace 'a turtit-o; a sbur- 

lit-o cu “vârfuri, cu turle, i-a încovoiat, înereţit, scorbo- 
roșit, cioplit la infinit suprafața mișcătoare și astăzi 

chiar, sub ochii noștri, lucrarea aceasta urmează: înainte, 
Minţii care urmăreşte muntele prin veacuri. el se i 

arată tot atât de nehotărit ca valul mării gonit de furtună; 
este o undă, un abur; când va fi pierit, nu va -mai fi 

„decât un vis. 

"Totuşi, în acest decor schimbător sau mereu Variât, 
produs de acţiunea necontenită a, puterilor naturei, muntele * 

“își are ritmul superb pe. care-l simte acela care-l străbate, 
"cu gândul de ui cunoaște. struetura.. Pârtea cea mai 
înaltă poate fi un platou întins, sau un zid vertical, sau 

„o muchie, o. piramidă singuratecă, o legătură - de ăce 
deosebite, dar oricum âr fi muntele, în “Întregimea lui, 
înfăţişează un: aspect. general, care se ar monizează cu 
aspectul culmii sale. -- , 

Din centrul masivului, până la temelia muntelui, se 
înșiruesc, de toate părțile, --alte “creste sau pâlcuri de 
creste mai joasc; ba chiar, uneori, la poalele celui din 
urmă piept, înconjurat de mâliturile! (aluviunile) câmpiei 
sau de apele mării, se vede. încă câte un munte pitic, în 
„chip de deal, ţâșnind din mijlocul - şesurilor sau din 

— 

sânul apelor. Profilal tuturor acestor ridicături, care se: 
urmează, lăsându-se în jos puţin câte puţin sau deodată, 
prezintă o serie de curbe graţioase. * - 

Această. linie undulată, care unește vi îrfurile marei 
creste cu câmpia, este. adevăratul coborîș, drumiil ce ar 
lua” în picioare un uriaș înciilțat cu. cisme fermecate. 

s 

= 
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Muntele care m'a- adăpostit mult. timp. este frumos; și 

senin ; de pe plaiurile sale. de sus se: zăreşte coama cca - 

înaltă, ridicându-se ca o piramidă cu trepte neegale; 
_tăblii de zăpadă, așezate prin scorburi, îi. dau o faţă în- 

tunecată, aproape neagră, prin contrast cu albeuţa. steiu= 

rilor; dâr . verdele” ierbei, care - acoperă “în depărtare 

crestele mai mici, pare cu. atât mai plăcut la vedere, și 
privirea, coborându-se de pe massa enormă cu înfățișare 

grozav de puternică, se odihnește, cu desfătare, pe un- . 

dulările molatece ale pajiștelor ;. aceste pajiști au mărgini 

„aşa de gingașe, cu aspect atât de catifelat, încât, fără 

. voce, îţi închipueşti bucuria ce ar încerca un uriaț, care 
„le-ar mângâia eu mâna. ... 

Mai jos, povârnișuri repezi, colțani de stâncă şi spiiări 

acoperite cu păduri ascund, în mare parte, 'vederei 

--coastele muntelui; dar toată clădirea se pare cu atât 
mai uriașă și sublimă cu cât. privirea coprinde numai o 

parte dintrinsa, ca. și o statue al cărui piedestal'rămâne 

ascuns; ea strălucește în tăriile' cerului, în cca mai 

curată lumină. - 

Frumuseţei crestelor și . — vidicăturilor de tot telul co- 
respunde frumuseţea. scobiturilor, a creţurilor, a văilor 

și strungilor (defileurilor). Intre culmea muntelui nostru - 

și “piscul cel mai: vecin, creasta se apleacă "tare şi 

lasă o 'trecătoare, destul de lesnicioasă, între cele. două 

cline opuse. La -această 'lăsătură a muchici începe cea 

"dintâi dâră a văii şerpuite, deschisă între cei doi munţi. 

Acestei dâre se adaugă altele, apoi încă altele; care scri- 

jilese suprafaţa stâncilor și se reunese în șoave”(vâr- 

toape) îndreptate ele-inseşi spre”un amfiteatru (obârşie),



= 

de unde, printrun șir de chei și de basinuri: aşezate - 
caturi, caturi, zăpezile se "scurg și apele curg la vale | 
Aci, pe pământul deabia aplecat, se arată pășunile, pâl- 
curile de pomi roditori, - grupele de case. Jur împrejur . 
vălcele, unele “plăcute, altele cu înfățișare mai -aspră, se 
apleacă spre valea .principâlă. In totalitatea ci, valea cu 
nenumăratele ci braţe, se. poate compara cu arborii ale 
căror mii de. ramuri sunt. împărţite - şi subtimpărţite în' - 
rămurâle, | NR - i 
“După forma văii, cu întreaga sa reţea de vălcele: 

_cunmnezișe, ne putem da mai bine seamă : de adevăratul” 
„relief al munţilor ce ea. desparte. . -- - 

De pe culmile, de unde vederea plutește liber -asupra. .-: 
“spaţiului, se vede un mare. număr de creste, pe care le 
comparăm între ele și astfel se lămurese unele pe altele. 
Pe deasupra liniei zimțuite a: înălțimilor, cari se ridică 
pe malul dimpotrivă 'al văii, deosebim în depărtare un” 
alt profil de munţi albăstrii apoi, și mai departe, un al ăi 
„treilea și chiar un al patrulea şir de munţi vineţi. Aceste. 
spinări de munţi, cari sc lcagă cu creasta cea, înaltă a 
culmilor de căpetenie, sunt “eam” paralele, cu toate cres- 
tăturile lor, și, aci se „apropie, aci. se depărtează unele * 
de altele, după, cum se joacă norii și se- urcă pe cer . 

“soarele, * — a | E 
De două ori pe zi se desfășoară, imensul tablou al 

munţilor, când razele oblice ale zoriloi, și amurgurilor 
lasă în umbră dosurile *) și scaldă în lumină feţele. Intre | 
culmile dela răsărit cele mai depărțate și cele deabia 
e . 

- 
- . 

*) "Clinele dela Nord. +
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zărite la' apus, este o gamă armonioasă de toate colorile 

și toate nuanțele, care pot lua naștere subt strălucirea 

soarelui și transparența aerului. Printre acești munţi sunt 

unii, pe cari o suflare i-ar putea șterge, atât de ginzas 

sunt scriși pe pânza cerului. a ae 

- Numai -un strop de abur să se ridice, un nor, cat 

de străveziu,- să se ivească în zare, sau numai -soarele 

să se! aplece, lăsând locuri umbrei, și : iată că munţii 

“aceştia atât de frumoși,“ zăpezile, ghețarii, piramidele, se 

topesc, pier treptat sau într?g clipă. Adineaori le admirai 

 îni- splendoarea lor și acum toată această privelişte numai 

este decât un” Vis, o > nălucă, o amintire tears Ă a. 

- . —. = po - a 
Pe globul nostru, -muntele, cu toată” înălțimea” sa, nu: 

PT =. Norii, 

este decât .un-&grunţ, mai neînsemnat, în proporţie, de: 

cât un neg pe trupul unui elefant: este un punet, un 

grăunte de nisip. Și totuși această ridicătură, “așa de 
N 

pitică în'raport cu pământul, își scaldă coastele și creasta - 

în regiuni asriane cu' totul deosebite de tinuturile câm- 

piilor.. unde vieţuese popoarele. Drumeţul, care în câteva 

ceasuri, se urcă dela poalele muntelui la stâncile coamei, 

“săvârşeşte întradevăr o călătorie mai mare, mai.-rodnică” 
în contraste, decât dacă- timp de ani şi ani ar face 
ocolul pământului, strabătând mările. și -șesurile conti- 

nentelor; .căci acrul apasă greu asupra Oceanului și. 

asupra ținuturilor, cari sunt la o mică distanţă deasupra 

nivelului mărilor, iar la înălţimi, el se rărește şi se. face” 
1 - 

ÎN ,



din ce.în ce mai ușor.: Pe. globul. pământului, - sute și . 

chiar. mii de munţi ridică culmile. lor întro atmosteră, 

ale cărei molecule sunt de- două ori mai rare “decât 

acelea ale câmpiilor. Fenomenele de căldură, de lumină, 

- de climă, de vegetaţie, toate se schimbă colo sus;:acrul 

lasă. să treacă mai lesne razele de căldură, care se 

coboară din soare, ori se, înalță dela, pământ, Când soa- 

rele străluceşte pe un cer limpede, temperatura se ridică 

pe plaiurile de sus;;dar de îndată ce el se ascunde, 
aceleaşi plaiuri de sus. se răcese repede; prin radiere, 

- ele”pierd foarte iute căldura primită. De aceca: frigul 

domnește mai. totdeauna pe înălțimi ș în munţii noștri 
temperatura scade, în mijlocie, cu un: grad de fiecare 

“spaţiu vertical de două sute metri. 
Po noi, nenorociții târgoveţi, osândiţi la o atimosferii 

stricată,-pe noi, cari primim în plămânii « - noștri un acr 
încărcat de otrăvuri, respirat deja de o mulţime de alte 
piepturi, ceeace ne uimește şi ne bucură; când străbatem 
crestele înalte, este minunata cur: ăţenie d aerului. Sorbim 
boarea, ne îmbătăm cu aer, pare” ar fi ambrozia din 
mitologiile antice. . 
„Ce-contrast între vederea câmpiilor și aspectul mun- 

telui, când.coama nu este înecată în nori și când putem 
so privim de departe, prin greaua atmosferă, care apasă 
asupra șesurilor! Spectacolul e. frumos, mai cu seamă - 
când ploaia a făcut: să cadă la pământ praful plutitor, 
când aerul a întinerit, ca să zicem așa. 

Profilul stâncilor şi zăpezilor. se desprinde neted pe 
albastrul cerului, cu toată enorma distanţă, muntele 
albăstriu el. „ Însuşi, ca: și - adâncimile aeriane, se zugrii-
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veşte pe. cer, cu tot relieful său “de muchii și gicbeni ; ' 

- deosebim “văile, văgăunile, prăpăstiile ; uneori chiar, 

zărind un punct: negru care umblă încet prin nori, = 

putem, cu ajutorul unui ochian, recunoaște un prieten 

“care se urcă/ 

"Scara, la asfinţit, piramida. se arată în: frumuseţea sa 

- = “cca mai curată și mai splendidă. Restul pământului! este” 

= în umbră, vânătul amurgului învălue zările câmpiilor ;: 

- “gurile strungilor 'sunt înnecate în beznă. Dar colo sus, 

„totul este lumină și bucurie. Z ăpezile, privite de soare, 

„îi resfrâng razele, trandafirii ; ele pâlpâe și Icirea lor 

(Lai “pare: cu “atât mai vie cu cât umbra se urcă puţin câte” 

puţin, năpădind coastele, acoperindu-le cu un zăbranie 

N, negru: La, sfârșit, coama singură este destul de înaltă, 

ca să zărească soarele “pe deasupra încovoerei pămân- 

tului; ca se aprinde ca dela o scântee; ai zice unul 

din acele diamante miraculoase, cari, după legendele din" 

India, fulgeră pe piscurile munților divini.. Dar deodată 

„= flacăra a pierit în spaţiu. Totuși, dacă urmezi cu pri- ? 

vitul, vezi. că lumina soarelui este înlocuită “cu lucirea 

„norilor împurpuraţi ai orizontului. - Şi acum. stâncăria 

„parcă nu mai are ființă, subt veșmântu-i de raze; nu. 

“mai rămâne decât un miraj, o lumină aeriană; “îţi vine 

să crezi că măreţul munte s'a gnuls din pământ și: 

“ plutește în cerul curat. 

„+ Astfel rărimea -aerului plaiurilor : înalte ajută la fru- 

musctea cresteior, împiedicând ca stricăciunea, atmosferei - 

șesului să se urce până la vârfuri ; dar ea silește aburii 

| nevăzuţi, cari es și să ridică din mare și de pe câmpii, 

să se condonseze și să se alipească,_ în_chip de: nori, de 
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castele. muntelui. De obiceiu, apa din? aburi, atârnată. 
în straturile de jos ale aerului, nu se află în cantitate 

"- destul de mare pentruca.să se prefacă îndată în nori; 
ea cade sub formă de ploi; atmosfera unde - ea pluteşte: 

o ţine în stare de gaz nevăzut. Dar dacă stratul de aer 
se urcă ln cer, diicându-și aburii, el se va răci treptat, 
iar apa, condensată în molecule deosebite, se va... arăta. 
curând. Mai întâi se face un noruleţ, “ care deabia se- 
vede, un fulg alb pe. cerul albastru ; „dar la” acest fulg | 

se adaugă alţii; acum este o pânză, prin rupturile căreia 
privirea poate cerceta adâncimile spaţiului; la 'sfârșit 
este o grămadă groasă, desfășurându-se suluri 'sau pira- 
mizi. Unii din acești nori se înalță. pe orizont în chip 
de adevăraţi -munţi. Creştele şi turlele -lor, zăpezile și. 
gheţurile lor. strălucitoare, adânciturile lo “umbroase, - - 
prăpistiile lor fără fund, tot. relieful se scrie minunat . 
pe: cer. Atâta numai că munţii de abur sunt plutitori și 
fugari; un curent de aer i-a format, un alt curent îi 
poate sdrenţui şi topi. Dăinuirea lor e de câteva ore 

“deabia, iar accea a munţilor de piatră este do milioane 
- de ani; dar oare deosebirea este ea așa de mare? Relativ. . 

cu viaţa globului, norii şi munţii sunt fenomene tot de 
o zi. Minute şi "veacuri nu fac decât una, când - sau 
prăvălit în prăpastia, timpului. | 
“- Norilor le place mai mult să se strângă împrejurul | 
piscurilor. semețe, care străpung cerul. Unii sunt atraşi, 
spre stâncă de o electricitate contrară lor; alţii, goniţi | 
de vânt în spaţiu, se isbese de 'clinele munţilor, zăgazuri 
așezate deacurmezișul umbletului lor. Alţii încă, străvozii 
în aerul 'călduţ, nu se ives6 decât prin atingerea pietrei. -
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stoarce din aer. De câte ori; privind coama, am văzut 

pufurile norilor izvorâţi îngrămădindu-se împrejurul suli- 

ților de “piatră îngheţată! Un fum se înalţă, asemănător 

„cu acel ce se urcă dintrun lerater; curând fiecare colţan' 

este învăluit Și, până într” un sfârșit, muntele se înconjură 

cu un turban de nori, pe cari el însuși i-a țesut în aerul 

transparent. Parcă niște mâini nevăzute lucrează la în- 

reci sau a zăpezilor ; muntele condensează vaporii și-i 

făptuirea furtunilor şi la căderea ploilor.. Când locuitorii - 

câmpiei văd muntele dișpărând | subt o îngrămădire de 

nori, ci înţeleg, după felul cum se îmbracă uriașul, ce 

soi d6 sărbătoare el le pregăteşte, Ă 

- Când două suflări de aer-se întâlnese la preasta lui, . 

“una ferbinte, cealaltă rece, norul format deodată se 

înalţă : sus, învârtejindu-se pe cer; 'muntele e ca un 

vulcan, din care aburul ese mereu cu un tel de “furie 

și se înconvoae pe boltă, ca un șarpe uriaș, 

Norii „desprinși se răresc pe cer, se împreună, se dă 

răcesc sau se sdrenţuese în vânt, se lăţese sau își iau 

sborul şi se urcă până în atmosfera cea mai de sus, cu 

mult deasupra piscurilor. celor mai înalte ale pământului; 

felurimea formelor lor este mult mai mare ca a norilor, 

care, încing crestele muntelui. Totuşi aceștia se înfăţi= 

şează cu ciudate * schimbări de - aspecte. “Aci sunt nori: 

: stingher care se mişcă dimpreună cu - straturile” de: aer 

rece; aci șerpuesc, tărându-se prin văgăuni, prelingân- 

du-se dealungul. muchiilor, - zimţuindu- se; când se izbese 

de acele steiurilor, Uneori sunt nori .groși,'cari ascund un 

| lin întreg; prin massa lor, care se sparge sau se mutii, 

deosebim, din când în când, câte o coamă cunoscută, cu 

” N
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atât mai măreaţă: cu cât pare că: trăește și 'se mişcă” 
printre aburii, care se "învârtese. Alte ori, pânzele ae- 
riane suprapuse “Și de temperaturi diferite sunt perfect 
orizontale. și distincte, ca niște, strate geologice: norii ce 
se nasc au 0 formă analogă: sunt așezați în benzi re- 
gulate și paralele, ascunzând ici păduri, - colo . pășuni, 
zăpezi și stânci, sau împăinjenindu-le ca și “cu o bro- 
boadă transparentă. Alte ori încă crestele, coastele de 
sus, toată partea înaltă a muntelui. este. „înecată în greoaia 

„îngrămădire a: norilor, asemenea unui cer cenușiu sau 
negru, ce Sar fi lăsat la pământ; muntele se depărtează 
sau se apropie, după jocul „aburilor, cari se răresc sau 
se îndeşese; dar deodată totul piere, dâla poale la coamă: 
muntele întreg sa topit în ceaţă ; apoi furtuna se coboară 
de pe înălțimi,. biciueşte marea de nori grei și din nou. 
se > ivește uriașul, în Zborul veșnic al negurilor. 

  

ELISEE RECLUS



ZĂPEZI ŞI FLORI: 

(Extras din „La Montagne“ de Jules Michelet LI 
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Străinul se se “miră, întrucâtva, de proverbul Engadinei si EI 

«nouă luni iarna, trei luni. indul>. Căldura, vara chiar, 

la o astfel de înălțime, nu poate fi nesuterită. Anul. 

acesta era frig. Făceam foc în Iulie. “ 

Totuși în fiecare dimineaţă mă zmulgeam dela des- : 

mierdările sobei, și, nepăsătoare de frigul” din afară, 

plecam. Ispita de-a mă afla aşa de aproape de comorile 

-botanicei era prea mare. Fiind la o inălțiine de 2000 

metri, e destul să te urci încă vreo 100 metri, și te vezi, 

fără , oboseală. în . stăpânirea florei alpine a. coamelor | 

înalte. Mă suiam cu o prietenă, sprintenăi și cu buni 

„prieteni, neobosiţi munteni. 

Odată mam urcat singură, Nu ştiu ce “farmec de: sin- | 

gurătate mă mână. Engadina are încă locuri necunoscute, 

*) Marele scriitor şi istoric francez Jules Michelet (1798—1874), 

nemuritorul filo-român, a fost şi un iubitor pasionat de Natură, . 
pentru preaslăvirea căreia a soris volumele: «L/Oiseau»,«L/Insecte», : 

«La Mer», «La Montagne». Rândurile de. sus, extrase din «La. 
Montagne» au fost scrise de soția sa, colaboratoare neobosită. 

*) Regiune muntoasă a Elveţiei. .
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pierdute, văi sălbatice, ale căror singuri vizitatori sunt 
vântul și” soarele, ţinuturi tainice de. spiriduși. Astfel de 

locuri căutam, zări neprivite de nimeni. a 
" Spre acest: ţel, numai un singur om, şi anume Colani, - 
fiu de vânător vestit, el însuși vânător 'de plante putea 
să mă călăuzească. | i | . 
„Două lucruri erau ale lui Golani: tradiţia Și natura, 

cunoașterea. oricărui copac, a oricărei. pietre, o înţelegere 
desăvârșită cu sufletul regiunei. Fiecare floare era a lui 
mai dinainte; o culegea la ceasul cuvenit. FI știa clipa! 
când cutare iarbă va înflori pe cutare clin necunoscut + 
al muntelui. 

Colani avea zor să revadă plaiurile înalte, încă aco- 
perite, pe alocurea, de zăpadă. Vremea era “aspră; în 
fiecare noapte „ger. In: ajunul plecărei noastre, soarele 
asfinți (semn: rău) pe după 'o perdea întunecată. - "Colani . 
“nu ziceă nimic, dar se vedea că este nemulțumit, Mormăiă 
printre dinţi nume de plante” şi de flori necunoscute. - 

Mă scol des! de dimineaţă; sunt gata. înainte de ora 
șase ; cerul este posomorit, un vânt aprig învi ârtejește 
zăpada, care începe să cadă; puţin ne” pasă, plecăm. 

Intr'o căruţă, nemișcată, primesc în faţă suflarea Vân= 
„tului, care, cu mii de ace, mă *nţeapă, mă * pătrunde.. Pe 
dreapta mea - ăd, prin pânza pinilor tremurători, crestele 
albe ale piscurilor Berninei, Pe stânga se înalță munţi 
pleșuvi. Inaintăm încet, ţinuţi în: loc de vântul, care 
"bate în faţa. noastră. Puţinii trecători, cari, în această 

" Duminecă, se duc la biserică, se miră de doamna palidă 
care, pe o așa vreme râă, umblă pe drumuri, 
ee eee e met a i... . . . . . . . 

x
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Intriim în valea singuratică, unde deodată nu se mai 

“află arbori. Priveliștea pierde orice orizont suntem într”o- 

chee strâmtă, între doi munţi înalţi. Dedesubt, mult mai 

“jos, vuește un șuvoi. Un pod de zăpadă ne oprește; îl 

străbat, bucuroasă ca un 6opil, îndrăzneață și temătoare. 
Ce contrast între pământ și cer! Din cerul “mohorit 

cade iarna, răutăcioasă. Mzătriche în loc de zăpadă; în=. 

tunericime deasupra capetelor. noastre. La picioarele 

noastre însă, la marginea întinderei de zăpadă, icoana 

cea mai. frumoasă a vieţii. Nesămănatir Anemond primă- 

zăratică. (Sisinel-de- munte), în veșmântul, său liliachiu 

deschis, “stă aplecată. * 

“Tinereţea-i este. trecută. Pare adormită intim vis 

fermecat. Blonde şi lungi fire de mătasă ușurele cad- 

asupră-i, învăluindu-i maternitatea. Este parcă un suflet 

blând și fermecător, care îmi vorbește de bunătatea lui 

Dumnezeu în acest loc deşert. 

Puțin câte puţin, lumea se închide îndărătul. nostru, 

pustiul începe. Cât este de măreaţă singurătatea alături 

de gheţurile veșnice! | . Pa 

Călăuza mea -sprintenă a luat-o - înainte. Pătimaș vâ- 

nător de capre negre, dar și înfocat culegitor de plante, 

ochii săi lucese și par'că râde n sinea lui. Florile pentru 

„dânsul sunt o pradă. |, 1 - 

Cu tot cerul trist și frigul aspru, florile inbiilstimează 

acrul: orehis-vanilia, al cărui parfum se păstrează chiar 

în erbar, și încă daphne mezereum (elciţă, liliac de munte) 

semănând cu. liliacul, având acelaș parfum. i 

Genţiana. cea mare albastră. deja trecută, şi-a închis 

“urna sa. Prin iarbă domneşte gențiana Bavarică, stea
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albastri ca cerul, strălucitoare, bucuria. acestor plaiuri 
pleşuve. 
„Nu găsesc aci i unele. flori atlătoare pe alţi munţi, 
precum  Linnea și Xumduita. Aci clinurile sunt repezi 
și plantele nu găsese mustul cure să. le învioreze,. 

Se apără şi crese ctim pot. Genţianele 'se închid și "se? 
_ deschid cu rost, scurtându-și cotoarele, Campanula . (elo- 

poţelul), în loc de:aș răsleţi - clopoţeii” în' vânt, îi strânge: 
împrejurul ci. La altele, frunzele grupate în jurul coto- 
„zului, în formă de guleraș, stau la pământ. Ele au cu- 

+ 

minţenia doicilor hrănitoare; Copilul lor, floarea, ţi îșneşte 
spre lumină, o bea cu lăcomie și: moare. „a - 

Plaiul acesta sever este totuși un “adăpost, Rostogolitii 
de avalanșă, adesea floricica, emigrantă din piscurile 
“înalte, cade aci și caută să se aciuească ; „Însă, vai! şi 
„aci c frig. a. | . . oo. 1... . «. 

Dar Colani nu mai ştie de mine ; este departe, pierdut . 
în, labirintul stâncilor”, măcinate, Sunt singură, cu totul 
sigură. Ce tăcere! Nicio pasăre pe cer, nicio musculiţă. _ 
Dar saude un şucr, un cițel-al-pământului surprins ; 
iarăși apoi tăcere. Puhoinl curge mult mai jos, vuetul 

„lui nu se -sue până la acest. plaiu., - i 
„Nu mi-este teamă, ci am sensația unui suflet neintinat;. 

„care, singur cu cl însuși,. străbate nemărginitul, întor- 

7 

cându-se la Dumnezeu. “ 
Mare este beţia. urcușurilor, mare desfiitarca ncâstor. 

plaiuri, mare trebuinţa de-a pluti. Cerul-pare mai aproape” 
de noi, dar cl este «și în” noi, într”o viaţă cinstită și o 
inimă neşovăitoare. 

- 
M-Me MICHELE 

=
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"VRAJA MUNTELUI 

Cum foarte bine a zis Michelet, în cartea sa: «Muntele 

este o învăţătură», Deşi” se pare nemișcat, el este însăși 

mișcarea, “luând formele. cele mai! deosebite, cele mai 

fermecătoare” Muntele este icoana. “vieţei ; cl este - și 

simbolul evoluţiunilor sufletului, care caută a se smulge 

„din tina realităţilor vulgare, spre a se ridica treptat până” 

“la concepţiile curate ale ' Tdealului, Pe măsură ce pă-. 

_trundem în ținutu-i, el dăruește privirei noastre. înduio- 

.șate tot șirul frumuseţilor naturale, dela. peisagele cele 

mai intime, „până la' panoramele: 'cele mai măreţe. La, - 

"piciorul muntelui mai. întâi priveliștea muneci sătenești: 

holde zâmbitoare, apoi viaţa care “îmbracă cele dintâi - 

dealuri, sate cuibărite împrejurul “oglindei albastre a unui 

lac, pe. care alunecă pânzele albe ale „pescarilor; , apoi 

„încă pajiști stropite de râuri licăriteare și care undulează 

“până la” margini de câstani. 7 5 

“Adevăratul. coprins. pădurean - “nu începe. decât după 

castani. Pătrunzi atunci întrun ţinut verde, unde arborii, 

, 

schimbători după înălțimi, dosfășurii măreţiile lor: ste=. 
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Sari puternici, tei cu frunzișuri dese, tuljine argintate 
de fagi, brazi! moșnegi, de ramurile cărora atârnă 'bărbi 
de lichen. O liniște religioasă domnește subt bolțile în- 
crucișate, de abia străpunse de vreo rază “de soare > al 
cărui aur se înverzeşte jos. - - | 

Această, liniște nu e turburată decât de sgomote mă- 
runţele: freamăt de frunze mototolite, ronțăituri: de ve- 
veriţi,. ciocănituri de ghionoae, Câteodată pacea aceasta | 
vrăjită e” sfâșiată de“vuetul unei ape: clocotitqare, și 

- zărești atunci, pr între copaci, ceţoasa spumă a cascadelor; --- 
rostogolindu-se pe bolovanii lustruiti, torentele, părinți - 
ai fluviilor, se varsă cu sgomot în lacuri.- Prin umeda 7 
atmosferă a codrilor, adulmeci pâlcurile de zmeură, te- 

- înviorează mirosul rășinos al cotelor de molifți. Cu .cât 
te urei,, cu âtât pădurea "se răreşte; în locul brazilor 
și fagilor, dai de pini, printre cari aerul mai vioi cântă 

„legtintitor;- apoi arborii se mărunţese, abia ici și colo, 
câţiva” melăzi (zade) agăţați de stânci, câteva pâlcuri de 
 anini chirciţi, şi iată întinse pajiști, unde sună tălăngile - 
“turmelor răvășite. Iarba, hrănită de zăpada de curând: 

—-topită, crește “deasă, și vrajei pădurei urmează desfătarea 
floarei alpine. Aci sus este ţintitul plantelor rare, încân- 
tătoare ca coloare și ca: formă: Aci crese, spre plăcerea 
-dchilor și: bucuria Dotaniştilor; gentiavele tării, cotor, ale | 
căror urne albastre închis parcă ţâșnese din pământ, 
crinii de pădure purpuraţi, arnicele. (podbali) semănând. 
cu câte un mie soare, cete de. flori, feciorelnice ca şi 

„zăpezile ce vor urma mai sus. Sar. zice că, înainte: de 
a muri pe semeţele creste, “vegetaţia a vrut să &e arate | încă odată, în -to: tă strălucirea sa. Ceva mai sus, întwa- | = 

=



devăr, pământul se face golaș și iată singurătatea albă a 

a. ghețarilor. Acum numai povârnișuri, cărări pe muchii 

de pietre rostogolitoare, horiiuri,. brâne strâmte... Dar, 

cum zic Englezii: acolo unde este o voință este și un 

drum» și acest exerciţiu al facultăţei de a voi este una. 

din cele mai preţioase iniţiări. a muntelui. Ea ne obiș-- 

nuește astfel să luptăm împotriva greutăților vieţei, și - 

ne învaţă că străduința dă pret vieţei. Incă o opintire, 

„și cele din urmă piedici sunt înlăturate; călătorul ia în 

stăpânire - cea mai înaltii coamă; și în mijlocul tăcerei” 

solemne a gheţurilor eterne, priveşte, întro admirare 

mută, pădurile, lacurile - şi "câmpiile întinse la poalele. 

munţilor. . . -- 
ANDRE rucuaieri - 

  

A o - “ - 

*) -Andră Theuriet, nuvelist Şi romancier. francez contimporaii a 

fost un duios iubitor de. Natură, a, 
1, O i . | A:



Sa FARMECUL PISCURILOR '. .: -— 
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Oameni buni dela șesuri, din fundul jetului vostru nu 
vă puteţi închipui ce este pe sufletul celui care a călcat 
pe un pisc încă neexplorat înaintea lui; el e încredinţat 

„că din vremurile uitate, de când. aceste stânci fiinţează -_ 
și înalță goliciunea lor la cer, dânsul cel dintâiu a pășit 
pe ele; ochii lui cei dintâi au “privit de aci; “glasul lui 
cel dintâi a sfâșiat tăcerea, care a dăinuiţ aci dela în- 
ceputul lumei; îi este dat lui, om luat întâmpliitor din 
mulțime, să se ivească' pe acest pise sălbatec, ca cel 

“dintâi reprezentant al omenirii; i se pare că este vrăjită * 
aceastii clipă, în care se sfințește prietenia pământului 
și omului „întrun -loe. Fie pe culmile Alpilor, fie în 
mijlocul pajiştelor Australiei, oriunde omul “calcă . vreun 
pământ, pe care îl știe” virgin, do bună scamă' 'că e] a 
“încearcă o adâncă emoţiune.. - 

Când sălbătecii noştrii. strămoși puseră eci dintâi stă- ». 
pânire pe pământul, „atunci acoperit cu păduri, astăzi 

NS 

cuprins de bucate și orașe, de câte ori soseau pe o: 7 

Sg
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înălțime, ci clădeau o grămadă de pietre, an cairu (cum 

„zic astăzi Alpiniștii englezi, € Gari au păştrat această” veche 

vorbă celtică). Şi noi 'tot. aşa facem, când sosim .pe O 

creastă xirgină a muntilor noștri ; cu chipul acesta no. - 

supunem mai mult unui fel de instinct decât "unei vechi 

“tradiţii: și acest cairn îl- socotim, precum îl socoteau și 

strămoșii noștri, nu numai-ca un monument de vanitate 

- personală; el însemnează inainte de toate: omul a, venit . 

“aci, de acum înainte acest ptinet al pământului este al lui. 

„In cugetul celui ce. le-a” îngrămădit, aceste pietre în- 

- chipuese: atâtea și atâtea lucruri, care nu sunt numai ” 

vanitate. Pe când” le aișează, “unele “peste : altele, simţiri 

deosebite îi răşcolese sufletul,  simţiri de care el nare 

„decât „prea puţină conştiinţă şi pe care nici cum nu le 

bănuește semenul său din. câmpie, care stă comod în jeţ. 

"De pe acest crâștet vezi, lumea, omul, viaţa: cu totul 

altfel. Omenirea nu mai este, a pierit; de abia îi ghicești 

“urmele: niște punetuleţe şi niște “sărituri alburii. în 

"fundul cutelor vinete: ale văilor. Pe vezi singur în faţa 

înfricoșătoarei desfășurări a spaţiilor şi eşti covărșit de 

gândul că universul este o taină mare, despre care. nici: 

o filozofie nu ne poate da o: lămurire adevărată, şi cu 

cât ni se deschid ochii, cu atât această taină se mărește. 

Vederea acestei nemărginiri goale ne înfricoșează. “Te. 

întrebi, cu mai multă neliniște. ca în orice altă clipă, ce 

ești, unde mergi, de cumva nu-ţi este sortit: să nu imai 

„vezi lumea- cea frimoasă, de care: inima ţi-e îndrăgită ; 

„te intrebi dacă inima, acest focar de iubire, ce simţi că 

colcăe în pieptu-ţi, nu -este “decât o flacăre “mică, co” 

pâlpâe o clipă și piere îutr'o besnă necunoscută. Toate 

! .



  

acestea le cugeţi limpede sau “nelimutit, dar le cugeţi. 

Cu o-mândră bucurie „clădești acest cairn, care ti-ade-. 

vereşște biruinţa, dar nu lipseşte nici lacrima, lacrima 

inimei, «de nu a ochilor. Iţi vine să sapi pe: aceste pietre: 

<Et ego in Arcadia», Oameni, fraţii mei, cari veţi veni 

- “aci, să ştiţi că și. cu am văzut -ceeace veţi. vedea; să 

ştiţi că”și sufletu- -mi a fost duios tuxburzat la priveliștea 
tainieci--frumuseţi, . di Da SURaI 

O, cât timp „peti trăi, rostiţi-mi . numele, să. trăiesc și 

cu: în cugetul vostru.. Stânci, voi statornicelor, lăsaţi să 

" dăinniască 'cât mai mult această amintire a mea. - 

Nu totdeauna cu astfel de gânduri: au fost: clădite : 

"aceste piramide “de piatră,. totuși ţin să cercd că ot: 

omul care a avut fericirea să alcătuiască | un cairn, pe. 
„vreun pise al Alpilor, n ma făcut acest lueru cu nepăsare 
sau "numai eu! scopul de ași lăsa acolo îumele...: Al. 

“ nostru repede Pam ridicat; dar mwaveam vreo sticlă în 
care să punem, spre îndelungată păstiare, biletul purtător 
al numelor noastre și data ascensiunci, Neavi ând încotro, 
Pam aşezat, între două lespezi, . lăsându-i un colţ afară, 
ca sil zăreascii vizitatorii următori. . . 

Scump! bileţel! Ce de ierni viforoase va fi: “vitzat 
O mai fi la locul lui? Pntut-a . hârtioara. aceasta să se 
împotrivească gheţului ” şi deseheţului, care fărânăi și 

i bolovanii cei mari? 

- EMILE JAVELLE *) . 
N 

Ss E .. 

  

*) Emile Jacelle (1847-1883). Alpinist elveţian.
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 PLĂCERILE ESCURSIONISTULUI LA MUNTE 

  

"De mai multe zile norocul ne stă împotrivă; deși la 

„doi paşi de cei mai frumoşi munţi ai. Engadinei, nu 

"eră chip să-i explorăm. Debutasem cu: ploaie: şi zăpadă ; 

"apoi, deabia se luminase „cerul, şi iată că unul din noi 

fusese şilit să steă în pat, pe-când celalt călătorea “dela,. 

otel la farmacie şi dela farmacie la otel. : i 

= In sfârșit, bolnavul îşi veni în fire; și, într?o. seară, 

_ puturăm merge să ne culcăm într'o colibă; Ia - piciorul 

ghețarilor. Joseg. Dezmierdam'. procete foarte frumoase; 

dar a doua zi cerul se acoperi din nou; 0 “mare .. de 
„nouri se lăsă pe piscuri și, după. mai puţin - de - două 

„ccasuri de umblet, furăm nevoiţi să ne: adăpostim de. 
ploaie” subt o stiincă. Ploaia liră mult timp, “și când 

binevoi. să- contenească, nu” ne mai puteam gândi la. 

„proectele noastre din -ajun, căci „eră prea târziu. 'Fotuși 

„ne așezasem iar la drum și, deși de mai multe ori în- 

„văluiţi în ceaţă, izbutisem - să “ne suim . pe vârful -Ca- 

_puischin, unde -nu văzurăm înaintea noastră mai departe: 

ca la 20—30 de pași. | ea 
e



Vasăzică ziua aceasta fusese făr de noroc. Cu toate 
acestea, întoreându-ne spre “casă, niciunul din noi -nu eră 
necăjit și, pe când urmam, între” orele opt și zece seara, 
subt, un cer din ce în ce mai întunecat, drumul drăguţ 

Al -văji Roseg, ne întrebam. de unde ne vine această 
mulţumire și cu fel de plăcere fusese peutru” noi de-a 
ne căţără: ceasuri nesfârșite pe zăpadă și prin negură? 
Nu ne ntrăsese știința; nu ne mânase nici priveliștea, 
de oarece vremea rea ne lipsise de: desfătarea vederii ;: 

“nu eră nicio copilărească fudulie, căci pe. vârful Ca- 
putschin, cu: toată înălțimea, sa (3400 metri) te poţi lesne 
urcă, chiar fără călăuză și prin negură, şi. dar nu te 
poţi lăudă cu o astfel de ispravă. Ce eră la: mijloc? 
„Apoi, tot vorbind, ajunserăm - la o chestiune 'mai ge- 
nerală: ne "întrebarăm” pentru 'ce vederea” piscurilor vră-,. 

-iește” unele firi omeneşti ? Cele mai frumoase creste nu 
sunt decât îngrămădiri fără rost de var și granit și 

” totuși ele au adoratori până -la - -nebuhie. Puţine: patimi 
sunt mai puternice. Primăv ara,. când pământul mugurește, - 
acești îndrăgostiţi de. munţi se înfiorează. 2 

In Main, “în Iunie, farmecul ia putere asupra lor; ei. 
„urmărese din ochi: topirea - ziipezilor ; ci numără săptă- 
mânile, zilele; în Julie patima '-se înteţește; câmpia le 
este nesuferită, piscurile; cu umerii albi, îi chiamă; unul - 
îi desfide, iar altul le suride, toate le fac semne mute 

- Și dacă câtia- timp cei nu le: pot răspunde, suferă, ca 
de- -o0 adevărată nostalgie. po . o 

“ 

Desigur că mulţi turiști şi-au: pus itrebirile acestea, 
„In această privinţă, de bună seamă, “fiâcare judecă după * 
firea lui, așă încât răspunsul ce. vom da,. poate să nu... 
fie împărtășit de toată lumea . 

î[ _- , : 
. po. . A



- ce-ţi hărăzeşte. jocul. 

o
.
 

Ziceam tovarășului meu că găsesc o mare asemănare 

între plăcerea “ce simți când te urci la munte ŞI plăcerea 

Ascensiunile, cățărdrile, cit am. puteă zice mai popular, 

sunt, poate, dintre toate jocurile, acelea care te face -să * 

guști mai bine plăcer ca de'a trăi. “Totuși, o “pregătire 

este trebuincioasă: trebue să te. deprinzi cu oboseala. 

Tinerii, cel mai adesea, se - obicinuese îndată, oamenii 

“maturi mai curând decât sar puteă crede; chestie . de 
voinţă. | - i “ 

Această greutate, îndestuliitoare. ca să descurajeze 

firile lencșe, “molâi, sau cari „Sau trândăvit, trăind o 

viață prea ușoară, împiedică, întrucâtva, ca cel mai nobil 

dintre jocuri să nu devină. o: plăcere - cu totul banală; - 

la iniţiarea acestui joc dau greş profanii. 
Mai trebue ca ochiul să fie” deprins cu, muntele ; la, 

început, fiecare so” înșeală. “Te bizuești să faci într un 

„_GQas distanţe, - pentru care e “nevoe de trei sau patru 

ceasuri. Greşeala nu este în legătură cu distanţa, cum 

cred mulți, ci cu cheltuiala de puteri şi prin urmăre de 
timp cerută de mișcarea urcătoare. -In . escursiunile la 

munte, amăgitoarea încetineală necăjește şi "desperează pe 

începători ; dar, încetul cu încetul, ochiul se desbară de 

impresiunile cărora le dă naștere uşurinţa : mișcării ori- 

„zonale; - ochiul se învaţă să .aplice “muntelui măsura 

„muntelui și bscursionistul pierde simţimântul acestei în- 

- cetineli aparente şi se lasă prins de plăcerea “celui mai 

înviorător dintre exereiţii. Adevărul . este că, 'eu cât te 

“urci” mai mult, cu atâta te. simţi. mai î în stare de a: te 

"a 
urca. .- N
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„In aerul munților viu, întăritor, limpede, tot deodată. - 

uscat și răcoros, mai puţin dens, trupul se ușurează și 

se “pare că viata circulă prin: membre cu mai puţine” 

piedici și aproape fără frecare. - Întreg organizmul se face. 

mai clastie; o odihnă de. un minut preţuește cât una de 

zece minute la ; șes. Trupul fiind in: si ușurel, sufletul este 
mai liber; tot eceace puteă să-l întunece se risipește, 

ca prin farmec: nu te mai frământă. nici o grijă, și 

„oricare ar fi vântul care suflă, aducător Sau gonitor de -" 

i nouri, “inima ţi-este plină de o senină mulțumire, 

": Această plăcere de spriutenie simțită și gustătă tinerii 

vor  găsi-o “pretutindeni, nu' numai. în alunecuşuri pe 

ierbifri sau : zăpezi, dar și în: acele fulituri nebune; când 

“ești: dus de un:strat de sfărămituri de bolovani, care-se 

desprinde și alunecă Ja vale; și o asemănătoare plăcere 

vor_avcă' tinerii, cătărându- -se be stânci. “Pentru oamenii 
maturi va fi 'cevă mai_ anevoios; dar - odată „ajunși pe -, 

înălţimi, vor guștă și ci această dosfiitare, ''Te „poartă 
aerul ; nu. mai umbli, te joci, -sări, alergi, mai cu seamă - 

e. noinăveşti. Une ori adevărat este că dai peste o piedică, 

"de care trebuc să te ferești; dar nu te miri de aşa cevă, 

ci îndată apoi alergi și mai tare “și au te opreşti mai 
mult decât un fluture, spre a te destătă, nu cu o floare, 

ci- cu minunile munţilor înalți, cum -sunt de pildă Alpii, 

atât de. măreţi : în complexul” lor, atât de răpitori în amă- 

nuntele lor. ... . ” 7 - 

Sunt clipe ca acestea, „când îţi.vine a crede că fiinţează 

o. rudenie depărtată, între. om și pasăre, și prinzi a ciripi. 

Ciripit? De ce nu? În zadar-- am căută în: dicționarele“ 

noastre. siirace vorba care să exprime cât farmec! este în 
. . . pr 
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acest umblet fără scop, în această neatârnare a fanteziei, 

în libertatea acestor, plimbări acrianc, nu „departe de 

tările“ cerului! - . - - o 

Asemiinătoare, cu jocul de ș șah, ureușurile la munte au 
și. ele interesul lor strategie, Orice munte este o cetate, 

„mai mult sau. mai puţin: apărată; unele nu Sau putut! 
„încă luâș altele, înainte de a se predă. Sau împotrivit unui 
lung: şir de asalturi ; altele au fost. mai primitoare ; dar 
“totdeauna trebue să lupţi: cu piedici numeroase și. 

toemai chibzucala în vederea acestei lupte. este una din 

plăcerile unci urcări la munte; ş 

- Te poţi încrede unei călăuze ; dar plăcerea desăvârşită _ 
j este “când tu-insuți studiezi muntele, faci, pe socoteala 

"ta, încercări făcute de alţii. Să observi tuzânsuţi trecă- 

_torile, să preţueşti: la distanță piedicele ce vei întâlni, 

să-ți combini drumul în vederea. lor să-ţi alcătuești un 
plan în cap, „hotărât să-l execuţi, inr dacă împrejurările 

sunt protivnice să-l. schimbi pe.loc; apoi dacă nu izbu- - 

tești, s ă te foloseşti cel puţin de această cea dinti în- 

cereare, „spre a studiă muntele mai de aproape şi să 
reîncepi, cu mai multă învă ățătură, până ce vei repurtă 

Svietoria : iată jocul cel mare, iată cele mai frumoase 
ascensiuni. 

EUGENE RAMBERT *) o, . 

în o 

*) Eugne“ Ramert (1830-—1886) Alpinist elveţian. 
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MUNTELE ŞI MAREA 
(Extras din cartea: „Pour qu'on voyage“ de Albert Dauzat) 

  

N 

— _ Mazea este monotonă, şi-i lipsește relieful, spun cei 
cărora le este drag muntele mai presus de oric6. - | 

Şi ci amintesc vechia poreclă omerică: marea stearpă... 
— Ai impresia că te înăbuşi printre munti, răspund 

 oanfenii dela şesuri, cari nu pot să se dezbare,. cu totul, 
de temerea că muntele ar „putea sa le cadă în: spinare, 

— Muntele e “neschimbător și mare varietate, zic iar: și 
cei cu patima, mărei,  - . i 

“Şi unii și ceilalţi sunt nedrepți și victime ale amăgi- 
ilor. Mare: stearpă? Dar cum rămâne atunci -cu “extra- 
ordinara viaţă submarină ? Mare: monotonă ? Da, fiindcă - 
ești nesimţitor ] a farmecul * '“valurilor,“a furtunei. .. 

De asemenea, în zadar te vei strădui să: demonstrezi 
matematic, omului dela șes, că în valea aceea, unde i se 

„pare că nu respiră, orizontul e inai vast: decât în Flandra; 
că piscul acela care i se pare că-l turtește, este la vreo 
zece kilometri în sborul păsărei, pe când la câmp vederea 
nu se întinde -mai niciodată pânii la patru kilometri. 

Greşeli grosolane” de - „perspeetivii. adesea stăruitoare, | Lo?



Diet SI 38: 

cari fac: pe începători să creadă că munţii cci- mat 
apropiaţi sunt cei mai înalţi și. că satul este lă trei. 
„kilometri depărtare, când el este la upt. *'Frebuc o edu-. 
caţie î ochilor pentru prețuirea dimensiilor și distanţelor;. 
nccâstă educaţie .nu se face decât după câteva urcușuri, 
trebuincioase pentru distrugerea iluziilor perspectivei pe 
retina, noastră, Se va „simţi atunci, dar numai „atunci, 
mărimea munţilor, 

ȘI ce să zicem despre pretinsa monotonie a munţilor? 
Muntele pare mereu acelaş lucru, celor care nu. şi-au 
dat niciodată ostencala . să-l privească. Muntele,. din 
contra, are o însușire: este foarte! variat. Nu se află doi - 

“munţi cari să se așemene: fiecare cu individualitatea lui 
fiecare, departe de a stărui:în neschimbare, se schimbă. 
fără sfârşit, după ora zilei, jocurile luminei, după vreme, 
după anotimp. care-l înv: ălue, rând pe rând, cu ceaţă și 
“lumină, zăpadă, verdeață ş şi flori: înmugurire a vegeţaţici, 
“luciu - arămiu al frunzelor toamna, : mereu _găteala-i se 

, înnoește, spre bucuria ochilor, : p 
-Gamă multiplă de mirosuri, simfonie” de: sgomoţe şi 

zvonuri, lume de „animale, "de. insecte, de! plante, caro. 
trăese și mișună pe "coastele: muntelui, aspectele cele 

"mai deosebite şi uimitoare ale ;naturei ce_se pot privi, 
pe un spaţiu strâmt: „relieful crestelor, stânci, păduri, 

" puloae, lacuri, cascade, ghețari. - 
Și iată o deosebire de căpetenie între mare și munte: 

marea o privești ca un visător, așezat pe mal sau pu 
tind; ea aleargă spre tine, te înconjoară, te: 'sfiitueşte să > 
stai liniștit. "Muntele, dimpotrivă, trebue. să-te duci la 
dânsul; el nu se dă învins decât celor cari au puterea 

ai 

4
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stil: cucerească ; se destăinueşte numai celor care ştiu 
„să-l cerceteze stăruitor. Ca să iubeşti muntele, trebue să-ţi 
“placă a umbla. Pe- malul mărei stai jos; la munte te sui, 

= Partizanii mărei “ad de trebuinţa această de <ascen- . - 
siune> vecinică, pe care nu o înţeleg: la ce să te obo- 
sești ceasuri și ceasuri în şir, pentru cine e pie, ce banală - 
privelişte de pe vreun. pisc? - | 

Dar muntenii răspund: Privoliştea” ; nu este .lucrul “de 
„căpetenie, . pliicerea este urcușul el-însuși, izvor 'de des: 

„ fătări-mereu înnoite, urcușul, de-alungul căruia vezi. și 
“guști peisagiul sub -toate feţele. sale, . | 0 

Orcușul pe munte dezvoltă gustul energiei și acţiunci; 
«el ne învață, că în -loe să ne fie groază. de oboseală 
— adlesca sănătoasă — trebue so înfiuntăm și s'o biruim; 
el ne arată că plăcerea se “cumpără, că e rezultatul 
străduințelor cu- normă puse în joc. Escursia.” la. munte, 
care presupune prevedere și străduință, ne mai dă și 
echilibrul și sănătatea sufletului. şi a trupului. 
„Aşa că - admiratorii muntelui sunt toți optimişti și, 

“mai mult sau mai puţin, «profesori de energie», după 
'expresia la modă. Oare nu s'a zis că turiștii'sunt. sufe- 
Tinzi de stomac? Muntele. dând iubjtorilor săi - poftă 
strașnică de mâncare, înlătură, din minţile lor, pesimismul 
cel dăunător; : pornirile . sufletului nostru * atârnă, mai 
mult decât sar părea, de stomacul nostru și de starea. 
nervilor noştr!. Drept este că trebue să fii destul de 

- “voinic, ca să înfrunţi , oboselile de tot felul la munte; 
lesne de priceput este că muntele descurajează tempe- 
Tamentele slabe, . pe leneși, pe toţi acei cari. “se: tem de 
istovitonrea gimnastică a culmilor. i 2 

'
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„stiinţa prudenţei şi: folosul străduînţelor. i 

-*) Omul, după expresia marelui moralist francez Pascal. 

40 | 
- p. 

In 'cât privește primejdiile, jocul întâmplărei este mai 

puţin însemnat la munte, decât pe mare;-partea .preve- . 

_derei în ascensiuni este- mai mare și cfectu-i mai asi- 

gurat. Şi iată -de ce, cu toate că muntele ne hărăzește  - 

impresii de sublim și măreţ,- cari întrec acelea ale miărei, - 
omul, în fața piscurilor, pe care le- poate stăpâni, se 

simte, nu mai puţin mic, dar "mai puţin fără putere, la 

vederea. nemărginirei: valurilor, Nicăeri nare cl mai mult 
conștiința superiorității intelectuale a «trestiei cugetă- 
toare» *) asupra lamei: exterioare şi asupra forțelor bru-. 

tale ale naturei. Dreaptă mândrie, căci se întemeiază: pe 

noțiunea primejdiei, gustul chiar al pericolului, pe- con-: 

“Şi astfel, pe o cale cu- totul deosebită, dobândim acea. 
seninătate a sufletului, ce 'căpătăm în atingere cu marea : - 

„nu este oare aceasta o dovadă că nătura, sub - toate... 
înfăţișările . sale, poate “să ne: dea acea senitătate, cu 

"puţin alean în preajma v: alurilor, iar la munte -cu sim=- 
„ țirea ncatârnărei de alţii, a stăpânirei 'de „sine-însuși ?- 

«Nicăieri 1 nu simţi mai tare libertățile sufletului» (Aiehelet). 
. 1 

a e : a DAUZAT: 

. 
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CEA DIN URMĂ. ESCURSIE A CĂLĂUZULUL.. 

ANDREI CLEVOZ 

(Extras din „Scenes de ia Vie Si 
- - i - 

De trei ani, Andrei Cl&voz, cel mai în vârstă dintre 

călăuzele din Salv an; nu mai părăsise satul. In zadar, 

clienții săi obicinuiţi, cei "pe cari îi plimbă de „treizeci 

de ani din creastă în creastă” și pe cari primejdiile îm= 

părtășite ” cu dânsul îi. schimbase puţin câte puţin în 

“prieteni, în zadar Îl rugau să-i călăuzească încă. EI nu 

se îuvoiâ=și, foarte .liniștit,, da un răspuns, care” par "că 

nu Var fi costat: - - 

— Nu, nu, ziccă, scuturând capul său cărunt și sco- 

țaida-și pipa din gură, acum sa isprăvit... Bun de. 

” picior aș mai fi, ce-i dreptul, dar vezi. că... nu mai 

merge capul... ă | ei 

„Dacă stăruiai, îţi povestea accidentul ce i se întâmplase, 
când cu cel din urmă al lui urcuş: -o ameţeală fără de: 

"veste, la coborișşul faimosului. horn al Dintelui- Negru, o 

cădere, ce l-ar fi dis dea rostogolut până: întro .pră- 

„pastie, la mai bine de o mie de metri dedesubt, dacă



- 

, 

n'ar fi avut drept. tovarăș un băiat voinic; care-l: ţinuse - 
în. loc, Ja capătul fringhiei ce-i legă. -Lămureă treaba, 
asta cu glas potolit, fără vreun -semn,. cu o resemnare, 

care , semănă n fatalismu ; și 'adăugă, cam rușinos : 
— Clientulr-acesta m'a scăpat... Și de! Ce să fac? . 

No să am totdeauna la capătul fringhici așă un voinic... 
Ş'apoi, dacă e vorba, călăuza trebue să ajute pe. turist, 
nu turistul pe -călăuză... Așă e dat dela Dumnezeu: 
când ești în vârstă să te astâmperi acasă... - 

Şi îmbătrânia, departe rde meseria lui, ne nai văzând 
munţii decât de: jos, în loc să se lungească pe creștetul 
lor,. ca să fumeze o pipă şi să aţipească, cii nasul spre 
cer. Deaminteri, ţinându-se bine, cu mușchii” în: bună, 
stare, munciă încă, când în carierele de: ardeziă exploa- 
tate de comună, când cioplind . pietre, când doborind : 
brazi; căci acolo sus, oamenii nu se odihnesc niciodată, 
fără numai când se lungesc - în Gimitiraşul bisericese.. 

Aşă e obiceiul pământului în Salvan. Și apoi mai sunt 
nevasta, copiii, nepoţii, cărora. trebue - să= > le lași 'cevă, 
„când pleci din lumea asta.... : 

Iarna, zilele treceau destul de repede, fiind foarte 
scurte. Omul îşi vedeă de treabă, iar scara, uneori, 0 
petrecea cu doi trei vecini, pe lângă o stielă de vin alb, 
de Kirseh sau de genţiană. .  î.* 

Dar vara începeau, melancoliile : “și ispitele. Atunci pu- 
hoaele topeau zăpezile, vacile plegau voios spre. plaiurile 
înalte, muntele” înfloriă ca un buchet, drăguţ, cu vino 
încoa, trandafiriu cu fragile și vododendrii s săi. Apoi, în 
Tunie,. satul se „umplea cu alpiniști ; ; nai totdeauna
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i aceiași; cu cari Andrei Clâvoz se căţiirase ve toate pis- | 

curile din împrejurimi.” . . 

Și acum călăuzul. îmbătrânit îi vedeă plecând, voinici 

tineri, veseli, cu pioletul *) în mână, încinși cu “frânghie, 

pe. lângă dânșii umblând ceilalţi călăuzi, camarazii, cari 
“se mai țineau bine, s sau cci noi, niște flăcăiandri învăţaţi - 
de înaintașii lor; . și-i vedeă la înapoere, măndri, prăjiți 
și cojiţi la faţă de soarele ghețarilor, prăpădiţi de obo- 

seală, dar triumfători; și scara, împrejurul mesei hanului, . 

le ascultă povestirea întâmplărilor escursiei, cu cele mai 

neînsemnate amănunte : străbaterile zăpezilor povârnite 

spre prăpăstii, cățărarea prin, chei și -hornuri, toate pri- 

mejdiile pe cari le cauţi tocmai fiindcă te simţi tare, 

îndrăsneţ, pentru plăcerea de a le birui și de a ajunge 

acolo unde vrei, în: ciuda tuturor piedicilor. 

Greu de tot îi -veneă., lui Andrei, ori că-i ascultă fără 

să spună o vorbă, ori că, povestindu-și întâmplările înve- 

„ chite, simţcă că eră luat drept un bunic. Greu, greu, de 

-toț! Căci deși în stare să ducă poveri pe cap sau în 

spinare, nu mai cră ce fusese: îl ajunsese bătrâneţea, cu 

slăbiciunile ci, anii cci numeroși, cari îţi poruncesc: stăi 
pe loc! Și cu gânduri dal de astea, multă inimă reă îşi. 
-Făceă bietal om... | - 

» Intro "scară, din o zi de « escursie- desfătată la munte, 
hoinăream pe piaţa cea mare a satului, când deodată . 
zării. pe Clâvoz, stând stingher pe un scăunel, cu capul. 

în. mâini, adâncit în visare. Il 1 bătui pe umeri. - 

  

"*) Baston prev zu cu târnăcop; cu care  alpiniştii sparg gheaţa. 
şi fac trepte în, zipadă. Ă
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— Ei, Andrei ?. - 

Ridică fruntea, mă privi lung, “apoi îngăimă: - 

"— A! dumneata ești! DE 
Și vrând să fie amabil, adăugă: 

—. Ce seară frumoasă ! _ 
— La frumuseţea serci "te gândeai, Andrei ? i 

— Ba nu tocmai... 

— Ja spune-mi, la ce te: gândeai ? — 

| Se codi o clipă, mă privi iarăși, scoase pipa din bu- 

_zunar, 0 umplă şi răspunse : i a 

2 — Mi-e “sufletul. amărât, că stau țintuit în sat, pe 

"când alţii umblă sus, pe” munte. . + - 

„Întâia dată când se plângea ! Şi în glasul lui eră o tremu- 

rătură -atât de dureroasă, încât mă simţii înduioșnt adânc. 

— Bine, nenișorule, a cui e vina, dacă nu vrei să te 

mai mişti? 

Te-ai urcă foarte, bine, că i eşti solid, ca o stană de piatră... 

Dar. te-ai încăpățânat, - Ii | SI 

Ti repetă fraza lui obicinuită :"* | 

— De picior aș mai fi bun, dar capul nu merge! 
— Chiar așă să fie ce, nu sunt munţi pentru. cari-e 

nevoe numai de-picioare bune? .-. : . | „7 
- Cu un semn de despreţ, zise: . - 

—' Munţi de pășunat vacile! > , 
— Ba chiar munţi adevăraţi, cu stânti, cu, zăpezi, cu 

ghețari... A , - 
Spune drept, nu te ispiteşte să faci cu mine: O _0s- 

cursie? Pe vreinea asta atât de blajină? 
„— Escursie? Nu, nu... 

— Una frumoasă, frumoasă... =. 
- - «



. _ r. 

La Turnul Sallidres? 
— Nu, nui. . 

— Știi bine că nu este un „munte pentru vaci... BE 

interesant și nu'e răutăcios... apoi d-ta. ai făcut cel: 
"dintâiu escurșia la Turnul- Sallidros +. nu i poţi să zici că 

muţi drag... N, : - 

Ochii lui luceau. ă | 

—. Nici vorbă de ameţenle numai picioarcle să luere eze -: 
bine... Sa a 

Eu sânt sigur că o astfel de escursie te-ar însdrăveni 
minunat,.. Eu iţi- spui un lucru :: Când te chiamă Andrei 

Clevoz, nu ieste îngăduit să te. ruginești înainte de. 

vreme, . E - Da 

Mă ascultă cu un fel de lăcomie; se_ vedea bine că 

liottirârea-i sovăiă, - , EI 

— Nu, zău, nu... | 
Il întrerupsei.: . 

—. Haide, haide, numai vorbi aşă, că nu te prinde; 

ori vrei să zică lumea că ești un leneş? Lasă, că știu! 

-eu, grozavă poftă ai să te caţeri pe, sus... Nu vezi ce 
vreme frumoasă ? Mâine plecăm. | - 

Ne-am înţeles, - 

Andrei scutură cenușa: pipei pe unghia degetului mare 

stâng, rămase pe gâuduri puţin, după obiceiul muntenilor, 

„cari nu se grăbese niciodată să răspundă: . 
— Insfârșit, mormă), dacă ţii dumneata așă de mult... | 

„Adevărat este c'0 să-mi facă și. mie plăcere. 

— Vasăzică pe mâine. | 
— Pe mâine. O- să viu să te. inu dela otel, îndată 

„după ameazi, | . | | | 

N .
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Ne -strânserăm mâna și mă dusci!. la. culeare, foarte 

“mulţumit î că izbutisem a-l înduplecă; socoteam plăcerea 
mare ce voi: aveă în escursia aceasta, nepregătită. In-. 

tradevăr Andrei Clovoz mic-cră tare drag; cu el făcusem 

ucenicia alpinismului: Aveam și admiraţie pentru el: 

acest muntean, iubitor al muntelui, pe care îl înţelegeă, - 

îl gustă, cunoscându-l în toate amănuntele sale, în “tainele 

și toanele 'lui, ini se părea un fel de filozof, în „stăpânirea 

unei înţelepciuni firești, înţelepciune sorbită din izvoarele 
cele mai curate. Ce mininat tov arăș! : 

Cu un tact neasemănat, cu o finoţi perfectă, Ştia s 

bată în struha călătorului.- Totdeauna aflai la el cecace- i 

trebucă : tăcerea, când aveai. nevoe “de tăcere, ori, dacă - 

aveai poftă” de vorbă, - cuvântări „interesante, cugetări de 
om cumpănit, de gânditor singur atec, care a învă dt 

multe și le-a înţeles priu .cl însuși, privind lucrurile cu 
"ochi cari pătrund până, în temeiul lor și ascultând gla- 
surile lor din fandul „Îninei. Câte escuirsii frumoase am 
făcut! înipreună, pe” vremea când eră în : puteri, numai 
“amândoi, el făcând, parte din peizaj, pe care-l întregeă, 
fără să-l turbure! Ce ore desfătate petrecusem, “cufundaţi 
în tăcerea desăvârşită a Firei, în pacea nesfârșită care - 
învălue crestele și ghețarii, aci -luugiţi. pe iarba scundă 
de pe ” plaiurile înalte, aci, prin lichene, : “pe steiuri, aci 
luând masa pe malul unui lac de zăpadă-cu răsfrângori 
albastre! Ne potriveam minunat la gusturi ; numai la un 
lucru nu: lui, îi plăecau mai mult piscurile cu orizonturi, 

- fără hotare, cu vederi panoramice, mie mai mult vă- 
gtiuniile, înconjurate 'cu - „ziduri de stânci, - cu arhitecturi 
fantastice, unde singurătatea este mai marG. ŞI tăcere ea 

ze - 
e
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"mai solemnă. Dar ne. făceam - unul altuin concesii și 

- ceasurile: erau. frumoase ! . 

Acum mi se păreă că alături de dânsul, potrivindu- -mi 

pasul după. pasul lui regulat, revăzând locurile cu el, 

vor înviă amintiri vechi, se vor rcinoi impresii. pierite, 

o întreagă, lume de vise și -simţiri plimbate; odinioară, 

sub paza lui. E Ă 

Plecarim a doua zi, cum “ne vorbisem, la ora inu 
după amiază, cu gândul să dormim la, niște stâne din 

locul . zis Barberina, căci pentru ascensiunea muntelui 

-Tour-Salliares este nevoe de două zile;.Era mare zăpu- 

sală; înaintam,: fără vorbă, destul de încet 'pe o cărărue, 

care suiă, subt brazi, şi melezi “(zade); din când în când, 

prin *rco strungă, vedeam lanţul lui Mont-Blane, iar 

dedesubt valea, eu apele sale, cu drumul și satele scăldate 

în soare. RE . 
„. 

“Curând poteca se face din ce în ce mai pitorească; 

„arborii se răresc, hotarul vederii se îndepărtează ; lanţului 

Mont-Blane se adaugă alte șiruri: Apoi, fără de veste, 

priveliștea se schimbă: cărarea' cotește, pănorama piere, 

„ Și iată, la curmătură, plaiuri mlăștinoase, .. . 

„Când ajunserăm subt curmătură, soarele - astinţia 

umbra se îngrămădiă între €linele apropiate ale munţilor. 
Singură o rază, cea din urmă,. se agăță de un pise, dar. 

repede se șterse. Atunci povârnișurile ierbate, grohoti- 

-“ șurile,: zidurile stâncoase, luară o fâță, acecași peste 

tot, înnegrindu-se din clipă în clipă, sfârticată ici, colo, . 
>de petele albe ale zăpezilor şi ghețarilor. Priveliște mă- 

reaţă în solemna-i singurătate! “Tăcere desăvârșită; nici 

Andrei nici cu maveam poftă s?o întrerupem. Dimpotrivă,
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noi ascultam tăcerea. și o p sorbiam, că' o băutură. desti- 
tătoare. 

Noapte deabincica, când ajunser: ăm la stâne, Găsim, 
în cel mai mare «chalet»; vreo opt ciobani, e cari în. că- 
mașă, cu. toată răcoarea nopţii, mâncau, în strachini-de 
lemn, : polenta (mămălig să), la lumina câtorva ramuri de 
lemn arzând: în vatră, pe când baciul, cu braţele goale, 
învârtiă, “laptele “întrun ceaun. Răspunseră, — salutului 
nostru, ne deteră câteun scăunel, cu Tiin singur picior, 
și -se - înghesuiră, ca să”ne facă loc. Baciul îşi urmă! 

- liniștit treaba, fără grabă, scoțând din căldare, “întro 
"pânză, laptele îngroșat, spre. a-l pune în forme, apoi 
fierbând zerul. Ceilalţi, fără de lucru, prin colţuri întu- 
„necate, stau. fumând. Clevoz, fericit că se află la o stână, : 
se așcză -la vorbă cu „ciobanii, în dialectul lor, eu ncîn- 
țelegând boabă. - . - 

Dar convorbirea n nu ţinu mult timp, Andrei se soul, 
luă un felinar şi-mi zise: . - - N 
__— Mergem la culcare? 
— Haidem] - | Ă 
Ne îndreptarăm spre., unul din <chalets, al cărui pod 

serviă de adăpost pentru turiștii. trecători, desupra, unui 
grajd de vaci. Ingrijindu- -mă ca o mamă Andrei orândui 
din fân o saltea, îmi acoperi picioarele: când fui lungit, 
se aşeză și el lângă mine, stinse felinarul Și... adormirăm... 
“Când Andrei niă deşteptă; zorile” se -furișau prin cră- 

păturile scândurilor- rău: încheiate ale podalui, Iute jos; 
ne spăltim cu apă din torentul îngheţat; la „stână ne. în- 
călzim trupul cu o „ciocolată fierbinte, pregătită cu pri- 

m
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) cepere “de Andrei. La drum ! La drum, să găsim zăpadă . 
- încă tare... a. : 

Puțin „câte puţin cerul se lumină; razele unui soare 
„palid se siveau pe creste, deasupra noastră, sorbind aburii 
răvășiţi în aer; iar poalele muntelui rămâneau înnecâte 
întro răcoare prielnică umbletului nostru dealungul pure 

hoiului. . 

Pata cea: dintâi a escursiei fu lesnicioaisă şi minu- 
nată, -ca în totdeauna. Andrei nu mergcă repede, dar 
pasul său avea siguranța de odinioară. Mare desfătare 
pentru el! Pe obrazul. lui pârlit se. zugrăviă mulțumirea 
de câte'ori se opriă, ca să -beâ aerul curat și să pri- - 
yească peisajul care se lărgiă împrejurul nostru. „Jăecă.. 
întradevăr parte din tabloul: coprinsului acest bătrân, 
muntean - voinic, : rezemat de piolet.... 

Inapoia noastră, pe când . ne .urcam, se desfășură, 
„ lanţul Mont-Blane,- în toată măreţia. Ivi. Andrei. îi cu- 
noște toate piscurile, că pe toate el se. suise ; ficeare 

îi amintea vreo întâmplare.  —. ” 

“— Al.acolo, pe boldanul Uriaşului, ce furtună g&roaz: 
nică a'trebuit să înfruntăm ! Na ținut decât zece- minute, 
dar ce minute,:. Nu ştiu cum nu ne-a luat pe sus, ca 
pe niște fulgi... Și pe.urmă coborâșul pe stânca alune- 
coasă ca sticla... Maica ta, Doamne: 

Și. mai departe: . | 
— Colo, pe plai, cât pe. pe so “paţă : rău un n Englez.;. 

„Căzuse într”o crăpătură... Noroe că eram solid legaţi... 
Să fi văzut cum 'se “bălăbănca la capătul fringhiei, en 
limba unui . clopot; al naibii de greu mi-a fost să-l 
trag sus... -



8 - 

Şi n mai departe încă: - 

— Vezi piscul acela? Daci se arată, băiat bun; dar ” 
"să-l vezi pe clinul de dincolo, ce prăpastie... Minunat | 

ţinut de capre negre... Am vânat pe acolo, întro zi cu 

prietenul Baltazar... La coborâș, cât_pe ce să dea peste 

noi jandarmii. + Impngenscrăm. trei capre negre, care se . 

rostogolise, dar n'a. fost chip să punem mâna pe ele... 

"Toate istorisirile acestea, întineriau pe bătrânul” călăuz, 

care uneori fusese niţel braconier, puţintel contrabandist, 

ca toţi oamenii dela graniţe, cari își găsese căile prin 
ghețari, bolovănișuri și pereţi de stânci. - 

"Şi când ne oprirăm, să îmbucăm ceva; înainte de a 

străbate ghețarul de jos, îmi zise cu glas tremurat: - 

— Vezi, domnule nu vream să viu şi acum de! ce 
să zic? E - a 

Grozav de bine îmi. pare că am venit! Ea 
„Se întorecă la. dânsul tinereţea, -cu miile de sensaţiii 

ale trâiului său aspru,- oboselile și odihnels, primejdiile 

și salvările; aerul “proaspăt, înţepitor, suflare parfumată- 

a muntelui, pe care-l sorbiă, mai mult decât îl- respiră, 

frumuseţea care, cu puţină zăpadă și ceva stânci, înfăp- 

tueşte desfătări de poveste. * 
Şi Andrei, ştergându-se de. sudoare la fiecare oprire,. 

repetă: =. | 

— Da ştii e că merge? Merge... 

“Merse întradevăr strună până întrun loc. 
La urcușul &rohotişului, care desparte ghețarul de jos 

de cel de sus, Clevoz pareă regăsise toată sprintenia 
lui de alti dată. Infigcă cu plăcere nespusă în zăpadă 
bocancile lui groase, zicând: a 

.
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— Pare ar. fi catifea... 

-Și.ri âdea, cu voe bună, 

Şi de două, trei ori, deşi nu. eră nevoe, se puse să 

cioplească pași în zăpada îngheţată :- Ne 
—, Să-mi mai desmorţesc-pioletul, lămuri el. Mă unge 

Ja inimă că pot săi mă servese de camaradul ăsta bătr în... 

Bi domnule de câte ori am ieșit la liman, cu ajutorul lui... 

După străbaterea ghețarului superior, ne odihnirăm 

câteva minute. Trebuia să lăsăm acolo'sacul cu merinde, 

căci ne-ar” fi: îngreuiat cel din urmă urcuș; Andrei îl 
_așeză sub o stâncă și vâri în zăpadă o sticlă cu, șampanie 

ce trebuiă să bem la întoarcere: | | 
— Ce mai: «champagne frapp6» o să avem pentru 

sliivirea: isprăvei noastre, zise, vesel. . 
Drept esto că acum începeă. adevărata, ascensiune. 

„Din locul unde ne aflam până la vârf nu erau mai mult, 

_ deitrei sferturi, de ceas de suiș; dar ce suiș, ce, cățărare | 

„"Trebue să te urci printr'un șir de hornuri aproape ver= 

ticale, unele pline de zăpadă, ajutându-te” cu mâinile, cu 

„ Spinarea, cu genunchii, agăţându-te unde se poate. În 

clipa pornirei, mi sc părti că văd -o licărire de neliniște. 
în privirea tovarăşului, a a 

.— Să ne legăim. cu fringhia, propusei. , 
„I se întunecă faţa și detc din cap, semn că nu se 

învocște. --: i 
Stări: a. a 
— Pentruce i nu ? - a | 
— Wai nevoe, E u nu ţi-aș puteă fi de nici un ajutor; 

iar , Tostul dumitale nu este să- mi dai ajutor, nu e așa ? 

— Ar fi mai prudent... , -- 

> 

[Pa



— Nu, nu; : "fiecare “din noi să bâge bine de seamă,. 

atâta tot... i ” 

Incăpăţânat bătrânul ! e 

= Incepurăm căţărarea printri un horn. Sa: sunt tocmai 

tocmai primejdioase hornurile „acestea, dar bine e. să NV. 

calei greșit, - : 

Tovarășul meu. sc „Opriă cam adesea, își ştorgcă nădu- 

— şeala de pe frunte, fără să zică o vorbă, aruncând asupra 

golului o: privire îngrijorată. ” 

“IL vedeam opintindu-se, ș și parcă luptând” cu o sute 

».. rinţă crescândă. In două rânduri mai cu seamă, deabia 

se ţină; sosind la creștetul celor două culoare mai în2 

semnate, deodată te afli pe muchia muntelui, al cărui 

elin de. partea cealaltă este perete drept de o: înălţime 

de 1200 de metri; fundul verde .a acestei groaznice 

prăpăstii te chiamă, te soarbe! Intâia oară, Andrei în- 

chise ochii, întoarse repede capul și să grăbi să-și urmeze. 

mersul. A doua oară, trebui să se oprească și să steă 

„os. Ii tremurâu picioarele. și mâinile, mâinile sale nodu-: 

roase, cu cari îşi-reca ochii, doar va alungă năluci în— 
fricoșătoare. 

2 

—. Ciudat, ciudat! murmură el. Co e „Și cu viața 
omului ! In ruptul capului maș fi crezut că o să suter 
şi eu odată de ameţeală! Riimâse îngândurat o'elipă, apoi: 

— In primele noastre escursii, d-ta aveai „ameteală, 
ți-aminteşti? Eu nu. înţelegeam ce. poate fi aia: ame- 
ţeala.... Acum cu o am... i 

Incercai să-l mângâi:! 
— Ei asta-i!.. Uiţi, nenișorule, că că ag trei ani nu te-ai” 

mai mișcat... Dar ai să i vezi, e când vei fi din nou antr enat... 
>
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= Sa isprăvit cu mine... Sa isprăvit!. 

Spuse cuvintele- acestea cu atâta tristeță, încât fui în=: 

duioșat adâne, Totuși, după trei minute de odihnă, se - 

“simţi întremat și, scuilându- -se;, zise cu hotărire:. 
— Inainte! 

Cel. dir urmă horn, plin cu zăpadă, fu anevoios. Spre 
a ajunge la vâri, trebui să. umblăm iarăşi pe muchie, 

vreo douăzeci de pași. Noroc că eră Răiguliţă. Andrei 

prive că drept înainte, încruntat, cu suflarea scurtă. 

— Să-ţi dau bratul? întrebai. — 
— Nu, că am sosit. ! 

, 

Suspinai, ușurat, când îl văzui. stând pe un bolovan, 

„cu spatele spre prăpastie. , 

Puţin câte puţin, își veni în fire; fața-i se lumină: 

— Ah, ce_ bine că am sosit! zise cu glas tare, 

Apoi privirăm- tabloul. Până în zarea depărtată, uriașe 

spinări de munţi, îmbrâncindu-se din toate părţile, îmes- 

tecându-și încovoeturile. Din' loc în loc, râuri, lacuri, 

fluvii, străpungând toţi acești-Alpi ai Elveţiei și Savoiei, 

din cari ţâșneau, găurind spaţiul, piscurile Mont-Blanc, 

Cervin, Jungfrau. Zăpada, iarba, stâncile, ghețarii, toate. 
străluceau subt razele: soarelui de dimineaţă, pe când 
unele adâncături; unele povârnișuri erau înecate îni umbră. 
— Ce frumos! ce frumos! șoptiă Andrei. 

Si coprindei, cu privirea - desfătată, spaţiul tragic și 

luminos al acestui colţ de lume măreț. Inipresia fu atât 
de strâşnică, încât îşi uită vechiul obicei. Dar apoi își 
aminti 7 o : p 

— Face să fumăm o pipă, ai? intrebi, făcându-mi cu 

„ooada ochiului. ŞI, aprizându-și -luleaua : 
2
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— Te plietisiă odinioară, când tincam să beau niţel! 

: tutun pe coame, și pe urmă aţipcam 0 leacă... Ei, dar 

astăzi nu te: impotriveşti? că nu e în -toate zilele săr- 

“ bătoare,.., - 

— Dar “fireşte, dragă Avdrei, fumează şi dormi, dacă 

asta ţi-este plăcerea... Dumneata eşti patronul pe ziua 

de astăzi. 

— „Păcat, zău, că nu fumezi pipa. .. N'ai idec, ce lucru 

bun... Și pufăia, pufăia:.. - 

Stete astfel câtevă minute, adâncit intro nemișcare de 

om fericit. Apoi i se îngreuiară pleoapele, sulurile de fum 

se răriră, pipa se stinse. O scoase din gură; unde părea 

înșurupată, și după ce. ) scutură de” ecnuşă, o vâri în 

buzunar. , Ss 

Mi Sa făcut de: somnuleţ, mormiăi. 

Se lungi pe stâncă, un braţ subt ceaf, păliriz, | cu 

margini largi .peste ochi, apărându-i de soare; şi adormi. 

Mii culeal și eu, cu privirea la cer. Astfel întins, nu, 
„vedeam nimic din - priveliște, -niciuna "din. culmile” ce ne 

înconjurau, ci numai un spaţiu imens, golşi albastru, un 

un fel de prăpastie răsturnată, având drept fund! bolta 

cerului. Albastrul acesta mă 'siliă -să închid ochii, din 
când în când. Deodată deosebii, plutind în lumină, un. 
nor, venit nu „știu de unde, care _rătăciă singur, la su- 
flarea unui vânt ușurel: Inaintă “încet; așă -de subţire, 
încât umbriă prea -puţin, ca o ma amă. sfrăvezie, un col- 

_ţișor al nemărginitului albastru. Mai întâi rotunjor, începă 
să-și schimbe forma. Fantazia mea înfrigurată,- îl ajută 
la transformările sale. Se făcă, parcă, o pasăre uriașă, 
apoi o floare, cu cotorul și rădăcinile înfipte în bolta
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cerului ;: apoi, 1 un animal « gros, ale cărui labe se frângeau, 

“una după alta. Mai luă alte: forme ce am uitat şi în 

sfârşit se statornici, subt chipul unei femei îrumoase 
picată din soare...  - .. : 

> Cât timp ţină acea viziune ? Xa putea, spune. Mă 
deșteptaj din visare, frecându-mi ochii, că după un somn 
arcu, și băgai de seamă că soarele eră în răscruci. Privii 
în jurul meu: nicio pată de umbră prin văi. Jăratee de 
lumină, fierbinte, orbitoare, peste toată Firea. 

Acum trebuii să pornim îndărăt 

* 

Â
-
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„POVEŢE PENTRU ESCURSIONIŞTII LA MUNTE 

_Poveţe du privire la fizic. 

— Dacă nu te simţi tocmai bine, nu plecă la maante. 

  

— Nu-ţi încăreii stomacul, cii la urcuş greu o să-ţi vie. . - 
„— Când începi ureușul, ia-o încet, .cu pas în. tact, 

„pas vâriătoresc ; respiră, pe cât 'se poate, pe nas, ţinând 

gura închisă, _ ie 

— Dacă, din păcate, ești fumător, nu fură la acas, 

căci această îti oboseşte - mult pieptul şi-ţi: -strică aerul - 

cel învioriător al muntelui. 

—.Nu o luă drept la mal la munte, drumul « ce pare 

mai scurt e cel mai lung. .. - - 7 

— Fii cu “băgare de seamă la picioare, înde le ugezi 

dacă vrei să priveşti, oprește-te.  - , . 

— Cât mai puţin vorbă, mai cu seamă la ' suiș ș vorba. -: 

îţi, obosește pieptul : și poate supără pe tovarăși. 

— Nu te sbegui, ca un căţel; la doborișuri. | nu o lua. 
„a goană, că lesne poţi să te rostogolești . întro prăpastie. 

— Nu e bine să bei apă la toate izvoarele ce întâlneşti. 
4 

— Cea mai vătămătoare” băutură la. muie este  al- 

coolul. IP . DD 

__— După ficeare ceas. de -umblet, oprește, ca -să. 
răsufii, cinci minute, însă stând în: picioare, . 

—' Când te opreșşti, îmbracă-te cu o haină mai mult, 
„mai cu seamă dacă eşti asudat. d o 

2.
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. | Porâte generale. 

—  Grijile de acasă lasă-le la poalele muntelui, . 
— Trei sunt însușirile bunului muntean: să fie 7ăb- 

dălor, să fie cu voe bună, să fie săritor întru ajutorarea 

“tovatiişilor, - - | - 

— Nu -te prindă să faci isprăvi “pe cari se poate să 

le plăteşti cu viaţa. - Ş 
-— Ascultă călăuza ce ţi-ai ales. - ea 

— Afară „de odihna socotită, nu pierde timpul, ci gân- 
>, . 

deşște- te la noaptea, care iute te sosește, ” .. 

. — Nu e de nici un folos. să cânţi Și “mai puţini să 

sbieri pe drum. 

„— Sălbatie lieru este să dist ugi copăci și hori. Flo-. 
rile, co culegi, nu le smulge, cu rădăcină cu tot. | 

Este foarte primejdios pentru _eci. ce' umblă în 
urma ta, pe .potecă, dedesubt, să petreci, aruncând. şi 

„rostogolind pietre și: bolovani. . 

— Odată ajuns la o casă de adăpost, odihneșto-te în 
tăcere, Fii cuviincios, respectă pe ceilalţi adăpostiţi, e cari 

au nevoe de repaos. Nu te crede obligat-să faci.a chef, * 

fiindcă ai "ajuns la vârf. * Ă 

— Nu te îscăli pretutindenea ; dmăntește-ţi zicala 

latinească : « Nomina stultor > îi 

— Nu face și nu lăsă tot felul. de murdării, ori -pe 

unde treci și ștai.. . - 

NESTOR URECHIA 7



Pi 

O CALE DE MUNTE - 

„Calea „naţională Câmpina-Predeal străbate ţinutul văii 
Prahovei, mai întâi deluros, apoi cu totul muntos, înfă-. 

 ţişând poziţii, unele pline. de farmec, dar cele mai multe 
“ măreţe prin sălbăticia ce nâtura o. desfășură, jur împrejur. - 

Dela muchia de unde, eșind din. “Câmpina, începe cel 
" dintâi. coborâș șerpuit, privirea coprinde. valea Prahovei, 

cu -platoul Brezelor la stânga, iar. la dreapta munţii, pe 
- care stau cuibărite satele Cornul și Potuile. * - 

De pe platoul pe care se 'sue apoi calea, platou care 
„ vara este' râzător, cu pajiștile și livezile sale de „pomi. 

(nuci, cireși, vişini, pruni), vederea este liberă mai mult! 
pe stânga, spre: dealurile cele golașe din judetul Dâm-.. 
boviţa, iar pe dreapta, din când în când, se deschide -o- 
strungă, «une 6chappâe>, prin care: se ițește! matea Pra- 

2 “hovei mărginită de munții dela. răsărit. Vedere întreagă. 
astipra munţilor” Comar: micului avem,„apoi dela începutul. 
șerpuiturilor de scoborâș de. pe platoul Brezelor spre 

„_Comarnie, La eșirea din acest sat șoseaua esto tăiată de 
văi, fără ape, -pe vremuri obișnuite, serijilând dealuri 

„Sterpe, scorboroşite, pe. care nu creşte fir de iarbă și 
-nici un copac, ci deabia câţiva mărăcini. | 

5 . 
pa



  

Se 60 

- Dar partea cca "mai pitorească a acestei șosele se află 

"între cătunul Cernica (klm.. 115) și cătunul Izvor 

(klm. 193); pe această distanţă ea este agăţată cu mare 

îndrăsneală, pe înălţime, Ia” mijlocul coastelor, tivită la 

dreapta de zidurile munţilor, iar la stânga se cască .pră- 

păstiile, în 'care râul Prahova îşi. rostogolește valurile, 

curgând aci pânză, aci 'sdrenţuite de stâncile statornicite - 

în cale, . | - 

Cine vreă să “judeca măreţia tabloului, trebue să se 

„Sue pe munţii de dincolo. de râul Prahova, de pildă pe 

Pleşusa, deasupra pitoreseului schit Lespezi. De aci va 

"vedei, desfășurându- -se dedesubt, în genuni și chei, apele- 

Prahovei, în albia căreia” alcarg să linia ferată; mai sus 

va urmări cu. privirea svâreolirile de balaur ale drumului -- 

"_ Braşovului, cu șerpuituri scrise pe clinele munţilor. de 

originalul parapet în arcuri, aşă. de bine numit <sprin- | 

cene>. Dar rămânând 'pe şosea . şi ajungând în cătunul . 
Posada, drumeţul, iubitor de privelişti. de al& naturei, se ă 

va sul pe pode: agul: cantonului din acest cătun, „peste 

drum de castelul Bibescu. 

De aci va vedea "alergând spre miază-zi, dealurile des- 

printe din şirul Carpaţilor, descrescând în -zare. La. 

dreapta se .odihnește platoul Brezelor, cu livezi zâmbi- 

“toare ;- dedesubt, Prahova, „smucindu-se din chei întune- 

„cate, se revarsă într'o albie largă, Dunăre, udând insule 

-de verdeață, unde salcia pletoasă și plopul argintiu se 

“înfrăţese cu cătina'roșie. . . 

Din locul acesta încă se zăreşte întâia oară, procc- 

tânduzse pe cer, la miază-noapte, falnicii Bucegi, parcă 
ă “stăvilind spintecătura „Prahovei, strălucind iarna de ză- 

N2
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pada așternută cu nemiluita pe spinarea lor, Mai departe 
călătorul dă de genunile fioroase ale văilor Ordţii,. Sur- 
pături, ' Șipote, Mărului și Bogdan, care, pe -vremuri, 
vpreau în loc și îngrozeau drumeţii pe vechiul drum al 
Braşovului. Apoi, de pe frumosul * platoii'_al Izvorului 
se desfășoară panorama Bucegilor, începând cu Colţii,_- 
Vârful cu dor, Furnica. şi, mai în fund. Jepii şi Ca- 
raimanul, a cărui Șea se încovoae armonios pe cer, - 
_“Intrăm în Sinaia, devenită oraș, cu vile cochete, în- 
șirate dealungul căii naționale numită Bulevardul Ghika, -. 
în jcentrul acestei localități de vilegiatură şi Teședință 
regală, pe vară. Păcat Că din Sinaia chiar, așezată ca 
întun cazan, nu se prea văd Bucegii; la aceasta con- 
tribue și plantaţizi mult prea crescută de 20 de ani în- 

verci, Ie | . „- 
“La cșirea dini Sinaia; la o cotitură, inde se află și o 
„bancă cu acoperiș, întradins aci așezată, înainte de că- 
tunul Gura Pădurei, măreț se profilează pe stânga -cres- - 

“tele munţilor Piatra-Arsă, a Jepilor mari şi mici și a 
Caraimanului, iar în fund se zăresc satele! Poiana TȚa- 

coace 'și care astupă aproape orice vedere în timpul 

pulai și Buşteni. Altă vedere te desfată, o vedere: de -; 
amănunțimi. ale Clâii mari, pise înaintat al Jepilor: mici, 

"dacă, ajuns în centrul-cătunului Poiana-Țapului, te așezi 
pe o banâă mare de' piatră fixată pe dreapta -șoselei. 

_ Dar cea mai minunată priveliște, și care se poate 
compari cu cele mai frumoase priveliști din: Elveţia, - | 
este panorama Bucegilor, care se “desvelsşte pe calea 
națională, în- Bușteni, sau. şi mai bine de pe platoul 
„muntelui Zimatra;j de dincolo de.râul Prahova, unde e" 

» _T
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construită .o şosea comunală, ce trece pe dinaintea Cas- 

telului Gh. Cantacuzino. Minunea minunilor -este acel 

zid uriaș al Bucegilor, cu' stâncile lor răscolite,cu năvala 

sulițţilor lor pietroase, cu undulările pădurii de brazi, 

molifţi și zade; care? căptuşeşte poalele și o parto- din 

„coastele lor. * - - . 

Dar, -pe dată ee, la capătul Rulevardului din Buşteni, 

treci. de tunelul căii ferate și -cotești, vizitinea Bucegilor 

- piere. Şi. de aci până la Predeal călătorul umblă într” 

vale” strâmtă, măvginită de donă-şiruri de munţi cu cline 

„repezi, înpădurite des. Uneori coastele se lasă mai tăză- 

_gănate și, la guri de vâleele;: se iţese pocni drăguţe. 

Natura aci și-a perdut sălbăticia care îngrozește pe. 

drumeţ, între- Cor nica şi Buşteni ;- dealungul Prahoriţei 

„ea este, cum ar zice latinul, amoena, phicută, răspândind 

un farmee potolit. , = 

După pasajul de nivel al.căii- ferate, în” dreptul mâ- 

năstirei. Predeal, se poate privă, la stânga,-în depărtare, 

la cei doi. munţi din urmă din lanţul: “Bucegilor, Morarul 

cu ăcele lui fine, Buceșoiul, cu spinarea-i de : mamut -. 

preistoric, iar la spatele Morarului ghicești că stă rezemat, 

«Ovi» cel mai înalt 'vârt al: Bucegilor (2508 metri). 
"Neîndoioș este-că pentru iubitorul Naturei : cel mai 

interesant anotimp, în ţinutul acesta dela poalele Buco- 

gilor, nu este primăvara. deşi ţâșnelile apelor înmulțite 

și capriciile de flăcău ale lui April, care aci râde— 

soare cald — aci :zâmbeşte — ninge cu soare — aci se 

îneruntă ——"plouă cu băşiei, aduc v: ariaţii "de aspecte ale 

„Xremei, pe "potriva sufletului setos de schimbare a omiilui; 

cel mai interesant anotimp în această regiune nu este
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nici vara nici“ iarna, cu vostmintele! lor prea verzi și 

prea albe, ci toamna. Prin Septembrie cade Bruma, și” 

atunci un adevărat cântec al colorilor izbucnește din. 
pădurile munților, cu toată gama. roșului și galbenului, 

-fagii” cei dintâiu îmbrăcându-se cu aramă; care iute se 

verdele nemuritor al brazilor, pinilor. și molifților. Cat 
de. nesimţitor să. fii la aspectele naturei, cât de novă- 
zători ochi să ai, nu se poate “să nu te oprească țintuit 

acest tablou, demn de penelul.. „celor mai pătrunzători 
peizagiști. .. 

. . - NESTOR URECHIA.. 

  

Tugineşte, - aninii mai jos - bătând încă câtva timp în 
albastru, mai suis zadele (melezii) trecând, dela roșcat la . 

„galben” din ce în ce mai șters şi totul proectându-se pe.



PRIVELIŞTEA . BUCEGILOR 
i (Extras din cartea «In. Bucegi»). .. 

+ . , 

Lui Gh, 2. Mugur. 

Doi prieteni, unul din frageda- copilărie neclintit locuitor în 
Valea Cerbului. din Buşteni, celălalt un tânăr student din Bucureşti, 
amândoi iubitori de ţară și neam, merg, în răvărsatul zorilor, pe * 
muntele Zamura (pe: inalul stâng al râului Prahov: a), ca .să pri- 

" vească panorama lanțului Bucegilor. 
z. Sc . . e e aaa 

„ Cei doi. prieteni trecură, Prahova: -pe un buștean șovăitor 

şi căleară covoarele muntelui Zamura, pe malul. stâng 
al râului; o licărire slabă, geană sfiicioasă, se zărea flea- 
supra zdii Feteiy la răsărit. - | 

— De acum, soarele își va risipi pietrele soatape; să 
ne aşczăm pe buturuga asta şi să privim cu: luare aminte. . 

Mantia nopţii ridicându-se, puțin câte puţin, grămada 
uriașă a munților. se înfăptuiă din ce în ce. - 

Deodată culmile se aprinseră, piscurile pâlpâiră. 
— Clipa roșie, clipa rubinului, șopti Andrei. 

“Lanţul Bucegilor eră învâlvorat de razele soarelui ră- 
sare; suliţi de -foc amenințau cerul, ţâșnind „pare că din 
trun jăratec mereu aţâțat. - Iu a
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Dar, fără întârziere, focul se îmblânzi și curând coas- 

tele Bucegilor se înfășurară întro maramă tiandafirie, 

— Clipa trandafirie! Clipa zorită a legendelor, clipa 

". zânelor din poveşti. . . 

Intunericul poalelor muntilor și a văii se spărgea. 

Marama trandafirie' pieri, 

„ Bucegii răsăriră, scăldaţi în aur topit. a 
— Clipa aurită! Clipa luminii orbitoare... 

Și „acum, Mircea privește». Ai în faţă-ţi cea mai, mi- i 

nunată priveliște din lume... 

Tot ce. poate desfătă şi fermecă sufletul unui poet | 

sau al unui iubitor al naturei se află îngrămădit aci." 

Gingiăşie. și frumuseţe, - putere și strășnicie, grozăvie și 

măreție. . - 

Valea Prahovei după strâmtoăirea Genunei s'a: git 

„deodată, și: râul sa retras la o parte, în semn de respect 
pentru acești uriași munți Bucegi; deasupra. patului său 

"se întind podișuri, cari, în- toiul -verei, se îmbracă cu 6 

Floră fermecător colorată. a TI 

Iată gingășie și frumuseţe. Cs 

Mai departe, la apus, la poalele Bucegilor, se ridică 

cline blânde, iute prefăcute: în <gâlme» : “pădiroase și în. 
grebeni acoperiți cu o manta, a cărcia pulpană, este 

| vârstată cu albastrul aninilor ŞI. roșeatul fagilor, iar mai 

sus împodobită cu verdeata, stăruitoare: a brazilor. Putere, 

“strășnicie, arată acești codri de seculari brazi și molifți. 
- Dar minunea minunilor este acel'zid uriaș, acea pălălae. 
de piatră ce sc înalţă la cer, întruni avânt: ncinstrunat. 

; Cine ar puteă 'deserie răscoala acestor stânci, care își 
. “ încaleciă seninările lor, se imbrâncese mânioase? Sălbă- .



  

ticie a timpurilor preistorice, triumf a grozăviei și mă- 
reţiei! Omul se simte strivit, faţă cu această zidire fără 

i pereche în lume, , 
— Ce dar fără de seamiăn soarta: a hărăizit aceluia 

care trăește pe aci! . 

— Da, dacă în sufletul « său a a păstrat numai 9 scântee 
din acel foc dumnezeesc, care dă naştere celor mai fru- 
moase fapte și aţâţă. cele mai nobile virtuţi, locuitorul , 
“Bucegilor va fi fericit. Nimic josnic, nimie fățarnie în 

“ aceste locuri împodobite cu. însușirile de căpetenie ale 
firei românești: frumuseţea şi bunătatea! 
— Cât de mult iubești acești munţi! 
— Ii iubesc din adâncul sufletului, fiindcă sunt fru-. * 

"“moși, fiindcă mau: legănat cu cântecul lor, cântecul Bu- 
cegilor, cântec de colori și de. “sunete, de parfumuri și 

"“deeforme, Ii cunose Bucegii din “frageda-mi copilărie; ei ! 
“man îmbiat la visuri: senine și, de am stat de vorbă ei 
„ei, nu mi-au .rănit sufletul și au tras departe de buzele! 
mele cupa de amărăciune ce semenii mei își dăruese 
unii altora. 

_ Nuezi dela Dumnezeu. în care: să nu-i învălui cu o 
duioasă privire. 7 

Seara; când mi-am” săvârșit munca grea și sânt. gata 
a da ochii în gene, le coprind icoana în lumina ochilor 
mei. Dimineaţă, gândul meu cel dintâi este să, alerg la 
fereastră și, v: ăzându-i, inima-mi . „creşte, În “orele de 

„repaos, cea mai curată desfătare a mea este să mă așez 
în faţa Bucegilor și să-i privesc; uit totul atunci și . 
sufletul meu. este duios. alinat.. . 

Acela care-i priveşte nepăsător nu vede! decat o în-
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- îns ” . în 

grămădire ciclopică .de stânei.:. Pentru mine, însă, fie- 

care din acești munţi este o fiinţă deosebită, cu firea ei 
şi apucăturile sale..: 

Cei doi: prieteni stau acum cu privirea pironiti la mi- 

“ nunata desfășurare a Bucegilor. , 

„Pe Coștila ci zărese acel profil roman îndreptat spre 

cer, desemnat de creastă, profilul împăratului Traian. . 

„. La spatele «Gâlmei. mari> se. ascunde «Poiana. Coști- 

„-lei>, acea poiană vrednică „de cântarea celor mai mari . 

poeţi. - : 

La mârginea de miază-noapte | a "Coştilei un stci își _ 

repede spre .bolta albastră săgenta-i bontită; este Senti- 

nela, care 'aprig străjueşte spintecătura cea marea Cer- 

bului, ce duce la vârful cel „mai înnalt al Bucegilor, "la 

<Omul». Iată, tot pe Coștila, niște cline repezi ierbate, 

- numite <Gălbinări», după coloarea roșcată-gălbue a ierbei, 

spre toamnă; de asupra gălbinărilor se ridică un zid 
ameţitor,, cu totul drept, și lângă el <Blidul uriașilor»,. 
a: cărui curbă este formată de un zid uriaș încovoiat î în 

„semi-cere; se zărește apoi Valea albă, care desparte | 

Coștila de «Caraiman». - - 

| Caraimanul ! Acest munte se vede mai: inc din tot: 

satul, căci satul. Bușteni este clădit la poalele lui. Fără 

.. îndoială, Carnimanul are 9 înfățișare neasemănată cu a. 

altor munţi. In loc de a-și răzleţi steiurile, el este în- 

desat și năpraznic; dinta?o 'opintire puternică el iese din 

pământ și-și înalţă poporul său de stânci. Creasta sanu. 

are fantezia vecinci Coștila, ci, cu puţină salturi, se lasă 

la stânga. apoi se suie într'un pisc, care ascunde valea -
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Jepilor. Stă Caraimanul ca -un pontif. bătrân, incruntat şi : 
impunător, ncelintit păzitor al tradiţiunilor. 

Jepii următori, mici și: mari, au cu totul o altă tf 
“ţișare, La .0 înălțime” mai mică ca acea .a Caraimanului, - .: 
_de care Jepii mici sunt despărțiți prin valea Jepilor, se 
desprinde o. coamă, care “merge „. linie dreaptă, - 

. ridici dealungul uriui zid -rezemat pe  ionstele injnepenite 
și se îudreptează oblic spre valea Prahovei. Apoi, de o 
„dată se curmi „și închipueşte un mare. V, între Jepii - 
mici și «Claia mare>. Nu e oare bine numit acest pisc . 
răzletit al șir ului, a cărui tenielie mai apropiată de Buş- 
teni se subţie în “înălţime, de ia forma unei. clăi sau'a i 
unei” căpăţâni de zahăr, pe a cărei stitilă> -se pare că 
piciorul omenesc nu poate . călca ?. Claia mijlocie despăr- 

„țită de Claia mare, print un adevărat horn, «Valea. 
Seacă», este spintecată, în “mijlocul ei.de un abis, a cărui” 
adâncime na o poate măsură 6chiul. «Clăiţele» - se ivese 
ca niște copilași, prin faldurile 'rochici de brazi -â Clăei 
mari “și pe, când. Coștila și Caraimanul sunt putere și 

„măreție, Jepii: infiţișcază ciudăția Bucegilor. Da 
La: stânga, creasta Jepilor mari alcătuește o linie puţin 

- văluroasă, înaintând spre Prahova; un amfiteatru este 
săpat dedesubt, cu pripoare de iarbă, plăcute și: -ademe- 
nitoare la „urcuș, iar mai jos, străpung gând piatra, sc ivesc 

" cele două Dior din care cea mare. „se aruncă în 
cascadă. | 

La capătul crestei Jepilor mari, se aşterne | un , podiș 
aplecat -spre: Bușteni, acoperit ici Și colo de. jnepeni, 
(brazi pitici “târâtori), a: căror” verdeață este împestriţată 
la. începutul, veri. de pete. roșii de bujori- de-munte (ro- 
dodendri) i -. 

„



Deodată aceastii pajiște înaltă, pe cate privirea o poate 

mângâia, fără a se răni prin colți ascuţiţi, se întrerupe, 

şi o cascadă de piscuri și ţuţuiuri -sc repede spre Valea 

" Prahovei; o. năvălire de suliţi: lasă între ele bliduri în“ 
formă de mici Y; pareă ar fi valurile unui puhoi uriaș, 

sleite de un: ger geologie împictritor. 
Șirul acesta de vârfuri formează o coamă cam adusă. . 

mai jos, fără ţepuşe, şi se. schimbă; întro-linie undulată, 

„a cărei curbă se înmoac, de se topeşte în marginea ru, , 
lui. Dincolo de Vălea Babei următoare, se. ridică o altă.: 

coamă, acea a “ înuntelui Piatra. Arsă, asemănătoare” cu 

Jepii mari; apoi, Valea Peleșului și în sfârșit, întrun 

zăvon vineţiu, Furnica, cu. clinele sale. dulci gazonate, 
“la poalele: căreia dormiteazăi mânăstirea Sinaia, . 

Minunatul lanţ se sfârșește cu Colţii înfricoşătorisai 
"Vărfulati- cu-dor şi ai. Pe ânturișului, cca. din urmă ex 

presic a: ncînfrântei sălbăticii a acestor Bucegi, cari și-au.. 

luat asupră-le rolul de mijlocitori între pământ și: cer. 

— Ia vezi, Andrei, zise Mircea, “aurul „piere. 

— Văd,. aurul înverzește .şi îndată ora adevărată 

stipâneşte ţinutul, ora când muntele capătă haina sa 
fircască.., . e 

Puțin. câte. puţini. lariţal de munţi redobândiă coloaireă. 
vineţie-alburie a. pietrei văroase. Pe lângă petele albe 

" ale: _spărturilor datorite sfărămițiirii stâncilor, hornurile 
și șiștoacele, drumuri. ale puhoaclor,: păreau: mai negre ; 
ici și colo verdeaţa jnepenilor agtiţaţi prin scorburi, . ori 
roșcatul 'gălbui al ierbei mărunte, așternută - peste clișone 
mai i puţin repezi. - a .
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„ — Așa se. văd Bucegi, „până ce soarele trece” de 
amiazi, Apoi însă soseşte ora catifelei. 

— Ora catifelei?. . 

— Da, o oră care se poate observă în toiul verei. 

Soarele fuge spre apus; razele sale oblice luminează pe 
la spate coastele Bucegilor, desprinzând din trupul lor 

"orice greben, orice colț. - 

“ Caraimahul, sub lumina orbitoare a soarelui de dimi- 

neaţă, părcă un bolovan titanic, dintro bucată, dar acum - 

"se „populează cu .nenumărate. stânci, ce nu se- pitteau 

deosebi cu. un cbas mai “înainte. Teancuri haotice de 

- pietre, prin care - luptă penumbra cu. lumina, 

.— Bine, dar catifeaua? 

— 'Toemai acesta este straniul fenomen. Tormele chi-, 

nuite ale steiurilor nu-ţi străpung vederea; parcă ar fi 

„cernute prin mii de gene. Capeţi impresia unei: stofe de 

catifea, pe 'care ai vrea so mângâi cu mâna și cu pri- 

virca. Dar iarăși și ora această se duce: și cel di urmă - 

„ice de lumină, ora vânătăi -se arată. - A 

“ Bazele din ce în ce mai oblicevale sourelui-apune ne 

mai atingând părţile joase ale munţilor, bezna se suc, 

neagră-vânătă, curând răspâudită peste tot zidul. Soarele 

se ascunde dincolo de coamă; prin, adânca spintecătură 

a „văii Jepilor,. el. trimete un- "mănunchiu „de raze, dând 

„Clăii. mari și „piseurilor. elinului de- miazăzi “a Caraima- 
nului forme drepte, neadev: ărate, . i 
"Penumbra. crește, vălul. vânăt se face tot: mai negru. 

Deasupra Coștilei un foc se aprinde pe cer, dar iute se 

„stinge, Amurgul a sosit, a trecut; clipă turbure... Iată 
“noaptea: o stea sclipeşte deodată deasupra Caraimanului, 

.



apoi alta şi încă alta şi toat bolta se. luminează cu 
pictre scumpe. Massa neagră a Bucegilor se hoţiirăiște, 

grozav i. Coama lor-trage pe cer o. broderie armonioasă. 

Şi dacă, luna se iveşte,: ea înfășoară, cu o lumină ar- 

gintie, marele lanţ de munţi, care *sc înfățișează. și male 

puteinie, mai fioros Și plin: de taine pepătrunse..-. 

. " NESTOR URECHIA.
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Muntele Caraimanul în timpul iernii. 

Ciișcu Nestor Urcehia.
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'-. “DORUL BRÂNELOR 
Na 

| - Fratelui meu,  Doctoraului A. Urechia. 

| De îndată ce primăvara Sa arătat, simţ că mă furnică 

prin picioare, nu mai pot stă locului. Trebue, trebue, cu 

orice preţ, să mă sui pe Bucegi. Ii- mângâi, cu privirea, 

„îi pândesc: dau “0 raită până în Poiana: *Coștilei, mă 
» Turişez, în Valea Albă, mă strecor în' Valea Jepilor. 

“Corcetez, 'chibzuese, socotesc şi mă chinueşte întrebarea : 

„când mă voi putea urcă? 5, 

Tar în ziua când, însfârșit, fac : incercarea dorită, pe 

ce mă sui, inima mi se bate mai sv! ăpăios, şi a-și vreă 

să-mi strig mulțămirea şi parcă aș plânge și „aș. râde; 

desfătare dumnezeiască, farmec de neinchipuit. a unui. 

| astfel de ureuș,: singur, faţă în faţă-cu muntele... 
„La fiece clipă îmi .încheg, în: vorbe de, mirare, desco- N 

peririle ce fac: uite „mălinișul ăsta - tot, în hoagă este... 

0! 0! Clişoiul ăsta „de branciog cât Sa ruinat de. “anul 

trecut... : _ , 

Dar tu, bolovane chel, de unde ai venit, să mă sileşti 

la un” astfel de: „ocol? A
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Cate feţe ale acestui ţinut au rămas stiiruitoare, dar | 

și câţi bătrâni picteni au pierit; şirag de lucruri văzute, 
înnoit, alocurea, prin. noi întrupări, magie de lumină, 

" farmece de forme.  _- - ' 
Dar ceeace mă încântă mai „mult, este “Parl de a îi 

cel "dintâi care; culeg surâsul florilor reînviate: proaspete” 
şi curate, au ţâșnit din pământ: își. desfăşură patalele, 
parcă se întind. după un somn lung, cască „la soare; 
nimeni nau le-a privite înaintea mea. o. 
“Mă ure. mereu, sosese pe creastă... 
Acolo sufletul mi se turbură adâne. | 
Timp. de mai mult de jumătatea anului, nici: un picior 

omenese ma călcat” pe aceste înălțimi ; nici O cugetare 

ma plutit pe aci, afară de aceea care se coboară din cer 
pe aceste plaiuri. î. ' o . 

"Un îmu, spre slăvirea vieţii, se înalţă de De podisuril: 
Buceailor. încă, chiftind de umezeala ernii, și gândul meu 
cel dintâi ţine isonul acestui cântec armonios, . 

Nemișcat, coprind cu privirea plaiurile tremurate ale 
căror. covor moale, verde: catifelat, lămureşte dărnicia 
vământului. , 
“Dar îmi amintese că “a venit vremea ' şi a. cutreerăroi 

brânelor, a treptelor ciclopice ale Bucegilor, pe care 
numai munteanul le „cunoaşte, iar  câmpeanul habar” mare. 
de ele. . 

Bietul „câmpean' neștiutor al tainelor munţilor, privind 
lanţul Bucegilor; nu. deslușește. decât un zid uriaș, pe 
faţa cărui nu-i chip-să te urei; dar munteanul rade pe 
înfundate, căci știe cl mai bine... . E . “ 

Potriviţi-vă mai bine ochirea pe “Jepi; pe Caraiu an
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Un vechiu Cercetaş al munţilor 

pe un brâu al IBucegilor. 

Clişeu Doctor A. Urechia.
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Muntele Caraimanul 

(a poale satul Buşteni) 

Clişcu Nestor Ure  
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pe Coștilai; veţi vedea. mai intâiu, sus, coama serijilând 

cerul cu zimţi. și ţuţuiuri; dedesubt, pereţi ametţitori, 
despărțiți prin hornuri. și şiştoace; mai jos steiuri, stând, 

„care întro rână, care aplecate, cu forme uncori elega ante, | 

:. cel "mai "adesea întortochiate ; ba în acest. haos de pie- 
î trărie se zărese și câtevă clinușoare mai blânde înerbate. 

Dar Sar puteă. zice: „prea sunt rupturi și spărturi în _ 

“Anăilţime,, ori în lărgime, ca „piciorul omului să poată; 

încercă urcușul ? i 

“Vezi că nu fie-cine â putut deosebi. acele curbe sub- 

“iri, ori „acele: panglici, cari . se încolăcese “pe după 

-grumazii Bucegilor, trepte la diferite înălţimi, cu: un: 

cuvânt brânele. - ia 

Acum -se limpezeşte- ceiace am. numit do ad brânelor, 

“patima brânelor.. 
Nu mă: mulțumesc a ajunge pe plaiurile înalte; urmând 

poteca ce ciobanii au '.însemnat din veacuri prin: văi. 
Sunt muncit .de „dorinţa de'a străibate "din nou „brânele, | 

care ma trag în, vraja lor. 
Mă indrept spre unul din ele, la” fiecare sfârșit de. 

„primăvară, -cu o bicurie: înfricată, căci mă- gândesc * că 

“iarna va fi făcut cine știe ce. răutăţi pe aceste trepte.. 

Intvadevăr, în locul unde brâul se lărgeă, . făcându-se 

podiș destul de întins, ca si pască pe el câtevă boi, nu 

mai găsese decât o prispişoară, deabia să-ți alături pi- E 

- cioarele ; dineoace, brâuleţul. sa schimbat în tindă lată, 

căci zidul, ros! "de puhoac, parcă | Sa tras îndărăt. 

Dar deodată brâul ce. rupt; o surpătură ce nu. cuno- 

şteam. Ce să fac, să mă întore îndărăt? . 
Ba de loc! Mă las în jos, până. -în fundul surpiiturei,
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mă su)! pe: : înatea pietroasă a unei șiştoace, / râu de bo- - 
lovani, și, „opintindu-mă, „mă cațăr pe-un alt brâu; 

"adesea: trebue să mă strecor prin. hornuri repezi de tot. 
Nu preget a lupta cu muntele și cl se dă invins- Câte. 

pericole” înfrunt, „când, pe. seninări, lespezi. netede ca 
sticla, * când pe părți, unde: trebue * să. calci pe adunături - 
de pictrișărie mișcătoare și unde nare de . ce să se prindă 
piciorul; „dar pasul meu nu „Șovi ăoşte- și tree înainte: 
fără erije... Ă Da e 

Lipit cu spinarea de zid, cu. picioațele pe o streaşină 
îngustă, mărginitoare de prăpastie, ce nu o pot măsura. 
cu 'ochii,' mă uit dedesubt și sunt mândru că chemarea: 

"abisului nu “mă turbură- și-mi văd de drum. Fie. „călare 
pe muchia, ăscuţită a vreunei șiri stâncoase, desprinsă 

„de sus, ori în picioare 'pe vreun pridvor ierbos, sau încă 
cu pieptul la pământ, capul aplesat deasupră unei spăr- 
turi, tot pe înălțimi sânt, valea -sc întinde umilită dede- 

. subt, sânt stăpânul, spațiului, care'se desfășoară subt mine, + 
Sânt moi puternice ca! cel mai semeț împărat, când 

umblu. pe brânele Bucegiior. - - CR 
"Fiinţa “mea, întreagă se dasfată, privind  mingnatele. 

priveliști, cari se. perindează: în mersul meu: - ” 
" Totuși muntele ştie a-mi umili trufia, căci. oare nu 

trebue să fiu umilit când; tulind într”o lăsătură, mă. 
_pomenese întrun amfiteatru, înfundat, sfârșit de lume, - 
“unde nu văd decât o cingătoare de pereţi înspăimân-.. 
tător de drepti, unde mă simt pierdut, nimicit? 
„Dar şi ce bucurie când, printr”o spintecătură neaș- 
teptată, se face un luminiş! .: 

Intre două linii depărtate una: de alta sus și os ş, per= . 

f- 
i



  

văzuite de frunzișul aburos al vreunei zade, care, niinune, 

Sa înfipt -pe un pripor ameţitor, se ivese mai întâiu, 

înnecate în negru, prăpăstioasele clădiri stâncoase vecine; 

apoi, înt?o ceaţă străvezie vineţie, grebeni. și clăbuceturi 

de munţi depărtaţi. încălecându-se și "topindu- -se pe al- 

bastrul cerului ; atunci mintea mă îndeamnă la bărbăţie, 

îmi zic că la poalele acelor “munţi trăește o omenire, 

“care lucrează,! pătimește și. iubește, din care fac. şi eu 

. parte ; mă reped pe-o coastă mai blajină și din nou mă ” 

văd înconjurat de lumină, de spaţiu, de căldură, de viaţa 

care sc lasă de pe. bolta cerească și se urcă din rărunchii 
pimântulai,.. - ii 

* Prieep că: în câtevă ore pot fi la piciorul Bucegilor; " 

sosese acasă, ostenit la trup, înnobilat la suflet și a dona 

Zi. încep . din nou cutreerarea brânelor... . 

| NESTOR: URECHIA 
?



  

PE MUNTELE SORICA i 

  

Am cunoscut în “Franţa. o artistă cultă și avută, căre - 

își clădise la tară o minunată vilă, în -care, „se 'putea 

bucură de tot confortul modern. Dar nu : inlesnirile de 

trai, introduse în vila sa,. o încântau, ci stilul Renașterei, 

„eu care arhitectul” constructor. împodobise acea clădire. 

* Zilnie proprietara eșiă în drum, ca să admire fațada 

casei. "Tot mereu aşă, pe drum, până întro zi îi veni 0. 

“idee luminoasă. Işi zise: Cum aș face ca ochii mei să 

„se înveselcască, pe ficee clipă la vederea acestei artistice 

„faţade, fără - să fiu nevoită a umblă pe stradă ? Şi pro= 

blema repede a deslegat-o, construind, peste d am o altă 

vilă, dela ferestrele căreia . originala artistă putea să-și 

privească, pe îndelete, cea dintâi vilă. 

La această întâmplare cugetam în dimineaţa de. 5 Oc-.- 

tombrie, din' toamna, aceeă, când am părăsit, Buștenii şi 

am trecut pe malul stâng al. Prahovei, în tovărășia lui 

Vâsile "Teodorescu, simpaticul, și “harnicul editor 'al ziarului 

local «Bucegii din Buşteni»; și a vechiului meu prieten, * 

Nicolae Gelepeanu, ncîntrecutul Bucegist,; iscusitul vânător 

și dibaciul sculptor de... «Bucegenstockuri>. Am plecat: 

Lă ă - S - . ” - 7
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„cu gândul să. edem „întregul, „nţ al Bucegilor, lanț: pe 
“care Pam colindaţ atâția amar de, ani, prin văi, șiștoacc, 
plaiuri și pe piscuri. Imitând pe artista franceză, i-am 
zis : : 

De unde putem prinde mai bine panorama Bucegilor, 
decât de peste drum, . adică, mai exact, de dincolo de 

* râul Prahova, de pe înălțimile mai. modeste ale lanțului / 
“de munţi cc se întinde dela Sinaia la “Predeal, începând 
cu Cumpătul, urmând cu Zana, Dutea, Sorica,: Clă- 
bucetul Azugei și al Zaaurului, și care desparte, dimpreună 
cu' un alt șir mai scund, “Valea Prahovei : de Valea 
Doftanei ? 2 j 

Zis. făcut, ademenit eci doi tovarăși, Ă Ş 
Splendidă vreme în acea zi : frig înţepător la.-plecare, 

dar un soare generos și un "cer albastru ca o peruzea. 
Trecem peste podul Prahovei, în dreptul tunelului C.F.R. 
şi începem, prin pădurea de fagi, suișul pe coasta mun- 

telui Sorica, ec hotărește, pe stânga, Valea Fetei. - Suiş . 
cam obositor,. fiind alcătuit din piepturi aprigi, “<piepturi 
de curcan”, ne lămurește nenea Niculae, Din. când în 
când, ne oprim, aruncăm -0 privire asupra Buștenilor, 
cari se fac din ce în ce mai pitici, pe când Bucegii Își 

“schimbă încet, încet, înfățișarea, 
Vasile profită de aceste mici popasuri, ca să prindă; 

De câte-o placă fotografică, priveliștile de dincolo de apa 
Prahovei. Haideazhai, haidea-hai, mai răsufl: ând, mai 

 aăfâind, mai povestind câte-o snoavă hazlie, iată-ne, 1 în 
1 „două ore și cevi, ajunși la <gol2, , - 

De aci în colo căleăm pe covorul purtând » numele, 
puţin poetic, dar potrivit, „de păr de porc, iarbă roșcată, N 

. 80 , | NE Ş
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şi țepoasă, foarte alunecoasti, pe cari faci tumbe: ipsite 
de_graţie, dacă nu înțepenești bine picioarele. Razele 
călduţe ale soarelui ne învălue cu stăruință, și de unde 
la poalele Soricăi suflam,: cu desperare, în degete, acum 
începem. să lepădăm câte cevă din cojoacele noastre. - 

Iată, pe alocurea, lespezi de zăpadă îngheţată; iau o 
„bucăţică în gură; ce mai: îngheţată napolitană! Dar ce 
strălucește alături, aşi de tare, ca o faptă bună, drept 
în fața astrului dătător de belșug ? Sar zice -o stea.. Da, 
0 „stea,seu, mulțime de raze argintii,: deși este un simplu 
scaiu. Se, numește ştiinţificeşte carlina acaulis, pe ro- - 
mânește sita zdnelor.. Chem po camarazi, le- -o arăt și le 
spun, pe șoptite, taina :* «Dacă vă dor ochii sau vă'sunt 
“scăzute vederile, svălaţi-vă ea cu apă strecurată prin. această 
sit», : ; - 

Fi protestează e că au ochii în cea mai "perfecti: “stare. . 
Rămâne ca nenea Niculae, care, este „flăcău. tomnăţel, 

să-și spele ochișorii cu aceeași apă strecurată prin “stea, 
Pentruca să i se facă încântători. Mă, roagă însă să 
"păstrez tăcerea âsupra acestei operațiuni : aşa și "fac, 
după cum vedeţi - 

"Dar înainte, fărtaţi, că mai avem niţeluș,- până. să 
ajungem pe spinarea . aceea, punctul * cel „mai, înalt al 
muntelui Soriea. Cât de. înșelătoare sunt “ distanţele la 
munte! Xiţelușul se. face o oră. In sfârșii..; ţinta viselor 
noastre, pe ziua, ace asta, este” atinsă, E 

„ Orele sunt 12; ne așezăm turcește pe covorul Soricăi 
- şi punem do! mămăligă. Acum” sorbim priveliștea : numai | 

un petec 'din satul Buşteni, zărit prin. strunga văii Betei, . 
însă i Bucegi pe deantregul. Dela. dreapta spre : stânga:
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Bucşoiul transilvănean -și Morarul, nostru, amândoi înză= 

peziţi deabinelea.; minune, deosebim, fiind cu biăgare de. 

scamă, chiar piatra de pe «Omul», ițâindu-se deasupra. 

“coamei Morarului. Coprindem.cu văzul chiar Podul Cos- 

tilei şi Șeaua: Caraimanului,. de a. căror - fiinţă habar 

n'ai de jos, de -pe "soseaua. “naţională. Ceilalţi munţi ai 

lanţului „Bucegilor: depii. mici și: mari, Piatra Arsă, 

„Furnica, mi se par mai puţin înteresanţi, văzuți de aci. 

Dar.la sud, 'spre șesul Ploeştilor? Ehei, pe “acolo e ne-- 

". gură, umezeală: un ocean de nori acoperă” câmpia. Tar 

pe vârful acesta noi ne prăjim la soare ; trăească munţii 

noștri falnici, frumoși, dătători de sănătate și voe bună.. 

La nord, dincolo de apă, Dihamul, grădina Carpaţilor, 

apoi lungul lanţ. al „Clăbucetaclaui  Baiului, îmblănit cu: . 

fagi, din Buşteni până în Predeal ; 'dincoace,. un popor 

de dealuri, spinări, “«clăbuceturi>, mai păduroase, mai 

golașe, munţișori, văi și munţi :. Urechia, Cazacul, Valea N 

* Axugei, Valea Limbășelialui, Retivoiul, Clăbucelul Azugei 

şi al Taurulai. În fund, Postovai-ul, care ascunde Bra- 

şovul şi încă muntele Piatra mare, la poalele “căruia se 

„odihnește Predealul. Se vede și un petecuţ din “câmpia. . 

transilvană,. Dinspre Valea Doftanei, șiruri de creste 

widulate, cam monotone în golășia lor, ne ascund acea vale. 

Pe piscul acesta ? Jăratee de. lumină, pace divină ; îmi . 

este, sufletul” plin: de o nemărginită mulţumire... Dar un 

vânticel acrişor se ridică și înţeapă, cu o stăruință cam. 

supărătoare; ne luim tărăbuţele și începem .scoborâşul. 

, “Trecem pe muntele Duca ; pe o edastă,- stufos . erbată, 

“ne lăsăm, ea.pe un adevărat : tobogan: Ajunşi la stâna 

Duteei, părăsită, de acum o lună, facem un. popas; un 

i.
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“somnuleţ, « ta în-sânul lui Avram, dar. ceva mai aerisit... 
Flacăul - Nicolae a plecat la vânătoare, mai lă vale, prin 
pădure: caută <babiţe», ciuperci, care crese pe trunchiuri 
putregăioase de fagi; aceste babie, cu formele lor, alcă- 
tuese originală. poliţe, de așezat pe pereţii casei. 
= O pornim în jos, prin pădurea „puţiri exploatată a 
Duteei.. Aci piepturi povârnite destule! Intrăm î în matea 
torentului” Dutea. Să te ţii: apărie, buștenărie și clisă 

- lipicioasă! Şi ce igrasie! Soarele nu 'prea -pătrunde prin 
spintecătura aceasta -foarte strâmtă... - ia 

Când dăm în valea: Fetei, răsuflăm și ne mai înrcăilzima 
ciolanele, În un strop. de soare. Zău, eram _mâi bine. 
“colo sus! 

La tunel ne întâmpină un băeţaș, cu jurnalele proaspăt 
sosite. Citesc, pe pagina întâia, cu litere de o schioapă: . 
«Grozăviile războiului: European»; Tată-mă, rostogolit 
în: realitate, Ce păcat, ce păcat! Ba mai bine eră 
colo sus.., - 

NESTOR URECHIA. 

> ,
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- miriști. 

“al doilea an, adică dela mioare, 
berbeeii berbecari: și, în sf 

„+0 INDUSTRIE LA -MUNTE 
(Din viaţa ciobănească) .. + 

  

Cei care se 6cupă cu creșterea oilor, 

silvăneni, și: anume: cei ce locuesc pe lângă Brașov. se . 
Chiamă Jocani, iar cei din împrejurimile Sibiului” Țarţauteni, 
Acești economi ceresc oile în România, pe lângă Dunăre și mulți. în Dobrogea, unde sunt proprietari, încă de pe. „vremea 'Tureilor, Parte dia. ei își trimit oile, în luna Mai, - 
să pășuneze, vara, prin Carpaţi și cu deosebire în Bu-. cegi. Toamna, în Septembrie, se întore, îar la e 
oile se hrănesc din nutrețul aprâvizion 
dacă iarna este 1 

împ, unde 
at de cu vară, iar! 

ișoară mănâncă iarbă . uscată de prin. 

Econonţii cari aduc oile la munte aiă. mun 
separat pentru cele” cu lapte și tot 
mioare şi mici, 

ţii arendaţi,, 
astfel pentru berbeci, 

Puși sub supravegherea ciobanilor, Cei cari păzesc micii se numesc cârlăhari, cei dela mieii de 
se zic miorari, cei cu 

ârşit, cei ce îngrijesc de mân- ari, adică de oile cu lapte sunt mânzărarii, Peste mân- 

, așa zișii ceconomă . 
de oi», sunt unii din România, dar cei. mai mulți Tran- 
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zărari este un şef: baciul sau scutar ul, care ţine ordinea | 

"la stână. Mânzărarii sunt până 10 la număr la 2000 

de oi. a 

Ciobanii zic .că toată socoteala unei stâne. cade pe 

scama scutarului și a măgarului sau, cum am zice noi, 

-. scutarul. duce “contabilitatea, i iar măgarul greutatea sau 

tarhatul. (bagajele stâinelor şi ale ciobanilor). Un bun 

scutar primește leafă până la 500.lei „pe an, € ceilalți cio- 

"bani sunt plătiţi după vrednicie, av ând -fiecare și oi în 

“turma stăpânului ; un copil ca de 15 ani capătă anual 

dela „50 de lei în sus, patru perechi de opinci, doi miei 

în primăvară, hrană, un 2dbun (mintean), o sarică. Afară 

„de acestea, ciobanii: mai au drept la lână, brânză, ete. 

' Stâna este construită din lemne, rotunde de brad sau 

“fag, încheiate la capete, cu acoperiș șindrilit, fără tavan 

Sau pod. In general se. compune. din două odăi; una la 

dreapta şi alta la stânga unci, sale, care este fără ușă 

și deschisă toată până la streașină; această sală este în- 

<hisă în fund printrun perete; 'în care sunt 3—4 găuri 

la nivel -cu pământul, prin. care întră oile la muls din 

osul stânci și anume dintro ogradă sau strungă. :- 

Strunga. este în formă de semicere, închisă cu gard 

7 

„de lemn. In. această curte, mânălorii băgă până la 1000 

„de oi și de aci le mână pe rând la găurile prevăzute în 

peretele din fund al stânei; sunt postați câte doi ciobani, 

unul la dreapta şi celălalt la stânga fiecărei deschizături, 

cu o găleată de lemn, ca de o vadră, între: picioare. 

Când intră Gaia, o apucă și o trage înainte, astfel că 

vine cu. picioarele. dinapoi deasupra găleţii; cu mâna 

stângă ţine oaia: de picior, iar cu. dreapta 9 „mulge; în
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acest chip un mulgător mule până la 100 de oi întrun. 
ceas. Oile se niulg de trei ori.pe zi, de pe la 15 Mai 
până la 1 August; dela accastă dată se mulg numai de 
două ori, până înţarcă. Laptele muls cald se .pune într”o- 
putină, ca de vreo douăzeci de vedre, numită închegă- 
toare, cu puţin chiag de vițel, ar deasupra sunt două. 
pânze zise strecurătoare. După două ore, se scoate lap- 
tele închegat (cașul) și se pune pe o masă numită crintă, 
înfășurându-l întro pânză mare, şi-l lasă până se scurge. 
de zey.. Parte din cconomi vând cașul pentru fabricarea 
cașcavalului, parte fabrică din el,. la stână, caşcaval, 
brânză de burduf și udă, a 

- Iată cum fabrică ciobanii cașeavalul : caşul dela în= 
“ehegat stă 2—3 zile de se dospeşte, apoi il tac felii și 
îl bagă întrun cazan: cu apă. fierbinte (îl opăresc) și” îl 
amestecă” până se întinde ca ata. a o bucată, cât ar 
intra într”o- formă, o pune pe "masă, o.rotește de 4—5.- 

„ori, ca să se scurgă de apă şi. parte din unt, (care cade: 
întrun hârdău), apoi se așează întruni ulue de lemn, cu 
sare, unde sc lasă câteva sceunde și de aci se pune în 
formă (formele sunt ovale de fer alb) Diferitele kucăţi. - 
scoase din forme se rânduese pe niște poliţe, lau răcoare - 
și întuneric, presărându-se, pe partea de sus, puţină sare, 

grunjoasă. ! e e E 
După 24 ore se întore cu partea atin gând polița în . 

sus și li se dă sare și pe această faţă. Tot astfel timp: 

de șase zile, după care cașeavalul: este "gata 'de consum. 
„Pentru cașeav alul de conservat pe iarnă se dă sare 12 
zile. | 

In cazanul cu apă ferbinte și în -hârdăul unde se
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scurge apa de pe masă rămâne parte din, grăsime, care 
se strânge în _butoae, așa cum se găseşte amestecată cu 
zer și apă, îi 'mai “adadpă sare și la 2—83 săptămâni: o, 
toarnă -la cazan, unde fierbe; se aleg. toate materiile - 

| străine, rămânând numai grăsimea, adică untul topit de: 
oac, caro se prine la tinichele și este vândut Ja Galaţi, 
“Brăila și mai: cti 'seamă la Constanţa. Tranzelarii prepară 

' franzelele. -și cornurile cu. acest unt de oae. | 
Brâuza de” burduf. se fabrică în chipul următor : cașul 

închegat sc lasă opt zile la dospit, până 'se îngălbeneşte 
“puţin; fiind rupt în bucăţi, îl freacă baciul cu amân- 
două mâinile de:0 Bucată de lemn numită răzar, lung .- 
ca de un metru și jumătate; un capăt al răvarului e : 

-proptit în pieptul baciului, iar celălalt este băga t înto 
putină, unde cade cașul frământat, Ii dă și sarea trebu- 
încioasă și îl vâră în burduturi de piele de oae. roase . 
de lână, unde îl îndeasă bine ca “să nu rămâe locuri 
goale. - - 

x 

. In sfârşit urda se face “din zeul care se scurge din! 
"caşul la închegat, precum și din: cel âtors' de „pe masă; 

“acest „zor. se fierbe, mestecându-l cu un lemn ca:să nu 
se ardă “pe fund, până se strânge și în urmă se toarnă E 
în pânză pe: mașă, de unde se mai scurge apa. 

NICOLAE GELEPEANU. 
* Li
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Capră neagră (Chamois) din Bucegi. -



, a 

„LA VĂNĂTOARE DE CAPRE NEGRE PE BUCEGI 
. 4 

. 
. ă „1 Pe la începutul lunei Noemvrie, insaţit de nenea Ghiţă, - - primarul nostru; de nca Niculae Gelepeanu, vestitul -vâ- - “nător din Bușteni, și de încă un om, înarmaţi până în dinţi, am pornit tare de dimineață, să facem o' vânătoare . 

1 de capre pe munţii: Bucegi. N 
-Vremer eră nouroasă, dar dădea semne de îndreptare. Am întrat în pădurea dela "poalele Caraimanultii, „unde „a trebuit să aprindem lumini, 

piedectim de bușteni și bolovani. Trecem apa “Văii Albe, . __. . . o . N | e 4 . . . „7 
mai sărind din piatră în Piatră, mai dcadreptul, ba bietul neica Niculae a cam făcut bae, sctipând înti”o bolboăcă. „Cu cât înaintam : și ne apropiam de colţi, ccaţa de- . vencă mai. deâsă, și o bură de. ploae începi -să n6 'stro= pească. i e Să ne întoarcem, nici gân 
deplinim programul. 

e * Din pricina întunericului, pe "Poiana Aunţicelal, pier- durăim drumul, dar bătrânii niei tovarăși nu' întârziară mult să-l descopere și curând cșirăm pe Poiana Coştilei, unde ploaia se mai întețise, 
cari nu eram îmbriăcâţi prea gros. . _ 

d, că ţineam mult să ne în- 

4 . 

i 

, 

pentru: ca. să nu ne îm-- 

fără Să ţie socoteală de noi,.-
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- In gura Văii Cerbului, ne' oprim puţin; începe a se 

lumină de ziuă, iar în apropierea locului nostru de: po- 

pas, descoperim, pe tulpina unui copac bătrân, un mu- 

șuroi mare de bureţi, pe” care îl vârâm în traistă, veseli 

că vânătoarea noastră va fi cu succes. prin începutul 

acestui mie noroc...  : - < 

Trecem podețul peste apa: „Cerbului, și, din poteca. ce 

„duce la Omul, ne despărțim. în două grupe: cu, cu nenca, 

Niculae, ne îndreptăm . pe 'urcușul din dreapta, spre colții 

„Morar alui; iar telălalt grup, Neica Ghiţă și un on, 

„apucă. la stânga, spre Coștila și Bordeiub Câzlanilor,. după 

ce mai întâi ne sfătuim asupra locului unde urmează să .- 

ne întâlnim. | 

De .acum: “începea ureuşul cel -greu; nu» „intârzi: ai "a 

gâfii, ţinându-mă deaproape de moş Niculae, și oprin-. 

du-ne, cam! des, să. răsuflăm.. După Vreo "două ceasuri 

“de suiș, ne- aan: apropiat de locurile unde aveam credinţa 

că vom întâlni caprele. - 

Mai înaintăm puţin și deodată. ne . . opreşte în loc un 

“puternice șuerat. Iu, ca ucenic vânător de capre, rămân 

cu ochii holbaţi.la moșul care, zâmbind, îmi spune, pe" 

şoptite, că 'acel şuerat este al vreunui - „tip, care ne-a 

simțit, pe noi. Ă | 

YVoesc să ' încarce. arma, dar joșul, nu mă lasă, mă 

chiamă după el și, trăgându-mă de mânica: hainci, îmi 

arată tapul, îmi” spune să încare acuima arma şi să trag, 

Emoţionat la culme, eu nu-l puteam -vedcă, dar- Moș 

Niculae,: necăjit pe mine, m/apucă din nou de mână, îmi : 

strigă să trag, * țapul aude sgomot și - 0 pornește în jos, 

pe un brăniș. Acum l-am viizut, ochiesc, trag și... pușca -
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nu ia foc, Nu apăsaseni. bine închizătorul ; dau închiză- 
torul înapoi cu mare zgomot, la auzul căruia - țapul pri- 
vește spre mine, mișcă din cap batjocoritor, apoi se . 
coboară, ceva mai jos și se așcază deacurmezișul. 

"Furios de prima neizbândă, ocliiese din nou, trag. 
- Glonţul(?) nemereşte întrun: colţ de piatră, Vasupra ani-.. 
malului, și prin detunătură sperie . ţapul, care se face 
nevăzut pe după un greben, Sa 

Deşi moş Niculae eră necăjit foc, mam mai tras după 
(ap, făcându-mi socoteala, că dacii-l împușcam nu-l pu- 
team aduce acasă, fiid prea mare.” a 

Supăraţi de nereușită, am pornit-o înapoi la, vale, . 
Ne-am întâlnit cu ceilalţi tovarăși, și mai puţin noro- 

coși ca noi, căci ei nici nu: văzuseră măcar o capră ș 
le-am. povestit întâmplarea și am luat poteca spre. casă. 

Aveam mulțumirea sufletească că am văzut și cu ţap ... sălbatic în libertate și mă bucuram foar 
voi sosi acasă cu mâna goală, ci ducând bureţi celor ce „ făgăduisem vânat. _- a 

. E hei! mâncam noi carne” de țap, daci avea moșul .. glonţ în pușcă; dar cl. aveă alice și nici mie n'a voit să-mi îa arma din mână, casă nu-mi strice cheful. 
1. NEGULESCU 

” (NOTAR AL COMUNEI BUŞTENI) 

te mult-:că nu - 

 



O ESCURSIE CU GHINION 

Intro vară din anii trecuţi, îmi regulez aparatul de 
fotografie, îmi alcătuese traista cu de-ale mâncării, hotărit 
a face o escursie pe Bucegi, cu itinerarul: muntele 
Caraiman-Peștera Ialomiţei- Vârful Omul-Valea. Cerbului, | 
pe unde voiam să fotografiez cevă vederi, cari .să-imi 
servească de modele, pentru cărți poștale ilustrate. 

Inainte de a plecă la drum, sunt. rugat de un tânăr, 
fiul unui bogătaş din Galaţi, ca £ să-l-iau cu mine. Biăcatul 
se arătă foarte doritor. de a' mă însoți și mă ameţise cu 
-rugămintile lui., - 

Cum eu nu aveam! niciun tovarăș, mă gândii că nu 
ar fi rău să-l inu cu mine, insă mai întâi am ţinut să: 
întreb pe părinții săi dacă îi dau voce, dar mi-au atras 
atenţiunea ca să-l am în serioasă srijă, să mu i se în- 

"tâmple cevă, că altfel cu voi fi greu răspunzător. 
După ce îi ineredinţai că nu i se va întâmplă nimic 

rău, îşi târgul și el de ale mâncării: franzelă, şuncă 
„ fiartă, sardele, ciocolată, icre, ete., cu care își formă și 

el o traistă și pornirăinu la drum.



ap E 
— 

Când urcam : valea Caraimanului, “tânărul meu aâfaia 

din greu, totuși am constatat că ţine la suiș, deși eră - 

crescut în vată. și nu „cunoştea necazurile. 

"Ajunși la vârf, am mâncat la masă comună, ce am 

întins-o 'pe iarbă 'şi mi Sa părut destul. de curios cum 

cuconașului meu îi pliiecă mai mult brânza albă și i ceapa 

“mea, dee âb șunea, şi. sardelele” lui. . | 

După ccvă odihnă, am ieșit la Babele și de aci am = 

„coborit In Peșteră, unde, după ce cu am făcut câtevă 

- "clișee, iar tovarășul meu a vizitaţ grota, “fiind încă de. 

vreme, am găsit. de cuviinţă să plecăm la «Omul», căci: 

făceam cu socoteala ; ajungem tocmai bine, dormim în 

casa dela Omul, iar dimineaţa următoare voi puteă face 

fotografii din jurul vârfului, precuna. “Şi pe valea Cerbului: 

"Ca să-i ușurez și mai mult drumul cuconaşului, strâng 

miincarea, * rămasă. dela amândoi, în traista mea, iar lui 

îi rămâne ca sarcină numai” pardesiul și. un bidonaș al 
meu cu coniac, pe. care l-a petrecut, cu cureluşa pe. 

după gât... 
'Tot urcând, mai “spuneai . câte-o drăcie și băeatul.. 

- făceă mare haz;. însă dela un 'timp bag de: “scamă că el, 

încetinează mersul, îmi dă rar de tot - răspunsul la ce-l 

întrebam. Ingrijat că o fi rău obosit, ne mai oprim puţin, 

Mă uit lung la el și rămân încremenit: eră alb ca: 

pânza la: faţă, de abia. mai suflă, părea sdrobit. Il întreb 

“dacă îi este rău și îmi spune că mare nimic, dar că 

este niţel ostenit. - 

După ce ședem puţin îl scol de jos, îi iau și pardesiul 

ca să-l ușurez deplin. Mă „gândeam că pierdem vreme 

multă și întârziăm. 

„ 

N
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Mai mergem: câtvă și iar îl văd că șade jos. Ne oprim; 

păreă pierdit cu totul; începusem so bag pe mânică, 

de teamă ca i-a venit. rău. Il mai întreb una. alta, dar 
el amuţise, | . 

Ne găsiam sub “Babe, „pe clirtul văii Ialomiței, destul . 
de departe de Peşteră,. ca și de Onul, * și mai mult 
aproape 'de casa din Caraiman. . 

Când m'am văzut singur și fără de. niciun ajutor, iar. 
tânărul meu însoțitor cu aparența. unui: om ce eră gata 

«le inoarte, căci îngălbenișe şi sc răcise, holbă „ochii și 
nu mai puteă vorbi de loc, mă apucă o frică: groaznică, 
mai cu seamă că mă gândeam la recomandaţia ce-mi 
făcuse părinţii săi de a-l aveă în prijă. - ! , 

Leptdai Sarcina ce aveam . pe spate, așternui. “Haina 
„nea pe. iarbă, peste care îl întinsei, ca pe un cadavru, 
cu pardesiul lui îl acoper ii-spre a-l feri de curentul ce 
domneşte pe acea culme și, o luai. grăbit, mai mult la N 
fug, spre o stână de oi, ce se zăriă în vale. . 
„Ajuns la stână, mă întâmpină, ca de obieciu, 9 haită de 

câini, cari se. „repeziră la mine ca niște fiare sălbatice şide 
cari de abia mă „putui apără, aşezându-mă jos și învâr- Si 
tind cu băţul meu. După eâtvă timp de luptă, se îndură 
să se apropie de mine un, cioban, care, deși mă văzuse 

“încă de mult când. veniam, nu 'se: îndurase însă să-și 
i stăpânească. câinii, . : a x Pa 

Ti spusci să meargă repede. cu un măgar, să ridictim , 
un'om, care este pe moarte și să-l transportăm li casa 
de pe Caraiman, EI, foarte liniștit și râzând de neno- ! 
Tocirea: mea, începi să se ia: cu mine la toemeală, până 

, -
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"6, cu mare greutate, se: învoi să facă acest serviciu, pe 
șease lei, ce îi și dădui înainte, o. 

“Trimise un băcțandru, cu o fringhie,. ca să prindă un 
_măgar ce 'cră la. pășune, pe o culme învecinată. A trecut . 
aproape o oră până ce leneșul de băiat să . incargtă, să 
prindă și să aducă animălul. j - Pa 
Am plecat dela stână, iur în haosul lătr ratului câinilor, 

și, ajungând la tovarășul meu, pe care Pam găsit tot.- 
lungit și de astă! dată dormind: greu, Vam ridicat cu 

“ajutorul ciobanului și l-am așezat pe măgar, de care l-am" 
legat: strașnic cu curelele dela gentele “aparatului. și ale 
trăistelor și l-am pornit în sus, spre casa din Caraiman. 

Măgarul cu cadavrul “viu: mergea înainte, "ciobanul în - 
urna lor loviă din. când în când animalul, cu bâta, lui 
groasă, îndemnându-! la drum cu: ciuş! ciuș! ciuș! In 
urmă veneam cu, ţinând bagajele Şi aparatul la subţioară. 
Păcat că nu sa găsit atunci acolo un alt fotograf, care 
să fi scos tabloul acestui convoi comie. -.. Se 
La un mie popas ce făcurăm, mai controlai bolnașul; 
curat mort dar tot respiră puţin... . 

"Ciobanul „mă întrebă cum s'a întâmplat cu a cl, ce arc? 
I-am spus. că nu știu, e că mam pomenit deodată cu el” 

căzând. jos. a | 
— Hei. domnule, să nu fie bant? Băutura este a, 

dracului la munte! . , Ă 
La: spusa aceasta a ciobanului, i-adue aminte de 

bidonul cu coniac; pe care îl dădusem tovarășului să-l 
poarte ; îl scutur și... văd. că este gol! Ciobanul ghicise 

pricina păţaniei. 'P uristul meu de. ocazie, mergând în. 
urma mea, a tot gustat din bidon, până ce: Pa- golit de 

N . 
. - o , !
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un sfert coniac, și, cum. eră obosit, de vârstă crudă și 
de neam subţire, sa îmbătat de-abinelea. 
Acum îmi venise inima la loc: îndemnam ciobanul la. . 
drum, căci se apropia noaptea; din când în când, tot 
așezându-mi sarcinile, să nu-mi cadă, îl înjuram pe băiat 
surugiește de boclucul ce-mi făcuse, 

Ajunşi la casa de adăpost, unde eră un: om de pază, 
pun de-i face un 'edai, îl lungese pe patul din. casă, pe 
cetină de brad și, după ce îl silese să înghiţă ccaiul, îl! 
învelesc bine. și-l las adormit. , 
„În seara aceea mam putut mânca; noaptea mam 
putut dormi de oboseală și necaz, iar dimineaţa bocrașul 
„meu.se scoală vosel şi glumeţ, tot reproșându-mi înjură- 
turile ce-i adresasem în. ajun și pe care le auzise şi le 
tineă minte bine. o 

Am coborât la Buşteni prin valea Jepilor, fără să-mi 
pot face «scursia proectată la Omul și pe valea Cerbului, 
jar tânărul ma rugat :să nu povestesc părinţilor săi 
păţania, ceeace a făcut ca să nu pot fi despăgubit de 

„plata măgarului, paguba coniacului și. plata ceaiului de 
- la casa. de adăpost, Ă | 

“Tovarășul meu de atunci este acum om însurat, are 
un copil, vine în vilegiatură la Bușteni și- de câte ori 
“mă întâlneşte îmi zice, râzând: o 

— Măi, fotografule, dar bine știi s%njuri ! 
. "VASILE TEODORESCU. 

Vinuşren



ESCURSIUNE IARNA PE BUCEGI, LA VÎRFUL OMUL 

Incântaţi de frumosul timp, întoemai celui de primă- 
vară, ce am avut în Bușteni, în tot cursul lunei Noerbrie, E 
D-l Gh. Constantinescu, primarul comunei Și încercatul 
bucegist Nicolae Gelepeanu' se hotărăsc să facă o es-. 
cursiune până la «Omul», culmea munţilor Bucegi; iar 
cu, mult doritor de asemenea interesante plimbări, "mă 

- agăţai de dânșii, rugându-i să-i întovărăşesc, 
„ Fiecare facem rost din ajun de-ale mâncării și cei doi 

, tovarăși îmi recomandă ca să fiu pregătit de încălță- 
_minte, care să aibă ţinte pe tălpi şi tocuri, ceeace am | 

și făcut. | e 
Ne-am deșteptat la ora 4, în dimineaţa zilei de 28 Noem- 

brie, și după ce ne cinstește cu o cafea Nenea Niculae, | 
„în a cărui odae ne adunasem, pornim la drum. 

Fiind încă 3 ore până la ziuă, am luat cu noi și un 
felinar, dar de care_ nu ne-am servit, de oarece eră 
destulă lumină dela lună. |. 

"Am mers pe Valea Cer Vaului, pe plaiul Pânalui, pe 
muntele Coștila, unde, deși ne-am afundat -în pădure, - 

- 4
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totuși luna ne lumina bine. calea. Pieptul Coştilei, destul 
de povârnit, Pam urcat aproape -pe ncbăgate în: scamă, 

tot ascultând la snoavele lui Nea Niculae. *. | 

Când a început-a se lumină de ziuă, noi trecusem de 

frumoasa Poiana-Coștilei, care -am găsit-o învelită 'cu o 
saltea groasă de zăpadă. - 

Ne-am oprit la Bolozanul rânătorului, singurul -loe 
unde se găseşte apă în totdeauna și am întins masa cu 

“brânză, ceapă şi crenvirşti, deși eră zi de post şi primarul 
nostru destul de habotnie; am înghițit 2—3 păhăruţe 
de apă, când moș Gelepeanu, ne sili iar la drum. 

De aci în colo nu mai eră pământ negru, decât pe 
faţa muntelui din dreapta, iar pe stânga și prin toate 
văile, zăpadă foarte multă și ghiaţă groasă. 
Am mers puţin pe adevărata potecă, dar dela Bor- 

deiul mioarelor, am fost nevoiţi să o părăsim; devenise. 
cu neputinţă de inaintat, din cauza troenelor de.zăpadă, 
ce astupaseră cu. totul urma :potecei, iar în unele | 

"locuri eră prăbușită, stricată cu totul. 
Ca să putem urcă înainte, am trecut pe faţa dela 

dreapta, care, fiind văzută mai mult de soare, aveă ză- 
padă mai puţină; dar acum drumul eră cu mult mai 
anevoios, urcând. deacoasta, făcând multe zig-zaguri, până 
ce am ieşit subt colți,. de unde, tot pe sub ei, mai agă- 
ţaţi cu mâinile, mai târâș pe pantaloni, am urmat drumul” 
spre fundul. văii Cerbului. . 

Cecace ne îngreună și mai mult drumul, erau desele 
și adâncile văi și vălcele, astupate cu zăpadă, care, în 
unele părţi, eră, fiinoasă, iar în altele transformată intro 
ghi: aţă sticloasă, în care nu puteam ave A nicio încredere, 

==
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și unde, din moment în moment, ori porneam. în pri 
păstiile adânci, ori ne scufundam cu totul. 

Din când în când, ne opream și admiram priveliştele 
„din faţă, Podul. Văii Cerbului ȘI Podul, Coştilei, cari 
deși înnămeţite în zăpadă, dar. tot pline de farmec. 
Am urmat tot astfel, până ce am dat de valea cea 
-scacă ce se. scurge dela Omul în Valea Cerbului, unde 
am făcut un rhie popas, trecând în revistă. _cu privirea, 
în: direcţia Babelor, Coroana: Văii Cer bului. 

Zăpadă, ghiaţă, alb și tăcere peste tot; ciripitul ” pă- 
- sărelelor, clopoţeii berbecilor dela bordeiuil din vale, de 
astă vară. încetase cu totul, 'doar vântul, care. făceă să 
ţipe şi firele: din mustăţi, urlă a pustiu. După ce ne 
luarăm în bidoane câte: puţină. apă, ce se milostivise să - 
pice din topirea zăpezii, sdrobiţi de oboseală, eram gata 

"să renințăm de a mai eși până la Omul, a cărui cunoștiință 
i-o aveam de mult; însă văzând timpul atât de frumos 
și că eră numai 11 ceasuri, am început din nou urcușul, 
Acum znoavele și vorbele. încetară cu totul, balamalele 

sa slăbiseră simţitor. Am părăsit Valea ce se scurge 
dela. Omul și am tot mers spre dreapta, până ce am: 
eșit la culmea despre Acele Morarului, de unde am 
privit în Valea Morarului și spre Bucșoiul, care : erau 

„și mai „bogate în zăpadă. De aci, când am privit spre 
Valea, Pr iponului de dincolo, sus, la fund, am văzut un 
ciopor de capre, ncgre, cam la. 20—95, care se jucau pe 
zăpada albă sclipitoare, la lumina “soarelui. 

Când ne-am găsit pe creastă, a trebuit .să îmbrăcăm 
zăbunele cele groase, pe care le lepădasem pe când cram 

“în vale, căci ne îngreuiau, iar acum păreau prea ușoare
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și subțiri, din pricina vântului, care ne: pișcă strașnic, 

făcându-ne obrajii cărămizii. 

Mergând înainte, tot pe această culme, | ne pomenirăm 

deodată în faţă cu mult doritul <Om», care, măret şi 

falnic, stă înțepenit în stratul gros de zăpadă, ca o sen- 

tinclă neadormită, pe . graniţa cu Transilvania. Vârful. 

" acesta pare mai trist și mai singuratic, de. când mize- 

rabilii criminali au ars.casa de adăpost, așezată lângă el 

ca o podoabă și mult folositoare turiștilor ce-i făceau vizită. 
Soarele striiluccă cu foc, dar eră un ger asă d6 pu- 

ternic, că cu mare greutate,am putut așeză aparatul, ca 

să-mi fotografiez tovarășii; mâinile se făcuse butuci, deși 
erau 'vârâte în mănuși. Apoi deterăm ocol bolovanului,. 

„cu nădejde să găsim un mic adăpost, unde: să răsuflăm. 

puţin :și să mâncăm; însă în zadar,-căci aci vântul nu 

"suflă dintro anumită diregţie, el suflă turbat din toate 
părţile și peste tot. .- -. a N 

Casa ungurească de piatră, pentru adăpost, eră troenită 

de zăpadă, îndopate- până la gură. | 

Sgâreciţi și înghesuiți. unul întwaltul, ne-am. gheninit: 

lângă bolovanul cel mic și am scos din traistăi merindele, 
ca să îmbucini cevă, dar brânza albă moale și. grasă, 
îngheţase. tun și Nea Niculae” avă prilejul să facă o 
glumă, zicând: 

— Brava, neică, știți că suntem câștigați, de acasă 
am luat brânză albă-și. aci o găsim parmezan! 

- Dar ce folos! Nu putem mânecă bunul -paimezan, fiindcă. 
gerul şi vântul ne fac să ne lipsim de masă... 
"— Măcar de am fi putut beă cevă cald, să ne des- 

rebegească, zice primarul necăjit. ” 

.
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— Am cu cer: „ soptese. ou, cu un aer „misterios, 
— Ce? Spune repede... | 
— O sticluță cu coniac... . -- 
— Măi, Vasile, fugi de nici cu: alcoolul... D-ta nu 

știi că alcoolul e vătămător, .mai cu seamă la munte, ne 
lămureşte ” nenca Niculae, - 

„ — 'Linişteşte-te, eminentule igienist și moralist, încheiu 
cu, că nu găsesc sticluța... Am pierdut?o. RI 

— Lască-i bine... ! ” 
“După ce ne-am mai uitat spre Valea Gaura. și spre 

Valea: Alălăeștilor, -am pornit piţih spre Obărşia Jălo- 
miaței, dar. a trebuit să, ne oprim, din pricina zăpezii. | 

Dela Omul eră cu neputinţă altă cale de urmat la în- 

toarcere, decât tot aceea pe unde venisem,, Am plecat 

de pe platou cam. pe la ora unu;. ajunși “sub. colţi, a 

trebuit să scoatem hainele cele groase, căci vântul nu mai 

r 

bătea şi “căldura soarelui se simţiă binișor. Pe la orele . 

trei eram în: dreptul Priponului, când soarele scăpase 
peste crestele 'de sus, începând frigul de scară. 
“Am mai făcut un popas, la un bordei părăsit de şin- 

drilari. Acă am. putut îmbacă în liniște, . ba nea Niculae 
a făcut foc și ne-a cinstit iar cu câteo cafea. 

„. La ora “șease scara am sosit în Buşteni, 

“Mare oboseală am îndurat, dar nu mi-a părut rău, 

"căci am avut nemărginita bucurie că am putut face, și 

în timp de iarnă, vizită «Omului»... 

Când am descălțat. acasă cismele, pe “edpile “lor .nu 

„mai eră nici urmă de ţintele ce le bătusem în ajun, i iar 

din tocuri lipsea și câte'un flec de piele. 
VASILE TEODORESCU. 

(BUŞTENI) 
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- CEL D'ÎNTAL BUCEGIST ROMÂN' 

Primul bucegist român a fost... Dar mai întâi de toate, 

ce meserie să fie aceea de bucegist ? - 

Bucegistul este un verișor modest al alpinistului. Bu- 
cegistul nu-și ia ca falnică deviză:: «Quo non ascendam», 

el nu- viea să știe de Mont-Blane, de Cervin și” de alţi 

„uriași ai Alpilor, ci se mulțumește să se caţăre pe lanţul 

"“<arpatie românesc numit “Bucegi, și dacă ajunge la alti- * 

_+udinea, de 2500 de metri se crede în slava cerului, un 

cer românesc în toate punctele cardinale. 

Cel dintâi bucegist român a fost... un Francez. 

Francezilor, cari ne-au. dat cultură și ne-au insuflat 

idei generoase, le datorim și primul Român îndrăgostit 

„de Carpaţii: noștri. Zie Român, căci Vaillant, deși. Fran- 

cez de fel, a fost Român cu sufletul, fiindcă a iubit 
pământul şi ncamul românese. , 

Drept mărturie scrisă „stă cca mai “de căpetenie a sa 

“operă: «La. “Rorâanie . ou :histoire, langue, littârature, 

grographic, statistique des peuples.de la langue dor, 

Ardâaliens, Valaques ct Moldaves, r6sum€s sous le nom. - 

„de. Romans» (3.. vol. Paris. 1544). i -
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A p. | | | 
„In tomul al-treilea, în capitolul <orographie>, Vaillant 
„deserie în chip plastic, escursiunile sale prin Carpaţi. 

Pleacă cu căruţa din Bucureşti, în Iulie 1839, înto- " 
„vărășit de un prieten, slugerul Angelescu, luând drumul 
„spre mânăstirea Sinaia. 

Iată cum doserie urcușul pe Bucegi: e 
<Luarăm poteca ce trece în dosul mânăstirei și duce 

drept pe Bucegi. La ora 11 intrară im în piduirea de 

brazi, care, dela poalele mânăstirei, se urcă până în' 
creerii munţilor, dincolo de cari nu: mai sunt arbori. 
Cărarea e întortochiată, repede și alunecoasă. Merg câtva 
pe jos, mă oprese când și când, ca să culeg frapi, pe 
care le scap de strivitura copitelor cailor. , 

Tocmai când dăm în luminiș, zărim la, dreapta o stână, 

încercuită cu mii de: urzici; ne odihnim acolo și; în 

schimbul câtorva dușci de rachiu, căpătăm dela baciu - 
lapte și caș. In faţa noastră sta. o movilă de stânci, se- 
mănând cu un turn ruinat, încununată cu "câţiva brazi. 
Ne urcăm pe acea ridicătură, ; și” de acolo, aruncându-ne 
privirile” asupra locurilor ce străbătusem *), băgăm de 
seamă că .ne: aflăm la nivel cu Pleșura și Ploriul ; albia . 
Prahovei pare o cărăruie; seomotul apelor sale, înălţimea 
malurilor, toate se topesc in depărtare, numai în câteva 
locuri izbite de razele soarelui  loăeggie un fir de argint 
pe răsip auriu, 

- Incălecăm și ne îndreptăm spre vârful muntelui Dorul, 
care se înalță măreț în fnţa noastră ; la stânga stau cul- 

e -- 

%) Vaillant şi cu Angelescu plecase din Posada (Comaz nic) că- 
lare, cu două călăuze Stoica Vodă şi Jon Puiu,
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mile sterpe ale muntelui: Păduchiosul ; rămâne: îndărăt . 

sulița Vânturişului., Ă 
- «Mai aproape, unibra unor steiuri, pe altele culcate 

la poalele lor, închipuește întocmai un urs; numai apro-- 

piindu-ne se. învederează că a fost o părere. Călăuza 

Stoica ne încredinţează: că la apusul soarelui nu se mai 
vede ursul, ci pielea lui, uscându-se la căldură. La dreapta, 

pe larga frunte a uncia din culmile <Furnicei>, se răs- 

leţește un întreit rând de bolovani fărămiţaţi, cari de 

departe alcătuese o cunună, iar de-aproape o întăritură 

ciclopică. Stânca de sus, din colţul: despre noi, înfăţi- 
șează întocmai un iepure lă culcuș; 'neștiindu-i numele, 

'o botezăm „morila Iepurelui ; de alminteri se poate re- 

cunoaște ușor, fiindeă la poalele-i: poteca e foarte pri- 
mejdioasti: de-o parte malu/ foarte repede, așă încât caii 

de-abia iși pot așeză picioarele; de cealaltă parte o pră- 

„pasfie fără fund, în care ai cădea pe creștetele brazilor. 
Dar caii noștri învăţaţi au trecut cu „bine hopul și 

iată-ne în șleaul de puhoi „al Izzor ului. Din podeag în 
_podeag, ne pomenim iară pe culme, la locul numit crucea 

Ciobanului. Peabiă am zărit crucea și mă și iau bine 

po lângă călăuze, doar mă vor lămuri ce rost are. 

— Bucuros, boerulz, să-ţi -povestese povestea crucii 

Ciobanuluii, îmi răspunde Stoica; -da, până una alta, 

sunteţi obosiţi, caii Și ei săracii; de nu vă e cu supă- 

rare, ia să ajungem până la cruce; om lăsă acolo caii 

să pască, iar noi să ne adiipostim sub lasă. 

«Ne învoim. Masa este o ciupercă mare de piatră, *) 

xăsărită la poalele muntelui Dorul. 

  

*) Această ciupercii de piatră există şi astăzi.
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«Ne așezăm la umbra, acestei umbrele, şi, pe când mă. 
uit cu mândrie la vârful Vânturișului, sau coprind cu 
privirea miile de undulări ale plaiurilor de sus, ale- Bu- - 
cegilor — ocean de, „verdeață — Stoica își începe poves- 
tirea>, *), _ 

Duioasa povestire a lui Stoica e ascultati de Vaillant 

“și Angelescu cu multă: băgare: de seamă. : 
<Dar, urmează Vaillant, deabia călăuza și-a gătit îsto=. 

xisirea, şi iată. că isbucnește un. vânt năpraznic, care ne 

sileşte să pornim. Să mai” fi stat cinci minute în acel 
loc și ne pomencam luaţi pe sus de vârtej și rostogo- 
liţi în prăpăstiile Vânturișului, munte al cărul nume l-am. 
înţeles atunci! " 

«Lăsăm să treacă Juda, vântul cel turbat, “mistral al 
“Carpaţilor, apoi ne suim pe :cai, și, indreptându- -ne spre 
munţii Ialomiţei,- înaintăm pe valurile sleite ale unui 
ocean de verdeață; căleăim mai multe piepturi, pe bari 
vântul Iuda le-a desvelit de mantaua lor de arbori; stau, 
zăcând pe jos, brazi şi ! molifți, putrezind cu miile, din 
anul 1828. Nevoit să săr peste. trunchiurile acestea, mai 

„la fiecare pas, și tocmai -pe coaste repezi, rău. mi se 
frânge mijlocul! Așă că, ajunși pe la ora șapte scara la. 
o colibă pustie așezată pe malul Ialomiţei, stăm în cum-. 
pănă: War:îi nemerit să ne oprim aci? Dar călăuzele 
ne îndeamnă să prindem inimă, căci peste numai o ju- 
mătate de ceas ajungem la schitul dela peştera Ialomitei. 
Cu Dumnezeu înainte! a 

  

„-.*%) Este vorba de o adevărată întâmplare petrecută în toamna 
anulu 1770. Cunoscuta legendă a Vârfului-cu-Dor 'este o defor- 
mare a poeticei întâmplări. e



Teamă, aici e tihnă şi. mulțumire». 

109 

<In curând trecem apa, mai suim puţin: și dăm de un 
loc împrejmuit. Intrăm, lăsând caii în grija lui Stoica 

- și, călăuziţi de Ion Puiu, ne Găţiărăm pe o cărărue aspră, 

care, după douăzeci 'de , „cotituri, ne duce la un -podiș 

statorhicit. can la șase stânjeni deasupra mateei puho- 

iului. Deodată, ca prin. minune se deschide în faţa 

noastră o spărtură uriașă, besnă înfricoșătoare. 

— <Iadul, strig cu înspăimântat. . 

«Dar. mă înșelam. Nu eră Iadul, ci biserica Mântui- . 

“torului,-cu erucea, care sc înnalţă în mijlocul intuneri- 

cului, și pare că ne zice: Intraţi, călători, nu vă fie 

Vaillant arată cum sunt primiţi și. păizduiţi frăţește 

de căliăgrării schitului.. 

„A doua zi de dimineaţă îşi inu rămas bun dela stareţ 
“şi pleacă spre «Babe». 

<Tată-ne, urmează Vaillant, în valea mlăștinoasă, unde 

ţâșnește deosebite izvoare, care sporesc Ialomiţa. Ne în- 

dreptăm spru Babe, urcând şerpuit movili ierbate, înalte - 

și foarte repezi. Caii. se oprese mereu,.să mai răsufle.. 
Podișurile acestor movili sunt pleșuve, încărcate cu bo- 
lovani răvășiți în toate părţile ca niște ruine. 

«Uneori descălecăm și ne apucăm să dăm drumul, de 
pe. elâile acestea, la bolovani strașnie de: mari, pe cari 

cele opt braţe ale noastre deabia le pot urni din loc. 

Se rostogolese pietroaele, m mai întâi legănându-se hotărite, 
apoi o: tulesc în funduri de adâncături, dispar, se iţiiese 

pe creasta vre- -unui țugui, de pe care se avântă din nou, 

străbat; săltând, văgăuni - prin care se pironesc, ori se 

fărămiţează, izbindu-se de steiuri; cele mai multe ajung
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jos de tot, la poalele clinului de munte și turbură liniștea 
urșilor ascunși în pădurile de jnepeni. NE 

<Deși- suntem în luna lăi August, numai: astfel stră- 
duindu-ne la rostogolire de bolovani, :ne mai încălzim 
puţin. | ă 

- Ba frigul se înăisprește în “așa chip, încât, suindu-ne 
iar pe cai, trebue să ne învelim cu mantalele noastre... . 

O ceaţă rece ne învălue; ninge, plouă, iese soarele, . 
"grindină cade, Timp de douăzeci de: minute se perin=: 
dează toate anotimpurile. Căciula din cap nu prea mă 
apără de frig; îmi ascund mâinile înmănușate în mâne- 
cile lungi ale mantalei; stomacul cere, îl liniștese puţin! 

„ bând ceva tutun și rachiu, 'căci de oprit și de pus masa | 
aci nici vorbă! a 
„— <Ne suim mai, sus? întreabă, căltiuzile. 
— <Caraimanul ne privește; zic cu; ce, adică să 

creadă că ne e frică de 61? | 
— <Fireşte, adaugă tovarășul meu, se cuvine ca pe 

coiful lui 'să înţepenim' drapelul naţional (drapelul tri- 
color al viitoarelor Principate-Unite, ' duios gând. al lui 
Vaillant, al Francezului inimos, care a luat parte activă 
la mișcarea de regenerare a țărilor române). | - 

<Haidem dar tot mai sus! 'recam peste Olârșia Ialo- 
„miţei, ale cărei, line sunt împodobite cu streșini de ză- 
padă cternă; După două ore de călărie pe fruntea -ple- 
șuvă a Caraimanului, ajungem însfârşit pe piscul Onaaul. 
Cerul se: Însenincază o clipi. Zărim la stânga costișele 
repezi și aurite ale Ardealului, spre miazăzi se iotunjese 
cocoașele roșcate ale Gârbosei; la dreapta piscuri sterpe străpung norii, iar la picioarele noastre se cască prăpăstii
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înfiorătoare, din cari isvorăse mii de colţi, mai puţin 

„subţirei și îndesaţi ea suliţele unci falange, mai putin 

greoi și răsleţiţi ca mormintele Faraonilor, dar tot atât 

de svelţi și numeroși ca săgețile repezite ale tuturor ca- 

„tedralelor -gotice din Iuropa. Gata suntem să înfizem 

steagul nostru, când, deodată, un vânt turbât se ridică 

și ne “șucră la urechi că gândul nostru nu .se poate 

împlini. a , , 

«Cerul se întunecă, o negură deasă ne împresoară, 

nori groși se urcă din văgăuni. 

„— “Ne pri ăpădim, de ne-or .prinde! strigă Stoica; de , 

geaba se arată Puiu voinicos, prietenul Angelescu e de 

„părerea lui, Stoica. * 
<Ășă încât, “fără de-a ne ti ajuns scopul, ne înapoiem 

dealungul prăpăstiilor, pe mărginile cărora norii, ce atin- 

geam cu mâna, aleargă, se îngri imădese, se reped val- 

vârtej, cu o iuţeală ne mai pomenită, urmând șerpuitu- 

vile hăurilor, peste care se ridică la o întilţime de mai 

bine de cinci stânjeni. , 

<Par a fi zidurile unei “cetăţi, durate ea prin farmec, 

„făţarnice ziduri pe care, bine „înţeles, ne. ferim de a ne 

răzima. - - - 

«Pâcla se îngroașă tot mai mult, nu mai vedem decât 

la-trei pași; Umblăm unul după altul, eu al treilea, Puiu 

în cap, Stoica în coadă; Călăuzele ţin fiecare câte un 

capăt al băţului lung al steagului, băț care ne slujește 

drept fir al' Arianei şi ne -ferește de abisuri. , 

«De-abia mai zăresc spata dinapoi a calului, care merge 

înainte. Nu degeaba a fost Stoica cobe rea! Sa. ispri ivite. 

bâjbâim. prin. negură.
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“ «Stoica se tânguește că ne-a întovărășit la astfel de 
fleacuri. Ce rost să nibă fâlfâirea unui stea pe Ca- 
raiman? ” A . | 

<Dar Ion Puiu nu-și .pierde cumpătul, e vesel, iar. eu 
îi țin isonul, N Ă 
— <a” dreapta, “mereu la dreapta şi “lăsați pe mine!. 

strigă Puiu, în mijlocul pâclei, în care i se topește trupul; 
şi începe să cânte, doar .s%o încălzi, cântecul de Crăciun: 
Eu sunt Irod... | 

“Dar Angelescu, tot supărat rămâne şi astfel rătăcim 
cam vreo trei ceasuri pe oceanul, neguros al Bucegilor. 

«Când .se însenină, eram la. poalele. muntelui Pda 
chiosul; tot cârmind la dreapta, trecusem de Furnica 
şi Vârful cu Dor;. ca să ne, scoborim a : mânăstirea 
Sinaia, a trebuit să ne înapoiem pe urmele noastre, . 
aproape jumătate din drumul umblat; Eram lac de apă, 
tremurum de frig; decât să stau zgribulit pe cal, mam 
dat jos și am mers prin apă, cu picioarele goale. Mă 
țincam de caravană, ca un brav :din 1819, când lătră- 
turile unei haite de câini mă siliră să călărese din nou. 

<Dulăii se aruncă asupra noastră cu înverșunare; de - douăzeci de ori îi ameninţăn, de douăzeci de ori se dau 
la noi,. . _ a 
<Cum să ne scăpăm de ordia sălbatică ? 
— “Te pomenești că ne semuesc cu ” niscaiva urși, 

“Dacă. e așă vorba, hai să. urliim şi noi! 
«Ne oprim, și câteși patru potnim a urlă groaznic: hauu! hauu! hauu! 

. - sa Esi a : . ÎȘI N . “e. 93 - 
< Oastea ciinească stă în -loc, ne: priveşte aiurită, ne
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întoarce spatele, și, cu coada - între - picioare, fuge, de 
“dădue pământul; nu mai auzim decât, din când în când, 
urlete -turbate... - - a 
<A ! iată poteca cea bună, am dat de urmele noastre 

din ajun; ne folosim de o rază de soâre și ne uscăm 
hainele la stâna din Furnica. A 

«Seara la opt, de încălzeam în ospătăria lui Iancu, la 
mânăstire». - | 

, - . Da 

„Iacă, dată în extrase descrierea excursiunei. lui Vail- . 

lant în- Bucegi, din anul 1839. In acele pagini se prefiră 
curată dragoste de țară românească, iubire adevărată de- 

natură; pluteşte deasupra acelor pagini seninătatea de 
cuget a omului cu porniri înălţătoare. 

In sânul Bucegilor, desfătarea unui om. cult și cu fire , 
„nobilă, de felul lui Vaillant, a putut fi în anul 1839 

desăvârșită : pe atunci Bucegii nu erau străbătuți decât 

de ciobanul; în al cărui suflet nu încăpeau gândurile 

întortochiate . ale orășenilor, ciobanul, . care, împăcat cu 

"pacea neţărmurită a plaiurilor. înalte, nu turbură tăcerea 

lor vrăjită decât cu trilurile picurate din trișea lui... 

NESTOR URECHIA, ÎN



  

MIC MEMORIU ASUPRA UNUI NOU MAMIFER 
, - Ă 

Ilustrul naturalist Cuvier, în clasificaţia animalelor 

globului nostru, a uitat să noteze, în clasa mamiferelor, 

pe unul care, ce-i dreptul, pe vremea lui eră rar și 
anume Ţuristus. 

“Acest mamifer Tuyistus în “secolul nostru al NĂ-lca,; 

este foarte răspândit pe pământ, trăind și înflorind în 

- toate continentele, dar cu deosebire în Europa. De câţiva” 

'ani animalul 'Taristus fiinţează și în România, bântuinid 

mai cu scamă la poalele munților Bucegi. 

Clasificaţia acestui. Zuristus rumânicus o dăm în ur- 

mătorul tablou sinoptic: - 

| TURISTUS “SAPIENS a 

- TURISTUS Ă TF. PERONNENSIS 

“RUMÂNICUS TURISTUS | T. CHEFLIUS 

" PSEUDO-TURISTUS T. MOFTANGIUS 

- Lăsând studiul lui Zuristus Sapiens pe seama unui 

„memoriu foarte documentat, ce vom înaintă Academici 

"Române, spre premiare, ne propunem în. rândurile. de 

“mai jos să descriem pe 'Furistus Pseudo-turistus. 

N
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- Caractere generale ale lii T. Ps. Tuvistus, 
Acest mamifer își petrece vremea dormind, bând, mân- 

când, flecărind și elevetind. | - aa 
T. Ps-T. este unul din animalele -cele mai dușmane 

operilor naturei și omului, liind foarte stricăcios. Sfă- 
ramă, tac, rupe, sparge, sapă, desrădăcinează, smulge, 
răstoarnă, dărâmă, întrun cuvânt distruge tot ce găsește 
în cale-i, nu pentru vre-un „folos, ci numai pentru plă- 
cerea de a fi dăunător. Respectul bunului public şi al 
regulilor stabilite nu-l are; străină de cl este concepţia 
că făpturile și așezările naturei. trebuese cruțate. Cel mai 
adesea este neastâmpărat și gălăgios. 

Bântue mai mult vara, prin “staţiunile balncare și eli- 
materice dela munte. Aa 

Turistus Peronnensis, astfel numit “după; locul unde 
„dăinueşte mai mult, adică peronul gărilor. Se recrutează. 
din toate clasele sociale, este. de: orce vârstă” (dela 'cca- 
mai fragedă până la-cea mai coaptă ), de'ambe sexe, de - 
orce naţionalitate și confesiune... > -. 

Deviza : "Totul pentru peron! 
„Armoarii: Un macaz de C.F.R. ! | 

* Aloravuri : Doarme în vizuină până târziu dimineața. 
Cu puţin timp înainte de sosirea primului tren dela 

" Bucureşti, se îndrepteazii spre. gară, înarmat cu un imens 
Carpatenstoc. Cu acest 'baston „se ajută la învingerea 

„«colosalelor> piedici presărate în cale-i (șanțurile șoselei, 
=:prăpăstii, grămezile de pietriş = creste de munţi, etc.). 
Lupta aceasta fiind istovitoare, T. P. se oprește la una 
din casele de adăpost înșirate pe șosea, unde” soarbe o băutură tonică 'și reconstituantă, ce. se numește: aperitiv.
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Partea cea mai grea n escursiunci este aceca de pe 

- peronul gărei, cu” peripeții grozave: ascensiunile pe scările . 

vagoanelor, traversarea tunelurilor-peșteri, luarea cu asalt . 

a celui mai înâlt pisc (coşul locomotivei) și altele multe. 

După săvârșirea acestor isprăvi alpiniste, T. P. se 

“repede să mai ia un tonie-fortificant (aperitiv), apoi, mul- 

ţumit și mândru, pleacă acasă sau la birt. Această escursie . 

“T., P. o repetă de mai: multe” ori . în cursul zilei. 

i Dintre diferiţii turiști, T. P. este cel, mai puţin dău- 

nător munţilor, fiindcă are pentru: ci un soi de respin- 

gere caracteristică, ce-l împiedică de a se urcă pe ci. In 

schimb șoseaua și gara au de suferit mult din pricina. 
dragostei ce le arată, în chip! foarte concret: .măzgălituri 

și iscălituri pe bănci, pe firme, pe plăci indicatoare, dâre 

de. necurățenii ce lasă. |. * : 
- Nemărginita iubire ce simte pentru - gară îl îndeamnă 

să-și. serie. numele pe pereţii unor mici localuri discrete, 

"cari au altă menire decât dea hărăză posterităţei numele 
_valoroşilor Turiști de peron. ! i 

Pisaul de au al lui 1. “P. este să treacă cât mai 

multe trenuri prin localitatea unde se' află. 

. „Sporturile lui T. P.— Jocul de Comino, de table, polcerul. 

E ” Bibliografia lui "PP. — Mersul trenurilor. 

TURISTUS CHEPLIUS. — Verișor bun al lui ÎL. Ps; . 

„- are aspiraţiuni mai nobile decât acelea de a cultivă pe- 

„„roanele. T. CH. se avântă mai sus, chiar pe munţi, unde 

trage 'chefari monstre. Dela- această. însușire îi vine 

numele de Turistus cheflius. | Da 
- Deviza? Al meu clondirul!. ga 

Armoarii : O baterie, pe un. câmp d6 /ţoiuri.
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Iloravuri. — Fiind foarte sociabil, se adună cu alte 
“exemplare asemenea lui și pleacă cu toţii la munte. Cel 
mai adesea, turma, alcătuită din tineri și câţivă adulți 
(toţi de sex masculin), este condusă de un. ghiuij bătrân, 
un fel de. parazit, care numără printre strămoșii - lui pe 
renumitul Silen.. 

Rechizitele escursiuni — unelte de muncă —:sunt: o 
damigeană cu vin, e câtevă baterii. — trebue să se apere 
de fiare — merinde de tot soiul; printre cari niște icre 
negre, toate - lucruri bune să reimprospăteze puiterile 
sleite, „In puzunare se aciuese 52 cartonașe cu pose de 
suverani... ai meselor cu postav verde. 

Pe dram. discută politică, punând ţara românească la 
cale... proastă, fac gălăgie, cântând, adică sbicrând, înjură, 

- spun măscări, ' i a | 
Ajunși sus, pe vârf, dau năvală în casa de adăpost și, 

fără să se sinchiscască de alţi. turiști, cari: caută a-și 
odihni oasele dormind, încep cheful namdraul ainu. Dau 
„gata t6ate proviziile, fac 'de petredanie damigeanei, des- 
bară bateriile de muniţiile lor, ţipă, sbiară. spun necu- 
viinţe, cântă cântece de cafâ-chantant. 
„După mulţimea hârburilor de sticlă, a petecelor un- 

” suroase de hârtie, a cutiilor. de sardele, a murdăriilor 
de tot felul, naturalistul, care trece mai târziu pe acolo, 
sc încredinţează că în acel loc 'a stat o noapte 'Luristus 
-Cheflius, sus . (sus, pe! " românește, dar şi cu înţelesul 
latinesc *), - - 
TURISTUS JOrTA NGIUS.. — Astfel numit fiindeă 

Ca 

  

*) Sus, suis, n. m. și fem. Pore,
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“nu se are bine cu adevărul și cultivă iperbola (figura. 

de retorică, nu curba geometrică). . DE 

- Deviza  Daţi-mi piroane, să lei tai! | 
Armoarii : O: gogoaşă, maaaare: o. 
Moravuri: 'T. M. este. teoricește un foarte "valoros 

„alpinist, suindu-se pe cele . mai ' înalte piscuri, pe cari. 

„fruntea-i se scaldă în eterul boltei cereşti, iar picioarele-i. 

se înfig în ghețari cterni. 7 
„In prăetică, ascensiunile lui P.M. se mărginese la 

câtevă -urcușuri pe o moviliţă din dosul casci, iar es- 

cursiunile cele mai faimoase sunt făcute pe 0 șosea na- 

ţională, până la trei, patru. kilometri distanţă. 

Totuși, T. M., privind prin ochelari măritori. și fiind 

- înzestrat cu o imaginaţie fecundă şi fantezistă, povesteşte: - 

"escursiunile și ascensiunile sale întrun chip cu totul. 

special, întrun jargon, pentru a cărui înţelegere dăm: 

mai jos un: mic vocabular : - 

Vocabular muntean al lui Turistus Moftangius. 

Iu jargonul lui T. M. “Traducere pe românește. 

- 

lac. 

Piatră A E - Grăunte de nisip 

Bolovan : ? „Piatră 

Stâncă „| Bolovan - 

deal | | - movilă - 

munte deal 

cascadă . -. - șipot 

puhoi izvor A 

gigantici nămeţi pată de zăpadă « 

băltoe-.
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ghețar dela potop. | poighiţi de ghiaţă pe. un 

Ma - |“ bolovan 
„prăpastie .-. a e șanț ca 
furtună . > | adiere de vânt 
viscol de zăpadă fulgi de zăpadă 
potop. e ploae măruntă: - ! 
vultur scmeţ- 1" eioară pucioasă | 
urs | câine de stână 
altitudine de 1000 metri înălţimea unui etaj - 
distanță de un kilometru un pas” 

Pentru T. AL. suișurile sunt totdeauna colosale, pră- 

păstiile vecinie fără fund, toate torentele năpraznice; un 
ureuș domol, de un 'sfert de ceas; se preface * în ascen- 
siune groaznice de istovitoare de -zece ore. lar coborișul 

de pe o modestă movilă alunecări vertiginoase. Vederile 

sunt mereu. de o “măreție, majestoasă și magnifică (sau 
de o majestuozitate măreață şi magnifică, « sau de o mag- 
nificenţă măreaţă și majestoasă), pădurile seculare și șu- 
voaele torențiale (pitdurile torențiale și șuvoaele scculare- . 

“sunt, ce-i dreptul mai rare), ete. ete. a 
NB. (££. important) Se întâmplă ca T. M. alpinistul: 

pasionat», după cum :se poreclește, să facă păcatul de -. 
a-și povesti isprăvile în scris, inundând coloane din » 
Jurnale cotidiane și reviste şi'anuare răspândite, 

Indemnăm pe cititorii „acestor proze să se servească 

"de micul vocabular, precum şi de observaţiile ce am dat 
mai sus, restabilind adevărâtul înţeles al textelor lui TM, 
DI . | NESTOR URECHIA, 

S
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Babeş (IL. G.), Din Plaiul Pelezuiui. “ ” 

Bachelin L.. Castelul Peleş. 

Bordeaux II. Paysages romanesques. 

Buletinele Soc. Reg. Române de. Geografie,: 

“Carmen-Sylva, Poveştile Peleşului. 
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—- 0. . Pietrele Doamnti, 
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Phistoire., | 

Dupaisne A. Les Moutagnes. . Pi 

"Gazeta „Bucesii din. Bușteni . apare de două ori pe lună la. 

Buşteni, Director, Vasile “Teodorescu. Aboriament anual 4 lei. 

Guleşeseu A. Sinaia și împrejurimi. ” 

Galli-Valerio, Cols et “'sommets. 

"Gold M. In munţii Sinaici, Rucărului: şi Branului. a 
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Grecescu Dr. Plante vâsculare din „Bucegi. 

- Ilogaş, Pe drumuri de munte. , 

“Inginerul din Bucegi, Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal. — Caliiuză 

practică. _ ' - 

Javelle, Souvenirs d'un Alpiniste, 

Levasseur, Les Alpes. 

Martonne Em. De, La Valachie. 

Michelet, La Montagne. 

Murgoci A. 6 Geografia complectii a României. 
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Panţu Z Contribuţiuni la flora “Bucegilor. 
Rod-Ed,, Scînes de la vie Suisse, 
“Russell I[.. Cste, Les sourenirs d'un montagnord. 

Saussure (II. B. de) Voyages daus les Alpes: * 

Urechia - Nestor, Yânele din Valea Cerbului. 

. 

. In. Bucegi. i 

»- 1.  Bans les Carpathes Roumaines, E 

p Drumul Braşovului. 

“Verne I.» Le Château des Carpathes.. 

» * Castelul din Carpaţi. 

“Vlahuţă AL România Pitoreaseă,



 
 

 
 

     
 

  
 
 

 
 
 
 

  

Bisericuța din Peştera Ialomiţei în Bucegi. 

CI'gsu. Vasile Tenilareren (Dugteni]e
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