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Souvent sur la montagne î Pombre du vicux chec, 
Au coucher du Soleil, tristement Je  m'assieds 

“('Isolement) Lamartine.
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DE LA BUCURESCI LA PERSESCU. 
PEN 

Ți am promisii, iubite lorgu, ați descrie ?n poesie 
Impressiunele melle celle din călătorie. 
Precum scii, anul acesta am voitii să visitui cu 
Munţii din Buzeu, șin parte renumitul Pentelei, 
De poeți cântată în versuri, și deveniti immortală 
De vr'o câţi-va anni incoace prin vestitulii caşcavală. 

Am pornită din capitală cu vaporulă de uscati, 
De amici și de consângeni la gară accompaniatii. 
Avuiii în trajeulu ăsta câte-va nemulțumiri, 
Causate din contactulii cu oameni fără” simțiri, 
Fără educâțiune, fără raționamentii, 
Galităţi ce sunt în lume pentru omii unii ornamentii. 
În vagonulii class'a duoa în care citi mă aflamiă, 
Erau şi femei allese, pe care le cunosceamii, 
Fiind silite, ca mine, la class'a doua a sta, 
De și de classa ânttea biletele posseda: 
Căci directorulii de gară n'a '"ngriită a atașa 
Anchă câte-va vagone la trennulă care pleca; 
Prin' urmare căllătorii, ce negreșit să grăbia, 
Fură siliţi ca să intre cari pe unde-apuca. 

Câţi-va Burtă-Verde, cari în acesti vagon erau, 
Fumai, scuipa, făcea larmă, espressii prâste 

schimbai; 
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Observaiă atunci la unulu din companionii mel 

Că 'n lumea civilisată, fete, copii și femei 

Se respectă, ca bătrânii; prin urmare lamu rugati 

Să spuie ai săi tovarăși sa încette din fumati; 

Celhi pugin să ceră voie, pentru buna cuviinșă; 

Dar "mi am căpătată .belcoa cu grossolana fiinșă ; 

Și ca să -evitii scandalulii, am fost siliti a schimba 

La a duoa staţiune vagonulii ce ne.-purta. 

În astu vagonii între alții era și ua Doamnăbellă, 

Gragi6să, cultivată și fârte spirituellă. 
Începusse convorbirea cun june israelitii, 
Ce de francesii vrea să trecă, de curând aici sositii. 
Ellă critica pe Evreii, mai alles pe”cei din țerră, 

„Ca rassă degenerată, sordidă și prea avară; 
Cari commerciti șindustrie singuri le accapardsă; 

Cu b&uturi veninate pe săteni abrutisesă; 
Ce nu se .assimilesă cu poporulii creștinescti; 
Ce sunt unt periculă mare pentru nemulii românesciă. 
Indignată bella Dâmnă, și cu drepti cuvântii cregă eă, 
D'a vedea criticând astfel peiEvrei uuui altă Evrei, 

Și înţellegându'i gîndul, începu ca să susţie 
Pe Evrei, ca pe ua stirpă dotată cu poesie, 
Cu multe şi mari talente, și care 'n antichitate 
A jucat ună rolă prea mare. «Daca, din fatalitate, 
Adăogă acea Dâmnă, adi ei aii degeneratti, | 

Adică “parte dintr'ânșii, cei din acestui Principati, 
Causa nu este alta decât că sunt prigoniți. 
Persecuţia pe oameni i face 'răl ș'ipocriți. 
Eu nu m& miră de acesta, ci mtmiră de Dumneta 
Care eșci Jidovu, peJidovi cum poţi a calomnia ?» 

În deșert Evreul negă, în deșert elli protestâsă; 
I se observă cătotul, chipi și vorbă, îlli trădesă.
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«Acâsta nu este faptă de unii omii bine crescuti, 
Pote al scopuri ascunse, de eşci așa prefăcută... 

În Paris, sub altă formă, am vădut pe Domnul, et; 

Căci te-am vădut prea adesea, căci te cunosci, Dom- 
nului meu. » 

Nisce asemenea vorbe, glise cu convincţiune 
În limba universală, și cu. mult! amărăciune, 
Pe Evreu încredințară că Dâmna care "1 vorbia 
Era Evreică curată. Ell. s'aședă lângo ea, 
Și începu să o râge, și s'o jure pe Adam, 
Ca să'1 spuie daca este din nemuli lui Avraam? 
Dâmna suridând i gisse: «vei afla la Bucureșcl, 
Uude mă întorci char astădi, căci. m& duci pîn' la 

-Ploiescl.» 

Neputând de elluă să scape, bella Dâmnă fu forgată 
La gara vecină ai spune că e evreică curată ; 
Că în Paris locueșce, în cutare cartierii, 
La astă descoperire, Evreulă căştu din ceri. 
— A! glisse roşind Evreulă, inima nu m'a 'nșellat. 
În ceru mii de scuse, Doamnă. Sunt vrednici de 

meprisatiă. 
Dar te-am luatii drept Română, și pentru Românii toţi 
Evreii sunt nisce lepre, nisce monstrii, Hotentoţi; 
Și am credut prin urmare că vorbind de Evrei rei 
Voiti complace Dumitale. —Nu te'nţellegu, D-nul mei. 
— Ca pretutindeni, ua bellă în pământul românescii 
Are.mare influincă la secsulu celli bărbătescui ; 
Iar cultura, maniera și vestminteleţți bogate 
M'ai convinsi că escl ua Damă din celle aristocrate; 

Am cugetati dar în sine'mi că pote în Dumncta 
Pentru planurile nâstre uni protectorii vom afla;
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Căci urmâsă să știi, Dâmnă, ca pentru noi le r&ve dor 
Este țerra Românâscă ; acesti pământii roditor 
Scumpa n6stră Palestină va deveni într'uă di: 
Căci așa scrie Talmuduli, așa dice Moisi. 
În duoă mii ani apprâpe crima o am espiatiă; 
Și Savaotiă, ca resplată, ne dă astăpământiu bogată. 

Acesta este credinşa fiilor lui Israili, - 
Lucrând pentru reușire bătrînă, june și copillii. 
Dar ca să ajungemi scopulti nu & destul să fim bogați, 
Trebue să fim ministrii, proprietari, deputați; 
Şi la acâsta ajungem fiind împămînteniți. | 
Numai atuncia, de sigur, vom putea fi fericiţi. 
Daca de ebreofagii nu eram persecutați, 
Noi de mult, iubită D6mnă, eram naturalisați. 
— O! acum înțellegu totulu! Acum îţiiertă lașitatea. 
— “Ținta scusesă mijloculii. Dulce & naționalitatea! 
Românii, ca și Francesii, ce în tâte sunt buni fraţi, 
Decât țerra lor iubită iubescti mai mult pe ceilalți; 
“De aceea germanismuli latinismulii v'absorbi ; | 
lar România, de sigur, a Evreilor va fi.» 

«Ba să'ți mănâncă limba friptă», disse D-na cea plăcută; 
Şi sammestică prin lume, făcându-se nevăgută. 
Peste opt dille Evreul. peastă Dâmnă 'ntâlni, 
O salută cu iubire, și începu a'i vorbi; | 

Însă Domna negă totul. «Nu te cunoscii! glisse ea 
Atunci Evreu "nţellesse că mistificatii era. 

Precum vedi, iubite Iorgu, în vaporulă de uscati, 
Ca și 'n vaporulii de apă, căilătorulă fortunati 
Multe află şi învaşă, daca e observatori; 
D'aceea căllătoria pentru așa muritorii 
E fârte mult instructivă; și daca stare aveamii, 
În căllătorii viaca întregă o petreceamti.
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Dar să închiglii parentesulu, și să viii la cestiune: 
Căci mi se pare cam lungă acesta digressiune. 
Am mai uitat ceva încă care merită să ştii. 
Totu în vagonul acella, ua Dâmnă cu duoi copii 
Se ducea să facă cură tot de zerii, lângă Ploiesci; 
Bărbatuliă “ei, omu în slujbă, remăsesse "n Bucuresci. 
D6mna era însoţită chiar de mediculii de casă, 
Care i recomandasse acea cură. .. . amorâsă. 
Căci bărbatulii ei, elli însuși, (ce fârte gelosti era) 
În rugasse să 'nsocâscă la cură pe soaga sa. 
Balzac fisiologistulti. pe asemenea bărbați 

» Într'uă operă de spirit i a numit predestinaji. 

Sosiii la Buze în fine, fără nici ună accidentiă, 
Afară de cunoscutul și unicii ' desagrementii; 
Familia la moșie după ce am installată, 
Spre Penteleii cu Persescu a treea .di am plecati; 
Fără astă-occasiune multe .dillă aşi fi perdut; 
Și ași fi avut necaduri, și ași fi cheltuiti mult: 
Căci pîn'-la Ulmet poți merge cu trăsura "n fuga mare; 
Dar de aci înainte, numai cu bol sati căllare. | 
Cu calluli te duci maiiute, cu grei însă cai găsesci; 
lar cu boi trăsura costă trei și patru "'mpărăteșci. 
Ce e drept, Domnul Perseseu apus uă tacsă la boi; 
Și înlesnesce și caii la unii ca d'alde noi. 

Maimulte drumuri duci, frate, la muntele Penteleă; 
Pentru a ta înlesnire îţi însemni câteva eă. 

Dela Vălenii de munte, drumulti prin Drajna de jost, 
Prin Ogritiniși Nucşâra, pîn'-la Chiojdeni, e frumosti. 
Pină aci cu trasura, fie cu cai sati cu boi; , 
Apoi cu callulă prin Pocna prin Prihodisti la Nehot, -
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Și până la Vama Bişca; de aci la Borănescu 

lar poți merge cu trăsura, și chiar pînă la Persescu; 

Şi de aci iat căllare, însoțită duni conductori, 

Poate visita toți munții fericitulti căllătoră. 

Tot de la Ploeșci mai este un altă drumu pe la Blejoi, 
Dând prin Conacul de piatră, sai căllare sau cu boi; 
Treci Bișcenii, Mărunţișuli, mergând pîn'la Pătirlagi; 

“De aci, în Vallea-Lupu (unde spun c'ar fi mulți fagi); 
lar la Mlăjet: treci Buzeuli, și mergi pînă "n Sibiciă; 
Și de aci, la Persecu; dar pe unde? Nu mai sciă. 

Știti numai că drumulii este forte grei șobositorii: 

Prin păduri, delluri 'şi ripe. Vai de bietul căllătoriă, 

Dela Buzeii la Persescu te duci pe la Ungurii, 
Treci Buzeulă, și pe plaiuri ajungi drept la Sibiciii. 

Sai dela Buzei d'adreptuli, pină la Vama Rosille; 

Și de aci la Persescu, peste delluri; și moville. 

Sau pe şosea cu trăsura, până treci riul Buzeii; 
Te opreșci pușin la Pirscov, apoi de aci mere 
Tot pe albia Sărăcellu, ce îlli treci de multe ori, 
Întâlnind câte_va case, și multe stricate mori, 
Pînă ajungi?la Ulmetuli;, aci n6ptea te opreșci; 
lar a duoa gi căllare, pe Sărăcellii. la Brăeșci; 
Apoi în: Goideșci, de unde incepi ca să urci mere 
Pe nisce delluri frumâsc; însă drumului fârte grei; 

lar din Ivanegii vedi steguli tilfiind pruni pavillonu: 
Acolo e locuinca a Persescului baronii, 
Și a treca stațiune, plecând dela Bucuresci. 

Uni altă drumu e pe la Berca și pela schitul Răteșct,



Tot pe albia Sărăcellulii, trecând pe la Boziori; 
Apoi te urci la Sânt- „George, apoi. în Bisca cobori; 
De aci, spre miagla-n6pte, trecând pe la Borănescu, 
Zăresci iarăși de departe pavillonulă. lut Persescu. 

ȘI toate aceste drumuri sunt frumâse, pittoresci; 
Eu preferti însă p'acella care trece prin Rătesci, 
Prin Boziori și Sânt-George, fiind cell mai variatii. 

| În fine, aceste drumuri bune sunt pentru bărbatii; 
Pentru femei este numai drumulii ce duce la vamă; 
Dar ș'acesta pentru elle este grei, fără de s&mă. 

Ce folosi d'aceste locuri, igienice și. belle, 
Fără trăsuri şi locande, fără drumuri și șosele? 
Eată causa, amice, de ce Românii preferti 
Apele din Europa, si chiar cura cea de zeri, 

Faceţi drumuri și șoselle mai "nainte de cât toate; 
Și apoi stabilimente, și cu preţuri moderate, 
De voiţi s'attrageti lumea, de voiți să câștigați; 
Căci altfel, faceţi fiaso; altfel, vă discreditați. 

Dar mai pe larg despre asta voiă vorbi la locul:sesă; 
Pentru agli destul atâta. Adio, amiculă meu!



CURA DE ZERU LA PERSESCU. 

În epistola trecută, frate Iorgu, "ţi am spusii eti 

Că drumulii cellii mai d'adreptulă la muntele Penteleii,: 
(Ce a deveniti. celebru, precum stii) neapăratii 
E pe la Domnuli Persescu, care și acesti bărbatii 

A trecuti la nemurire cum aii trecuti acești munţi, 

Pentru ospitalitatea ce o dă gratis la mulți. 
M'am oprit dar la Persescu numai duo& nopţi șua di 
Siţi descriii viaca cellor cari faci cură aci, 

Sunt destepți la patru ore, căci la dece sunt în pati; 
Bcu întâi lapte de capră, apoi iarăși s'au culcatii. 
Între cinci ŞI șese ore începii toți cura de zerii; 
Apoi se primblă uă oră, tocmai ca unii ingineri; 
Între şepte și opt ore iati bae de apă rece 
În torrentul numiti Bisca.... 

Am pierdut fatală rimă, 
Numai pomenind de Bisca, acestă gîrlă sublimă 
Când după vr'ua înălțime curgerea ei o priveșci; 
Când te afli ânsă 'n sînui tremuri și învineţesci: 
Idei, amorii, poesie, tot înghecă, ammorțesce; 
Dar după, ce ieși din gîrlă, totulii reînsufflețesce. 

Dupd scăldare îndată o iei iute la picior 
P'entre flori şi peste delluri, pe poteci sati pe priporii;
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Te aședi apoi la umbră, sati pe virtulii unui munte, 
Sau. peua stâncă crăpată, sati la capuliiunei punte, 
Unde. jos urlă torrentul într'ua albie pietrâsă; 
Și daci admiri Natura cea bogată și frumosă, 
Și respiri unu curatfi acri, sănttosti și profumatii; 
Și mărecu-amfiteatru, de munţi uriași formatii, 
Sufiletulă. tei îllă înalță pînă chiar în Empirei, 
Şi uni imnu de mulțumire tu înalți lui Dumnegleii. 
Când compari pe omii cun munte, acestii colossii 

imposanti, 

Omului pare uă furnică pe Ing uni elefanti; 
Când compari cu Creatorulă plăpânda sa creatură, 
Omulă pare ua reptilă, plină de venini și ură. 
Citesci în cartea Naturei: frăție și libertate, 
Dreptate și armonie, și mai alles bunătate. 
Ce afli ?n societate? Dreptuli cellui fini și tare: 
Unu tirant, și sclavi ua mie; ol, și bestii carnivâre” 

Înima s& întristesă când vegi unele mușcelle. 
Cu fineșe adornate, cu păduri și isvorelle, 
Odini6ră moșia a vitezilor munteni, 
Astădi, vai! proprietatea a unor țarrigrădeni. 
Legi6nele .traiane şi fii lui Decebali 
Adi possedă atât numai cât să nutrâscă „ună call; 
Şi ce e mai tristi, sătenuli, ce de mult este clăcașii, 
Legea 'mpropritaririi Pa dotatii ca p'uni palmașii; 
Căci proprietarii lacomi după unele moșii 
L'aă deșmoștenit cu totulu, în unire cu Zapcii. 

“Și fenomen fârte stranii! Chiar din primari actuali 
Sunt mai răi de cât Zabeţii, Sunt nisce tilhari legali; 

Astfel că adi mulți dintr'ânșii ai ajuns proprietari, 
Făcând stare din spinarea a fraților lor plugari; 
lar muntenuli, care seculi a luptatii cu viaga chiar
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Ca să scape astă țerră de tiranui și de barbarii, 
Astădi este servi și miseriă în chiar moșioara sa. 

Însă mă oprescii aicea, căci nu voiti a mă 'ntrista; 
La ori-se cură, bolnavul cată linistiti a fi, 
Ca cura care o-face săi pâtă folosi. 
Să venim la cestiune. 

Așa dar, dup'ua primblare 
Ca de vre o patru ore, vii la masa - d'ospătare, 
"Unde prindesci fără plată câte mai multe pers6ne, 
Bărbaţi, femei (cu copii), juni, bătrîni, boeri, cocâne. 
Domnului Enache Persescu simte uă mare plăcere 
A da ospitalitate chiar şi cellori ce no cere, 
Nevoind în schimbit nimica decât în albumu a scrie 
Totu ce inima “ți dictâsă, în prosă sai poesie. - 
Unii oaspeși. să jencasă a trai ca la pomană, 
Și arii plăti, ca sa scape d'acâstă cerâscă mană; 
Convinși ânsă că Persescu îi învită cu pliicere, 
Fără să'lă coste mult masa, scrupululii îndată piere. 

lubituli nostru Persescu *și ar ajunge mult maibine 
 Scopuliiseii cell filantropicti, de mar asculta pe mine 
Cu mijlâcele ce are, ar putea ca să zidescă. . 
Multe camere, în care mulți să se adăpostescă; 
Șunii restauranti, în care să ?nlesnâscă tuturor 
Laptele, zeruli și masa, cu untă preci cât mai Ușor; 
Pe lengă despăgubirea capitalului depusă 
Ar avea și mulțumirea că mult bine a produsi. 

După prângiă, unii s&-culcă, alţii o iati la picioră | 
. Prin păduri sai pe muscelle, sau pe margini de isvorii 
Sai mergi la stabilimentul all Domnului Borănescu; 

„Departe d'ua semi-oră de alli Domnului Persescu,
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Unii compară p'acesta ua soră de caritate, 
All căria scop e' numai amorulti d'umanitate ; 
lar p'acella, cuă Lorettă, ce te scurge de parale, 
Fără săi progure însă cel puţin plăceri egale, 

Credii că nu e tocmai justă poetica comparare; 
Scopulii în sine e nobili, și face multă onoare 
Stabilimentuli acella Domnului proprietari, 
Ce va profita de critici în interesulă set chiar. 

De întreb! a mea părere, îţi voii spune francamente, 
Că deosibirea între aceste stabilimente 
E că unulu este prosă, şi altului e poesie; 
Eată ce impressiune mi-ati causatii elle mic; 
Pentru că, pe de o parte, la unulă gratis prîndeşci 
Când la celă lalt din contra cam forte mult cheltueșc; 
lar de alta, la Persescu, când te urci în pavilloniă, 
AI subt ochi ua panoramă demnă de însuși Milton, 
La Persescu ori ce suffletii (chiar prosaicti) să inspiră, 
Și instrună a sa Cobză, sati accordă a sa Liră; 
Si drept probă, e mulțimea de versuri, prâste şi bune, 
Scrise "n kioskiulii după stânca cu suvenire strebune. 
Aci poeţii ș'artistii sunt în elementulti lor, 
Facă cun tabloi ce 'nalță suffletulă la Creatorii. 

Chiar aceste locuri €nsă, însuși acesti paradisii, 
Fără femei e desertulii. Astfel toți poeţii-au dist. 
Fără femee, Natura e unt corpi fără suflare; 
Capo .d'operă-a Naturel, ea e flamma creatoare. 

Que me sert ces palais, ceş vallons, ces chaumieres? 
Vains objets dont pour moi le charme est envol€,
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Fleurs, rochers, forâts, solitudes si châres, 
Un seul âtre vous manque, et toutest depeuple)). 

Aceste versuri sunt scrise, pe lângă alte uă mie, 
În pavillonii, sus pe stăncă, ea însăși uă poesie, 
Cât este de slabă ânsă chiar panna lui Lamartin 
Ca fidel să coppiese astii tabloii de farmecă- plinu! 
Sunt dispus fârte adesea să schimb Lira p'unii pennel: 
"Sublimă este Lamartine, nu mai pugin Rafael. 

Toată vara aste locuri sunt fârte mult visitate; 
Și daca ar fi șoselle, ar fi și mai căutate. 
Aerul, apa și zeruii pe gălbejiţi ș'ofticoși 
I facii grași ca și uă gâscă, şi ca unt bujori frumoși; 
Dar către finele curei, unii. cam fact ataxie... 
Încât tot efectul curei devine uă utopie. 

„La opt ore este cinna, clopotului dă unii semnal, 
Oaspeţii sadduni ca puii; e ospăci patriacaltă. 

* Câte odată îţi cântă și lăutari, vro duol-trei; 
Nu Ensă din Capitală, ci după la Fefelei. . . | 
„Ori si cum musica place; şi d'armonie "mbătați, | 
Și bolnavi şi sănătoși să simti în certă strămutați, 
Mai alles nOptea, pe Lună, tecredi chiar în paradisi, 
Când amorulu îți suride, și ți se arată 'n visă,., 
Atunci vedli câte uă umbră p'ântre arbori, p'Entre flori, 
Ce appare și dispare, ca și Lună p'ântre nuori, . | 
Nu te speria. „„ Nu este nici pricoliciii, nici stafie ; 
E uni angeli cu rochișă, plinti d'amori și poesie, 
Care caută prin iarbă aculu Dâmnei, cum se glice; 
Iar aceea carellii află... cât este ea de ferice! 
2) Cemi f6losescir acsilt palaturi, acelle văi s'acelle colibe ? Deşarte o- biecte, ce pentru mine unuli n'a nici ună farmecul! Flori, stânci, păduri şi tu, scumpă singurătate, pentru mine sunteți pustietatea, daca lipsesce ob- jectulă amnrului meu,
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Dulce e viaşa la munte! lurna ședi în Bucuresci, 

lar primăvara și vara dute la munți să trăesci, 
Te previi să nu pleci ânsă fără de bani la kimir: 
Aurulii adi e factotum. 

Mult trebue să te miri: 

De silfuli t&u Aricescu'.) care n Bucuresci, cum stii; 
Nu e ?n stare să mai scrie nici prosă nici poesii; 
Căci Musei melle i place liniste, singurătate, 
Aeră curată, apă rece, ce 'n.- Bucureşăi nu -se pâte. 
De aceea, frate Iorgu, Musa mea caprici6să, 
Ce la munte e născută, în capitală mă lasă; 
Dar cum esti din barrieră, îmi surride gragios, 
ME sărută ca p'ună frate, și mt desmiardă frumos: 

«Vin'la sînului mei, poete; de și m'ai abandonată! 
O! cât erai tu de veselii?când erai neatârnatiui ! 

Tu esci păstrăvul cellu dulce ce trăiesce în isvorti; 

Tu eșci passărea pe cracă, tu eșci Vulturulii în sborii. 
Păstrăvulă m6re în baltă; iar Sticletu ?n colivie 
Este tristă, fiind departe de iubita lui soție. 

„Fugi vara de capitală; fngica de foci, să mă cred. 
Vino cu mine la munte ca să te regeneredi; 

Şi aci ei, ca ua mamă, te voii desmierda pe tine; 
Șiţi voii accorda eti Lyra ca să scoţi sonnuri divine.» 

Și într'adevăr, amice, îndată ce părăsesc 
Capitala bucuriei (unde toti tristi mă găsescii) 
Simţă viașa că renașce în 'corpulă meii girbovitii,; 
Și speranca, poesia, în suffletu'mi obbositti. 
Munții sunt Erusalimulă: aci eu devii hagiti ; 
Îndată ce sunt la munte, nu maipotii prosă să scrii, 

Peste vre ua duoă dille în voiu scri, din Penteleii 
Unde pornesc chiar de mâine. Adio, amicul meii. 

1) Epitetu cu care mă gratifica în collegiu amicul meu Mavrodolu.



DELA PERSESCU LA PENTELEU | - 

Pe ALBIA Piscei. 

Am plecati dela Persescu ca s&mergi la Penteleii 
Însoţitu d'uni sătenă veseli, anume Petre Brăghăă. 
Ellă mergea pe jos cubăţulă 'naintea callului mei, 
Și nișce plăcute doine din frungă cânta mereii. 

Am luat-o pe Rossile, plaiulu celli despre apusi, 
Așternută c'ună covori verde. Peste puțin am ajuns 
La vadulu cei gice Cornul; șipejos am coboritu, 
Căci burasse; iară dellulii era repede, uritu. 
Jos în valle urla Bisca, cum urlă "n pustii ună Leii; 
Urletii causatii de pietre ce 'mpiedică cursulii seă. | 

Trecuiu Bisca, și la stânga o luaiti încetișorii 
P'uă potecă numai pietre, pe all muntelui picioriă. 
Am lăsat callului friuli, ună callă de munte vînosi, 
Ce mergea cu sigurancă pe ună locii periculosi. 
Munţi la drâpta, munţi la stânga; p'entre munți 

Bisca curgea, : 
Repede, spumâsă, rece ; iar pe sub pietre în ca" 
Dormiau peşti gustoşi, ce pârtă nume de Glavoc!, : 

| Lipani, 
Si Sorescă, Cleni, și Păstrăvi, și soiul numit Malani.
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„Tot şirul de munți din drâpta, pin Pali millelor 
isvorii, 

Se dici Curse, căci-ai forma uneicurse de Dihoru; 
Munţii cari sunt la stânga poporuli îi a botezat 
Vallea Dracului, şi Tega, Muchea lui Copaci, Cernat, - 
"Toţi accoperiți cu selbe de goruni, de pleopi și fagi ; 
lar prin iarbă, ca rubinuri, licurescii dragele fragi; 
Șipote cu apă rece la totii pasuli întâlniam, 
Și subt umbra răcorâsă din când în când mt opriam.. 

La uni loci e uă Ghenune, tota Dracului numită, 

Care e unică ?n fellui, și forte mult adincită. 
lîngă acestă ochii de apă, Natura a aședatii 
Ua stâncă, ruptă din munte; de aci am admirat 
Acea baltă în mijloculă unui torrentii . spumegosi, 
Ca uă insulă în centrulă unui ocână furiosti. 
Treci apoi lingă unt munte care e ună frumosti plaiii, 
Așternut cu flori șiiarbă, în câtit te credi ca în Raiu; 
Aci, pua poiană verde, pucin am descălicatii; 
Și lingă Bisca spumâsă cu poftă am dejunat. 
Am trecut apoi căllare și allă millelor isvorii: 
Uni pîriu ce dă în Bîsca, făcând uni sgomotti ușorii. - 
Aci sa flă prea mulți păstrăvi, forte gustoși la mâncatii. 
Apol plaiulă Penteleuli duoă ore Pam urcati, 
Pe subt umbră de bragi mindri și de fagi înalți și groși. 
Vîntuli sufla cu putere p'ântre arborii stufoși; 
Urletuli Biscii ?ncetasse; abia câte uni isvorit 
Si viersului de Pitulice saudia încetişori, 
Maestatea unei selbe e ca a unui ocean: 
Aci vedi omniputinca a cerescului sovranti! 
Mirosul de bradi te'mbată, numai ocsigenti respiri; 

„Aci uiţi ori-ce necazuri, orl-ce griji și ispitiri.
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Mergendii astfelti prin pădure, în meditări absorbitii, 
La pichetulu celli de iarnă 6tă-m& că am sosit. 
E uă verde poenișă într'ună oceani de brădeti, 
Unde ar trăi ferice uă Musă cu uni poetii. 
La drepta este uă casă, și la stângaunisvori, 
Și pelingă isvori crește mulțime d'albastre flori. 

Pe când fumam ei ţigara, veselulă mei conductori 
«— Aici, Domnule, îmi disse, am dormiti de multe ori, 
Atât iarna cum și vara, singură sati cu căllători. 
—Dar iarna p'aici ce cauţi? — Mistreți, ţa pi și căprioare; 
Căci lui Coconu Enake 1) îi place mult vînătoare; 

lar vara umblu pe plaiuri cu boeri ca Dumneta, 
„Căci cu greii la munțicreştinuliti pâte hrana câștiga. 
Am călcatu aceste locuri de vreuă sută de ori. - 
Mai deunăgi coborissem cu boieri și negustori, 
Și cu vruă duot cocâne, din muntele Viforită. 
Cum am plecat dela stână a întunecat urit; 
lar în virfulă astui munte a început. a ploa; . 

Dar ce plâie! Cu gălcta apa din nuori se vărsa! 
Când am ajunsi aici parcă toţi pe gîrlă prinși eram; 

. ŞI nici toporii, nici căldare; nici ună rostu, uite, navem. 

Casa, cum veşi, fără gemuri, fără sobă, fără pată; 
Pl6ea ţinu t6tă dioa, mai pină când. a'nserat. 
Am fost siliți dar aicea să mânem în acea n6pte. 
Norocire că boierii aveau dichisile toate. 
Nuorii pieră, Luna Ss'arată, și t6ti apa din plâie 
Muntele o *nghite 'ndată. Unu ciobani, numit Copae, 
Și unii argatu și cu mine adunarăm uscătură, 
Si făcurăm într'uă clipă ună focti mare ?n bătătură; 
Apoi Ciobanuli începe ca să cânte din flueră ; 
Coc6nele priveau foculi; iar unt năsdrăvanii. boeri, 

PI 
1.) D. Persescu,
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Ce avea de ursii ua pielle, înțellesă cu unii moștânii, A 

Illu făci ursi; și îi disse' ca să stea dup'unii bușteni, 
Coc6nele vădând -ursuli intră în casă țipând,. 
Iar boerulă meti descărcă câte-va pistle ?n vântă,-: 
Am rîs de foc; însă risul nu ne-a fost tocmai d'a bună. 
Pe când spunemii la: poveste, cu ochii sgiiți la lună, 
De o' dată, fără veste; cu ursulii: ne-amu pomeniti; 
Și era mai să mănânce unu callti ce era: răsnitii, . 
Daca în ursă cu tăciunii noi nu am fi aruncati ; 
De focii ursului e frică, cât este el de legati... . 

— Ți sa întâmplat vrua dată cu un ursii să te ntâlnesci? 
— Şi daprâpe și departe; şi daca nulă zădăresci, 
Fuge de Românii îndată; ellui e dirjă fără de semă 
Când mănâncă vre uă vită ; atunci îți trage uă palmă, 
Și te scuipă, și te stringe în brace pînă când mori! 

— Și ce face atunci omul? — Deai topor, îlli ommori; 
Dar nici omul cu viaţă nu mal scapă, vai de ellu! 
Chiar daca pe ursii omoră, de frică more și elit». 

Dup'ua oră de repaosti, drumulă am continuată; 
Şi spre vîrfulă cellui munte ua semi-oră am urcati - 
In zic-zacuri, pe la umbra unor bragi mirositori, 
Pe sub care se resfață nisce drăgalașe flori, 

—Virfulă ăstui munte este numai de Molifți ornatii, 
Cari parii ca ua corână pun cap pleșuvii de'mpăratu. Numai flori era totu vîrful, şi cu iarbă mătăs6să, "Ochiulti-boului. 3) șallă brâșcei ?, garofița gragi6să, 
Cu rochică de miresă și profumu deliciosu. 

  

1) Margaretta. 

2.) Miozotis,
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Eată 'n fine Penteleulu! Eată muntele colossii ! 
ME opriiă gece minute ca să poti a admira 
Maestatea astul munte, pe care nulă potă uita! 

Coborissem în Cernatulă, și mergând pe câsta sa, 
M& pomeniii la ua stână când oile se mulgea. - 
Acum eram chiar sub gușa falnicului Penteleu. 

Adio, iubite Iorgu! Mâine "i voiti descrie ei 
Impressiunele melle după acest piedestală, 
Pe când s6rele appune și resare matinal. - 

pe



PENTELEULU. 

Tocmai precum pelerinult, sosind în Erusalimi, 
:ngenuche la mormântulu ali profetului sublimii, 
Astfel, iubite amice, în vîrfulu lui Penteleii ”. 

"Ua „strigare d'admirare a eșitii din peptulii meii: “ 
Tribută de recunescincă înălțată la Creatoni 
Pentru opera divină, demnă d'allii ei autori; 
Căci pe ast glob numa! Omul, creati după chipul. sei, 
Înţellege și admiră opera lat Dumnedeii. 

Ce măregăi amfiteatru! Imposăibile a']i descrie, 
Sai măcar ali reproduce fidel prin photographie. . 
Lanordest munţii Moldovei, la nord vest cet din Ardelii, 
Ca uni zidi de feri încinge patria lui Decebal. 

Împrejuruli meu ua grupă de mii de munţi uriași: 
Zăn6ga și Miclăușulu, Viforitii, Cernatu, Măceași, 
Furuli și Piciorulii-Caprii, Muşele, Giurgiu, Brezeii, 
Între cari ca uni rege se înalță Penteleti. 

Mai de parte e Coruiulii, Siriulă și Negoșeni, 
Podulti-Cailului, Tigaea, Casoca, R&sboi, Scaeni,- 
Teslele și Faga-mare, Piclele, Sboiii, Lopătari, 

 Istrica, Strimbulu şi Spidişti, Zăpodia şi “Moceri, 
Şi pe cari i domină vârfulu lui Caraimanii, 
Care între ei se pare între Erculi ună Titan, | 

După ellu e Penteleuli, cu forma sa de Vulturi; 
Pigmei par pe lângă dânsul toți munţii cei din prejurii.
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Din gușa lui încrețită şepte isvâre pornesc, 
Ce se varsă 'n Bâsculica unde toate să 'ntâlnescti. 

Sârele pe la opt ore după Bucegi appunea, 
„lar 'de altă parte Luna la resăritii appărea. 

În acestă parte munții ave crestele-aurite, 

Și de nuori ua alreolă cu culori vii, felurite; 
lar. la apusii orizontului ua Mare de foci era; | 
Întru uni ocânii de flaccări mîndrulii Sâre s&scălda. . 

Ua tăcere solemnellă acesti tablou domina; 
Pe alle munţilorii vîrfurt vîntulti singurii rătăcea. 

Înnoptasse cum se cade când la Cernatii sosiiii ei; . 
Aduoadli, la 'trei ore, eram iar pe Penteleu. 

„Primele rage de S6re Bucegii ai salutată, 
„Apoi virfurile "nalte treptat s'au illuminati; 
În fine Natura ?ntregă, de lumină innundată, 
Din scurta ei lethargie se părea că să deșteptă. 
Alle floriloră. profume, adduse p'arripi de vînt, 
ME îmbătati cu mirosul. Uitam căsunt pre pământu! 

în alături poesia cen anulu şaideci şi duoi. 
- Tot.din vîrful astui munte am improvisat-o noi!.) 
Atunci pentru prima dată în astii munte m'am suit. 
Natura e tot aceeași, dar ei amii îmbătrinită! 

  

pă DIMINEȚĂ PE PENTELEU.: 

ŞI &ccă- mă în fine în virfu ăstui colossă! 
“Sublimă panoramă! A! ce tabloii frumosti ! 

  

1.) Publicată în Românul No. 218 pe 1862.



2. 

Din virful astut munte, ce toți munții domină, 
Vegi Dacia intreagă când ştioa e senină. - 
Măreţii amfiteatru, cu multe și mari trepte; | 
Și tote de calcairii, gigantice și drepte; | 
Pe fie care treptă, tapete așternute, 
„Cu multă măestrie de Dumnedeu țesute ; - 
Sunti "munți acelle trepte, cu selbe uriașe, 
A cărorii creste-aride și late frunți oolaşe . 

"Eterna sunt -cununate de. neaoă sat de nuonii: 
În colții lori Vulturit depună uodle lori. 

- În sînuli lor sunt numai metale preșise, 
Și riuri ce fecundă câmpiele mănâsse, 
Și insule de iarbă prin codrii: cet pletoși, 
Pe unde pasce Capra și Cerbii-.cei frumoşi ; 
Acolo rătăcesce Mistrețulă prin brădișu, 
Şi Lupului prin tufișuri, și Ursu'n smeuriși. | 

„Acestă bellă țerră, ornată de Carpaţi, 
De. Dunăre udată, și cu vitegi soldați, . 

"A n6stră era uă dată! Dar adi a treea parte 
Streinulii o domină! O! crudă, crudă sârte! 
Ma astă .despuiere, aceste împilără, | | 
Cut oare „datori suntemii ? Fatale! desbinări! 

Român! diri patru unghiuri, uniți-vă toți voi, 
„Şi Dacia antică luați-o înapoi | 
„Din “ghiara sângerândă a -Hydrei cet fatale: 
Căci Dacia & răpită prin întrigi infernale. - 

„Aveţi puntul de readimii aci, în România, 
„Allă vostru Piemonte”! Prin ea tâtă Dacia 
Va fi mâine'a nâstră, va fi pămtntă Români, 
Precum odini6ră sub Mircea cellu bătrânii. 
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Ce linisce solemnă aicea sus domnesce! 
La p6lele-astui munte, sorgintea ce! şoptesce; 

În stânele vecine, a câinelui lătrare; 
Cavalulu ce resună colo în depărtare; 
Approape lângă mine, gingaşa ciripire 
A unei păsărelle 1), cântându dulcea iubire; 
Și. ţipătulti în fine Vulturului pe stâncă: 
Acestea *'ntrerupii numa! tăcerea cea adincă. 
Aci adi totii e viașă, e totulă poesie; 

" Dar mâine paradisulu se schimbă în pustie; 
„Acellii vestmenti feericii ce agii munții ornâsă, 
Va fi linţolliii morţii, ce totii paralisesă, 
Vulturul și cu capra, ci mâine vor privi 
Cer colț pe cari ghiaca îi va accoperi. 
Dar, ce! e Șoimului singură priviligiată fiinţă ?. 
Nu are omulă arripi, dar are-intelligință ; . 
Şi omul la munţi cresce cumti cresce mândrul brad ; 

-E ageri 'elli ca şoimulu ce. din văzduh Pa liatii. 
„. E sprintină ellă ca- capra ce-o ia din fuga mare; 

„De Leu îl este kika și d'Aquilă cătare; 
De ferii ît este bragulu, și inima de Smeti- 

“Muntânulă nu se teme :decâtă -de -Dumnedei;:" 
Căci ellii a?mfrântii trufia atâtor crudi. barbari ;. 
Toţi tigrii.aX pustiet, Goţi, Huni, Turci și: Tătari, 
'Veniţi aici se stingă aceşti. coloni traiani, 

Sub ăşti .colți se 'ngr&pară, striviți-de bolovani. 

Ondre dcră ţie, allu Șoimului rivală! - | 
“În vinele? ți circulă sânge de. Decebalu:' 
Căci n'a pututi să stingă deplin divulu “Traiană 
Pe fii lut Zamolese,. acestti nem de Titanu; 

- 1), Pressura. - - . Ea N



Iar când 6rba Fortună pe Daci îlu delăssă, 
Divina libertate sub scutu % îl luă; 
"În grottele carpate vitedulu Dacii ascunse 
Dragonul seu, ce seculi la glorie "li condusse. 
Aci, costume, limbă și datine păstră; 

Eternă ură Romei aci Daculi jură; 
Și cândiă îi veni bine, sbură după Carpaţi, 
Şi înnecă în Istru p'ai sei tiran! spurcați. 
Atuncia cu Colonil toți Dacii să 'nfrăţiră, 
Și bellicele ginte atunci se contopiră; 

_D'atunci ei România continui apărară, 
Ș'a lori proprietate va fi acestă țerră. 

———_ 

Din vîrfulu astui munte, ca dup'uni piedestală, 
Ve&du tronuli de lumină all cellui Immortală; 
Ellă însuși îmi dicteasă acesta poesie, 
Ell însuși îmi inspiră această profeție: 
«Că Dacia traiană, subt. unii stindardi unită, 
«Va fi ua Românie și forte și iubită.» 

Despoţi pătaţi de sânge, discipuli lui Neroni, 
Câci pe cadavre-umane alțaţi all vostru troniă) 
Din virfulii unui munte Zamolcse și Socratii, 
Şi Moisse și Luteri, și celli Crucificatiă, 
Aduss'ai Pal loră populi divina veritate, 
Ce nasce libertate, frăție și dreptate. 
Despoţi, pe acestii munte cu mine vă urcați; 

Și prin a mea lunettă Natura contâmplaţi; 
„Şi veţi vedea îndată a v6stră vanitate, 

“A vâstră rătăcire și trista vâstră sârte. 
Natura nu cunâsce nici sclavi nici împărâți; 
Natura lumineasă pe buni și scelerați ;
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i: îi a . 

Ea Meritulu onră, Virtutea cununâsă; 

Câci ea, ca mamă. bună, toți fii 'mbrățișesă. 
EX. bine! cu ce drepturi nisce pigmei ca voi 
Tratesă milliâne de 6meni ca pe oi? 
Momentul suprem sună! Curându josi dupe troni; 
Căci lava populară va arde pe Neroni. . - 

Dar S6rele appăre. în manta purpurie; 
În carră de foci ellă passă pe bolta azurie; 
Și negurele nopții, cen văi încă domnescti, 
L'a s6relui ivire se stingă, se rissipescti, 

Acceptă ua salutare, o tu, globi luminati, 
Ce ca unii Jeii odată fuși seculi adorati. 
O S6re! Tu esci vatra luminei și căldurei; 
Esci ochiul Providenţei, esci suffletulu Naturei. 
O S6re! tu esci încă simbolulii propășirii; 
lar propășirea este salvarea omenirii. . . 
Prin tine Mintea nstră, ca și printr'uă lunettă, 
Descoperă ș'admiră puterea cea secretă, 
Ce numai cu ua vorbă din Haosiă a creatii. 

Divinulă candelabru, acestti Toti minunati. 

Fiinţă prea Inaltă, putinte: Dumneşieu, 
Cu lacrimi filiale te-adori în genuchi cu! .. 

Căci numai tu, o: Dâmne, tu numai. poţi s'arunci, 
Ca stellele pe ceruri, ună largii. ocean de. munți, 
Cu valluri: uriașe -de selbe și graniti, 

"A cârora mulțime se. pierde ?n infiniții. 
Prin ordinul: ter: sacru fugossulti acuilloni | 
Cu-alli;seti cortegiu de vânturi șă pusi falnicul tron. 
Pe colții cel: granitici, ce se ascundă în nuori; . 
Pe arripe de vânturi în Universu tu sbori;
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De munți tu te appropii, și ci fumegă 'ndată; 
Assupra Mării cauţi, și Marea e 'nfuriată. 
Vedii mâna ta paternă în 'totulii 'ce-ai creată; 
Pe omi, Domnulă Naturei, îlă vădi singur dotatii 
Cu-ellectrica schinteie din s6rele centrală, 
În care ți ai pustitronulă all teii cellii immortalti. 

Glorificată dar fie, în cerii și pre pământii, 

De totii ce are viacă allă teii nume prea sânti. 

  

Ua ceaţă se ridică din văile cu flori; 
Încinsi e orizontul d'ună brâu negru de nuori, 

S'aude. de departe uni tunneti bubuindi, 
Și mii de echo "'ndată astă sunneti repeţindi. 
Toti cerulti e acuma de nuori accoperitii ; 

„Şi fulgerulă brăsdeasă acesti vălli înegritii. 
Începe nuorii lupta, şi munţii au dispărută; 
"Canonul ceresciă urlă, Și trăsnetu a căgut. 

Curând jos după munte. Adio, Penteleu! 
Ei m& desparti de tine cu doru m peptul meu!



CURA DE ZERU LA PENTELEU. 

Salutare, frate Iorgu! Eată că m'am installată 

Lă muntele disă Cernatulă; şi daca lam preferat, 

Causa e că d'aicea urcii mai lesne 'n Penteleă. 

Din virful acestui munte viii adi ați descrie eu 

Viaţa ce petreci aicea, viașă simplă de Ciobani, 

Ca orl-unde, şi la munte esci pierdut fără de bani: 
Căci și lapte şi mălaiulii nu cresciă pe câmpii ca bureţiă; 
lar cu aeră și cu apă nu trăesci nici chiar poeţii. 
Lapte, zerti, mălai și brîndă, și urdă, și cașcavali, 
Și escursiuni pe munte, sai cu catirii sati cu callă, 
Cum” şi miei, pul de găină, t6te redimă în. bani. 
Pentru ua simplă colibă daiduoi galbeni la Ciobani. 

Apropo. Viind la munte, să adduci din Bucuresci 
Câteva oca de ţuică şi tutunii dela Găeșci, 
Ca să cinstești pe Ciobanii dela stâna din Cernată, 
Daca vrei să te tratese tocmai ca p'unii împăratii. 

Praf de. pușcă și cu glânşe, iar să nuuiţisa adduci, 
Luând în schimb pentru elle piei de urs și păstrăvi dulci. 

Mai în toți munţii, amice, sunt bolnavi, poatrinari, 
Trimiși aici ca să m6ră de medici umanitari: 
Căci acestă aeră subțire, şi acestă subțire vîntă, 
Pe ceimaislabi dintre dinșii i bagă iute'n mormint,
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Câte malatii funeste, nesciute de bătrâni, * 
Bintue societatea ca nisce cumpliți păgini! 

Scrofule, ficat, anghină, skiros, vărsatii, nevralgie, 
Sifilis şi. cu podagra, holeră, splină, ftisie.. 
Oftica însă din toate, atât de molipsitoare; 
Face din nenorocire progr esse spăimântătoare! 

Causa care să fie? Ua prea mare simţiciune, 

Dispregulu legii Naturei, a cărților passiune,- 
Abusuli, lucsulii, desfrâulii, ce. ruin€să pavuţi, 
lar pe cet fără. mijlâce i face şi sclavi şi .bruți; . 
Atmosfera capitale! cu miasme veninate, - 

„ Esalate de cadavre şi de materii spureate; 
În fine, apa cea dulce"), plină de necurăție; 
Viaca cea neregulată, şalte cause ua mic. 

Tratatulă de hygienă, alli căruia autorii | 
E onorâbiluli Felix, uni prea învățată doctorii, 
Ne arată și mijlocului cum putem a evita | 
Acelle cumplite boale, e care ne va decima.: 

pi 

Aicr Vaca e monotonă pentru cine nu &  deprinșă 

A citi în codulii sacru ce de: Dumnegeui e. scristi: 
În acelui. codu după-:care şi Moise și Socrati; 
Și mat âlles Salvatoriulii, pagini -multe-a coppiatii. 
Frumusegea astor locuri e ca apa de isvorii, 

De care nu se. desgustă nici de cum unti călători - 

Iricepii acum aţi. descrie şi felulu traiului mei. 
„La stâna. de cășărie unde, âdi mă aflu ei. -. 
După cură și -gustâre, “iati saculu de vinătoare; 
ȘI în sacii, câte ua carte și puțini demâncare; 

1-) Allusiunâ la cântecul: -Dămbovişa, apă dulce.
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Îmi allegă un virfă de munte de unde să pot avea 
Ua vedere ma! frumâsă, ca să mă potii inspira; | 
Și aci, punti colții de stâncă, aud fluerul cântând, 
Și zefirulu ce şoptesce, și sorgintea murmurând ; 
Admirând plaiuri mărege, numai cu bragi coronate, | 

„Şi încinse 'cu eșarpe de poene înflorate; 
“Delluri. mândre, sămănate cu nisce mari bolovani, 

Ce parii cai servit de luptă la fabuloşii titani; 
Văi adânci, cubradi ornate; şi nisce stânci colosale, 

Unele ca unii perette, altele piramidale ; 
ME amusesii, ca copii, când eshouri întâlnesc, 
Cu malluli care resunnă adesea st convorbesci ; 

Şi descareii câte ua pușcă în acea direcțiune, 
Încât rîpe, vă! şi delluri începi tâte să resunne. 
ME aşedi lâng6 uni şipotii ce -murmută "'ncetișor, 

Şi mănânci cu mare poftă, şi bu apă din isvorii; 
Apoi fumesi din ţigară, trântitu pe tapetii de flori; 
Si m'affandii în meditații, admirând frumoși! nuori 
Ce pe bolta azurie ca nisce nave plutesciă, 
Sub felurite de forme și culori cari uimescii. 
Apot iarăși îmi schimb locul p'un vârf dr munte pletos, 
Și d'acieti admir iarășiuni altă tabloi, ma! frumosi. - 
Cu lunetta văgdă pe plaiuri turmele de or păscând,. 

- Iarînvalle, p'Entre pietre, vădu torrentul spumegând. 
Musa mea atunci se "'nspiră, și accârdă Lyra sa, - 
“Și mi dictesă imnuri, ode, și sonnete, cât îi vrea. 
Pe munți petrec t6tă dioa; sera mă 'ntorcii obbositii, 

- Şi mănânci singur cât patru, şi mă simțţii prea fericit. 
La a focului lumină, înainte d'a dormi, 
Ascult „povesti de acellea ce te factia 'mmărmuri: - 
Lupta” omulii cu Urşii, cu Mistreci îngrozitori, 
Ce se. 'ntâmplă prea adesea la unii din vînătort.
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Astă viacă păștorală, ce monotonă se pare, | 
„E adesea variată de ua cavalcadă mare, 
De "bărbați mat mult compusă, ce se urcă ?n Pentelei, 
Undeşi dorm mulți dintr” ânșil, precum am dormit și eti, 
“Ca să vagă mîndrul Sâre când appune şi resare. | 

“ Pentru noi astfel de dille sunt dille de serbătâre. 
Unii! bradi uscați adună; și facii în vîrf un focii mare, 
Și se punti toți împrejuru”, şi să frige în frigare 
Câte duoi miei de odată, ți săpuni apol la masă, 
“ŞI mănâncă cu ua poftă: par! car veni dela câsă. 
La occadii de acestea, vegi :amici și cunoscuți, 

„Și petreci câteva ore cu nisce 6meni plăcuți, 
Cei adduc, unit vr'ua veste, alții cărți sai vr'un giar; 
Altfel, trăescii ca un pusnic, vădând 6meni fârte rar. - 

Vino mat curînd la munte, ca să ducem amânduot . 
„Ua viaşă pastorală, trăind cu lapte de-ot, . | 
“Dar în era. n6stră, frate, și viaca dela. munte 
Are, val! desagremente, fârte mari şi fOrte multe! 

„Mai ânteiu, ţi să: urasce totii cu -măligă nefiartă; . 
Apoi ţînțarit de munte -sunt matrătcâ cel de baltă; 
Apoi vîntuli și cu plâea, de trăsnete însoțită, 
Ameningă sănătatea care e slăbănogită. 
Împermeabila haină, și umbrella de mătase, : - . 
Și cojoculii; şi botforit, îţt 'suntă prea trebuinci6se ; 
Căct: cu elle scapi de trăsnetii, şi de ploi torrenţiale, 
Și de frigu, şi de arșică, și de vinturi boreale. 

Două septămâni avurăm timpul cel mai minunat; 
„eră era senină ca sticla, când dV'odata'ntunecat, 
Aburi groși din vâi se'nalță, la trei paşi nu se vedea, 
Ca nisce șerpi de lumină fulgere. prin nuori trecea; 

„Tunnete spărmântătoare. muntele îllu senduia.. .
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Ca mit de tunnuri d'odată trăsnetele bubuia, 
Văj şi codrii urlaii grâsnic, pl6ea cădea în torrente; 
Este grandiosii spectacol furia de elemente! 
Vintulii. urla prin pădure cu unii sgomotii ca de Iadii. 
Învalitorea colibet, formată din coji de bradi, 
Sbura prin aerii ca frunda; eram cu totul muiatii. 

Am băut câteva câiuri, șabia am putut scăpa . 
De ua peripleumonie care mă ameninșa, 

Suntemii dar decişt cu toții stâna să o păr sim, 
Și la iubitulă Persescu grămmadă toți. să venimi. 
Din Gura-Tegit, amice, voii continwaţi descrie, 
Cum, am urmat pînă astădi, adică în- poesie, 
Escursiunele melle la multe localități . 
Din acelle părți munt6se, pline de varietăţi. 

BE cai



DE LA PENTELEU LA PERSESCU 
Pe ALBIA Piscuicel. 

m 

În dioa când hotărissem a pleca din Penteleu, 
Pentru cea din urmă Gră m'am urcati în virful seu ; 

"ȘI în cursă de două ore, cu nesațiii admiramui  - 
„Cea frumâsă panoramă de care me despărțiami. 
Crede mă, iubite Iorgu, nu me 'nduramti a pleca;: „Dar cu timpulă ce 'ncepusse; imposibil a' mat sta, 

Dela munţi luând adio, Penteleu am coborâti 
Pe la celle şepte-isvâre ; de aci în Viforitu 
M'am urcati apoi călare; apoi începi a urca 
Muntele Piciorult-Caprii, dorind a mă înturna 
P'altă calle la Persescu, Aa 
a Și de astă datăeu 
AvEmti toti pe conductorul anume Petre Brăghău, 
Ce venisse la Cernatuli să ia nisce cașcavalii; | 

„D” astă dată conductorul avea cu ellă un cavalt, 
Cu cate cânta adesea când se opria unde va; 
D'allu lui sunnet melanconică văile lung resunna. 
Ali audi e plăcere! a 

| ” Dup'uă oră de urcare 
Pe acestii Picior alu Capret, “ua vedere 'ncăntătâre, 
Am intrată într'ua pădure cu molifți aromatori. 
Pe sub gușa -unul munte întâlnesc; adese ori



32 

Acestui soiii de bradi poetici, pletoși, verdi și mitutei, 
Cari parti uni boscheti magică, lăcuitii de semi Dei. 
Lângă vîrfulă cellui munte ua potecă mică t ece; 
Deșiprea rîposii e virfulu, de și era unti vîntu rece, 
Priponiiă callulă bun arbori, şi în vîrfu'i m'am urcat. 
Uă frum6să panoramă de aci am admiratu! 

Închipuesceți, amice, unu ocânii de bradi plettoși, 
Dominaţi de stînci rîp6se, ș'acestea, de munți frumoși. 
Uniă abisti era sub stînca după care! privâmi că; 
Ua grupă de munți romantici, domirați de Penteleu ; 
Penteleulii d'aci are ua formă piramidală, a 
Viforituli și Cernatulu fiind basa”i colossală. --- 

D'asupra. mea, ua poenă de ua frumuseşe rară; 
Aci țapulă j6că iarna. cu sprintena căprioră. 

Într” adevăr, numai „capra pâte singură să sârră *- - 
pe ascuțiți colţi de stâncă, ce -vegiendui'i tenfioară. 

Îi recomandii, frate Iorgu, negreșitii a te sui * 
În vîrfală acestui munte;.speră că mulpurmitii vei fi. 

Am continuată iar e drumulii piin sădur ca cu brădeti, 
Conductorulii înainte, și et căllare încet, 

Făcând vise aurite, ce nu poți realisa,- 

Dar cari ai avantagiulu cellă pucin a te: distra. 

Eată-mE sositii, în fine la pocna cea frumâsă: 
larăși ună picheti de iarnă, cua vedere amorâsă: 
ME opriit aci ua oră pentru a repausa, 
Și a face și gustarea, căci'mieguli dillci era: 
Pin'aci' Piciorulu-Caprii, acestă munte 'colossalii, 
E de tâtă frumusecea: este unt munte regală. 
Dar de la pichetă la valle,—de loci mam esagerat—” 
Este chiar Iadului lui Dante; locui selbaticii, presărată
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Cu rădăcini mănt și pietre: un drumu greu și uriciosti, 
Unde calluli poticneşce, și umbli mai mult pe jos. 

Dup'ua oră de âmblare pe acesti locti îndrăcitiui, 
Uni isvoră mare de apă de departe am zărit. 
M& opriiti unu carti de oră lângă astii isvorii bogati, 
Și îmi răcoriiu și faca și peptulă celli însetatii. 
— Mai e mult pină de valle? îl întrebaiu pe Brăghtu 
— Cam de dou: ori p'atâta —Și tot astfel e de re? 
— Pîn' la unu loci e toti astfel.» 

Începuiti a mă căi 
De ideea ce'mi venisse a mă înturna p'aci. 
— (Greii drumul p'aict, bădică! Daca știam, nu venem, 
— Te-am prevestit dela stână; dar n'a! vrut, vină nu am. 
Pe aici rar âmblă oameni, fiind drumul fârte grei; 
Drumulii cellii băttutii și sigură e plaiul lui Penteleii. 
Pe aici însuși Ciobanii vitele rar ati urcati; 
Numat iarna vinătorii vin p'aici după vinatii, 
— ŞI ci cugetam a merge pe Bisculiga în sus, 
Pin' la Zăndga și Mușa—Ba nici pîn' la :Miclăuști 
Nu te poţi duce cu callulii ; chiar pejos e fârte greii. 
— Eii o să încercii la anulti, daca o vrea D-dei. 

Am continuati iar drumulii, care era totii pietros; 

Dar căllare d'astă-dată, căci numa! putem pe jos. 
Dideiu apoi d'ua poiană care m'a înveselitii; 
Însă iar dideii de pietre, apoi ua muche-am suit; 
De aci" vtduii în valle Bisculica ce urla, 

Și vr'ua duot herăstrae, și oameni cari lucra. 
— Acolo e Vadulu-Oii! disse conductorului mei ; 

Și coboriiii, când căllare, când pe jos, ostenitii greă. 

M& scăldaiii în Bisculica îndată ce am sositii: 
Eată singurului remediii când esci fOrte obositii. 

| 3
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Dela. Vadulii-Oii drumulii e p'allii Curselor piciorii, 
Tot pe lîngă Bisculiţa, ce urlă îngrozitorii; 
P'intre pietre mari ea curge, repede,rece, spumâsă, 
Ca și sora ei cea mare, ca și Bisca sgomot6să, 
Şi cu care s&ntâlnesce între Bișci, la nea Vișanii, 
Sub două blocuri de stîncă, ce semănă duoi titani. - 
La piatra lui Silivestru, (care e uă stâncă lată, 
În formă de piramidă, lucie, repede, "'naltă) 
Acolo, dicii,.Bîsculiţa .o treci ma! de multe ori; 
Urci apo! p'Entr'ua pădure, apot urci unii plaii cu flori, 
Întâlnind mat la toti passulii nisce enormi bolovani, 
Rupţi din muntele d'allături, pote de sute de ani. 

Între Bișci sosiiu în fine. Despre elle voiii vorbi“ 
Cu altă occasiune. Pugin mă opriit -aci,. 
Ca să ma! răsufie.callulă și bravulti meii conductor; 
Căci amânduoi obossisse. Aci, la unii -vânttorii, 

Anume Vișan, mâncarăm; apoi am repausatii; 

lară pe la patru ore drumuli am continuati 
Pe sub muntele-Ivaneguli, p'ântre pietre ș'allunișii, 
Pe lângă Carpeni și Tigva, și pină la Fulgeriși. 
Am trecuti Bisca pe punte, și la Persescu sosiam 
Când se dasemnaluli cine. F6rte apropo veniam., . 

Posr-ȘeRuPTun. | 

La epistola ta lungă, priimită iert aice, 
Mai târgiă sper a'ți respunde, căci acum n'am timp, 

amice. 
Nu îţi poti ficsa ei dioa, negreșitii ua di ploi6să, 
Când siliti esci de nevoe ca să stat închisti în casă. 
Dillele celle frumâse sunt destinate, cum ști, 

„Pentru preâmblări pe dellură, unde poți ca să descriă 
Escursiuni, ca acellea ce îți communicii eti ţie. 
Ce materie ingrată, când e scrisă 'n poesie!



STÂNCA DE LA PERSESCU. 

După muntele lui Vodă pe când S6rele-appărea, 
După stânca lu! Persescueii priviamii în faca mea 
Ua frumâsă panoramă, unii tabloii încântătorii, . 
Ce cu dreptii cuvîntii inspiră pe oil ce omii simţitor. 

Din mallulu Bişcel vădută, stânca e ua. raritate, 
Unu intregii munte de piatră, prin cutremuri repetate 

S'a transformat într'uă stâncă, pe care sunt presărate . 
Mulţime d'enorme pietre, centr 'adinsă pară aşegate; - 
Astfel este. partea stâncei despre sudii şi resăritu ; 
Partea despre vest formesă un platoi lungi şascuţit 
Unde Persescu îşi. are lăcuinga aşedată; 
Partea despre nord, cu arburi este toată îmbrăcată; 
P'ântre pietre cresc arbustrii şi floricelle frumâse; 
Dup stâncă. privesci Bisca cu undele ei. spumâse, | 
Şerpuind în depărtare, întrua albie pietrOsă; . 
Munţii p'Entre cari curge astă apă furi6să: 

Sunt “de tâtă frumusegea, demni de pana lut Byron. 
Pe acâstă stâncă este de scînduri unii pavillonii, 
Și în virfu! tâtă vara filfiie stegii tricolorii, - 
Ce attrage de departe pe ori-care căllătorii.: 
Din muntele Fulgerişulii daca privesct acea valle 
Unde îşi are Persescu proprietăţile salle, 
Si castelulii cum și stânca aii unii pittoresci aspectii;
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Si acesta să 'nțellege: eallii opticei effecti. 
Uni cătunii este pe câstă, p'ântre arbori roditori, 
Dominată d'unu dellu pe care crescii mirositâre flori; 

"Jos în valle zăresci Bisca care curge în zic-zac; 
Lîngă albia“ pietrâsa mii de bolovani mari zacii; 
În fine, în perspectivă, munți frumoși şi variaţi, 
Cari sunt mat t6tă vara de căllători visitați. 

Viii la pavillonii, în care în anulii şeideci şi duot, 

Mai ua luna cu Fundescu am locuit amînduoi; 

Însă în anulu acesta numai ua n6pte-am dormit: 
Pentru că frigulii îndată din pavillon m'a gonit. 
Câte visuri aurite am făcutii pe stâncă ei! 
De amorii câte suspinuri aii eşitii din peptulii mei! 
Parte din aste suspinuri, esprimaten poesie, 

„Cu altă occasiune voii communica și ţie. 

Pe ua piatră fârte lată, cum te urci în pavillonii, 
Sunt săpate aste vorbe de unii oare care Domni: 
Templu ospitalităţii aci Persescu-a clăditii, 
Coppiate. din Albumulii acestui omii fericitii. 

În pavilloni toți păreții sunt plini de iscălituri, 
Piosă, versuri şi sentince, acsiome, ştersături. 

Celle mai multe inscripţii scrise suntii în poesii, 

Unele spirituelle, dar şi multe nerodii. 
Credând aţi face plăcere, îți însemnii vr'o câteva 
De diferite nuange. Sperii că te vei amusa. 

Pe păretele despre nordii 

Ingratii e acella ce te-a visitatiă, 
Şi drept mulțumire nu s'a susemnatii. 

| Elena S... 

  

AD



La o amică. 

Gemii sub poalla unul munte 
De amoruți obbositii;") 

Privescii văi, delluri frumâse; 

Dari nu văd ce am iubit.. 

Căci ua stâncă mare, ngră, 

Înaintea mea s'a pusii ; 

Voi s'o sarii, să viii la tine, 
Dar puterea mi sa stins. 

N'am puterea ce. se cere 
Stânca ca să o r&stornii, 
Să&'mi facii arripi vulturâse, 
La tine să sborii, să sbori. 

| Cap... P.P.... 

De desubtulii acestor versuri este respunsulii lor. 

Poesia ta, amice, 

Adressată unei stânce, 

Ori-ce 1 face, ori ce 1 dice, 
Nu te face mai ferice. 

Stânca de care te plengi 
Eata: acum a sosit; 
Nute lasă să te'ntindi 
La ceea ce ţi e oprit. 

Ecaterina P..P..,. 

    
1.) Cuvintele fără sensu şi nerogiele le vom sub-linia,
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Am venit sănttosii și m'am întors bolnavi. 

PSN a N SNL ID NL 

a A D | 0! 

Adio locuinţă « de fericire plină, 

În care o viacă plăcută și senină, 
O lună și mat bine în tine-am petrecuti 
Cu unt amicti şi frate. Adio! te: saluti! 

Adio, Kioskiii iubite! Adio, allii meti parnas! 
Ah! liniştea:şi pacea la tine astăgi lasul! 
Me ducii acolo Unde. aeepaeeapaee ee eaenea 

Ali patinielorii Vio... manance eneeeneeeeeee 1.) 

Când însă: all mei suffletti va fi grei apăsatii, 
Po stea de suvenire la tine, kioskii amatii, 
Coprinsă de mulţumire, cu grabă' va sbura; 
Si'n sînuți singuratecii repaosi va afla. 
1862, Aug. 16. LCR 

ON INN e SPINI NI 

1) Aceste 'duoe semi-ztihuii sunt şterse d'ua mâna pro :aică, şi înlocuite 

cu acestea: 

a dusi, vai! mutulă iapa! 

.. p9 ună cotorii de cepă,



Aici am venit, 

Bine am trăit -. 

Cu ţuică de prune 
Și mămăligă bune, 

„ Zeriă şi dulce lapte,: 
„Buni cât nu se pâte, 
“Ce prin Bucuresct ... 

Nu le ma! găsesci. 

| "1870. 
PNI SN 

  

i 

Nimicii mai preţiosii de cât cugetarea ce încon- 
_gidră dulci suveniri, - „1869. ulii 15, 

Bu... 

SN SI NON Na ore 

Ruisscau, pavillon, rocher, 
Tout m'invite ici ă rester ; 
Et c'est parceque je ne le puis 
Que je les quitte ă regret. 
Adieu donc tout ce que jadmire! 
Je vous le dis en partant avecun soupir; 

„Mais si Tannce prochaine je dois revenir, 
Je e vous souhaiterai ie bonjour avec un gai sourire : 

1868. linii 13 „Elena V. 

SN SO INN A, 

> „Unde este a mea scăpare? 
„* Unde este allu mei remedii? 

Că sufferii fără 'ncetare 
De duot ani şi unulii medii. 

1.) Riă, pavillon, stâncă, totulă mă invită a remânea aci; şi fiind că nu 
potă, le lasă cu părere dz reă. Plecând, gică adio cu suspine la totii ce 
admir; şi de va fi să vit şi la annulu viitora, vă voii saluta atunci cu Î- 
nima voi6să,
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Negreşit, nu mă "'ndoescii, 
Am să fiii de tot salvati 
Daca d'aici eii privescii 
Natura ce ne-a creat, | | 

869 lulii 15 e G. V—. 

De desubtulii acestor versuri se citesce: 

Poeta nascitur, non fit.*) 

” A. Carp. 

SOD 

  

Pe păretele despre Est. 

Adio, locuri iubite! Adio! Și pâte pentru tot-d! 
auna! Căci nu ştii daca a mea inimă, care bate acum, 
va mai esista mult, 

1869 Iulie 14 Elena D. 
Ne SD SSN IND a Sr asa 

" Am Veniti aici; și atât din ospitalitățile prece- 
dente, cât și din present, am credutii pe D. I6nii 
Persescu unii alli duoilea Avram. Rogi cerulii de 
recompensa sa. 

1869 August 5 N Ț—. 
« „. sa 

Chioşchiule iubite. am venit a te visita, şi a" 
spune ţie plengerile melle. ce nu le ver uita. 

N... 

2) Poctulă s se “nasce, nu se face,
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Reposes-toi, mon âme, en ce dernier asile, 
Ainsi qu'un voyageur qui le coeur plein d'espoir 
S'assied, avant d'entrer, aux portes de la ville, 
Et respire un moment Vair embeaume du soir.!) 

1867 Aug. 24 Elise G—a 

    

Remâi! în suvenire 

A mea fericire!" 

Pe malul -acesta . 

Grozav n'am îtristat, 
Când am vădut acesta. 
O dată am strigat: 

Ah! Dumnedeuli mei! 

Noaptea întristată, 
J)ioa fericită, 

Ah! a mea senină 

Grozav m'am întristat! : 

Pe cât am umblat 

Ca asta n'am vădut! „- 

1863 G. St—ici. 

Subt aceste versuri se citesce: 

Sic de nuntă, 

lea Zanfiro! 

Munţi, câmpii și delluri, precipisi, taline, 

Stânct, păduri, fântâne. vot ce adt pe mine 
Plină de intristare şi pierdut m'aflan. 
Plângerile melle veniți d'ascultaţi: 

    
1-4 Repausă, surtiete allă mea, în acesti ultimu asili, asemenea unui cal“ 

lătoră care, cu inima plină de speranşă, s'aședă puşin la porţile cetăţii în- 

nainte d'a o visita; și respiră ună minut acrulu băl:ămitoră allă serei.
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Căci viii a cânta 

Viea mea durere ce. n'o' poti: uita; 
Însă cine pote: să'mi alline chinul? . - 
Cine'mi înțelege dorul” şi suspinulu ? 
Oare iarba „tristă? Marmura cea:rece? - 
Țărmulu ce nu simte? Riîulii care trece, 

Repede smulgând 
Lacrâmile'mi triste, din inimi i plângnd? 

Oh! ascultă'mi plinsulu, Zînă immortală! 
Si de m& condamnă sârta: cea: fatală 
A peri în fl6rea vlecei melle june, 
Nu uita aceea ce voescii aţi 'spune: 

: Că şi daca mori, 
Mortea mi se trage de alu teii amorii! 

! 
ONNNSN IND INN 

a - “, 

O! tu splendidă pavillonu! Pentru! cenu faci cu- 
noscut dorința ce în momentulti acesta a appâr ut 
în interioruli mei? Și numai cul se cuvine. 

G.YV. 

De desubtulă acestor renduri e 'scristi : 

Bine, Madame Sil... , , aia Ta ay găsit să faci 
„romance ? 

  

SN 

t 

 Jadore ces montagnes! 

„Elise G— a. 

aia 

    

„Je taime, aime moi aussi. 
L, C. 

 



Nimic ma! plăcut nu este, 
P'ântre munți şi peste delluri, 
Decât când omulă privește. 
Girlele ce sînt în valluri. 

x... 

Frungă verde trei scaeți, :. - 

Dă-ne, Dâmne, la poeţi : 
-Să ne scrie pe păreți, 

Și să tâce la bureţi, - 
Fundescu. 

SPIN 

  

SNL 

Adio, astădi, allu mei mici babilion, în care am 
petrecut. în tine ma! mulţi 'ani, după cum arăt; a- 
semenea și-prin toți Jrații ici munți. Am stat vara 
și iarna, şi! am visitat, în care am vădut: tâte sta- 
turile, înălțimele, şi strimtorile, . ».. 

IL. P—, 

SL SN N SPL SN NIN 

Pi ! 

Que me sert ces palais, ces valloas, ces chaumitres ? 
Vains objets, dont pour moi le charme estenvol€, 
Fleurs, rochers, forâts, solitudes si cheres, 
Un seul âtre me manque, et tout est dâpeuple. 

1867, Aug. 24:  . : Elise G—a, 
. 

PV 

  

Gonitii de sârta crudă, 
Și fără remuşcare, 
Cătaii cu întristare 
Uni locii de adăposti;



Acestă stâncă fusse 

Care să îmi alline 

Furtunele rîipâse. 
G—d. 

Am venit, am'ospătatii, 
În palatii m'am desfătati, 
Ş'am rămas prea încântatii. 

1869, Sept. 28. I. C—scu. 

Pe păretele despre Vest. 

Cu ocasia ducerii melle la Penteleii, am veniti 

şi pe aici; și am rămas mulțumit de acestii aerti 

ce am priimit din pavillonii. . 
1870, Sept. 5. Alex. Rus—cu. 

E Na SES a a Sar N 

Intrând în acesti pavillonii, am fost încântat de 
frumuseţea lui!.) 

Elevulu CL—E. 

RS pr aa apr 

Am venit la Biscă, 

S'am mâncat o giscă, 

Gisca nesărată, 

Inimă ?nfocată. 
7. A-u. 

N 

1.) A înțellesă ncgreşit frumuseţea tabloului vegut din pavillonu sai după 
stâncă; căci pavillonulă, care e de scânduri, și forte simplu, nu pâte în- 
cânta prin frumusețea lui,
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Adio, pentru tot dauna! Căci pînă la tâmnă nu 
se va mal audi de numele meu! 

1869, Iulie 14, Caterina G—d. 

De desupt e scris: . 

| Amin! 

  

. 
Pe păretele despre Sudii. 

Jai visit€ ce pavillon pour la dernitre fois; mon 
coeur a €t€ perc€ d'une flâche qui mra brulc, pour 
toujours. ). 

1869, Aug. 2. AG, 

Nan 

  

Dr 

Vanitas vanitatis, 
Et omnia vanitas ?). 

P. M. 

= 

  

RAND PO 

Elevi din scâla de medicină, fârte încântat de 

pavilonul acesta, şi de aerulii cell curati, lasi 
de suvenire numele mei; dar ce folos! Sint încă 

crudi să potii lăsa în cântecele melle pe privitori. 
Adio!. 

1863, Aug. 13. G. P—n. 

. 

  

Muritorii nefericiti 

A găsit pentru unii minutii 

1.) Am visitati acestă pavilloni pentru cea dinurmă oară ; Şi inima mea 

a fost pătrunsă d'ua sagctă care m'a rânit pentru tot d'auna. 

2.) Deşertăciunea deşertăciunelor! Și toate sunt deşertăciune !



“În astti pavillonă plăcutii 
Tot ce: Pa mulțumită. 

1870, Iulie 24. Maior A—an. 

  

Adio, Pavillon! 

Kioşkiule, în tine 
C'unii amicii iubiti 

Ua lună ma! bine 

Ei am vieţuit. 

Dulce fericire 
„Aici am gustat, 
Ce nici ua mîhnire | 
Nu-o a tulburat. 

Sperii să te vădit iară 
„Peste unii anii ei - 

E Cu-a mea soțioară, 
aa "D'o vrea Dumneget! 

Spînzură adi la tine A 
În cuiti Lira mea;. 

lar eti iaii cu mine 

- “ Suvenirea ta, Ma 

1862, Aug. 16, a C. D.A. 

  

Subt acestă poesie, scrisă de Silfulu tei cu creionulii 
d'asupra uşei pavillonului, se citesce următârea strofă
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Poetul Aricescu, lăsându'șt lira aci, *: 
De viforile ierne! săraculii ammuți ; - 
Si vrînd: să sb6re iarășt șontic! p'allu seu Pegasti 
Intrunit noroiii sârmanuli cădu pînă în nasu. 

1871, lulit 8. | : Gr. G. Tocilescu. | 

Sub acestă strofa se citesce: 

Guşterii târritoră 
“La Şoimuli în sboru 
Cată invidiosi, 

"Fiind fârte jos, : 
1871, lulii g. * | CD.A. 

"De deșubtulii acestia se citesca: Ei 

Şoimulă jos nusetirraşce, Soimulii nu & Cameleoniti; 
Ellă prin apriga furtună sboră mîndru neclintit; 
Si vol, poetaşt de baltă, singuri fără de rușine 
VB numiţi Şoimi, când nu sunteți decât nisce bieți 

i "broscol, 
1871, ulii 10. -: o Gr. G.T. 

* 

În fine, de desubtulii aceste! strofe se citesce; 

Faptele vorbescii de sine, 
i Ort ce-ar glice cef pitici. o 
-_* Muşcele nu 'sunt Albine. | 

Nu Vattingeți de Arid. ... 
„1871, ulii, 12. | CD. A. 

POTOP aa
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ME oprescii aci, amice nevoind a abusa 
De a ta delicateșă şi de paţienșa ta. 
Am probat destul aceea .ce la începutii am disii: 
Că ori cine visitesă stânca care am descrisii, 
Se simte poetii îndată, chiar daca nu e dotatii 
Cu talentul poesiel; şi cregenduse'nspiratii, 

Face versuri cum-ar face nisce haine unit cismar, 

"Sau unii croitor carrite, saii politică-unii brutarii. 
Asta îmi adduce-aminte satira lui Boileau; | 

Coppiesi câte-va versuri, ce le admira Rousseau, 

C'est en vain quwau Parnasse tn temâraire auteur 
Pense de lart des vers atteindre la hauteur; 

Şiil ne sent point du Ciel influence secrete, 
Si son astre en naissant ne l'a forme potte, 

Dans son gânie ctroit il est tonjours captif, 
Pour lui Phebus est sourd, et Pegase est retif. !) 

Unii vodevillistii de spiritii, care se chiamă Moreau, 
Eată de Pegasii ce dice, imitând pe Boileau: 

Pegase. est un cheval qui porte 
„ Les grands hommes ă Phopital.”) 

Norocire, frate Iorgu, că nu suntem +6meni mari; 

Norocire şi mail mare că acestia sunt rari: 

Înţelegii tiran ca Bomba, și ca Bismarcii diplomati. 
Să viu la subiectulii nostru de care m'am depărtatii. 

Dintre căllători, aceia ce nu vor de.risii să fie, 
Să mulțumescii să citese dintrua. bellă poesie 

1-) Eată sensului acestor versuri, cu grei de tradusti, şi prin care se cri- 
tică versificătoril fără vocaţiune. 

«În deşert se silesce cine-va a face pocsii, daca Natura nu l'a creată poetii; 
a fi poctu, fără voca lui Dumnedeu, este a se cspune a fi trântit de Pe- 
gasti (callulă mitologiei alli poeţilor) adicăa deveni ridiculu. 

2.) Pegasul duce adesea pe 6menii cci mari în spitalulă de nebuni.
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Vre ua strofă, potrivită cu starea ininiei lor, 
Melancolică ?n “durere, şi voi6să în amorii.: 

Nu e piatră nici perete pe care să nu citesc! 
Nume proprii sati versuri, românesci sati franţusesct ; 
Chiar pe ușa învechită camerei ce locuescii 
Dece versuri prea frumâse dela un poetii citescii: 

Le torrent mugissant €cume 
Contre les rochers qu'il pollit; 
II tombe, rejaillit et fume, 
Et couvre d'une €paisse brume 
Les arbres penches sur son lit. 

Les cascades qui rebondissent 
Et qui confondent leur fracas, 
Partout tonnent, partout mugissent; 
Et les airs au loin retentissent 
De leurs effroyables âclats.!) 

P6te voesci a cunâsce numele acellorii Domni 
Alle cărora inscripții le-ar cititi în pavillonu ? 
Permite săți spună, amice, că esci prea pretenţios; 
P'unu poeti ași înțellege ca să fie curiosi, 
Dar uni ingineră!...EX bine! ei nu potii a satisface 
Legitima ta dorincă ; însă toti ce potii eu făce 
E a'ți spune la ureche prenumele tuturor, 
Luându'my permisiunea, fără voea Dumnelor, 
A" trece la nemurire pe fugossulii met. Pegasii, 
Ca și: pe proprietarulii acestui frumosti Parnasi. 

  

1.) Spumegosulă torrentă urlă p'entre stânerle ce le lustruesce ; apoi, - 
rostogolinduse în abis, ridică în acră un fumu ca. ua brumă desă, cu care 
accopere arborii înclinați pe albia lui. Săltătârele cascade, unind sgomotală 
lor cu allu torrentulul, fact să resunne aerulă în depărtare de vuetulă lor 
îngrozitoră, , 

- | . 4 Ă



PODULU GRECILOR ȘI PODULU CALLULUI. 

Astăgi m'am urcatii călare peună munte ascuţitii, 
Ca uă oră depărtare, Podulii Grecilori numitii, 
Lăudându-mi se fârte de cei ce Pai visitatii; 

Şi într'adevtr, amice, că nu am fost înșellatii. 

Senini era orizontulii, dar pe ceră erai mulți nuori. 
Muntele acesta este aşternuti întregi cu flori. 
Uni frumosii amfiteatru înaintea mea aveamii, 
Cu cinci trepte de munți varii, ce cu nesațiti privemi. 

Spre resărit sai la drepta, Fulgerişul lui Persescu; 
În valle, stabilimentulu alli Domnului Borănescu; 
Și la Nordi, Piciorulă-caprii și măregulti Penteleu, 
Care domina toți munţii ce de aci privemi ei; 
La appusiă era Siriului, care e fără egală; 
În fine, în depărtare, Caratmanulii colossalii. 
Am admiratii două ore,'fără a mă sătura, 
Astă bellă panoramă, ce nu o potă desemna: 
Căci asemenea tablouri penna nu pâte descrie; 
Slabă e și imperfectă ori și care poesie. 
Stam lipitde acest munte cum stă ferulti de magnet, 
Ca s'appreţiesi frumosul trebuie să fii poetă: 
Adică s'at foculă sa ru șua bogată fantasie. 
Am gustat dioa aceea ua perfectă bucurie!
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Pe când coboram astii munte, conductorul m&nvita 
Să ma! visitesă și altul ce în faca nâstră sta. 
— Cum se chiamă acel munte? — Podul callului, îmi 

a spune. 
— Mai frumosi de cât acesta ?— Mult mai frumos! De 

| minune! 

Munţii toți at pentru mine ua attracție nespusă. 
Am trecut printr'uă pădure numai de brădet compusă. 
Igienicăi este suculit bradulă mirositoriă : 
Ell dă viaşă și putere plăpândului muritorii, 
Am urcat mal mult d'ua oră, când mă pomeniită pun, 

| - plaiti ; 
Și mă creguiti de ua dată că mă aflu chiar în Raiti. 
Podu callul e uni munte maestosti și colossalii: 

„De elefanti are corpulă, și capului seii ca- de call; 
Iar pe corpul lui cellă falnicii unu postav verde era ; 
larba mâlle ca mătasea, affene sumă. avea; 
Poallele lui îmbrăcate cu ună codru desti de bradu; 
Și când privesci jos în valle, adincime ca în ladu, - 
Unii ocânii avemii în fașă de păduri și munți înalți: 
Codrii frumoși, plaiuri mindre, de Bucegi predominați. 

«Lira ta accârdă, Musă; căci aci escl,inspirată. » 
Insă Musa- ședea mută, căci era estasiață 
D'acea bellă panoramă, de acellă tabloii frumosi. 
Respectaiii a ei tăcere, m'așegaiii pe iarbă: jos, 
Ş'admiraii, tăcut ca dînsa, opera lui Dumnedeii. 
Mare este Creatorulă! și cât de micii cram eu! 

Aşi fi .dat trei ani din viacă să fiti ua oră pictori, 
Ca să poti a reproduce astii tabloii nemuritori ! 
Sfidă penna cea mal ilustră, chiar pe Hugo gloriosii, 
Să pâtă. fidelă descrie acestii tabloi grandiosti.
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Numay penelluli, elli singură, ar. reproduce abia 
Panorama cea sublimă care sta în faca mea. 

Sunt hotărât ca la anul să viă aci i însoţită 
„De pictorului 'Trenk, ce este un artisti prea renumiti; 
Făr'egală în România, ilustru piesagistiă, 
Alli naturei cei frumâse Trenk e unii fideli copistiă, 
Asti artistii necomparabili. Mudeulii nostru-a dotati 
Cu tablouri immortale, ce de toți sau admirat, 
Ceea ce e. Grigorescu î în portretii, unii Rafaeli, 
Este Trenk în peisagiuri, reprodusse prea. fidel. 
Elli ar putea reproduce cu talentu” minunati - 
-Minunatele tablouri cari m'au estasiat. 

Pe.când admiram tabloul, culcat p'un covor de flori, 
De ua dată mă&mpres6ră ua cecă dessă de nuort- 
Dioa se preface ?n n6pte, tunnetele bubuescii, 
Ca unuă-fociă de artificii fulgerile strelucescui, 
-Vînturile deslăncate șueră spăimântător, 
Arborii trosnescă în valle.cu sgomotii îngrozitorti; 
Trăsnetele despicu nuorii; și în câte va momente 
Isv6rele devin gârle, gtrlele devin torrente; 
lar torrentele, ua Mare cu talazuri spumegâse, 
Pe. cari. plutescti mari arbori, vite, herăstrae, case. 
Văile începu să urle cu vuetă spăimântătorii. 

Vântul însă sparge nuorii; S6rele strălucitor 
Cu Curcubeulu appare, și radele“i colorate - 
Picâturele de apă le preface”n nestimate. 
Limpede e atmosfera; Natura s'a 'nveselit ; 
lar insectele grămmadă din cuibul. lor aă e 

Văduiu întrua semi-oră Haosulti spăimântătorti | 
Și creaţia Naturei: spectacolii nemuritoră!
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Eată, frate, un spectacolii ce m'a impressionati ; . 
Eli va sta în t6tă viaca în memorie”mi săpatii. 
Ellă îmi dete ua idee de potopul din Scriptură. 
Mare e a ta putere, potentissimă Natură! 
Recunosci că chiar penelluli este fârte imperfect 
A descrieașa spectacolă. Ochiul numai e perfecti: 
Căci ellă e photographia sufiletului omenescii, 
Operă nemuritre a artistului cerescu; 
Ellu p6te să reproducă cu amănuntele tâte 
Și spectacoli şi tablouri, d'apprâpe sau de departe. 

Mai fiind mult pînă sera, m'am 'suiti iute pe callă, 
Și la stâna astui munte am urcat Pun frumos dell; 
Aci aflaiă, ca'n toți munții care visitassem et, 
Câţi-va pătimași din țerră, ce de peptii suffereu grei, 
Desolaţi că. începusse timpulă rece și ploiosti, 
ȘI gătinduse să viie cu toți la Persescu, josiă, 
Baciului îmi întinse masa: mămăligă, brândă lapte, 
Ș'apă rece de' isvâre; iar ei, în schimbă pentru tâte, 

„I dedeiti rachiă de prune și tutun de cellii turcesc. - 
„—Să trăiesci!îmt disse Baciul, de mult asta eii doresci; 
Sunt sătul de lapte acru, sffletulu mi s'a măcrit! 

Luaiii apoi dioa bună, şi mă 'ntorseiti fericitii, 
Când eram la Podul-Grecii, s6rele era sfințiti ; 
ȘI pe. ua Lună ca a glioa la Persescu am sosit.» -



înzag Bișoi 
soceseneaneee 

În epistola acesta în descriti .ua preâmblare 
“Ce am făcutastădi singurii, cu piciorulti, nu căllare, 
Pînă la acelli locii unde Bișcele se împreună, . 
Formând ambele ua gîrlă sgomotâsă şi nebună. 

Făcemii pe la șepte ore cura de zerii pe Rossile, 
Uni plaiii verde, cuflori multe, şi pe unde vegi copille 
Coborând cu 6lle pline de smeură și de fragr; 
Repausam câte-odată la umbră dâsă. de fagi; 
Repedele cursii allui Bişcei cu plăcere îl urmam: 
Si, legănatii d'allii.ei sgomotii, vise de aurii făcem. 
Comparam eii capitala, plină de prafii şi noroi, 
Si apa el cea ca braga, şalle grămmedide gunoi 
Intrigile scandalâse, şi sgomotul de Tartarii, 
Si corumpția fatală, şi traiuli acelli amari, 

Le comparam cu Natura care mă încongiura, 
Si cu apa de sorginte care dulce murmura, 
Și cu liniştea-astor locuri ce respiră poesie, 
Si cu fiingele simple ce nu cunoscii viclenie; 
Si diceam: «t6tă viaca în astii locti ași trai eii, 
Admirând bella Natură, și căllătorind mereii; 
Însă acesti visi de aurii neputând realisa, 
Să venim cel puțin vara duoă luni aici a sta,»
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Pe când mt gîndem ei astfel, lângă Bisca m'am tredit. 
„Mal ântâiă luaiu ua baie, căci.eram prea obbosit; 
Și apoi, trecând torrentulă, de un toiagi redimat, 
Am urcat dellulă din drepta, numai cu flori semănat. 
La stânga este unii munte c'ua vedere piitorescă: 
Un piciorii din Curse, care sânrănă c'ua șea turcâscă, 
Între duot pietroi cât casa, sfărîmăture de stâncă, 
Este ua frumâsă bâltă, ua Ghenune prea adîncă, 
Limpede și maestâsă, ca ua pilnie formată, 
Unde chiar înnotătorulii este absorbitii îndată, 
Pugin mai sus e ua gâîrlă ce cu Bisca s&ntâlnesce 
Sub duoă pietre-uriaşe, şi în câstă o isbesce;: . 
Ambele pietre lipite, în formă de ziduri mari, 
Semănă cu dot mari fildeșt, sati duoi Cerberi în Tartar. 

„Primulătorrentă, numit Bîsca, e ua gîrlă maestâsă; 
Aliu duoilea, Bîsculica, repede și furi6să; 
Dastă dată Bisculica pe Bîsca o învingea, - 
Căci o ploasse la c6dă, şi turbată ea venea; 
Dar în starea cea normală, Bisca e cu mult mat tare, 
Și e 'nvinsă Bisculica de surora ei cea mare. | 
„Lupta între aste gîrle mai uă oră-am admirati, 
Încântat da 'lor vedere, d'alli lori sgomot legănat. 

Ambele Bisci aisorgintea în munții cei din Ardeli; 
De acillea strebatu elle, în cinci ore șunti firtalu, 
Vr'o trei deci de munţi saii plaiuri!) pînă unde sem- 
e A _- preună 
Cu altă girlă, Buzeuli, .ca și elle de nebună. 

1.) „Munții p'Entre cari curge Bisca sunt: Răcăuţi, Pileșulă, Cupanul, 
Nemeşbetu, Delulu bătrîni, Secunulă, Coruiulă, Cernatulă,. Viforitulu, Pla- 
iulă Penteleu, faca Tegii, Vallea-Dracului, Podulă-Callului, Cornului şi Cur- 
sele, unde se împreuna cu Bisculica, la Vişan, . . 

Munţii p'Entre cari curge Bisculiga sunt: la dreptă, Zănâga, Belescu, Ciu- 
lapoşu, Micleuşulă, Picioruli-Caprii, Cursele; la stânga, Muşa mică, Mușa 
mare, Giurgiu, Furulă, Brezeulă, Măceşulă, Resboiută şi Cursele. 
„Ambele Bisci, unite la Vişanu, formesă Bisca care curge p'entre Ivaneșă 
şi Rosille, şi p'ântre alți munţi cu diflerite numiri, împreunta :use cu Bu- 
zeulu din jos de Vama Rossile,
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Între Bîsci e lăcuinca a lui Dragomir Vişan, 
'Vinătorii de urşi şi capre, și un fârte brav mosten; 
Socia lui, Mari6ra, ce a fost forte frumâsă, 
Îmi improvisă îndată ua patriarcală masă; - 
lar fiiulii lor, Ionică, un f6rte frumosi flăcăii, 
Semănând .la chip cu măsa, la curagiii cu tatăl-sei, 
Îmi offeri la plecare dece păstrăvi affumaţi, 
Cerând în schimb praf şi glânge, ca să'mpusce urşi 

o | roşcaţi;, 
"I am promis cu mulțumire, şi-i am dat cu 'mbilșugare. 

Dup'ua oră de repaosii, am trecut gârla căllare; 
Și inspirat de tabloului ce în faca mea era, 
Descrisseiti acestea toate ce citişi acum mata. 

Pe sub muntele-Ivaneșulii, care este frecantatiă, 

M'am întors totcu piciorul, pe un drum ma! variat; 
Pe aci turme de capre, lăcuince omenesci, - 
Mici cascade și isvâre, și echouri întâlnesct. 
Pe aci e şi castellulii lui Beizade ce-a murit!.) 
Famillia lui possedă virfulă celli mai ascuţitii 
Din șese munți, cu numirea cea vechiă de Pentelei,?) 
Și între .cari Colossului e cloşca cu puii să. 
Ași vrea să am acea cloșcă; dar poeţii sunt avuţi 
Numai în idei și rime, cari nu producă bani mulți. 

Am trecut multe vălcelle, multe delluri am suit, 
Mergând tot pe lîngă Bisca; și în fine m'am oprit 
La cătunului disi Vârlamulu, p'ua stâncă lată și grâsă, 
Pe sub care curge Bisca, și avind formă de masă: 

1.) Costache Ghica. | , 

2.) După numele unui vechiă proprietară all aceste grupe de munți, 

anume Pandele, după cum ne-a assigurat D. Persescu, care possedă şi, D- 

sa parte din acești munţi pitoreci.



  

” 

Cursului Biscey pe aicea. merită a fi vedlut. “a S 
Celle mai simțite versuri pe aici eu le-am făcut 
Riuli e brodată cu stânce, ce nenumerate sînt, 
Rumpte din munții: d'allături la sguduiri de pămînt. 

„Mal lavalle de Virlamulă unt pietroiti e monstruos, 
Tot pe marginea frumâsă a torrentului spumosii ; 
M'am urcat p'acestă piatră, şipe ginduri eii m'am pus; 
Comparând viaga nâstră cu all torrentului cursii: 

«Girlele sunt nisce vine, Mările sunt mari artere, 
Inima este Ocenulii, ce împinge cu putere 
Apelle sclle în munte, creerit acestui globii; 
Apelle Mării sărate, pe cari munţii le-absorbii, 
Devin isvâre plăcute, cen pîrae se prefacii, 
Şi piraele în gîrle, și gîrlele Mări se facu; 
Și Marea'n Ocenui se varsă, ce eun întinsă bassinii, 
Sati unii immensi reservorii, de vieţuitâre plină. 
Astfel, pămînt, apă, aerti, şi lumină, şi caldură, 
Dau viaşă şi mişcare la tot ce e în Natură. | 
Iarba ce calci sub picidre, mâncată de vaci Și oi, 
Devine.carne şi lapte, ce ne nutresce pe noi. 
Vegetale, animale, corpuri -chiar nesimțitâre, 
Urmâsă legea făcută. de Puterea creatâre; 
Omuli singur îșt permite legea sacră a călca, . 
Dar.chiar în călcarea legi! află şi pedepsa sa. 

Natura este unii templu, și Sorele unii focarii ; 
Şi artistul și poetulă preoți sunt în astii altarii; 
Fie care priimesce din mâna: lui: Dumnegei 
Focul sacru, şi prin care ei devini egalul sei.» 

Unu amicii all mei de spiritii, căruia i citâm eu 
Nisce versuri ca acestea, disse: «Pe sufiletul meu!
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Unii anii ași.da din viacă ca să poti vedea și ei 
Ceea ce vede poetulii: angeli, templuri, Dumnedei; 
Căcteii nu văd încredincădecât munți, păduri, isvâre.» 
«E ua probă căi lipsesce inima cea simțitoare, 
1 respunse ua femee, cu ua fină ironie. 
“Suffletulii de poetii este ca și ua photografie, . 
Care resfrînge obiectului de dece ori ma! frumosii 
«Decât e realitatea ; suffletulii lui cellii focos. 

Lampă e ce se consumă luminând pe muritori, 
* Far e ce arată navei 'abisulu îngrozitori, 
Instrumentii e dV'armonie ce durerea allinesă ; 

Este Sârele în fine ce Natura 'nsufilețesă. 
Şi artiştii şi poeţii sunt nisce mici creatori. 
— Însă noi ce suntem oare ?—Nisce simpli! muritori. 

— Elogele Dumitale, i gisseiui, sunt complimenti; 
Poetulii e ua fiincă allu căria elementi 
E frumosul; iar femeea, ce'nțellege pe poetii, 
E focarului poesie! care residă în pept; 
Și în pepti inima batte, unde &:sacra armonie; 
Aşa dar, fără femee, nici amori, nici poesie.» 

lar amiculi mei atuncia respunse cu unii surisii; 
— M'am întrebat prea adesea, şi deștept cum și în vis 
De ce simpatisă oare femeea pentru poeți? | 
Fi-va că aste fiine parii a fi nisce comeți? 
Că femeea și poetulii sunt chiar niște flutturei? 

Șati că sunt estremi în toate, șipoeți ca şi femei? 
— Te înșelli, gisse femeea. Ca și not, poetului are 
Și devotamentă heroicii, și sublimă abnegare, 
Şi amorii focosii şi sinceri —De şi e cam sburătorii... 

_— Şi iubire d'omenire, și d'allii patriei amorii.: 
— Di mai bine că poetulii, prin amorâse sonnette,; 
Flatesă mult vanitatea a femeilorii cochete;



Poate că. cunâsce încă și secretele plăcerii, 
Și scie ca să alline și turmentele durerii. 
Bărbată ellă, prin rațiune, forcă şi concepțiune, 

- Și femee prin simțire, tactti Șimaginațiune, - 
Poetulă 'e. prin urmare ore-cum unti omiă completii. 
Eată .de ce ua femee simpatisă c'unti poetă, » 

Chestie d'appreciare, i respunseiă i surigend; 
Și am curmată dialogulă, ună altu subiect începînd, | 

St venim la cestiune. Pe fie ce delhă şedemi, 
Şi impressiile melle pe hîrtie aşternemă. 
În- acea di fericită în ceri am fost transportat! 
Musa mea, forte dispusă, multe versuri "mi a dictat; 
Cu toate. astea, amice, îmi venia în gînd mereă 
Ua strofă din Lamartine, care 'țiam mal spus- -o că. 

* Fleurs, rochers, forâts, solitudes si chăres, - 
Un seul âtre vous manque, et tout est depeupl. 

Bardt francesă, tu at dreptate! A! poetul Lamartin, 
.Preotu all divinitaţii, este unii profetă divin! - 
Allă acestul seculă este untă. oraculii, Semi-Dei: 
Priimind ellă foculti sacru din sînulă Iul Dumnedeii, 
L'a. împrăștiat în lume, cum împrăștie unii soare 
Şi lumina şi căldura, „de viacă produccătoare. 

Era apprâpe cinci ore. Coborti pietrosul.. munte, 
„ Sărind ca ua capridră, şi trecând Bisca pe punte, 
Urcaiu iute dellulă unde este modesta mea casă; 
Căci. sunasse clopoțellultă care ne chiema la masă, 

Dup' uă lungă preâmblare, lihnitulă stomahii ali me 
Cu ua mare Stăruingă reclama tributul sei,
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Am mâncat'cu -mare poftă, cum înţelegi Dumneta, 
Respunglând fârte laconic la cel ce mă întreba: 
«Unde ai fost tâtă dioa? Și cu cine-al fost, poete ?» 
Întrebări ce în credință mi se par 'cam indiscrete: 
Numai 's6ca Și. amanta, şuni amicti adevărată, 
Contă de alle selle fapte poti cere unui bărbat, - 
Asta probâsă, amice, lipsă d'educaţiune, | 
Adio, lorgule. Astăgt plecă în altă-escursiune, - | 

  

pi. “e 2 LA a



= MOCERULU şi LOPĂTARULĂ. | 

  

Într'ua sâmbată, amice, din, lina cea de cuptorii, 
Însoțită deună. professoră !) 'şi d'uni june conductor, 

„Ell pe josii şi noi căllare, am plecat pînă în qfori 
Peste: dâlluli Fulgerişulu, care este numai flori, 
Si vedem uni foci p'unii munte, ce arde necontenit, 
Și pe care focti săteni foculii nestinsă lau numit; 
Acesti focse află tocmai p'un.munte la Lopătarii; 

„ Dar ca.săajungi la dânsuli, cată să veşii pe Mocerii: 
Uni altă munte, unde este ua. insulă plutitoare 

"Pe unti lac, d'ua adâncime. care nu € aşa mare, 

Înţellegi, iubite Iorgu, cât eram de: curios! . 
Căci sunt curioși poeţii. ca şi secsulii "cell frumos. 

Cobort și urci văl, și dălluiă, variate ŞI  fiurmâse ; 
La orisontii, de departe, numa! plaiuri grandidse, 
Cari untabloii formăsă demn deuni penellii vestită, 
După tre! ore, în fine, la Mocârii noi am .sosit.?) 
P'alli Mocerului vîrfi neted euni lacti mare cu pesc e 

: ŞI. mici insule cu arburi ce pe. apă lin plutesce, 

1.) D; Gr. Stefânescu, professore de sciingele 'naturale, 
„2 Proprietatea unui D. Kirculescu' din Buzei..
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Pe când vîntulti sufflă tare; insulele sunt formate 
Din putregaiuli de trestii şi din vegetale-uscate, 
Unele avind lățimea de ua palmă și mal bine; 
Dar, când te urci pe vre una, ea să affunda c cu tine. 

Neam primblată pugin pe baltă p'un pod în formă de 
plută, 

Care de proprietarul este într'adins făcută, 
Simți ua nespusă plăcere .p'acestii laciia te primbla, 
Şa. vedea acelle insult de vânturi a se mișca. 
Sper: că ?n vara viitâre să admiri cu tine eă . 
Aceste frumâse locuri, daca o. vrea Dumneget. 

Diapruz ua: “oră de repaost, am plecati de la Mocârii 
Coborând repedea câstă 'până jos în Lopătari, 
Când căllări, când cu piciorulu, câsta fiind prea rîpâsă; 
Locul e plini de sorginte de sare şi de puci6să; 
Munţii cari încongidră 'satulu numită Lopătari 
Sunt nisipoşi și sălbateci, făr'unii firii de iarbă chiar, 
Sorgintele de puci6să din astă localitate 
Conţin iodi, magnesie, şi sunt prea mult căutate. 
Credem că proprietari! astor ape minerale, 
Fiind că ati şi mijl6ce şi avantage locale, 
Vor imita pe a eia ce sciii a se folosi, . 
Spre a. îndeci venitul, fără mult a cheltui. 

La Lopătari întâlnirămi unii cunoscută din Buzeii, 
Ce ne ospătă prea bine, căci altfel sufferem grei, 
„Ma! ântâiii că nu luassem de cât merinde p'ua di, 
Și pe drum schimbasem planul, dorind nâptea a dormi 
La: foculă -nestinsă ; în urmă, la Lopătari nu găsesci. 
Mal nimică d'alle mâncării; cată să te căpuesci- 
Cu merinde de a casă, merinde: cu'ndestulare ; 
Căci pe munţi căllătoria face poftă de- mîncare.
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. Am plecat iar împreună, după ce'am visitat. : 

Duo& blocuri mari de sare, vrednice de admirat; 
Si luând-o“ pua potecă, romantică, dar pietrâsă, - 
Am coborit în Slănicului, ună pîrtă- plin de puci6să; 
Apoi, după ce urcarăm unii dellii cu poent frumâse, 
Am mersi mere totpe matca unei gârle sgomot6se. 
Pe la cinci sat șese ore, âtă 'n fine cam sosit 
La foculii nestinsii, pe care de departe Pam zărit. - 
Pe focii era vă căldare, şi lîngă ea unii dogară. 

—Cum se chiamă loculă ăsta ? Aici e la Lopătar. . 
— Dar acest munte cu focul? — Se numesce la Smolenu. 
—Şi numele D-tale ?— Eit sunt Gheorghe Ungurenu, 

Şi: dogari: de meserie, tot din satulii Lopătari; 
Vara facii doniși aice, şi m& ducii p'a casă rar; 
Și cu vitele chiar iarna tot aice locuescă. 
— Allă cur este acest munte?—E d 'avalma, moștenesc. 
—Ce să fie foculii âsta?—De unde vreisă ştii ei? - 

„Asta este ua minune; puterea lut Dumnedeu | 
Căci astii focii de vint se stin ge, şi iar se apprindei iute.» 

Și unind fapta cu vorba, esperiinşe plăcute - 
Făcu moșulă, stingând- focul: “uă mătură de pelină; 
Şi ua flaccără "li. apprinse, d'odată, ca din senin. 

În timpulti acesta apa din căldare, colcăia, | 
Și moşti Gheorghe Ungurânii uă mămăligă făcea, | 

—De mult. pe foc e căldarea?-—Pe când urcat D-ta 
Pussessem. de mămăligă. » | 

„ Dece, minute eră. - 

Așa dar « e gazii acesta, şi este gazulti fluidii, 
Care adi înlocuesce gazulă numit licuidu.
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Atăta putere are când astii gazii e concentratii, 
Încât în dece minute ârde ună bății cam uscati; 
Probă, că subt acesti munte este unit deposit mare 
De cărbuni; căci focul arde de seculi fără 'ncetare. 
La "ntunericii gazulii este îndecit mat luminos, 
Încât, văgdut de departe, face unii efectii frumos. 

. 

Adinciii cui sapă loculă unde gazulii volvora, 
Și deveni și mai viă flaccăra ce lumina. 
Nu voiii uita nici odată plăcuta impressiune 
Ce îmi causă atuncia: acea pretinsă minune. 

Lîngă foc ne aședarăm, noi, moș Gheorghe ș'un băiat; 
Și ne povesti bătrănulii cum acestii foci: minunat. 
'Și a schimbat de tre! ort locul, iar ua iarna stins a stat, 

Ca să nu se ardă porcii cari în focti st vira; 
Prim&-vara îllu apprinse, și focul mai viii ardea, 
Acesti focii topesce ncoa, plea nu'lstinge de-loc; 
lar când vîntul + sufflă tare, atunci ellii s'a stins pe loc. 

Mincarăm toţi la lumina acestui focii curiosi; 

Și așternând lîngă dinsulii, îl privem nesăţios; 
Admiraiă puterea care, fără multă ostendlă, 

Producea gazuli: ce mâine va lumina capitala. 

Astupaiti câte-va găuri pe unde foculii eșia, 
Şi flaccera concentrată numai dintr'un loc sbucnia; 
Acea colânnă de flaccări revărsa lumină mare, 
Încât putea să se vadă într'uă mare depărtare. 

Privind astfel mai tret ore acestii focii fără sfirșit, 
ME ajunse obosela, și pe-loc am addormit. 
Eram culcat -ca d'uă oră, când sculat fuii de odată: 
Începusse ca să ploă, și turna ca din gălctă;



65 
ME adăpostiii îndată într'ua casă ce era 
La șese stînjini departe; foculu nencetat ardea, 
De .şi cu repediciune pl6ea torrente cădea; 
Priviiă mult după ferestră flaccăra ce volvora, 
Pînă când addormiii iară, pe ua lavică de bradi, Care era. forte lată, și care'mi servi de pati, 

A duoa di dimineca, însoțiti de ună băcti, 
M'am întors pe altă calle, pe unii munte prea înalt, 

Coborând și urcând iarăși totii pe plaiuri: variate, Cu grîu, porumbi Și. fînege, și cu dumbrăvi adornate, 
Sosiiu la Persescu singur, însoţitii -de conductori; Căci plecasse -de cu sera companionulă professor. 

- . 
a . 2 .. , Adio, iubite Iorgu! În scrisârea viitâre A 

Iți descriti uă altă cursă, ce am făcut tot căllare. : 

 



KEIEA ȘI CRASNA. 

În epistola acesta preâmblarea "ți descrii ei 
Care am făcut la Keiea, însoțiti d'un fliti all mei. 
Regret mult, iubite Iorgu, căi am promis a'ți descrie, 
Chiar în versuri de unit stînjini, acestă căllătorie; 
De sciam scriam în prosă, de și nici prosa nu. pâte 
A descrie aste locuri cu destulă-esactitate; 
În prosă însă esci liber; şi prin idei may bogate, 
Şi prin dese comparații, şi imagini colorate, 
ÎN poți face uă idee de obiectulii ce descrită; 
Dar am angajat parola, și trebuie să o ţii; 
Prin urmare nu remâne decât a ta fantasie 
Să completese tabloului, căci ea e photographie. 

Urmând mereu cursul Bișcet, am luat?o peste delluri,. * 
Sau pe sub câste de plaiuri, de mușcelle și de malluri, 
Unele accoperite cu păduri mari, seculare, i 
Altele având prin selbe poene încântătoare, 
Altele ru locuince, altele prea nisipâse, 
Altele numai fineșă, altele fârte pietrâse; 
Apoi stânce colossale, ca piatra lui Tihărău, 
Și a Corbului, șa Keier,ce mă ţinea 'n loc mereă; 
Apoi plaiuri, semănate cu uriași bolovani 
Dela nisce mari cutremurt, pâte de sute de ani;
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Pe celle ma! multe delluri, livegi d'arburi fructiferi, 
Cireși, nuci, și meri, și vişini, şi prunt tomnatici, și peri; 
Prin fînege,: arăture de porumbti, 'de gri și met; 
Și ciregi de boi, șiturme de OY, de capre și miei; 
ȘI trîmbe de oameni, cari cosiati finuhi după plai, 
Allu cărui mirosti te'mbată, încât te credi ca în Raii,; 
Cruci de piatră sus pe stâncă, coffe cu-apă de isvor, 

„ Atârnate de crăci darburi, pentru bietul căllătorti; 
Şi biserici primitive, de bradă construite toate; 
ȘI cruci de lemnii, cu ştergare de virfulii lor. atârnate; 
Şi nisce mici păssărelle din c6dă mereă mișcând, 
Şi sărind din-piatră'n piatră, pe lângă apă sburând; 
Șipote mal la toti passul tot cu-apă din isvâre; 
Și sorginte de metale, fier, cărbuni, puci6să, sare, * 
Aurii, argintii și aramă, ce stati prin munți îngropate, 
Căci 'din lipsă de soșelle nu pot fi esploatate. | 
Fccă-mă sositii p'ua' muche unde la vamă cobori; 
Ua frumâsă panoramă surprinde pe căllători. 
La piciorulă unui munte, p'ua poiană înflorată, 
Vama Bîsca, cea de iarnă, este: frumos asedată. 
Aci Bisca și Buzeul s&mpreună cu allarme. 
Recruţii de frontieră se esercitaii la arme. 

Adio, Biscă frumâsă! Căci de aci te lasă eu... 
Dela vamă înainte pe albia ta, Buzeu!: 
Mat la dell puşin e Pruntuli. Afaiu ospitalitate 
La un vameșii, care servă de anni ducă glecișişapte!) 
Acesti bătrîni respectabilu, tată a dece copii, 
Prin miserabile intrigi unor Domni! din $... 
Ce pretindâi fără plată ca prin vamă să stricâre 
Obiecte. de lemnărie și obiecte de mâncare, - | 
Acestii bătrânii, dlicu, fusesse no& luni destituită; 
Mat târdiu printr'ua anchetă în postuY fu rentregit. 
1.) D. loan Davidolu | î
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Eată s6rta ce aşteptă p'unii onesti impiegatii 
Ce în serviciul țărrei viața elli 'şi a consacrat. 
Am dormit la Prunt o n6pte, și ne-am scăldat în Buzei, 
Care urlă ca și Bisca p'ântre bolovani, mereii. 
A doua di dimineța la Keiea noi am plecată, 
De fiiulă acellui Vameșă însoțiți, și d'unii argat; 
Şi pe albia pietrâsă furiosului torrentă 
Căllătoriiă tâtă dioa, fără nici un accidenti, 

Când pe drumuri strimte, relle, şi fârte pericul6se, 
Când pe poteci și mai relle, peste maluri tot pietrâse, 
Intâlnind cotige !) sumă cuscînduri de bradi şi fagi, 
Și bătrîni cu barbe albe redimaţi deunii toiagii; 
Herestrae înnecate, altele funcționând, 
Și odăi, și mori, și pive, şi 6meni şiță lucrând, 
Și bușteni, şi bille multe pe allu albie! torrenti, 
Ce sălta din piatră!n piatră, cu sgomot surd şi strident. 
P'aci loculii e selbatecă, ca și gîrla cea spumâsă: 
Colo, selbe seculare; aici ua stâncă. rîpâsă, 
Spartă de prafulii 'de pușcă ca să facă loc de drum, 
Şi.pe unde atîrnii pietre cari stai să cad' acum; 
Ua prăpastie în valle, ceți e frică ca s'o vedi, 
Şi în fundi urlând torrentulii, încât te înfioredi; 
Treci peun picior de munte, cu arbori mart îmbrăcat, 
Ce din ploi și-din isvâre d'odată s'a dărâmatii : 
Aci vedi stânci sfărâmate, arburi desrădăcinați, 
Căguţi unulii peste altulit ca'nresboiii nisce soldaţi; 

" Cursul gîrle într'ua n6pte fu cu totulă stavilitii: 
Căci pâmîntuli rumptii din munte în apă s'a prăvălit; 
Şi în acelli loci torrentul chiar un lacii a devenit, 
Încât bolovani cât casa cu pământă s'aii învăllit; 
Și când girla lănţuită rumpse stavilele sele, 
Uni nedescriptibilii sgomoti s'audi d'ua poştie-calle; 

  

3.) Trăsuri cu două râte pentru transportarea billeloră ş'a 'scândurilor.
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Herăstrac, case, pive, arburl, totii a înnecat, 

Tirrind bolovani năprasnict în sursul et cellii turbat. 
Comunicaţia fusse multe dille întrerumptă; 
Chiar acum cu greiitate treci poteca nebătută. 

De aci trecurăm lunca a Berbeciului numită, 

Şi mergând - p'ua potecucă, chiar în'stâncă construită, 
Lunca Sasului trecurăm, şi de aci la Dihorii, 

Unde sunt duoă isvâre pe alli plaiului piciorii. 
Luarăm aci ua baie în torrentulii spumegosi, 

Şi dup ce ospătarăm p'astii piciorii da plaiit frumos, 
Pe jos în dellă ne urcarăm la moșulii Vladu sin Dihor, 
Vînătoriă de urși celebru, devenitii nemuritorii: 

Duo& geci deurşi mai bine numai elli a împuşcat, 
Avînd mare passiune pentru acestii grei vînatii. 
Am simțit mare'plăcere când Pam audit narrând 
Luptele sclle cu Urşii, singur ellii la Urși mergând. 

«Întua di, dicea Dihoruli, urcam un munte pe jos; 
În vîrful lui, facă n facă, m&'ntâlnesc cun Urs frumos; 

Eram de ellă prea apprâpe; să'lii împuscii, nici nu 
-gîndescii; 

Mă plec iute, iaii ua piatră, şi în frunte il isbescti; 

Dar îl isbesci de nădejde, încât creeril-" ai sărit; 
Luaiit piellea și untura, după ce lam jupuit.» 

Moși Dihori mat este ânchă și de păstrăvi vînător; 
Păstrăvii îi affumesă, șiY vinde la căllătorii. 

Dela Dihorii pân' la Keiea trectua luncă prea frumsă, 

Plină numa! de fagi mândrii, pe lingă gîrla spumâsă; 
Jar de aci înainte munţii sunt numai brădetu: 
Mirosulu lor igienică uşuresă slabulii peptii.
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Eată-mă și la ptriulii ce Arţaguli îllă numesci, 
Și pe unde păstrăviorii cu grămmada locuescii ; 
De aciiurcaiii p'uni munte, numit Keiea de bătrînt: 

„ Linie despărțitoare între Nemţi șintre Români. 

La anulu șal-gleci și not, vre ua sută de Maghiari, 
Başibuzuci, nu catane, sau nisce simplii plugari, 
Au trecut armaţi la vama ce servă de barrieră, 
Ca să gonâscă pe Vameșii din colo de frontieră, 
Sub cuvîntii cum că nu Keiea, ci Araţgul « hotar; 
Și de și amenințară pe Vanieșii cu mârtea chiar, 
Vameșuli:) nu lăsă postulă ce i s'a încredințat; 
Unguri atunci plecară, și Vameșulii a scăpată ; 

„Dar plecând, lăudăroșii Vameșului anunțară 
Că peste puţine dille îndoiţi vor veni iară; 
Guvernulii nostru trimisse mai mulți Grănigari armaţi; 
Ungurii numat veniră, și au rămas rușinați. 
Trebue a recunâsce că astu Vameșii s'a purtată 
Cu curagiti şi demnitate, ca uni buni împiegatii. 

Îndată ce treci Arțagulu, urci la vamă p'ua șosea, 
Făcută sub Pleşoianu, pe când prefectu elli era ; 
Subt elli mii de chilometre de șoselle s'au lucrat, 
Cari din nenorocire nu s'a. mai continuati ; 
Șoscoa cea dela Keiea s'a stricat, s'a dărîmatiă, 
„Nefiind întreţinută de prefecţii ce-au urmat. 
Ajungând în. dreptulă vamei, m'am oprit a admira 

„Munţii plini de bradi. tot falnici, ceîn faca mea era. 
Locii ca Keiea mat strategici pugine cred că să fie! 

Dup'ua oră de repaosă, am plecat la sticlărie | 
De la Crasna, care este din colo de frontieră, 
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Ca ua oră și mal bine departe de barrieră; 
Dar cum am trecut hotarulă, am înţellesu de odată 
Că m& aflu întrua țerră cultă sati civilisată: 
Mai ântâiti aflaiă şoselle prin păduri și pe munţi chiar, 
Si șergenți de contrabandă, și sergenți pentru fugari. 
Avemi şi noi Grănicarii, ce adi sunt disciplinaţi ; 
Dar în trecut 'ni se spune erai demoralisaţi. 
Suntyvr'o câți va ant d'atuncia, oare cine-a.denunț:t 
Pe uni Stefan B... că printr'un fidelu argatu 
A stricurat fără plată, pe ua potecă ascunsă, 
Multe oca de făină de peste Carpaţi addusă. . 
Surprinsii hoțuli cu făina de unii recrutii grănicar, 
Fu addusu la caporaluli, care, pentruni icosari, 
] făcu vîntii prin pădure; apot şi ellii a dossit, 
Stând fugari mai mult d'ua lună, pînă când s'a și găsit; 
insă fiind de persâne influinte protegiatii, 
Pentru fapta”! criminală elli n'a fost de-loc penat; 

Un mică cătun este Crasna, ca de cinci-spre-glece case; 
Locuinţele curate, şi vitele prea frumâse; 

' În casa lor, necessarul, regulă şi -curăţie ; 
Ei dau ospitalitate tuturor cu bucurie. 
Am trasi în gasdă la Pufiler, un săten, amicul meti; 
Este Cehii de origină, şi artisti în fellulu seu. 
Ellii îmi spusse cum că Crasna e a unu! grafii Maghiar; 
Că pe loculii d'arătură Comuna € proprietari ; 
Că fenulu e pe din duoă; că lemnele din păduri 
S& 'ntrebuinţesă pentru sticlărie și trăsuri; 
Că sticla e! o lucresă, plătindu- le binişor; 
lar Puffer este maestru, în sticlă bun săpători. 
Parte din acelle sticle se trnsportă 'n Bucureşct, 
Și în Ploeșci, și în multe orașe mal mici nenițesci.
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Pufiler apoi m&ntrodusse în alli seti atellierii, 
Unde săpă trei pahare cu unii 'instrument de feri. 

Și am lisi atunci în sinemi:« Daca și noi am avea 
Drumuri bune sai șoselle, să transportăm am putea 
Lemnele celle frumâse din munţii noştrii frumoși, 
Ce putregescii prin pădure fără de nici un folosi. .: 
Uăţerră ca România; plină de mari avuţii, 
Nici ua fabrică nu are, nu numai de sticlării, 
Sau depiei, sati de vestiminte, dar nici de hîrtie chiar, 
Cumpărând însăși hîrtiea, fără rușine măcar.» 

În astii timpi, s6ca lui Pufiler ua cinnă improvisa: | 
Uoă, pui, şi fragi, și brânză, lapte dulce cu cafea; 
Însă băuturi -spirtâse nu sunt în acelli cătunii. 
— Rachii, vin, nu bea Maestru ?—Rachiul nu este pun; 
Opriti la no! e rachiul: asta strică capuli reii; 
Beutura, saracie... Nu place la Tumnesseii. » 

Fără băuturi, săteni! la no! nu potit să trăiască; 
Nemţii să distresu cu pipa, cum în țerra Românâscă 

„SE distresă cu rachiuli... „- 
Pa Nemţii sunt prea muncitori; 

Ei se scâlă diminega, adică până în giori, 
Și muncescă toți tâtă gioa; dar şi bine să hrănesci: 
Cartofi, lapte și slănină. Duminica 'se gătescu, 
Şi asculti morala sacră dela unii predicatori; 
După masă toți bărbaţii îşi fumesă pipa lor; 
Fetele şi cu flăcăii dancu și să drăgostescii; 
lar bătrânele gătite şedu la umbră şi privescă. 
Când s& vedem, frate Iorgu, și la sătenii Romani . 
Regula, commoditatea, ce o vedem la Germani? | 
EX ar fi cu mult mai bine, daca, vat!n'ar fi beţia! 
Avem nevoe de preoți şi de şcoliîn România:
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Preoţi culți și cu morală, ca preoții protestanți; 
Scole unde să înveţe a fi plugari și soldați. 
Aci, frate, e salvarea a nemului românescii; 
Fără asta ne absârbe elementului cell nemțesci. - 

Pe când ospătam, Herr Pufiler cu O musică cânta 
Cântece de dor şi danţuri, cu scopul d'a mă distra, : 
Înţellegi, iubite lorgu, cât am fost eu de mişcat! | 
Asternutulii fiind gata, numai din pufii ellu format | 
Dispăruiu în ellu d'odată; și fiind prea obositu, 
Mai bine de not ore fără vise am dormiti. 

Adoua di dimineţa, plătind tot ca uni Baroni, 
Și cumpărând și pahare săpate de acelli Domnii, 
M'am întors sera la Pruntul unde dulce am dormit; 
A douagi la trei ore la Persescu am sosit, 
„Dar de multă obosâllă două dille am zăcut: 
Căci patru dille d'arândul tot pe calli am petrecut. 

La annulu șcigleci și şepte, să facă cură de zerii 
Am dusă soția la Kreuth *. Acolo, amicultă mei, 
Am cheltuit mat atâta ca în munții din Buzeii; 
Însă, ce deosibire! Ce distracții şi'nlesnirt! 
Căllătoria aceea 'mi a lăsat dulci suveniri! 
Poţi visita mai toţi munții, fără să simți 'ostendlă, : 
Cu catirulă sai trăsura, fără multă cheltuială. 
Pre munţi şi prin selbe afli case de adăpostitii,, 
ȘI restaurante, unde afli tot ce ai dorit; 

„Când prin munţit Românie! esci espusti adese-ori, 
Lipsă de adăpostire și de traii bun, ca să mori. 

Să sperăm, iubite Iorgu,(căci cu speranța trăim) 
Că o să avem șoselle măcar pe munții sublimi. 
15 Stabilimenr de cură de zer, apprâpe de Munich în Bavaria,



SCHITULU SÂNT-GEORGE. 
oi 

Sâmbată, trei-deci și una alle lunii lui Cuptorii, 
Am visitat Sântul George, schit de maici încântător. 

* Proiectassem să mergi singur, cum am fost şi 'n altă 

parte, 

Căci i place Muset melle linişte, singurttate ; . 
lar cu sgomoti şi cu marturi ea nu poate medita; 
D'astă dată, frate Iorgu, s'a întâmplat alt ceva. 
Patru pers6ne, (din care ducă Dame) aii voit 
Să visitese cu mine pittoresculi acelli schită; 
Cei duct bărbaţi, oameni veseli, socii D-lor era; 

Și artistii unulu dintr'inșii, diu gură bine cânta; 
lară celle duot Dame, în costumi ca de bărbat, 
Ca de Turisti avâu aerii, făcând effect minunati. 
Una semăna întocmai cu un Șvabiisaiiun Sacsonii, 
Cee-l-altă-avea turnura unut fiii din Albion; 

Păllăriile de Damă, elle pușin le trădat, 
Încât la prima vedere bărbaţii se înșelat, 
lar femeile sătene prin instinct le devina; 
Și surigând, îşi dai cotte. «Alea sunt femei! diceaii. 

Duoă ore e distanța dela Persescu la schitii. 
Pină ?n virful unui munte, ce după schitii s'a numit,. 
Treci pe delluri cu finege, sub care Bisca spumâsă 
Senvirteşce ca "uni i şerpe în” albia ei pietrâsă;
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Cum treci Biîsca, de îndată începi a urca meret, 
Mai ântâii printrua finecă, unde drumul nue grei; 
Apoi intri în pădure, urcând uaoră ma! bine 

„Pe la umbra .recorâsă, pe lâng6 isvâre line; 

În tot trajeul acesta, artistul şa lui socie 
Ne căntară aril pline de ua dulce melodie. 
Când ajunserăm în vîrful astui munte-obbositorii, 
Se presintă de odată unii tabloii fermecători: 
Era uni amfiteatru de munți înalți pîn' la nuori, 
Cari încântati vederea chiar la simplit muritori; 
Bisca resfringea lumina S6arelui în văi adânci; 
Jos sub muntele Sânt-George, un zid de grozave stânci; 
Și în fie care stâncă, găuri într'adins săpate: 
Locuinşe vechi de pusnici, peșteri fOrte minunate. 

În vîrful acellut munte, de unde am admirat 
Panorama 'ncântătore, am ședut ş'am ospătat, 
Amusândune cu dellul care resunna frumos. 

- Pe când coboram astii munte, nu callare, ci pe jos, 

Sosi altă cavalcadă, ce ne 'ntampină cu hurra! 
Cu toții adoă oară admirarăm iar Natura; 
Apoi toți noi visitarăm grotta în piatră cioplită, 
Ce fu ua Bisericuţă, Sfinţii Apostoli numită. 

Aci numele săparăm cu unii cui și cun cuțit; 
Apoi, pua potecă strimtă, p'entre pietre, am sosit 
La schitului disi Sântul George, care este aşegatii 
Întrua valle cu finecă, şi de stânci încungiurat. 

Sântul George este astădi unii schitii mic de cuvi6se. 
Pină la Crigore Ghica, aceste locuri frumâse 
Erati uni schitii de căllugări, de Mihnea înființat, 
Cu munţi, livegii şi cu codrii de acest Domn indestrat; 
lar de atunci cuvioșii fură mai toţi transportaţi 
La locul dis Fundătura, de unde fură mutaţi
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La alt loc numit Găvanul (avend formă de găvanii). 
Spun că Fundătura este părăsită de mulţi ani. 

Fondatorii de chinovit, ca oameni cu cunoștinge 
De inima omensscă, și dalle selle cerince, 
Așegară pretutindeni lîng' unu schitii de cuvioși 
ȘI uni schitii de cuvi6se (mai tâtecu ochi frumoși). 
Scopul lor -fu filantropici, să s'ajute la nevol, 
Prin confessori şi egumeni, desmoștenitele ol... 
Astfel afli, de esemplu, Ciolanul lîngă Rătesci, 
Sânt George lingă Găvanul, Dălcăuţii lingă Cotesci 
Și Suzana lingă Crasna, Căldăroșani-Țigănesci, 
Ghighiuli lingă Zamfira, Ciocanii lîngă NEmoesci, 
Passtrea lingă Cernica, Poiana lingă Rogosti, 

Avind toate aste schituri unii peisajii prea frumos. 

Dup'ua oră de repaos, am pornit cu toți căllare 
Să visităm Fundătura. Biserica nu e mare, 

Însă este pittorescă, fiind în stîncă scobită; 
Numai tinda de lemnii este, şi cu șiță-accoperită; 
Chiliele din prejurui mai toate sunt ruinate. 
Uni bătrîni, cu barbă albă, chipeşiişi cuspete late, 
E aci singurul oaspe ce servă de conductori; 
Uni preotii officiasă la dille de serbători. 
Schimbarea lui Christ la facă hramul Biserice! este; 
lar astă localitate Fundătura se numesce, 

Căci aci senfundă locul, de giur împrejur fiind 
Munţi rîpoși şi cu pădure. 

"Fie care-apol scriind 
Numele sei -pe astii templu, și cinstindii 'pe păditor, 
Am pornit caii 'nainte, şam luat o la piciori, 
Dorind la schit a ne'ntoarce pe un'alt drum mai frumos, 
C'ua vedere 'ncântătoare; însă cam periculosi.
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Ne pomenirăm d'odată între nisce stinci rîpâse, 
Unde erai grămmădite pietre multe, monstruoase, 
Ce păreau nisce ruine alle une! cetăți mari, 
Dărâmată de cutremurii, sati distrusă de barbari. 

Trebue să vedi, amice, aste stânct îngrozitoare, 
Ca să'ți poţi face idee de puterea creatoare! 
Nam văgut eu nicăirea, în frumâsa nâstră ferră, 
Alt mal grandiosii spectacolii decât la Dâmbovicidră:. 
Acea măr€că strimtoare între duoi păreţi de stâncă, 

„Cu "nălțime de opt stânjint, sub prăpastie adîncă. 

Coborând fără periculii acelli locti periculosi, 
Ne-am pomenit de odată peuni dellu f6rte frumos, 
Plin de flori, albe, suave, cu profumii de iasomie, 
Cari se numescii brînduşe, emblemă de modestie. 
Ua sorginte de puci6să, care loculă a albit, 
Curge p'aci caua gârlă. Apot neam întors la Schit. 

Apetitulii era mare; și rachiuli celli de prune, 
(Fie dist în parentesă) era, uite, de minune; 

” Didea unii gusti escellinte la măliga cea cu lapte, 
Și la supa de găină, la ochiuri şi uoă câpte. 

În timpulii mesei, aflarăm că din ordinului domnescii 
(Întemeati, se 'nțellege, pe rapportii episcopescii) 
Schitul se muta la Barbu, ma! apprâpe de Buzeti. 
— Şi de ce oare, măicuță? întrebat curiosti ei. - 
— Căci aicea traiulii este, mat alles iarna, prea greu! 
— Cum aţi trăit pînă astăgi, mat cindeci de ani mereu? 
— Am trăit cu necad mare, numa! Dumnedeii ne ştie; 
ȘI acum suntem silite să luămu cu noi chilie, - 
Şi biserică, şi totul, ca și melcului casa sa; 
Căci unde se mută schitul nu vor lemne a ne da
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Să ne facem chillioare.» 
! Și cuvi6sa ofta. 

Aflaii însă dela altă cuvi6să mai umană 
Că intriga e țesută d'un păstorșaui econ6mă, 
Econ6ma angajată cu cinstitul economii : 
Al unui schit de călugări (care este voinicu omii). 
Și care schitii e apprâpe de chitul: Barbu numit, 
Și schitul Barbu apprâpe de Buzeulă fericiti, 
lar la Buzeu lOcuesce uni prea cuviosă Păstor, 
Care și ellii adoresă ua soră ca uni Amoriă; 

| venia dar peste mână cuviosului Păstoră | 
A se 'ntâlni la Sânt George cu dulcele lui Amori; 
... ..s.ccococeoecenosaseocrenesnseeeoeosaresrossensosesesceceaoacoe 

După masă toți eșirăm ca să fumăm în pridvorii, 
Și să ascultăm cavallulu ce cânta dulce de doru; 
Era uă lună ca dioa, și aerul linistiti; 
Apoi fie care maică câte-unii oaspă a găsduit. 

Aduoadi, pe la dece, însoțiți de cuvi6se, 
Visitarămi vr'uă trei grotte cu legende curiâse. 
“Tradițiunea ne spune că acesti romantici schitii 
Imitasse Sântulii munte, în Orient prea vestitii, 

Avînd duoăsprece templuri, şi în mijloc unul mare, 
Alle căror locuri astadi le arată fie-care; | 

lar din elle nu esistă de cât celle *'n stânci săpate, 

ŞI biserica cea mare, și urme din celle-l-alte. 

Vom începe dar cu grotta din stînca cea ma! de jos, 
Săpată de însăși mâna unul pusnicii cuviosii, 
Dionisie torcătorul, ce a dat numele seii 
Grottei, unde urct cu scarra; dar urcuşulii nu e grei.
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„Dela uă maică aflarăm că acelli ce locuia 
Astă grottă curi6să, ca ua femee torcia; 
Învățând pe maici să facă vestminte călugăresct, 
Şi dând la fieşte-care povece duhovniceşci. 
După trei ant de ședere în acellu cuibi atârnat, 
S'a mutat la schitul Keiea, unde a şi reposat. 

Daci trecurăm la grotta lui Josif cel vestit. | 
Acea grottă pittorescă e întruni blocă de granită; 
Închipuesce ți, amice, uă stană de piatră gâlă, 
De ua mărime enormă, în formă piramidală; 
La basa e! e uă grottă întocmai ca uă cămară, 
Cu resuneti admirabil, cu fereste şi uscidră. 
Aci locui losifii vre ua şese anni ma! bine, 
Sub Vodă Alecu Ghica. Ellă mânca prea rar măsline, 
Ci numai pismeţi ș și apă; avea și ua. grădini: 
Plină cu fort şi legume; când venea vrua Coconică,; 

“O cinstea cu peşte prâspăt, din heleșteul din valle, 
Dându” bine cuvîntare iertând păccatele sallc, 
În şese anni, ellă odată din grotta lui a lipsită, 
De Mihail Filippescu la Kindesci fiind poftiti. 
Dela astii boeră, se vede, un pistolii a căpătatii; 
Căci se respândisse vorba cum că e fârte bogatii. 
Într'ua n6pte "li călcă hoţii, focuri pe ferestre dând; 
lar Iosif din'lăuntru pistolulă seii descărcând, 
Hoţii o tulescii. d'a fuga. Schitului este în pici6re; 
Clopotele se tragi tâte; ţipete şi larmă mare! 
Maicele umple pădurea. Stariţa cu tret nepâte 
În campanator s'ascunde, și faci la mătănii tote; 
Surorele prin fîncţă, rasoforele ?n păduri, 
Celle bătrâne în templu,. şi multe prin surpături, 
Tote șeglend pitulate până 'm revărsat de diori; 

“Unele chiar addormiră în livedile -cu flori
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De atunci pusniculă nostru dioa în grottă şedea; 
lar nâptea, duoi anni mai bine, în campanator dormia; 
S'a strămutat dup'aceea la moșie la Kindeșci, 
Și repausă în fine la schitului dela Rătesci. 

Acestă istoriră mi sa spusă d'ua cuvi6să; 
De vom asculta acuma și cronica scandal6să, 

losifă trăia în grottă cum trăiesce-unii kitzoranii, 
Precum dice fabulistulii, într'un mare parmazanu. 
Se bucura mat cu semă d'alli cucânelor favoriti, 

Fiind allu protipendade! favorituli confessori; 
Ellu trecea în ochii lumii de un sânt fără prihană, 
Dar strînsesse ua comâră numa! cu bani din pomană; 
Cămăruța lu din grottă era chiar ua băcănie: 
Unt de lemnii, rakiti, vin negru, claponi, icreși piftie; 
În ochit pro forma, lumii, mânca fasole şi linte, 
Făcând la cruci şi mătănii, și la rugăciuni ferbinte. 
Ce mare deosibire între elli ş'alli set patroni!”) 

De aci not ne urcarămi la grotta lui Agaton. 
Despre pusniculi acesta tă numai ce-am aflat. 
Pe la finele Domniei lui Bibescu, destronatii, 
Visitară astă grottă trei boieri dela Focșani; 
Trei dille după aceea, trecând p'aci duot ciobani, 
Un loci goli; găsiră n piatră, locul unei mari comori, 
Ridicată s&nţellege d'acei boeri căllători. 
Locului unde-a fost comâra secunâșce și adi chiar . 

Dela Agaton urcarăm şi la crucea lui Spătarii, 
Tocmatp'ua culme de munte, unde şi aci. săpară, 
Mai! mulți oameni, cu speranță să găsescăvr'uacomâră,. 
Ispitiți d'aste cuvinte, scrise pe ua piatră mare, 
Pugin la valle de cruce: cată spre Sdre resare. 

1.) Allusiune la losifă cellă frumosă, fiiula patriahului Iacovă, de care se 
inamorasse nevasta lui Putifară,
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Se povestesce în fine și de unti altii eremitt 
Dela schitulii gis Găvanul, Daniilii. cell ipocrat. 
Își făcusse ua 'colibă:în năuntru în pădure, : 
Si trăia în ochii lumii cu alune şi cu mure; 

„N6ptea însă eremitulu, printr'uni isteșii ucenicii, 
" Fura din sati .miet şi gâșce, neștiind nimeni nimic, 
Într'ua n6pte cam ploi6să, un săteni care credea 

“ Cum că Vulpea sati Dihorul passerile lui mânca, 
Prinsen coteţuli de gâșce Vulpea cu două pici6re; 
Şi i îl rumpse junghetura, dândutt iua trântelă ; mare. 

"Am plecată iarăși cu toții să. vedem schitul Găvan, 
Lăsând schitului Altunișulti“ pentru al duoilea anu; 
Căci la Alluniști vei iarăși, tocmai ca la Fundătură, 
Ua biserică în piatră, grottă în "miniatură; 
La'Găvană nu e, amice, mat nimic” de observat, 
Decât numai locul unde este schitul aşegat: 
Elli are asâmănare tocmai ca şi un cazani, 
De unde se şi numesce schitul acesta Gavanu. 

“Ne 'mtorcem veseli acasă, când pe drum la ua femee 
l veni tot de ua dată ua fugitivă idee: | 

“Să maivisităm şi vama de la Bâsca de Rossile, 
" Pe care eii o vățussem înainte cu cinci dile; . 
De şi obosit prea tare, de și un S6re- -argătorii, . 
Fuiui silit a mă supune | la doringa tuturor. - 

În adduci „poate. aminte că într ua scrisâre ad hoc, 
Tot în versuri mi se pare, 'ţi am descristi eti acest loc; - 

- Nam nimici să mai  adaogii la acea descripțiune, 
Decât vr'ua trei epizode din acestă-escursiune, 

6
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Mai ântâiti, subt ori ce arborii caii noștri se opria; 
Căci era sârele iute, și r&ii strechia % necăjia; 
“Erau dispuși ca în Bâsca să ne arunce pe toți, 
Considerândune tocmai ca pe nisce cruști Despoţi 

. 

Apoi mai toți terminassem tutunulii consolatoră, 
Şi semănam cu Osmanii cândnu 'și beau cafcoa lor. 

Ne oprim la a ua locandă ca să ne mai odihnim; 
Şi cerând puţină apă ca să. ne mai recorim, 
Audirăm de odată pe unulti din căllători:» - 

«Am găsit tutun. aicea, o fericiți muritori! 
„Când Columbii, omul cell mare, lumea nouta găsit, 
Na gustat ua fericire ca aceea ce-am simțit- 

"Când d'odată audirăm magicul cuvînti tutunii! 
Unulii întrebă:—De care?—Nu se'ntrebă de e bun, 

„Respund în chorri toți bărbaţii, ba și femeile chiar; 

E tutun, destul atâta; fie de Găeșci măcar.» 
Ave cuvântii! Și tutunulii părea venit din cerii chiar! 

Judecă-ne tu, amice; tu, care esct inginerii. 
Ua di întregă de vară, când cu lanșulii ai umblat 
Prin păduri, prin vă! şi delluri, nebăut şi nemâncat, 
Dai d'odată de uă baltă unde brâsca locuesce, 
Și găsesci şi mămăligă care nu se mistuesce; 
Acea apă de mocirlă nu s'a părut ție oare, 
În acelli moment prea criticii, apărece deisvâre? 

“Cum şi acea mămăliga, tare ca uni bolovanii, 
Nu ţi sa părut ea oare franțellă sai pandispanii? 
No& dar, ce nu fumassem de cinci oreşi mai bine, 
Se părea subliniui tutunul, și cu mirose divine; 
De şi în realitate. era tutunii.românescii.
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Eată ună Despotii, amice, pecare toți îllti s/ăescii ! 

Cei ce vor să sfarme juguli all tiranilor nebună, 

Mai ântâiă ei să sfărame jugul unor passiuni 

Ca Invidia, Vanitatea, Desfriul, Filarghiria, 

Şi tutunul și tabacul, lăcomia și 'beţia; 
Căci cine.nu e în stare să învingă ăști duşmani, 

Cum va putea să învingă p'ai popâreloră tirant? 

De bucurie c'afflassem acea plantă veninată, 

"A duoa oară mâîncarăm cu ua poftă minunată. 

Acestă mîncare însă prinse la toți forte bine, 

Precum vel vedea îndată. . 
Ce momente dulci şi line 

Am gustat noi după masă, când din ţigare fumam! 
Am uitat toți ostenela, şi visuri daură făceam ! 

După trei ore: mai bine de ua grea călătorie, 
P'Entre locuri tot pietrâse, ce nu măncercii a descrie, 
Am sosit în dâllul care la Vamă cob6ră drept: | 

Un lungi strigăt de mirare am scos atunci toți din pept. 

_Ua vedere 'ncântătoare ne: despăgubia de toate, 
Și pe care ţi am deşcris'o în altă scrisâre, frate. 

Eată-ne sosiți în fine la vameșulii cunoscut, 
Unde vre o duoă ore să odihnim am stătut; 

Ellii ne dette apă rece, şi dulceță, şi cafea; 
„Ne ar fi dat şi demâncare, dar nu putem astepta, 

Ne veni atunci ideea în Buzei să ne scălăămm; 

“Cell puin, de nu stomahul, corpulii să'! fortificăm. 

Acea .bae, frate Iorgu, fu ua bună dofiorie! . 

Căci pe dette ea putere, răbdare și bucurie; . 
Dar baea rece deșteptă appetitulă și mai tare, 

-Uitasserăm ostendlla, şi ne gândem la mâncare,



„Dup'ua oră şi mai bine d'ua călătorie mută, 
Sossirăm iar la locanda cu suvenirea plăcută; 
Dar de astă dată însă, nimic, nimic de mâncat... 
Nu voii uita nici 'odată ospășuli improvisatul - 
Nefiind nimica gata, mîncarăm ardei murat, 
ȘI cu oțeti și. ca cepă, și puțin pește sărat.;,. 
După ce ne săturarăr, ua femee ne addusse 
Unu ciubăr de lapte dulce, ce'ntr'uă clipă băut fusse: 
Oţetulă și sărătura provocasse sete vie; Si 
Vinu lipsia, şi acelli lapte era chiar ua „doftorie; 

„Iar numat' cu apă, pâte toți bolnavi am fi cădut.. 
-Nuţi poţi. face uă: idee. de acellă sublim minut, 
Când ciubărul, ca ua ploscă, din mână?n mână âmbla. 
Eată_ nisce suvenire care nu se pot uita! 

Luna pe cerii appărusse, și noi acum, întări 
Prin repausi şi mâncare, nenturnam prea fericiți, 
Cântând în chorrii ca soldaţii cândse 'ntorci tri- 
a  umfători. 

Când am. sosit la,Persescu, nu era mult pînă'n diort. 
i 

tai SA



“ TRIBUNII POPORULUI 

Terminând de duo. „dille 'escursiunele toate, | 
Şi şegând închisă în casă, fiind ploi neprecurmate, 
Respunglă aşi l'a ta scrisâre trimisă din Bucuresci. 

Între altele, amice, scrii că supărată tu escă:. . 
Căci Domnule * * * congediă arefusat de aţi da, 
Sub pretestii cum că servicii suffere în lipsa ta; 
De și ellă scie prea bine că poți fi înlocuită: 
Cu ajutoarele telle, de care esci mulțumită. 
Asti refusti e ua șicană, spre a demissiona, 
Și cu altul „mal 'docile să te pâtă ramplasa. 

Dar de « ce ai căgut oare în. ura lui Domnu | .. 
„Căci erai. în armonie cu acestui: nepotii de Bant. 
Nu cumva a! dati pe faşă ceva abusuri cam mari, 
Făcute de nu știi cine cu recruți militari? 
Sau ai refusatu gheşefturi cu pietrișulii de şosea, 
Cum s'obicinuia. odată sub Stirbei şi Vilara? . | 
De va fi astfel, amice, după: cum cam băriuescăi, 

În disponibilitate vei fi _pusii, te prevestescil, . 

„ Cată să urli ca lupii când cu 1 lupt. te ver afla; 
- Alt-fel, te. mănâncă lupii. Vodă Bibescu dicea. | 
„Şi tot 'ellu dicea că capulii cellii plecatii nue tăiat. 
Macsime fanariote, demne d'astii Prinșu des:ronat.
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E cu grei, amice, astădi să urlăm ca lupii noi! 
Lupi e unulă, altulu Vulpe, alți! Câini și alții Oy; 
Totul e să fie Câini! custodi fideli și colțaţi,, 
Căci nimic n'ar putea face Lupii flămîndi şi turbați. 

Îmi dica i ieri oare cine; «ai deveniti ridiculii 
Cu asemenea principe, cu asemenea scrupulii. 
la privesce pe aceia cu care al commentat 
În collegiulii Sântuli Sawa pe Plutarhu șipe Socrat; 
Foarte puşin dintre. dînșii averea lor "Și ai format 
Cu mijlâcele oneste ce recomandă Socratii. 
Sbirnie câte-va dille critica cea muşcătâre, 
Apoi tot întră ?n tăcere, şi ei ai rămas cu stare; 
Astăgi trăescă în palate, prin sal6ne sunt curtaţi, 
Și lăudaţi prin giare, și de toți sunt onorați. 
EI cu cugetulii s&”mpacă, că pentru copii lor 
At sacrificat onndre, sufflet, nume, viitoră ; 
lar copii lor se scusă ca el nu sunt solidari 
Cu păccatele acellor cari ai fost gheşeftari. 
Compară acum cu dînșii și pe ace! utopisti, 
Sau istorici sati politici, sati poeți: saii fabufisti: 
Bolintin€nu poetulă, satiriculă Bălăcescu, 
Eliad reformătorulii, fabulistu- Alessandrescu; 
Unii cu fete bătrân, alții în „paralisie, 
Și toți sufferind de lipsă, înnecați în datorie. | 
Cine mai gindesce astăgi acesti tribuni înfocați, 
Ce'ş ati consumat viaca pentru frații lor irigrați ? 
Urlă dar, urlă, « ca lupit;. căci altffel te vor mănca. „ 

Avea cuvîntii Domtiul care a mă ispiti voia; 
Căci întradevăr, toți. lupii sai unit în contra mea, - 
Și mă sfișie terribil, neputând ca et urla. | 
Dar ce este trist, chiar câinit, unii din er sati unit .
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Cu Lupii ce mă sfîșie; şi mă latră prea .cumplit, 
Căci n'am putut satisface absurde pretențiuni: |“ 
A le dasau bani sati posturi; astfel că acesti tribună - 

„Sau aliat cu aceia 'cari ai fost depărtați | | 
“Ca abusivi şi nemernici, ca negligenți. ş'esaltaţi, | 
Şi mă declari incapabilă, ba chiar şi fur patentat, 
Attribuindu'mi gheşefturi de care nici n'am visat. 
Contribuţii generale toți acei Domni ai făcut - 
Ca să creese ua fâie, unde să fiii combătut | 
Regulat, pe toată dioa, cu ua nespusă turbare, 
Trimiţend chiar f6ea gratis, ca să'mi facă necaz mare. 

ME consol când vEdii Ministrii, cărora suntem datori. . 
Patria şi libertatea, combătuţi ca trădători, 

„Aurulii le e mobilului, ministerul ținta lor; 
Și licenca, infamia, pîrghiele Dumnelor.. | 
Mulţi din et pretindă chiarparte din plăcinta bugetară, 
Căci pentru acesta luptă, apărând acestă țerră. . 
Când e! nu sunt la putere, sunt nisce conspiratort; 
Când ajungi ministrii însă, sunt nisce răsturnători.. 
Daca le dat bani odată, nu te mai curăţi de ei; 

„ Daca nu le dai continuu, devinu let și paralei. 
Omul lor de ieri ca bronzul astădi e un cauciucu: 
S'alliadă cu acella ce'li tratai ieri ca Calmucii.- 
E! nimic nu mai respecta, nici chiar acea ficţiune 

» Care trebue respectată, după Constituţiune:  - 
Pactul suprem fiind, frafe, legea cea fundamentală; 
„Legea legilor în fine, evanghelia socială, . 
Dar n'a sfişiat ei oare astă lege, perlucrată 

„„ Chiar de densii, discutată, și tot de dânșii votată? 
Ei cu scopă au pusi într'nsa. absoluta libertate, 

"Ca s'ajungă la.putere denigrând si lovind toate. 
„Chiar cu Constituţiunea adi protestă Dumnelor,
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Când voiesce s'o applice D-nul primulă procuror 
Contra cellor ce insultă pe all țărrei Domnitori ;: 

„Mâine viind la putere, vor trimite la Juraţi, 
Cum aă mai făcut odată, pe acei descreerați. 

O să'mi dici cum că licenca să sinnuccide de sine, 
Că dispregulu e respunsulă alu bărbaţilor de bine; 
Însă uiţi că calomnia este pata de unsâre, 

„Care, pînă să se stergă, lasă unt semni oare care; 
Mai uiţi iar că Burtă-Verde nu 'scie raționa,: | 
Că elli crede ce citesce sati 'ce'i spune Carada. .- 
Demagogi! împingii însuși la măsure restrictive, 
Ca să potă compromite forgele. constitutive ; 
Și apoi tot ei să strige că Ministrii sunt tirani; 
Nu sunt oare condamnabili acei tribun şarlatani ? 

Plăpumidra este totulu. Sc6lă-tu ca -să şedi et. 
De vr'o, şlece: ani încâce sai preînnoiti mereu 
Duot geci. de ministere, de differite culori; 
Toate ati fost combătute de acei tulburători, 
Cari, viindi la putere, ati lucrat mat ret. ca toți ; 
Și agii vinu, fără rușine, a posa ca patrioți. 

“Cum era odini6ră, nu mat sunt astăgi tribuni! : 
Regula cea generală are. și escepțiuni. - 

“Professorii, officerii, medicii și magistrații, 
Stenografi, telegrafistit,: inginerii, avocaţii, 

"Şi mat toți funcționarii, astădi în societate, 
Sunt supuși cu toți la legea de admissibilitate; 
Se supunii chiar la concursuri seriâse toți coppistiă; 
Pentru ce care să fie scutiți numai publicistii, .* 
Când şliaristica este unii sacerdotii importantii ? 
E pernicios să fie publicistă unt intriganti,
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Sai unii omii fără: principit, fără de capacitate, 
Mai alles lipsită cu totulă de sacra moralitate. 

Sântă & libertatea pressei! Cine o: contestă. oare? 
Dar e uă fatală armă în nisce mâini mercenare, . 
Publicistă fără. principii, depravatii, incendiaru, 
Compromite instituţii, libertăți, patrie chiar. - 

  

În epistola'ți, amice, -p'arripele fantasier | 
Te transporţi tu de odată acea epoc' a juniei, 
Când pe băncele de scolă sufiletulti se lumina, 
Și la amici ca Creţenu și ca bietulu „Catina, - 
Fraţii mei de poesie, cu cari am: debutată, 
-Din preună și cu tine!'), când Collegiulti am lăsati; 

- Unulii, victima! lui: însuși, sugrumată de consciincă; 
Celălalt, fără illusiy, daca nu fără credincă. * 
Către -unulă am fost rece, ș'asta poate-a causat 
Moartea lui prematurată. Fie ellu de toți iertat! - 
Către celălalt fuii iarăşi și exigentă: şi severi, 
Când cu Beiului cell. de Samos elli venila Minister; 
Pretindem că, ca Ministru, ellă poetii trebue să fie, 
Când Diplomaţia. este interest și perfidie. 
Am fost aspru cu acella' care nu a renegati 
Democratice principii cu care a debutată; 
Am fost aspru cu acella ce îmi adresa din “sc6lă . 
Ua simțită poesie în. urbea mea cea natală, 
Unde ei mă 'retrăsessem, refusând a accepta, - 
Sub- regimului Tiraniet, posturi cari mi se da!) - 

  

1-) Amicului mei Mavrodolu a dotat litteratura româna 'cu ducă drame," 
» Marianna şi Vladi Ţepeși. . 

1).Censorulă d'atunci, reposatulu Hill, imi propus, 
- viciul de forfecetorii allu.operilor litterare, 

esse “a'li ajuta in ser:
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Coppie îți voii trimite după acea poesie, 

Care prevestia unii Geniu, plini. de foc şi fantasie: 
În ea bardulă României arăta a mea solie, 

ȘI ursita ce aşteptă pe acelli ce vrea să fie | 
(Întrunii seculu ca ăcesta,. scepticii, materialistii) 
Uni tribunii sinceri all plebei, și discipulii allii lui 

Cristi. 
Luând de subiect P. ogr: esulii, M-am scris tot în poesie, 
Basatii pe legea Naturei şi pe sacra istorie. 
Nu sciti daca. o păstresă, sati da priimito chiar, 
Căci poliţia p'atuncia scotocia prin buzunarii; 
Şi cabinetulii cell negru, do fi fost înființati, 
„(Cum nu este îndo€lă) scrisârea s'a scamotatii. 

Poesia lui Creţâuu, prin fratele mei pornită, 
„A fost mult mai norocâsă, căci ea a fost priimită, 

| Şa scăpat caprin minune în portofolliuli meii!). 
Întâlnindu- -ne, amice, îţi voii arăta-o eii. . 

„Ca şi noi, lorgu Creţânu a pierdut illusiuni: 
Căci a suferit prea multe şi amari decepțiuni! 
Numai sacra poesie singură îllti consolesă, 
ŞI din când în când poetulu prin geniu 1 luminesă 
Trista n6pte-a r&tăcirii şa apatiei fatale, 
Resultatii all innorangei și all lipsei de morale. 

Dille dulci alle junegei, cari nu se potiă .uita, - 
Aţi perit, fără. sperăncă d'a vă mai-putea gusta! 
Adio, frumâse dille după băncile de scâla! 
O! ce mare differingă între lumea ideală 
Și între lumea reală! 

Ce presimţire avemii 
Când Iuându midioa bună dela Collegiii; et dicemi: 

1-) Vedi opera mea  Esituliă mcu, la Snagov, Pas. 42...
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»Adio dică și ţie, o vîrstă radi6să ! | 
Şi ţie, amicie, ce ?n scâlă am contractat! .. 
D'aici audi eu Marea cum urlă furi6să, | 
Și valluli ce spumesă, și stânca ce-a crăpat! 

«Ori cum, tu păssă, barcă, pe Marea 'viforosă ; 
Şi lassă-te în voea pilotului cerescii ; 
Ce pâte-asupră”ți oare Restriștea mâni6să, 
Când esci tu protegiată de braşii, dumnegeescu ?» !) 

Dar să viiă la cestiune. Îşi adduci aminte oare 
"Nopțile celle deiarnă; pe când vîntulă mugea tare? 
La lumina unei lampe ore întregi studiam; | 
Și morala lur Socrate cua lut: Christu comparam ; 
Citem pe Plutarh, Corneille, pe Rousseau, pe Molliere, 
Şi viaga lui Huss, Morus, Waskington, Robespierre: 
“Toţi martiri ai libertății ce cu sângele lor chiar 
Libertatea sigillară pe ali patriei altară. 
Când citirăm noipe Bruttus 2, ca nisce copii plîngem ! 
O! ce visuri aurite, ce illusii ne făcem!' 
Credem că "n societate trebue a fi Catoni, 

Şi republicany ca Bruttus, și heroi ca Waskingtoni; - - 
„Și blamam p'ommoritorulti lui Cesar, care în lume, 

„Dicea ellă în desperare, chiar Virtutea” e un nume; 
Și Fortuna sa Hasardulă, singurul ei domnitor.» 
M'am convinsi 'adt; interesuli e mobilulii. tuturor. 

Dille dulci alle Juneșel, pline de illusiuni, 
Aţi sburât; șin locului vostru ai rămas decepțiuni! 

Amiînduoi, amice Iorgu, studiulti am începutii;: E 
Amînduoi pe banca Scâlei no& ani am petrecuti ; 

1.) Vegi prima miea collecțiune de poesii, tipărită cu litterile 'streburi . la 1846, şi unde fipuresă Adio la Collegiulii Sântul-Sawa. »2.). Fondatoruţtă republicei romane. E . .
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Carriera-inginerescă ambii am îmbrățișat; 
„ Însă Silfulă tei, amice, din lgănu predestinată 
A fi passerea ce cântă, iar nu meşterul castoră, 
Pe Pegasulu seu s'asviriă, și dispare într'unti nuoră, 

„ Astădiși tu și eu, frate, €tă cam îmbătrînit! 
“Tu. cu lanulă și compassulti at fost mult mai fericit, 
Assigurând viitorulii moștenitorilor tei; 
Însă eii cu biata Liră „ce last la copii. met? 
Nisce suspine în versuri, pe care nici “uni librară 
Nu vrea să le tipărescă. (necerînd unii bani măcar) 

"Sub cuvîntă că sunt ghimpâse, că eisunt antreprenori. 
. Șică să temii de urgia Ministrilor Domnitori ; | 
'Ş'apoi, cine le citesce? În astă timpi de prosaismi, 
„Amori, patrie, libertate, totii e materialismii !. | 

* Fie care nu gîndesce decât numa! la parale, 
Fără scrupulu de mijl6ce, fie cât de immorale; 
Scusa lor, chiar-acsioma,. e nimica fără bani; | 
Cei ce nu fură ca dînșii, suntnisce mart gugumani; 

ME oprescă aci, amice ; inima mea S'a 'ntristat, 
E corumpțiă generală! Și esemplu, vai! Pau dat 
Chiar conducătorii țerret, cari aă falsificat | 
Bunulă simţă allă astut populi, de care ai abusat,; . 
Şi care e'n drept a glice: «impostorilor tribuni, 

"Câtă sunteți voi de departe de a! vostrii bravi strebuni! 
Daca Gheorghe Lazăr astădi din mormînt ar învia, 
Faga 'și ar accoperi-o, și cu drept war blasfema.» .. 

o Posr- PeRIPTUw. 

Îi allăturii celle duoă poesil ce-am promisti eu, 
Una scrisă de Creţenu, alta de amiculă teii; 
Și citindu aceste versuri te transportă, în trecuti, La acelle dille line, Paceltu timpi fârte plăcutii, Precum omului ce 's&mbareă pe ocânulă glacialii, "Ma! privesce ânchă-odată dulcele sei loci natală,
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Să fugi, să fugu de tame, să fugă. de răutăte :. | 
"Căci tristă rolă jâcă unii Barda întro Cetate 
În -care adevărul de mult a ammorţită, - 
Să sborii cu alli mei Geniu în locuri mal retrasse,, 
Și unde-a r&utății tristurme nu sunt trase, 

| Ci totu e liniştitul:. | 
Acolo eu cu Geniă, “cu vesela. Natură, . _ 

„Să ducii o viacă lină, de rti necunoscutii; i 
Şi admirând pe, "Domnului î în Or% ce. creatură, - . 
Sa mă înalţă cu „gendula, Pali nostru începutii. 

„Poetul să inspiră vegând singurătatea, 
__De care e departe amarulii, nedreptatea, .- 
"Da cării grea tortură ellu este appăsatii: 
Aşa e filomilla cen silvele umbrâse . 

„Se trage, ca să: sc6ță mil sonnuri atnorâse, . 
Cântândti neîncetată; . 

o ia șia. colivie de aură o. strâmută, | 
Şi dă spre-a ei nutrire ori ce mai bună. possedi: 
Că nu se mai aude, de tot devine: mută ;. 

-Şin loci să te încânte, de. ea te. întristegi, 

Ei 

A — 
1.) Acâstă poesie era însoita de urmetărele rânduri: 

16, anuar, 1846, 
Domnul mei, 

- Fratele D-le: a avut bunătate să ne citescă primele duot acte din: co- 
media D-le, căria fac cellă mai mare ellogiii, dicând ca nu se va putea 

_ împrima nici represintă încât timpii România va avea tirani (în. eterni- 
tate), Cregiă c'ai: aflat de, venirea marelui Eliade. Ei neavând alt aţi 
scrie, îţi reproduciă aci ună, sujeli poeticii, compusii şi dedicatii D- le, 

G. „CREȚEOU. .
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Aşa și tu, poete, ca filomilla dulce 
Preferi singurătatea ce linistea 'ți adduce: 
Aci accorgi tu Lyra ş'o faci a resuna; 
Căci lumea te sfişie, venimui ea pârtă "n sine, 

Cu care otrăveşce pe omulii cellă de bine, 
Ce vrea-a o lumina. 

"Așa! singurătatea € asiluli poesier; 
În ea a ta gîndire va nasce idei mii; 

Din- ea tu treci mat lesne în sferra armoniey; 
Și mortă, al teii. renuine trăi-va între vi. 

Așa şal poesiei bătrănulii orbi părinte, 
Cu Musa .singuraticii ellii rătăcea prin ginte, 

" Cerșind o 'demâncare, făr' a avea asilii; 
Ellu fu cum fu în viacă, acum însă e Mare; 
“Căci secolii repetă divina lui cântare, 

| Compusă prin esilii. 

Aşa Ossian' Bardulă, pășind din stâncă ?n stâncă, 
 Încungiuratii. adesea de nuorii nebuloși, 
Cu Lyrai numai singur scotea mii sonnuri ânchă, 
Cântând Heroii țărrei, toți bravi ŞI virtuoși. 

Aşa! Singurătatea, poete, te inspiră! 
Acolo înălța-vei mat mândru a ta Lyră, 

“D'a 'căria vibrare d'acum sunt încântat; 

- Și rătăcind pe câmpuri,, să scrii la poesie, 
Şoptindu'ți filomilla, în limba“ d'armonie, 

| „. Misterulă cellu înaltu. 
"Saudi cascada mică co șoptă cadențată, 
Cădând din înălțime, pe câmpuri murmurând; 
Să vedi sus pe colnice o turmă aședată, 
Și să audi păstorul din fluerași cântând; | 
Să întâlnesci mai colo uni omi uitatii în viacă- 
Cu biblia în mână, citind-o pe verdeșă;
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Să vedi de altă parte pe muncitori săpândii ;' 
Și să revit.acăsă, când luna ?n nuori appare, 
Când câmpenesculti clopot, cu sânta sa vibrare, 
A "Te chiamă resunând, | 
O! ctă pqesia ce-așa tu vei cullege, 
Şasupra omeniri! aşa vei “medita, 
Pîn' va veni şi timpului acella ce allege, 

„Urmașii să cunâscă și nemurirea ta. - 

. . a | 
mr tine it oana n 

. 2 e ă



PROMDLOBRLĂ 

AmicuLui MEU F / Prersnu. 

M'am întrebat adesea : ună populii que e oare 
Lipsită elli de cultură, în epoci de dureri ? 
O -barcă fără velle, unii „ceri fără de s6re, 
Deşertuliă fără apă, unii omii fără. vederi. 

Ce face matelotulă quând n nava lui plăpândă : 
S& sguduie. de valluri p'ocenulă furiosi. ? 

„Ellă ancora aruncă în marea spumegândă; 
Apoi, asteptă n pace unii vânt mai priinciosă. 

Așa e și ună populă strivitii: de Tirannie: 
În liniște asteptă pe Moise ali seu; 

„Şi Moise appare, șilii scapă din sclavie; 
- Ma victimă ellu cade, ca: Însuși Prometei. 

E Eliadă, amice, Mois alli României, 
Aitorulii Mihaidet, tribunulă de poporii, 
Cultivatorulă limbei, părinte-allii possiel, 
Și care aşi demască pe crudulii Protectorii, 

De sigur, Eliade, a nâstră Deitate, 
Stindardulu libertăți curând va ridica ;
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În giurult lui Românii, setoșt de libertate, 
Cu cei Alleși a! țărrei curînd se vor grupa.. 

Atuncia România lua- -va şi ea parte 
În horra de popâre ce sai emancipată;. 
Dar ca Mazzaniello, miserie sai moarte 
Avâ-va de resplata acestii Mare bărbatii. 

la spune'mi tu, amice, la care populă oare 
A fost stimati talentulii, și geniă 'cununatii ? 
Miseria, dispreșulă, esili, veninti sau fearre, 
Au„fost plata acellor. ce lumea-ai luminat. 

Și unulă more ?'n flaccări, și altulă în carcere; 
Acesta 'n furci espiră, şacella împușcatii; 
Unii altulii se adapă ca și Socratii cu fiere, 
Şi altul î în spitaluri e ca nebuni tratati, . 

Cu cât. nsă lumina se'ntinde peste lume, 
În 'contra Tiranniei e Geniu assiguratiă : 
Așa Voltaire și Ghoethe, lăsând unii mare nume, 
În viacă fie care a fost încununată. Se 

Progresulii e torrentulă: din stâncă "n stâncă sare, 
Șin pulbere de auriic-preface apa sa; 
Ellă stavila o sparge, ori cât ar fi de tare; 
Șin cursuY ellti tîrrasce tot ce va 'ntâmpina. 

Vegi tu acelli Lucefării ce-annungă mândrul Sore? 
Lucâfărulii e. Franca; și Sârele, Progresii; 
Printrînsulu Libertatea va fi triumfătâre; 

Învinsi va fi, de siguri, 'namiculu set, Regresii.
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Acellti S6re-Progresulii şasupra Românie! 
Va 'ntinde-a lui sufflare; și vom vedea chiar noi 
(De vom trăi) sdrobită catena Tiranniet, 
Ce astăgi ne sugrumă, precum jugulă pe bol. 

Dar, vai! prevădă, amice, şi dille de mîhnire, 
Decepţiuni amare, și lupte, și nevoi! 
Căci, daca pretutindeni. & aceeaşi omenire, 
Mă temi ca să nu fie can Frana și la nor. 

Colo, p'a Monarhiei ruină sângerată, 
A strade! Tirannie se urcă cu Marat; 
La rîndui Anarhia a fost ghilotinată; 
Și locui Despotismulii cellă militari Pa Iiat, 

Şi după terrorismuli al lui Robespierre, 
Veni terr6rea albă a regelui Burbonii, 
Nu ma! puţin barbară, și plină de durere; . 
Şi Franca schimbă numai tirannuli et pe troni. 

Divina Libertate a duoă oară-appare, 
Și Srele-Progresulii mai luminosă luci, | 
La alte legi, alţt oameni; ua altă nuoă stare. 
Acuma Burgesia la cârmă ea veni. 

În lături Burgesia, căci este deochiată; 
ŞI astăgi este rîndulii all tei, o lucrătorii; 
Dar și a ta putere va fi mâine usată; 
ŞI poimâine e rînduli întregului poporti. 

Așa fie-ce populi treptat s'emancipesă: 
Elveţia, Lumea-Nuoă, și după ei Francesii, 
Germanii și cu Grecii, Italiani, Românii, 

Ungurii, Spaniolii, Polonit și Englesil.
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«Dar Rușii?îmi vei dice.» EI oameni nusuntoare? 
Cu cât mat mult uni populi strivită e de Tiranni, 
„Cu-atât esplosiunea e mai îngrozitâre; 
Și daca noi trăi-vom, peste cinci-deci de ant, 

Republică vede-vom pacellă Colossii de humă, 
Cu capulti de aramă și gambe de canoni, 

„Ce agiepentru populi coșmarii, monstru saii ciumă; 
Republică ellu fi-va cum este Washington. 

Mai mult mă temi, amice, de Hydra-aristocratăy 

Cu trei sute de ţeste din balta Albion: 
Căci dinsa se rejună pe tot anulii odată 
Cu toţi aceia cari aii geniu lui Byron. 

Nobleșa cea englesă e flamma lucitoare; 
lar popululă, cuptorulii: ghehenă de nevoie 
Schinteile s'ardică, mărind flaccăra mare; 

Cenușa, tot în vatră, și pleva tot gunoi. 

Va nivela Progresuli cea inegalitate: 
Căci legea” nu permite -ca Lordul Mastodon 
“Ell singur se dispuie de multe milliarde, 
Când mare nici chiar pâine mat mult d'un million, 

lan. 25. 1846. 

.



EFECTELE DECEPȚIUNI]. 
În epistola”ți, amice, mai doresci tu a afla . 
Causa morții cel triste a lui bietul Catina, 

- (Despre care în scris6rea precedentă "ți am vorbit,) 
Și care fu uă problemă pentru mulți, cât a trăit. 
Satisfacti a ta dorincă, 'trimițendu'ți astăgi eu 
Poesia-allăturată, scâsă din albumul mei, 
Și lui Râttă adressată, (cella ce a reposatiă,). 
Fiind şielli ua problemă, nu prea grei de deslegatii. 
Aminduoi, ca loranu, pierdând scumpe-illusiuni, 
Ai sorbit pînă la drojdii cupa de decepţiuni. 
Întrua lume ideală ci trăiau ca ?ntr'uni palati, 
Credând că societatea trebuie neaparat 
Ca sa fie ca modelulii ce'și formasseră în. scâlă; 
Când vedură differinga între lumea cea reală 
Și închipuita lume, cea plină de:poesie, 
I coprinseră d'odată ua negră melancolie: 
Misantropi ei deveniră, sceptici și bănuitori, 
Inchidânduse în casă, și eșind arare ori, 
Desgustânduse de toate, chiar de idealuli tor, 
Îndoindu-se de toate, de progresii și creatoriă; 
Astfel 'dar că Rațiunea cu încetulii se slăbia, 
Ca uă lampă de morminte ce de vîntii sestingea ea. 

„Ce edrept, nutoți pierdă Mintea sai divina Raţiune 
Cum o pierdu loranuliă, numai prin decepţiune; 

Ci din cause diverse, mai alles prin cantharidă: 
Acellă elisirii fatale presintată de vr'uă Sylphidă. 
Catina, escepţiunea 'regulei cei generale, 
Chiar 'din legăni purta germuli malatiei cei fatale, 
Şi care fu agravată de doctrina lui Byron, 
Ce credea că lumea este opera unui Demonii. 
Prima carte ce citesce omulii în juneșea sa, 
Ea decide prea adesea de întregă viaga sa.



fimicurui MEU f- RSTTĂ. 

  

AU DANSQUET DE LA VIE, IXFORTUNE CONVIVE,. 

J'APPARUS UN JOUR, ET JE MEURS; 
JE MEURS, ET SUR MA TOMBE, OU LENTEMENT JARRIYE, 

NUL XE VIEXDRA VEBSER DES PLEURS. 

GILBERT. 

Îmi anunț cum că poetulii Catina a reposatit; 
Și că mortea lui cea “tristă forte mult te-a affectat; 
At cuvintii, frate Costică; întristatii mult sunt şi eii, 

Mai alles. ca reposatulii fu intimi amicii ali meă! 

Tu îmi dici că ai dorincă dela mine a afla 

Causa adevărată, ce-a scurtatii viaca sa; 
Satisfacii a ta dorincă, şi fidel îți voiii descrie 
Fasele astui Luc6fării, chiar în sacra, pocsie, 

„Ca ommagiii pentru acella ce unii Geniii era. 

Eii am debutat d'odată cu poetulii Catina, 
Ellit prin poesia Barca, şi cii iarăşi, precum. scii, 
Prin Adio la Collegiit, și prin alte poesii. | 
Eram Damon cu Findia: duoi amici nedespărţiți ; 
Plini de viaca și illusiă, veseli şi prea fericiţi!, 
Și ca probă MVamicie, chiar portretul Pam scos noi 
P'aceeași stampă, alături, mai ua virstă aminduoi. 
Întrua di amiculii nostru publica în Cuvrieră 

Noptea nâgră pe ua stâncă, şi trecând de Luciferii, 
Eli nega totii ce esacru, chiar progresă și. Dumnedeii 
Respunseiii cu Aurora, dovedind întinsa, cit, 
Cu Natura și Morala, că e tare înşellatii. 
Astă poesie, frate, mult Pa impressionatii ;
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Căcă îndată imi respunse prin epistola frumâsă 

Ce o reproducii întrâgă, fiind fârte curi6să: 

Astă poesie este prismulă suffletului sei, 

“Şi fidel caracterisă pe amicul meii șalli tei 
PONI N NI NI NIN IN N 

IL. 

_«O poetii allă Aurorei unei (lille mal ferice, 
Lira ta, lira Cârlovei, prea de timpurii predice . 
C'astă nâpte ?'n care suntem va peri peste puţin. 

Astă n6pte, ce-am cântat-o în cântare infernală, 
(Căci Infernulii pusse ?n mine ua sămângqă de "'ndoială, 
Ş'astă nesaţii de dorince) nu e decât uni greii chini. 

Ție'ţi sunt toate defagă, miemi sunt tote ascunse; 
Astfel vru acea Putere, care "n suffletu'ţi pătrunse 

Cu o radă de lumină, pe mine a mă orbi. 

Natura care tencântă, Amorulii care tenspiră, 
Speranga care te ţine, nu deştâptă a mea liră; 
De vrei, numesce-o profană, mie tot una'mi va fi. 

Însă teme-te a dice că nu simți şi eit ca tine! 
Am momente în viacă de căinge, de suspine, 
În care ca o femee plângi amar...... omit de nimicii! 

Nu sciă ce mă făcu astfel: lumea care măncongisră, 
Secolulii, societatea, virtutea ce mănfisri, ... 
Patriotulii ce ne vinde, sait... nu scii ce să mai (ici. 

nr 

DI. 

«Noi pornirăm tot d'odată p'astă calle, grea, spin6să ; 
Noi avem tot acea ţintă; virsta nâstră e frumosă; 

Să sperăm, poet-amice, că vom fi nemuritori?
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Ha! ha! ha! cecă uni nume! Gecă ânch'o vanitate ! 
Omer, Dante, Byron, Hugo... unii cuvint deșert ca tâte, 

„Unii accenti între morminte, ună sarcasmii în serbători, 

Ce folosii ai după morte, când în viacă te: gonesce 
Vulguli? Patriaţi iubită cu dispregii îţi resplătesce? 
Geniii şi nenorocire! strigă 'n urma, ta rînjind. 

- Nu mă condamna, poete, că nu cântă şi eit ca tine 
Pe ruina omenirii; e mai mare plânswn sine, 
Plânsu-acella fără lacrămi, decât glasul tânguind. 

Tu pari Angelulii sperancei, și eii Demonwndoelei; 
Amânduoi ne vom da mâna; ei, pe drumulii bănuelej, 
Tu, pe câl de pietate, la ună locii a ne "ntâlni. 

Ce esplici tu pe hirtie în caracter de lumină, 
Ei esplicii prin trăsuri negre: tot puterea cea, divină; 
Fii, poetulit aștui seculă; tu, allii cellui ce-o veni. 

O poetii allii Aurorei unei dille mai ferice, 
Lira ta, lira, Cârlovei, prea de timpuriii predice 
Castă n6pte 'n care suntem va peri peste pucin. 

A mea n6ptea, a ta dioa; a mea stânca, a ta, tulpina; 
A mea tera, al teii cerulii. Când se va ivi lumina 
Peste capetele nâstre, vom scâte tot unii suspinii.» 

NN ON OO ON NO e 

«Astă bellă poesie este forte mult simțită, | 
«Scrisă, bine, cu 'mgrijiră, şi din inimă eșită. 
«Stillu, € omulii/» i respunse Eliad când o citi. 

” 

Însfirşit pe orizontulii României resări 
Sântulii s6re all* Dreptăţii. Libertate şi frăţie 
Fu devisa României. Generală bucurie!.. | 
Catina şi Aricescu, ca şi nisce juni Mierloi 
Cari scapii din colivie, inecpură, aminduoi
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Ca să cânte Libertatea ce de Tiranni ne scăpa; 

Pruncul Romanii fu giarulă care ci îlii prefera 

Catina chiar i fu nașuli, numele ellii i la dat. (1). 

Daca ar trăi elli astădi, mult ar fi înfuriat... 

Câte-unii marş allă libertăţii amînduoi am întonnat, 

Allii lui Catina, fu însă de cei mai mulți approbat, 

Devenind marseillesa, ce atuncia-o cântail. 
“Toţi aceia ce din sufflet pe Ciocoii detestaii. 2) 

Turcii aii intrat în ţârră, şi Muscalii după că; 

Iar Muscalii arrestară, prin trădare de: mișcă, | 

Mai pe toţi propagandisţii, ci fiind mai deochiaţi; 

Cei închişi la Plumbuita, fură forte maltrataţi. 
Între alţii erai ânchă duoi din frații Catina; 
Cell mai mare dintre dinșii forte grei bolnavii cra; 

Medicul de închisâre declară că va muri, 

Și comandantulii cetăţii începu a se griji. 

Fârte indignată lumea, începu a murmura, 

Blasfemând pe Ortodocsii ce pe Martiri tortura; 

Căpetenia rusâscă liberă pe Catina, | 

Ce peste pucine. dille şi muri în casa sa. 

Ruşii aruncară vina p'ai României Baroni, 

Căci prin ci închideaii Ruşii pe Românii libertoni; 

Şi apoi, ca să aline spiritele m Bucuresci, 

Ei îndată strămutară arestulii la Văcăresci; 
Offeriră dup'aceea lui poetuli Catina 

Libertatea, daca insă în jurnalii va publica: 

«Cum că frate-seii Costică na murit de maltratare, 

»Ci de mult purta în sinu” germulii b6lei destructâre: 

»Şi că comandanții 6stii in arestii bine trata, 
»Piind visitați de medi, şi nimic nu le lipsia; 

»Esprimând recunoscincă cellor ce Paii liberat.» 

În fâea lui Karkaleki acestii actii fu publicatii (3). 

(1) Vegi N, 1 allii acestei foi 
(2) Vegi acelle duoă marșuri la finele operei. Nota. Î. 
(3) Veţi N. 15 (i Martie) pe anulii 1849 din Vestitorul Romdânescă.
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Ca ună Paria Gatuncia trăi bictulii Catina! 
Iar remorsulă, ca, unii vierme, i rodia viaca sa! 
Căci junimea progresistă, ce cu drept îl admira, 
De atuncia pe poetulii începu a'lii meprisa. 

Întruă gi mă întâlnesce, şi îmi Gice?n ironic: 
— Dară tu, poetii-amice, nu ai fost: în puşcărie? 
— Ba am fostii chiemat de Aga, care ma interrogatii: 
—«Unde este allii teii frate, propagandistulii turbatii? 
—Nu potii sti, domnule Aga; pâte e peste hotari.» 
Atunci Colonel Cuneski îmi arată un diarii. 
— Cunosci-tu gazetta asta?— Prunculii Română, eii am n dis, 
—Aste stihuri ?—Alle melle—Moriţi ca, să fii închisii; 
Dar te iertă, pentru cuvintul că tu nu ai înjuratii 
Nici pe boieri, nici pe Consulii, nici p'Atigustul Impăratii. 
Înţellegii la virsta vâstră să vă placă Jucării, 
Și să cântaţi libertatea; dar nu 'nţellegii poesii 
Ce întărrită norodulii pe Boieri a sugruma, 
Cum făcu nebunulii ăla... cum i gice?... Catina. 
— Dar augii că este liberi.—Augustul impăratii 
Sa milostivit asupră, şi însfirşit Ta iertat, 
Precum ei te iert pe tine, căcă aţi fost nisce: copii; 
Dar de astădi înainte îţi ordonii să nu mai scrii; 
Căci îndată şi pe tine te trimiti la Văcăresei; 
Și chiar mâine, pinn qioă, tu să pleci din Bucuresci, 
Dute; şi deschide ochii, că poliția rusâscă 
Scie totul ce se face în provincia românâscă. » 

— Precum veţi, iubite frate, i disseiii lui Catina, 
M'a scăpatii chiar poesia.. — Cu mine nu fu așa! 

„Eli respunse cu suspine; căcă Ciocoii prin Agie 
Pentru marşulii libertăţii matii băgată în pușcărie, 
— Adevărulii e, amice, că tu mai fost următorii 
Allă prircipielor sacre de frăție şi amori ;
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Nu zavaa a fost scopulă, ci solemna protestare 
Contra Rușilor, şi ânch&: uă întinsă propagare 
A principielorii sacre, de naţionalitate, 

Libertate şi frăţie, pace şi egalitate; - 
Prin acâsta noi ţinurăm trei luni Ruşii la hotare, 

„Și puturăm ca să facem uă întinsă propagare. 

Adi am aruncat sămânţa, şi. mâine vom aduna; 

Ieri când propagam fraţia, trebuia, noi a. uita, 
Ori ce ure şi rancune; însă astăgi când sunt ci, 
Acesti stilpi ai României, nisce procleţi şi mișcă, 
Astăgi trebue Ciocoii ca să fie demascaţi; 
Iară Ruşii mai cu s6mă trebue stigmatisaţi 1) 
Așa dar sunt de părere, de vrei a, te-associa, 

Să protestăm împreună, ori și ce sar întâmpla. 

— Ei nu vădii necessitate: e ţârdiii, amiculii meii, 
Dar tu nai gustat arestul ca să vedi cât e de grei !2) 
— Ne vom mai gindi; dar spune'mi este oare-adevărat 
Că cu preculi infamici din arestii esci liberatii? 
—Aşa este! îmi respunse; am scăpat pe frate-meii, 
Cen arestii cra să mâră; șapoi am scăpatii și cii 
De Strigoii țărei, cari mă maltrataii pr6 cumplit. 
—Ca cefel de maltratare?— Vruă, trei gillem'aii ţinut, 
Numai cu pâine și apă, în privată; și bătutii... 
Mă închiserd în urmă într'uă cameră stricată, 
Fără focă, fără, ferestre, şi allături de privată; 
Şi prin sbirii lori, Ciocoii mă băteaii inghesuit; 
Dar o s&ml resbună de unulii, de cellii mai afurisit; 

1.) Veţi în Esiluli med la Snagoui, protestulit contra Ruşilor. 

2,) Unii ai bănaitii pe Catina de denunțatorii ali meii la Muscali pen- 

tru protestul în cestiune, pentru care am fost esilatii. Nota dela finele 
acestor poesii va putea convinge pe toţi că Catina avea alto defecte, 
nu acella de trădători.



107 
De şi am scrisii, de nevoe, cam fost de ellii mulțumit. 
—Ori şi cum, fapta ta este foarte gravă, Catina! | 
Daca, nu ţii conții de lume, cugetulii te va mustra. 
— Ei dispreţuescii și lume, și opinie, şi totă. 
-— Ast-fel cată st vorbiască unii poetă. şi patrioti? 
— E infernului astă lume ; iară omuli, unii Demoni. 
A! de ce nu am puterea ca să fii ua di Neronii, 
Ca c'uă, lovitură numai să retediă capuli la toţi, 
Ca să scape România de spurcaţii ei Despoţi.. 
— Asta e uă nerogie; dar. poetulii Catina 
Mârtea frate seii Costică trebue a, resbuna; 
Căci întadevăr, amice, tu nu vei putea, nega 
Că arestulii Plumbuitei a causat mortea, sa ; 
Și apoi, printriallii teii frate tu esci aţi Mare poeti; 
Fără ellii Musa”ţi incultă ar fi bagabondi cometi; 
Ell *ţi a fostă, o spui tii singurii, și profesorii şi Mentor ; 
Ellii, cultura; tu, talentulii; aurii tu, și ellii sculptorii. 
Negra pată după frunteți trebue a fi spălată: 
Căci poetica ta glorie va, fi, vai! întunecată. 
— Arată'mi dar tu imijloculă ca să. potii a, o spăla. 
— Fulgeră pe Anti-Cristulii ce sugiamă ţârra ta; 
Printruă nuoă arestare vei fi reabilitatii. 
— Nam curagiuli a o face, căci suntii demoralisat! 
Și apoi, când gândescii, frate, că o să fii transportatii 
În Siberia, de sigur, sai o să fiii împuşcatii, 
Crede-mă, nu am curagiul! Biata mama ar muri! 
— Dar ea va muri, de sigurii, căci tu mult nu vei trăi: 
Conştiinga te va râde; te împacă tu cu ea; | 
Este tristi ast-fel de pată să o porți pe fruntea ta! 
— Precumii vădii, poetii-amice, at uitații cine sunt eii: 
Ei suntii Demonu 'ndoellei, eii nu cred în Dumnedeii. 
Am eşitii din nâgra n6pte, și în n6pte am trăitii, 
Și în npte intru iarăşi. E tărgiui! Tot s'a sfirşit! 

e
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— Meriţi dar dispreţulii lumii, şi te meprisost chiar cii, 

Daca ţie nu “ţi e milă însuşi de geniuli teii.. 

Ellii se supără atuncia.. 

—Și tu Brutus? cllii îmi gice. 
Și tu mă adăpi cu fiere? Am fostii unii omii infelice! 
Singurulii amicii în lume, cel iubiami şi mă iubia, 

Astăqi şi ellii mă meprisă! Daca n'arii fi maica mea, 

Ai vedea, că am curagiulă singurii a mă împuşca; 

Însă, ce vrei? w am curagiulă în Siberia a sta. 
— Ei bine! vino cu mine, după cum tu 'mi'ai promis. 

Vei avea, tâte da gata. Vei trăi can Paradis 

În oraşulii meii natale, ce e plini de poesie; 
Acolo se rissipesce nâgra ta melancolie: 

Căci Natura cea frumâsă este balsamulii unici 

Pentru ori ce suferincă. Aide, scumpulă meii amicii. 

— Nu vii, frate Aricescu; la districtii mă ambetesii; 

Ei în capitală numai poti pugin să mă distresă; 

Ș'apoi voiii să am va slujbă. — Funcție dela Tiran? 

— Bi bine! Ce fate asta? Russulii este mai umani, 

Crede-mă, decâtii Ciocoiuli. Cândii ai sti tu cât urăsci 

Pe Ciocoi! Nu'ţi faci idee câtii eii i disprețuescii! 
Și ca să le facit în pismă, am hotărit a lua 

"Fie ori ce funcțiune. — Bsci nebunii, pre legea mea! 

— Vorbâ vechia; eii ţi am spuso, ţii minte? întruă scrisâre. 

Daca o păstresi, citesce; ea e uă justificare... 

— Ori care discuţiune e cu 'tine în zadar; 

Ce fatalitate! Adio! Crede-mă, te pling amar !» 

Asta fu ultima vorbă cc cu ellii ci :am schimbat. 

Nu Pam mai vegutii datuncia! Mai tăvdii ci am aflat 

Că a dispărutii Vodată din oraşuli Bucuresci: 

Îi numisseră Muscalii unii polițaiii la Pitescă; “ 
Și aici cell să bătusse cu Muscalii la unii ball; 

| Fu destituit în urmă, şi trăi unii carnavalii
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În petreceri scandalâse; şi în urmă-a vieţuit 

Isolatii şi melancolicii, şi ca câra sa topitii 1). 

Din epistollele sâlle, pe care eii le-am păstrată, 

Te convingi că din natură ellii era cam esaltatii (2). 

Moartea frate seii Costică, pe care multi Pa iubiti, 

Cum şi cruda maltratare cen arestii a suferitii, 
Însfirşit ura lui contra a lui B......S. 

Hainaii allii României, -ură care Pa 'ndemnat 

Ca, să facă declararea cem diarii sa tipărit, 

Esaltasseră cu totul p'acestit omii nenorocitii. 

Posteritatea cea justă credii că îlii va absolvi, 

'Şin pleiada poesiei ca Luesferi va luci: 
Căci întradevăr, amice, trebue drepți ca că fimii:, 

Catina, este unii geniii, este unii poetii sublimii. 

  

1) Catina ce îmmormintat la, biserica Creţulescu, 1429 Julio 1851, după 
“cum atestă condica de morţi, de şi numele de botegii este schimbat, - . 

_2) Vei nota B. la fincleţoperei.



UNU BUCHETU DE FLORI. 
Salutare, frate Iorgu; și curînd la revedere! 
Peste vre uă șâpte dille, mă desparti ei cu durere 
Daste locuri prea frumâse, unde ua lună și mai bine 
Am gustat. cu: draga Musă dille dulci, dille senine! 

Când gindescii că în opt dille espiră congediă mei, 
Când gîndescii că d'aste locuri o să mă desparti. iar ei, 
"Crede-mă, astă idee mt întristesă amar, 

Încât numai sunt în stare ca să scrii uni versi măcar. 

Pe uă stâncă ce se află de d'asupra unei punți, 
Și de unde vedi tabloul, şi în depărtare munți, 
Stau, amice, t6tă' dioa, melancolică, gînditorii, 

Ca unii omit cese desparte de alli?seti ântâii amor! 
Uneori îmi vine, frate, totul ca să părăsescii, 
Și familie şi lume, şi aci sE vieţuiescii 
Liberi și independinte, ca să potii aci lucra 
Liniștit mai multe opuri, ce nu sperii a termina! 
Dar în lume omulii are datorii de împlinitii; 

Și când ai copii și s6că, de care esct mulţumit, 
Pentru ei și pentru țerră trebue să te jertfesci. 

În srimită, iubite frate, pîn' să viă la Bucuresct, 
Un buchet de floricelle, cullese d'a amicul te 
După lângă apa Bisca cum și dupt Penteleu, 
Și la care mai adaogii şi vr'o şese fluricelle, | 
Mai de mult elle cullese dupe alți munți și muscelle, 
Priimesce-le, amice, ca ua dulce suvenire 
Dela Silfulu tevi, și care te salută cu iubire —



Pe ALBUMULU P-rui PensEscu. 

A uşura, durerea plăpândei omeniri, | 
E faptă de uni suffletii cu nobile simţiri ; 
Cunoscii în România, bărbați prea, luminați, 
Cunoscii iarăși ua sumă de oameni prea bogaţi; 
Dar câți oare dintr'enșii lumina şi averea, 

„Le întrebuințsă a uşura durerea ? E 
Ca tine, pugini, frate, vor fi în astă ţârriă, 
Dispuşi ca, să jertfâscă a lor mică. comâră, 
Cu scopulit acellii nobilă şi neinteresată 
D'a, ajuta. pe omulii bolnavii saii întristată. 

Pe când alţii înscrie pe piatră allă lor nume, 
Ca să'și eternisese memoria, în. lume, 
Allii teii prea modestii nume în inimi se înscrie 
Prin fapte caritabili, prin fapte de frăţie, | 
Prin fapte ce nici timpulii, nici chiar cumplita, Sârtă, 
Nu pâte să le ştergă din suffletii nici odată. 

M& temi însă, amice, că după mârtea ta . 
Și ospitalitatea cu tine vancetta; 
Afară numai daca, precum o şi credii ei, 
Vei prevedea acesta în testamentulii tăi, 
Ori cum, aceia cari atunci vor visită 

 Locașulii teii poeticii, oftând vor esclama;: 

«Aici era-ună templu ali ospitalităţii, 
Alţatii de simțimântulii divinii ali caritățiă!» 

1862



foto, LOCURI SCUMPE | 

Adio, dragă Biscă, cu apa ta curată, 
În care sănitateami a fost regenerată! 
Adio, drage dâlluri, cu mantii înflorite, --- 
P'a, căror creste Musa'mi făcea vise-aurite | 

„Adio, dragă stâncă, tripedă allii Musei melle, - 
-De unde "și lua sborulii spre depărtate stelle! 
Adio, văi, colnice, muscelle şi isvâre, 
Şi plaiuri, şi dumbrave, şi selbe seculare, 
Pe unde numai singur cu Musa retăcâm, 
Şi răsturnat pe iarbă la poesii făcâm! 
Adio, oi şi capre, alli căror” dulceslapte 
Reîntremă aicea, plăpânda'mi sănttate ! 
Şi tu, Ciobănellii, care din flueraşii cântai, 

Şi cu frumâse basme adesea mă distrai! 
Adio, o Persescu! Adio la toţi voi 
Cu cari cunoscincă făcut-am aici noi! 
Adio, locuri scumpe! Cu lacrămi ei vă lasă! 
Căci pentru mine furăți iubitulii mei Parnasii | 
Adio! ei pleci astăi, dar nu vă voii uita! 
„Pe arripele Minţii la voi eii voii sbura, 

În ore de mihnire şi de melancolie: " 
Căci voi respiraţi numa! amorii și poesie! 

Din virful Fulgerişulii, pe unde plecii călare, 
V& mai trimită ei ânchă la toți-ua salutare! 

7 Aug, 1871.
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 PISMARULU şi RTISTULĂ,. 

„Unii pictorii celebru în antichitate 
A selle tablouri în ptagă-espunea, . 
Dorind ca să fie de toți! criticate ; 
Si, ascunsi apprâpe, critic-asculta.. 

Po unit omit resbeltici stampa vepresintă: 
Unii cismarii'opresce ca observatorii, 
«Nu e nemeritii astă” "ncălțăminte: 
»Căcy prea mare este pentru -astii piciorii. 

«A! însă şi capulii a are “defectii mare; 
Fruntea e îngustă, nasulii cam umflată, 
«Mâna e prea mică, piciorulii prea mare; 
«Ochiulii cam chioresce, şi peptuli e Tati. » 

Artistul atuncia a pierdut vibdare : 
»Domnule, i dice, poți fi bunii .cismarii; 
„«Dar devii ridiculii făcând observare: 
«La Aueriri de care nai idee: chiar» 

- Ca cismarulii nostru mulţi sunt, în credineii 
Cunoscii unii filosofii prea, originali, 
Criticând obiecte fără, competincă; 
Propagând morala când e immorali.



ALUTARE, [A PAI „ Paruras , fan 
Primiţi uă salutare featernă, o Carpaţi! 

“ȘI voi, o umbre sacre a Marilor bărbaţi, 
Cen astă citadellă sublimă de grânit, 
Chivotulii Libertăţii de Barbari aţi ferit! 
Ca Șoimul: Pa lui stâncă, ca Cerbulii la isvâre, 

Aşa, alergii la sînu "ţi, Natură mcântătoare. 
Deschide! mi, templu sacru, a tâlle porți dazuri, 
Să pâtă ali: meii Spiritii, acestii cerescii vulturii, 
Eterulii strebătându'jă, ca rada cea din sâre, 
Sajungă pîn' la tronulii Puterei creatore, 

"Ce prin attracțiune reţine suspendutey 
În Spacii, miriade de globuri nevăţlute. 
“EI bine! tot prin legea cea de attracțiune, | 

Și populii forma-vor ua federațiune” 
Prin care să smerescă trufaşa Tirannie: 
Căci astfel poti ajunge divina lor solie. 

La munți, inbită Musă, la munți. e tronulii teii! 
Și Moise punit munte vădu. pe Dumnegeii! 
O voi, pe cari lumea Vadapă cu veninii,” 

Şi voi, all căror suffletii de .poesie:ă plinii, 
Veniţi, veniţi la munte să vă regeneraţi: 
în faca astui templu, devin buni cei stricaţi, 
Și orbii vădit lumina, şi liberi sunt cei sclavă, 

Şi sănâtoși bolnavii, și tari s& facii cei slabi. 
Închideţi oră ce carte a ori cărui-autorii ; 
Deschideţi cartea sacră cellui Nemuritorii: 
Cellii codii ali verității în care-aii studiat 
Şi Christi, şi Pythagora, şi Platon, şi Soerat; 

Daci ei proclamară principulii unității, 
Preceptele moralei, și scopu- -Umanității; 
Aci” tronă CUVÎNTULU, purtati pauripi de -vintii: 
Dreptatea, dâmna lumii; și toți frați pre pămintii. 

1857. N E După Păpuşa, 
 



. „Paioturi ȘI piese 

) 
Unii roi “de mari Viespe unii: Ariciii zăriră, 
Şi din Shorii gr: îmmadă, la ellii năvăliră, 
Învi lit în „ţepe, tari și îndessate, j 
Sta ascunsă Ariciulii ca întruă cetate, | 
Viospele turbate i tot da ocolit, a 

o P'intre ghimpi: la piele cătând unit loci goli; . 
“De 'câte ori, însă pe, ellă S'aruncaii,. 
D'atâtea, ori “ghimpi greii le sângeraii; 
Perdend dar a răbdarea, Aziciuliă să scâlă; - 
Viespele atuncia' la botii dai „năvală; 
Ariciulit se. stringe, Și elle nțâlnescit 
De' ţepi ui pădure, şi să pacăleșcă. . 
Eată-le înfipte ca n spinduritâre, 

 Aiciulii le dice: cau vă dat “iertare, 
Căci ați vruti cu mine să vă măsurați. 
Lupta ați. cătat- 0? Aide, vă Iuptaţi, 
Ce!.de ghimpi + vos strii o să mă temi ci, 
Când în; luptă, biruiii Chiar Şâr pe,.şi Leii? 
Numai Omulii singurii e, învingătorii: a 
Căci: pe astii globi Omulii e uni Creatorii.» » 

“Ghemi s se. “faco-Ariciuli, s'a rostogolit, 
ȘI Viespele relle tâte ai. perit. 

A



taraf figa —. 

Fluturele. — 

„Garofiica — 

ni urne ȘI Panomea. 

Şi care  suntit oare. titlurile telle 
Ca să al pretenții la iubirea mea ?. 
Garofica unui futture Qicea. | 
Alle melle titluri? Arripele melle, 
Cari aii culdrea unui Curcubeii, 

“Și mă "nalță "n acră, de te dominit ei. 
Ce felii! pentru nisce asript colorate 
Pretingi-tu iubirea unei flori curate? 
Daca al aţi axripi, ce tenalță "m nuori, 

» Mâine vei fi iarăși vierme tiritorii. 
Fluturele — Meritulii meii este că dintrui Omidă 

Metamorfosată, sunt aţi uă Sylphidă; 
P'arripe de Zefir, legiinatii în nuori, 

“Sugii nectarulii dela oră şi care flori: 
Căci ia spune "mi 6re; mândră garofică, 

"Cum te poţi oppune la a mea dorincă? 
Tu prin rădicini esci de solii legată ; 
Și mai nici voincă, fl6re mfumurată. 
Daca esci simbolulii tu allii frumuseții, 
Și eit sunt emblema immortalităţii. 
Poţi nega tu oare că şi tu! și ei 
Suntem însăşi fapta, alui Dumnegei:? 
“Ui târtă, din lanculii cellii misteriosit? o 

„Parte din pod6ba astui Totii frumosi ? 

1871. 

Fii dar mai modestă, floricica mea ; 
Căci ce'ţi folosesce frumuseţea ta, 
Când ea este prada unor simple of, 
Care să nutresce cu a telle foi?» 

Și dicendii acestea, Fluturulii sbură; . 
Iară Garofica lăcrămând oftă,



| PRoMETHEU PE STÂNCA SA.. .: 

D 

Pe amiculii omenirii alti Olympului tirant 
Lănţuitu-l-a p'uă stâncă, prin. complicele”i Vulcanii; 
Uni gigantii Vulturii selbatecit e de Joiie ordonatii | 
Ca săi sfişie rărunchii, ca să rOgă-alli sei ficatii, 
Alle undelor vergine (ali poporului symbolii) : 

„Triste tâte și în lacrămi, singure elle „consolă, 

— Dar ce crimă aşa mare al commisii, o Prometheii, 
Ca să fil tratati tu astfel de ali fulgerilor Dei? 
— Cu luminele Știingei am voit a lumina 

„Pe poporulii brutii, pe care Joiie îllii esploata,; 
Dar tyranuli, perfid, scepticii, resbunătoriă şi gelosi, 
Unii rivală vădit în mine, inamicii periculosi. 

„Căci acella ce se teme d'adevării saii de lumină, 
Cugete sinistre are, şi uă frunte nu senină. - 
Fată de ce Joiieân lanţuri, faurate de Vulcanii, 
Ma legatii p'acâstă stâncă, isolată în Oceanii; 
Însă chiar în astă stare, ferecată pe astă stâncă, | 
Pentru Joiie cerotronulii redutabilii eii sunt ânchă ; 
Şi dovadă d'a :mea forcă şi de slăbiciunea sa, 
b Mercuri, trimissii de Joiie spre a mb intimida. 

— Joiie, (lisse curtisanulit, m'a trimisi ca să "ți spuiii ei 
Că cu tine dispusi este să împarţă, sceptrulii sei, 

„Daca tu. foculii cell sacru, ce din Olympi Pai furati, 
„Nut vei propaga la oameni ;; altfel, vei fi torturatii. 

— Mergi despune la tiranul, i am respunsii cu dispregii ei, 
Că: cu focul acesti sacru sunt dotat de Dumnedei, 
A servi nu Tirannia, nu Minciuna-a propaga, , 
Ci din jugulii de sclavie omenirea a salva; 
Spune tu ânchă lui Joiie că lumina s'a fiicut, 
Şi că omulii îşi reclamă drepturile ce-a perdut; 
Spune lui. ei însuși Deii cei servili îl vor lăsa, 
Cu sistema” cea fatală daca va mal guverna



8 

Spune lui să nu abuse de puterea suverană, 

Că, mtwua oră, elli va pierde însuşi cerulii și cornă; 
Spune”i însfirşit că sceptrulii Sortei ellii îi e datorii, 
Fără, care ar fi astăi chiar unii obscurii muritorii; 
Pe când ci foculii cellii sacru îl am dela Dumnedeii, 
Şi prin elli pe globuli âsta sunt represintantulii. seii. 
Prometheii este unii. Geniit; Joiie, unii usurpatorii ; 
Joiie, tiranii detestabilii; Prometheii, uni . Salvatorii.» 

Şi istoria ne spune că ali Deilor Neronii 
D'unii. timplarit din Iudeea, resturnatii fu „după tronii. 

1865 “ 

  

| pa UA A ForunBă. 

« Dulce Colunbellă, arripele telle 
Împrumută mie; şi eu îţi voii da 

. Chiar şi jumătate din gillele” melle, 
Ca'să short mai iute la dilecta mea. 

« Dorulii ei mă arde, şi ei sufarii greii: 
Căci mai de ua lună n'am 'vedut-o ei! 

« Ai milă, Columbă, de amorulii meii: 
„Că pui mici, ca tine, am în cuibii si ei; 

” Și tot de uă lună mam vădut pe ci; 
Co-or-fi ficondidre, puişorii mel? 

« Du cel pugin, drasă, astit billetii . damoră; 
Și respunsii îmi addu dela mama lor. » 

Dar Columba sboră drept la puii sei, 
„Căci îi e mai milă de copii d. | 
„Ea are dreptate': cuibu-ă attrăgiătorii; 

Și eii remiili. singurii cu tristulii meii dori! 
1862. ”



19 ut 1859. 

BA REIEU a SALE AA 

Trei ani de plin sunt astăţi, trei ani de fericire, 
De când ua radă dulce din duleea ta iubire 

„A mea inimă tristă veni a, mingiia : 

Eram pînă atuncia unit ceri fără de s6re, 
Copillulii fără mamă, fără profumi ua flâre; - 

| Căci de opt ani pierdussem pe năsoătârea mea! 

| Aşa duoă Columbe de vînători gonite, 
Sai duoă turturelle. WErete retăcite, Ă 

Departe una alta. vai! suffere de dorii; 
„Dar 6tă vine ioa când dulcea” turturică, - 
Tabituli şocii reafiă; şi amiînduoi cu. frică | 

 Sadăposteseii. în fine în cuibușorulit lor, 

“Tu appăruşi, o drasă, pe cerul viegei mele. 
Ca Luna p “ntre nuorii ce-ascund mîndrele stele, 
Ca dup'uă vijelie frumosulii. cureubeii ; . 
Amorulii tei îu cheiea ce îmi deschise | “miie, 
“Pentru a ducă Gră, cell templu darmonie 
În care lăcuesce prea bunulii Dumnedeii. 

Dratuncia pentru” mine profume rosa are, 

Mistere lampa nopţii, si passărea cântare; - 

Femeea, poesie; Natură, Creatorii; 

Şi sârele, lumină; planeţii, armonie ; 

Şi munții, macstate; şi: farmecii, ua campie; 

Cici reafiaru în tine idealul de: âinorii. 

Fil-tu a mea, Malvinăi: voii. fi ci Bardulii teii; 
Tu „templu, și eii preotii; tu barcă, şi portii eii ; 

O! fie amorulii nostru plăcut ca și unii Raiii! 
Șa”nâstre dille fie ca dillele de Maiii! 
Iar barca viegei n6stre, plutind pe mare lin, 
Ajungă ea. ferice la portulii celli 'divinii! 
19 ulii 1862. 

 



| PUVENIREA LOCULUI NATALY. 
RIS 

Te salutii dupaste piscuri, o tu loci natalii ali meii! 
Căci cu ochii minţii melle de aici-te privescit eii. 
Fată casa piărintăscă, casa unde am născută, 
Şi pe care cu durere de neroe am vindut; 
În acea casă măicuca să ajut m'a învățăt 
Pe acei în sufierincă, şi pe omulit scăpătatii! 
Fată templul divinii unde învățaiii ca să adorii 
Pe allii lumii Salvatore, și pe bunulii Creatorii; 
Fată se6la-unde Jianu n'a mvăţat ca să iubescii 

„Patria şi libertatea, Sai căminulii strămoşescii ; 
Fati gîrla recorosă unde-adesea mă scăldam; 
Fată locurile unde ca copillii eii mă jucam ; 

Eată templulii unde zace bunii şi strebunii mel; 
Eati, rudele șamicii, cari toți 'mE iubescii ei; 
Fată urmele cetăţii a lui Negru Bassarabii, 

„Prima, capitata ţărrei, adi oraşii obscurii şi slabit; 
Căci și elli, ca Tirgu-Vesti, piere, val! asfiesiatii, 
Fără căi, fără şoselle, fără drumulii cellii feratii. 
Fată dragele colline ce orașulii dominâsă, 
Şi poâna cea, întinsă ce de oi s8 păşunsă; 
Fată şi schitulii Ciocanulă, cu vro optii voinici bărbați, 
Cari merită să fie toți în 6ste înrolați; - 
Yati Bughea, cu sorgintea'i de puciosă minunată, 
De ua lume pătimașă tâtă: vara visitată ; 
Fată muntele Păpușa, baronietru astui locii, 

Unde am dormit ua nopte la lumina unui focii; 
Entă schitulii Nămăestii, schitulegii de cuviose, 
Cu biserica în piatră, cu posițiuni fruni6se, | 
Şi cu casele ca cuiburi. Aci suntii îmmormintaţi 
Mama, tata și bunica, la unii locii toți aședaţi! 

„Fată Dâmboviga, care curge ?n albiui pietrâsă, 
Rece, repede, cu sgomotii, ca şi Bisca cea spumâsă,
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Si plutind pe ea mulțime “de bușteni şi lungi şi groși, 
Eată Dacii, chipi şi portulii, ca și bradii de frumoși. 
Fată, vama de la Rucăvi. Eată munții cu brădetii, 
„Unde cura de zerii vara faci bolnavii cet de peptii.. 
Fată, şi Dâmbovicidra, ua strimtore ce'i. formată 

„De duoi mari pereți de stânci, și uz geottă, minunată ; 
Eată muntele cellii falnicii, muntele Patra bi Crai : 

„De aci sbură unii Vulturi drept pe cortulii lui Mihai; 
- Eată castellu lui Negru, Domnulii țării româneşci, 
„Construitii sus pe uă stâncă, IEngă satulii Stoenesci; 
Fată dragele Muşcelle, cu profumătâre flori, - 
Cu zefiri şi cu albine, și cu flutturi tricolori; 
Fată scumpa, mea livade, Piscu Cornii ea, numită, 
Pentru sufietii Wall meii tată la Nembesci dăruită; 
AI livadea e vindută, suffletulii este uitat... 
Nu era mai bine, tată, Ia copii s'0 fi lăsat? - 
Eată ?n fine şi Flămânda, unde poesii ficâmi, 
Unde vara tot dioa cu amicii petrecâmii. 
Să mat urcii încă odată, favorita mea movilă; . 
ȘI, culcatii pe iarbă verde, Sascult dulcea, filomilă. 
Când eram copillii și june, ca unii Cerbii urcam aci; 
Adi, albitii de timpii şi sârtă, abia, abia potii sui! 

o Tarom ee 

Uă câmpie să întinde între duct mîndre dlui, 
P'intra cari urlă girla ce cobâră după mall; 
Iar pe clina, ăllor dlui, pînă. unde să sfirşescii, 

"Ca uă Nimfă lângă ape stă orașul pittorescii. 
De departe "n perspectivă, amfiteatru de- munți, 

„Unii goi alții cu selbe, unii albi alți cărunți. - 
Limpede e aci cerulii, aerulii e sănătosii, | 
Apa este ca cristalulii, omulă 'voinicii şi frumosi. 
A! ce mindre movillice! Ce graciose muşcelle ! 
Ce romantice boschette! Ce poetice vălcelle! 

„Aci Cuculii trei luni cântă, pină n luna lui cuptorii ; 
„Apoi vara, te desmiardă, dulcele privishetorii, 
Locuri scumpe, cencântară dulcea mea copilărie, . - 
Câte suveniri plăcute rechiemaţi voi astădi mis! 
Musa mea, co e tot jună, căci mai are illusiuui, 
Vot vă este datore Drimele-inspiraţiuni.  - -
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Pille dulci, .dille senine alle tinereţii melle, - - N 
Aţi sburat, cum sbâră: tâmna alle drage rândunelle, 
Cari revină primă-vara, însă, voi numai veniţi ! 
Frundele cadii, se: usucă ;. arborii tot învergiți. 

Pină cândii mai bate ânch& inima în peptul' meii, 
„Aşi dori ânchă odată, loci: natal, “să te vidii ei; 

Și pe crâsta 'ta, Flimândă, ânchă unii imn să “întonnii ; 
Și apoi să morii ferice, ca bătrinuli Simeonii ; 

„lar murind, a ea țăninii să repaose doreseii | 
Pe acestă Movilică, ast tripediăZalli musei 'melle ; 
Și drept monument funebru, unii buchetii de “floricele; 

„Şi uă cruce, ca să :spuie că aci eit'odihneseit. 

20 Tulii 1871 
După Fulgerișă. 

  

== 

  

PeLinpA „imoRULuI. a 

Luna pe cerii lumina, | 
- Bisca în vale urla, 

lar p'ua stâncă unii omii sta, 
Cu Luna vorbind așa: a 

«O! a nopţilor făclie, 
AY putea să 'mi spui-tu mie 
Ce face iubită mea? 

Girdesce la mine ea ?» 

N 
Iară, Luna suridea, 

Și lui astfel respundea: 

__«Ea să uitacum la mine, 
„Şi mă ?ntr6bă ca, și tine: 
«Spune'ni tu, îmi dicea ea, 
Ce. face lumina mea? | 
Căci de când cell a plecatii, 
Sorele s'a 'ntunecatii; | 
Flârea profumii nu mai are, 
Și nici passerea cântare,»



1862. 

Atunci junele ofta, 
Şi Lumei dicea aşa: 

«Ola nopților făclie, i 
Spune Pa a mea socie: 
Că eii. portii mereii.pe peptii: 
Mult iubitulii.ei; portretii;. 
Şi îl udă cu: lăcrămelle . 
-Cât lucesce pe cerii stelle; - 
ȘI cu gîndu-addormii la, ea, 
La iubita draga mea.» 

Iară Luna lăcrâma, 
L'aminduoi (icând aşa: 

«Porumbeii mei iubiţi, - 
Ca să nu mai sufferiţi, 

“Îndată ce appari ei, E 
VE uitaţi în chipulii mei; -. 
Și pe radele'mi senine - 
Amîndoui sburați la; mine; 

Şi aci vă "mbrăţișaţi, 
“Dorulii vostru allinaţi.» 

SNA e ra 

u



PYLPRIDELE, - 

Tiince-aeriane, 
Cu: arripi diaphane, 
Uşore ca, zefiri, 
Și părulit lori de firii, 
Timide ca Gazelle, 

Şi ochii lor ca stelle; -. 
Vestmiîntulii lor de flori, 
Şi cuibulii lor în nuori; 

Sirene-amigitore, 

Plutescii ca, lebejore. 
P'uă nspte dulce, lină, 
"Când Luna este plini, 
În barce flutturii, 
Pe unde: azurii, * 
Cu Sylphii amoroșşi, 
Ca elle de. frumoși; 

Se lasapoi din nuori 
PE câmpul cell cu flori, 

" Danţând ca balletiste, 
Cântând ca şi artiste, 
Îmcât încremenesci 
La elle când priveşti. 

Atunci le prindi uşor 
În lagulii lut Amorii, 
Prin fermecu-armoniei, 
Cum și allii poesiei; 
Dar, val! iubirea lor 

E visi amăgitorii! 1) - „1871 

  

1) După mythologie, Sylphidele eraii deitaţi ale aerului, cari căte-odată | 
veniail, în contact cu oamenii, cu carise şi inamoraii, Ari se face allusiune 
Ja femeile cari inspiră pe poeţi și pe artiști,



pipe, jneuru! Sa 

Adio, Kreuth, locii amorosii, 
“Ali unei Muse cuibii graciosi 
Aci uă lună am gustati ei, 
Fără necaduri, fără suspine, 

„Dille plăcute, qille senine, 
Cu-a mea , consârtă șamiculii mei. 

Aici Viaca se scurge lină, 
Ca şi sorgintea care suspină 
P'acea poiană plină cu floră ; 
Iar sănătatea, cea ruinată 
Aci ea este regenerată, 

Subt acesti arburi mirositori. 

Adio, locuri încântătore ; 
Sorginte limpedi, recoritoare, 
A căror” murmurii mă I6găina; 
Adio; selbe misteri6s6, 
Cari ascundeți rose' frumâse, 
Şa căror umbră mă inspira! 

„Adio, piscuri, a căro” frunte, 
"De nuori încinsă, în nuoză S'ascunde; 
Avînd cascade drept ornamentii ; 
Ş'a căror umeri poartă cu fală . 
O mantă verde, a cării poală 
Este udata, de unii torrentiil 

Adio, allee, lungi şi frumdse, 
Și potecuce misteri6se, 
Și heleştae cu Dăstrăviori! 
Aaio, dâlluzi, și văi umbrse, 
Unde cu Musa vise frumâse 
Făceam adesea, culcatii pe flori!
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Rosa ALPILOR ŞI BaRnuLi f.ARPAȚILORI 

Dicdam atuncia :» O Românie, 
Tu, țârră plină de poesie, | 
Mină de aurii, bucheti. de floră; 

Şi tu al multe locuiri muntâse; 

Mau mândre pote, mat maestose ; 
Dar nesciute de amatori. 

«Când vei fi mâine tu cultivată, 
Vei fi atuncia mult visitată, 
Şi admirată decei în'drept;. - 
Şi alle telle comori bogate . 
Vor fi Evropei recomandate 

„De vre unii pictorii, de vrunit poetă 1» 

Adio, Kreuth,'locii amorosii, ' 
Allii unei Muse cuibii. graţiosii. 
Ti'mi rechiemi mie -loculă natal! 

Aci gustat-am' o viacă lină, 
Ca şi sorgintea care suspină, 
Şi se ascunde 'subtiacellii mallii. 

După. muntele  Holeștein — 15 luliu 1867. 

3 

BARDUL- OO: 

Pentru ce oare,: flore' gentil, - 
Tu Alpen Rosa: mi-te nuniesci, - 
Şi cu astii nume tu te mândresci ? 

- Căci a ta formă 'e de: Zambillă, 

Şi frungulica de: Merişorii, 

Și numai facaţii e de “Andrii; 
Lipsită ânch& şi de” minosit, 
Mirosulii Rosei' deliciosti:



“ALPEN ROSA 

Ai cuvântă, Barde, ca să te miri: 
Cici îmi lipsesce din trandafiri 
Profumulii dulce, îmbătătorii; 
Dar am culdrea, simbolit d'Amori: 
"Cul6re rosă, încântătoare, 
Care attrage pe fie-care. 
Pe unii fondii verde când mă zăresci, 
Ca n6ptea, tocuri în depărtare, 
Șpune, o Barde, atuncia oare 
Că sunt uă Rosă te îndoesci? 

Naiva Musă din astă ţârră, 
Adică Musa, cea populară, | 
Astii nume dulce ea mil-'a. dati, 
Pe care Geniii Pa. consacrati ; 
Căci acestii nume e “n armonie 
Cu-a mea culâre, atât de vie. 

“- BARDUL | 
Tu al drejitate! Esci uă regină, . 
Căria Flora din Alpi senchină, .: 
Avînd ministrii, dame d'onnbre, 
Cum şi castele neperităre, 
Zidite pAlpii cel maestoşi. 
Tu cresci la umbră de bracti. frumoşi, 
Saii întruă selbă, încântătore, . 
Saii p'intre cuiburi de” căpridre, 
Unde n'ajunge unii vinători. | 

"O Alpen Rosa, 'cu chipii d'Amorii, 
„Pe lângă Rosa cea voluptâsă, - 
„Care îmbată, dar e ghimpâsă,. - 
* referii pe: tine, castă,: vergină, . 
De fiumusece şi grații plină. 
Tu ai uă soră în munţi Carpaţi, 

„Cu ochii galeşi și lăcrămați, 
Și cuă figură prea amorâsă, --: 
Şi tot ca tine de graci6să E 

„4867, uliu 3. — După muntele Sce-berg. 

s



NOTA Î, 

ManRşuLi. Jiserăi. 

de | Catina. 

Nr 

Aideţi, frați, întro unire; 

Ţârra nostră e 'n peirel! 
Aste ziduri şi palate, 
Unde zacit mii de păccate, 

Aideti a le dărima. 
Naudiţi în piacă larmi? 
Daţi năvală n mâini cu armă! 
Că soldatulit ne ajunge, 
DBaionetta ne împunge; 

Daţi, do vrea și ellii să dea. 
Destulii fârele ne stringe 
Şi robia m vatră plinge; 
Inima ni se *mpetresce,-. 
“Fierea ni se amăresce; 

Morți mai bine-ar îi st fun. 
Însă patria ne cere | 

Cu unii ţipătii de durere;. 
Decât viacă "ndelungată, 

În robie ruşinat, 
Cu-arma în mână să muri, 

Fraţilor, să n'aveți milă; 
Daţi în cei ce vă facit silă, 
Ve ia plugulii, arătură, 
Boulii chiar din bătătură, 

Parctar fi uni: drept al lor; 
Dueptulii lor e şi al nostru, . 
Câmpul lor e și al vostru; 

Ș'Adunarea cea obștescă, 
Fiind casa românscă, 

Este casa tuturor.
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Hai, Române, de vorbesce; 

Singur legi ţie "ți croiesce; 
Voi, Ciocoi, să staţi afară; 
“Tu, Muscali, să ieși din țârră; 

Că, poporuli așa vrea, 
Toba ?n piacă să r&sune ; 
Tot Românul să s'adune. 
Ori pe viacă, ori pe mârte! 
Dulce & pentru libertate 

Unii mormîntii a câştigal(*) 

ManşuLi JHIBERTĂŢII, 

de Aricescu, 

Aideţi, frați, într'o unire, 
Întrună gîndi, într*o 'nfrăţire, 
La altari să'naintăm, 
Ca s'adducem mulţumire 
Pentru scumpa fericire 
De care ne bucurăm. 

Dulce este libertatea! 
Dulce e egalitatea! 
Pentru elle vom muri. 
Dulce e sântă Dreptatea! 
Dulce e fraternitatea?! 
Noi prin elle vem trăi, 

„Aid să facem jurămintuli 
Că cu viaga-ne pămintulii 
Lui Traian 'vom apăra; 
Pe stindarda tricoloră, 
Și pe Cruce, aurora 
Libertăţii, vom jura 

  

— Vegi Nr. 10 din Prunculă Română. 

"
O



Si juâm că Romiinia 
Nu va mai ribda sclavia, 

Câtă vreme vii vom fi; 

Să jurăm că înfrăţirea, 
Că dreptatea şi unirea, 
Devisa nostră va fi. * 

Addu mâna 'mcoa, țigane; 
Addu mâna, măi Cocâne; 
Toţi Românii adi sunt frați. 
Adu mâna 'mtoa, streine; 

Add” mâna, frate vecine; 

Și cu toţi vEmbrățişați! 

Numai este iobăzie, 
Numai este boerie, 

Numai e sufieritorii; 
Adi e pace, libertate, 

L frăţie, e dreptate. 
E unire, e amo. 

Să iertăm chiar Tirannia, 

Și a ei fiică sclavia; 
Să iertăm, să fim iertați. 
Să iertăm rellele tote 
Pentru sânta libertate; 
-Și toţi mâinele vă daţi. 

Și co sărutare 'n gură, 
Să se stingă ori-ce ură, 
Ori ce patimi, ori ce nuori; 

Să "'nălțăm la ceruri elasulii 
Ca să nemdreptese pasulii 
Pe poteca cea cu flori. 

Dulce este libertatea ! 
Dulce ce egalitatea! 
„Dulce-al patriei amor! 
O viacă-avem pe lume, 

Pentru țârră şallă ei nume 
S'o păstriun în viitorii. 1.) 

4.) Vegi N. 7 din Prunculii română,
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- Pentru mai bună înţellegere a cellor (lise la pagina 106, 
în privinga protestului meii contra Ruşilor și instrumentelor lor, 
reproducem câte-va strofe din Blestemulă României contra 
apăsătorilor ci, care a motivată esiluli mei la Snagov, cum 
şi Marşul Libertăţii (în prevederea unci revoluțiuni generale 

„ca cea de la 1848) compusi în esilulă mei de la Snagori. 

PLESTEMULU ROMÂNIEI, 

IL, 

o .ncaceeoeentanaenecesteetoenoneneeceroeaseeseaosssvecenoevnaaee 

I vocea României, 

În ghiara 'Tiranici, 
La fii sei strigînd : 
«Veţi peptulii plinii de sînge, 
Cum fârrele îl stringe, 
Și cât de grelle sînt! 

«De seculă allă meii nume 

A esistat în lume; 
Și eloria'mi strebună 
Sub mîndra Semi-Lună 

Trăi sute de anni. 

Și nu fu atacată, 
Nu fu amerințată . 
A mea independincă 
Şi sacra mea fiincă | 

D'Eroii Musulmani. 

«Ci val! sârtiă fatală | 

Isbirea cea mortală 

Mi-o dette Moscovitulit, - 
Creştinulii ipocritulă, 

Cu masca lui 'de sânt.
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Cu crucea, sânta, cruce, 
Pe pepturi ce ştreluce, 
Pe pepturi trădătârs, 

"Ce calcă în pici6re 
Tot ce este mal sânt; 

Cu crucea Moscovismultă 
Omum6ră patriotismulă, 
Suiirumă Libertatea, . 

vaționalitatea, | 
În inimi de Brutus; 

«Cu crucea Moscovismulii 
Sugrumă Chreştinismulii, 
Stingend ort-ce virtute, 

" Ovl-ee simţiri plăcute 
„În geniuri ce-a appus! 

Var Crucea adi senalță 
Pe corpuri fără viacă, 
Pe națiilo gemânde, 
De sânze fumegânde, 

Cari în spasmuri cadii ; 

Și regii, beţi de sânge, 
De gitii popuiil stringe, 
Jucând în giuri cu Imne. 
P'a“naţiilor ruine, 

Ca demonii în adi, 

«Te scâlă din morminte, 
Mihal, martirit ardinte ! 
Nu veţi p'a mea ruină 
Cum gemme, cum suspină 

Ua Buhă, cobe-rea 2? 

E elli, e Moscovitulă, 
Creştinuli, ipocritulii, 
A cărui fericire 
E-a mea nenorotire ; | 

Și viacaii, mortea mea.



Sperjure și ingrate, 
O sbire reneagate, 
O sclavule-allii sclaviet, 
Unâltt'a Tiraniei, 

O Ursii nețesălatii; 

«Păgină fără credință, 
Și fâră consciință, | 
Ce vii de gitii a stringe, 
Ce vii a suge sânge 

Dintrunii poporii bogatii. 

«Prin tine adi Cozaculii 
Sugrumă pe săraculii, 
ȘII ia din bătătură, 
Găină, arătură, - 

„Şi chiar copila sa; 

- «Printine Ciocoimea 
Appasă adi Junimea, 
Și miseră o face, 

„ Prin sute de mijlâce 
Storcând viaga sa. 

Prin tine ţerra tâtă 
E astăqi împilată, 
Şi gemme în orbire, 
Şi vede în peire 

Frumosu viitorii! 

«Polonia stă facă: 
Fa-insăşi ne învacă 

“Sistema, cea, fatală, 
Politica 'nfernală C 

Lui Petru urmiătorii.. ” 

Corrumpţia, trădarea, 

Protecţia, sugrumarea : 
Acesta "ţi-e solia ;



„De scogpii tu ai sclavia, 
Piginule de Czari! 

Tu vii cu crucea 'n mână, 
Dar inima păgină 
E plină de trădare, 
De ură, resbunare, | 

Şi de veninii amar, 

"e. 

mmemnonenenneveevoeeno eee neoane aeaeuaal i oeeesueeoieooenetaceeeae 

«Ajungă-te blesteme 
Martirilor ce gemme 
La umbra închisorii, 
Abandonaţi uitării 

Apprope de uuii anii! 

Ajuugă-te blosteme ...., 
Martirilor ce gemme 
Goniţi peste hotare » . . 
De cruda-ți resbunare,  : .. .:- 

O sângerosii Tiranii. : 

«Ajungă-te blesteme 
A Daciei ce: gemme 
Sub cnutuli teii de sânge, 
Sub lanţulii teii ce-o strânge : ...-.. 

De gâtii, s'o sugrumaţi. . 

Ajungă-te blesteme 
Polonie! ce gemme 
Sub jugulii de sclavie, 
Sistemă de tiranic 

Cu care o "mormintaţi.. 

" «O! blestemată fic 
Unclta, Tiranuiei, 
Ce pâinea de trădare . 
Mănâncă m nepăsare . 

Cu lacrimi de martirii,
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Trei ori blestemat fie 
Cellii gide-al României, 
Calâii al libertății, 
Și allă umanităţii 

Cu tot nemu'! de sbirii. 
SI | 

«Curînd luciva-unii-Sore . | 
Peste armata care 
"Ţi-e singura pntere ; 
Ş'atunei.,. o! ce durere! 

Tabloii îngrozitoră |... 

De ţepă să at parte, . 
De cea mal crudă mârte: 
Acâsta e urarea. | 
Ce adi cu indignare 

Își face asti poporit) : .. ... - ! 

«Jar voi, martiri, răbdare! . . 
Fiţi tari în încercare: -. 
Căci dulce este mârtea 
Ce-o cere libertatea . 

Pentru allă ei dreptii sântă.. + 

Și voi, o capit ţerrei, DR Si i 
„Boieri, nu dați uităril:: 
Polonia cea mare: i i.e, 
Fu sclavă prin trădare; | | 

Și adi zace "n mormintiă is -: 
PA 

  

*) Acestii blestemii era respunsulii la. Oda fâcută generalului Duhamel] 
de unii poetii servilii, cu occagia, universiirii numelui sei, din 30 August 
1819. Vedi Lsilulă mcă la Snagot. pag. 22,
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„Din grei somnulii letargiei; 

„ anșuri Joenrării 

făcutii la Snagovii 

„la. 1850. 

Sculaţi, fi ai României, 

Naudiţi unii urleti mare? - 
Este vocea de popâie 

 Rumpând langulă: sângeratii îi : 

Sunnă, trâmbița, 'nvierii 
Pentru toți fii durerii; 
Şi cocoșulii diminegei, 
Gurrieruliă libertăţii 

De tre! ori ellă a: “cântat. 

La, arme, Români, 1 arme - 

Unirea bragulii vilu arme ! 
Inima, să nu să ? mmie, 
Curgă sângele şirâie. 

„Ali tiranilor; sspurcaţi Qi) pi 

Aid, Române, te tregesce ; 

Să iei parte te gătesce | 
La lupta europeană 
Dintre Angeli și Satană, 

Dintre Popol şi Despoţi 

audi Ursulii cum murmură : 
Ca uă cobe 'n bătătură? 
Nu vedi în vatră robia ? 
Nu îţi simți ticăloşia? 

VE armaţi, Români, cu toți 

La arme, Români, la arme! 

ete. - 

„Românași, copii de bravi, 
Pină când să fiţi voi sclavi?



Aţi uitat că sunteți oare 
Fii lui Ștefan celli Mare 

Fii lui Mlhai Vitâzi ? 

Langurile sfirămaţi ; 
Enca timpulă să formați 
Din provincia traiană 
Uă republică romană, 

Unii statii mare și vitezii 

La arme, Români, la arme! - 
ete. 

Voi, fiice alle Daciei, 
Victimele Tivanniei, 
Tindeţi mână d'alliate 
Libertăţii cruciate, 

Ş'avan-garda ci formați. 

uropa luminată 
La banchetu'i ai aşteptă 
Pe toți populil în ferre, 
Ce sunt demni de neatărnare, 

„Ce dorescii a fi toţi fraţi. 

La arme, Româul, la arme! 
etc. 

Destul seculi d'umilincă 
Aţi trăit în sufierincă; 
Decăt sclavi, mal bine mârte 

Pentru sânta Libertate, 

Pentru Patrie 'și Penaţi. 

O divină Libertate, 
Astăci naţiile toate 
Ce dorescii ca. să trăiască, 

Vor prin tine să sdrovescă 
„Pe Tirannii lor spureaţi. 

La arme, etc,



NOTA B. 

Estragem câte-va passage din câte va epistole ale lui Catina, !) 
mai tote firă dată, scrise în anii 1846 şi 1847, şi cari suntuă 
photogratie fideli, a caracterului acestui omit originali. 
Lectura, operilor lui Byron, poetulii seii favoritii, contribui mult a 
desvolta desgustulii sei pentru totii, dispreculii scit pen- 
tru tote, unite cu unii scepticismii fatală şi Cua ură instine- 
tivă contra, Ciocoilor, cum i numia ellii, ură care "li împinse 
la fapte cacelle descrise, ce'i scurtară viaca înainte de timpii! 

În memoriele melle, am consacrati unii capitolii întregă a- 
cestui nenorocitii confrate de poesie şi amicii intimi, caze mă 

iubia sinceramente, elli care n'a iubit alt în lume decât li- 
bertatea, musica şi poesia. 

Prietine, 

«Vrei să, afli ceva, şi despre Catina. Iar a dat monotoniile, . 
“witurile şi desousturile peste mine, Treci dille întregi şi nu 

vorbescit...... 

«Distracţii peste distracții, veroțgeseneraţi visuri peste 
visuri, şi pe urmă căinca. 

«Și apoi Dumnedeii âsta de multe ori e atât de ..uuucuceeee 
«Am audit de multe ori în urma mea câte unii lasi care 

dicea: «Îi veţi pe ăla? E nebunii!» 
«Și pote că oamenii acestia ait dreptate....... a. 
Aci numai Rumâni nu se mai găsescii cu tote că tera asta 

este ţâra Rumânilor. 
(Aprilie 11, 1847) 

PY) 

  

«Aricescule, eii sunt sănstosii, dar trist... Numai mă gîn- 

descii a prieteni intimi, la femei frumâse, la poesie, la nimic. 
O să morii de urit și de desgust. Când şedii în casă, s'ardită 
tavanulă cu mine, numai încapii. Când esii afară mă pierd 
pântre oameni. În casă sînt prea mare. -— În lume sînt prea 
mie. . (Aug. 15, 1846). 

1) Scrise cu slove kirilice, și fără orthographie şi puntuaţie; lo re- 
producem astfel cum sunt scrisc.
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«Aricescule! 
Înzadar nt căsneseii șieii causăam sorta ta... Unde elume 

“mai multă, m& intâlnosci Și pe mine, trist, gânditor ŞI pOso-- 
morît... Poate că sunt nesimțitorii, poate că sînt conrupt. Tu 
prietenulii meii trebue să cunosci acesta mai bine, tu esti sin- gurul: om cărui-i am dat prilejul ami întrevede interiorul, 

Spune'mi, daca sînt eii făcutit pentru a iubi şi daca vrunel 
femei ar putea săi scape pentru mine «săracul!» ună cuvînt 
atât de simplu. Ştii ce'mi a dis una odată,“ate iubescii», şi îi am respuns «minţi.» Acum care din amindoi a spus, adevărul? "Bacă că Zoe ese de sub tipari și eii mă grăbescii a ţi o trimite... Fă o critică literară şi nepărtinitâre.., 

aaa 

Aricescule ! 
— Îmi împuți că nu te iubescii-— dar întradevăr sînt prea rece cu lumea. Nu pociii să mă îndatoresii pe mine, uu pot . să îndatoresii unii prietenii, pe maica, pe taica, pe nimeni în- Sfirşit. Cu tote astea ai face ua crimă Qicend că nu te iubese 

Dar să lăsăm astea — timpul va arăta prin fapte ceea, ce voii 
să arăt ei prin vorbe. 

Fratele meii remâne recuniiscător fiind căţi ai adus aminte 
de dinsul. 

(Oct. 1846) NUONUIOOOINOI OUN 
S& nu glici că nuți scrii: și că nu te doreseii,.. Aşi vrea să te mai vădii înc'odată pe la noi. Deii, 'mi e dor de tine. Ei acilea îmi mai omor cesurile cu Montresor, așa se chiamă tenorul dela operă... ” 
«În Bucurescă a sosit List. Este în forte-piano ca Paganin- în vioră, și ca Talma, în declamație. Vrei să te amusesi pu. gin? O să-ți facii potretu acestui om, dar nu sciti daca, oi hredio List, vedîndu'li cineva vede inspirația personificată ;—frunte lată, şi mare, faca palidă prelungă, plete cam castani ce cadit în neorinduială, slabii și cu ochii stinși, dar care mai păstrâsă încă ceva poetic; insfirşit omul acesta, după părerea mea se mănă prea mult cu portretulii lui Șiler. 
Nu scii daca nuw ţi so fi urit citind astfel de. empresii de scris6re familiară. , Scriem daca ţi-a plăcut vr'o bucăţică de versuri din versu- le ele tipărite în cartea mea pe care tu nu le citiseşi. 1846). -
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Apui cu callulă prin Poena | Prin Pow apoi călare. la 30 
Curată. e curati, i 9 5 
N i 20 9 
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sulă 31. Î.. , i 
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