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TRIMESTRUL
1. S6rele

II.

răsare.

Zorile când se arată
Stelele se risipesc;

Iar pe zarea 'ntuwnecată,
Albe raze se îvesc!

“Dam curând și mândrul sore
Iese n cer, de subt pămînt...
Jatd-l! La
Nenchinăm

lumina-ă mare
Domnului Sfânt

| Gia, Înumiăde dumimila:
|

ME AO.

2. Diminţa.
* Cucurigu,

gagu! cântă

co coşul

dingi-dediminâţă !..

Cele-lalţe păsări se deştâptă pe rînd, apoi, tâte fac
gă"lăgie, în curte. Ele cer de mâncare. Marița iese
în uşă
şi, dintr”'oZstrachină-le
, aruncă porumb...

Albinele încep a ieşi din stup. Ele se împrăștie
pe
câmpii. Se aşâdă pe floricelele cu miros și dintr'
însele
sorb

mierea. cea dulce.

Pe

flori se opresc,

din

sbor,

şi

fluturaşi cu aripe pestriţe. Prin aer tree ciripi
nd. şi
păsări. Tâte împreună îşi caută hrana lor.
Intocmai caele face şi omul cel harnic. E]
se scâlă,
se spală,

se

închină

de muncă.
Dar şcolarul

'
ă

lui Dumnedeii

şi, îndată,

-

cel cuminte,

ce face el diminţa ?

Dimineţa? — EI se scâlă,

Se îmbracă şi se spală;
Se închină, și citesce

Și la școlă el pornesce.
—

se apucă

3

—

3. Rugăciunea Dimineţii.

Domne,

mâna

Ta înaltă

Nopiea a împrăștiat...

Mândrul

|

|

sâre vesel salită

Colo ' zare, depărtat!

Mulțumită

Tie, sfinte,

Când culeușul părăsim!
Fă-ne astădă, bun părinte,

Voia

Ta so împlimim!

Totă diiia so petrecem

In lucrări necontenit...
Dă-ne, Dâmne, ca să, facem

Tot ce tu ne-ai poruncii.

4. Prinzul în Familie.
ntro di de Sfinta-Mărie-mică, adicăla 8 Septembr
ie,

ă eră cald şi frumos cum e pe la inceputul
tâmneţ.

un sat, un tată şi o mamă,
.

—9

—

cu o fetiță și un băist

d

a:

s6 întorcea

mai măricel,
măsese

acasă,

de mâncare

de la. biserică. — Bunica r&-

cu doi copilași

mai bun;

căci eră

mai mici. Ea gălise ceva

diua

mamii.

Bătrîna.

așteptă cu masa pusă sub nucul cel mare din bătătură...

Indată ce sosiră de la biserică, toţi se aşedară împrejurul mesei. Zafă/ /â» luă la drepta sa pe Petrică băiețelul cel de ş&pte ani. Mama ridică de pe iârbă pe miti-

telul Nicu, care abia eră de un an și jumătate; îl sărută
şi aștdă pe braţul ei. Intre mamă şi tată se aședă

Linuța, fetița cea de dece ani. In fața lor şedu bunica,
bătrîna cu părul alb ca zăpada. Lângă ea veni şi Forzca,
cea de patru anişori, cu perișorul bălan câ aurul, Așa
împrejurul mesei, se adunase acum mai (6tă, familia.
Tata -l6n se sculă în picidre şi își făcu cruce. Toţi
făcură ca dinsul. Atunci Linuţa cu glas iopede spuse
rugăciunea mesei:
Tu, ceresc Părinte!"
Dai să ne hrănim ;
Noi,

cu

dulci

cuvinte,

Tie-ţă multumim !
Așa înveţase Linuţa rugăciunea acâsta dela, școlă.
Zamfira, servitârea, aduse pe masă o strachină. In
năuntru eră o găină fiârlă, care fumeză şi mirostă
plăcut,
Mama împărţi tutulor fiertură şi găină... Toţi mâncară şi băură şi se veseliră. Nici Grivetă, cânele cel
mare, nu lipsi de la prînz. Petrică îi dedeă lui totdauna din remășițele mesei.
Dei; Jamilia întrunită
este cea mai fericită.

5. Şcrpele casei.
A fost odată ca nici odată, căci dacă n'a fi fost,
sar povesti ,..
'

nu

A fost odată un tată şi o mamă, cari aveail un singur
—
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copil. Pe copil îl chiemă Petrică. Petrică eră ca
de vre-o-

trei anișori.
Intr'o di, mama Sanda puse lui Petrică niţel
lapte
dulce într'o strachină. Ii dede şi un codru de mămă
ligă
ca să dumice în lapte. Apoi mama Sanda ieşi
pe afară
să-și facă cele-l'alte treburi. Petrică îşi dumic
â mămăliguţă în strachina cu lapte și apoi se apucă să
mănânce.
Şi cum mâncă el, iată că vede un ş6rpe alb,
cum se apropiă binişor de strachină.... se ridică niţel
şi, întin-dându-și capul până la lapte, începe să sârbă.
Petrică

îl lăsâ în voea cea bună, până ce şerpele
se sătură, când

apoi plecă iarăşi pe unde a venit. Petrică, cum
eră mic,
nică nu se speriă, nici nu spuse ceva părinţilor..
. Ast-fel
urmă mai multe dile. Când își mâncă Petrică laptel
e, îi
v6niă şi musafirul. Ş6rpele însă sorbiă numai laptele
gol
Şi lui Petrică îi rămâneaii numai dumicaţii, Intr'o qi, ce-i
veni copilului în gând, când şerpele iarăşi îi sorbiă nu-mai laptele ? El ast-fel gise ş6rpelui ;
|

—
Ce
Că
Şi

Măi, papă şi micaţi!
sugi numai 'apte ?
dai cu 'ngura 'n cap
te spuiiila mama ...

Atuncă mamă-sa, care eră în tindă. audi pe copil grăind şi intră la el, în casă. Marei fi spaima, când vădă
şerpele lângă copil. Ea chiemâ repede pe bărbatul său,

care ucise şârpele.
După aceea trecură câte-va
năvi

grei.

Şi mai

pe

urmă

dile
şi

şi Petrică

muri.

Mare

cuprinse pe bieţii părinți. Atunci veni la

se

bol-.

supărare

ei întro

di

baba Ana, cea vestită în tot satul pentru descântecele
şi doftoriile ce le cunosceă. Mama Sanda îi descoperi
supărarea lor.
“Atunci baba Ana le spuse ce audise şi ea din bătrîni

că fie care casă îsi are şărpele sciă. Acest şârpe are şi
el atâţia pui, câți 6meni trăiesc în casă. Şi dacă cineva
ombră şârpele casei, atunci mâre şi el.
Bieţilor părinţi le pără atunci şi mai ră, că ai ucis.
şerpele;

căci acela eră şerpele

casei lor.

6. Lumea.
Intro frumâsă

diminţă

de tâmnă,

un băeţel, anume

Simion, ieşise cu tatăl săi afară, la câmp:
"— «Simi6ne», — îi dise tata, — «ia, spune-mi

vedi
"—
pomi
—
„—
—
_—
—
—

tu

ce

acum, jur împrejur de tine ?»
«Bi, tată?,. Văd pe pămînt iârbă, flori, grîne,
şi tot felul de copaci.»
<Şi mal ce?» «Văd vite, oi, cai, şi fel de fel de dobităce.»
«Dar acolo, în apă, ce să vede?»
«Acolo, se văd pesci, brâsce şi_raci.»
«Dar, sus, în văzduh, ce vedi ?»
<Văg

sburând

păsări,

fluturi,

albine

și tot soiul

de musce.»

— «Dar mai sus, sus de tot, pe cer, ce zăresci ?»
—

<Acuma,

—

«Şi dac'ar fi nâpte, ce ai zări?

pe

cer

zărese

s6rele.»

— «Aş zări luna şi stelele.»
—

<Eă, află, băete, că tâte acestea

zăresci

cu

ochii:

şi

cerul,

şi văzduhul, şi apele, şi pămîntul,
într'însele, t6te acestea împreună
Jumea,]...

Iar lumea
Ca făcuto
Insemnare.
vorbescă

câte le vedi şi le

şi s6rele,

şi luna,

şi stelele,

cu tot ce se află
se chiâmă că este

cesta mare, să sciă, fătul mei,
singur, bunul Dumnedeu!

Când

aci tata

vorbese doi Gmeni
cu fiul

să,

Simion,

bire se dice că este un dialog.

1.

Facerea

împreună,
acel

îel de

cum
vor-

Lumei.

La început, tâte câte sint pe lume, erati amestecate
la un loc. Nu se alegea nimic limpede și curat. Pretutindeni eră numai întuneric şi apă. Singur Duhul

luj Dumnedei

se purtă

Ainnci Dumnedeii

d'asupra apelor.

a voit să facă lumea. Ela qis: —

.

«Fie lumină!»
— şi lumina fă. Acesta a făcuto
Dumnedei în diiia d'intâz.
|
N
A dota di, Dumnegei a dis
:— <Facă-se tăria ceTului!> — și cerul se făcu.
A treia di, Dumnedei a por
unc
apele de uscat. Uscatul la: numit it, să se desparță
pământ, Și apele le-a.
numit mare. Şi, îndată Dumned
ei a dis: «Să 16să din
pămint tot felul de Yerburi și de
copaci!» — Și aşa s'a.
şi făcut,
A patra

di, Dumnedei

luna și stelele.
A cincea, di, Dumnegei

Și pescii în apă.

a poruncitsă r&sară s6rele,.

a făcut păstrile în văzduh.

A șesea di, Dumnedei a porunc
cel-lalte dobitâce și fiare de pe it să se nască tote.
pămint. Și la sfîrşit
de tot, Dumnedeii a făcut
pe om cel dintâi.
lar în diia a șeptea, Dumned
eu sa odihnit. De
aceea, se cade și nol să ne odi
hnim Dumineca, și să
ne închinăm lui Dumnegei.
|
Așa ne învâță despre facerea.
lumeă cartea cea.
dumnegeiască, care se chi&mă
Sfânta Scriptură, sati
Biblia.
|
Cer, pământ și lumea tstă,
Tot ce vedi cu ochii rolă,
Le-a [ăcut un Dumnedei
Numai prin cuvintul se.
EI e singur, cel ce pote
Să le facă 'n tume tote!

Cât pe lume noi trăim
Luă imtâi să-i mulțumim!

8. Hai la șceâlă!
<M'am sculat de diminţă.
M'am spălat; m'am îmbrăcat,
“Şi din suflet m'am rugat:
Dumnedeii

să ne

Sănătate

dea

vi6ţă,

și noroc!

Mi-a dat mama de mâncare. .
Nu mie f6me; nu mi-e somn.
Dacaş fi acum un domn
Invăţat cu minte mare, —

Aşi lucra aci, pe loc!

Dar, sînt copilaş, şi'n şcâlă
- Mult şi multe am de 'nvăţat.
nu's, nică

Leneş

r&stăţat;

Nu voii, mintea să-mi stea g6lă...
Hai la şcâlă nu la joc».

9. Cartea de citire.
Carte de cisire. Cartea

Cartea pe care citesc, se chiamă

de citire are două

la început

una

seârțe:

şi

alta

la

cusfirşit. Ea mai are şi o mulţime de foi. Scârţele sînt
e.
pagin
sai
fețe
două
are
sute cu foile. Fie-care f6ie
.
iţiuni
propos
e,
cuvint
,
silabe
Pe toi se află tipărite litere,

poveşti, poesidre, ghicitori şi altele.
Acela
Cartea de citire am cumpărat-ode la librar.
ii—
„care faceşi scrie cartea se chiamă autorul cărţ
— Autorul
Cine este autorul cărţii n6stre de citire?
tmimite cartea scrisă la tipografie.
cutidre
In tipografie culegetorii culeg literile din nisce
acolo
De
metal.
de
şi le aşgă în şire, pe nisce table
pin
se
apoi
le aşâgă în pagine — tot de metal, care
ă
cernâl
în maşina de tipărit. Tipograiul unge literile cu

şi rostogolesce dWasupra lor un val. Apoi întinde hârtia

se tipăpe mașină. Mai pe urmă strînge mașina și aşa
pune şi
pot
se
Ele
metal.
resce. Literile sînt făcute de

şi
se pot se6te după table. Acela care are'o tipografie
timai
raful
tipăresce cărţi, se numesce tipograf. Tipog
păresce şi diare sai jurnale

şi

altele.

De la tipograi

Legăcărţile tipărite se trimit la legătorul de cărţi.
cartea
la
vedem
cum
aşa
torul l6gă foile în scorțe,
ie, de unde
nâstră. De la legător, cărţile se duc la librăr

1 lei.
le cumpără Gmenii. Cartea mea de citire costă
DO
tă

—
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10. Ghicitâre.
Am

o găină

pestriță ;

Duce vestea la Ghiorghiţă.
Ghică ghicilorea mea,
Ce e?

11. Adam

şi Eva.

Dumnedeii, în șese dile, a făcut cerul şi pămintul şi
tole cele ce sînt întrinsele.
Intra şesea di a luat ţărină din pămînt şi a făcut
un chip de om. Acestui

chip de om,

l-a suflat Dum-

nedei în față și Y-a dat viâţă. EI Pa numit

Adam.

„Adam eră singur pe pămînt. Dumnedeii a v&dut că
nu e bine să fie Adam singur; el a hotărit să-i dea

o soție. O dată,
din

câsta

pe

Iul Adam

când

a făcut

Adam

dormiă,

o femee.

Dumnedei

Adam,

când

sa

deșteptat. sa bucurat forte mult; el a numit pe soția
sa Fa.
Adam şi Eva ai fost cei dintâi omenă.. Atunci
Dumnedeii a bine cuvintat pe Adam şi pe Eva, Și le-a
dis lor așa: — «Cresceţi și vă îamulţiţi! Umpleţi pămiîntul şi "1 stăpâniţi pe el!»
Apoi, Dumnedeii i-a aștdat într'o grădină minunat
de frumâsă. Acea grădină se chiemă Raiul pămintesc

sau Hden.

Prin Raii

curgeaii

ape limpedi

şi r&cor6se.

Acolo cresceaii tot felul de flori mirositâre Și tot solul
de pomi

roditori.

Dumnedei le dete vote să petrâcă și să se bucure
de i6te bunătăţile Raiului. EI le spuse că acolo ei pot

să trăiescă fără orijă, fără bolă, fără durere și fără de
morte.
Cei dintâi Gmeni, cât ai trăit în Rai, au fost cu

adevărat fericiţi.

«D'a Vrăbiile».

12. Jocul

Copii se aşâgă în curte, în deosebite
după, învoiâlă, unul începe să spuie din
<Vrăbiilor»>. La isprăvit vorbitorul repede
cu altul. Acesta repetă şi el cântecul şi
aşa până se isprăvesce jocul.
Iată şi cântecul:

losuri. Apy,
gură cântecul
schimbă locul
se urmâză tot

Cuibul
Cuibu-rele-le...
Tâte-păsă-rele-le...
Schimb !
_ Cuibul
„ Cuibu-rele-le...
'Tâte-păsă-rele-le...
Schimb !

13. Românii în munţi.
Moşii și strămoșii. noștri nau trăit totdauna în
pace şi în linisce, cum trăim noi astă-di. De mult, de
mult, mai multe neamuri cu limbi şi cu obiceiuri străine

se imbulziaii în ţâra n6stră. Acelor neamuri străine i
se diceă barbari, adică 6meni selbatici, fiind-că pe

unde

ajungea,

averile, ardeau satele şi oraşele,

prădai

bieţii creştini. Dintre barbarii aceia,
şi ucideaii
car. năvăliai în ţ6ra nâstră au fost și Tătar.
Pe atunci Românii cei mai viteji trătaii în munţi.
pe

Mai ales Românii din munţii și din ț6ra Făgărașului
erai. vestiți pentru vitejia lor. Preste acel Români se
spune, că atunci domniă cel mai vitez între viteji,

Radu-Negru

Vodă.

lată ce spun bătrinii:
Pe muchi «de prăpăstii, p'o îngustă cărare
Ce despică munţii cât privesci în zare,

Doi călăreți ageri ca nisce vulturi
Sbor, lăsând în urmă sate şi păduri.
—
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Ei aii plecat nâptea.de la Câmpulung...
Peste văi şi deluri se găsesc şi-ajung
La

casa domniei

de la Făgăraş,

Cuib de vitejie, lgăn de ostaşi
Domnul Radu-Negru vesel îi primi;
Iar unul dintr'inşii ast-fe! îi vorbi:
«Luminate d6mne, mare gospodar,

|

Seapă-ne de jugul' erudului Tatar».

a

— «Și eii (dice Radu) vreaii să desrobese”
Vatra părintâscă, locul strămoșesc.
Fiţi gata la bâlciul Sfintului 1lie,
„Că 'n aceea

n6pte

vă scap

de

-

urgie».

14. Pe câmp.
Inti'o după-ami6di, un dascăl a plecat de la şedlă cu toţi
școlarii împreună. Ei ai pornit pe uliţă, doi câte doi, şi ati
ieşit la câmp pe şosâiia cea mare. Ait mers cât ati mers. În

dr6pta şi în stânga vedeait tot grîne, livedi şi fânețe. Aii
mer's până au ajuns în fața unei movile. Acolo se făceă un
drumuleţ,

la deal.

Dascălul strigâ: — «Sus la dl, copii» Şi copiii veseli
suiră d'a'n fuga acea movilă. Dascălul sosi în urmă, pe podişul dâlului.
Atunci toţi şădură jos, ca să se odihnâscă,
— «Copii,» — le gise dascălul, — ăa, să'mi spuneţi acum “
voi, ce vede fie-care de aci, din înălţime ?» |
— <ERiw, — diseun şcolar, — «de aci vâd comuna n6s-

tră (satul sai oraşul).»
—

«Biti, —

—

cEU văd

altul, —

dise

«văd

câmpiile

cu arături. >

cir6da în islaz (imaș).»

— «Ei, văd d6lul cu păduri.»
— «E, văd gârla.» Dascălul mai qise : — «Dar pe cer, ce vedeţi?»
—

strigă:

“despre pădure,

—

răspunse

cerul albastru»

«Sus, e numai

Altul

«Ba,

mai

ei

pe

cer,

văd: s6rele,
N

drept

3

copi!
mea,

cum-s'a aplecat în jos.»
SABLIO

7 —eaai:

C. de cit, p. cl. Îl pr. rur.

un
faţa

în

|

. -Watvaidiiă
ati

pa

a

—: «Luaţi aminte, copii !» — spuse dascălul — «Jur împrejur, cerul se lasă în jos. El este ca o boltă mare, ca
un coviltir, d'asupra pămîntului. Marginea cerului se

chitmă zare; se chiâmă şi orizon.
totd'auna

ca

un

Orizonul se arată

cere âmrejurul nostru. Ca să scie cine-

va în ce loc se află şi încotro are să'şi îndrepteze merSul,

trebue

să

cunâscă

laturile

zarei sai ale orizonului,

Cine va sci acâsta, cu greii se pâte rătăci...
Am să vă şi povestesc o istoriră despre nisce copii
rătăciţi.

15. Riuleţ.
— «Riîuleţ cristalin,
Dulce limpede izvor !
D'unde vii şi und” te duci,

Tot cântând mereii : glu, glu 2»
—

«Vin din stânca cea înaltă

Şi mă

duc loc depărtat...

Rătăcese pe căi sucite,
Cântând. vesel: tra-la-la !»
x

16. Ră&ututea Omenilor.
Dar Adam

şi Eva

nu

ascultară

nedei.,Și pentru neascultare,

întru tâte de Dum-

Dumnedeă

îi goni

din

Rai. După ce Adam și Eva au fost goniţi din Raiii,
ei au trăit pe pămint numai cu griji, cu necazuri şi
cu dureri. Munciaă grei din zori până în n6pte și tot
abia aveati de ajuns pentru traiul lor de tote dilele.
„Ah! cât de r&i le păreă acum de bunătăţile Raiului,

pe cari din greşâla lor le pierduseră!
Ei au căpătat mai mulți copii, băieţi și fete. Uni!
din

copiii

lor ai

fost

buni;

alţii au

fost

r&i.

Cel

mai

bun a fost Abel ciobanul și cel mai răi Cain Plugarul. Pe al treilea fecior la chiemat Set. Abel a murit
ucis, încă de intr. Dar, Cain şi Set au avut mai
mulţi copii. Aceştia începură să nu asculte nici de po—
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uncile

lui Dumnedei,

nici de

părinţii lor. Se

certati

mereu intre sine și se băteau. Urmașii acestora încă
şi
mai r&i se făcură.

Dumnedei
mare

vădă că

r&utatea

de tot pe pămînt.

Atunci

Gmenilor

este mare,

el se întristâ în inima,

sa, şi dise așa:— «Am să prăpădesc Și să stârpesc de
pe fața pămîntului pe Gmenii acești răi, răi de tot,.
Să

cerceiez.

mai

mainte,

dacă

printre dinşii vre-unul bun și

nu

îi măcar unul, care să asculte de
pi6ră un nevinovat ca acela».
Neascultarea

cumva

ma!

este

curat la inimă. De va
mine, naș

vrea

să

este rea ; este păcat. Și lui Dumnedei

nu-i place omul păcătos. Dumnedeii a pedepsit
Omenii ceă dintâi pentru răutatea lor.

“pre

17. Grădina.
Frumos, plăcut şi folositor lucru este ca, pe lângă
casă, să aibă omul şi o grădină !—Grădină este o bucată
de pămînt împrejmuit. Grădini pot să fie nu numai
pe
lângă casă, ci şi pe câmp. Imprejmuirea se face
saii cu
şanţ sai cu gard, sai cu uluci, sai cu zid şi, mai
arare

ori, cu grilaj de fer. — Intr'o parte a împrejmuirii
se
află portiţa grădinii. Prin mijlocul grădinii se află
un
drum
mai

lat. Drumul

mică

duc,

grădinii. De

este aşternut

din drumul

amândouă

cu

cel mare,

nisip.
până

iaturile drumului

de agriși şi de coacăză. In grădină vedi :

Alte
la

cărări

marginile

se află şiruri

perii, merii,

corcoduşii,

dudii,

zărzării, eaisii, cornii,

persecii,

şi migdalii

nucii,

vişinii, cireşii, prunii,

şi gutuii,

şi scoruşii cu smochinii.

Pomişori cu fructe sunt:

agrişii şi coacăzii,

“smeurii şi afinii,

murele,

porumbele

Și, În cap, strugurele.

Se află în grădină şi flori frumâse ; se află. Şi i6rbă
“verde şi legume, de tot felul. Pe arbori se văd adesea

păsări. Pe flori sbâră fluturi şi albine. — Pe frunze și:
sub frunde vedi câte. un mele cu casa în spate şi cu

corniţele seose. Prin iârbă, nu prea scii unde,
și țiriitul greerilor. In fundul grădinii se
un muşuroiii de furnică. Copiii descântă :
— <Hai la gr6pa cu furnici;
Ba-i

Când
o rîmă,

pl6uă,
ce

aici, ba

nu-i

aici!»

află

se aude
şi

câte
.

—

pe jos, pe potecă şi prin iârbă, vegi câte

se târîe

dintr'un

loc în altul,

In. grădină lucrâză tata, mama, şi alţi muncitori. Co“piii pot să se plimbe şi să se jâce în grădină. Lor le
place pgmele şi florile. Omenilor mari le plăce să petrecă şi să se odihn6scă la „umbra pomilor și a copacilor din grădină.

Grădina

este um

loc plăcul, frumos

18. Ghicitore,
Poţă să fugi
Ea tot vine
Să o prindă
Căcă ea nu

de ea prea bine;,
după line;
nu-i cu putință,
este fiinţă.

Ghici. ghicitorea mea,
Ce este?
—
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şi folositor.
.

19. Pot
Dumnedeii
tului

pe

aminte

opul.

eră gata să. stârpescă de pe faţa pămîn-

6meni,

pentiu

răutatea

lor. Dar el își

de un om, care singur mai

Pe acel om îl chiemă
Sem, Cam şi lafet.

eră

aduse

bun și drept.

Noe. “E avea trei feciori anume :

Dumnedeii porunci lui Noe-să pătescă o corabie
mare, so învelâscă şi.: %o închiqă bine peste tot. O
asemenea corabie se chimă și chivot. Dumnedeii îi
maj spuse lui Noe: — «Din tote animalele—de pe fața
pămîntului - iu să alegi câte șâpte părechi din cele curate și “câte două părechi din cele necurate. Pe tâte
aceste animale
să le adăpostesci în chivot. Apoi, să
intri şi tu întrinsul,

cu feciorii (8 şi cu tot neamul tăi»!

_Așa a şi facut Noe, care ascultă la tote: pe D-deu.
Atunci a dat Dumnedeii -o ploie mare, de a ploitat

patrudeci

de dile

și patrudeci de

nopți

da

rîndul.

„Apele aii crescut peste mesură,; ele aii înnecal tot pămîntul şi aii acoperit munţii cei mai înalți. Acest în-

mec de ape ai fost potopul, cel mare.
„ Inwacest potop sai înnecat toţi Gmenii și sa pră“pădit tot ce eră viu pe lume. Cu vi6ţă ati rămas numai
Noe şi toţi cei ce erai cu dinsul, în chivot. Corabia. .
lui Noe plutiă pe: d'asupra apelor.
Ast-fel a pedepsit Dumnedei, cu potop de ape, pe
-Smenii cei r&i de pe pămînt !

20. Negru-Vodă. .
Negru- Vodă șa bă cetă,
Tot voinici cu fruntea lată
„Si &i plete lungi pe spete
„ Bi cu ghidge grdse, drepte,
«Sue crâsta munţilor
Munţilor cărunţilor.
De-acolo de pe 'năițime
Cu viteji, cu argăţime
Aegru- Vodă că pornesce. '

Si trecând preste hotare

„

Poimicilor strigă tare:
« Aielei, voiniciă mi,
|
Mândriă puișori de simei,
“Căutați cele câmpii
Smălțate în iăsomii
De Zătari astădă cuprinse
Si de flacări ce-s' âncinse!
Acolo-'s ai noștri fraţi.

„Toţi voinici ca braqii nalţi
Ascultaţi suspinul lor,
Jalea și-al lor aprig dor...
Ghiogele vi le luaţi
Arcele vi le încordați.....
Loc în tătărime dați
Și din țeră-i alunguţi
„Şi pre fraţi de ei scăpaţi !»

Ostașii cum audiaă
Jute ghidgele apucaă,
Arcele și k-ncordai
Șn Tălari că năpustiaă.
Jar în di de Sfini-Ilie,

Când sorele c-m chindie,
La
Ca
Si
Si

Câmpulung că întraă,
frați buni sembrățișata
țtra o stăpâniaă,
Deaii și se ospătaă.

21. Nucul.
Nucul este cel mai mare pom din grădinile n6stre.
Nucii cresc şi pe câmp, mai ales prin vii. El ajunge
adesea până la 12 saii chiar şi 15 metri înălţime. Nucul, când

a încetat să crâscă, are rădăcină mare, trunchitt

fârte gros și rotund, care e acoperit cu o câje albuie
şi mai mult netedă decât aspră. Crăcile, împreună cu
ramurile lui formâză o corână fârte mare şi stufosă.
Vara, nucul are foile mai mari de cât ale fie-cărui alt
pom. Foile acestea ai un miros plăcut.
Ce

trumos

este

vara,

să

aibi

un

nuc

mare

înaintea

casei, în bătătură !
Fructele

nucului,

cine

nu

le 'cunâsce ? —

Nucile,

cât

sînt încă verdi, ati un înveliș cărnos de asemenea verde,
mustos şi forte amar. Când nucile dai în copt, şi învelişul cel verde începe să cadă de la sine. Atunci r&-

mâne c6ja cea vîrtosă şi brăzdată,
sîmburele.

Sîmburele

este de

sub

asemenea

care
mare,

se

află

învelit

într'o peliţă fină, şi, când

e copt bine, este dulce. Sîm-

burele de nucă se pâte mâncă

sai gol, sai se întrebu-

inţeză la fel de fel de mâncări şi prăjituri.
Când umblă omul cu nucă necâpte, se murdăresce

pe mâni.
Nucul este um pom

mărețși frumos.
*

Ghică, aumde sunt patru fraţi

Intro cămașă 'mbrăcaţi ?
22. Punctele

cardinale.

Dascălul cu şcolarii sei ieşiseră afară la câmp. Ei se
aşedară pe o movilă, de unde se vedeă departe în tâte
părţile. Dascălul arătă cu degetul /aturea zarei, unde

s6rele se cam plecase. Atunci el vorbi într'astfel copii-

lor, cari îl ascultai:

—

«Cam

tracolo.

Să

-

peste un cias
sciți copii,

sârele

laterea

are

să

sfinţescă

în-

acea a orizontului unde

s6rele apune, se chi6mă Apusul sai Sfinţitul...

Acum

sculaţi-vă şi întârceţi-vă cu faţa spre apus!.. Să ţineţi
minte : Laturea zarei din dosul vostru este Resăritul/
Pentru ce ?.... Fiind-că d'intr'acolo răsare sârele dimimâţa... Haidi acum!.. La stânga împrejur... Intâree- .
ți-vă cu faţa spre Răsărit!.. Luaţi sâma: Laturea zarei,

de-a-drepta vostră se chi6mă Miăză-di ; cea de-a-stânga
vâstră se ciâmă Midzd-nopte.»
—

«Aceste părți mai însemnate

sărit, Apus,

Mitză-di

ale orizontului:

şi Mi&ză-npte,

Re.

noi le numim

"punctele cardinale ale cerului. Orizontul, de jur împrejurul pămîntului, este ca şi temelia cerului. D'asupra
orizontului se înalţă bolta cerului.
Voi sciți, că tâte vasele de lemn aii la fund o gardind. Gardina este temelia vasului. Aşa dar şi orizonul,
cu punctele lui cardinale, este ca și gardina cerului.
După acele puncte cardinale noi învăţăm a sci unde
ne aflăm şi încotro trebue să ne îndreptăm. Acâsta în-

semnăză, că învețăm

a ne orientă.

Răsăritului,
" gicem și Vest
Mi6zei-nopţii,
S6rele eră

noi îi mai gicem şi Est (E); Apusului, îi
(V); Mi6zei-dilei, îi mai gicem și Sud ($);
îi mai dicem şi Nord (N)».
pe sfinţite. Dascălul şi copii pleeară spre

„casă. Pe drum fie-care şcolar, uitându-se în ce lature a
zarei se află 'srele, spunea câte ceva. Unul diceă că

pădurea «e spre Vest, fiind-că sorele tocmai atunci
apuneă în dosul copacilor pădurii. Altul adăugă că.
comuna, unde ei se înapoiaii acasă, este spre Est. Al
treilea giceă că gârla este la Sud, find-că ea curgea
“de-a-drâpta lor; un al patrulea spunea că viile sînt
la Nord, fiind-că ele se năițau pe d6l, în stânga lor.
Ast-fel copii se deprindeaii a se orientă fiecare, pe
câmp, după cele patru laturi, sau puncte cardinale
ale zare.

23, Curcubeul lui Noe.
Potopul cel
- de dile. După
Damnedeii a
a început să
munţilor

mare a ţinut cu totul o: sută. cinci-deci
ce ploiă 40 de dile şi 40. de nopți,
poruncii să înceteze ploile. Atunci, vîntul
bată. Apele ai început să scadă. Niriurile

mai întâi

at

leşit

la

ivelă.

Corabia lui Noe se opri pe un munte forte nalt. .
Noe deschise oblonul corăbiei. El trămise afară un
corb, ca să vâdă, dacă sau scurs apele. Dar corbul nu
sa

mai

întors

înapoi. El a r&mas, ca să mănânce

stâr-

urile, cari plutiati cu grămada dasupra apelor.
Noe a trămis atunci un porumbiel. Porumbielul na |
- găsit loc uscat, unde să se aşeze și sa înapoiat îndată,
|
în chivol.
După câte-va dile, Noe a mai trămis, de-a dota-6ră,
pe porumbiel. Atunci pastrea a adus în cioc o râmură
de măslin. Noe a priceput, că apa scăduse pe pămint.
De-a-treia 6ră, Noe a dat drum porumbielului. Dar,
de astă-dală, porumbielul n'a mai, venit îndărăt.
Din acâsta Noe a înţăles, că afară sa svintat. de tot
pămîntul.

Atunci

el a ieșit din

chivot,

cu

feciorii

săi,

po.

"<u nevestele, cu „copiii lor şi cu anirnalele câte, fuseseră adăpostite în. corabie.
Indată Noe sa închinat lui Duninedeii și ia mulţumit, că i-a scăpat

de

potop,

pe

el și pe

ai lui

Dumnedei a binecuvîntat pe Noe și l-a făgăduit că
nu va: maj dă alt potop, pe pămint. Ca semn de
făgăduință, Dumnedei 'a întins pe cer carcufeni. Acel
mândru semn se arală ădesea după ploje. EI vesteşce.
tot-d'auna, că. screle are

să i6să

Curcubeul a. fost. semhul
a fost dat lui Noe.....

la ivelă.

făgăduinței

ce Dumnedeii
|

Mai șeii ghicit6rea despre curcubeu ? . . ; .
7

24. Păuna

şi mama

ei.

A

i

Pauna. — «Ah! Tamă, de ce. este aşa. cald? Nu
mai e de suferit. Uită-te, cum îmi curge. năduştla!»

* Mama. — «De-o-cam- dată. numai atâta iţi spuiă.
Păuno, Dumnedeti este pricina de se face așa cald!
Să scii, că-'ce face Dumnedei, tot spre binele nostru
îl face». Păuna tăcu. Ea se silisă : sufere căldura şi,
„<u' ceva răbdare, şi isbuli a se mai ușura. Luna lui
August irecă și, cu dinsa împreună, trecută . și căldu-

rile cele mari. In luna lui Septembrie, pe când vremea
eră mai r&cor6să, Păuna se duceă în tote dilele să se
plimbe prin grădiăă; Pomele erai câpte. Păuna se bucură, când vedeă: aşa mulţime de mere. de pere, de
__plerseci, de prune, i6te bune şi îrumâse. Ea mâncă.,

"+ dintrinsele. cu mare poftă.

..

i

Înteuna din dile, mergând în grădină cu mămă- sa,
fetița dise: — «Ah! mamă ce frumâse pome'ni-a dat.
Dumnedeit | Muit trebue să ne iubescă El! Ce daruri
plăcute ne face EI! Ce bun-e Dumnedei!»
Mama. — «Adevărat dică, fata mea. Aşa este! Dar.
adu-ți aminte

că

mai

dilele

trecute

erai cât p'aci să te

plângi i de Dumnedei.! Adu- -ți aminte când nu-ţi plăceă
»— căldura cea mare. Să scii, draga mea, că tocmai aceă.
—
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|

căldură mare a dat pâmelor faţa lor cea frumâsă. Căldura l-a dat şi mirosul și gustul lor cel plăcut. Deprinde-te dar a te mulţumi cu tot ceea-ce face Dum-

nedei ! EI scie tot-d'auna ce face şi
"ceva decât numai binele tăă!»

volesce alt-

laree Dummedei

Oe
PS

nu

W [Vw binele

Îw

25. Alţi pomi de “grădina,
In grădină, pe

lângă nuci, se mai află de obicei

şi mert

şi peri şi pruni și cireși, și piersecă și dud.

După nuc, mărul este cel mai mare și mai frumos pom de
grădină. Merele sunt rotunjâre și, la cele două capete, cam

turtite. Ele aii o câje verde,

galbenă ori roşiâră. Când sînt

bine c6pte merele, atunci simburii lor sint negrii saii castanii. Merele c6pte sint fârte bune și sănătose. Sint mere dulci
văratice, mere creţeşci, mere călugăresci
- MICĂ, din cari se fac dulceţuri.

şi merișrele

cele

Părul face tructe lunguteţe, cu c6da la capătul cel mai subțire. Perele sint mai mustâse de cât merele.
Prunul, de obicei, este mai mic decât mărul și decât părul.
Prunele sunt ovale, acoperite cu o peliţă fină albastră-negrie,

sai albastră-roșie, cu brumă sură pe ele. Miezul prunei este
galben, dulce, mustos şi plăcut. Sîmburele prunelor are o o6jă
„virtâsă, lătăușă, netedă și cu miez dulee-amăriiă.
Cireşul şi vişinul sint de mărimea prunului. Cireșele sint
cele d'intâi fructe de vară. Ele sâmă&nă cu prunele; dar sînt
mai mici, mai rotunjore și, de obicei, roşii, sai galbene-roșii,
Vișinile sint mai acriş6re de cât cireșele.
— Mai scii ghicitârea
cireşe?
b
ON

despre

Pierseculuă, îi priiesce în pămint mai cald şi mai ridicat,
în faţa s6relui, mai ales prin vii. Piersecele sem&nă mult cu.
prunele; dar sint mai mari .şi aii o peliţă galbenă, sai roş--

cată rumenă. Simburii piersecelor ai c6jă brăzdată.

Dudul are fructe cărnâse,
albe, negre saii rumene.

moi
îi

de tot și mustâse,

la faţă..

Sint şi meri și peri şi cireşi sălbatici, care cresc pe câmp şi prin pădure. Aceia sint pomă. pădureți. Din merișdre și.
din periș6re pădureţe se pâle face oţet.
!
Pomele sînt bucuria copiilor.
Pomii sînt arbori folositori şi plăcuți.

26. Bogatul
Intrun

an

nu

se

prea

nemilostiv.
făcuseră

bucatele.

fiind-că,

prin Mai şi Iunie ploiase forte mult. In anul următor -

bucatele erati forte scumpe. Baniţa de porumb se plătiă,.
inainle de secerat, chiar şi cu 10 lej.
Mai mulţi ț&rani se duseră să cumpere porumb dela bogatul proprietar, din satul lor. Bogatul aveă o.
magazie sau un grinar f6rte mare, plin cu porumb, de

vindare.

|

Dar proprietarul

şi

țăranii, nu se

putură

învoi la.

preț. Proprietarul țineă porumbul forte scunip şi țăranii
nu aveau atâţi bani.
Ţeranii plecară amăriți spre casă.
La plecare însă, un țăran mai deştept
drăsneţ așa vorbi cătră proprietar:
—

«Nu

pe câmp.

uită, boerule,

cât

de

frumâse

Și mai
sint

în-

bucatele.

Cel mult într'o lună se va începe secerișul în

i6tă țera. Atunci bucatele se vor iefieni».

— «E drept că bucatele de pe câmp sînt frumâse»,
respunse bogatul. — «Dar ia să deă numai o grindină?
Atunci sa isprăvit cu țârinele! Pe ale mele, în magazie,
nu le va ajunge nici-o grindină!» ȘI bogatul r&mase.
nemișcat la rugăciunile sătenilor.

El nu simți nick-o miiă cu dânșii; eră un bogat:
nemilostiv.

Și ce să vedi?.. Abiă ajunseră ţăranii pe la casele
“lor şi nisce nori negri se ridicară preste sat... Se porni
:o “furtună mare, cu fulgere şi tunete îngrozitâre.
* D-deii vru ca un fulger să nimerâscă în virful coperişului celui mai înalt'din sat... Eră, casa proprietarului!...
Casa. luă. îndată. foc. Se aprinse şi magazia cu bu“cate şi... tote: cele-lalte clădiri ale bogatului nemilostiv... Şi cum eră vremea grea, Gmenii își căutau fiecare

de

ale sale. Nu

veni

și

nu

eră nimeni

cine

să

:Stingă focul... Casa şi -magazia cu bucate- şi tot ce:aveă proprietarul arseră pînă în pămînt.
In spre seră stă lângă grămedile de cenușă, ce mai fumegaui încă, un om care își frecă mânile și se văi-căriă...

Eră

proprietarul,

care

dimineța

eră bogat

și

Acuma sărăcise...
:
In Sfinta scriptură se dice că cu anevoe va intră
bogatul în împărăția ceruluă.

2%. Mama, şi fetiţa.
— «De ce, mamă, ca băieţii, merg și fetele la școlă?
Li, acasă, m'aă păpușă de ținut la sîn și *n polă !
Pot să mârgă, unde. Vor ;
Nimennă de că nu-i dor.» —
= ed0, m "ascullă, Ionico ! Ta ngrijesci de păpușică.
„Nu tenduri so lași din braţe. Dar, ia, spune-mi, nu "ţi-e frică,
De mult ce tot stai cu ea,
S'ajungă și tu păpușea ?
„Ca să ru te faci păpuşă și, să fi fată cu minte,
Să sciă tot ce este bine,

de învățătură

tin'-te În —

— «Mamă, e la şcolă plec!
» Nu voii, capul săl am sec!»

Seola, jare omul. om şi
alaiul: pomul pom

28. Nuca.

Doi copii, Petre şi Pavel găsiră odată sub nucul cel?
mare din bătătură o nucă mare Și frumosă.
|
— <A mea este nuca! mie mi se cuvine!. »—dise-Petre,—fiindcă eu am v&dut'o mai întâi!»
— «Bă e a mea!» strigă Pavel, — fiindcă ei am.:
„pus mal întâi mâna pe dînsa, și am luato de JOs.» In loc să se înţelegă între dinșii, ei se luară la certă
şi, de la certă, paci,.eră să ajungă la bătaie.
— «Staţi!» strigă un al treilea băiât mat „MăTişor,
care. trecea

din

întîmplare

p'acolo. —

«Eu

am

să

ve

împace !» — Dicend acestea, stătu la mijloc Și ceri să-l:
dea lui nuca, în mână. După ce o luă, o sparse în
dou& și desprinse miezul din cele două coji. Apoi dise: |
— «0 jumătate de câjă se cuvine aceluia, care a vt-dut mai întâi nuca ; cea-laltă jumătate se cuvine ace-

luia. care a pus
zul îl opresc pe

mai întâi mâna pe dinsa; iar mies6ma mea, fiindcă ei Yam împăcat ; .

de nu vaji bătut!>

Când, "do. se certă, al treilea câștigă !
Cine împarte,

Patru frați,

parte-și face !

într'o cămașă îmbrăcaţi!:
Ghici ghicitârea Mea, ;

Ce e?

„29. Viţa.
Eră pe la începutul primăverii. In vila domnului

Mereanu-

săpată via pentru întâtaș-dată. Chiar venise la vile;

domnul

oraii de mai nainte înfipte o mulțime mare de bețe.

Şi eră -

Mereanu cu fiul seii, Costică, care eră cam de vre-o şâpte ani.
—

«Ah! tată I» strigă Costică, —

«pune pe viier să scâtă -

daci uriciunile aceste de vreascuri! Uite! rădăcinile cele lemnâse, ce urite şint ! Apoi cârdele aceste îndoiciose și cu .
c6ja brăzdată, ce urite sint, cu nodurile lor! Nici
—.
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—

nu sint în -

“Stare să stea singure, drept. De ce sint bețele aceste ? Ttă
costa par'că-i arsă .din pricina acestor găteje !».
— «Lasă-le pe loc, Costică !» — răspunse tata.— Mai aşteptă

“câte-va săptămâni ; atunci vei. ved6 ce va feși din ele!»
Cam pe la mijlocul lut Aprilie, domnul Mereanu farăş luă pe
- “Costică cu sine, la viie. Viţele tâte eraii înverdite și înflorite.

Frundele eraii mici și frumâse, crestate pe margini. Ciorchine
- de flori mărunte și mirositâre atârnaii de cârde, cari cu cârceii lor se agăţaseră de araci. — «Costică » — dise tatăl,— cia,

culege așa frumușel, foiţe de aceste ! Să umpli coșul acesta !»—
«Ce să facem cu ele, acasă ?» — întrebă Costică— «Bucătă„r&sa o să îniășure cu ele,

perișâre «e carne 1»
Intr'una din dilele lui Iulie, domnul Mereanu merse iarăşi cu Costică, la viie. Viţa se încordase ţ-

pen. Frundele se ingroşaseră. Faţa
lor era verde închisă. In locul
ciorehinilor de îilori, acum erati
numai bâbe mici, eră 'aguridă. Costică culese şi de astă-dată aguridă,
din care, acasă, bucătăresa gălise

bucate.
Trecuseră, lulie, August şi Sep- .
temvrie,

de jumătate. Atunci farăş

luă domnul Mereanu pe Costică, la
vile. —Viţele acum eraii încărcate, pe tote rezdrele, cu ciorchine

-ge6se şi lungi. În vite erai tâte soiurile!de struguri: tămâtose şi
*mișchet, gordin şi bășicată, cârnă albă şi cârnă negră, razachie
-și cornițe, țăţa vacii şi multe, multe, altele.
„— Ei, Costică. ce dici? Să sestă viierul din pămint aceste
“vreascuri nodurâse?» Costică zimbi și el, cam rușinat. El nu mai
îndrăzniă să răspundă ceva. Acasă, pe la siirşitul mesii, dom-

nu. Mereanu porunciă de obicei să imparță Struguri
meseni. Dar, mai nainte, diceă totd'auna lui Costică:
- «Costică bălete!

Ghică ghăcitorea mea !
Am

o fată bubosă,

Șede cu

bubosă,

Vodă la masă?
—
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pe
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30. Nucul şi viţa.
Şi nucul şi viţa fac pâme bune de mâncat. Şi nucul
şi viţa sînt pomi. Nucul şi viţa aii rădăcină, a tulpină.
aii frunze, ai flori şi fac fructe. Şi nucul şi viţa pot.
să crâscă și în grădină şi în stare sălbatică.
Așa dar, la: multe semenă nucul cu vița. Dar nucul este şi mai nalt, şi mai gros, şi mai puternie decât vița. Tulpina nucului cresce şi stă drept
în sus, dela sine; tulpina viței trebue rezămată ca să
stea în sus..
Tulpina nucului are crăci şi ramuri, ce formâză cowOna lui.

Viţa are, pe tulpinele sale, numai nisce câreei şi frunze.
Nucul

are frunze

întregi; iar frunzele viței sînt, cres-

tate pe margini. Nici la flori nu sâmănă
Fructele
crese în
Nucile
rime, și

nucul cu viţa.

nucului sînt nucile, ale viţei—strugurii, cari
ciorchine.
la multe se deosebesc de struguri: şi la măla formă și la gust.

Așa dar, la multe se deosebesce nucul de viță,
Nucul

şi viță se

Antr' alte punete,

asemenă

într'unele

Duncie ;

îar

se deosebesc.

31. Bună-voinţa către servitori.
_

Mama Eufimia are peste cap de lucru cu cei cinci
copilaşi ai săi. Cel mai mic este încă la țiţă. Acesta îi
„dă mamei mai mult de lucru de cât toţi ceia-Palți.
Fără ajutorul servit6rei, Ecaterina, mama n'ar pută.

să îngrijâscă bine de casă.

servitOrea

se

scâlă

întâi.

Când se

Ea

aprinde

zăreşce de giuă,
focul

în vatră,

aduce apă de spălat și de băut. Apoi totea dă de
mâncare păsărilor de casă: ea îngrijeşce de cuiburile
găinilor, gâşeelorşi rațelor ce fac ouă. Ecaterina deretică în tindă și la bucătărie ; ea spală vase şi rufe.
Mamei abia îi mai rămâne vreme să deretice prin casă,

să gătâscă bucate și să vâqă de cămară.

:
|
treburi,
după
Când -mama e silită să plece de acasă,
Ecaterina îngrijeşce, cu dragoste, de toţi copiii. Ea le
găteşce și le dă de mâncare și vede de ei să nu li se

e

.

înttimple vre-un răi.

_Bcaterina este o“servitore forte bună şi cu minte.
Dar şi copiii o iubesc ca pe mama lor. Zamfira, cea
de trei anişori, se ţine mereii de fusta Ecaterinei. De
aceea şi mama şi tata vorbesc frumos cu . Ecaterina;
îi dati de mâncare şi o îmbracă ca pe copilul lor. De
Paşci îi dai regulat plata, pe care ai togmit'o. Și atunci

Ecaterina se duce, pentru 2, 3 dile, acasă la mama

ei.

Acesteia îi .dă simbrira, cu care biâta mamă se ajută

la nevoile ei.
Servitârea şi servitorul dai mare ajutor stăpânilor
lor. Fără ajutorul lor, vitța ar fi grea de tot. Pentru, aceea şi stăpânii şi copiii acestora trebue să vorbescă frumos cu dânşii, să nu le dică vorbe proste,
să

le dea

hrană,

haine

şi plata, pe care i-a băgat. Și,

în cas de bolă, să-i caute cu doftorii, ca pe copii lor.
Stăpâniă şi copii lor trebue să fiecu bunăvoință

“

către 'servitoră !

Rindunioă frumuşică,
De ce fugi, din ţera mea P
Ai

fi-e frică,

militică,

Că te-apucă lerna grea?
Nu pe, vița, frunzubhța,

Încă maia îngălbimt!
Albiniţa, muscuhţa

Pâmacuma

mai perii!
Rindunică
“ Mal

rămâi

Care

bine pentru

tine

P'alte locuri al vădut?..
Ja, mal bine şedi la mine,

Unde cutbul ţi-a 2 făcut !

mihtică,
în țira mea,

Fără frică, mtitică,
Ci te apucă lerna grea.
-

.

33. Turnul
«_

Dumnedeii

scăpase

Babel.

cu vieță, din poto

numai pe Noe şi pe fiii săi. Urmașii pul cel mare,
acestora sati în-

mulţit

curînd,

pe pămînt.

Dar

n'a

trecut

multă vreme
și el aii uitat bunătatea lui Dumned
ei. Sai apucat ŞI
ei de r&ută
Dumnedei

ți. Atunci îndată sati Și temut
să le trimiță un

noi potop.

ca nu cumva

De

r&i ce erau, :
nu se mai încredeaă nici în făgăduin
ţa lui Dumnedeii,
nică în curc

ubeu.
Ca. să scape de primejdie, iată
ce le-a dat lor în
gând. Să clădâscă, cu cărămidă,
un turn fârte înalt,
mai nalt decâ
—

t toți munţii.

«Acolo», — aă dis ei, «acolo, o să
scăpăm

noi
toți de înnec, când va dă Dumnegei
un alt potop».
EX sai

și apucat de lucru. Dar lucrati fără
voea lui

Dumnedeii. De aceea nici Dumnedei
„Atunci,

Gmeniia

început

să nu

nu i-a ajutat.

se mai înțelegă între

|

sine. Se certaii merei unii cu alţii. Fiecare voia să poruncescă, și nimeni nu voiă să asculte.
Fie-care vorbiă
întraltfel, şi nu pricepeă ce spunea
i ceia-alți.. Fie-care
lucră după capul săă, și nimeninu făceă
vre-o tr6bă bună.
Din tâle. acestea, ce sa ales?.. O
mare încurcătură !
Clădirea turnului a încetat. Omenii zăpă
ciți sai desbinat unii de alții. Turnul a r&mas neis
prăvit şi i sa

Pus numele:

Zwrazl ucurcăturei sat 7: urnul

Babel.
Așa dar, de atunci urmașii lui Noe s'a
desp
ărți
t în
„fel de fel de neamuri, EI au început
să vorbâscă fel de
fel de limbi, de nu s'a mai înțeles neam
urile între sine.
De aceea

sai

şi

împrăsciat care în cotro a:nemerit,
*
Neamurile lui Sem aă rămas în țera desp
re Răsărit,
unde
se aflau.

Neamurile

luţ

Cam

ai

apuc

at spre
Mieză-di. Neamurile lui Jafet sai dus spre
Mieză-n6pte
şi spre Apus.

Ast-fel, în urma încurcăturii celei mar! de
la turnul

Babel, s'a făcut despărţirea

neamurilor

saiă popsrelo

r.
Tot atunci sa, făcut și deosebirea limbilor
de pe fața
Pămîntului. Fie-care neam își are limba sa!
A
C. de Cit. p. cl. II prim. rur.

—
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34. Grădina

de

legume.

Intr'o grădină bine. îngrijită, pe lângă pomi și pomișori, se
află și alte lucruri, bune de mâncat.
In grădină sădim:
Când vrem, facem și ciuperci;
"morcovi, stecle şi cartofi,
mazăre, fasole, bob,
țelină, gulii, ridichi,

bame, pepeni, câstraveți,
năut, cimbru și tarhon,
praz, lăptuci și asmăţui,
““postârnac, brâjbe și hrean

şi mărar şi leuștean!

|

linte, câpă, usturoiii,

pătrunjel şi conopide,
“ anghinare, pătlăgele
roşii, vinete şi vardă

şi sparanghel și ardei
şi spanac şi dovlecei,
Tâte

lucrurile

a- _

cestea se numesc ver
dețuri, legume şizar-

zavatură. Ca să crâscă

legumele trebue pli-

vite buruenileşi
legumele

udate

adesea.

Omenii, cari se ocupă
în adins cu îngrijirea

şi cu crescerea zar”
zavaturilor se
numesc zarzavagii. Le

bine și ce , folositor ar fi ca fie-care om să crâscă in grădina
lui tot-felul de legume! Atunci mulţi bănișori ar' rămâne în
punga Românului !

E
RE

A fost odată un cioban, pe care îl chiemâ Bucur.
EI trăiă numai cu nevasta, cu copiii, cu câinii și cu
„turmă sa de oi, întrun loc pustiu. Alți Omen) pe acolo
nu se aflaii. Pe acel loc erau dumbrăvi cu umbră
desă, livedi cu pomi roditori şi i6rbă multă şi m6le.
Pe acolo curgeă și o gârlă, cu apă bună de băut.
Bucur Ciobanul şi nevasta și copil lor găslai acolo,
tot ce le trebuiati. Oile aveai. unde să pască și de unde

ODO

35. Bucur Ciobanul.

să se

adape. Pentru sine si pentru ai sei,
Bucur Şi-a,
clădit intr'o' livede o colibăŞ încăpătore.
Aşa Bucur cu al săi petreceă, cu mult: belșug
şi cu mare bucurie,
întracea luncă verde şi bogată. Omeni
din locuri de- păriate au aflat cât de bine trăiă Bucu
r Ciobanul, în
moșidra sa. EI aii venit la dînsul ȘI.
cu voia lui, s'a
adăpostit pe lângă el. Ati venit de pret
utin
„mulți și mai mulţi şi s'a aședat acolo deni tot mai
.
și ei bordee și căscidre, împrejurul colib Şi-au făcut
Unii ai fost ciobani; alții Sai apuc ei lui Bucur.
at de pescării ;
alții de vânătăre şi alţii de plugărie..
Tuturor le mergeă minu
nat de bine. Astfel, împrejurul bord
eiului

Bucur, încet
“Ciobanul.

cu

încet,

s'a făcut

un sat,

lut

satul lui Bucur

Intro di, Bucur -Ciobanul așa a grăit
tovarășilor săi:
«Aide, fraților, să ne clădim aci și
o sfintă biserică».

Toţi Yaă ascultat cu mare bucurie
Şi îndată ai ridicat
pe un deluşor, tocmai la marginea
gârlej, o bisericuţă.
Aceleia

l-ai dis

biserica lui

Bucur.

Acolo

mergeau
dinşii în tote dilele de se închinau
lui Dumnedei
; ej îi
mulț
umiaii pentru t6te bunătăţile, de care
Satul lui Bucur, di cu di sa tot mărit se bucurat.
mai pe urmă a ajuns să fie un lârg, , până când
căruia i-a dis

Bucuresci. Astfel se

spune că

sa

resciul nostru de aștă-di.
Bucurescii este acum cel mai mare

întemeiat
|

Bucu-

îi
Și cel mai fru-

„mos oraș din t6lă țsra nostră. Bise
rica
banul se vede.şi astă-di pe un deluşor, lui Bucur Ciope malul Dâmboviței, gârlă ce curge prin Bucuresci,

36. Dâmboviţa.
Sus din munte curge

*u vale

Apă intrun mic Zzvor,

Care, şerpuind prin feră,
Murmură. încelişor,

Dâmboviţa,

apă dulce,

Cine-o dea nu se mal duca!

|

Vremea trece, apa curge.
mal vine ce a lrecut;,

Nu

ăst vîă

Dar,

a fost şi este

Și va fi, în veci, Blăcul,

Dâmbovița, apă dulce,
Cine-o dea nu se mal duce!"

37, Orientarea în clasă.
Noi astăzi sintem în camera claseia doita. Sub.picidre aven»
podâla saii duşumâia. D'asupra capetelor nâstre se'nalță tavanul. Imprejurul nosteu, pe patru lături, sînt cei patru păreţt
al camerei.

la, să ne orientăm

acum

în clasa

nâstră,

precum:

“ne-am orientat afară, pe câmp!
Păretele din față, unde este uşa de intrare, stă spre Apus:
fiindcă în acea lature apune s6rele. Prin urmare, păretele din

.

fundul camerei,

în dosul

nostru, stă

spre

D'a stânga

Resărit.

Mi6zănâstră unde se deschid ferestrile, este păretele despre
„di. lar la drâpta nostră, păretele neted, impodobit cu cadre şi:

cu chipuri, este spre Mieză-n6pte.

-Aci, în cameră, noi nu mai vedem cu ochii cerul orizonu
păreţi
patru
cei
numai
lui, ca afară. Vedem, pe patru lături,
sorele.
drepți; dar şeim d'afară, în ce laturi răsare şi apune
In clasă cele patru puncte cardinale, fată cum

le insemnăm::

Apoi:
Culcăm orizontal tabla pe două bănci, ori pe două scaune.
tragem pe dânsa o linie drâptă,
din marginea

despre

Vesta tablei;

până la marginea ei despre Est.
Apoi acâstă linie o încrucișăm cu:
altă linie dreptă,care are un căpăt

“spre Nord şi cel-l-alt spre Sud.

Ast-fel se formâză pe tablă o cru-.
ce. Crucea acâsta ne înfățiș6ză:
trupul nostru stând drepi şi cu:
mâinile întinse, orizontal; Fie-care:

din braţele

crucii este îndreptat spre unul

puncte cardinale.

Dă

din

cele

patru.

38. Fasolea.
Una dintre legumele cele mai folosităre este fasolea, +îka cresce şi în grădină şi la câmp, printre porumb.
“Fasolea are rădăcină fir6să, din care cresc mai multe
-cotăre subțiri şi rotunde. Cu cotârele, fasolea se urcă .

pe araci până la trei metri înălțime. Frunzele ai forma

iinimei şi sînt perâse şi cu margini împlinite. Florile
de fasole sînt nisce ciorchine, de colâre verde. Din flori
se fac păstaele, de col6re verde sati gălbuie. Păstaele

“sînt sau drepte sau încovoiate ca o sabie. In păstăi
“se află șâse până la opt bâbe de coldre deosebită şi
-de forma oului. Fasolea se pune în cuiburi, în același
“pămînt

cu

“Pasolea

se

-murată.
Fasolea

urcă

porumbul, cu care

se sapă

mănâncă sai verde,
este -de mai

multe

pe araci se numesce

şi

se. prăşeşce.

săi uscată,

saăşi

soiuri. Fasolea care nu se

ol6gă.

Cam la fel cu fasolea este măzărea, lintea și bobul.
“Tâte aceste legtime se numesc legume păstăiose.
Mâi

ales

fasolea,

mazărea

şi lintea

formâză

o hrană

“plăcută : dar cam anevoe de mistuit.
Pe câmp cresce mdăzărichia, trifoiul şi hicerna, care
€
“fac şi ele un fel de păstăi și care sunt o hrană forte
bună pentru viţe.

39.

Avraam

în pămîntul Canaan.

Trecuse ani mulți de când fă încurcătura de la turnul Babel. În era despre Răsărit, unde rămaseră, ur“mașii lui Sem, eră un om mai drept şi mai înţelept
decât toți. Numele lui eră Avraam. Dumnedei îl iubia,
pe Avraam. De aceea, pe dinsul la și ales, ca să fie
„părintele unui popor drept ȘI înţelept, ca şi el.
Lui Avraam l-a spus Dumnedeti, ca să plece dintre
-Smenii cei răi, prin cari el trăia. L-a poruncit să mârgă,
întraltă țeră, mai spre Apus. Acea ţ6ră se chiemă:
pământul Canaan. Dumnedei a făgăduit lui Avraam,
„Că acea ră io va dă pe seamă lui și a urmașilor

lui. De aceea, pămîntul Canaan sa mal numit şi pă_mântul făgăduinţeă.
Avraam âscultă de: vorba
sine „pe soția

sa, Sara,

lui Dumnedei.

ll luâ, cu

pe nepoţii şi pe argaţii

stil, şi

t6te turmele sale de oi, de boi și 'de alte vite. Cu toții,
plecară și. se aședară în pămîntul Canaan: Acolo, erat
locuri frumâse Și roditâre; pe acolo curgeă și riul
Iordanul.
Dar, tot acolo, eraii şi două oraşe mari : Sodoma și
Gomora, . Locuitorii dintrînsele erati 6meni răi . Dumnedei hotări să “i prăpădâscă. De astă-dată, însă, nu-t
înnecă pe dinșii în potop de ape, ci ii arse cu foc

picat

din cer. Sodoma și

Gomora se

cufundară

în.

pănint. Pe locul unde fuseră ele, se întinse o apă
mare și sărată, o apă amară şi venin6să. Intracea.
apă, nici pesce, nică iârbă nu pote trăi ; de aceea se
şi chiemă Marea mârtă. Şi azi încă trece prin acea.
mare riul lordanul.
După peirea Sodomei și Gomoreă Avraam și Sara
trăiră liniștiți în pămîntul” făgăduinţei. Ei ajunseră să
fie 6meni bătrîni. Dar numai un lucruîi mâhniă tare:
Dumnedeui nu le dăruise până atunci nici un copil.
Insă Dumnedet, pe care ei îl ascultaseră și căruia.
mereu

se rugau,

Dumnedeu

nu

“i lăsâ nemângâiaţi până la sfi rit.

e bun şi drept:
Pe cek vei îă pedepsesce ;

Celor drepți le r&splătesce

40. Câpa şi usturoiul.
Tot un fel de legume sînt şi c&pa şi usturoiul.
Cepa are rădăcini multe, fir6se, care ies din partea
cea umflată, ce se numeşce bulb. Bulbul este format
din

mai

multe

pături

cărnâse care, la suprafaţă, ai

co-

l6re ori roşie, ori albă. Bulbului îi dicem cfpă. Din
bulb cresc foile cele lungi și e6le înăuntru. Din inijlocul foilor creşce cotorul, în al cărui vîrf, prin luna lui
Iunie şi Iulie, se văd floricelele cele albe-verdui, în
formă de buchet. Câpa are un gust ce ustură. Ea se

mănâncă

ori crudă,

ori gătită
m

în bucate,

38. —
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La fel cu c&pa este arpagicul. și usturoiul, cară sînt
mai mici decât câpa. Bulbul usturoiului este compus
din mai mulţi grăunți sai căţei, cu înveliș alb. Usturoiul se întrebuințâză la gătirea unor bucate şi, une-ori,
„ca doftorie.— Tot.un soiii de e&pă este şi prazul.

Cepa şi usturoiul ai un gust ce ustură.

Câpa,

usturoiul şi

arpagicul

se cultivă în straturi,

prin grădinile de legume şi, une-ori, și pe câmp.

41, Tetiţa şi Porumbiţa, -

—

« Porumiiţă
Tu drăguță
Unde îfi spell 6re

Fulgişori,
„ Ochişorii
Albele aripidre ?
,

Doar în roită,.
Sa când ploită
Te facă frumuşică P

Sail în vale
„Lângă cale
Te spell mititică
Frumusetea

|

Și bunelea

Îmi place şi mie.
Ca şi tine .
F mal bine

Sufletu-ml să fe».

Sa

7

42. Planul clasei.
Noi ne putem orientă în camera

clasef nâstre. Dar

acâstă

cameră noi o putem desemnă în formă mai mică, ori pe tablă,
„ori pe placă, ori pe hârtie. In desemn, păreţii ii înfăţişăm
prin linii drepte ori strimbe, după cum sînt şi ei, drepţi ori

- strimbi. Cele-l-alte obiecte din clasă şi adecă: uşile, ferestrele,
soba, băncile, catedra şi altele, le însemnăm tot prin linidre,
fie-care la locul sâii.
Dar t6te aceste nu -le putem înfăţişă in desemn, așa de

mari cum sînt, ele, în ființă. Trebue pe tote să le întățişăm
ial mici, ca să încapă. Apoi trebue să le potrivim la locul

I0r, într'astfel ca să nu se ar&te; unele faţă cu
mari sai mai mici, decum sînt ele în adevăr.

altele, mai

Dacă păretele despre Miâză-di și cel despre Mi6ză-nopte
sint lungi, fie-care de câte 8 metri, noi în desemnul de pe
tablă îi înfăţișăm prin câte o linie numai de 8 decimetri. Dacă

fie-care este de câte 6 +;, metri, noi în desemnul de pe tablă, îi
înfățişăm prin câte o linie numai de 61, decimetei. Dacă
fie-care bancă este de 2 metri, în desemnul de pe tablă, o în-

fățișăm printr'o linie de 2 decimetri. Păreţii de 8 metri îi
desemnăm pe placă şi pe hârtie cu linidre de 8 centimetri :
Dăncile de 2 metri—le desemnăm prin linii de 2 centimetri,
Desemnul clasei se chi6mă că este schița saii planul claseă

Planul clasei ne arâtă. spre ce anume

puncte cardinale

se

află aşedați păreţii şi tâte obiectele din clasă. Ast-fel se arată
pe plan. direcția clasei şi a obiectelor dintr'insa.

Dar planul clasei ne maiarâtă și câtă futindere în lungime
și în lărgime are clasa, precum si tâte obiectele dintr'insa.
Așa dar, planul arată tot-d'auna direcţia şi întinderea,
lucrurilor înfăţişate întrânsul. Pe planul claseă ne pulei,
dar orientă întocmai ca şi în camera clasei.

43, Seumpul

mai mult

păzubeşce.

Mai de mult trăiă întrun sat, dinspre Olt, un om
îGrte avut. El aveă belșug de tâte, şi vaci, şi boi, şi
cai, şi

sama.

turme

de oi, şi bucate, în cât

maică

nu le sciă

Dar

bogatul

nu

mâncă

de

cât

inte,

fiind-că

acâsta

eră mai ieftină. Şi apoi lui lintea îi se păreă mai hrănitâre dintre t6te bucatele.

Și, ca să mănânce numai cât îi trebuiă neapărat spre
a nu

muri

de

î6me,

el numără, pe

fie-care di, una câte

una î0te bâbele de linte, ce se puneati în 6lă.
Şi, cum el se gândiă merei la bâbele de linte, îşi
vitâ de cele-l-alte treburi mai mari. Şi cu chipul acesta
«el perdă mai mult. Căci, pe când el economisiă câte-va

b6be de

linte,

servitorii îi furaii

lucruri, ce preţuiaui

mil de ocale de linte.

Seumpul mai mult păgubeşce.

44. Varda şi sfecla,
Printre legumele cele mai obicinuite numărăm varda, sfecla
-şi morcovul. Varda are o rădăcină gr6să, principală, din care
ies mai multe firicele. Tulpina verdei se numeşce cocăan. Din
cocian cresc nisce frunze late. Mai spre virf frunzele sînt mai
înguste. Frunzele

se lipesc bine una de alta,

-o căpățină, rotundă.

Floricelele verdei

în cât formeză

aii o coldre galbenă.

De la vardă numai foile se mănâncă, verdi sati murate, pregătite în diferite chipuri. Sint mai multe soiuri de varză, ca:
vardă albă, vardă roșie, vardă cercţă şi altele.

Cam la fel cu varda este salata, numai că ea are o căpă“țină mai mică. Apoi, cine nu cundsce ridichea cu rădăcina-i
cărnâsă, acoperită cu o câjă nâgră și grosă,— şi sfecla cu
c6ja și cu miezul roș?

Un fel de legumă sînt şi cartofii. Ca şi pânea, cartofii ai
ajuns să fie o hrană dilnică pentru 6meni. Cartofii ati. miez
făinos şi „un gust plăcut. Cot6rele, care aii formă de tufiş, şi
fructele, care la început ai coldre verde și mai târdiii închisă,
nu

sînt bune

de mâncat;

ba fructele sânt chiar veningse. Car-

tofii se gătesc în deosebite moduri și sînt de mai multe soiuri.

Varda, salata, ridichea, sfecla și cartofii, tâte aii trunchiul
mâle și zămos. Toie aceste legume se întrebuinţâză, ca adaos,
'la bucate.
Tot legume sînt şi morcovi;,. şi postârnacăă, şi pătrunjeii,
și felina, și conopida.

45. Jertfa lui Isaac.
Mult s'a “rugat Avraam și Sara de Dumnedei, ca
să le. dea și lor un copil. Dumnedei le-a împlinit do:
rința și, tocmai la vreme de bătrineţe, li sa născut ur
fii ce i-aă dis Isaac.
Bătrînii părinți iubiai. pe Isăac, ca lumina ochilor
Atunci, Dumnedeii a voit să .v6gă dacă Avraam îl as
cultă întru tote. El a încercat pe Avraam.
Intro

di, Dumnedeii

la

chiemat

și i-a spus așa —

«Avraame ! dacă tu cu adevărat mă Iubesci pe mine,
“mai mult decât ork-ce pe lume, să-mi dai mie pe fi ul
tg Isaac... să mi-l jertfescl !»
„Avraam n'a stat nici- un moment la îndoielă. EI în-

dată sa suit pe un munte înalt: A gătit acolo tot ce

trebuiă, ca să jertfescă lui Dumnedei pe copilul sei,
Isaac... Dar, tocmai când Avraam voiă să jeriiescă pe
Isaac,

se arătâ

un

înger, trămis

de

Dumnedeă,

şi

dise așa':—
« Avraame, Dumnegeti nu voiesce, să te mâhnâscă pe tine! El ma trămis să-ți spun, că-ți cruță

pe fiul tăi... Lui Dumnedeii să-i jertfesci un berbece!».
Și îndată ei vă&qură un berbece cu cârnele încurcate
întrun. desiș de alături. EX înjunghiară. berbecele şi îl
jertfiră. Apoi se întârseră acasă, mulțumind lui Dumnedeii.
Avraam mal trăi ani îndelungați. El căpetă o mulțime de nepoți şi de strănepoți. Când îi veni ceasul
să m6ră, unchiaşul Avraam închise binișor ochii și
vi6ța i se sfirşi fără nici o durere.
|
Parcă era un om, ce dormiă liniscit.

Dumnedei l-a luat la sine, în cer.
Așa, este morlea omului drept și înțelept.
46, Castravetele

şi pepenele

Castravetele are rădacina slăbuţă, cotor lung, ferbos și sub-

ţire, care se întinde pe pămint. Frunzele sint mari, cu margint.
crestate. Florile castravetelui sint galbene ; fructul este cărnos,

lunguieţ și cu cdjă. cu ghimpi. Innăuntrul fructului se află o
mulțime de seminţe. Castravetele are un gust
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cam

acrișor și

se mănâncă, ca şi câpa, ori crud, ori gătit cu „bucate, or
murat.—Cum sînt-eastraveţii acri ? .
“Cu castraveţii semănă, la formă pepeniă și. -dovleciă, Pepenele are fruct rotund saii lungueţ, cu faţa împărțită în felij,
aședate de a lungul. Coja este .mai adesea aspră, miezul e gal
ben şi mustos. Sint pepeni gâlbeni şi pepeni verdi cărora le
mai. dice și lubenieşi harbua. Lubenițele sint. mai mari de cât
pepenii galbeni, aii tormă rotundă, cu c6ja mai tare şi netedă,—
miezul alb, roș sait gălbuiii şi forte mustos.—La fel cu pepenele este doulcul care se mănâncă copt.
|

Hasolea, varda, sfecla, ridichea, inorcovul,. cepa,
usturoiul, castravetele, pepeniă şi cele la fel cu dinsele, sânt de mare folos. pentru hrana Omenilor.

47. Fetiţa murdară
- Lina eră o fetiță, care nu prea ţineă să fie curată.
De căpătă vre-o. rochie n6Uă, o vedeai de a doia di
cu dinsa, murdară; ba de multe ori şi ruptă. Când se
umpleă pe mâni cu ceva, ea se ştergeă pe haine. Când
umblă pe uliţă. nu băgă de s6mă, unde călcă. ci intră
dadreptul în tâte băltacele, de- ȘI muiă pantofii și își
stropiă hainele. Intro di de Duminică Lina plecă cu
mamă-sa la plimbare.
Cu vre-o câte-va dile mai nainte ploiase. Si acum
se mai află, pe ici, pe colea, câte un mic lăcşor. Lina,
după obiceiul ei, nu puteă să umble fără să se murdărâscă. Așa, ea își umplu îndată de noroit încălţămintele' și Dainele. Mumă-sa vede, bine ce făcea, Lina;
dar de-o-cam-dată nu dise nimic.
Plimbându-se mai mult timp, iată că ele zăresc o
porumbiţă, care tocmai se lăsă din sbor, ca să bea
apă din riulețul ce eră în apropiere. — Mama. îl dise
atunci Linei : — «Iată acea porumbiță vrea, să bea apă
din riuleț. Ultă-te bine la dinsa şi bagă de seamă cum
o să facă ea!»

Porumbiţa se lăsâ din sbor și

se aşedâ cu pici6-

rele la un loc svîntat şi, de-aci, săltându-se din piet

piâtră, ea băă.— <Şcil tu, Lino» dise atunci mam
—- «pentru ce porumbiţa umblă cu băgare de sean
'şi calcă pe pitră ca să bea apă?»—«<Da, mamă, şcii
“porumbița se păzesce ca să nu se umple de noroiu

n

— «Dacă aşa, apoi de ce nu faci şi tu ca dinsa
Nu te ruşinezi tu de acestă pasăre? la! uite ce mu

dare sînt hainele de pe tine! Pentru ce nu te p:
zeșci şi tu ca porumbiţa? Ce fel? Se pole ca o p

stre să şcie să se ţie mai curată de cât tine ?».

Lina începă să plângă : — «lertă-m&, mamă !»—di
„dinsa. «Cunosc acum că am făcut rău; dar m& vo
sili să fii și eă dacum înainte curată, ca porumbiţa

Lina se fină de vorbă şi datunci înainte o vede

în tot-Vauna,

cu hainele

curate și bine îngrijite.

48. Planul şeblei.
Clasa

n6stră e numai

o cameră, din clădirea, care se chit

-şe6lă. Ori-ce casă de ședlă pote să albă şi o curte şi og

-dină. În curte şi în grădină pote să fie o fântână și mai mi

arbori; pot să fie şi alte clădiri mai mici.

Şedla n6stră are și ea curte și grădină cu arbori și fântă

Noi putem să desemnăm și planul intregei şedle, cu al cu
şi al grădinii, şi al tutulor părţilor ei. Când lucrăm un ast„de plan, nu trebue să uităm nici aci direcția și ântindei
liniilor, prin care înfățișăm tâte obiectele de pe plan.
Direcţia o păstrăm când în latureade sus a planului
_semnăm tâte obiectele, câte în ființă se află spre N.; la dre,

desemnăm cele despre E; în josul planului, înfățişăm pe «

despre S.; și la slânga pe cele despre V. Astfel facem ori
tarea planului.
Cu întinderea iată cum trebue să facem: In planul no:
„avem să infăţişăm o întindere cu mult mai mare de cât
4inderea clasei. Dar locul pe tablă, pe placă și pe hârtie €
tot acelaș. Trebue dar ca măsurile pentru liniile din planu
-facem acum,

să fie mai mici.

1 curtea șcâlei se ţin recreațiile. Acolo se întâlnesc la un:
școlari din t6te clasele. Acolo ei fac impreună mișcări și
ră gimnastice. E bine ca ei să fie atunci veseli şi voloși;
să nu facă neorindueli, nici să se arate răi și grosolani

lovarășii lor. Când lecţiile se sfirşesc, fiecare școlar se în-.
e acasă, la părinți.

asa părintescă a fie-cărul şcolar este şi ea o clădire cu
e şi cu grădină, cum este șcâla. Fie-care şcolar pote să:
mneze planul casei părintesci, întocmai precum în clasă:

lucrat planul șcâlei.

49. Dragoș-Vodă la vinătâre.
Vu după multă vreme, de la aședarea lui
lă în ț6ra românâscă, alt domn român,

Negruanume

soș-Vodă, întemeiă incă o domnie românescă, ț&ra. Jdovei.
ragoș-Vodă

!
stăpâniă, tot în Carpaţi, în părţile cele:
din mai spre Miazăn6pte, peste o ţeră românescă, cei dice

Maramureș. In Maramureș erai codrii
fOrte mari,în cari tră- -

iau forte multe

ficre-

şi animale sălbatice:
urși, lupi, mistreți,
cerbi, căpridre şi altele. Lui Dragoș-Vodă..
mult vînătâ-:
îi plăce
a
rea. El eră un f6rte-

bun vînător. Intro di,
Dragoș-Vodă, cu voi-:
nicii săi, plecă la vinătâre. Povestea așa.
ne spune:
Dragoş mândru ca un sore
lecal la vînătore...

Ghidga şi săgela luă
Fac pustiul codruluă:

Cerbul mire, urșiă per.

2.

Și. vulturii cad

— «lată mări că deodată
-0 potnă se arată,
„.Inverdită,

Şi

înflorită

de lume tăinuită;

Iar pe itrbă 'n poeniță
Cântă o dalbă copiliță...
-— «Dragoș, Dragoş frătidre,
„Lasă ochii ăi să, sbore
"Peste

culme și câmpii

De un zimbru

"Și

deodată

cutremură.

Peste: văi, peste grădină
Unde-s rîuri de albină;
Peste ape cuvgătore
Şi dumbrăvi răsunăldre.
Cât pământ tu vei vedea
L

coprins

de zestrea mea.

Sa cea dalbă de moșie
Totă 'n vecă a ta să fie,

Când prin tine ar fi scăpat:
De o îicră, 'ntricoşată,

„„ Păscule dă hergheliă ;

=se

din cer!» —

fioros,

.

Care o calcă ?n sus. șin jos!»
se audi un muget îngrozitor

|

-

de parc:

pămîntul.

“Din ri dată că teșiă
„Zimbrul. aprig ca un smeă,
Cu lungi come ca de leii

Şi cu corne oțelite,
Şi cu aripă la copite.
„Picra cruntă și turbată
Plecă fruntea luă cea lată
Şi sărind, mugină, de zor
Peste mândrul vinălor;

Şi cel zimbru cum veniă
Ghidgan frunte * -aruncă,
Fruntea'n doutii despică
Apoi capul*i tăiă ;
Intro lance îl punea,
Şi plecă în veselie
Pe frumosa lui moşie,

De păgâni.să o ferescă
Şi ca domn să o domnâscă,

„Jară Dragoș se ţineă
46
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50. Orientarea după stele.

-

Intr'o s6ră frumâsă dascălul chiemâ, pe şcolarii 'săi
a şedlă. Dascălul voi să-i înveţe: cum pote cineva să se
ă
rienteze şi n6ptea.
Cerul era limpede, senin fără de. nori. Stelele, mii şi
ufe,

unele mai mari,

altele mai mărunte, luciau pe bolta

erâscă.. Dascălul arătă copiilor, tocmai sus d'asupra
apetelor lor,. două grămăjore de stele, cam tot la un .
el rînduite ; dar dosînd una cu alta. In fiecare din acele
xrămăjâre erai câte șepte stele. In fiecare grămăjoră,
atru stele erai aşedate în patru colţuri, ca patru râte
le unui car; iar alt trei stele înaintaă cam piezăş,
arc'ar fi o oiște,

njugă

sati

o tânjelă

încovoiată,

de

boii.

Dascălul

le mai dise

încă :— Aceste

două

care se

Stea polari

Jrămăjâre de stele se numesc carele. cu ncarut mio",
0: Unul e carul cel mare; altul e carul
/
el mie. Unul par'că merge de la Răsărit
pre Apus; altul—de la Apus spre Răsărit...
.
De câte ori ridicaţi
/
AO
cehii în sus spre cer 4... e 7
i vedeţi, înfaţa vâs
O
N.
7

ră, amândouă carele
u boi, să şciţi bine
ă într'acea lature

| cerului

E
Ă

este chiar

fiEza- -nOpte,' sai

/
i

Nordul.

Te
SR
la

Atunci

în dosul

vostru

se

flă Micză-di; Ga drepla e resăritul: şi în stângă e
pusul. După carele eu boi ale cerului puteţi dar să
& orientați pe pămînt şi n6ptea, când lucese stelele,
recum după s6re v8 puteţi orientă. giia, când dinsul

nceşce în zare.
Stelele, 'numite carele

cu boi, stai n6ptea tot-d'auna

asupra căpetelor n6stre. De aceea pe ori-ce plan
Vordul se însemnâză sus, Sudul jos, Estul la drepta,
i Vestul

la stânga.

Când desemnăm

un plan, noi mai

nfâiă aşedăm orizontal tabla, ori placa, ori hârtia pe
—
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care lucrăm. Dar apoi când ridicăm în sus desemnul,
trebue negreşit să îngrijim ca în tot-d'auna lăturea
Nordului să vie sus spre tavan, şi laturea Sudului jos
:
|
Ri
spre podslă.

Cum

te vei orientă diiia ? și cum n6ptea ?

51. Rugăciunea

Jală noptea

de .sâră.

a sosit!

Domme, Tu nă-0-aă trimis.
lată vremea de dormit,
Timp de petrecul în vis!

Ochii noștriă 'nchide-i, Bune;

Dar veghăeză-ne cu-aă Ti...
Grija Ta spre noi o pune,

Şi spre mari și mititei.
După munca, ce-am făcut,
Dă-ne

Domne-un

somn

Dă-ne pacen așternut...
O, fii Domne prea

dorit;

mărit!
Amin!

—
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52. Bunul şcolar.
Andrei eră un băiet de șâpte ani. Părinţii lui erati
nișce Gmeni săraci; dar de trebă. EX îl trimiseră la
șc6lă. Andrei,

în

tâte

dilele, se duceă

cu mare

plă-

cere la şc6lă. Doar numai când eră bolnav lipsiă, dela

şcolă.
Faţa, urechile, gâtul şi mânile îi erai tot-d'auna. curat spălate. Părul lui eră frumos pieptănat. Hainele ŞI-

le ţineă curate. Iţi eră mai mare dragul să te uiţi la el.
Andrei eră un bait curaât.
Pe uliţă, el nu alergă în sus și în jos ca copiii cei

nebunatici. Na se certă, nu se bătea cu alți băieţi; nu
aruncă după câni. El umblă liniștit şi cu bună pază,

ocoliă locurile noroi6se. De întâlniă

Anărei

bătrin, îl salută cu bună cuviință.
Andrel

eră un bâYâ! aşedat

In școlă, Andrei

se aşedă

şi

cu

îndată

pe

Burtare

la locul

vre-un
bună.

său. EI

își puneă mânile pe bancă. Picidrele şi le rezemă de
“scândura de desupt. Trupul şi! țineă rezemat de spa-

tele băncii; capul sus și ochii ţintă la învăţător. Andrei luă aminte ce le spunea învățătorul. Când îl în-

trebă, se sculă frumos, stă drept şi r&spundeă limpede
şi cu glas tare. Tote lucrurile și le țineă în bună rîn-

duislă. Tâte şi le aveă la locul lor.
Andrel

eră un bait cu minte şi înțelept.

In puţină vreme, Andrei învăţ să scrie,
și să socolescă. EI desemnă și cântă de-ți
săl vedi și săl augi. Părinţii lui nu mai
bucurie. Învățătorul și conșcolarii lui îl fubiat

să citescă
eră drag
puteaii de
forte mult.

Vara, la esamen, a venit în casa lui Andrei un
domn bogat, să asculte pe copii. Acest domn fă forte

mulțumit

cu

răspunsurile

lui

Andrei.

spuse că Andrei este cel mai cuminte

şi că e sărac.

Atunci domnul luă

și îngriji de. crescerea. lui.

Învățătorul
băiât

din

îi

clasă

pe Andrei la sine

Ast-fel Andrei

putu să is-

prăvescă tote școlile şi, când cresciăi mare, el se făcă
un domn învățat și cinstit de totă lumea. EI atunci
C. de Cit. p. el. prim. rur.
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eră sprijinul părinţilor s&i la bătrinețe. Pe bine-făcătorul săi îl cinsti şi îi mulțumi pe câte dile avi.
Andrei a fost /o/-b'auna curat, cu Burtare bună
şi cu minte înțeleptă.

Dumnedei

a dis:

„Pe tatăl tă și pe mama ta săi cinsteșci,
Ca bine și 'mdelung pe pămînt să irăeșcă“.

53. Ce te legeni codrule?
— «Ce le legeni codrule

Fără pile, fără -otat

Cu crengile da pămiut p»
— «De ce nu maş degănă,
Dacă trece vremea mea !
Diia scade, nobftea creşce,
Și frunzişul se văreşce.

Bate vintul frunzan dungă,
Cântărelii mi-i alungă ;
Bate vintul dintr'o
Jerna-l ici, vara-l
„Și de ce să nu mă
Dacă păsările trec

parte,
departe,
fiec,
P.

Preste virf de vămurele,
Trec

în stoluri vindunele.

Și se duc ca clipele,
Scuturând aripele
Și mă lasă pustiit
Veştegit şi amorțtii !...»
54. Datoriile

către

bătrini.

A fost odată un unchi6ș bătrin, bătrin. Dinsul nici
nu mai puteă să vedă bine. Și mânile îi tremurau. Și
nu se piieă ținea bine nici pe picidre
Ast fel când sta la masă cu fiul s&ă și noru-sa,
îi se întimplă câte-odată să verse din lingură pe fața

—

so—

anesej.

Tinerii

se scârbiră

de

el şi,

anai lăsară să stea cu ei la masă,
mâncare deosebit, pe vatră.

de la o vreme, nu-l

ci îl

dedeai

de

Odată unchi€șul mâncă dintr'o farfurie, la vatră. EI

prinse farfuria cu mâna.
«ca frunza,

decât. Nora

el scăpă

Si cum

îi

tremuraă

mânile

farfuria, jos, în cât se sparse numai

unchiâșului

se

supără de

lucrul

forte și mustră aspră pre bătrin.

Si ca să nu mai
seama bătrinului o
nânce din aceea.

acesta -

spargă alte farfurii, cumpărâ pe
farfurie de lemn, ca să mâ-

Bătrinul mâncă din vasul de lemn, și tăceă, și oftă..
Intro di nepoțelul

săi se jucă prin

casă. EI strînse

nai multe bucățele de scânduri mici și începă să le

potrivâscă una cu alta, în forma unui vas.
— Ce facă tu? —îl 'ntrebâ tatăl-s&ă.
— Fac o farfurie.de lemn, din care să mânânci

Domnia-Ta

și

mama, când

voii

fi e

mare, și

Domnia- Vostră veți fi bătrîni, ca bunicul !
Atunci, bărbatul și muierea se uitară lung unul la
altul. Lor le pără r&ti de ceea-ce. făcură cu tatăl lor

cel bătrin; lacrimi de rușine şi de durere începură să
le curgă

din ochi.

Din minutul

acela, far

puseră -pre

bătrînul lor tată la masă şi îl ăubiat, și îl respectată

şi-i

îerlai,

Vătrânețelor.

greșelele, ce le

făceă

din

slăbiciunea

Si onorezi și să respecţi pre cei bătrîni, căcă ei

aii tedut și ati trecut preste mai multe întâmplări.

„Bi sînt mai înţelepţi lo sfat, și mai bună la inimă

de cât mulți tineri.

55.

Cuinea

sau

bucătăria.

Când mi-e f6me, mă gândesc la mâncare!

Dar, mân-

carea la cuine se face. La fie-care casă se află şi o
cuine. Cuinea este o cameră, care trebue în tot-d'auna
să fie forte curată. Păreţii ei să fie bine spoiţi şi podâla
—

ȘI—

ei bine spălată. In cuine este o vatră, unde arde focul...
PD'asupra
fumul.

vetrei

In cuine,

bucate.

pe

Cuinea

Bucatele
cu legume,

este

un

fie-care

saii

di, mama

se chiâmă

se gătesc
cu pâme,

coş

horn,

pe unde iese:

ori servitârea

găteşce-

şi bucătărie.

cu apă, cu carne, cu lapte, cu orez,.
cu făină, cu sare şi cu multe alte.

feluri de merinde.
Cele mai multe bucate

se herb,

se coc

şi se frig la

foc. In bucătărie, focul de pe vatră se face ori cu lemne,.
ori cu cărbuni de lemn, ori cu cărbuni de pămînt.

La gătirea şi la fierberea bucatelor se întrebuinţeză
multe unelte şi multe vase.
Uneltele pentru foc sunt: Pirostrii, cleşte, vătraiuu şi
lopăţică.
Vase pentru apă sînt: Putină, ciubăr, hârdăă, puti-..
nică, doniță

sai

cofă, urcior,

borcan,

sticlă, clondir, uleică, năstrapă
Vase

pentru

fiertul

cană,

bucatelor

sînt:

Cazan,

tingire, tavă ori sinie, 6lă, cratiţă, capace.
Unelte

butelcă

sau.

ori c6şcă.

pentru gătirea bucatelor

sînt:

căldare

-

Satîr,

cuţit, to--

cător, lingură, frigare, grătar, piuliță şi pisălog.
Vase pentru mâncare la masă sînt: Strachină, ca-stron, taler, farfurie sau blid.
Alte unelte de masă sînt: Cuţite, furculițe, linguri,solniţă, carafă, pahar, feţe de masă, şervete şi altele..
Tote aceste unelte şi vase se află în bucătărie. Ele
trebue să fie tot-d'auna frumos spălate, bine curățate.
şi rînduite fie-care, la locul săi! Numai atuncă se pot
tace, cu înlesnire, în cuine

mâncări

gustâse

şi sănătâse,.

Sandu când e bumă,

nostul cutiei mega sum

56. Cum

e tâmna?

Școlile se încep pe la sfirşitul verii, la 1 Septe
mbrie. Luna
“Septembrie ţine şi de vară și de tâmnă.

Bilele de la începutul

tmnei

__

sint dile trumâse. Nu este |
nici prea cald, dar nici
prea

rece; este

cum

e

mai bine și mai plăcut. ])ilele încă încep a fi din ce
in ce mai scurte și nop-

țile mai lungi şi mai r&cor6se.
bucatele, de pe câmp, iînafară de porumb, sint mai

tâte culese. Grădinele sînt
pline cu tot felul de ver-

deţuri. Merele, perele, persicele, prunele, gutuile și

nucile, unele sint câpte,
altelese coc acuma. Unele
cad de bună vote. Pe altele le culeg de pe pomi
i le aș€dă pentru târnă. Ce bucurie pe copii, când
cad pomele din pom şi trebue să le culegă de pe jos!
Şi stru-

zgurele se c6ce pe deplin, după ce Pa dogorit bine sârele
de
vară. Tot tâmna, berzele, cocorii, rindunelele și alte păsări
,
care vara ai petrecut-o în ț6ră
la noi, se pornesc în sbor, către
țările de spre miâză-di, unde
iși pot găsi hrana şi pe tim-

pul iârnei.

In cele din urmă luni ale tâm-

nei, pe la stirșitul lui Octommtci mai tare. Norii se îndesă

brie şi în Noembrie, după culesul viilor, aerul începe a se

pe cer; adese-ori ploiiă dile şi

nopți întregi. Apoi bruma cade pe ite verdețurile și pe
idte

florile și le ofileșce. Ele rămân ca opărite după ce le-a bătut

bruma. Fruuzele

cad de pe ramurile

copacilor, scuturate de

vint. Vintul, vijiie şi frunzele cădute le plimbă de colo până
colo, pe pămint. Par'că totul este pustii.

lată așa e tomna: veselă și plăcută la început; dar tristă
și posacă cătră sfirșit.
5.

Cânele

credincios.

Ce este cânele ?2—Cum este el?—Ce face cânele?-Doi hoți intrară întro n6pte în curteă unui ţeran cu
stare. Hoţii aveai mare poltă să mănânce -carne de
gâscă ori de rață, sai chiar şi de găină. După ce et

„săriră binișor în curte, se uitară în tote părţile. Nu
zăriră ţipenie de om; dar întrun colț al curţii ved un:
câne voinic... Eră Grzoezz.
Griveiu se făcu, că nu-i vede... —

|
<O să-i asvirlim.

câte-va bucăţi de mămăliguţă rece, ce ne-a mai rămas.
în trăisti! Așa o să-i astupăm gura! N'o să mai latre !»

— Aşa ! — își diseră hoţii şi mi-se apropiară binişor deGriveii. Apoi îi și aruncară câți-va bulgări de mămăliguţă uscată..—
<A !» — se gândi Griveii,— «voi credeţi că cu fărimăturile acestea mi-aţi închis gura! V&
înșelaţi !.. Am să vestesc pe stăpânul mei!»
ȘI, Griveiu începu să latre cumplit. Atunci stăpânul:
leşi numai decât să v6dă -ce se petrece în ogradă..

Hoţii o luară la sănătâsa!
Griwveiti eră um câne credincios.
Câmele este cel mai credincios tovarăș al omului.

58. Curtea.
Casa n6stră este împrejmuită de
din uluce, de scânduri.

t6te

Locul împrejmuit

părţile de un
din

fața

numeşce curte saii ogradă. In curte se află grajduri

gard

casei

se

pentru

a

vite şi cai, șoprâne pentru care şi trăsuri, coșare de porumb,
cocine pentru porci și cotețe pentru păsări. În unele curţi:
mai este si câte un puț.

La orașe, curţile sint așternute cu piâtră, sait cu nisip. ca

să nu se facă noroiii. In multe curți se plantâză şi arbori şi,
pe lângă uluce, viţă sălbatică ori copăcei de mărime deosebită. In curte se aşâdă lucrurile ce pot să stea afară fără să
se strice, precum: lemne de foc, pietre căcămide, şi altele.
In curte lucrâză 6menii deosebite lucruri, de cari ait nevoe

peniru casă, saii la munca câmpului, Clădirile pentru adăpostirea animalelor este bine ca să fie făcute și ele întocmai

ca şi casa, şi din material solid; iar nu din găteje sati din stuf

ori trestie.

Apoi

este

bine, ca ori-ce

clădire

să fie

mai

de-

părtată de casă, ca nu cumva, întâmplându-se să se aprindă
una dintr'insele, să ardă tâte, împreună.
Curtea să fie largă şi curată. Și tote lucrurile dintrinsa să
fie în bună riînduslă, adică fie-care lucru la locul săi.

Așa este curtea unuă bun gospodar!

59. Animalele domestice patru=pede,
Cum

sînt? Ce folos aduc

omului?

Cânele, pisica, vaca, boul, calul, măgarul, dia şi porcul sînt
animale de casă. Dinsele, tte sînt animale biînde. Tote ati
câte un cap, câte un trunchiii, câte o câdă şi câte patru picidre De aceea le dicem şi animale patru-pede. Animalele
acestea fac pui saii feţi vii, cară as6mănă cu părinţii lor. Pe
puii lor, cât sânt mititei, îi hrănesc cu lapte ce-l sug de la
mamele lor. De aceea animalele acestea se numesc şi animale

sugelăre. La aceste trei puncte semănă cânele, pisica,

vaca,

|
deosibesc

unele

boul, calul, măgarul, ia şi porcul.
Dar la multe altele, animalele acestea
de altele.

se

Cânele, de obiceiii, este mai mare decât pisica. EI păzesce

casa. Cânele este animalul cel mai credincios. Locul lui este în curte, undeva. Câni cei răi, diia, se ţin legaţi prin coteţe

Apoi n6ptea le dăm drumul. Cânele este mai primejdios, când
este turbat. Cânele turbat nu mai cunâsce nici

pe

stăpânul:

săi. Cânele turbat se pote cunâsce, dă-i curg mereii bale din
gură și fuge ca be, încâce şi încolo.
os,

za

——

Pisica pustieşce ș6ricii. Ea este curată; dar falșă.
n'o lași în pace te zgârile. Şi pisica pote să turbeze..

Când

Cânele și pisica mănâncă mai cu gust carne. Ele sint animale carni-vore și se vrăjmăşesc.:

Vaca se ține mai ales pentru laptele ei cel bun şi pentru
carnea cea gustâsă.
Boul este mai mare și mai tare decât vaca. El duce ţăra-

nului mai t6tă munca
animal de

câmpului.

Boul

este cel

mai

trainic

muncă.

Gia, este blândă și prostă. Oia se ţine pentru laptele, pentru brinza și pentru lâna ei.
Gia

te adapă

şi te îmbracă.

Vaca,

boul

și

Gia sint animale
erbi-vore. Ele sint
animale rumegăidre. lerna, vacile
şi boii se ţin în
coșare; oila petrec in staule.

Când nu e

frig,

tâte animalele acestea umblă la

câmp, unde pasc
X&rbă.
Calul este cel mai frumos animal domestic. El este şi
credincios și curagios şi semeț EI trage la trăsură;
dar pârtă

și călare. Lui ii place bine ov&sul.
Măgarul

este

prost și răbdător.

EL

este

mai

potrivit

pentru purtarea de sarcine, fiind-că este încetinel.
Porcul este lacom şi găman. El mănâncă tot ce găseșce.
Porcul mai este și stricăcios și obraznic şi forle murdar. El

se îngrașă repede. Atunci se ţine în cocine. Carnea şi slănina
de porc sint o hrană bună și nutritâre.

Cânele, pisica, vaca, boul. 6ia“ calul, măgarul şi porcul sint
“tovarășii omului în vi€ță. Omul trebue să le dea

adăpost

hrană și să nu le bată, nici să le încarce peste măsură.

şi

60. Mila către animale.

fo
tei

sua
Nicolae, un băiât
de 8 ani, eră fii de plugar şi trăiă
ia țeră. Primă-vara, Nicolae nu găsiă altă petrecere mai

plăcută pentru dînsul, decât să prindă cărăbuşi şi să
de smulgă câte o aripă sai să le rupă câte un picior
Pe urmă, în locul aripei smulse sai piciorului rupt, el.

înfigeă câte un spin ascuţit sait câte un ac furat de la

“mama sa.

Tot aşa făceă cu puii de pasăre: Le smulgeă penele
îi înţepă,- le scoteă câte un ochiă. Ciripitul şi piuitul
jalnie al bietelor păsărele îl îndârjia şi mai mult, Ni-

-colae

le

chinuiă

merei,

până

când

cădeai

mârte

picidrele sale.
Când

se

făcăi mai

mare,

începă

să

vani în câini, să bată mieluşeii cu nișce

arunce

la

cu bolo-

ciomege

mari

Purceii fugiaii cu gr6ză de Nicolae, căci luase obiceiul

„-de asvirliă cu o bâtă peste picidrele lor şi-i ologiă, încât abia se mai târaă pe cele patru ale lor picioruşe,
Mama sa îl certă adesea. Nicolae -însă nu voiă să

asculte.

îi

Când se faci de vre-o 15-16 ani, tatăl să îl trimitea
«cu boii; la pășune, Slăbiseră bietele dobitâce; căci numai puteai să mănânce, de vreme ce Nicolae le bătea
într'una, cu ce-i veniă la îndemână.

Tatăl află, prin Gmenii satului, de r&utatea lui Nicolae

Și se hotărî să-l pedepsâscă.

Intr”o di, el audi un boulean gemând
Tata

alergâ

numai

decât

acolo.

Ce

grei în coşar.

eră?

Nicolae,

cu

o

turcă în mână, dă pe nemiluite în bietul Jofan. Indată
tatăl pune pe argat să seâtă boii din coşar. El rămâne
singur cu Nicolae, apucă un biciă și începe să care
nemilosului tînăr vr'o câte -va lovituri, întocmai cum
„el cără în t6te dilele nevinovatelor dobitâce.
Nicolae plânge, ţipă, se râgă de fertare, făgăduieşce
«că nu va mai bate dobitâcele. Tatăl se opri și îi dise:

<Vedi,

trebue

băiete,

N

precum

să-ţi fie și

mie

ţie milă
—

mi-e

milă

de bietele
97

—

de

tine, așa

dobitâce.

Şi ele

:

simt durerea, Apoi ele ne ajută la muncă şi ne pârtă
sarcinele. Noi sîntem datori să ne îngrijim de hrana

șI de scutul lor. E mare păcat înaintea lui Dumnedeit
şi e rușine de Gmeni să chinueșci animalele».
De atunci Nicolae se cuminţi
mai chinui animalele.

şi nu mai bătă, nici nu

Ceea-ce. ție nu-ți place, altuia nu face !

GL

Ghicitbre.

Este un dobitoc
Forte nătăntoc.
Urechă lungă; dar minte nare

Și-ă cu cruce pe spinare.
Ghică ghicitorea mea.
E
Ce e?
62. Capra.
Printre

animalele

de

casă

sugătâre

se

numără

şi

capra.
Capra este dar un animal domestic. Capra este cam
la îel cu dia. Capra nu este mai mare de cât dia. Ea
are aceleaş părţi la trup: cap, gât, trunchiă, câdă şi
patru piciGre. Așa dar şi capra este un animal patru-

_ped.Caprase
hrăneșce

cu

acelaş nutreţ;
ca şi 6ia.—Şi capra este
animal rame-

gător.
Numeşce animalele rumegătre, ce
le cunoşci!
Dar capra
nu este întru
t6te, întocinai

ca şi 6i2.

Cunra
eo
7„

nu are

lână

de

trup, ci

per lung, lăţos şi aspru. Părul
gru,

saă

sur,

sai

roşeat.

ei este sait alb, sai ne--

Cârnele îi sînt mai

înalte, su-..

cite şi date înapoi. Ea are, în bărbie, un cioc lung și.
ascuţii. Câda îi este cam bârcă și tot îîn sus întârsă
Capra se împrieteneşce fârte uşor şi vine la om de
bună voie. Capra e mai ţ6pănă, mai sprintenă şi mai!
îndrăsn6ţă de cât dia. Ea se acaţă pe rîpe; se anină
pe stânci, fără de nică o frică. Se caţără şi pe copaci,
ca să pască frunză. De aceea caprele se pasc cu mare
greutate.—La fire capra este veselă, sburdalnică, săl-.
tăr6ţă şi neastâmpărată. Bărbatul caprei este fapul'
care une-ori are un miros cam greţos. — Puii caprei

sînt degii şi iedele. Puii n'aii c6rne, ci numai nişce cu-cuie pe frunte. Laptele și carnea caprei se mănâncă...
Din lapte se face şi brînză. La câmpii şi în munţi ca-pra este de mare ajutor familielor sărace. Acestea nu
pot să cumpere şi să ţie o vacă aşa de lesne ca o ca-pră, care şi ea le dă lapte cu belşug. Capra pâte să.
dea pe di şi două ocale de lapte, Din carnea caprei
se face și pastramă. Din părul de capră se fac, în fa-brice,

deosebite

materii

de postavuri.

Aşa

dară,

capra

aduce omului multe fol6se.
Capra este şi ea un animal folositor

63. Calul

credincios.

Un ţăran se duse, într'o di, călare la târg. Innoptasecam de mult și țeranul nostru tot nu mai sosiă acasă.
De giaba îl așteptară soția şi copiii până la miedul
nopţii. Toţi din casă erai forte îngrijaţi.— <Unde a

putut tata să întârzie aşa de mult ?» întrebâ Costică,

bălâtul cel mai mare, pe mamă:sa. Abia, abia putu
bicta femee să-și liniștescă copilaşil și să-i adormă rînd.
pe rînd. — Apoi sărutându- -și puişorii, cu lacrimi în.
ochi, luă pe servitor și amândoi, cu o lampă, plecară.
spre

târg.

EX merseră ca o jumătate bună de cias..... Când colo;
lârăă malul gârlei ce curgeă p'arolo, zăriră calul lor...
—

3
„.

—

-dar fără stăpân. — «Ce să se fi întâmplat?»— întrebâ.
“femela, adânc mâhnită. Intraceea se apropiară de cal,
:Și ce v&dură ?... Jos, lângă cal, pe marginea apei, zăcea
-omul fără să scie de sine. Ce i se întimplase? — In
târg băuse mai mult rachiu, decât îi duceau puterile.
:Se îmbătase tun şi aşa plecase călare spre casă. Dar

pe drum

căduse de pe cal,

cal, în loc să fi mers

unde îl şi găsiră.

singur

acasă,

apucase

Bietul
și ţinea

-cu gura de haină, pe stăpânul s&i, care alt-cum ar fi
picat în apă, unde sar fi înnecat. Calul ţinea mult la
stăpânul său ; el îi er& credincios.
Nevasta, împreună cu servitorul îl ridicară iarăș pe
-cal şi îl duseră acasă... După ce ţăranul se trezi a
dota di, diminsța, nevastă- sa îl povesti ceea ce i se
întâmplase.
Atunci, omul nostru se jurâ că nu va mai bea în
veci, nică rachiă nici ţuică, nici vin, ci numai apă.
întocmai ca calul s&ă cel credincios şi cu minte.
Calul

și cânele

sunt

animale

credincidse.

văravooli udă, minte,
64. Iacov și copiii săi.
Isaac, fiul lui Avraam, a luat de soţie pe Reveca;
«i aii avut doi copii: pe Isaac şi pe Iacov. Iacov, deşi
mal mic, eră, cel mai cu-minte. El ajută pe părinți, la

tote treburile. Eră bun cu toți. Se arătă drept, cu tâtă
lumea.

Pentru

De aceea, şi

dreptate, lacov se

Dumnedei

și

mumii pe dinsul: Luptătorul
—

luptă cu ori şi cine.

6menil îl

iubiaă. EI la

lui Dumnegeii,
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sai Israel.

“Iacov a avut doi-spre-dece băeți. Dintre toți aceștia.
doi-spre-dece fegiori, cel cu inima mai drâptă şi cu:

pricepere mai. ageră a fost Iosif. El tot-d'auna visă
a
fi mare și tot-d'auna judecă cu dreptate. Părinţii îl iu.-

biai mal mult pe dinsul decât pe toți cel-lalți.

Fraţii cei mari, mai în tot-dauna, stăteaii cu turmele la pășune, departe de casa părintâscă. Acolo, ei:
nu se prea purtau bine. Intre sine mereii se certaii. Pe
părinţi de râii îi vorbeaii. De dmeni nu se ruşinaii. De.
Dumnedeii nu se temeaii. Rei erai!
Iosif, când ailă de așa fapte urici6se, tot mustră pe-

îrații sei mai mari. Atunci ei rmdeati de dinsul și îi
” striga în bătale de joc: — «Nu cumva tu, care ești:
mai

mic,

al să te faci mai

dacă vedeă, că ei nu ţin

înțelepte, se duceă

mare

peste

seama de

și spunea

noi ?» — Iosif,

vorbele lui cele-

părinților relele

purtări

ale fraţilor mai mari. De aceea, dînșii prinseră maremânie și pismă pe Iosif. [] urati de morte Și chiar ai:
pus în gând să/l pierdă.

“ua, „pimiv 3 mâmie

due pe emv fa mebumie.
Așa sa: și întîmplat cu fraţii lui Iosif.

65. Gâsca şi rața.
În gârla și prin bălțile satului

ba gâșce. Când te uiţi la gâşce,

merei vedi, ba rațe:
le vedi

cum

alunecă.

ele pe apă în sus și în jos, cu capul ridicat! Câte-odată
le vegi şi cu picăGrele şi cu câda în sus. Atunci se dati.
afundicu capul după pescişori.
Gâsca este cât un cocoș de mare. Gâsca are aripe:

lungi ; dar nu pote să sbâre bine. Nici la umbiet, pe uscat,.

nu-i îndemânatică ; dar cu atâta mai meșşteră este
la înnotat.
—

GI

—

ea.

şi fârte lesne

Gâsca se îngraşă repede
“Carnea

ei este fârte

de bo-

ales earnea

mai

gustâsă,

de mâncat.

Şi oiiăle de gâscă sînt bune

“Docă măricei.

grăunţe.

cu

Penele'şi fulgii ei se întrebuinţâză ca umpluturi moi
-şi calde pentru perne. Bărbatul gâşcei se chiâmă gân-

sac şi gâscan. Gâsca este o pasăre

domâlă.

Ea

vede

-cu mare băgare de seamă de puii ei şi îi apără împotriva Gmenilor şi a cânilor. Glasul gâşcei une-ori este

un <ga-ga-ga» răsunător ; alte-ori un <esî-esî» încetinel.
-Gâşeile, când sînt mai multe împreună, fac mare gălăgie.
Rața

este,

întru

tote, mai

mică

de cât gâsca.

ei este mai

scurt şi mai gros decât

sati pliscul

ei este mai lung şi mai

gâşcii. Rața

sbi6ră tare: —

Gâtul

al gâşeii. Dar ciocul

lătăreţ de

cât

al

«Maca / maca ! maca, /»

În cele-lalte, rața se as6m&nă cu gâsca.
Gâsca și rața sînt păseri de apă. Ele, pe uscat, umblă

grecii;

“hrănesc

dar

sînt

mai

meştere

la înnotat.

cu pescişori, cu viermuleţ, cu ierburi,

Ele

se

cu fructe

şi cu seminţe.

Găina,

bibilica, curca, gâsca și rața sînt păseri

de casă, orătănii sai cobăi.
Găina,

bibilica și curca

sînt păseri

de

uscat;

iar gâsca și rața sînt păsră și de uscat și de apă.
*

.

Păsările de casă ai şi ele vi6ţă, întoemai ca animalele
-sugătâre. De aceea şi păserile aceste se dice că sînt
animale.
Animalele sugătâre cunoscute sînt patru-pede.
Păsările, fiind-că ai numai doue picidre, se chiâmă
“că sînt bipede. Păsările, în loc de alte două picidre, au
două aripi. — De aceea păsările pot să şi sbore; pe
când sugătârele pot numai să umble.

Animalele sugă&târe cunoscute
„per;

ai trupul acoperit cu

iar păsările, în loc de păr, ati pene.

În loc

de

bot,

cum

a

sugătorele,

păsările

air: cioc.

Şi păsările domestice se hrănesc, ca şi animalele su„gătbre, şi cu ierburi, şi cu fructe, şi cu seminţe; va să
—
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dică şi păsbrile sînt erbivăre şi granivbre. Dar ele
mâncă şi carnea altor animale, ca vermişori şi peşcişori ;
va să dică ele sînt şi carnivore.

Animalele
mână

sugeldre și păsările

întrunele

puncte;

iar

domestice

într'alte

se ase-

puncte

se

deosebesc.

66. Cele do&

capre.

„Două capre se întâlniră pe o punte. Puntea ducea
preste un pâriu afund. O capră voiă să trâcă din câce
de pâriă; cea-laltă voiă să trâcă din colo.
—«Fă-mi loc, să trec l»—
dise una
—« Acesta
.
ar fi frumos !»—răspunse cea-laltă.

— «Fă-mi

tu loc; —

Eu

am fost mai întâiă pe punte».
— «Cum
se pote una ca

acesta2» dise cea

d'întâiu.

«Eu sînt mai bătrină decât
tine. Si tot să-ți fac loc! Nici odată !»

„Așa, nici una nu voiă să plece. Fiecare stăruiă

ca

să trecă ea, cea . dintâiu. . In cele din urmă, se mâniară. Apoi începură să se certe și se luară la bătate

în capete. Si ce să vedi? Amândouă

cădură în pâriă,

Si erai paci să se înece. Norocul lor fă că, tocmai
atunci, sosi ciobanul. EI le scăpă de la mârte..

Așa pățesc și Omenii, cari nu se înțeleg cw binele.
67, Găina și Curea.
In bătătură și prin curte, pe lângă animalele sugătâre, trăesc
și păsări: Cocoșul și găina, curea, rața, gâsca şi altele.
Găina este mai mică de cât cocoșul. N'are nici crâsta, nici

coda așa. de mare ca cocoșul. (iăina face ouă, le cloceșce şi
din ele scdte puişori vii. — Mal sciă istorira despre «Puiul ne-

ascullător ?» — Găina
.

este mai liniștită și mai blândă decât
„cocoșul. De la găină intrebuințămcarnea,

oiiăle și fulgii.

Sint

mai

multe soiuri de găini.
Un fel de găină este bibilica sait:
căţa cea pestriță. Ea se vede prin
unele curți boereșci.

Cea mai mare pasăre domesti-că este curca. Penele curcii sint
pestriţe saii

negre-verdui,

saii

şi:

cenușii. Capul curcil
este mic și golaş; efocul ascuţit. Trupul îi.
este lunguieţ şi picidrele nalte. Puii de
curcă sunt forte slăbuţă. Ei cresc grei şi:
încetinel.
Bărbatul
curcii se chi6mă curcan. Curcanul este
mai mare de cât curca. La cap îi atârnă,

pe frunte,
lunguieţ;

|
“ne
—rglifG p:

un moț
la

urechi

are uri fel de cercei
şi la gâto gușă mare.
Moțul, cerceii şi gușa

State

sint de piele albăstrie. Şi mai minunată este c6da cureanului

Când cureanul se supără, se umflă în pene. Atunci câda i se:
ridică în sus şi se resfiră ca o râtă. Când doi curcani se:
întâlnesc, ei se iai la luptă, întocmai ca cocoşii.
Curcile şi puii piuie mereu; curcanul însă sc6te numai:
câte un

strigăt tare. Şi curcile

și de verdețuri.
Carnea de curcă

îngrășată

mănâncă

este

tot-felul de grăunțe-

forte gust6să. Un curcan:

bine îngrăşat cântăreșce până la şâse și șâpte kilograme şi se:

vinde, în pi6ţă, chiar și cu 10 sati 12 lei.
r

—
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Găina și curca sînt păsări domestice. Find-că ele se hrănese

mai ales cu seminţe, ele se chiemă și păsări grani-vore. Găina
şi curca sint păsâră domestice și grani-vore

In ce se deosebeșce găina de curcă?

68. Corpul

omenesc.

Corpul omului are trei părți mai de frunte: capul,
trunchiulşi mădularile, adică braţele şi picidrele. —

Capul este în partea de sus şi, la formă, este rotund.

La cap vedem, chiar d'asupra, crescetul şi, de amândouă laturile, tâmplele şi urechile. O lovitură peste
tâmple, pâte să aducă omului mârtea. La cap, în faţă,

vedem

fruntea, ochii cu sprâncenele şi cu genele, nasul

cu nările, gura

cu buzele,

Gâtul unesce capul cu

limba şi cu dinții şi barba.

trunchiul. La

gât, vedem gât-

lejul cu berigata, cu înghiţitârea şi cu omușorul ; iar
îndărăt, cefa sau cerbicea. — Trunchiul este partea cea
mai mare a corpului. In partea de sus a trunchiului,
se-află umerii, pieptul şi spatele saii dosul. In partea

de jos a triunchiului, vedem

pântecele saă

burta, de-

şerturile, şoldurile și şedutul. Tot din trunchi, şi
anume în partea dwepta şi în partea stângă, sînt crescute și mddularile ; din partea de sus, braţele şi din
partea de jos, picidrele. La braţe, vedem încheeturile
cotul şi mânile. La mâni, vedem degetele, palmele,
dosul şi încheieturile mânilor. La degete, vedem în-

cheieturile

şi unghiile.

nul. — La picidre,

vedem

Mâna

strînsă

şoldurile,

formâză

genunchiile,

pum-

flue-

rile înainte şi pulpele îndărăt; glesnele şi tălpile cu
călcâile, cu degetele şi cu unghiile şi, în deosibite părţi,

încheieturile picidrelor. Intreg trupul este acoperit cu
piele. Din piele, pe cap, e crescut perul, care îl apără
de frig, de prea mare căldură şi de umegslă.
Pe lângă părţile din afară, ce le vedem, corpul omului
mai are şi o mulţime de părţi din năuntru, care nu se văd.
Intreg corpul, cu tâte părţile sale, trebuie ţinut curat.
Părul capului, de- asemenea trebuie spălat şi pieptenat.
Ce frumos este un copil curăţel! T6tă lumea se uită

la el cu drag.
7

C. de Cit. p. cl. II prim, rur,
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69. Iubesce curăţenia !
—

—

«Peg, micuța pisicuţă
Cum tot mişcă din lăbuță!
De ce face ea aşa ?

«fa se spală, draga mea!»

— « Vegi micuțul porumbel
Câl e ei de frumuşel!
|

—
„—

Aşa mândru, de ce-o fi 2»
«Se păzesce, Jragi copi !»
«De la aste mică Jăptură

Să ieă și tu 'novețături :
De haine

să âîngrijescă

Trupul să ţi-l curăţesci!»

10. Un

copil la diia tatălui.

La mulţi ani, Yubite tată !
Î[ doresc, cu drag, şi el:
Multe

die fericite

Să-ţi dea bunul Dumnedeă !
Sănătos să fil într'una !
De necaz, de griji, ferit. -

Și 'ntre noi, în ori-ce vreme
Să

fe simţi

tot mulțumit]

Ce poți! saştepti de la mine,

Tată, îți făgădutesc :
„ Prin purtare şi siliuță
Merei să te "nveselesc.

—
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71. Vâdul.
In faţă,

subt frunte,

avem

cei doi ochi.

Cu

ochii

ve-

em și luăm cunoscinţă despre fot ce se află în jurul

ostru, aprope şi departe: despre 6meni, despre aniale, despre plante, despre pămînt, despre aer şi

espre cer, adică
niverș.

despre

lumea

întrâgă

sait

despre

Unii Gmeni și unele animale văd fârte bine şi lucrurile
le mai-mici şi lucrurile cele mai depărtate. Despre
cele fiinţe dicem că ai ochi şi vedere ageră. Cine nu
Gte să v6dă lucrurile mici, ori în depărtare, are veere scurtă şi slabă ; îi se dice şi om ponivos. Vedea slabă une-ori se pgte ajută cu ochielari. Sînt 6meni,

ri nu văd de

meni
ce.
t la
ietul

loc. Aceia se

ic că sînt

orbi

Unii

sînt orbi din nascere. Aceştia nu pot să se vinAlţii au orbit din nebăgare de seamă, că s'aii loochi; alţii orbesc de bâle și alţii de bătrîneţe.
orb se lovesce de lucruri, se împiedică şi cade;

îşi serîntesce, sait își frînge mâna saii piciorul. Orul pote să cadă în șanțuri sait chiar şi în gârlă.
Ce nefericit este bietul orb! Mai câte un copilaş, mai

te un căţeluş

şi tot-d'a-una băţul îl ajută să se pâtă

işcă, dintr'un loc în altul. Să nu-ţi baţă joe de orbi,
ici Dumnedei pedepsesce pe asemeni copii re.
Ochii trebuie spălaţi în fie-care diminâţă, cu apă cu-

tă şi prospătă, dar nu de tot rece, ca să se curețe
rdorile. Să nu te uiţi drept în s6re, nici în foc, nică

lumină

mare, prea de-aprpe. Când

fetiţele, când cos, să nu ţie
rtea, caietul sai lucrul; apoi
estea sâra, când se amestecă
amurg şi nică la lumină prea

Când se

re faţă,

jâcă,
căci

să nw-și

copii

nemerindu- -se în

>derea.
_

3

—

citesc şi seriă,

prea âprâpe de ochi
să nu facă lucrările
diia cu noptea, adică
puţină.

arunce
“ochi,

cu

se pâte

nisip

în

vătămă

9.
«Cine este, cine
Bogat ca și mine ?»

Ghicit6rea.

Ei, am doi luceferei
Care-s călăueiă mei?
Ghică ghicitorea mea !
Ce e!»

13. Condeele

lui Vodă.

Mircea cel Mare şi vestit, Domn al Ţerei-Românesc
a plecat odată din Târgovişte cu mare alaiă, prin ţâră

Ajunse până la Focşani. Eră într'o sfântă Duminecd
când Mircea-Vodă
unui

sat

intră, cu

alaiul Sei

prin

mijloci

mare.

Ce să vâdă Măria-Sa-Vodă?
La. casa primarului, ce-l dice şi șoltuz, erai adunaț
sătenii şi lucrau.
— «Lucrâză creștinii în di de serbătore ? — Die
Vodă cu părere de ri.
— «la-n vedi, tu copil de casă, ce lucrâză Români
aceia»!

Trimisul

lui Vodă. merge lângă țărani și-i întrâbă

— <Omeni buni, dar ce lucraţi voi, când popa înc
nici n'a eşit din biserică?

—

«Ce să lucrăm,

condee pentru

mărite boerule!... la, ascuțin

Măria-sa-Vodă».

Copilul de casă duse lui Vodă șcirea acâsta.
— «Ascut condee pentru mine»? dice Vodă,—
<Cum aşa» ?
—

«Da, Măria-ta» !

Atunci Vodă curios, merge și el la sătenii, cari lu
crati. Si ce să v6dă! — Sătenii lucraii harnici...
Dar ei nu condee făcea, ci săgeți.

—— «Astea sînt condee?.. Voi numită condee ceea
„ce noi numim săgeți» — dise Vodă ridend.
—
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— «Păi Dâmne, la dușmană nu se scrie cu all-fel
je condee, dacă vrei să-ți înțelgă răvaşul» !
Când Mircea-Vodă

1 adună

condee

se

întârse

domneșcă,

ătenii...
- Cine are carte ;
Are, ci-că parte !

74.

acasă, la

ca

cele

Dar cine
Dușmamnă,

ce-i

Târgoviște

ascuţiaii

6ste are;
ci-că-ware!

Audul.

De amândouă laturile capului, avem cele două urechi:
na de-a drâpta.şi alta de-a stânga. Cu urechile audim
lasul Gmenilor şi al animalelor şi cântecul păsărilor.
u urechile auqim sunetul clopetelor; audim cum apa
urmură, cum mâra duduie şi cum tunetul bubuie;
udim cum vîntul vâjăie, cum frunza fîșâie ; cum biciul
lesnesce şi cum puşea pocnesce.
Când sînt singuri mai mulţi copii împreună, une-ori

rigă, ţipă şi se certă. Atunci gicem că copii aceia
e larmă sau gălăgie. Tot larmă fac şi unii Gmeni

ari, pe uliţă, în pi6ţă şi aiurea. Copii şi Gmenii mari,
ind fac larmdă, dacă mai bat şi din picibre sai în

te lucruri, atunci se chismă că fac zgomot. Zgomotul

ar'că

te asurdesce.

a

Cine aude din depărtare şi pote să osibâscă lucrurile
upă sunet, se qice că are urecbie bună, că aude bine.
ine nu pOte să deosebâscă bine lucrurile după sunet,

ude

grei;

iar cine

n'aude

de

loc, se

chiâmă

surd.

ine se nasce surd, acela rămâne și mut; acela este
surd mut, saii surdo-mut. Surdo-mutul nu pâte să spuie
ici când îl d6re ceva, nică când simte bncurie. Ce neorociţi sînt bieţii surdi şi, mai mult încă bieţii surdo-

muţi !.. Să nu-ți baţi joe nici odată de cei surgă!

Urechile trebuiesc spălate în t6tă diminţa. Să nu se
age în. urechi nică paie, nică alte lucruri ascuţite şi
ri, că se pâte vătămă audul. Copii să nu-şi sbiere
ii altora în urechie și să nu se lovâscă peste urechi.
ă nu steă aprâpe şi mult, unde este larmă saii zgoot mare, fiind-că pâte să li se vatăme audul, încât să
mâie surgi în t6tă vi6ţa!

15. Ghicitore.
«Cine este, cine
Bogat ca și mine?

|

| Doue poște am anume
| Ce-mi spun veștile din lume!
Ghici ghicitorea mea,
|

Ce e?

76. Fraţii lui Iosif.

Iacov și Rahila îmbătriniseră. Ei acum stătea mai
mult a-casă, cu băieții lor cei mai tineri, cu Iosif Şi
„

cu Veniamin.
Cek-lalţi fraţi

erai tot

departe,

la

câmp,

duși cu

turmele. De mult nu mai primiseră Iacov şi Rahila
nică o scire de la dinşii. Li se făcuse, bieţilor părinţi
dor de ei. Ei se gândiră să trămită pe Iosif, ca să-l

„ cerceteze,

de

sănătate.

Iosif eră

dru ca de 17 ani. El

pe atunci

plecâ singur.. Umblâ

un

băiețan:

vre-o

CÂ-

te-va dile pe câmp. Merse tot vesel și votos și abia
află pe fraţii săi, departe, forte departe. Ei păsceaii
oile și caprele lor, întrun loc cu totul pustii...
„Fraţii, cât zăriră pe Iosif, se posomoriră Și se uitară,
ru la dinsul. EI diseră unul către altul: «lată, vine
pâritorul nostru!

Aci nimeni

nu

ne

vede.

Aide, săi

omorim și săl aruncăm fiârelor! Să vedem apoi ce se.

va mai alege cu dinsul!

„şi mal tare de cât noi» ?!
Dar fratele cel

mai

Tot el are să fie mai

mare,

atunci : «Măi fraților, să nu

anume Rubin,
omorîm

Uaderea este un pacat mare.

mare

i

le-a Şis

pe fratele nostru |

Dumnedei

-a dat po:

runcă : Să nu ucdi! Mai bine să asvirlim înt'o gr6pă
de nisip, părăsită. Acolo so prăpădi el de sineși și ne
scăpăm de dinsul». .

In gândul lui Rubin eră să scță apoi pe Iosif din

gr6pă şi săl trămită inapoi
Rubin

aveă

inimă

mai

a-casă, la părinți.

bună

decât

cel-l-alți ; el nu

„vrea, să amărescă pe părinți. Cet-l-alţi frați erai 6meni
rel; ei nu ascultau de poruncile lui Dumnedei ; nu
Jubiau nici

pe părinți, nici pe fratele lor.

Să nu fiă ca frațiă luă losif!
—
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19. Mirosul.

„au în mână un trandafir înflorit. Cu ochii văd că-i
alb, ori galben, oră roș. Il due la nas și simţ că 7nir6se
plăcut. Plăcut mir6se gardfa, roseta; micșunelele şi alte
floră ; plăcut, miros

şi frunzele

de

alte fructe câpte. Plăcut mirse

nuc, merele, perele şi

şi pânea

bine câptă

şi

mâncările bine gătite. Unele lucruri ati un miros plăcul.
Dacă stîngi lumînarea şi îndată o duci spre nas, simți
un miros neplăcut. Carnea stătută mirâse grei, adică
pute. Numesce alte lucruri, care vatămă mirosul!... Unele

lucruri ai un miros neplăcut.
Apa curată nare nici un miros. Tot asemenea şi aerul curaf.
Vinul, oţetul, merele și alte lucruri îşi aii mirosul lor
deosebit. Ca să putem sci ce miros a lucrurile, trebuie
să le apropiem de nas.
Prin nas şi resuflăm ; iar nu prin gură. Când avem

guturai,

nările ne sînt înfundate.

Atunci

strănutăm.

Când strănuţi, este lucru cuviincios să ţii la nas o batistă. Cu batista ne servim şi când ne suflăm nasul.
Atunci se cuvine să ne întârcem cu faţa din spre Gmeni.
Este urît lucru, când copiii îşi bagă degetele în nas.

Nasul să-l ţii tot-d'auna curat. La copilul murdar, la
RAS, nu se uită nimeni cu drag.
Unii

Gmeni,

dar

mai

ales

cânele

și căpridra,

ati mi-

rosul fărte ager. Cânele, adulmecând, prin miros află
urma stăpânului şi a vînatului. Alţi Gmeni aii mirosul
de tot slăbit. Adesea nu pot să osibâscă lucrurile, după

miros. Ei petrec adesea şi în locuri cu aer stricat, ceea-ce
le vatămă

sănătatea.

Aer prospet și curat
fiste bun de respirat ;

lar un aer prea stătut
Sănătății strică mult.
—
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78. Vecinii,
Dincolo de împrejmuirea şedlei nâstre sînt, mai de
tote părţile, alte case cu curţile şi cu grădinile lor. Fiecare din acele case este locuită de 6meni. Omenii din

apropierea şcâlei se chiâmă vecinii șeolei. Casele veci-

nilor şc6lâi sînt așegate : unele despre Est, altele despre
Nord, altele despre Vest şi altele despre Sud. Insă,
măcar deo lature, şcâla nâstră nâstră este aşedată spre

stradă sai uliţă.
Cine sânt vecinii şcOlei nâstre ? Despre care punet
cardinal locuesce fie-care din vecinii şelei nostre.

Despre care punet cardinal, este strada care trece pe
la șcăla nostră ? Cum se chi&mă acea stradă ?

Pe tablă, pe placă şi pe
planul caselor, al curților

hârtie, putem să facem şi
şi al grădinilor din jurul

şe6lei n6stre,
Dar, noi putem să facem tot astfel şi planul casei
nostre părintesci. Pe acel plan putem să înfăţişăm şi
casele locuite de vecinii noştri de-acasă. Acolo am arătă
şi curţile şi grădinile lor ; am însemnă şi stradele, care
trec pe la noi şi pe la vecinii noștri.

Cu vecinii se cuvine să trăim tot-d'auua în cea mai
bună. înțelegere.

Vecinii, când

sînt Gmeni

buni şi de trsbă, se ajută

unii pe alţii, la ori-ce nevoie. Dacă într'o casă se simte
une-ori vre-o lipsă de câte ceva, apoi vecinii dat, cu
împrumut sai dăruiesc, ceea-ce lipsesce. Dacă,—fer&scă
Dumnegeii —se întîmplă vre-o primejdie, ca bună 6ră

să ia casa

foc, să se reverse un

înec

de

apă,

să seivâ-

scă o b6lă grea sait o mârte, mai întâi vecinii sar
într'ajutor. Vecinii stati mai aprope, la ori-ce om.
Domnul nostru Isus Christos a dis că frebue să du-

bim pe aprâpele nostru, ca pe noi înşi-ne.

79, Gustul.
Dacă iai în gură o bucată mică de sare, numai decât
simţi că sarea este sărată. Dacă ai lua în gură o bu—
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-cățică de

zahăr, ai simți

îndată, că zahărul

are gust

dulce. Cum este la gust mierea?
'Toţ dulce simţi că
-este laptele muls, prâspăt! Laptele stătut şi
îngroșat nu
«este dulce ; el este acru. Acru este Şi
oţetul. Acru este
une-ori vinul. Acră este zâma de varză.
Cum sînt cas“traveţii muraţi.
Dacă ai luă în gură câja cea verde de
nucă, ai simi *
pe dată că ea are gust amar. Amar
este pelinul,

Unele mere necâpte aă gust ainăriu, Numesce

“Cruri, cari

ai

gust

amar

sai

amăriu!

Hreanul,

alte lucând îl

iai în gură, simţi că te pişcă. Hreanul are
gust sute.
Și ardeiul şi piperul ai gust iute. Cu limba
şi cu cerul

gurei putem să cunsscem, dacă unele materii
asi. gust

sărat ori dulce, ori acru, ori amar, ori
iute.
Omul pote să-și strice, sai să-şi ruineze
gustul, mân“când bucate prea grase, prea sărate
$i prea pipărate.
După ori-ce mâncare, apoi diminâţa
şi sâra, înainte de
culcare, să-ţi speli gura cu apă curat
ă şi să faci gargară ; să-ţi curăţi dinţii de r&măşiţile
de la mâncări.
Dinţii sănătoşi sînt albi şi întregi :
când se vatămă,
încep să se strice; atunci se găure
se, se fac negri şi
pe urmă să fărîmă, Dinţii, mai ales
măselele stricate,
dor răi, încât omul stă să înebunâscă
de durere. Dinţii
îţi vor rămână întregi şi sănătoşi, dacă
nu vei mânca
bucate pre ferbinți şi nu vei b6 apă
prea rece, îndată
" după mâncări calde. Să nu sdrobesci,
cu dinţii, lucruri

prea tari ca:

„Să-ţi scobesci

alune, sîmburi

de prune și alțele!

dinţii cu ori-ce alte lucruri ascuţite.

Nică

82. Pipăitul.
Dacă tragi cu

degetele

de la mână,

preste

părete,

simţi că păretele este aspru. Păretele este şi fare sati
vârtos şi rece. Aspră este şi peria. Vîrtâsă este şi pitra. Rece este și ghiâţa.

Soba este vîrtosă şi netedă. Netedă

şi vîrtâsă

este

şi tabla. Buretele este 7m6le.
Pânea sc6să din cuptor este caldă. Ce mai pâte fi
cald? Când ducem degetele sai mâna preste părete,

preste sobă, se dice că cu mâna pipăim peretele sai
soba. Prin pipăit aflăm că obiectele sînt aspre ori
netede, vîârtâse ori moi, calde ori reci.
Când te tai la un deget, simţesci durere,

nu

la deget, ci în tot trupul. Când te lovesci la o

numai

mână,

la un picior, la cap, la spate sai ori unde, simţescă durerea iarăș in tot trupul. Vara, când este cald, unde
simțesci căldură ? I6rna, frigul îl simţesci la urechi, la
obraz, la mâni, la picidre şi, adesea, în tottrupul. Durerea, căldura şi frigul, le simțim în tot trupul.
Zăpada este ușră. Uşori sînt şi fulgii de păsări.
Gândesce-te şi spune alte lucruri uşâre! Banca este.

grea. Grea este și tabla cea mare din clasă.

alte obiecte grele!

Cu

ste ușor sati grei.
Cu mânile pipăim.

trupul simţim,

Cu

dacă

Numesce
un

Zueru

trupul întreg simţim.

$3. Ghicitre.

„Am o grebluţă cu cinci dințișori
Ghici ghicitorea mea,
Ce e?

ca

trebuie:d'o mile de ori.

rute,

Pe di“mă

84. Sfat bun.
Dol ochi şi numai o gură
În sint date din făzgtură,
Multe, multe să privesc ;
Dar puţine să vordesăl !
Urechi două şi o gură,
În sint date din făptură
"Să asculfi multe şi bine;
Dar tu să vorbesci putine ?

Două mâni, numai o gură
În sint date din Jăptură :
Cu

mâni

două,

Cu 0 gură,

vei lucra !

vei mâncă

85. Cele cinci simţuri.
Noi putem
chipuri :
Putem

să cunâscem fiinţele şi obiectele în
|

să cunâscem

cu ochii, sati cu vEdul,

cinci

ce coldre,

ce formă şi ce mărime ati lucrurile. Cu urechile sai
„cu audul, putem să cunscem sunetul, ce'l pot face fiînţele sai lucrurile. Cu gura sai prin gust, putem să.

scim dacă lucrurile sînt dulci 'saii acre, sai alt-fel. Cu

nasul

sai

prin miros,

putem .să

„dacă mirâse plăcut sati neplăcut.

deosebim “lucrurile,

Cu mânile sai prin

dipăit şi cu corpul întreg, putem să cunâscem dacă
lucrurile sînt tari sai moi, aspre sai netede, calde sat:

reci, ușdre sai. grele.
Vedul, audul, gustul, mirosul şi pipăitul se numese

cele cinci simţuri. Ochii, urechile, gura cu limba şi cu
cerul sii, nasul, degetele, precum şi ț6te părţile corpului, se numesc organele simţurilor. Ochii sînt orga-

nele vedului,

urechile sînt

organele audului,

gura

este organul gustului, nasul este organul mirosului
şi tot trupul este organul pipăitului sau al tactului.
Lui vEg flărea înflorită.
Ved pădurea înverdită.
Aud graiul mamei mele,

Şi cântări de păsărele.

-

:

Simi şi greul şi-obosela.

Gust și mierea, gust şi vinul;
Gust dulcdța şi Delinul.

i

Şi, când fldrea se desface,
O miros că mult îmă place.
Simţ căldura şi r&ccla,
Și, când nu pot să privesc,
La 'ntunerie pipăiesc.

86. Ingrijirea sănătăţii.

Andrei tâtă stptămâna n'a fost la şcâlă; nici pe
stradă nu lam v&dut. Dinsul nu pâte să i6să din casă,
pentru-că a zeci. El tușesce rău; este /o/zav. Ionel
lipsesce de la șc6lă, fi indcă are friguri. Nicolae n'a
venit

la şcolă,

pentru

că îl

dor

ză

maselele;

i Sa

umflat O falcă. Vre-o câți-va şcolari lipsesc, fiind-că sînt

bolnavi de azg/iză ; li Sa umflat gâlul. Doi băieţi su-

fer de scar/atină.
postav

Ei,

bieţii, au

corpul

întreg

ca un

roș!

Sint do/z aşăre şi doli grele.
Si omul mare se pâte bolnăvi din 7ăc2/ă. Te mai
poți bolnăvi dacă mănânci și bei prea mult, dacă nu-ți
fii trupul saii hainele, sat locuința curate. Mulţi copil
se bolnăvesc fiind-că a/ârgă, sar, fug și se urcă fără
să bage de seamă.
In bolile mai grele trebuie să chiemăm pe medic. Me„dicul orînduiesce bolnavului ce să ia, ce să mănânce Și
cum să se îngrijescă. Bolnavul are multe dureri din
Dăuntru şi din afară, pe trup. Cât de nefericit este
bietul bolnav !
Domnul nostru lisus Hristos ne-a poruncit ca Ze cei

bolnavi sai cercetăm şi sa? mângâem.
Sănătos de vrei să fii,

"|

Sai, alergă dacă-ți vine

Și de bilă să nu scii,—

- Numai bagă seama

Mâncă, bea cu cumpeture !
Pii curat și cu răbdare!

|

bine !—

Dormi, lucreză, te'ngrijesce !
De rtcâlă te păzesce!

Ze rogă de Dumnedeă
Să te scape dorice rtă 7
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87. Dicători si Invăţături.
Diua

bună

de dimincță

se vede.

Rânduicla când e bună,
rostul casei merge strună.

Une oră și de la vile,
poți să'nveţă puțină

minte.

Ori-ce face Dumnedei,
este spre binele tă!

„Cine âmparte. parteşi Jace.
Când, doi se certă, al treilea. câștigă.

Gura merei, curățată,

de dureri este cruțaltă.
>

Dăcomia-ă

b6lă grea.

vedi feresce-te de ea!
Școla face omul, om
și altoiul-—pomul, pom.
|

Cine pe bolnav ajulă,
pe Dummnedei împrumută.

Pe tatăl tei și pe mamă-ta

sc cânstescă

ca bine și 'mdelung pe pământ să trăiesc,
Copii, ascultați povețele tatălui și urmaţi-le

pentru a fi mântuiți!
- Dea familia întrunilă
este cea mai fericită.

|

„88. Ierma.
In luna lui Decembrie, intrăm în târnă. Iarna, s6rele
r&sare târziii, la 8 ore, şi une-ori şi mai târziii. Apoi, la
căasurile 31/., după prînz, şi apune. In Decembrie, avem
diua

cea mai

scurtă.

Cerul mai

adesea

este

acoperit cu.

nori deși, din care, în loc de plâie, cade zăpadă. Zăpada
acoperă pămîntul, cât vedem cu ochii. Une-ori, se pormesce crivețul cel rece..

Pămîntul,

apa

şi t6te

lucrurile

pe

afară

înghâţă

și.

degeră. Se face frig.Se apropie gerul Bobotezii. Arborii,

în loc de frunză, sînt.

încăreaţi cu bură sau

cu promordeă. Dintre numerâsele păsări vegi numai vră-presuri,

bi,

ciori

şi

coţofene. Animalele
domestice petrec pelângă

casă,

la adă-

post; iar dintre cele
sălbatice, numai vul-

pea şi lupul mai um-blă după hrană.
menii lucrâză mai.
mult pe lângă casă..
In

casă,

arde

focul.

tâtă diua. Bieţii 6meni, cari n'ail case
bune, sufăr. de frig;
i
dar şi mai rău este.
de aceia, cari n'aii lemne, sai alt material de foc..
Pe-afară, la câmp, nu lucrâză nimeni. In pădure, pădurarii taie copacii de la rădăcină, îi fae stânjeni şi îi vînd. Omenii, cari se bucură mai mult de iârnă, sînt.
vânătorii. Vînătorii gonesc cu câinii, pe lupi, pe vulpi
şi mai ales pe bieţii iepuri.
Copiii petrece mai mult în casă şi la şcolă. Frigul nu-i.
prea îngăduie să stea şi să
se jâce pe-afară. Cu .tâte
acestea are şi iârna plăcerile
ei. Ce bucurie pe copii, când
e vorba de a se dă pe ghiâţă,

când
Cum

se dai cu săniula!
se împrâşcă unii pe

alții cu bulgări de zăpadă!
Apoi ce haz fac ei, în curte

sau

în

grădină,

fac

când

câte un om saii o păpușă
mare de zăpadă!
In „sfîrşit, tot iârna, sînt
Anul nou şi Bobotâza !

sărbătorile

,
Crăciunului, .

I6rna, întocmai ca tâmna, ţine şi ea trei luni: Decem--

brie, Ianuarie

şi Februarie.
—
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89: Visul lui Faraon.
Negustorii,

cari

Egipet. Acolo
și mare,

cumpăraseră,

pe

:

Iosif, se

duseră

ei vindură pe bietul Iosif unui om

anume

Putifar.

La

început

i-a mers

în

tare

bine

lui

Iosif ;. dar mai pe urmă, pe nedrept, Vaii aruncat în
temniţă. Doi ani întregi a stat sărmanul Iosif la închis6re. Dar el, credința sa în Dumnedei, tot nu “și-a
perdute. El se gândiă: «Adi ori mâne, Dumnedeii are
să me 'scape de aci; fiind-că el este bun şi drept. Și
eu .la nimic n'am greșit». :
Sa întîmplat atunci, că Faraon, regele din ț6ra Egipe-

iului, a

visat înt”o

n6pte

un

vis ciudat.

Î sat

arătat

lui în somn șepte vaci grase, lăptâse şi frumâse. Ele
păşceau liniștit pe malul unei gârle. Dar, deodată, ati
sărit din apă afară alte ș6pte vaci slahe, uscate Şi
urile. Vacile slabe ai dat năvală peste vacile grase,
Și, întro clipă, le-ai

mâncat.

Regele sa deșteptat speriat şi a dis îndată :— «Ore
ce semn să fie ăsta?» — Cuprins de grijă, el a poruncit
să se dea veste în (tă țâra despre vedenia sa.. Dar

nimeni

nu

sa

găsit ca

să-l tăimăcâscă

visul. Faraon,

din di în di, mal tare se îngrijiă.
Odată însă un: slujbaş al curţii a venit la dinsul
și Y-a vorbit despre înţelepciunea lui losit din temniță.
Regele a poruncit îndată să % aducă pe Iosif din închisore. l-a povestit lui tot visul, şi apoi 1 a întrebat :
— «EX! ce dică tu băiete?»
Iosif sa gândit puţin și a r&spuns lul Faraon:
—
«<Măria-Ta! în fera Egipetului, Dumnedeii are să
dea șâpte ani de rodire și de bogăţie. Acei ani însemn6ză vacile grase. Apoi vor urmă alți şâpte ani

de

secetă,

de fâmete

și de

sărăcie.

Aceia

sînt

vacile

slabe... Bine ai face Măria-Ta să te îngrijescă din vreme!
In cei șâpte ani roditori să pui să se adune în magazii bucate de lot felul. Ast-fel, vei feri popoiul tău ca
să nu flămângăscă în cel -șepte ani r&i de mai apoi».
Şi Iosif a spus adevărul.
C. de Cit. p. cl. II prim.

rur,

——
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90... Merele putrede şi merele

bune.

.

Inţro gi un copil întrebâ pe tatăl săă: — «Tată, ce

fel de Gmeni sînt cei fără de minte? Invăţătorul. ne-a
„spus

- —

astă-di să ne ferim “de dînşii».

|

<Prea bine a dis învățătorul, bătete !» — răspunse

tatăl.— «Omenii

cei fără de minte

sînt

âceia,

cari fiind

ei înșiși stricaţi, îndâmnă și pe cei-l-alţi la rele. Din
„nenorocire se găsesc şi copii stricați, cari nu ascultă pe
părinţii lor; nu bagă de seamă la cele ce le sînt poruncite

de

Dumnedei,

înjură

sati

die vorbe necuviinci6se,

şi cari nu se ruşinâză, când fac vre-un răi. Ei ic câteodată şi altor copii, că nu este păcat de a face citare
lucru, deşi lucrul acela este urit, şi D-geii ne opreşce
să facem asemenea lucru r&ii».
— TatăW» — dise copilul— «mie mi se pare că copiii

cei buni

ar trebui

să se adune la un loc cu cei răi, pen-

ru ca şi aceştia să se facă şi ei buni».
Tocmai

când

A

taţăl eră să răspundă, îl chiemâ

cineva

afară, şi băiâtul rămase fără răspuns.
Însă tatăl nu uitâ. S6ra, la masă, porunci să se aducă

o farfurie plină cu mere, tot -putrede. EL însă dete copilului vre-o câteva mere bune și frumose şi îi dise:
— «la pune aceste mere la un loc cu cele putrede

ca să se facă şi acelea. bune şi frumose!»

— «Așa, apoi nu e bine, tată!» —răspunse copilul,—
«O să se strice şi cele bune, dacă vor sta la îin loc
cu cele putrede».
|
— «Tocmai așa, fetul meti>—gise tatăl —<s'ar strică
şi copiii cei buni, dacă s'ar amestecă cu cei re. Cu

mult mai greii s'ar întîmplă ca cei buni să îndrepteze .
pe cei răi».
Aa

Copilul înţelese prea bine cuvintele tatălui săi şi urmâ
poveţele ce'i dete.
De

atunci

înainte,

soți cu copii ref.

el se feriă

tot-d'auna de a se în-

II

„91. Vrabia la ferâstră.
Cine date n glam:

tic! tic!

Un vrăbete fârte mc,
Ciripesce : — «Mult m-e Frig !
a, deschideți-ml un pic |

De mâncare n'am nimic,
Ni
măcar un mic covrig,
Cz,

deschidefi,

Wamesă

că

căi, dei!

vă fac ni

un văi!

În făcură cum cord...
La căldură îi plăci,

Vesel şi cu minte fă,

Pân-ce

„Dar

wscolul trecă

când sârele păr,

Să mai vabde-nu puli,
Pe Jerâstra cea deschisă,
ist! cu aripa întinsă!

N incuvul din Jive mie |

92. Înălţarea lui Iosef,
Iosif a deslușit lui Faraon,
semnă

visul

lui ciudat,

limpede

El fârte

mult

ȘI curat, ce îns'a, mirat

Și sa

bucurat de înțelepciunea cea mare a acestui tînăr rob
străin. Abia acum înțelesese el ce vreă. să dică visul
Și ce trebue el să facă.
Pe Iosif; Faraon Pa oprit îndată: la curtea sa. Cu
mare bucurie a vorbit așa: «losife! de acum înainte

tu vel fi mare peste t6tă casa mea! De line va
ascultă tot poporul met. Iată, pe tine (6 pui al doilea
după mine, peste tot pămîntul Egiptului. Fă tu cum
şcii mai bine! Ţera e pe mâna ta !»
„Regele îmbrăcâ pe losif cu haine bogate. Ii puse -în
deget inelul sti de aur și atârnă de gât o salbă
scumpă. Astfel . gătit și împodobit, Pa plimbat pretutindeni alături cu sine. Tâtă lumea se uită cu mirare şi
cu dragoste la tin€rul losif. FI eră frumos, blând, deştept şi smerit. Regele, din închissre, îl scosese Și deodată până. la domnie la înălțat.
„ losit se puse îndată pe muncă. Timp de şepte ani,
el umplu magaziile cu tot felul de bucate. De aceea
regele şi tot poporul din Egipet pe nimeni nu iubiaui
şi nu cinstiaui mai mult de cât pe Iosif. Dumnedeiă îl
dăruise cu mai multă pricepere de 'cât pe toți. De
aceea el mai presus de toți sa înălțat.
Mai târziu, lacob cu toți copiii sti şi cu neamurile:

lor sau mutat la Iosif, în Egipet. Acolo 'și-aă făcut
case și turme şi avuţii mari și sai înmulțit fârte. In
“Egipet au trăit
câți-va de anl.

Evreii

în belșug

vre-o

patru-sute. şi,

Dumnezeiă a răsplătit. cu prisos credința lui Iosift

93. Pădurea.
Ori-ce pădure,

este o adunătură

de

copaci.

Sînt sai arbori mari, sati copăcei mai

Copacii

mică. Tote felu-.

rile de copaci nu cresc în ori-ce loc. Unii crese mai bu-.
curos pe locurile muntse şi pietr6se. Altora le priescemai bine pe colnice şi pe vălcele. Sînt unii cărora lemerge bine pe şesuri şi pe câmpii.
„Fiindcă la noi—în ţâră—avem și munţi şi vălcele şi;
câmpii şi bălți, noi avem copaci de tot felul. Pe munţi,

bună-6ră, avem

mai

multe soiuri de

bragi,

precum:

molifți, pini, tisă. Mai în jos ceva decât bradul,

mestăcănul cu e6ja-i albă. Din rămurele

de

cresce-

mestâcăn,

se fac mătură sati iârnuri. In pădurile de la polele
.munţilor, crese stejarii falnici, cu fraţii lor mai tineri,
ufaniă cei buni de foc, fagii, carpenii, cu lemnul alb
și tare, bun pentru lucruri de strungărie şi de foc; ju' gastrii şi teii cei cu frunza lată. Din florile teiului se
“tace ceai pentru &menii bolnavi. In pădurile de la
“deal, cresce şi alunul cu alunele cele mult plăcute copiilor.
Din ramurile alunului: se fac cercuri de butâe și de

putini. Tot acolo, crese prin păduri
nuci, ba şi cireş sălbatici.
Pe

câmpie,

cresce

frasinul

cu

şi meri şi peri şi

lemnul mâle,

din

care

“se fac butuci de rtă, la care şi la căruţe. In apropie» vea gârlelon cresc aninii. Scârţa aninului se întrebuin-

țâză la vopsit. Pe locuri băltâse, crese

mai ales sălcii

Și răchite, din care se împletesc lesne şi coșuri de trăsură.

Pe

arbori,

prin

păduri,

trăiese

multe

păsări;

în

pădure se află animale sălbatice : lupi, vulpi, veveriţe
şi altele.
*
Pe jos, prin unele poeniţe, găsesci fragi, smeură,
mure, bureţă şi alune.
Fie-care din copaci are rădăcină, tulpină, crăci, ra“muri,. frunze, floră şi fructe. Ei se deosebesc unii de
alţii prin lemnul, prin secârţa, prin frunzele, prin florile

“Şi prin fructele sau râdele lor.
„ In pădure,

vara, totdeauna

este răcâre.

94. Ghicitre.
In pădure nășcuă ;
In pădure crescuă ;
Acas dacă m-aduseră,
Horă 'mprejur mi se puseră.....

Ghică ghicitorea mea.
Ce e?
.

«

95. Ştefan-Vodă cel Mare.

|

Stefan, Stefan Domn cel Ma
- Seamăn pe lume nu. are,
Decât numai mândrul săre !
„Din Sucâa, când el sare,
Pune pieptul la hotare,
Ca un zid de apărare !
Braţul luă fără'ncetare,
Date

ordele tătare,

Bate celele maghiare ;
Bate leşi, din fuga mare:

Bate Turci, pe smei călare,
Și

sculesce de

Lumea

'ngropare... ,

'ntregă stă "m mirare

Tera'i-mică ; Țera-i tare
Și dușmanul spor nu ar.

96.

Samarinenul

milostiv.

Intro di mergea Domnul nostru Isus Cristos eătră
lerusalm.
Și iată un om învățat, care sciă bine tote legile, îl.
veni înainte şi dise către Domnul Cristos:— « Învăţă-torule, ce voiii face să, moștenesc viâța cea vecinică ?»
lar Domnul

îl întrebă: —

«In lege, ce este scris ?

Cum citeşci?
-Atună,: legiuitorul răspunse: — «Să iubeșci pre
Domnul. D-qeul tăi din t6tă inima, ta, Și din tot su„fletul t&ă, și din t6tă virtutea ta și din tot cugetul
iei, și pe aprâpele tăi ca însu-ți pe tineb

Atunci l-a dis lut Domnul:

- Acâsta, fă şi vei fi fericit !»
=

—

«Drept

al. răspuns.

Și atunci a întrebat 'legiuitorul pe Domnul : —

cine este aprâpele meu ?»
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«Și

,

ee
repere rari

Iar Isus r&spundând, a dis: — «Un om Gre-care:
„mergeă din spre Ierusalim călră orăşelul lerihon. $i
nișce tâlhari sai aruncat asupra lui. Și lati desbrăcat pre el, lau bătut: și Yaă rănit. Apoi tâlharii at
fugit lăsându-l pe drumeţ abia viu.
|
Şi după întâmplare, iată. un preot că veniă pe calea aceea. Și, vădând pre cel bătut Și rănit, a trecut:
preotul pe lângă acela, nebăgându-l în seamă. Tot ase-menea făcă și un , dascăl de biserică, sait un levit,
“care” treceă şi el pe aceeaş cale.
i
lar un străin de lege, ce-i dice un Samarinen,
mergând şi el pe aceeaş cale, sa dus la cel rănit și
vedendu-l îi sa făcut milă. Și sa apropiat de el şi
l-a legat ranele“lui turnând pe ele unt-de-lemn Și vin.
Apoi la pus pe dobitocul. lui, și Pa dus la un han
sau la o casă de 6speţi, şi a purtat grijă de el. lar a
doua di, leșind Samarinsnul a. scos cevă parale şi le-a
dat Hangiului sau gazdei și a dis lui: — «Pârtă” grijă
de acest serman şi, ori-ce vei mai cheltui, ei, când
m&

voii

întorce, îţi voiu

reîntârce

cu

prisos !»

Deci carele, dintre acel trei, ţi se pare a fi aprâpele
celui ce căduse între tâlhari 2,
i
Legiuitorul a r&spuns: — Cela ce a făcut milă cu
dinsul.
Atunci i-a dis Isus: Mergi de Jă și tu asemenea!»
.

97. Locuitorii după neam şi după religiune.
Locuitorii din comuna nâstră sînt Români. Toţi Românii împreună formâză un nea, — neamul sai pa-

Ziunea

Românilor.

Moşii

şi

strămoșii

—
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Românilor,

de

mult, fârte de mult, aii venit aci de la Roma. Roma
este oraşul cel mai mare în ţâra /taliei, care se află
de la noi spre Apusul s6relui. Românii sînt locuitori.
băștinași ai României. |
,
?
Legea, sai religiunea românâscă se numesce dreptcredânciosă saii ortodoză. Românii sînt, drept-credin-.
cioşi sau ortodoxşi.
Mai ales prih târguri şi prin oraşe, pe lângă Români,

mai

trăese

Gmeni

şi de

alte neamuri:

Ruşi, Greci,

Bul-

gari, Sârbi, Turci, Evrei, Germani, Francezi, Italieni şi
alţii. Aceştia toţi sînt streini. Fă n'aii putut să _trăâscă:
în ţările lor. Așa ei aii venit în ţ6ra nâstră. Prin muncă
şi prin vi6ţă cinstită aci își câştigă străinii cele trebuincise vieţii. Străinii, aprâpe toţi, se ocupă cu meşteşuguri şi cu negustorie..
Rușii, Grecii, Bulgarii şi Sârbii, sînt şi ei drept-eredincioşi. Nemţii, Ungurii, Italienii şi Francezii sînt sai

catolici sau reformaţi. Ortodoxii, catolicii şi reformaţi

cred în lisus Cristos, fiul lui Dumnegdeii. De aceea ortodoxii, catolicii și reformaţii se châmă că sînt creștini

sau de religiunea creștină. Evreii nu cred în Domnul
Cristos. Bi cred în profetul Moisi. De aceea Evreii se

dic că sînt de legea
roc

al lor, ce Pai

se dic

medanii

că sînt

mosaicăd. Turcii cred întrun proo-

chemat

Mohamed.

De

aceea

de legea mohamedană.. Dar şi

Turcii

moha-.

şi mosaicii şi creștinii cred într'unul Dumne-

dei adeveat.

|

Departe de la noi trăiesc Gmeni, cari nu șciă nimic
despre Dumnedeii. Aceia se închină la sore, la lună, la
stele, ba

şi la unele

animale.

Acei

Gmeni,

cari nu

cred

în Dumnedei,cel adevărat, se chiemă păgâni.
„
Religiunea cea adevărată este religiunea sati legea
„ creştină.
Locuitorii din comuna nâstră sînt mai toţi Români.
Apoi toţi împreună, Românii sînt creştini. Sfreinii unii
sînt creștini, alţii sînt mosaici și aiţii sînt mohamedani.

9$. Limba

Mult e dulce şi frumosă
Limba ce vorbim!
Altă hmb armontdsă
Ca ea nu găsim.
Românaşui

românâscă.

|

Saltă înima'n plăcere
Câud o ascultăm.
„92 fe buze-aduce mlere
Când o cuvintăm
o dubeşce

Ca sufletul sei.
Vorârţi, scrieţi româneşte
Pentru Dumnedeii !
———
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99. Datoriile 'avuţilor către săraci.
A fost odată un om bogat şi cinstit
Ti

giceă. Deodai,

adică

omul

lui

de

t6tă

Dumnedeii.

lumea:
Numele.

acesta îl aveă pe drept, fiind-că cum eră şi bogat şi bun

creştin, el pe t6tă lumea, mai ales pe cei lipsiţi, căută
să-i ajute şi să-i servâscă.

Iată

cum

împărțiă

bine-facerile sale:

Deodat

|

De aveă o qi bună cu prieteniiisăi, când întră în odaie,
la. sfârșitul dilei, îşi diceă: «Sînt fârte mulţi, cari n'aă
avut parte de o di ca acâsta! Şi ce ar fi fost dacă aşi
fi mai poftit încă atâţia musafiri! Apoi din banii săi
puneă într'o cutie atâţia cât îl costase ospăţul acela.

Cutia o numise cutia lui Dumnedei.
|
Când îl îmbiaii cu vinuri scumpe sati cu alte lucruri
preţiâse, fie de ale mâncării, fie de ale împodobirii, el

cumpără
buinţă, în
nedeii și
„Şi giceă:

din ele cu măsură, cât credeă el că
casa sa. Apoi, îndată mergeă la cutia
puneă într'însa o sumă cât aceea ce
«Tu "ţi-ai putut; cumpără de acestea

tut să-ţi înmulţeșci averea ta! Ce-ar fi fost,
mai cumpărat
Din

vinul

miteă
unei

aveă trelui Dumcheltuise.
și ai pu-

dacă ai fi

încă p'atâta !»
şi din

bucuros,
văduve,

când

merindele

aveă

fie vr'unui

cele

alese

ce le aveă, itri-

nevoie, fie unui
s&rman

bolnav,

îfie

Gre-care

Când augiă, că a fost unde:va foe mare, de ati ars
case, Deodat dă cu mână largă partea sa, pentru ajutarea celor nenorociţi. Apoi, privind la casa sa, intră
şi mergea la cutia lui Dumnegeii, în care mai puneă o

sumă potrivită, gicând: «La mine tote staii bine şi neatinse.

Ce

ar

fi fost dacă

"mi-ar fi ars şi mie casa!»

"Tot asemenna făceă Deodat şi când auqiă de vărsări de

ape, de grindini şi de alte nenorociri; mai întâi trimiteă partea sa de ajutor la locul nenorocit, apoi mer-

gea la cutia

lui Dumnegeă

şi puneă şi acolo o sumă

potrivită.
|
Intr'acest fel şi-a petrecut Deodat o viâţă lungă până,

—
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*
>

la adânci bătrâneţe. T6tă lumea din' acel ţinut audise

şi cunoşceă t6te bine-facerile lui “Deodat. -

«Iată omul lui Dumnedeiui ! îşi diceaii Gmenii,
când
se arătă Deodat pe stradă, în pi6ţă, la biseric
ă, în
bâleiă sai aiurea, și atunci cu - toţii îl saluta
ă şi îl
cinstiai.

Dar veni vremea, şi omul lui Dumnedeii

se *"mbol-

năvi grei, de morte. Săracii, văduvele şi orfani
i stai
t6tă giia la porta bolnavului iubit şi îşi diceaii
:—< Cine
se va îudură de noi, când nu va mai fi bunul Deoda
t 2»
„Deodat, simțind că-i vine ceasul cel din urmă, chiem
â
lângă patul săi pe preotul satului şi aşa îi dise:
«Un

părinte bun îngrijeşce ca copiii sc să, nu ducă lipsă
nici când el nu este acasă. Luaţi. cutia lui Dumnedeiu,
cu tot ce este într'ânsa ! Cutia acesta este a săracilor,
a văduvelor și a orfanilor. Impărțiți dintrânsa
'tot

ce veţi găsi ; dar împărțiți bine, înțelepțeșce şi cu dreptate, după mârtea mea».
Nu mult după acâsta muri Deodat, plâns, dar. binecuvîntat de lumea întrâgă. Cutia lui Dumnedei însă
rămase spre mângăierea celor lipsiţă şi spre pomenirea
„Vecinică a omului lui Dumnegeit.

Avuţii sunt datori să ajute pe

cei săraci

„ Vcrat, pe văduve şi pe copiii orfani.

cu

ade-

100. Planul simigiului.
Un simigiii gre-când

Covrig?, simiţă încărcână,
A umblai din sat în sat.
Și schimbând, pe oue i-a dal.
Deci. tabla'n cap dacă ia

Cu acele ouă pe ta,

Se întorceă la oraş
Ca.şi un

negustoraş...

—

<Cum' sînt», dise,— <a-

cesle ouă
Tot bune, prospele nouă,
Care's cinci sule, să dic,
„De vor prisosi, nu stric...

Woiă sia, la cloşci să le puii,

Tot oul o să'mi dea puii...

Să dic, acum

ca crescut

Dar, pe drum când se duceă,

Și gănă

Se gândiă şi plan făcea...

Aste-"ntro di, peste tot,

mari

sauă făcul...

-,

.

Li

„Cincă sule de ouă-mi scol...
Să le vând, ca un sărac
Ceva părăluțe fac...
- Ginci sule de găină ! dar

Clocind o să'mi dea pul iar:

Fie-care două&-deci...
Ho ! ho! Stane, unde plecă ? |
Stai, să vedem 'câte fac !
Apoi cum o să mă 'mbrac!
|
Socolelă prea nu ati...

Sa

Cinci sute de cloșci *mă daă
O sută de sute n cap!
Huid ! de sărăcie scap» !
Când dise <haid!»,

bucurat

'Și uită că e 'mcărcal,

Și, sărind sus ca un (ap
Dele tabla peste cap.
Outle pe jos turti
Și planul nu-i îsbuti |
.

101. Moş-Ajun.
„Ce bine 'mi pare că a sosit Crăcranul. Copiii plecă
cu <Moş- Ajun». E în despre iăă... Zăpada a înghieț
at
de ger. Cum scârțâie sub pașii -cetelor de copii !.. Ce
gălăgie !.. Ce veselie pe ei!.. Cu căciula trasă pe urechi;
cu trafsta da umeri, cu ciomagul în mână, veseli
strigă ici și colo, cât le ia gura: — « Bupă dmindța,
la Moş- Ajun ! We dați, ne dați, ori nu ne dati | —

Și dacă le daf, binet Impart voioșt între dinșii. Une-

ori se mai iati de păr, pentru câte-un m&r, or se daă
cu capul de o ulucă pentru câte-o nucă. Si, dacă nu
le dai iarăş bine... Ai strigat de trei ori. Apoi ai plecat înainte ridând de păcălela, ce-ai întâlnito... Dar,
câte odată, dai de o mai grâsă păcălălă.. Câte un

creştin mai dihai îi fa, pe bieţii copilăși, la gână.. cu

înjurături şi cu căomege.. Atunci, să vedi fugă pe bieţii
mititei... P'aci “ţi-e drumul băete !.. Atunci fug,. cad, se

scâlă. și rid de frica lor! Pe

alină, spaima,
lindă înainte.
resci, voi6se:
“aşa, până .ce
împrăștie, tot

urmă,

după-ce

își mai

încep larăș cu colindețul. Și colindă, coE tot strigă merei, cu glasuri copilă< Bună dimintța la Moş- Ajun !» Şi tot
se face diăă. Atunci, jumătate degeraţi, se
veseli, pe la casele lor.

Aşa-l” Moş-

Ajun 7 Aşa-ă

copilăria | -

*

2102. Stejarul,

Stejarul este un copac ce cresce
mînt

sănătos

şi gras.

Adesea,

cărora li se gice stejăriș.

pretutindeni,

formeză

păduri

în păîntregi

Stejarul pâte să ajungă

la o

înălțime de ' 40
până la 50 me„tri. Rădăcinele
stejarului se întind pe sub pămînt, departe,
prin prejur.
Trunchiul lui
se face une-ori
gros, în cât trei,
patru Omeni abia Var putea
cuprindecu braţele întinse.
Crăcile, ramu-

rile şi rămure-

lele lui se resfiră de asupra
tulpinei, în tâte
părţile. Ele fac
în jurul trunchiului, un înveliş rotund şi
înalt. Subt un
stejar, te aqăpostesci şi de
s6re. şi de plâie,

C6ja

stejarului

este

tot-d'-a-una

sură,

scorțosă,

şi

adâne crăpată.
Frunza de stejar abia e mare cât o mână de copil;
ea este verde închisă şi scorţâsă. P& margini, frunza |
“are crestături rotunde. Une-ori, nisce viermuşori pişcă
frunza stejarului. Din pişcăturile acestea se face pe
—
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.
frunză o gogășă cât. o bâbă de: strugure Fructul stejarului se numesce ghindă.
Ghinda este o b6bă lungui6ţă. Până nu se: câce, ea
este verde. Când se câce,
ghinda se face galbenăînchisă. Bobul de ghindă
este puș într'un păhărel
mie cât un degetar.
Stejarul este cel mai
tare şi mai trainic arbore.
El pâte să trăiâscă chiar
și 1000 de ani. Din'lemnul lui se fac tot felul de lu:
cruri

şi

mobile

tari, precum:

dulapuri,

mese;

apoi:

scocuri de mori, corăbii și altele. C6ja stejarului o întrebuinţeză tabacii. Ei o macină la mâra de scârţă şi
cu făina aceea argăsesc pieile. Ghinda se întrebuinţâză
la îngrășatul porcilor. Gog6şele, Gmenii le pârlese în
foc, apoi le sdrobese şi fac din ele cernâla niâgră.
Sînt mai multe soiuri “de stejari: Tufanul sai cerul

care este cel mai bun lemn de foc. In ţările calde, cresce
stejarul numit plută, din care se fac dopurile pentru
sticle şi boreane.
Stejarul este un copac forte folositor. Dar apoi, ce
frumos este un sfejăriș, mai ales pe o câmpie întinsă!

103. Bradul şi fagul.
Bradul cresce mai ales la munţi. Acolo sînt păduri
mari sait codrii de bradi. Bradul pote să ajungă la înălţime de la 30 până la 50 metri. Rădăcinile bradului
- sînt r&slăţite printre crăpăturile stâncilor. Trunchiul săi
“este forte drept. Crăcile se încep de lângă rădăcină.

„Ele se întind

orizontal, jur

împrejurul

tulpinei.

Cele

mai de .jos sînt cele mai lungi. In sus se tot scurtâză,
așa că vîrful se sfîrşesce întrun mic rămurel, în
forma crucei.

Bradul are formă

ţuguiată.

C6ja

bradului

este

de

-

-

.

-

col6re închisăşi e lipicidsă. ca şi reșina ce se
află sub
dînsa. Frunzele -bradului sînt ea nisce ţepi
tari şi
vergi închise.
2
,
Frunzele bradului rămân vergi şi preste iârnă.
Ramurile, cu frunze cu tot, se chi&mă cetine
. Fructele

bradului sînt nisce măciulii lunguieţe. Ele sâmăn
ă cu
stăuleţii de porumb.
|
si
” Din trunchiul bradului se fac în cherestae
grindi,
bârne,

scânduri

și şindrilă;

şi dulapuri şi altele.

se fac şi mese,

|

şi scaune,

|

„Din reşina bradului, se scâte terebentina care se între-

buinţâză de către văpsitori şi de către spiţeri. Apoi
frumuseţea şi mirosul plăcut cel al bragilor, par'că-ţi dă Ă
u îi0ilă vi6ță.

Bradul este copacii fărte folositor.
Dar bradul este un copacii și mândru
aceea

se

dice despre

un om

|
și „trainic. De

tînăr, sănătos şi bine făcut,

că este mândru ca uu brad. La nunțile de la ţâră se
“împodobesce
câte un brad, cu tot felul de daruri, şi
apoi se dă mirilor şi lumea fe ureză vitță trainică,
cum este verdâţa bradului.
Sîntmai multe soiuri de bragi, ca: molifţi, pini, tisă şi alţii.
z

O pădure de bradi se numesce

brădet.

|

Pe la p6lele munţilor, crese fagii. O pădur
e de fagi
„se chi&mă făgeț. Fructele fagului se chi6m
ă şir. Cu jir
se îngraşă porcii, ca.şi cu ghinda. Fagul
este cel mai
bun lemn de foc, dintre toţi copacii noştri,

In ce sfmenă bradul' cu fagul ? In ce semenă
fagul

cu stejarul?

104. Cântecul bradului,
O, brad frumos! o, brad frumos
Ta
_

Cu colina tot verde!
eşti copacul credincos,
Ce frunza nu ş-0 plerae -

O, brad frumos! o, brad frumos!
Cu

cetina tot verde!

O, brad frumos! o.-drad frumos !
Verdița ta îmi place!
„Opt

când o văd,

stut bucuros

ȘI” vesel ea mă face.
O, brad frumos! o, drad frumos!
Verdița

ta îmi place!

O, draa frumos! o, brad Frumos
Cu frunza-ț! neschimbată !

„MI mângăi când mă simi dulos
Și mă întăresci îndată.

O, rad frumos! o, rad frumos!
Cu fruuza-ți neschimbată !

105. Nascerea DomnuluiNost ru s us Hristcs.
Nascerea

Domnului Isus

Hristos Sa

întîmplat

acum :

1898 de ani.
Impăratul de atunci voiă să scie câți Gmeni. trăiesc-

în împărăţia lui. El a
erai

de un

neam,

poruncit

ca toți

Gmenii,

cari

să se adune în câte-un oraș anume.

Neamurile lui Iosif și ale Mariei aveai să se adune
în-

PD

te un târgușor, ce se chiemă Vicleim, în ț6ra ce-l diceă
Iudea. La Qiăa hotărită, tâte neamurile lor sosiră mai
de vreme, în Vicleim. Numai Iosif și Maria întârziară.
E, când sosiră, nu găsiră nicăirea loc de găzduit sau
sălaş. Aşa, saii -dus să se culce preste n6pte, la nisce

ciobani

ce își păsceau

turmele,

pe câmp,

în apropiere.

Ciobanii aii primit pe Iosif şi pe Maria, în staulul
oilor. Staulul eră într'o pesceră. "Acolo, s'a născut, nâptea,
Domnul nostru Iisus Hristos. Mama sa, sfinta, Maria, a

învelit pe pruncul lisus, în scutice, şi Pa aședat într'o
iesle, din care mâncat, vitele, căci acolo nu eră alt loc

mai bun, unde să se culce pruncul lisus.
SI îndată Sa arătat păstorilor un înger din cer. care
li-a spus să mergă să vâdă Şi Vor află, în iesle înfășat
un copilaş. Acela este Iisus, iul lui Dumnegeă, mântuitorul lumei.Tot atunci se arătă pe cer în dreptul pescerti o cetă de îngeri, cari cântau -cântice frumâse, cântece de bucurie, că sa născut Domnul Nostru Iisus
Hristos.
Ce fel de sărbătore mare ne aduce aminte de Nascerea Domnului lisus Hristos?
La Crăciun, copilașii -alergă cu Moş-Ajunul, cu Steiia,

„cu Vicleimul Şi cu Pluguşorul ; Jar la Anul noii, cu Sorcova şi cu

Vasilca. ”

Seulaţi voi, Români plugari?
Că pe cer s'a aritat
Un bucefăr minunat...
Inima să înlărescă
Omenii să-i înțrățescă.

Și
Și
Să
Un

Noi vă dicem: «Să trăif
Intru mulți ani fericiţi !
Şi ca pomii să 'nfloriţi
Și ca căsa "mbătrâniţă !

că vin mereu, mereă
vaduc pe Dumnedeii.
vă mântuie de ră, —
Dumnedeă noi-născut

|

In scutice învăscul.
«

Florile dalbe!

—
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Seulaţi, sculați boeri mari !
Florile dalbe!
Că vă vin colindători,
Florile dalbe!
Noptea pe la cântători !

ca

106. Colinda: Florile dalbe. '

107. Ştefan şi mamă-sa.
Pe vremea lui Stefan cel Mare, stăpâniă prest
e
“un împărat fârte vitez. Acela își puse, în gând Turci
să supule

Moldova.

El

porni

spre Moldova

cu

numerosă, ca frunza şi ca iârba. Stefan

o armată

Vodă ieși cu

-0 mică oștire înaintea 'Turcilor şi se hărţu
i cu dinșii o
di întregă. In spre sră Stefan Vodă, birui
t de astă dată de mulț
imea

Turcilor,

hotări

să se

retragă

cu

ai sti
prin păduri, ceea-ce și făcură. Stefan Vodă
cu vre-o
20 de călăreți se îndreptâ spre Cetatea Neamţu.
Acolo,
întru

n castel vechii, erai retrase nevasta şi
mamă-sa,

Dâmna Elena.
Pe la miezul nopţii se audi

sielului. Mama

|
o bătae la: porta

ieşi la turnul porții și întrebă:

este ?» În tăcerea, liniștită a nopţii
Stefan :

se audi

ca-

«Cine

glasul lui
-

— «Fă sînt bună mamă, fiul tăi %ubit
!
Fă, și de la osie mă întore rănit.
Sorta nostră fuse crudă astă-dată...
Mica mea, oștire fuge sfarîmată,..
_
Dar deschide porta 1... Turcii mă "ncungior
;
Vântul suflă rece ; ramele mă dor !- -

“După o scurtă tăcere, Dâmna-mamă
—

|

răspunse :

«02 dică tu, streine? Ștefan e depart
e!

Brațul stă, prin taberi, mii de morți împar
te...

Ei sinta sa mumă; el e fiul mei,
De ești tu acela, nu-ți sînt mamă
eu!..

„Insă, dacă cerul, vrînd să'ngreuneze

Anii vieții mele și să mă “ntristeze,
„ Aobilul să, suflet ast-fel Va schimbat ;

Dacă tu ești Ştefan cu adevtrat:

Apoi tu aicea, fără biruință

Nu

|

poți ca să intri CU G mea voință...

Du-te la oștire! pentru ţcră mori!

Șiți va A mormîntul

coronat cu flori !»

——————————

C. de cit. p. el. II pr. rur,

—
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De-a-casă
şcolă,

„se

până

108. Strada, .
la şclă

tot pe stradă,

chi6mă şi ulifă.

„. învecinate

unele

am

avem

venit pe

stradă.

să ne întârcem

a-casă.

Pe uliţă

cu

se văd

altele;

ele

tot case

sînt rînduite

De

la

Strada

şi curți,
în

şir şi

aşedate faţă în faţă, unele pe drâpta şi altele pe stânga.
Stradele nu sînt tâte drepte; unele. merg şerpuite ;
altele sînt cotite,.
T6te ulițele n'aii tot aceeaș întindere ; unele sînt mai
lungi,

altele

mai

scurte.

—

Ba

nică

aceeaș direcțiune

n'aii tote stradele; unele duc spre E. altele spre N.;
unele duc spre V. şi altele spre S. Dar, ele pe alocuri,
se înâlnesc şi se încruciș&ză unele cu altele. Acolo,

mai

multe

uliţi se întâlnesc şi se încruciș6ză,

unde

se chi6mă

că este o respântie. La unele respântii se deschide câte- o-dată un loc gol, mare şi larg. Dacă în jurul acelui
loe gol sînt case, rînduite una lângă alta, ca pe strade,

atunci locul acela se chiâmă picfă. Dacă lipsesc casele,
acel loc gol se chismă şi maidan.

In oraşe mai ales se găsesce și câte o grădiniță în
mijlocul pieţei. In acele grădiniţe pote intra ori-cine
ca să se plimbe. Intrînsele se pot jucă copiii din tâtă

vecinătatea. Acele sînt grădini ale tuturora, adică grădini publice.
Unele strade sînt largi şi drepte ; altele sînt înguste.
Uliţele mai înguste se numesc ulicidre. Când se întimplă

că

o stradă

să nu

îniunde într'o împrejmuire
se numesce fundătură.

dea

într'altă

stradă,

ci să se

de 'case, acea stradă scurtă

Pe. unele strade se aşterne pietriș bătut și nisip; pe
altele bolovani de piâtră.
Aşternutul de pietriș și de nisip se chi&mă șosea.
Aşternerea sai pardosirea uliţelor cu piâtre mai mari
se chi6mă pavagiui sau caldarîm.
Pe stradele pavate se pun pe ici pe colo și telinare,

mu

Pe strade umblă merei Gmeni pe jos, 6meni călări
şi Gmeni cu trăsurile. Umblă şi animale de tot felul.

* .

<are se aprind s6ra ca să lumineze stradele pe timpul
întunecos al nopţii. Stradele trebuese măturate şi
stropite cu apă, ca să nu se grămădâscă pe ele gundie
,
“praf şi noroi. Bine este ca fie-care stăpân de
casă să
îngrijâscă de curățirea stradei ce trece pe dinaintea
sa.

Pe o stradă curată umblă fie-care
Jele largi şi curate sînt sănătâse.

109.

cu plăcere.

Uli- .

Sorcova.

In tâte părţile chef și veselie! Tâtă- lumea serbâză,
«cu bucurie, diăa Anului noi... Copilașii, mai ales, sînt
Yoioși. Cu sorcovele în mânușițe

Si unde

v&d

un

trecător, haid”

<opilăresc se aude ici şi colo.
glasul drăgălaş de înger:
)

— «Sorcova
Vesela,
Peste vară
Primăvară,
„Să

trăiescă,

alergă

prin zăpadă...

la sorcovit.

Un

Glasul

lor

băiețaş îngână

cu

Ca un m&r,
Ca un păr,
„ Cu'un fir
De trandafir :

|

Tare

Să'mbălrînesci

ca ferul

Iute ca oţelul...
Tare ca pidtra
Jule ca săgeta
La anul
|
Și la mulţi ani! —

Ce bucurie

pe copii când

irebă pe altul—<Ce

capătă gologani ! Unul în-

ţa dat ţie, mă 2» —e<Dar ție 2»x—

<Mie, 10 bani!» —cUite mă! Ucigăl crucea! Mie numai unul de cinci parale!» — Și ăsta cu 5 paralele,
superat, trage un ghiont celui cu 10 bani. Si-apoi se
au la gonă, unul după altul. Se aruncă Și cu bulsări

de zăpadă. Așa trece t6tă dia
covil, cu chef şi cu veselie!

Anului HO,

CU S0r-

110. Fuga lui Iisus în'Egipet.
“Când

Sa

născut

Domnul

lisus în Vitleem,

veniră

departe din spre răsărit, şi trei bărbați învăţaţi, ce le
diceă Magi, ca să se închine Lui. Pe Magi ii-a căl&uzit.

-o

stea, ce

sa

arătat

atunci,

pe

cer,

mai

luminosă

de:

cât cele lalte stele. Şi magii aduseră lui lisus darur$
frumâse, ca unui împărat.
Stăpânitorul din ludea, ce-i diceă Irod, după cea
audit despre t6te aceste, începu să se tâmă că dacă
va creşce pruncul lisus, îi va luă domnia. De aceea își
puse în gând să pierdă pe lisus. Irod a dat poruncă

să omâre

pe

toți pruncii,

cară

erai în Vitleem

și prin

apropiere, de doi ani şi mai mici, după vremea ce audise:
de la Magi. Mare plângere și ţipete multe sat audit
atunci

în ținutul

acela.

Irod eră un om râă și fără inimă.
Dar Dumnedei sa îngrijit de vița pruncuşoruluy
lisus. Dumnedeii a trimis pre un înger care n6ptea sa.
arătat în vis lui Iosif Și i-a spus: — Sculându-te ia, pruncul și pe mama lui și fugi în Egipet și rămâi acolo— până îți voii spune. ție —că Irod vre să piârdă pruncul? .
Sfintul Iosif ascutâ și se duse în țera Egipetului, ce |
eră spre M6qă-di de Ja Iudea.
Irod

cel

tiran

muri

nu mult

după

aceea

în cele

mai mari chinuri și dureri.
Şi atunci îngerul lui Dumnedei se ar&tâ, din not
în vis, lui Iosif în Egipet şi îi spuse să se reîntorcă.
acuma, a casă, căci a murit

astă-dată

cum

Irod.

îl povăţuise

Stîntul Iosif făcu şi de:

îngerul.

EI

țâra lor și se aședă în orăşelul Nazaret.

se

întârse în.

In Nazaret cresc sfîntul pruncușor în supunere şi
în ascultare de părinții săi.
Și eră lisus sănătos și prea frumos la chip ; și eră
și forte înțelept la minte și prea bun la inimă.
Lumea diceă, că darul luă Dumnedei eră preste
pruncul Iisus.
—
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111. Păscăluţ cel mincinos.
„ Păscăluţ,

un

băiât

sărac,

intrase

cu

simbrie

la "un.

sătân. Acesta îl trimiteă să pască o turmă de oi, la
marginea pădurii din apropierea satului, - |
Intro

nâpte un lup flămând

intrase în curtea unui sățân,

se apropiase de sat şi

ca să

fure o

capră.

Omul

Ansă a prins de veste şi '] a luat la g6nă cu o furcă
de fer, pe hoţul de lup, strigând cât 11 ţineă - gura.
- Audind vecinii strigătele lui, ai alergat din tâte părţile, ca să'i vie în ajutor. Lupul însă tota scăpat cu
dile şi s'a perdut prin pădurea apropistă.
Lui Păscăluţ, care “stătuse faţă la gâna acâsta, îi
plăc— i,
mare minune! — să-i vâdă pe Omeni alergânddin-tote părţile, unii cu câte o fureă, alţii cu câte un
topor, și strigând cu toţii, ca să înfricoșeze pe lup. De |
aceea a doua di pe când păsceă oile la marginea pădurii, el de-odată începi să strige: — «Iacă lupul!

“Iacă. lupul !»

a

Omenii din sat, audind strigătele lui şi şciind că e un
dup prin apropiere, săriră cu toţii şi alergară la dînsul.
Păscăluţ rîdeă în sine de dînşii, pe când le spuneă
“că s'a întors iar în- pădure.

Diiia a doua, Păscăluţ

făci tot astfel. De astă-dată

însă alergară mai puţini 6meni.

Unii dintr'înșii, începu-

seră a da cu socotâlă că e/ îi minte.

|

A treia di, în sfirşit, lupul, tot flămând, se ivi în
adevăr pe la marginea pădurii.
„Păscăluţ începă să strige mai straşnic de cât până
acum, fiind-că eră în adevăr speriat şi se află în prianejdie. De geaba strigă însă! Sătenii, care o păţise în
două rînduri, acu
nu mmai puneaii nică un temeiii pe
“strigătele lui, și nimeni nu mai alergâ să vie 'n ajutor
Oile, speriâte de strigătele lui şi de vederea lupului,

se risipiră şi fugiră în tote părţile. Astfel lupul se re-

pedi

asupra

lui Păscăluţ, îl apucă

pămînt, îl sfâşiă şi'l mâncă.

cu colții, îl trânti la

Cel-ce minte odată nu mai are credemânt,

spuue adeverul.

|

_
nică când.

.
.

112, Ce e familia?
Bărbatul cu nevastă-sa nu pot trăi cu întrâgă mulţumire, în casa lor, până ce Dumnedeii nu le dă şi copi.
Bărbatul şi nevasta, ca părinți al copiilor, îi cresc cu
iubire şi cu grijă. Părinților li-e dreg să mângâie şi să.
desmierde copilaşii. Lor li se bucură inima, când aud
pe copii dicându-le cu glas dulce :—<7afă? şi Mamă!»
Şi copiii iubese pe părinţii lor; dar ei trebue să-i şi.
asculte și să-i cinstâscă. Numai atunci Dumnedeiu ajută.
pe copii. Dumnedei a dat poruncă: — Să cinstesey pe

tatăl tei şi pe mama-ta,
pe pămâni.

ca săi aibi dile lungi şi bune

Toţi copii ai acelorași părinţi trebue să se iubâscă
între sine. Ei cu dragoste trebue să-și qică: «Frater

Prățidre !» şi «Soră ! Suridră !» — Copii

mai mici die

fraților mai mari «Nene 7 ori Bade» şi surorilor mat
mari: «Lele / ori Țaţă 7»
Tata cu mama şi cu toți copii lor,—fraţi şi surori,—-:

mai tot-d'auna

trăiesc la un loc, împreună. Dar une-ori :

trăiesc şi părinţii tatei şi ai mamei.
— «Tată

mare!

Lor le dice copilaşii: :

ori Bunic>: şi <Mamă-mare!

ori Bu- |

nică !» In multe case sînt şi servitori şi servitore, adică
slugi. Ei ajută pe stăpânii casei la ori-ce trebuinţă. Cu
toții împreună: bunici, părinți şi copii, ba chiar și ;

servitori, se chiamă că sînt o familie.
Pamilia adevrat fericită este aceea, unde se vede
dragoste, unire şi bună înțelegere între toţi cei din:
casă.

113. Lupul.
Urici6să fiâră e lupul! Dar și primejdisă ! Vai de ființa ce.
|

cade în' ghiarele unui lup flămând. Lupul este un animal sălbatec şi răpitor. EI este ceva mat :
mare decât un câne ciobănesc cu
care și s6mănă.
;
Trupul lui este lunguieţ. Blana
luy, ierna este gălbuie-cenuşie; vara

lumea:

roșcată. Numai firea luă cea rea
nu și-o schimbă. De aceea dice. :

Lupul perul şil schimbă ; dar năravul

Capul lupului

este ascuţit ; fruntea
——
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bax !

turtită. Urechile"!

-

clulite ; ochii luctoși şi aşedaţi pieziși către bot. Botul lut este
inarmat cu colți mari și tot-d'a-una rinjiți. Gâtul ii este gros,
şi nu-l pâte îndoi! Când lupul vrea să se întorcă, este silit
să se întârcă cu tot corpul. Partea dinainte a trupului este
„îngustă şi încovoiâtă ; partea de-dinapoi este lată şi tare. Câda

lupului este lungă și stufâsă.

|

Lupii trăesc în pădurile nâstre.

Jiua, de obiceiii,

cunși prin gropi. Ei, numai n6plea, iese după
Îi place fârte mult carnea crudă. El prinde
căpridre. Când. nu află de aceste în pădure
apropie de turmă. De acolo răpesce ce pâte:
ba şi vacă, boi, cai şi altele. lerna, mai ales,

stati as-

.pradă. Lupului
fepuri, vulpi și
şi pe câmp, se
miei, oi, capre,
lupii Nămindiţă

se adună în haite numerâse. Atunci alârgă pe zăpadă și urlă
cu toţii împreună. Vai de bietul călător ce le cade în cale!
Când

lupul

năvălesce

in vre-o

turmă,

ucide

mai

multe ani-

male, decât pote să mănânce. EI este un animal forte lacom.
De aceea și despre un om, ce mănâncă şi bea peste m&sură,
se dice că-i lacom ca un lup. Când lupul este sătul, stă
pitit şi dârme. Atunci este el fricos și se sperie de ori-ce,
mai ales de foc. F6mea il face neobosit, îndrăsneţ, rt&utăcios
și șirei. Lupul nu se pâte îmblândi de loc. Și lupul pâte să
turbeze întocmai ca și cânele.
Lupul este o fisră urici6să și primejdi6să. De aceea 6menii
ai dreptul să'l stârpâscă.

114.

Mama

capra şi cei trei iedi cucuieţi.

A fost o dată o capră şi capra avea trei iedi. Mult
își tubiă mama capră iedişorii ; dar el eraii nebunatici
și nu prea ascultai de dinsa. Nu făceau mai nici odată,
cum îi înv&ță mama; făceau după capul lor cel nepriceput; nu erai de fel ascultători. De aceea ai și păţit rău!
Into di, capra, vrând să aducă pentru iedişorii ei
nutreţ bun şi merinde bune, se porni de- ă- casă. Când

eră să plece, ea, dise iedilor așa:
— <Ascultaţi, voi trei Yedi cucuieți, copilaşii mei! Ei
mă& duc să vă aduc nutreţ mult și merinde bune. Pe
câtă vreme n'oiă fi eu a-casă, voi să staţi binișor în
bordei şi să ţineţi uşa bine încuiată, pe dinăuntru
—
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Să

nu cumva

so

deschideţi,

vE voii strigă de afară, așa :
_

«Voi

până ce n'oi veni ei şi

treă dedă cucuieți

Mamii,

uşa

-

descuieți,

Că vaduce mama, dulce.
Lapie 'n țiță,
Mugur verde în corniță,
Văsc de codru în codiţă,
i
Frunză *n buză,
IErbă *n barbă,
Drob de sare,
La spinare!

«Numai când mă veți audi pe mine,
că vă chiem așa,
numai atunci să, deschideţi ușa; că
de nu, vine lupul
şi pe

toți trei vă mănâncă. — Auditu-m'aţi
copilaşi?
Alt-fel să nu faceţi, că e vai de vol și vai
de mine!»

|

115. Ştefan-Vodă şi biserica.

'Ștefan-Vodă, a fost un domn, nu numa
i vitâz, dar şi
cu frica lui Dumnedei. EI a ridicat
în țera Moldovei,

nu mai puţin de 40 de biserici sfint
e, spre . mulțumirea
„Și mărirea luj Dumnedei pentru
multele sale izbândi,
„ce le-ai avut asupra îutulor dușm
anilor. Apoi, Dumi-

neca și în sărbători, Ștefan-Vodă merg
ea tol-d'a-una.
la sfinta biserică să se închine și
să asculte sfinta,”
slujbă. EI și pe creștini îi îndemn
ă

biserică și”

să mergă la, sfinta

să cinstâscă sărbătorile. De
Vodă, -a mai dis poporul.şi Ștefan aceea, lui Ștefancel Sfint.
—«Într'o di de sărbătire

Intro di cu mândru score.
Care lumea "nveseliă,
pipi
es |
Domnul Stefan cel vestit
Domnul cel nebiruit,
|
EI pe cal încălecă
Si cu mulți voinici plecă,
De la scara curții lui

La biserică n Wash,

Dar poporul tot strigă:

— e Auditaţi, audit

Clopotele răsunaă,
Slâgurile-i se "mchinai.
Armăsarii Spumegaă,.

Glas de Român necăit >...
Intro clipă să
găsiţi ! |
Si cu € aci să fiți!
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—uSă trăesci, Măria ta n Cînd aprope de' intrare,
+ Ce Saude *n depărtare 2
Glas de om chiuind tare:
—eHai/ ho !ţa! ho! Bourean
Irage brazdă pe tapşan !
Slefan- Vodă se opriă,
Si din gură-așa grăiă,:

“4

:

;

Şi Ştefan-Vodă, intră în sfinta biserică | Şi se închină; iar

nisce slujbași plecară să împlin6scă porunca domnâscă!
Stefan- Vodă eră un Domu cu frica lui Dumnedeii.

116. Păţania

celor trei iedi cucuieţi.

Mama. capră, după ce a povăţuit pe iedișorii ei, a plecat după hrană. Dar lupul din pădure a v&duto, că a plecat şi a priceput cai r&mas ledii singuri singurei, a-casă.

_ Ela mai lăsat să trâcă o bucată de vreme ; apoi, binișor,
pe furiş, a venit până la uşa bordeiului caprei. El aveă
de gând să prindă pe cei treă iedă cucuieţă şi săi
mănânce,

în voia

luj.

s

Când a pus laba pe clanţă, a găsit uşa închisă, pe
dinăuntru ; iedii 0 închiseseră, după cum le spusese
mama. Dar lupul eră. şiret şi viclân; el se gândi cum
să înşele pe iedi. Iși pretăcă glasul lui cel gros de lup
şi începu să le vorbscă subțirel ca o capră; de-afară
el îi alintă cu dulci cuvinte; îi îndemnâ blând şi frumuşel ca să-i deschidă uşa şi le făgăduiă, că le aduce
tot felul de merinde bune şi nutreţ mult.
Cei trei ledi eraă și lacomi, la mâncare, şi nebunatică la minte, şi neascultătoră de povețile mamii

lor. Îndată le veni mare poftă să vadă și să ronţăle

merindile. Apoi nu le dete în gând că la ușă este chiar

iupul

cel

viclean, care

voia

săi înșele.

Atunci

ei nu

mai ţinură în semă porunca mamei capre ŞI... descuiară uşa.
Pe loc lupul se repedi asupra lor, îi sfâșiă cu giha- .
rele lui ascuţite și cu colții lui cei mari: într'o - clipă,
pe toți trei îi înghiți, cu piele cu tot. Numai cucuiele, |
de la căpăţinele lor, le lăsâ pe jos în bordei... Apoi, -

iâlharul de lup, a luat la fugă în pădure, trăgend ușa

după

dinsul...

Sfinta scriptură așa învaţă:
„Fiul mei; ascultă îmvățătuura, tatălui tu, și nu
nesocoti pe aceea a mamei tale!“

_— 105 —

117. Domnul nostru lisus Cristos în templu.
Domnul nostru lisus Cristos eră de 12 ani. Atunci
sfintul Iosif şi sfinta Maria, îl duseră, la Pașci, cu ei la

biserica cea mai frumâsă din Ierusalim. Acolo, în biserică, pruncul sfint se închină frumos la Dumnedeii...

In marea mulțime de 6meni, Domnul lisus se perdă
„de al st. Sfintul Iosif și Sfinta Maria credură că bă-

iâtul o fi plecat înainte cătră casă cu neamurile lor.
Dar sâra. rubedeniile spuseră sfintei Maria, că ei nu

vădură, nici unul, pe băiât în ditia aceea...
_

Atunci sfintul

Iosif și sf. Maria,
îngrijurați,
se în-torseră la lerusa.
lim... Acolo căutară pre băist,pe
strade şi pe la
| cunoscuţi;

dar,

de geaba,că nu!
găsiră.... Abia a

treia di îl aflară
în biserica, ce *

In templu

sfintul prunc

diceă și templu.

steteă în mijlocul preu-

Hilor și îi întrebă fel de fel de învățături sfinte, şi le

x&spundeă, cu multă înțelepciune, la tâte întrebările
lor.

Si toți, câți îl audiati se minunani de respunsurile
și de priceperea luă şi diceaă: «Cum șcie acest
bă36 carte, nefiind învățat» ?...
$ 4i
Pe urmă Domnul lisus plecă cu părinții sti acasă,
în Nazaret. Aci r&mase Dînsul la casa, părintâscă, până
a fost de 30 de ani.

|

Cu cât creșceă mai mare pruncul, cu atâta se făcea.
tot mai înțelept şi mai bun. Domnul Iisus subiă forte

;
i
:

mult pe Dumnedeu, pe părinții sei și pe tstă bhumea.

—
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118. Piâtra

de var,

Pe faţa pămîntului precum şi în “adâncul lui sînt mat
multe soiuri de piâtră. Dar tâte pietrile sînt tari sati solide. Pietrele sînt mai grele la cântar și la mână decât
apa. O bucată de piâtră este tot-d'a-una mai grea de
cât o bucată de ghiâţă de aceeaş mărime.
Materie solidă este şi ţărîna, care însă se stărîmă şi
se înmâie mai lesne de cât piâtra. Materie solidă este
şi cera, care se topeşce la căldură. Pietrele însă nu se
topesc. Ca să le sfărîme şi să le despice, 6menii trebuie
să le isbescă tare cu ciocanele. Ele se găsesc sai în

fărîme mici, sau în bulgări mai
vani mari, sai în stane uriaşe;

măricei, sait în bolodar mai adesea, încă

piâtra e aşegată în straturi. Aceste se prelungesc prin
munți și pe sub pămînt, cât se întinde o șiră' de munţi
sai o ţ6ră întrâgă. Ni sar părea; că le-a lucrat într'astfel o mână măi6stră de om. Dar nu e aşa! “Ele din
fire s'au aşedat într'ast-fel.
Locurile,

de

unde

tru trebuinţele lor,
numesc cariere. Se
leg pietre din gârle
trînsa var. Varul
tencuslă,

6menii scot cu căocanele piâtră pen-.

adică mai ales pentru clădiri, se seâte pistră din cariere, sait se cuşi de pe munţi ca să se facă dineste acea materie cu care facem

ca să lipim cărămidile când se clădesc case sai

ca să spoim păreţii. Pentru ca din pi6tră să se tacă var,
Omenii bagă piâtră în cuptâre şi o ard până devine
sfărmăciGsă şi albă cu totul. După ce bulgării de pistră
se ard şi se prefac în var, ei tot bulgări rămân; dar
îndată ce'i punem în apă, saii dacă turnăm apă pe ei,
se înfierbîntă forte tare. In apă, ei se fărîimă, se _risipesc, se fac prai și, amestecându-se cu apă, iese din
acest amestec varul de spoit, care e ca laptele. Lucrul
aceşta se vede la clădiri, unde se topeşce varul în
varniţe. Din varniţă iese un fum gros şi alb, pe când.
pi6tra de var fierbe în colcote ca să se topâscă şi să.
se amestece cu apa. După ce varul e bine topit,-el se
r&ceşce şi se pote întrebuinţă. Trebuie să ne ferim de
a pune mâna sau piciorul într'o varniţă, când fierbe
varul,

căci ne

ardem

grâzhic.

Pictra de var, întocmai ca sarea şi ca creta, este şi:
ea un mâneral.

„=
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119. Vulpea,

|

Vulpea este și ea un animal sălbatic. Vulpea este la trup
mai mică decât cânele. Blana ei este ruginie. Numai la piept

are o pată albă. Botul vulpii.este ascuţit. Urechile îi stai ri-

dicate drept în sus. Ochii îi jâcă într'una. Vulpea are miros
„- -ager. Dinţii vulpii sint ascuțiți. Ba latră întocmai ca şi cânele,
numai ceva mai răgușit. Trunchiul ei este subțire, și pârtă
o
<6lă lungă Slufăsă care, la virt, are o pată albă.

Vulpea trălesce mai mult în pădure, Culcușul ei este, de
obiceiii, o gaură săpată adânc, în pămint. Aceea este vizuina,
ei.De acolo, vulpea după ce a înoptat bine, iese după pradă.
Ba prinde Yepuri, pui de căpridră, porumbei, găini, gâsce.
Prada sa, vulpea cum are miros fin, o simte din depărtare

și o prinde cu mare istețime.
mănâncă şi șoreci, și șerpi, şi
ri
4
i

Dar când nare ceva mai bun,
insecte, și vermi. Bine îi plac
ei și fructele, ȘI strugurii, şi
mierea, — numai că de albine
are o frică mare.
-

Vulpea este fârte sprintenă.

i
4

3
4“i
4

Apoi este şi tare şirâtă, mai
şirâtă decât ori-ce animal. De

) la vulpe s'aii obicinuit

6menii

păstrile, vulpea este huiduită şi vinată de către vinători.
Vulpea este un animal maă mul Stricăcios. Ea este din
neamul saii din familia cânilor.

i
a

ej,

_-Apoi pentru pagubele ce le, face ea, în curțile Omenilor, răpinp

a

Blana vulpii se întrebuinţeză la'blănării. Pentru blana

e

+

să dică despre un şiret că-i
„vulpe şiretă, Şi când omul şiret este bătrin, îi dice vulpoiiă
bătrân !
|
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-
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120. Cătun şi sat.

Une-ori, vre-o câte-va familii se adună la un loc, şi
își clădesc case învecinate. Acea mică întru-locare Ge

iamiliise chiâmă că este cătun. La noi mai toţi Omenii,

cari trăiesc prin cătune,

2

ară pămîntul
108
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cu plugul. Ei, în

!

arătură, sâmînă grîii, porumb şi alte bucate. Apoi culeg
rodurile semînăturilor. Cu acele roduri se hrănese şi ei
şi altă lume multă. Fiindcă ei cu plugul lucrâză, li se

«die

şi plugari.

Plugarii

îşi fac arăturile

mai adesea.

pe bucăţi de pămînt, care sînt moșiile sai proprietăţile
lor; de aceea ei se mai numesc și moșneni sati proprie
tari. Sînt şi plugari, cari mai fai cu chirie ori cu arendă.
și moşiile altora, ca să le lucreze. Acelora li se gice aren--

dași sai posesori...

Cătunele mai mari, unde sînt 'adunate la un loc familii multe, așegate în case mai numerose, se numesc

sate. Locuitorii satelor sînt săteni. Ei trăiesc tot la fel
cu cei de prin cătune. Şi sătenii sînt mai toţi plugari.
Dar prin satele cele mari, se află une-ori şi câte un
dulgher, câte un dogar, câte un ferar. Aceştia se numese meseriaşi ori meșteșugari.
Prin

tâte

torii. Aşa
vind

satele

mai

sînt şi

Omeni,

cari

fac

neguţă-

|

sînt cârciumarii şi hangiii sai birtaşii. Ei

tot-d'auna

şi ori şi

cui

băuturi,

mâncări

şi alte

mărunţişuri. Ei găzduiesc pe streinii călători, cari vin
prin sate. In cătune și în sate, casele sînt răspândite

mai

la largul lor.

|

Sătenii își petrec visţa muncind frăţesce pe locuri întinse,

unde

merei

se bucură

de

aer

curat

şi

sănătos.

Vedi, că pe dînşii i-a învrednicit- Dumnegeii ca să lu- |
creze la câmp. Lor l-a dat Dumnedei grija să gătâscă,
pentru noi toţi, pânea și hrana de tâte dilele. Noi tre-

bue, din tot suflețul, să iubim şi să cinstim pe

cei buni

ţăranii

şi muncitori !

121. Ştefan-Vodă şi Şoiman Burcel.
In apropiere

de

oraşul

Vaslui,

cale ca de

—.
o poştă

şi jumătate; se află un d€l gol, ce-i dic Movila lui
Burcel. la dia de s&rbătâre, când Ștefan. Vodă se
duse la sfinta biserică din Vasluiii să se închine, un

biet

creștin,

în

loc să fi mers şi dinsul la ruga lui

-

Dumnedei, la bisericăs'a
, întîmplat să fie cu plugul
Și să are chiar pe acel del gol, de lângă
Vaslui. Se
vede tr6ba că Ștefan-Vodă, în drumul sei
spre sfinta
biserică, trecuse cam prin apropierea de
dâlul, unde

ară creştinul.

“Cântecul aşa
Plat. atuncia :

glăsueşce

despre

— «Cinci panţiri se alegea
Pe Vasiuii în Sus mergea,

ce saă

întim-

— «Temă n'am că sînt Romîn!
1cmă nam că-mi ești stăpân +
Tu eştă Stefan Domnul cel Mare

Pâr zăriaă într'o movilă,
Un Român, arând în silă

Caren lume smn mare...

Și că sînt Şoiman Burcel,

Cei panţiră descălecat

Puișor de' voinicel I»—
——«Si trăeșă, dacă nai timă!

Pe Român îl ferecaiă...
La Vastuiă îl aduceaiă
Și la Domnul

cele

„Dă-ne

mil ducea,

— «Măi Române, să mai temă !
Spune noiiă cum te chiâmă !»

noiăiă bună stmă

Cum de te-ai păcăluit
Să-le-apucă de plugărit
Tocman di de serbăldre
„ Toema'n timp de închinare» |

Intrast-fel vorbi Ștefan-Vodă către Șoiman Burcel.
El
vorbi cu blândeţe şi-l povăţuiă că nu se cuvine
să
adevărat

iubitor

aa, PI

Ștefan-Vodă, cel Mare, eră cu
de D-deii și de lucrurile sfinte.

lumea, este la
N

lucreze în di de serbătâre, tocmai când
sfinta biserică, la ruga lui Dumnedeii.

122.

Ursul.

Mare tămbălăii și mai mare veselie intre copil, când
v&d
un țigan ursar, cu ursul după el! Copiii se adună
imprejur
ca să vâdă fiera sculându-se în două picidre şi săltân
du-se
după n:&sura cântecului şi a tamburel. Țiganul îi dice mereă
:
—e« Focă bine măi

Martine |

să-I dai pâne cu măsline |
faba! Diha! Diha! mă!

Ursule

netăsălat

Pui de codru "nverșunat
Diha!

Diha!

Diha!

mă!

“CâTisul este mai mare și mal gros și mai greorii decât lupul.
—
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Ursul pote să fie aprâpe de:2 m. de lung. şi de la 10 până
da 12 dm. de nalt.
Trupul ursului. este lunguieţ și buhălat. E! este acoperit cu
blană câlțosă și aspră. Părul lui
este 6cheş ori sur, ori alb cu totul.

Apoi este rășinit; de aceea se aprinde
mare.

ușor. Capul ursului
Fruntea

lui

este

este

turtită.

Urechile'i sint scurte și căscate
înainte ca nisce ghiâce. Ochii ursului sint mici. Botul lui este

|

ascuţit şi intrarmat cu colți puternici.

Picidrele lui sint scurte

și tare imblănite. Numai sub tălpi nu are păr. C6da nu-i, ca'n
palmă,

ork dacă

și bont.
Urşii trăiesc

are c6dă, aceea este numai

un crimpeiii scurt

numai în păduri și în codrii. Diiia

staii

as-

cunși prin vizuineși prin bârloge. Abia Yes pe-inserate și
n6ptea ca să'și caute hrana. Ursul se hrăneșce cu smeură și
cu

mure.

El

mănâncă

și

pepeni

și porumb;

dar

îl place

mult mierea. Apoi nici de carne nu fuge. Când este flămând,
ursul se agaţă de oi, de vite saii de cai. Ba, lă mare nevoe,
el nu cruţă nică chiar pe om.

Atunci se

dindărăt şi se Ya la luptă drâptă cu omul.

ridică

în picidrele

II prinde în braţe

și| strânge până-l omâră. Apoi îl sfâșie şi îi suge sângele

din

trup.—l6rna ursul stă amorţit în vizuina lui. Atunci nici nu
bea, nici nu mănâncă, ci numai îș suge unghiile. Tot ierna
fată ursdica câte doi pui de-odată. Puii sint mici ca nișce
chițeani şi sint orbi. Până ce cresc mărişori, ursdica îi fereşce de urs, de tatăl lor, căci acesta i-ar mânca îndată.
Blana de urs este preţidsă. Chiar și carnea de urs tînăr

este bună de mâncat.
Despre un om greoiii și puternic se dice că este ca un urs.
Vulpea, lupul şi ursul prind, în fugă, alle animale; apă
de sfâşie cu dinții, ţiindu-le cu ghăarele picidrelor dinainte
De aceea aceste animale sălbatice se numesc şi animale
văpitore sai ficre.
Ma

—
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„123; Sfintul I6n Botezătorul.
Sfintul In Botezătorul a fost fiul unui preot forte
lubitor. de Dumnedei. Sfintul I6n eră cam de o vîrstă
cu Domnul nostru lisus Cristros,. Si- eră f6rie deştept

și cu frica lui Dumnedei.

Mai înainte de a începe lisus să -învețe pe 6meni,
Dumnegeii a poruncit Sfintului I6n să le vestâscă pe
Mântuitorul lumei. Si Sfintul I6n sa arătat în ținutul

riului Iordan.
grosă

Si eră îmbrăcat

de per şi eră

încins

Sfintul

I6n cu haină

preste mijloc cu o curea.

Si mâncă fructe şi miere sălbatică.
Sfintul

I6n

învăţă -pre -6meni,

să

se

păzescă

de

lucrurile și de faptele cele rele și să facă numai ceeace este bine.

Si

sfint şi şciă multe

pentru că

cultau.: EX începură

Sfintul

lucruri,

I6n

6menii

a se lepădă

eră

îl credeai,

de lucruri

drept și .

îl as-

rele ȘI se

botezaii de la Sfintul l6n în gârla Iordanului..
De aceea lumea îi diceă și I6n Botezătorul,
Pentru dreptatea, bunătatea, și sfințenia lui, lumea

credeă

că

Iân

este

Domnul

lisus

Cristos.

Dar

Sfin-

tul I6n le gicea:— «Vine după mine cel mai tare de

cât- mine, căruia eu nu sînt vrednic nici să-l desleg
încălțămintele. Ei vam botezat cu apă; iar acela v&
va .boteză cu Duh sfint».

Sfintul I6n aveă să boteze

în Iordan şi pre Dom-

nul lisus Cristos.
S&rbătdrea Sfintului I6n Botezătorul
-nuarie. Atunci se deschid larăş școlile,

Crăclunulul.

|
124. Târgul

Sătenii

|

este în 7 Iadupă vacanța

şi oraşul.

își agonisesc ei însişi hrană, haine și multe

„alte lucruri.

Sare, oţet, lumînări, petrol, chimire, cisme

„şi alte lucruri le cumpără de la alţi 6meni. Locul unde
Omenii se adună

“altele

de

cari

at

să vîngă

nevoe,
—

unele lucruri şi să cumpere

se numeşce
112—

târg.

”

Târgul saii târguşorul este o comună mai mare decât
satul. In târguri sînt case mai mari şi mai trumâse decât
în sate. Uliţele asemenea sînt mai largi, mai drepte şi
mai regulate. Apoi stradele sînt, de obicei, așternute
cu piâtră sau cu pietriș. Fieşce-care stradă are Şi nume.
Unele strade sînt mai mari, altele mai mică ; acelea se
chismă strade principale ; iar acestea sînt strade. la-

turale.

In târgul nostru sînt

atâtea

strade principale.

Intr'o parte a târgului este un loc gol şi larg, ce se
numeșce picfă. In pi6ţă sînt-Zanuri, în care se adă-

postesc 6menii, cari cumpără şi vînd. Tot în pi6ţă sînt
şi cele mai multe prăvălii. Din prăvălii 6menii cumpără
zahăr, cafea, ceaii, postavuri, ferării şi alte lucruri. In
pitță stau şi cei mai mulți meșteșugari. Părţile mai de-

părtate de pisţă se numesce mahalale. Mahalaiia nâstră
să numeşce...... Târgul nostru are mai multe mahalale.
Târgul,

dacă

este mai

târgul sai orașul este

gicem

cetate.

Veţi

mare,

se numesce

împrejmuit

învăţă

oraş.

cu ziduri,

Când

atunci îi

o istoridră despre Cetatea

Neamţului.

Locuitorii târgurilor să chiâmă târgoveți şi ai oraşelor orăşeni.
Prin orașe sînt mai multe biserici şi şcoli, hanuri, .
birturi, prăvălii, fabrice şi farmacii. In oraşe sînt fel
de fel de deregătoriă civile şi militare. In unele oraşe
C. de cit. p. cl.]lpr. rur.

—
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8

mai mari: sînt şi teatre şi:muzee,
trecere.

Orăşenii

se ocupă

şi alte locuri de pe-

cu meşteşuguri,

cu neguță-.

torie şi cu lucruri de carte mai mult decât cu lucrarea
saii cultivarea pămîntului.
|
Sătenii, târgoveţii şi orășenii, toți împreună trebue
să trăiâscă în bună înţelegere şi să se ajute unii pe
alții.
-

mem

mâine.

125. Copilul neascultător.
Rlorea era un

băiât

deștept, dar meascullător.

marii lui, fie tatăl să, fie mumă-sa,

Când

mai:

fie învățătorul, îl opriati

de la câte ceva, el uită numai decât și făceă tocmai ceea-ce
eră împotriva diselor lor.

Şi mare nenorocire "l-a ajuns!
£ Abia începuse să fie ger şi să se prindă ghiâţă pe ape.
Atunci, într'o di, Florea plecă de acasă. Tatăl săi îi dise: .
___— «Floreo! să nu te duci astădi la gârlă, ca-nu cum-va |

“să pățeşci r&i!._

|

Dar, lui Florea, -aceste cuvinte îi intrară pe o urechie şi %

eșiră pe cea-laltă. Băiâlul neascultător se duse drept la gârlă
și începii să se dea pe ghicţă.
.
Tatăl sti se luase după dinsul și, vădând primejdia în care .
copilul

se atlă, se speriă

şi slrigâ:

— «Floreo! Floreo! fugi de pe ghicţă!W
Florea audi strigarea; dar, în loc să asculte și să fugă nu-

maj decât de pe ghi6ţă, el întrebă:
— «Dar pentru ce, tată?»
|
|
Când tată-săii eră să'ispuie de ce trebue să fugă, de-o-dată
se rupse ghiâţa, care eră f6rte subţire. Florea se cufundă pe .
„copcă şi se innecă. N'a fost nici un mijloc, ca să'l scape.
Inchipuiţi-vă durerea nefericitului tată şi a bietei mume ! -

Când dar părinţii vă opresc de la câte ceva, ascultați: şi :

nu maă întrebaţi pentru ce ? Hi, tol ce vă spun
voslru este. .
Cine nu'i ascullă, pățeşce ca Florea.
—IIl4—

spre binele

;

:

|

126. Iubirea -de adevăr a lui Şoiman Burcel.
Şolmanul

Burcel

eră, un oin

deschis

'la inimă.

Lui

îi plăceă, să spule orl şi cui în faţă adevărul; el eră
un om drept. Burcel nu se speriâ de vorbele "mustrăi6re ale lu! Stefan-Vodă. Nu, Burcel spuse verde lui
Vodă că fiind el sărac, nare «nică dile de sărbătore,
ci tot dile lucrătore»: lată com spune povestea, că ar
fi răspuns Şoiman-Burcel lui Stefan Vodă :
— «Domne, pun mâna la piept,

Dar wa cădut numai ea ;
A cădut şi mâna mea
Cu păgânu-alăturea]... .

Și mă jur să'-ţi spun pe drept:
— «Pâna na-ajunge plugar,!
Aveam falnic armăsar,
9: 0 ghidgă nestrujită,

De-atuncă

Cu pirgne ţinluită,
Care când o îmăârtiam
» Rroșcă prin dușmani. făceam.

Câte opt pe loc turtiam!

ce să mă

fac

De Vogaţii cei din. sat

- Alelei ! pe când eram
Om întreg da me luptam,
_
Mulţi păgâni am mai stricat!
Multe capete am firimat

De

nam

Nam ajuns un biet sărac...
Nică n'am casă, nică n'am plug,
Nici juncară ca să-i înjug !..a
Totă vara m'am rugat

Titari și de Li(teni

Şi de falnică Ungurenă |... " dar în foc lu Războienă
Mi-a cădui ghioza din. mână
„De o sabie păgână ;
z

Să-mi dea plugul ca să ar...
Mi-a fost ruga în zadar.
Atuncă, Domne, mă întorsei,—
La Tătară că mă dusi,
Un plug mare că prinseă
Și cu un boă îl înjugai
Și de lucra. mapucai
«Că săracul n'are s6re
Nici -dile de sărbătâre .

Ci tot dile lucrătâre !» -

Așa vorbi Soimanul Burcel, cu inima deschisă, căîră Domnul Stefan cel Mare. El nu-i ascunse nimic şi
Domnul îl şi resplăti pentru dreptatea lui.
127.

Botezul

Domnului

lisus

Cristos,

Împreună cu Sfintul Iosif și cu Sfinta Maria a trăit
Domnul jisus Cristos, în Nazaret, până când eră de
30. de

ani.
—
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i
Atunci sa dus lisus de la Nazaret la Sfintul l6n,
în ţinutul Iordanului. Acolo a cerut Mântuitorul de la
Sfintul I6n să'l boteze și pre Dinsul. Sfintul I6n la
început

nu

prea

vroiă

şi diceă,

că el are nevoe

să se

boteze de Domnul Cristos. Si când îl boteză, iată s'a
deschis cerul și ai, vedut pre Duhul Sfânt că se
pogoră în formă de porumbel asupra capului. Dom-

nului lisus. Tot atunci se audi din cer glasul lui Dum-

nedei

Tatăl, dicând:

« Acesta este Fiul metă cel bit,

întru carele bine am voit!
....
.
Cum sa botezat Domnul
lisus, așa trebue să . se
boteze toți creștiniă.
Strbătorea Bobotezii . ne aduce aminte. de botezul

Domnului în

gârla Iordanului. Atunci, se

Jordan Botezându-Te

Tu Domne»,

cântă

şi la sfinta

«In
bi-

serică, și la gârlă, unde Yese lumea cu cruci, cu st6guri, cu prapori si cu cântări,
Crăciunul, Anul-noi şi Bobotâza ne adue aminte de

naşcerea, de

numele

și de botezul

Domnului

lisus

Cristos.

T6te
Atunci,

sărbătorile
Școlarii

ai

aceste cad
vacanţele

iârna, una
Crăciunului.

—116—

după

alta.

128. Omul

şi păstrica.

Băteă omul la Borumb. Păserica mi-l ză.
Șz zburând în jur de dinsul, se uită ș mi-l vorbi şi

—« Omule,, fu al grăunte, tot grămadă u aria ta.
Dă-mi

vr'o câte-va Şz te,

că m ombră

lirna grea: 1»

—- « Păsărică » — dise omul — «vin, culege ce găseşă!»..

Dar, ape? la primăvară, tu cu lucru să-m) plătescă.
Când omidele "n grădină îml vor vode pomi şi flori,

Tu să zori din cringă n crângă, să de string; să
[le omori!»

Astfel dise omul nostru.

Păsrica se *nw0..

Fi îl dete din grăunte ; ea omidele-i

stări.

129. Căpri6ra. şi Capra nâeră.
“Prin pădurile munţilor trăleșce, cu totul sălbatică un fel
de capră, care se numeșce căpridră. Căpridra are cap mie
prelungit care, la ărbătuș, pârtă cârne orăcănate cu 3 ramuri.
Femejuscei

îi

lipsesc cârnele.
Căpri6ra
are
urechi mici, ce
le ţine tot-d'auna drept în
sus; gâtul lung,
trunchiul svelt,

e

picidrele lungi
și subțiri; c6da
mai nu sevede.
Părul ei este
galben închis

ruginiii. Căpridrele trăese mai mult împreună, brănindu-se
vara cu ierburi şi iârna cu muguri și cu câjă de arbori

diua, căpridrele staii ascunse în locuri îndosite. Sera tes împreună la locuri deschise, la pășune. Pe când pasc, căpridrele
pun tot-d'a-una străji cari, printr'un fluerat deosebit, daii de

geire, când se apropri& vre-o primejdie.

|

A

„-

-

Căpridra este un animăl drăgălaș, „sprinten de pictor,” cu
vedere şi cu miros Jorle ager, aşa că din depărtări mart
adulmecă pe vinător. Altcum căpridra uşor se imblândeșce.
Cam la fel cu căpridra este și capra ngră sati izardul, care trălesce în munţii cet

mai alți, unde uneori se acaţă cu cârnele:

„câpligate de crăcile 'copacilor, când e gonită de vinător.

Atât căpridra cât şi capra nâgră sint a-

Sea

nimale fârte sfiiciâse şi amândoiă soiurile:

a

sint un_vinat

fârte bun de mâncat. Din.

blana. lor, lucrată în deosebite moduri,

se fac: mai ales încăl--

“țăminte, mănuși şi altele.
|
De neamul căpridrelor se ţine și cerbul cel cu cârne mară
și. rămurose.

N

Vaca, boul şi bivolul; Gia, capra, căpridra, capra

„cerbul, sint tâte animale rumegălore.

n6gră şi

130. Răsplata Jui Burcel. Burcel vădu că ruga lui către bogaţii din sat, să-t
dea plugul, ca, să-și are și el un petic de pămînt, a;
fost în zadar. Atunci se duse la Tătari Și prinse un:

plug, la care înjugâ un boi, cu care ară, când

a fost

prins şi dus la Ștefan Vodă. Acestuia îi plăcu mult,
că Șoiman Burcel spuse verde, de ce ară în dile de
- sărbători şi,
Domnul Stefan Pascultă
Şi din gură curîntă:

—c Măi burcele, fătul mei !*
lată ce hotărăsc ei :

“a-ţi un plug cu şâse boi
- Să mergi bogat de la noi!
a-ţi movila reztșie
Ca so ai de plugărie?...
Dar în vârfu-ă să te-aședi
Ca stejar să privigheg !
—

Și Zătarii de-i vede;
C'aii întrat în ţăra mea,
Tu să strigi cât vei putea :
Sai Șlefane la hotare,

C'a întrai sabic“n (eră!

Atunci e! te-ci audi
Ca un zmei m'oiiă repedi
Si nici urmă-a remânea
De Tătari în ţâra mea» ?
118—

- Bătrinii spun că - 'ntradevăr, pe timpul lui Stefan
cel. Mare; şedeă un ostaş de ai lui pe Movila lui Bur„cel şi că, “glasul lui eră atât de puternic, încât ajungeă

până la audul marelui Domn.
Ştefan- Vodă

lui Burcel,

pe care

Slujba aceea i-o
din

sărac

ce eră,

dete
la

făcut bogat—pentru că Burcel eră un om drept.
- Aşa r&splătiă Ștefan-Vodă pe 6menii cei viteji şi drepţi!

-

131. Stufişul.
Tudorel merse odată cu tatăl s&ii, la lacul din capătul satului.
—<Ah! uite colo un om cu luntrea! Ce face el pe apă ?
Așa vorbi Tudorel catre tatăl săi.— «lată aci o bucată de
pâne! la aruncă nișce miezişori în apă!> dise tatăl, lui Tudorel.

Tudorel ascultă şi îndată-ce asvirli fărimăturile de pâne, în
apă, mai mulță pescișori-înotară spre ei. De altă parte se
audiaii nișce broșce ocăcăind. Intr'aceea se apropiă omul cu
luntrea,

adică

racă, pe
lacului.
mulţime
mici, ce

cari îi prinsese de sub nişce rădăcini de la malul
Pe lângă peșci, brâşce şi raci mai trăesc în apă șio
de viermişori și alte fiinţe nenumerate, fiinţe - forte
nu se pot vedea cu ochii liberi. Acele fiinţe se chiemă

luntrașul,

cătră

mal.

El aveă

în

luntre

nișce

“infusorii. De aceea vedi, adesea pe lângă apă, gâşce, rațe - sălbatice, berze, răţuşce şi alte păsări de apă, cari se hrănesc
cu pescişori, cu viermuleţi și cu plante de apă.
Pe lângă lac, cresce o muţime de plante. Acolo vedi stufișul saii trestia. Trestia creșce mai multă împreună, până la
nălțime de 2 metri. Trestia
gol pe dinăuntru. Când este

are cotorul subțire, rotund și
tînără, trestia este verde; ar

„când este

us-

* cată, are col6-.

=

Nae

se
e

=

re gălbuie. Cu
trestie se aco| per casele, la

a

za >

Sf =

ei

>

țâră.

launloccu
trestia, de obi-

cejii, creşce și papura. Papura are aceeaș înălțime ca și trestia;

-

"dar cotorul îi este mai gros și foile mai late
şi mat grâse de
cât la trestie. Din papură se fac rogojini,
coșuri, coșuleţe și
alte
lucrurj trebuinei6se în casă.
— «Vedi», — dise tatăl, lui Tudorel — «Dum
nedei â lăsat
și apa ca în ea să trălâscă numerse ființe,
chiar aşa ca şi
pe pămint și în aer și în cer, unde petrec
îngerii lui D-deii.

„Piinţele

brăesc pe

în aer și în cer.

pămînt,

în pământ,

în

apă,

|

AI

ă

132. Sfaturi asupra

lăcomiei.

Domnul lisus umblă prin Galilea si învăț
ă pre 6meni,
ce să, credă, cum să se pârte și cum să

lucreze, ca să
|

potă fi fericiți.
Intruna

popor:

din dile, a dis cătră Domnul, 6re-carele
din

«Invăţătorule,

moștenirea !

di fratelui

Ă

mei

să

împartă

cu

mine

lar Domnul lisus i-a răspuns: — <Omule,
cine ma,
pus pre mine judecător saă împărţitor
preste vol... Ve-

deți și vă feriță de lăcomie, că nu într
cui-va. din avuţiile sale, este vi6ţa lui.
Și ca să înțelcgă și mai bine învețătura

nul a spus parabola

acâsta:

«Unui

a prisosi

Sa,

Dom-

bogat i-a rodit ţe-

rina. Și cugetă întru sine dicend: Ce voii
face că n'am
unde aduna rodurile mele?. Și a dis, acest
a voii face:
Sirică-voi jiinițele mele și mai mari
le voii face Și
voii stringe acolo tste rodurile mele Și
bunătăţile mele.
Și voi dice sufletului meă : Suflete, ai
multe bunătăți

strinse pentru
lesce-te!» Iar
n6pte, sufletul
ce le ai gătit,

mulți. Odihnesce ie, mănâncă, bea. veseD-dei i-a dis lui: — Nebune, într'acest
ă
tău vor să-l câră de la tine; dar cele
cui vor rămânea?

Așa. este cela ce stringe lui-își comră, iar nu
în D-deă

se îmbogățesce.... Insă, căutați ma!

întâii împărăţia lut
D-deii și tote cele trebuinci6se se vor
adăogă vouă!»
m

—
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133. Raţa şi gâsca stlbatică.
Pe lângă apă, şi mai ales pe lângă lacuri şi prin
stufișuri, se află totd'auna raze și gâşce sălbatice.
Acolo își găsesc ele hrana lor — peşcişori, vermuleți

şi unele plante de apă.

|

Rața și gâsca selbatică sâmănă întru
tote cu rața şi cu gâsca cea îmblândită. Dar aceste
păstri la multe se

şi deosebesc

una

de alta.

Şi rața şi gâsca

>
sălbatică

este

mai mică la trup, dar mult mai sprintenă

decât cele blânde.

Şi una

şi alta

sînt mult mai mari

meșştere şi la înnotat, şi la zburat decât rață şi gâsca
de casă, cari nu pot să sbâre bine.
Raja selbatică are ciocul vergdii şi penele pestriţe.
Pe gât penele sînt verdui-strălucitore. Penele, de pe
piept, aii col6rea alunelor ; iar aripele bat în negru şi
în albastru. Picădrele ati col6re portocalie.
Gâsca selbatecă are penele pe spate surii, pe burtă”
'albici6se. Aripele ei, la virt, sînt negre; iar picidrele

roșcate gălbui.
Pentru

carnea

cea gustâsă

vînătorii vînâză rațele şi

gâșcile selbaţice cu ajutorul cânilor prepelicari.

Rața, şi gâsca selbatică sînt stremoşii rafei şi gâșcei
„de casă.

134. Bătălia lui Ştefan-Vodă cu Ungurii.
Pe când aveă scaunul Domnie! la. Vasluiii, ȘtefanVodă primi odată șcirea că Ungurii ati intrat hoţesce
în țeră și că fac, pe unde trec, un jaf cumplit şi crunte

omoruri,

căci

« Unde trec Maghiarii, satele se strică;
Holdele aurite în cenușă pică.
Mumelor române sînul le despică.
Pe copiiă frag:di în săbii ridică l»
—
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Ștefan. dete poruncă

să se adune. 6stea, ca să învețe

minte pe țanțoșii Maghiari. Priritre „cel-l-alţi ostași:
cari aveai să însoțâscă pe Domn, eră și Aprodut

- Purice, un vilez român, mic de stat; dar mare la
suflet. Aprodul Purice semână cu Ștefan, care și el eră:

tot mic de-stat.
Ostea

plecâ,

|
toți călări

pe cai

moldoveni,

a căror

veste mersese în (6tă lumea, căci erai Yuți ca vintul
și ca gândul și parcă erai fără splină. Când ajunseră

„la tabăra ungurescă, Ștefan-Vodă,
„tejilor săi:

așa

glăsuieșce

_vilea

«Ostași! să șciți prea bine că spre-a birui,
Maghiarii, Dumnedeii. ne va. împuternici !

tă a

Mol-

<hemiica nu pol face, nimic mu isprăvese!

-

135. Vînătrea.
De câte-ori Yeși la câmp, afară, mai tot-d'auna intâlneșci
câte

un vinător. Vinătorul pârtă, de obicefii, haină: scurtă,
uşdră,
verde ori cenușie, pantaloni strimți pe pictor, cisme
înalte;
> cu căpută, pe cap o șapcă sai o pălărie uşdră
de pâslă. [I:
poți uşor cunâșce pe pușcă, pe tașcă și după cânii de vină-

t6re, cari îi sint tovarăși nedespărţiți. In gianta, făcută de
piele, are merinde, praf pentru pușcă, alice şi bucăți măricele

„de plumb saii zburătură. Când se intârce:de la vinat,
in giantă

„aduce vinatul.

Cânii de vinătâre sunt de trei feluri:
—
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—.

copoi, ogari și pre-

eu

cu vitejii săi

și ei pe morte, pe vi6ţă, dar.

atare
2

se luptat

a

Ungurii

a

doveni.

e

Intrast-fel se luptă Ştefan-Vodă

i

Pice şi s'aruncăn dușmani, de aprodi încunjurat.
“Români, cu a lor iuțelă prăvălină, răstărnă tot.
Ungurii să stea "*mpolrivă, se silese și că cât pot.
Însă furia română sparge, sfarmă ori-ce greă...
Sfarmă, taie și dumică, fac înfricoşat omor.

Ari

„pelicară. Copoii şi: ogarii ajută la scoterea și la prinderea vinan.
0
pa
_
aa
tului pe câmp:
“şi

în

păduri;

iar prepelicarii:
la vinatul de:

apă. Copoiul
este de mări-mea unui câne-.
cfobănesc; este:

mal adesea ne-:.

„gru ori casta-.
niii. El are tru-:
pul lung, șuitt
Și picidre subţiri, indemânatice. Ogarul este cânele cel mai
mare de vinătâre. El are picăârele fârie nalte, botul ascuțit și:
coda tot-d'auna încovoiată în sus. Prepelicarul este mai mie;
decât cepojul. EI ajută la vinătârea gâșcilor, a rațelor sălba-.

tice, a prepeliţelor şi a altor păsări.
"

lată cum se face vinătârea: Cânii, cu botul la pămint, adul--

mecă urma

vinatului; cu urechile

blegite,

cu e6da întinsă,

“alârgă fără milă și lătrând cu chelălăielă, când mat apropiată,

“când mai depărtată...

Vinătorul stă incremenit, la-pândă. EL

par'că nică nu răsuflă. Când cânii vestesc apropierea vinatului,

vinătorul tresare. Cu ochiul pironit către partea unde se aude

lătratul, al aşteptă, ispiteşte, caută și măs6ră depărtarea, după:
lătratul cânilor. Și apoi când d'odată se arată șoldanul cu ure--

chile căulite, saii vulpea cu

c6da târiș, or speriosa căpridră,

or ursul morăcănos, vinătorul, repede ca fulgerul, fa pușca la cătare şi trage. Vinătorul este un om uşor, isteț și îndemânatic.

In păduri, vinătârea de lupi, de urșişi de mistreți esteşi primejdi6să. Vinătorile în păduri se fac, de obiceiii, de că-.
tre mai mulți Gmeni împreună. Aceștia, cu ajutorul cânilor,

gonesc

ticrele,

pe care apoi

vinătoril le împușcă.

Ursul, de

multe ori, se ia la luptă drâptă cu câte un gonaciii sati vinător.
Primăvara și în unele timpuri ale verif, când animalele fac:

pui, vinătârea este oprită, prin lege.
Vinătârea este o ocupaţiune

plăcută; dar este

ieşug grei și impreunat, prea adesea, cu primejdii.
—
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şi -un meș-

136. Aprodul Purice-Movilă.
Vitezul braţ al bă Stefan prin Unguri cărări făceă....
Da sângelui vtrsare pământul se înroșiă,
“Când dun plumb, dintro săndță, calul” săi rănit fiind,
Sforăieșce ș'apoi cade înc'odată nechiezând,

Cade și eroul Ștefan, dicând:

«Copii, mu vă dați!

-$; pe Domnul vostru pradă dușmanilor nu lăsați !
Atunci, când primejdia eră, mai mare, se întâmplase că
-Aprodul Purice să fie lângă Vodă- Ștefan
-<Cere alt cal; deci îndată, Purice descălecă
Și țiind friul şi scara la Domnul
stă îl trase.
Fi un moșoroiii m'oiă face pe carele să te sui!
Și "ndată pe brânci se pune, jos lu picidrele lui.

„Ştefan încalecă calul şi apoi se întârce către Purice |
=Și zimbind aşa-i dice:
«De va vrea Dumnedei,
Să

șciă, Purice,

băiete,

astă-di să pilem, ca să scăpăm,
că nu-i mai

fi moşoroiiă,

Ci, spre vrednică răsplată, movilă
Lupta.

se începe

"spaimă, și de grâză.

din

noi.

a te face vroiti !»

Maghiarii

Unii se dau

sînt cuprinși de'

prinși la Români;

-

alții remân pe drumuri călcaţi de cai şi zdrobiți. Ro-.
„mânii

sînt învingători.

După-ce
'peniru

Aprodul
D'atunci

Stefan-Vodă

acâstă

a

învingere,

Purice,
a r&mas

cu

mulțumit
multe

căruia 'datunci
familia

|

lui
moșii

Y-au

Movileșcilor

Dumnedeii,
a dăruit

pe

gis Movilă.

bogată,

și

din

ea unii ai ajuns şi Domni în Moldova şi în Ţera Ro-

mân6scă. -

|

|

Nicio fală,

„j '

nispulală,

137. Fericirile lui Iov.

Printre urmașii lui Israil a fost odată un om fârte

«drept şi forte bun. Il chiemă Iov.
La trup lov eră voinic şi sănătos,
—
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la față

vesel

şi

plăcut.. Copii aveă

mulți,

vrednici

şi cuminţi.

Casele-

şi curţile lui erai pline de slujitori cinstiți şi harnici.
Vile aveă cu grămada şi de tot felul: Ciregi de bot:
și de vaci, turme de oi și de capre, cămile și măgari
cu sutele.
|
Iov aveă din tote avuțiile cu prisos.
lov mai eră şi om bun la inimă, Cu totă lumea.
vorbiă blând și voios.
Eră darnic și milostiv; pe toţi îi primiă bine;:
pe toți îi ajută, la nevoe.
Tâtă lumea îl iubiă; totă lumea îl cinstiă.
Pe acest pământ, Iov se bucură de tcte fericirile. .
Dar lov şciă, că avuţiile şi fericirile de pe pămiînt,
lesne se pot pierde. Focul le arde; apa. le înnâ6că;
bâla le prăpădeşce. De aceea bucuria cea mai mare a lui lov eră să iubescă mai presus de tote pe:
umul Dummedeiă. Dimin6ţa, la ami6dă, sera și în totdauna, el se închină la Dumnedeii ȘI cu dor fierbinte
diceă :—« Dâmne ajută-mă!»
|
De câte ori împliniă vre-o faptă bună, el nu se.
mândriă;

nu

se

lăudă;

ci cu mare

mângâiere

— « Domne, mulțumescu- ți! »

In tâte fericirile, în tâte bunătăţile, în tâte

sale, lov mereu la
sirigă, ridicână
tu pe

lumea

Bine-cuvîntat

Dumnedei

se

gândiă.

ochii şi mâinile spre cer:
acâsta

cu

fie numele

tote

diceă.:

veseliile -

Atunci, el
— «<Dâmne! *

bunătăţile,

mai

dăruit.

t&u

Pe tine Domne te Yubesc!
In tine mă încred!

De la tine ori și-ce cu mulțumire aştept!
Dă

Domne!

138. Băictul milos.
Eră o Yârnă grea. Par'că crăpă lemnul de frig.
înghețaseră tun.
Eră o di frumâsă de Yârnă.

Eră s6re cu dinți. Copiit-veselt »

se dedeaii pe ghiâță, pâlcuri, pâlcuri.

—

Apele tote. -
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„lonel,-un băiet ca de 9 anișori, se duse şi el
la ghiâţă.
Te mult îi plăcea lui cum alunecait pe ghiâță copiii
cu pa-

tine! Pe urmă îl veni şi lut porfta să 'și iee
patine şi să înveţe jocul pe ghisță. El alerg repede acasă.
Și, cum părinţii
"lui nu eraii Gmeni săraci, ceri de la tatăl
săi parale să'șt
“cumpere patine. Tatăl sâă îi dete numai decât,
fiind-că Ionel
“eră un băi€t cu minte.

lonel alergă repede la prăvălie... La ușa prăvăliei

pe un copil sărac, îmbrăcat

în nişce haine

v&du el

trenţărâse.

Ionel

“observă cum tremură de frig sărăcuţul de copil.
Cum plângea
de-ţi erâ mai mare mila de el! lonel îl privi cu
jale și par'că

“ÎI se rupeă inima de milă.

|

— «De ce plângi, dragă băieţele ?> îl întrebă
Ionel.
— «Nam mâncat nimie astădi! Mi-e frig... şi mi-e
şi fâme!
“Mama zace bolnavă în pat. Tata a murit. Şi ei
sint orb!»
“Și plângea bietul copil, de-ţi rupeă inima de
durere.
|
„ lonel se vită în tâte părţile. El nu vădă pe
nimeni... Iute
:scose el din. bosunâr banii ce-i aveă pentru patine.
.. Apoi îi

puse frumușel în mâna băiâtului orb.

|

|

— «Tine mâna, dragul mei! Iţi dati bucuros ce
am. Du-te
-de-ţi cumptră pâine! Bii mă pot da pe ghiâță, și fără
patine...!

Și Ionel alergă la gârlă şi işi petreci vesel pe ghi6ță
, fără
“să spule cui-va despre milostenia ce făcu. Numai
acasă, luat
-de scurt de tatăl săi unde-i sînt patinele, ionel, cam
codin-

-du-se, spuse ce făcu cu banii.

—

«Forte bine ai

făcut, fiule! lată

“cumperi acuma și patine!

„Zonel eră un băid! milos.
„Când faci milostenie...

i

aci alte

să nu şoie slânga

|

parale

ta

A
-drepla ia şi Părintele tăiiyu îți
va resplăti la vedere!

“189.

să-ţi

ce face

Biserica.

Biserica este o clădire a mai multor familii împre
ună. Ea
“pâte fi chiar a tuturor familiilor -dintr'o comună.
Biserica este
“un edificii public.
În Duminici și serbători, toți

locuitorii

din

comună,

sai

-dintr'o parte, se adună in biserica lor. În biseri
că, sint multe
—
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|

-

ic6ne sfinte Acolo, ard mai multe luminări. În biserică, 6menii
se r6gă, cu toţii împreună, lui Dumnedeii să-i ţină sub paza
ui cea bună Biserica este, aci pe pământ, casa lui Dumnmedei. Dumnedeii este Tatăl nostru cel bun. El este mai bun,
mai mare, mai puternice și mai drept decât toţi 6menii. De :
"aceea, în casa lui, trebuesă intrăm cu gând curat și cu voie
bună. Acolo, în biserică, tot omul trebue să fie cu luareaminte la lucrurile cele sfinte, la cuvintele și la cântările
sfinte ce se aud.
-

Alipilă de biserică este. clopotnița cuc turlele
niţa pote .să înalțe și din

acoperișul bisericii.

» sint clopotele, tâca și ciocanele cu cari

sale. ClopotIn

se tâcă.

clopotniţă

Cu acestea

se dă şcire când se face sfinta slujbă şi când more

cine-va.

Imprejurul bisericii este cmitirul, unde se îngrâpă—cu rugăciuni și eu cântării—morţii. La capul fie cărui mormint se
vede o cruce. Crucea arată că acolo dârme, de veci, un cretin. Rudele celor morți sâmină pe morminte flori frumsse,
In cimitir, se plantză şi arbori; apoi se fac potece spre în-

lesnirea umblării- 6menilor.

Cimitirul trebue

împrejmuit

cu |

gard saii cu şanţ, ca să nu intre dobitâcele şi să facă stricăciani.
Dela nașcere și până la morte sfinta biserică portă grijă:
de noi, de 6meni. Acolo, se aduce omul când se bot&ză, acolo

când se cunună, acolo când mâre. Deci fie-care creștin bun
trebue să mârgă cât mai adesea la sfinta bisericăși s'o cinstâscă.. Numai așa vom plăcă lui. Dumneqei.

Dumnedeii dă iot ce vedi, | 4-1 iubi și a-l ascultă
Să cade săl adorezi.
Va fi mulțumila tă!

140. Mănăstirea Putna,
leșise vestea, în (tă

țâra Moldovei, că Ștefan-Vodă .

voiă să facă o mănăstire, atât de frumosă
+eța cum nu se mai pomenise.
—
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şi de mă-

«Şi pe malurile Putnei, cu vitejii st Români
Ștefan merge să altgă, locul sfintuluă altar.
Iată, că lângă movilă, Domnul Ștefan sa oprit.
Jotul tace !... Ochii țintă ; stă poporul neclintit».

Atunci Stefan dise boerilor: — «Ei cu Radul Vătaful de copii şi cu doi
copii

de casă ne vom

sui.

pe movila ce vedeţi! De

acolo, vom trage săgeți cu

arcurile, ca să vedem unde.

și în cotro voieșce Dumi nedeii să aşedăm temeliile:
sfintei mănăstiri... Aideţi

= copil !...

Legenda

ast-fel vorbeşce :

— ară ostaș cu arce în mână, pe movilă
acum se urcă:
Dă ca. zimbrul, ageri, mândri, nalți ca bradul
de la munte.
P'ai lor umeri portă glugă ; la brâă paloș și,
pe frunte
Cu-a lor lungi şi negre plete, se coboră o nâgră
furcă.

După-ce Vodă cu
movilei, cu dragoste,

copiii de casă ajung pe virful:
le dice: — «Copil, trageţi! Eu

vrea astă-di să me întrec în arc cu vol!» Atunc
i Vojnicii, amândol, îşi încârdă, arcele; trag...
Săgeţile lor
zb6ră, se tot duc, se duc ca gândul și de
abla ochiul:

zăreșce locul pe câmp,

—

departe,

unde

«Să trăiţi copil!» le dice Vodă.

Dar când

Stefan-Vodă

fulgeră

se cobsră.

săgeta

lui

în vînt,

acesta zb6ră mult mai departe decât săgețile
arcaşilorȘi în urmă se fringe întrun paltin.

|
]

|

— «Acolo va fi altarul !» dice Vodă...
— «Să trăiescă Domnul Şiefan ! Mii de glasuri
îi urâză,
Şi poporul jos, pe vale, umilit îngenunchitză».
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141. Nenorocirile

lui 10v.

Dumnedei. a voit să vedă dacă în adevăr Iov, mai
pre sus: de tâte, pe El îl iubeşce. Atunci Dumnedei a,

încercat pe lov

cel mult. fericit.

Intro qi a venit la lov în fuga mare, un slujitor
de ai săi, şi i-a spus:—<Stăpâne! tâlharii au năvălit
pe ciredile tale de boi, de vaci, de cămile şi de măgari! .
Pe

slujltorii

t&i i-au

ucis. şi vitele

tale le-ai

luat cu

sine!:—lov sa cam întristat; dar a dis: <Domnul
mi-le-a dat, Domnul mi-le-a, luat. Pie voia Domnului!»
Apoi, veni tol în fuga mare alt slujitor de ai săi, şi!
mai spuse ;—«Stăpâne! casele și curţile: tale au luat:
foc şi ai ars cu dinsele împreună tâte oile şi caprele
tale, cu ciobani cu tot!». lov tare sa mâhnit; dar a

dis:

«Domnul

mi-le-a

dat,

Domnul

mi- le-a luat.

Pie voia Domnului !»
II
Nu trecu mult și veni Yarăş, în fuga mare, un al:
treilea slujitor de ai săi, şi îi vorbi aşa :— «Stăpâne !

copii

tăi erai

toți adunați

împreună

la o masă mare

în casele fratelui lor celui mai bătrin. Deodată a dat
un vifor grâznic. Păreţii casei sai zguduit și învelișul
sa doborit peste dinșii. Acolo, vai! toți a perit!-—Iov
amarnic sa înduioşat; dar a dis :— Domnul mi-a dat,
Domnul mi-a luat! "Fie v0ăă Domnului !»
„Acum t6te avuţiile lui Iov era pierdute. Toţi copiii
s&i erati morți. lov rămase pe lume ca și singur singurel. Dar, și atunci el tot strigă, ridicând ochit Și mâ-

nele

—
Fă

spre

cer:

Ei pe tine, Domne, tot te iubesc!
în Tine lol mă încred!

Ei tot de la tine aștept oră-și-ce cu mulțumire !»

GC. de Cit. p. el. M pri. rur,

—
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143, Ocupaţiunea locuitorilor.
La oraș sint meserii |
Câte'n minte nu le ţii:

Sint rotari și cărăuși.
Căruţași și lăcătuși;
Sint dogari, brutari, birjari,
Sint hamali şi nisipari;

Sint brutari şi simigii,
Măcelari, zarzavagii,

Cofetari şi bragagii;

Caretași,

" Cârciumari, lăpiari, băcâni,
Precupeţi și marchitani ;
Sint cismari, pălărieri,
Croitoriși bărbieri,

Tabaci, curelari, şelari,
Ciaprazari și plăpumari;
Tapiţeri și grădinari,

dricari

[gari,

Sint dulgheri, tâmplari, strun-

Și zidari, pietrari, coşari.
Sint ferari și poțeovari,
-Cuţitari, cjasornicari ;

Alămari, tinichigii,

Argiatari, giuvaergii...

- Sint lipseani și toptangii,
Negustori şi boiangii,
Şi marșande şi pânzari,
Parfumari și săpunari;

cioclii,

Cerșători, luminărari;

lar țiganii's lăutari,

Spoitori şi bucătari.
Sint

evrei bancheri,

zarati;)

Dar mai sint şi vechii cavari.

-

Femeile t6te îngrijesc de casă. Ele gătesc mâncările. Apoi

se ocupă cu împletitul, cu torsul, cu țesutul, cu croitul-şi cu
.
-cusutul hainelor pentru toţi cei din casă.
|

„Toţi meseriașii şi toți 6menii crescuți trebuesă lucreze, să .

se întindeă

ţâra

Po-

lonilor saii a Leșilor. Acestora le veni odată pofta să
„bată, cu 6ste mare, pre Moldoveni, să alunge din scaun
„pre Ștefan-Vodă, să cuprindă Moldova și să o ţie pe
“seama, lor.

Atunci Ștefan-Vodă se aruncâ, pe neașteptate cu 6ste
asupra lor şi-i zdrobi cu totul. ŞI, pre Leşii remași
—130—.-
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Spre Meză-nopte de Moldova

Roşie,

eapa

143. Dumbrava

ma

muncâscă !

=
-

s

vii, porunci să. se. puie. la jug. și să are cu eăo
câmpie mare; în care se semină nimai ghindă.
«Pe un șes întins și galben sub arșița de săre...-

Cinci -sule de pluguri ară pămîntul felimos,..

“Opt miă de Leși de dste, legaţi cu frîiin gură”
In loc de boi, la juguri, se opintese trăgând...
„Românii cu glas aprig “i îndemnă. ca să întindă

Sirigând : « Hăis,
Tu-'mi

pregătiseși

cea, Liftene ! Hăis, cea haram la plug !
jugul; ei mi-te-am

pus

în jug.

Hăis cea! <... Apoi din urmă, aruncă-n brazde ghindă».

|

.

Tar Ştefan, la tovarăşi, le dice cu glas. tare:
«Așa scrie Românul a sale fapte mari,
Cu fieru'n brazăă negră!. » -

Pe câmpia: aceea ai răsărit şi ati crescut o pădure
snare de stejar, ce se inai văd și astădi. Pădurea aceea
se chiâmă Dumbrava. Roșie, fiind-că ea a: răsărit întrun. pămint udat cu sânge leșesc.
144.

Cuiul

de fier.

Din-gi-de-diminâţă Fănică puse şâia pe cal, ca să
anergă până la satul vecin. Când să “încalice, vă&dă bine
că lipsiă un cuii de la o potcâvă. Dar el ÎȘĂ dise i—
:—
«Nu face nimic un cui mai puţin!»
Pe drum cădu potcova.
— «Dacă ar fi vre-un meşter prin apropiere», — dise
Fănică, — <aşi potcovi calul... Dar lasă, că pote merge
el destul de bine şi cu trek poleove., «Nu face nimic
o polcovă mai puțin !»
De la o vreme, băgă de seamă Fănică că calul în- |
cepă să schiopăteze. Merse ce mai merse...
Când treceă pe sub pădure. pe unde duceă drumul,
năvăliră asupra-i doi tâlhari. Fănică dete pinteni calului;
dar degeabă, calul nu putu să fugă din pricina pictorului
fără de polcâvă. Calul se vătămase râii. 'Tâlhariiîi
duară frumuşel calul, cum nu eră nici o ţipenie de om
-

-

TI

—

pe acolo.-- Si, Fănică trebui să se întârcă, întristat şi

„

cu îrica în spate, pe jos, acasă, dicându-şi în sine :
«Nici odată nu mi-ar fi trecut prin minte că pentru

“un cui să-mi pierd calul!
lată ce va să gică vorba ceea: Buturuga
fOrnă carul mare.
o

mică res-

145. Fierul.
Cuiele de poteâvă sînt de fier.
După sare nici un mineral nu este omului mai de trebuință
de câi fierul.

Fierul se scdte din pămint. Locul de unde se scâte sechiâmă mână de fier. Fierul este forte tare. La faţă este:
fierul alb-cenușiii. Când se înfierbintă în foc, îşi schimbă faţa..
Mai întâiii se face roșu şi apoi alb.strălucitor, Atunci, fierul

se înmdie și fierarul, bătendu-l cu ciocanul — pe nicovală —

il îndoie şi îi dă forma ce vrea el. Atunci, fierarul pâte să lipâscă:

două bucăţi de fier inroşite, punend

una pe se alta şi bătân.

„du-le cu ciocanul. Fierul este îndoicios şi elastic. El se pâle:

întinde şi subțiă cât de mult; de aceea este și ductil. Fierul,

„prin tocire, se face strălucitor. Dacă se ţine la umedlă sait:
în apă, 'prinde pe de-asupra un fel de câjă roșictică ce-f dice:
rugină.
|
Și apa, ce se strecdră prin pămint peste straturi de fier,

primeșce și ea un fel de rugină, în cât se face roşidlică.
O bucată de fier este cam de șâpte ori ma! grea de cât o:
aceeaș cantitate de apă. De aceea fierul se afundă în apă.
Fierul nu se găseșce curat în pămint,

ci amestecat cu alte:

corpuri străine. Pentru a se curăți de acele materii, fierul:
se spală cu ajutorul unei mașine; apoi se topeşce întrun cup-tor nalt, în forma unui turn. Fierul ast-fel topit se numeşce
tucăă sai fontă. Din tuciii se

tornă sobe,

dle de

bucătărie,.

tuburi pentru dus apă pe sub pămint şi alte lucruri.
Prin 0 călire anumită din fier
mai tare de cât fierul.

se

face ofelul. Oţelul este:

Din fier fac fierarii și lăcătușii fel de fel de lucruri, precum:
-cuţite, seceri, câse, topâre, ficeze , lanţuri, pluguri, şine, lacăte,
—
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entel, cuie, poteâve şi altele. Și peniţele de scris sin.
Bicute
«din un soiii de fier.
Apa ce conţine fier se întrebuin (ză ca băutură şi ca bate
pentru întărirea corpului și pentru vindecarea unor bdle.
Fierul este un “mineral fârte trebuincios.
A:

Sarea, creta, pictra de var și fierul sânt minevale.—Sarea și fierul sânt minerale trebuincidse
;
rela și pictra de var sînt minerale folositore.

146. Alegerea locului pentru Mânăstirea

S

de Argeş

Scaunul

domniei

Țării Româneşci s'a
mutat dela Câmpu-"
Lung la Curtea de
Argeș. Unul dintre
domnii ţării, NeagoeVodă, șa pus în
gând să zidescă sat
să dureze o sfintă
biserică de cât care

mai frumosă și maă
lumindsă n'a mai
fost și n'are să mai
fie.

lată cum

spune povestea

«Pe Argeş în jos,
Pe un mal frumos,
Negru- Vodă, trece

Cu tovarăși dece:
Nouă meşteri mari,
Calfe şi zidari

Si Manole gece
Care-i şi întrece.

despre lucrul acesta :
Merg cu toţi pe cale
S'alegă *n vale
Loc de mănăstire
Si de pomenire... ,
Iată cum mergeaă,
Că "m drum ajungeaii
Pe un biet ciobănaș
Din fluer doinaş...

J

a

S.cum

îl vedeă,

Un zid părăsit
Si neispravit

- Domnul îi 'qiceă:

«Mândru căobanaș
La loc. de grindiş
fluer doinaş !
Lu verde-aluniş ?
Argeș în sus
— «Ba, Domne am vădut
turma le-ai dus
Pe unde-am trecut
Argeş în jos
Un zid părăsit
turma ai fost.
Si neisprăvit.
cumv'ai vădui
Câinii cum îl ved,
unde-i trecut
La el se reptă
Si latră a pustiit
Si urtă-a morţii
— «Câl îl audiă
Deci, voi meșteri mari,
Domnu "nveseliă,
Calfe și zidari,
Si curând plecă
Curând vă siliţi
Spre zid apucă
Lucrul de-l porniţi,
Cu nouă zidari,
Ca să-mi ridicați
„Noă& meșteri mari
Ati să-mă duraţi
Si Manole dece.
Mănăstire naltă
— «1ată zidul mei!
Cum ma mai fost alta.
Aci aleg ei
Că voiă da averi ;
Loc de mânăstire
Voiă, face boeri ;
Si de pomenire.
lar de mu apoi
V'oiă zidi pe voi;
>
V'oiă zidă de vă :
—
Din
Pe
Cu
Pe
Cu
Nu
Pe

Chiar în temeliă !»
=

142. Dicători și învățături.
Fiul mei, ascultă învețătura tatălui teză

și nu nesocoli pe aceea a mamei

tale!

_Cine nu lucreză, să nu mănânce! —
Ajutorul şi unirea
aduc

omului

mărirea.

Ură, pismă și mâmie
—

duc pe

om

la nebunie.
—
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Lupul părul și-l schimbă, dar năravul ba.

- -

Năravul din fire mare leciire.
Puga-i rușinosă ;
dar e'și sănătosă.
Să nu ucidă!
Uciderea

|

este păcat.

-

o
d

148. Credinţa şi r&splata lui Iov.

lov eră acum pe lume singur și sărac. Dumnedeu
a. lrimis lui Iov o bâlă grea şi urici6să. Din creşcet
până la: tălpi, lov se umplă de bube purui6se. 'Tot
trupul lui îi se făcu numai o rană.
|
=" Acum nimeni nu-l maj cunoșceă; 'Tutulor le eră
Scârbă de el. Toţi îl ocoliaă; toţi se feriati de dinsul ;
căci mult eră slab, gol, _pocit și schilod!
Iov atunci fugi dintre Gmeni și se duse întrun loc
pustiii. Acolo se așegâ, pe gundie şi zăcea, ca vai de
-el! ars vara de s6re, şi bătut ierna de viscole. Dar, şi acum,

betâg

și oropsit

de

lumea,

întregă, lov

tot cu

gândul la Dumnedeiă eră. De Durnegeii el nici odată

nu

se plângea.
EI răbdă și mulțumiă, mereu, luă Dumnedetă.
Și Dumnedeii na părăsit pe lov. De tote bâlele l'a

vindecat.

Averi i-a dat îndoit decât avusese

I se născură
cu

mai

nainte.

alți copii, mai frumoși, mai buni şi mai -

minte.
lov trăi încă

|
ani mulți, mai

Jubit, mai cinstit și mai

fericit de cum fusese până, atunci. Dar cât
la ceasul morţii, Iov diceă, mereii:— ,„Binenumele luă Dumnedes 1.
Iov a fost un om drept şi bun. Şi la bine
inima, lui aii sfat neclintite și iubirea, și
nădejdea în Dumnedei !
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trăi, și chiar
cuvântat fie
și la r&ă, în
credința, și
-

|
|
-

a

ft dota

7

e

dă

A trecut idrna gerosă.
Câmpul iată-l înverdit.

Turturelele se ngână.
Mii de flutură vedă zburând

|

Rândunica cea voidsă

Si pe ager' albină,

La noi iarăş a sosil.

Din flori, miere adunând !

Dinir'o crengă 'n alia zboră,

Cântă cucu 'n dumbrăvidră

Slurzul-galben, aurit.

Salutare, primăvară !
„|
Timp frumos bine-aă venii! |

Pe copacul înflorit.

Salutare, primăvară! |
Timp frumos, bine-ai venit !

150. Vzrabia şi ciocârlia.
I6rna, vara, vedi pe lângă casă, pretutindeni, vrăbil
, Vrabia
este de mărimea pumnu
lui unui copil

de 7

ani. Vrabia are
pene cenușii întunecâse; fruntea şi creșc
etul le are vinete.
„Bărbatul are o pată negră la guşă. Trunc
hiul “1 este oval Şi
grosuț. Vrabia are capul rotund, ochii miei,
ageri şi vioi, ciocul
scurt, gros și drept. Câda e cam pe jumăt
ate aşa de lungă,
cât corpul și, la virf, puțin crestată. Aripe
le vrăbiii sint scurte
şi lătăreţe. De aceea ea, vrabia, nu este
bace. Picidrele îi sînt scurte, cu patru degetesburătâre prea di: trei date înâinte
şi unul îndărăt. Vrabia ciricăieșce. Vrăbii
le, mai multe îm——
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preună,
Vrabia

petrec

mai

se nutreşce

bucuros,

pe lângă

locuinţele omenesci.

cu tot felul de grăunțe

şi de

seminţe; ba

mănâncă struguri, cireşe și alte pâme cu miez dulce. Puişorii,
5 până la 8, la număr, mănâncă gândăcei, omide, și musculiţe ce le duc părinţii lor. Pe alocurea, carnea de vrabie
se
- “mânâncă.
o
|
Vrăbiile sint păserele vioi, curajose și îndrăsnețe. Ele se
viră orbeşce după hrană, printre păsările domestice. Tot așa
fac vrăbiile şi cu locuinţa lor. Adesea, in loc să-şi facă ele
“cuibul, mai bine merg şi răpese cuibul de rindunele, pe
cară
le alungă din culcușul lor.
Vrabia este o păstrică slatornică la noi.

La fel

cu vrabia;

trăese, prin grădini,

pe câmpiiși prin

erînguri, mai multe soluri de păsărele. Ast-fel este căocârlia
saii ciocârlanul, care are perie cenușii și pe cap un moţ.
Ciocârlia se nalţă cântând sus în aer.
Stigletele are creşcetul negru, fruntea şi gușa roşii și pe

-aripe câte o pată galbenă.
Vrabia,

ciocârlia și stigleiele sînt păsărele cântărețe. Tâte

„păsărelele acestea se nutresc cu
sint animale granivore.

151. Parabola despre

fructe şi cu

puterea

(Sf. Luca, Cap. XVII,

seminţe;

ele

rugăciunei.

1—8)

Domnul nostru Isus arată puterea rugăciumei prin
„asemănarea sai parabola următere:
«Se cade 6menilor, în t6tă vremea, a se rugă şi a
nu se lenevi... Un judecător Gre-carele eră într'o cetate,
„carele de Dumnedeii nu se temeă și de om nu se.

rușină. Eră și o văduvă în cetatea aceea și viniă la
dinsul dicând: Mântuesce-mă de pârișul meii. Si-acela
nu voiă în multă vreme; iar după aceea a dis întru
sine : Deși de Dumnedei nu m& tem şi de om nu mă

rușinez ; dar, pentru că îmi face supărare vădăva acesta,
0 Yoiu isbăvi pre ea, ca nu, până în sfirșit venind, să mă

supere. Și a dis Domnul: Audiţi ce grăeşce judecătorul
nedreptăţii ? Dar Dumnedei, au nu va face isbăvire aleșilor sti, cari strigă către densul şi diua
și noptea, deși îndelung îă rabdă pre denșii 2—
Dic vou& că va [ace isbăvirea lor în curînd».

Ea)

prin

«Si

când te rogi,: nu. fii ca fățarnicii, că. le place,':

adunări și” prin colțurile ulițelor, să

se râge,

ca -

ta

Și acolo

a:
te

să se arete 6menilor. Tu, când te rogi, intră în

a

|
camera

“r6gă ! Si Tatăl teu, cel ce vede întrascuns,

va: răsplăti -

5
- ție, la artareb =
(Sf
Mateiu VI, r..1—6).

i

>

"152. Stigletele şi căocârlanul.
Un stiglet sa fost Zrius în Zaţ, cum e mal văd.
55 desferat cu totul, de more se băteă.

N

Zar
De

un clocârlan,
ei îmi rideă

Pieând: «Ce

zzereă,

nătărăai !

Se fite, diiia mare,
Să cagi în laț aşa 'de tare?

|

Na

DE,

a

_

că mam frică

-

i

j
|

*

„De mimacăa,
os
Dar învirhindu-se pe lângă sticlețel,

Sa prins în daţ şi el!

'153. Visul Meşterului Manole.
Zidirea mânăstirii nu făceă nici un pas înainte.
Ce

3

lucrati diua, n6ptea se surpă. Meşterii nu
sciaui, că
ori-ce casă nouă nu. pote fi trainică, dacă
nu s& îngropă în temelia ei, umbra sai mesura
unui om.
—
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Astă- di zidarii, îndată ce sai
are să fie casa,

iau măsura

săpat anțurile, pe unde:
unui

om

cu o trestie, pe

„care o zidesc în talpa temeliei. Omul, a 'cărui măsură
saii umbră,

sa

îngropat

în temelie,

se dice că

până

în 40 de dile; iar zidirea dăinuieşce,

m6ră

însă nimeni din pricina acâsta,

temelia

înainte de a aședă.

unei case, să se chieme preutul bisericei şi să.

“facă rugă sfintă,

adică

cu care se stropesc

Nu

more:

Ca să nu.

aşa făcură

sfinţirea apei sati aghiasmei,

șanțurile

temeliei.

meşterii zidari la, clădirea . mănăstirit

Argeș.

Apoi se sculă

Ș'ast-fel cuvântă :
—— «Noiă meșteri mari,
Calfe şi zidari,
Sciţi ce am visat
De când m'am culcat ?
O șoptă de sus
Aevea mi-a spus

di

Ş'apoi se sui
Pe gară, de nuele
- Și mmoă sus, pe schele.
Șn câmp se uilă,
Drumul, cercetă,
|
Când val! ce zăriă2

Cine că venia?
Sotiora luă, |
Florea câmpului. n.
Ea se apropiă,

lucră,

Noptea s'a surpă.
Pân'am holări.
In zid de-a zidi
Cea "'ntâiii, soțidră,
Cea 'ntâii, surioră,
Care sa în
Mâni în zori de di
"Aducnd bucate
La soț, ori la frate...
Deci dacă vroiți,

„Și îă aducea
Prinz de mâncătură,

Vin de biutură.
Cât el o. zăriă
"In genunchă cădeă
"Și plângend diceă:
—« Dă, Domne, pe lume
O ploie cu „spume,
Să facă pâraie
Să curgă șiroie.
Apele să crâscă
Mândra să-'mă oprescă..
S'o oprescă "n tale
S'0 întorcă din cak!x

Ca să isprăviţi

Sfînta mânăstire
Pentru pomenire,
Noi să ne-apucămn,

Cu toții să jurăm .
Și să ne legăm
Taina so păstrăm.

Ş'oră-ce soțidră,

—
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In zid so aidim!
-— «lată n zori de
Manea se trezi.

“g

Pe ea s'o jertfi,

Și un vis visă,

pa

.

Mâne-în zori de di,
Întâii, sa în,

Ci mi se culcă,

Că ori-ce am

: ii

spune mai departe cântecul:

PE

lată cum

— <lar Manole stă ;
Nică că mai lucră,

154 Jocul „D'a Porumbeii“.

„In jocul <D'a porumbeii«<

pot să

intre și

băieți -

și fetițe, de 7 saii de 8 ani. Copiii își aleg un colț de

portă saii de casă, Acel

7umbeilor.

După

colț se chiâmă

cotețul po-

aceea, se aleg doi copii mai

măricei

și mai isteţi. Din.aceștia, unul se face porumbar ; ar

celalt uliă.

Porumbarul se duce la

coteţ.

Toţi

cei-l-alţi

|

copil.

cari sint porumbeii, merg împreună cu porumbarul
.
Uliul se depărteză de coteț și umblă împrejurul
luj,
cu mânile întinse, cum face uliul, când urmăresce
în
zbor pe sus porumbeii din curte. De la început,
porumbarul face învodlă cu uliul, ca acesta să umble
în
jurul coteţului numai lao depărtare de 4 sau 5
paşi,
Porumbarul trimite întâiă câte pe un porumbel
mai
molatic să se plimbe. Uliul se ia după porumbel ;
îl
fugăresce, ca să'] prinqă. Dar porumbelul alârgă,
când

în drepta, când în stânga, amăgind pe ulii. Când vede

porumbarul că, vre-unul din porumbeii săi este aprâp
e
să fie prins, dă drumul la câte unul din copiii
cei
mal fugaci. Porumbelul odihnit iese din coteț și merge

“drept

spre

ulii

și

începe

să se

joce

împrejurul

lui.

Uliul se lasă de porumbelul obosit și se Ya după cel
„> “odihnit. Dar acesta, cum e bun şi de picior, şcie
să
colescă și să amăgescă pe ulii. Așa, uliul oboseșce
și
el și alergătura lui îl este în sec. Când porumbelul
“fugaciii este obosit, se întârce în coteț. Dacă
însă uliul
mu se lasă amăgit de porumbelul din not venit,
ci
al6rgă- mere după acelaş porumbel, în sfirşit îl
prinde.

Atunci se face că ciocneşce în cap Și îl duce la un

loc deosebit. Acolo rămâne apoi cel prins până la sfirşitul jocului. După aceea uliul se ia după alt porum
bel și, tot aşa până prinde pe toți porumbeii.
Jocul, pe vreme frumâsă, se pote face în curtea
şcolii.

—
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155. Rindunica.

„Ce frumos sborătăcesc rindunelele pe lângă strașina- casei?

„Acolo ati ele cuibul cu oiişdrele saii cu puişorii lor! Copii
cu minte se jâcă d'a rindunica. Ei cerșetoresc, cu mâna sucită, pentru puişorii rindunicet:

— «Ma trimis rindunica

Dacă nu mi-i dă

Să "mi dai scândurica;

Ți se facă

|

mâna

așa!

Dai? ori nu dai?»

Rindunica este o. păsărică drăgălaşă, micuță.

Penele ei sint:

negre saii cenușif, roşire pe frunte şi pe gușă. Capul rindunicei este rotund ca un glonţ.-El pârtă un cioc scurt şi ascu-

țit la virt. Trunchiul îk.
este lunguieț. Aripele
sint mai lungi decât.
corpul. C6da e de ase-

menea lungă și la capete făcută toemat: ca. |
o fureuliţă cu doi dinţi.
Picidrele îi sînt fârte scurte, subţiri şi slăbuţe. Rindunic
a ciri--

peșce t6tă diulica. Ea nu pâte să umble bine. Dar cu
atât:
maj bine pâte ea să zbâre. Mai t6tă vara o petrece ea în
zbor.

Iburând

își prinde musculiţe și gândăcei, pe cari îi mănâncă.

Tot în zbor, se repede ea și la apă, când t-e sete. Atunci, re-pede fa câte-va picături de apă în gușă.

Rindunica

își face cuibul cu

mare

meșteșug.

Scii unde ?

Pe dinuntru, cuibul și ”] căptușeșce bine cu lână şi cu fulgi.

Acolo scâte ea, de două ori pe an, câte 4 sati 6 puişori.

Rindunica” șede la noi, numai primăvara și vara. Tâmna;
plâcă de la noi, în țări mai calde. Rândunica, este o pastre că-

llgre. Ea este o păsărică forte

drăgălașă şi folositore. Omenii:

dic că e păcat mare să. omsre:
o

rindunică

saii

„cuibul.
|
Sint o sumedenie

să-i.

strice:

,
de

solurt

de rindunele. Cele ce ai pintecele alb, se chiâmă lăstună. . ;

—

—
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156. Dulgherul şi fierarul.
„Pe vremea când Evreii răstigniaii pre Domnul Cristos,
sfinta Maria, maică-sa, nu șciă. unde e fiul ei şi-l căută

„prin f6ră. Și ea sa întâlnit cu un dulgher. Și la întrebat
de unde vine?
— Vin din Ierusalim.

—

—

i

Şi n'al vedut âcolo pre fiul mei, pre Cristos.

Ba lam

vedut. Uite, eu,

„Coplit crucea. Și nam

cu barda acesta,

i-am

netedit lemnul, ca să-l doră mai

tare spatele, când îl vor întinde p? lemn !...-

Și a început Maica sfintă să plângă. Și a blestemat pre

dulgher, să muncâscă anul întreg și să n'aibă sporla lucru.

Și să se trudescă tot anul până să,
Si sa dus mal departe sfinta Marie,
cu un fierar. Şi la întrebat și pre el,
pre Cristos.
|
— Ba l-am vedut Uite ei, cu mâna

câștige banul.
“şi sa întâlnit
daca n'a vedut
_
|
mea, i-am făcut

-culele de prin mâni şi de prin picădre. Și din ce mi-au
spus Evreii să-fac cuilele mai mari, eu tot mai mici
le-am făcut, ca să nu-l

doră

tare pre Cristos,

s&răcuţul.

Si a început Maica. sfinta să plângă și mai mult...
Si a bine cuvintat pe fierar, să-i fie lucrul tot-d'a-una

„cu spor și să aibă noroc la lucru. Şi de abia să dea
odată cu ciocanul şi să-i vie gata

banul.

157. Paşcile.
Pruncul lisus a crescut în casa părinților săi, în Na-zaret. El eră supus şi ascultător părinţilor şi tuturor
“Smenilor

buni.

Când

a fost de

30

de

ani,

să

se

pârte,

sa botezat

în gârla lordanului, de către sf. Ion Botezătorul. Serbărea Bobolezii ne aduce aminte de botezul Domnului,
După botez, Domnul lisus a început să înveţe. pe
-Omeni

cum

să

trăiescă

și

cum

ca

să le

fie bine pe pămînt. EI vindecă tot-felul de boli; ba a
înviat chiar și pe mai mulți morți. Atunci tâtă lumea

a început

să-l cinstâscă,
—

ca pe Fiul lui Dumnedei.
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Numai unii

2

Gmeni răi,

ehiar

deregătorii

cei

mai

“amari, nul puteai suleri. Ei îl prinseră, îl batjoc
oriră,
“îl bătură - şi îl restigniră pe cruce. Domnul
lisus
“Hristos, nevinovat şi bun cum eră, muri în cele
mai
„crincene chinuri, apoi a fost îngropat, Vinerea.

A treia di după mortea sa, dindi-de-diminâţă, pe
la cântarea cocoșului, de-odată se simţi un mare cutremur

de

pămînt.

—

«Ingerul

are

=

Domnuluă' P0go-

rîndu-se din
cer, a venit şi

a prăvălii pistra ceeră pusă,
De ușa mor-

mâmtului. Și îngerul şedea d'a„supra. ei. Şi etă..
:

vederea

lui ca

fulgerul

și îm-

brăcămintea lui

albă ca zăpada. Şi de frica lui sau cutremurat păzi- torii ce erai acolo puşi de către Evrei. Ingerul acela a
vestit. mai

să vâdă

întâi

unor

femei

trupul Domnului

eviaviose, care

lisus,că acesta

se duseră

sa scula

|
din gropă: că a înviat din morți ! |
„Invierea Domnului Hristos o prăznuim la sfintele
Pasci. La Pașci, precum Domnul lisus a feşit din mormînt,

-așa lese din pămînt i6rba; aşa răsar florile cele frumose.
"Atunci

i6lă

firea se

îmbracă

în haină

nouă;

totul

este veselie, totul este bucurie. Copii se bucură de
0u& roșiă şi toți creștinii sînt veseli că ai venit Pascile.

Omenii, la Pasci, se salută cu vorbele «Fristos a
“îmvial!» —Și răspund — < Adeverat a înviat !»

ponei de mâne mea scăpa!

-

,

158, Ocupaţiunile

sătenilor. Plugarul.

Ju, plugarul stă la corne
Brazdă-adâncă să restărne.

Griul se, grîul creșce.
Si plugarul îl plivesce...

Boij S'opintesc în jug.

Vara

Ei trag brâzdele cun plug.

Omul ară dia totă.

"| seceră-din

șes...

"Si din snopi tot bobe ies,

|

„EI trăieşce să muncâscă,

Jală, țerina-i arată !

Și munceşce să trăi6scă;

Apoi pola-și prinde'n briii

Și lucreză tot mere

Și din ea semână griă.

Mulţumind

lui Dumnegeii.

159. Tatăl nostru, carele eşti în cer!
Intr'o căsuţă sărăcăci6să din satul Glod trăiă o vă|
duvă necăjită cu cei cinci copil al să. Cât eră sănăt6să, mamă Sandă eră mere cu: mână pe lucru Și cu .
gândul la D-deii. Ast-fel câștigă ea, chiar cu prisos și
|
hrană și hăinuţe pentru copilașii ef.
Intrun rînd însă se îmbolnăvi grei mamă Sandă.
Eră întro Sâmbătă demineță. Mamă Sandă se simțiă
slabă de tot.
O îngrijură şi gândul ce o să fie de bieții ei copilași, daca ar boli mai îndelungat, ori chiar ar muri.
;
Dar, d'odată se însenină la faţă şi șopti: Tatăl nostru,
carele ește îm cer!

|

4

Atunci

chiar

patul mamei.

veni Linuţa, copilul cel rhai mare, lângă

Și întristată întrebâ : «Cum

mamă 2»
— «Ceva

mai

te mai simţi astăădi, dragă

binişor, drăguță ! Dar tu de ce ești

astă-Qi aşa de supărată 2»
—

144 —

— «Incă de ieri nisa gătat tot ce aveam de ale mâncării. Astă-di în totă casa n6stră, nu-i nică o fărîmă- tură de pâne, nici o mână de făină; n'avem nimic,
nimic! Copiii îmi cer de mâncare. Ce să ne facem?

Pe

cine

să

chiemăm

ântrajutor?

De

la cine

să

ce-

vrem astă-di mâncare? .
Din ochii mamei curgeaă lacrimi de durere, pe: obrajii
s&i slăbiți..... Și cu glas încet dise:
|
«Cine să vă dea, de mâncare? —— Vom chiemă, îmtrajulor pre Tatăl nostru, care este în cer... Da,
fica mea, Tatăl nostru, care este în cer este atot-puternic, este bun și milostiv. Domnul ni-a învețat să
cerem şi ni se va dă.
Şi copiii cei mai măricei îngenuchiară Și spuseră
Tatăl nostru, cu glas înduioşat, cum i-a fost învățat
mamă lor. .
Şi mama şi Linuţa se mai liniştiră..
Mitică,

care

urmă

în clasă a. treiă, plecă la şcolă, ne-

mâncat şi trist. Drumul lui ducea pre dinaintea. bisericei, care nu eră deparle de căsuţa lor. Când ajunse
în dreptul bisericei, vEdu ușă deschisă. ȘI, ce-i dete lui

prin gând?.. Să între în biserică.
”
va,
o
îi

In biserică, părintele preot făceă slujbă. Pe alt cineMitică nu zări în biserică. Atunci, el îngenuchie de
parte și spuse înduioșat Tatăl nostru. Și lacrimi
curgeau pe obraz.. . Indată se simți el mai ușurat.

Și îşi şterse

lacrimile,

se

sculâ

în picidre, ieși din

bi

serică și plecâ la şcâlă.
Când se întorceă acasă, fratele săi cel Mic, Ionel î
ieşi vesel înainte şi îl*dise:
— «Bucură-te, Mitică! Acușica o cucână ni-a, trimis
o pâne

mare

şi făină. pentru mămăliguță, și brânză, şi

colivă. Și mămuca a gustat niţel și e mai bine. Haid
fuga să "măninci şi tul
Ce se întâmplase? Când Mitică se rugă în biserică,
o cucână mil6să ascultă sfinta slujbă, întrun col al
bisericei. Ea văduse pre băețaş în biserică. Apoi. între-

base pe cântăreţ, al cui este copilul. Și cântărețul
C. de cit. p. cl. UI pr. rur,

—
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îi

+

»

spuse

totul

Indată

ce

despre sărăcia şi despre bâla, bietei văduve.
se întârse

acasă,

dâmna

umplă

un

Coş

cu dale mâncărei şi îl trimise la casă văduvei celei bolnave.......,.
Mama Sanda se făcă bine. Ea ast-fel poveţui me-

reu pe copii săi:

— «Nu uitaţi, dragii mei, nu uitaţi nici odată pre
D-deii, nici la bine, nici la r&u... La dinsul să vă îu-

dreptați cu ruga. Pre El săl chemaţi
într'ajutor,
pre Jatăl nostru carele este în cer!...

Cuvintele

< Zatăl nostru carele ești în cer» se dice

că sint chiemarea

>

într'ajutor a Tatălui ceresc.

160. Soţia Meşterului Manole.
— «lată n zori de di
Manea se trezi
apoi se sui
Pe gard de nuiele

S'o oprâscă, 'n
S'o 'ntărcă din
— « Domnul se
Ruga-i ascultă

Și mai sus pe schele.

Norii adună,

Șin câmp se uită,
Drumul cercetă.

vale
cale 1»
"mdură,
;

Ceru "ntunecă,.
Și curgeă, deo-odată

Când vai ! ce zăriă ?

Ploie spumegată,

Cine că veniă?

Ce făccă phraie

Soţidra hă,

Si umflă şirdie.

Florea câmpului...
La se apropiă,

Dar ori-cât cădeiă,
Mândra mo opriă.

Și îi aducea.

Prinz de mâncătură,
Vin de beutură. *
Cât el a zării,
|
In genunchi cădeă
Si plângend dice:
— «Dă Dâmne pe lume
O ploie cu spume,
Să facă pirate
Să curgă şirdie

Apele să crescă,

Ci ea tot venii,
Si s'apropiă.
anea mi-o vedeă.
Inima-i plângea.
Si iar se *nchină,
Si tar se rugă:
|: «Suflă, Domne-un vint,
Sujlă-l pe pământ
Bradii să-i despoie ;
“Pultinii să 'ndote;

Munţii să răstorne ;

Mândra să mi-opriscă.
--.

Mândra
I46

—

să-mi

întârne

E

:

Paltină că 'ndoiă

Să mi-o 'ntorne în cale,

S'o ducă de vale»
Brad că. despoiă,
„Domnul -se *ndură,
Munții răsturnă.
Ruga-i ascultă,
Jară pe Ana
Şi suflă un vânt,
Nică co întorcea;
Un vint pe pământ.
Ea mercă, veniă,
|

-

Pe drum șovăiă

”

Şi sapropiă,

Și amar de ea!
lată cajungea!

|

a

161. Privighetârea.
Dacă ieşi, vara, n6ptea pe lună „ în fcunzișul grădinef, sati
în
cring, sait în pădure, audi o pasăre cântând f6rte minuna
t și forte
dulce. Este privighelorea, care nu prea dâerme cimercii veghez
ă.
Privighetorea este o păsărică sălbatică. Ea este ceva

|

-

mai micuță decât vrabia. Pe

cap și pe spinare are pene
castanil; jar. pe piept şi pe

gușă, albicidse. Privighet6rea este şule la trup. Ea

are cioe subțire şi lunguieţ,

ochii vii. Coda ii este lungă

şi drâptă şi se tot mișcă.
Privighetârea se hrăneşce cu
musculițe, cu vermişori şi cu

omidi. Cuibul și-l face frumuşel și
drăgălaș. în tufiş, printre ramuri -

nu

prea înalte.

intriinsul

celo-

ceșce. în timp de 14 dile, 4 până

la 6 oiișâre, cu fața măslinie. bri-

vighet6rea petrece numai vara pe
la noi. Tâmna, plecă și ea, intocmai
ca rindunica în ţări mai calde. Și”
privighet6rea este pasere călătdre.
„ Pentru cântecul ei cel minunat,
Gmenii o ţin şi prin colivit intune-

cose, intre zăbrele acoperite cu
hârtie.
Tot în păduri, prin dumbrăvi, trăreşce Și cucul; care mereii îşi

îi

PE
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loc șes, noi dicem

că e gura

văii.

Când

valea

este

torte îngustă și strînsă între două rîpe se
numesce
cheie. O vale largă şi întinsă pe lângă o apă
curgăre se numesce luncă. Mai prin tote văile curg
pâriie.

și. gârle.

“

Sînt ridicături de pămînt

nilor. Asemenea

|

|

făcuteşi de

ridicături se numese

mânele 6me-

movile,

dălme şi

gorgane. Movilele acestea nu sînț mai înalte
decât bor--

deiele sai casele Gmenilor.

|

Ținutul în care se află mulţi munţi se dice
ţinut sait
regiune muntsă. Care ţinut se va numi
regiune delarOsă ?— "Ţinutul în care se află mai multă
câmpie se-

dice regiunea

câmpiei.

"În ţ6ra n6stră sînt tot felul de regiuni—și
şi delurâse şi regiuni cu câmpii.

Infățișarea

suprafeții

pământului

cu

muntâse,

ridicăbtu-

vile și cu cufundările sale se numesce relie
ful pământ
uluă.

164. Sfinţescă-se numele tăi!
Badea Niculae din Zoiţa aveă obiceiul să încarce
ca- i

rul. tot-d'auna,

preste mesură, să înjure şi să bată î
boulenii. E se cerlă adesea Şi cu vecinii. Indat
ă îi îu- &
jură şi. pe cine îi dă mâna, îl și bătea.
De giaba îă - diceă lui invețătorul ori preotul satului, că el
prin vorbele și prin faptele lui necinsteşce numele
lui Dumnedeii

în loc să-l

di în Tatăl nostru.
"Eră

pe vremea

sfințescă,

cum

căratului. Nea

răşi carul cu fin, de scârțiiau şi

boulenil

abiă, abia urniai

carul

se râgă

Niculae

trosniai
din ioc.

în fie-care
încărcase ia-

roțile;

iar

Nenorocirea lui Nea Nicolae de astă-dată fă că
el
avea să trecă cu carul și prin vadul unei gârle.
La
cel-l-alt mal, carul se potmoli cu boi cu tot. Bade
a Ni-

Colae începi

să dea în boi Și să strige cât îi lua gura.”

In loc să fi cerut ajutorul luă Dumnedeii, cu
vorbe
Jrumose el înjură și bătea bietele dobitâce de-ți eră
—150—.

:

+

mai

mare

mila

de

ele.

Dar,

de slaba!

Carul

şi boii

nu mișcau din loc!
Atunci, iată că trece pe acolo, din întâmplare, nea,

Vasile, omul cel mai domol şi mai de trâbă din sat,
— «De ce baţi boii, vere Niculae? Ce răcnâsci ca
un nebun ? Ce înjuri?

Nu-ţi

aduci

a-minte

că astă-

diminţă, când al dis Tatăl nostru, te-ai rugat şi Sfințescă-se mumele tăi? Nu te temi de Dumnedeii co
să te potopâscă aci cu vite cu tot?»
— «Ei, ași! parcă Dumnedei war avea altă trebă
de cât să se înglodeze și dinsul aci cu mine! Hei!
lasă-mE în pace cu abde Dummedeii, nene Vasile !»
Si mai trage o înjurătură „urită boilor.

— «Taci din gură, păcătosule, dacă nu știi de cât
să înjuri!» Si parcă fu un făcut. Mâniosul de Niculae
cum toi dă târcole pe după car, d'odată dete şi el în.
nămol până "n gât, în cât era cât paci se să înece.
.
Atunci nea Vasile se apropiă de bouleni, îi mân- |
găiă binişor şi începu să le grăiescă cu glas blând...
Apoi cu o sfintă cruce şi cu un Domne'ajută, plin .

de credință şi cu capul gol, pune umtrul la o râtă,
dindărăt şi începu să miie, vorbind tot blând cu boulenii.
Boulenii

smunciră odată carul. şi îl scâseră

mol... Atunci cu un

Domne

mulțumescu-ți,

din nă-

nea Va-

sile sa întrece spre Niculae, care să sbătea în nămol
şi-i dise:
i
_— «Pie în reă, fie în bine, se ceri ajutorul luă

Dumnedei, cu vorbe cutiincidse. Numele Lui să-l
rostescă cu evlavie și cu sfințenie şi cu capul descoperit! Și vorbele să-ţi fie cinstite și faptele drepte!
Acâsta însemnâză, cuvintele : Sfinţescă-se numele teă
din Tatăl nostru!»

Apoi nea Vasile dete ajutor şi lui Nicolae, care cu
mare grei, mai mort şi plin de noroiii ieşi din nămol
cu un Domne i€rtă-mă! Domne mulțumescu-ță !»
Mulţumi

apoi lui

nea

Vasile

—

1951—

acasă...

şi

plecâ

pe

gânduri

-î
„i
|
|
|
„De atunci Badea Niculae părăsi răul obiceiii de
a
se certă, a înjură și-a bate pe cine-va. Cu vorba
și

cu fapta; el sfinția numele

luă Dumnedeii,

cum

ce-

red în tâtă diua în Tatăl nostru.
„.— «Sfințăscă-se numele: tăi!» este întâia cerere
din

.

_“Zatăl nostru.

. .

——————

„165.:Cidra şi Corbul.
Din ntamul ciorilor o pasăre, ce-l dice corb. furase
odată

o bucată de caşcaval. Apoi sburâ cu el- în
pădure şi se aședă
pe craca unui copac, ca să-l mănânce. O vulpe
treceă din

i

|

întâmplare pe lângă acel copac. Ea mirosi că pe

acolo

trebue să fie ceva bun de mân-

cat. Ea se opriîn dreptul copacului; se usfă în sus şi vădu
pe corb cu caşcavalul in cioc.
<A! bună diiia, nene cor-

bule ! Sint veselă că
tâlnese aci !....

Ce

|

te în-

:

frumâsă

pastre ești tu! Nici păunul,
nici altă pasăre nu se p6te
semui cu tine. Cât de frumos

Ș

«Incă şi mai multă plăcere

o să fac eii vulpei»,—dise cor-

bul în gândul sâii — «dacă îş
voiti arătă și glasul meii!> Deci
el, corbul, işi deschise ciocul.
Atunci cașcavalul îi cădă din
gură. Vulpea îl apucă şi apoi

lauda,

nene,

căcă ei mă duc
—

_dise corbului:
cu caşcavalul».

152

—

caz

gura vulpei.

că

trebue să fie şi glasul leu 1*

Corbul nu mai sciă se să facă
de bucnrie, audind lauda din

<Râmâi

cu

*

7

”

Corbul este cât o găină de mare. Are penele
„ curat negre bătând în albastru. Mai mică de cât corbul este cidra. Cidra nu-i

mal mare de cât un porumbiel. Ea are pe spi-.

nare, pe umeri și pe burtă pene şi fulgi cenușii ;
în colo este-nâgră. Prin apropierea Gmenilor
trălesce cidca saii slăncuța cea nâgră, cu gâtul

cenușii. Ciorile sbâră în cârduri pe arborii cei

“mai înalți, pe turlele bisericilor şi pe coperișele caselor
,

ales tomna și Yrna.
SE

mai

» Pe unde vedi ciori și cfoci, de o- bicejii zăreșei şi câte o' coțofană. Co- .
țofana se cunâşce pe câda ei cea lungă,
ce o mişcă mereii îu sus și în jos;
apoi și pe penele ei pestrije, negre,

_verdui și pe alocurea albe. Cidra,

cidca,

corbul

şi cotofana

sînt pasără sălbatice. Ele se hrănese
mai mult eu musculițe și cu vermi- șoră; dar mănâncă și.grăunțe; corbul
mănâncă și carne.

“Mult înveseliaă,
Dacă o vedeai,
Jar Manea turbă,

«Stai, mândruța mea,
Nu ie speriă,
Că vrem să glumim

,
-

Mândra-șă sărută !

|

>

În brațe-o luă, .

Pe schele-o urcă,

Băi să te zidim!
Ana

a
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sencredeă

Si vesel râdeă ;

AR

mult la nevastă-sa; dar nu cuteză să-i spule adevărul,
i se prefăceă, la început, .că glumeșce cu zidirea ei.
Cântecul aşa spune:
«Meşterii cei mar
Pe zid o pungă...
Calfe şi zidari
„Si, glumind, diceă:

a

După învoisla făcută cu tovarășii săi, Meșterul Mamole şciă bine că dinsul trebuiă să-şi zidescă soțidra.
Lui i se rupea inima de durere, fiind-că țineă fârte

ÎI

166. Gluma lui Manole.

Li

Iar Manea, oftă,..
Si se apucă

Nică că mai râdea,
Ci mere diceă:

“|

Zid de zidit
Visul de împlinit,

i

— «Manole, Manole !
Meștere Manole,

Zidul se suiă,..
Si o coprindeă
Pân'la glesnișore...
Pân'la pulpișdre...

Ajungă-ți de şagă
Că nu ă bună, dragă?
Manole, Manole!
Meștere Manole,

Jar ea, vai de ea!

Zidul răă mă stringe
Trupușoru-"mi frânge

Intrast-fel, visul meşterului Manole începu
să se
împlinescă, şi gluma sati, șaga lui să fie curat
adever; iar biâta Ana aveă -să plătâscă cu vi6ța ei
iubi-

rea, și credința către soțul ei, către meșterul Manole ! |

PO.
ncre

167. Vie împărăţiă Ta!
In Satul-noi, trăiă acu vre-o 40 de ani o familie,
ce-ă

dicea

a Puii. Eră

tata

Gavrilă

și cu

mama

Anastasia

Și cu 5 copil ai lor, doi băeţi şi trei fete,
Amândoi băeții, Vasile şi Filip, urmau la școla din

sat. Dar ei nu se potriviaii nici la vorbă, nici la năravuri. Vasile, băiâtul cel mat mare, eră supus și ascul
-

„tător de părinţi. El nu şi-ar fi călcat nici măcar un
cuvințel. Vasile eră blând şi drept față cu cei-l-alţi
frați. El doriă ca toți fraţii săi să aibă haine de-o potrivă bune

mulțumiți.

și curate. La masă,

Când

mamă-să
—

doriă el, ca toți să fie

aduceă

154—

de

la târg

turtă

dulce

sati cofeturi, Vasile-le împărțiă pe dreptate tutulor

și nici o plângere nu se audiă.

Dar când ajungeă ceva pe mâna lui Filip, el ţineă
» totul pentru sine şi nu dă nimic celor-l-alți. Nemul
ţumirile .și plângerile și certele ce se iscat une-ori
între
copii, din pricina lui Filip, Vasile tot-deauna le împăc
ă,

cu vorbe bune și înțelepte.

|

Vasile iubeă, dreptatea și ură nedreptatea. Luk
Vasile îi plăcea adevărul; el desprețuiă, minciuna.

„ Vasile eră bime-uoilor către toți şi ură cârla Și r&s- .
bunarea.

Ce fericit se simți

domnul

|

Vasile,

când

întro

di le vorbă

învățător, la școlă, despre împărăția

cerului.

Le spuse învățătorul că Gmenii cară țin la adevăr
şi la dreptate și sînt bună cu totă lumea, după.
morte vor ajunge în împărăția

cerului. Acolo dom-.

nesce iubirea, adevărul, dreptatea şi bunătatea.
Le

mai

spuse,

domnul

învăţător,

că

atunci

când

în

Tatăl nostru Qicem « Vie împerăția Ta» n0i cerem
de la D-deii să dea minte înțelâptă tutulor 6menilor,
ca să se lubescă unii pe alţii, să fie drepți şi bine-

voitori și să ţie la adever, cum ţin drepții din împ&„Tăția cerului.
Cei doi fraţi înţeleseră. atunci bine, că Vasile este

acela, care vrea ca în casă la ei, să fie ca în âîmpă.-.
răția cerului, numai iubire, numaă adever, numaă.

dreptate și bunătate.
|
”
Cu câtă bucurie Vasile alergă în diua aceea de la.
șcâlă acasă ! EI spuse părinţilor ceea-ce %-a înveţat.
domnul învățător despre împărăția cerului.
Și de atunci, de câte ori părinţii cu copiii lor diceatt
Tatăl nostru şi ajungeau la „Vie împărăția Ta“ —se.

uitai cu toții la Filip. Şi Filip se tuşină şi se căi amar:

de răul lui nărav. Cu vremea, Filip se îndreptâ şi el.
Și dintrun copil uricios şi răii ce eră, se făcu un bălât
cu minte, drept şi bun. :

Ast-lel venă

împărăția

Tatăimă

din

cer în casa
-
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și în familia Iuă nea Gavtilăși a
leleă Anastasiă

din Satul-nou.
|
Cuvintele: -, Vie împerăţia
“vere din Tatăl nostru.

,
Ta! formeză. a doua, ce-

168. Uliul şi Cucuvâăa.

Niţu, un băiât ca de 8 ani, se jucă în
bătă

tură. Nu
departe de dînsul o cloșcă. rîcăiă şi
își chiemă “puişorii
pe lângă sine... De-odată, ca un
fulger, se repede din

"-Sbor, asupra puişorilor ce erai
mai depărtaţi de cloşcă,
O pasăre. Eră un 4/44 care răpi
un pu-

ișor, se ridicâ iarăş în văzduh și se făcă

nevedut.
Uliul e cam cât o cidră de mare
şi
este pestriţ, în tâte colorile; deşi
din depărtare se pare cenușii. El are
ciocul

|

îndoit, de la rădăcină până la vîrf. De-

„getele de la picidre, în număr de patru, au
ghiare lungi,
în formă de cârlig, și trei sînt îndrepta
te înainte şi
“unul înapoi. Aripele îi sînt lungi şi ascu
ţite ; de aceea
uliul pote să sbâre fârte repede.
" Cucuvăiia, nu este mai mare de cât o ciâră.
Ea are
„penele albe-roşidre, cu pete şi mai închise
şi mai des-

m

i

Chise. Capul ei este rotundşi iat în faţă.

Ckocul şi ghiarele sînt la fel cu ale uliului.

Cucuvâiia trăieşce

prin crăpături de

în. ziduri, vechi şi

stânci,

prin podurile

caselor părăsite şi prin turlele bisericilor.

Pe acolo pustieşce o. mulţime de ş6reci,
de brâşce şi de alte animale vătămătâre,

cuvâiia
mici

cu care ea se hrăneșce. Va să gică cueste o pasăre folositore. Ea nu face omului

un răă. Este greșită credinţa

“că cucuvâia

vesteșce

:aşede n6ptea

pe casele unde vede

moârtea.

Ea

Gmenilor

are

din popor,

obiceiul

să se

lumînare.

„ Cueuwăiia şi uliul sînt paseri rdăpitâre.
ca

eretele, bufnița,
CE TPI

- Mai sînt şi alte păsări răpitâre,
Șoimii şi vulturii.

169. Jocul „Da Baba-Gaiac.
Cloșca se luptă, pentru aperarea puilor
contr

a uliu
lui sau a gaiei. Conducătorii jocului sînt
doiii copil...
Unul este cloșca,; iar altul este uliul sai gaia,
Cloșca.

pârtă după sine cârdul puilor, ce se țin
unul de altul,.
pe la spate. Gaia se repede, ca să răpâscă
sai să smulgă. câte un puli.

lată și vorbirea, dintre cloșcă și gaie:
Cloșca —«Ce faci acolo ?
Gaia :—<Sap

o gropă».

Cloșca :— «Dar în grâpă ce al
Gaia :—<Am să fac foc».
Cloșca :— «Dar cu focul ce al
Gaia :—<Să pun ciaunul».
Cloșca :—«Dar cu ciaunul ce
Gaia :—<Să opăresc un puii
Cloșca :—<Ba dal tăi !»

să fac?
să fact 9».
al să fact ?>dal tăi!»

"10. Lunca şi salcea.
De la sat, de-a lungul gârlei, se întinde o
luncă fru--

m6să.

In

luncă

crese

anini

Şi

plopi;

dar

mai

ales:

sălcii.
|
Salcea nu este tocmai din copacii cei mai înalță,
Fă:
.
îi place locul umed și băltos.— Trunchiul sălcie
i, de cele -

mai multe ori, este găunos înăuntru. C6ja
sălciilor este sură şi crestată. Crăcile și ramurile
sălciii atârnă mai
tot-d'auna în jos. La sălciile pletâse
ramurile cad spre:

pămînt ca pletele de păr.

lesne. Frunzele de

Ramurile se îndotese târte.

la salcie sînt tot-d'auna lungi, sub-

țiri și ascuţite ca sulița. Faţa

rile

sînt

lor e verde cenuşie. F]o- -

ciorchine -lungi şi părâse.

forte de timpurii, în primă-vară.
In Dumineca Floriilor se aduc
biserică.

Atunci copiii umblă

ramuri de sălcii înflorite.
Când

Salcia

înfloreşce
4

ramuri

cu icâna,

de

salcie la.

purtând în nână

|

vrei să aibi” sălcii, n'ai decât să înfigi în
ori-ce -

*

Joc umed o rămurică de salcie. Ea seprinde, odrăsleşce

şi se fâce copăcel și apoi copac mare.

“Cu sălciile crescute pe malurile gârlelor şi ale heleştaielor se întăresc acele maluri, ca să nu se surpe,
când vine apele mari.— Lemnul de salcie, e mai mult

mâle ; de

aceea nu e bun de

lucrat.

Chiar şi la

foc

arde îndată şi fără să dea multă căldură. C6ja de la
salcie este forte amară. Spiţerii fac din c6jă prafuri, ce
le dai bolnavilor de friguri. Din ramuri, 6menii, la sate,

împletesc garduri şi coşuri.
Cu î6te folâsele ce le aduc sălciile, Gmenii la noi nu

Sînt mai multe feluri de sălcii. Sălciile cele mai mari
„crese thiar pe malurile apelor. Jur împrejurul lor vedi
apoi mai multe tufișe de sălcii, cărora le mai dic şi

7ăchițele.

|

Primăvara

-

-

şi vara, lunca-i plină

anai ales privighetori și ganguri.
In cea luncă, prea

de pasări cântătâre,

frumosă

Printre fragede vlăstări

Păserele, mii, voidse
Se întrec, în dulci cântări.

171. Facă-se voia 'Ta precum
şi pe pămiînt.—Tohia,.

în cer

Tobia cu soţia sa Ana aveai un singur fit. Şi pe
acesta îl chemă tot Tobia.
Tobia-Bătrînul eră un om înţelept și bogat. EI ajulă
pe săraci cu hrană şi cu haine.
Tobia eră un mare bine-făcelor al semenilor sti.
E] cercetă și mângâiă pe cei bolnavi Și pe cei cari
pe nedrept erai aruncaţi în închisdre. Pre cel săraci,

dacă muriai, îl ingropă.
—

|
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cala oa

Nici salcia pom,
Nici nenvețatul om !

pa

dă nici un rod, noi

Ca

le ai la preţ. Şi fiind-că salcia nu
|
Românii dgicem:

Tobia eră un om forte milostiv.
Când Tobia făceă atâtea fapte
bune, soției salei se
păreă, că el nu prea îngrijeşce
de treburile case. De
acea ea îl înirebâ odată, de ce
face el t6te lucrurile
acelea ?
Tobia

îl r&spunse linișcit, că le

nescă voia Tătului

dubeșci. pe de-aprâpele

din cer.

face

care

ca, să

împli-

Porunceșce

să,

tei, ca, însu-ți pe tine,

Chiar şi când orbi şi sărăci Tobia,
el nu se supără,
pe D-deii, ci răbdâ şi dise —„Domme,
facă-se voia, ta, e
Atunci trimise D-dei la 'Tobia
pe îngerul Rafael.

Acesta călăuzi pe fiul lui Tobia
într'o călătorie lungă...
Îngerii sunt slujitorii cel înţe
lepţi și buni ai lut
D-deii, în cer. La porunca lui D-de
ii, îngerii păzesc și
poveţuesc pe copii și pe Gmenii
cei mari, ca să fie
"buni, blândi şi drepți unii cu
alții. Atunci 6meniă împlinesc pe pământ voia, luă
D-qei, precum îmgeriă
0 împlinesc în cer. Și apoi
îngerii în cer, ascultă cu
drag poruncile lui D-dei. Ei fac
voia Tatălui din cer cu iuțâla fulgerului. De acea
se închipuesc îngerii, în
ic6ne, cu aripe la spate.
Ni
In cele din urmă, Tobia se vind
ecă, de orbie cu leacul,
ce-l l-a dat îngerul Rafael,
Când simţi Tobia, că i se apro
pie mortea, -chiemâ
la sine pe fiul său și îl grăi așa:
a

— «PFiule, în tote dilele adu-ţi
D-deul t&u! Şi cu voia, nu păcă aminte de Domnul
tui nici odată, și nu
călcă
poruncele luj !
Acesta e voia Tatălui

din cer /

— «Onorâză pre mamă-ta în tgte
dilele
ŞI-I adi

e

vieţii tale

aminte câte necazuri a sufe
„Acesta este porunca Tatălui din rit ea pentru tine !
cer!
„___— «<Păzesce-te fiule, de tată
fapta urită şi mârşavă !
Să nu te cuprindă nici. odată semeția.
.. Semeţia fe -"
face să nu împlineșcă voia Tată
lui din cer, ci voia,
ta, care de multe

ori este greșită»...

„.— «Cine face cu voe bună
tdte câte-ță spui
acela face voia Tatălui nostru
din cer»...
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Tînărul Tobia ascultă cu evlavi e.
şi cu capul gob
povețele tatălui săi. Apoi dise către aceșta
:
— «Tată, tote, câle- mă poruncesci, le voii,
împlini.
Facă-se

voia ta, ca să se facă, voia. Tatălui
de sus:
în cer, așa și pe pământ».
Și Tobia tînărul trăi şi se purtâ, cum îl
pov&țuise

precum
tatăl

sei:

Intocmai ca și 'Tobia sc te porță și
tu! .
«Fac
a treia

ă-se voia ta precum
cerere

din

Tatăl

în. cer și pe pămînt

nostru.

e

112. Isprava lui Manole,
Meșterul Manole, când își zideă soţicra în
zid, n'o
vedeă cum se chinuiă în dureri; nu audiă
nici tânguiri

le ei, ci tăceă, parcă eră un surdo-mu
l și lucră.
mereii, mereu înainte parcă eră “un smini
it sai un
turbat, cum spune cântecul :
«lar Manea tăceă
Si merci, zidă,.
Zidul se suiă
Si 0 cuprindeă,

Pâna

Manole turbă
Si mereii, lucră,
Zidul se suiă,
Si o cuprindea,

glesnișdre

Pân'la costișăre,
Pârla țițișore, |.

Pân'la pulpișdre,
Pân'la coslișăre
Pân'la ţițisdre...
“Dar ea, vai de ea
“1ot merci plângeă

Pân'la buzișore,

Fân'la ochișori.
In cât vai de eat
Nu se mai vedeă,

Si mereă diceă,:
—

«Manole,

Ci se audiă,
Din zid că diceă;:
— «Manole, Manole,
Meştere Manole!
Zidul răi, mă strînge
Vicţa mi se stinge».

Manole

Meștere Manole!
Zidul ră mă strânge
Ţitișora *mi plânge
Copilașu 'mă frînge!»

—
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13. Cringul. Măcesul.
Crîngul este o pădurice rară de
» crîngul se află în apropierea satului

copăcei. Une-ori
sai a orașului.

„Primăvara şi vara crîngul s6mănă cu un orăşel frumos,

” al cărui locuitori veseli îşi petrec
„—

«Şi oraşul cel frumos:

vremea

Ori-ce

cântând.

colţ şi ori-ce loc

Prtă nume: crâng frunzos. | Are-o fl6re şi-un boboc.
Şi poporu-i mititel

Tot pavagiul

e pe pod

Numai pas&rele 'n el!»
M6le, verde, fără glod.»
„ În erîng ceresc tot felul de copăcei, precum: Aluni,
carpini, tufani, arţari, jugastri, măceși şi alţii.
Copiii mai bine cunosc alunui;, pentru alunele sale şi
măceşul, tot pentru fructele sale cele roşidre.
|
E

a

Măceşul

este

un

copăcel,

ce

creşce

Până la înălţime de 1 metru şi mai
bine. El are tulpină cu mai multe ra-

muri şi pe tot locul cu ghimpi. Frunzele lui sînt subţiri,

de

deschisă şi de formă

col6re verde

lunguiaţă.

Flo-

rile îi sînt roşidre şi, din jos,cuo
umflătură. Fructul, când a încetat de
crescut,

prin

August,

are

mărimea

unei ghinde măricele, cu care s6mănă
şi la formă. Tâmna, când s'a copt, fructele sînt de col6re roşie şi, după ce le-a brumat, încep să se înmoie. In
năuntru, fructul are o mulțime de seminţe mică, gălbuie,
scămâse şi acre. Copii mănâncă fructele de măceș;

dar ele, mâncate în măsură mare, produc dureri prin
stomac şi aiurea. Din măceşe, când sînt e6pte, se tace
un soiii de dulcâţă şi de majun. Se întrebuinţăză şi ca
doctorie.
" Une-ori măceşul se sădeşce şi prin grădini, ca să se
altoiâscă pe tulpina şi pe ramurile lui trandafiri de
grădină, cară sînt înrudiţi cu dînsul.

C. de cit. p. el. ÎI prima. rur.

—
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"14.

Ghicitâre.

_Ciuta mare
Ședem

cale

Și așteptă
Carne mâle.
Ghici ghicitorea mea,
Ce e?

175. Istoria vameşului şi a fariseuluj.
Intr'o di, mergeă Domnul lisus spre Ierusalim. Atunci
se apropiară de dinsul unii, cari se năd&jduiau întru
„sine cum-că sint drepți şi defaimau pre cei-l-alţi. Aces_tora,

Domnul

le spuse asemănarea saă pilda următâre:

"<Doi Gmeni sau suit în biserică să se rOge, unul fariseii și altul vameș. Fariseul stând, așa se rugă întru

sine : Dumnedeule, mulțumescu-ţi că nu sunt ca. ceil-alți Gmeni răpitori, nedrepti, nerușinaţi, sau ca şi acest

vameș. Postesc de două-ori în s&ptămână; dati deciuelă
din tâle câte câştig... Iar vameșul, dedeparte stând, nu

vrea nici ochii să, la cer să-și ridice, ci îşi bătea pieptul

„dicând: Dummedeule,

Dic vouă, s'a-pogorit

milostiv

acesta

fii mie,

mai

păcătosul 1...

îndreptat la casa

sa de cât acela; că tot cel-ce se înalță pre sine se va
smeri ; jar cel-ce se smeresce pre sine se va înălță».

176. Iubirea de mamă.— Cântec.
A venit un lUpD din cring,
Șalergă prin sat sd fure
Și să ducă

|

în pădure

Pe copu, cari plâng.
Șa venit da nol, la pârtă.
„Sam eşit că co nuca:
—< Lup flămând, cu rel cojâce,
Îlal la malca să te făce I»—

Li chemam pe lup încâce..
EI fugiă 'ncotro vedră.
—
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mo

Jeri. pe drum

uk Om

Sărac

Întrebă pe la vecine:
—c«Portă-se copil bine?
Daca nu, să-l div în sac!y—
Șa venit la noi,la pârtă
Ș'am eşit căi şi i-am spus :
—a« Puiul

Au

fl

LA

sărac;

Du-te,
Ș'a

me

dai,

e bun

dar

nam

du-te!» —Și

venit un

şi tace,

şi du-ten pace!
ce-ţi

negustor

Plin de bani, cu vîlfă mare.

Cumpără copil, pe care

Nu-i

face

sa dus,

Zubesce mama

-

bor,

Șa venit la noi, la portă
Șam eşil şi Pam certat:

—c Val nză tu, nici împăratul

Bam, să-mi cumpere bălătul!
Plică-n sat, că-l mare satul !

„Plecă, pitică» — Ș'a plecat.

193. Pânea nâstră cea de tâte dilele,
diă-ne-o nouă

astădi.

Eră prin luna lui Iunie. De mult nu plouase, Cerul,

eră așa de limpede, în cât nu se zăriă nicăiri nic un

mouraș. S6rele parcă nu încăldiă, ci dogoriă. Apa din
gârle secase demult. Arborii, ierburile

și florile parcă

erai opărite. Muncitorii la câmp şi aminalele cu greii
găsiau câte un isvor, de unde să-şi stâmpere setea

chinuitâre. Și găile în sbor cereaii plâia de toți dorită.
Un plugar —cu frica, lui D-dei — ieşise, cu fiul să
afară la câmp. El voiă să v6dă cum mai stai holdele,
care adi, mâne trebuiau să fie de secerat.
4

Când v&dură

ierburile

pârlite

şi mai

chircite de marea ferbințelă, plugărul

—163—

ales

spicile

stete locului,

ÎŞI

AS

|

ridicâ ochii spre cer și, plin

de încredere, se rugâ aşa:

— «Dâmne, D-geule! Tu eștă Tatăl nostru cel din
cer. Ei am muncit şi am făcut tot ce mi-a, fost prin

putință. In tâmnă și în primăvară, am arat, am seminat. Holdele le-am îngrijit. Şi tu Dâmne, până acum

ne-ai trimis la vreme și plâie şi căldură. Toţi ne bucuram

de bogatele

Dumnegeule,
Trimite:ne

fie-ți

daruri,

ce

ne

hărăzesci,

milă de noi și de

bine-făcătârea pl6ie la vreme, ca, să nu pe-

rim de fme, nici noi Gmenii cei păcătoşi,

lâcele

Dâmne,

acum înainte!

cele nevinovate! Fiul

ne-a povăţuit

aşa:

„Cereţă

nici dobi-

tei cel iubit, Isus Christos,

şi vi se va

dă vouă!“

+

Te rugăm cu umilință : „Pânea nostră cea de
tote
dilele dă-ne-o nouă aslă-di.“ Apoi, parcă mângăiat
și întărit, plugarul încunjurâ cu fiul 's&u, lanul lor,
care
adi mâne avea să le dee pâne cu prisos.
|

Si D-deii ascultă

cererea

plugarului

nostru.

Cerul

începi să se înnoureze Și, chiar în diiia acea, o
plâie- |
cu belșug recori aerul și adăpâ pămîntul cu tâte
ființele luj.
|

Câmpul se înveseli ; livedile își căp&tară
deța; țărinele parcă reînviară. Şi paseri,
și Gmeni își stâmprară setea Și mulțumiră
In curînd se începă secerișul şi trieratul.

iarăși ver- |
şi dobitâce,
lui D-geu. j
Bobele din |

griul trierat se măcinară şi din făină se făcăi pânea.

cea de tote dilele.

D-deii ascultă rugăciunea
inima curată, Pânea mostră

nostră, când cerem cu
cea de tote diiele, dă-

ne-o astă-di.
Deci, tot creştinul trebue să se râge

în fie-care di,

la Tatăl cel din cer, care nu-l lipsesce de pânea
cea |
de idle dilele, care pentru trup este mâncarea, iar pen-.

tru suflet este înțelepciunea cea adevărată.
«Și care om este acela, de la care, de va
fiul seă pâne, a pidtra va da luă 2»
|

%*

%

x

cere

«Pânea nostră cea de tote dilele dă-ne-o nou&
aslădi» este a patra cerere din Tatăl nostru,
—
.
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178. Neagoe- Vodă
“Cu

zidirea

temelia

bietei

si Meşterii

neveste,

a lui

Meşter-Manole,

în

Mănăstirii, lucrarea aveă spor. Zidurile nu se mai
surpai și, în puţină
vreme, se isprăvi Mănăstirea întregă.
Toţi meșterii eraii

veseli, numai meșterul cel mai mare, Ma-

nole,

eră trist şi a-

mărit.

Negoe-Vodă a fost,
vestit că mănăstire'a
este gata. EI plecâ s'o

vEdă, so sfințescă, și
să se închine.
|
lată ce spune mai
departe legenda :
— Pe
Pe un
Negrua să

Argeș în jos,
mal frumos,
Vodă vine
se închine

La cea mănăstire,
Falnică zidire.

Mănăstire naltă
um wa mai fost altă.
Domnul 0 privid,
i se 'nveselid.
2 asifel grăi:
—< Voi, meșteri zidari,

Dece meșteri mari.
pune-ți-mă cu drept,
u mâna la piept.
De-aveți meșterie
a să-mi faceți ie.

tă mănăstire

Mult mai

buminosă

Și mult mai frumosă 2» —
Jar cei meșteri mari
Calfe şi zidari,
Cum staă pe grindiș
Sus pe coperiș,
Vesel se mândriaă
Ș'apoi răspundea :

—

«Ca noi meșteri mari,

Calfe și zidară
Alţii nică că sînt
Ze acest pământ !
Află că noi șcim
Ori când să zidim
Altă mănăstire
Pentru pomenire,

Mult mai lumândsă.
Şi mult mai frimosă |

entru pomenire, .
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ridicâ ochii spre cer și, plin

de încredere, se rugâ aşa:

— «Dâmne, D-geule! Tu eștă Tatăl nostru cel din
cer. Ei am muncit şi am făcut tot ce mi-a, fost prin

putință. In tâmnă și în primăvară, am arat, am seminat. Holdele le-am îngrijit. Şi tu Dâmne, până acum

ne-ai trimis la vreme și plâie şi căldură. Toţi ne bucuram

de bogatele

Dumnegeule,
Trimite:ne

fie-ți

daruri,

ce

ne

hărăzesci,

milă de noi și de

bine-făcătârea pl6ie la vreme, ca, să nu pe-

rim de fme, nici noi Gmenii cei păcătoşi,

lâcele

Dâmne,

acum înainte!

cele nevinovate! Fiul

ne-a povăţuit

aşa:

„Cereţă

nici dobi-

tei cel iubit, Isus Christos,

şi vi se va

dă vouă!“

+

Te rugăm cu umilință : „Pânea nostră cea de
tote
dilele dă-ne-o nouă aslă-di.“ Apoi, parcă mângăiat
și întărit, plugarul încunjurâ cu fiul 's&u, lanul lor,
care
adi mâne avea să le dee pâne cu prisos.
|

Si D-deii ascultă

cererea

plugarului

nostru.

Cerul

începi să se înnoureze Și, chiar în diiia acea, o
plâie- |
cu belșug recori aerul și adăpâ pămîntul cu tâte
ființele luj.
|

Câmpul se înveseli ; livedile își căp&tară
deța; țărinele parcă reînviară. Şi paseri,
și Gmeni își stâmprară setea Și mulțumiră
In curînd se începă secerișul şi trieratul.

iarăși ver- |
şi dobitâce,
lui D-geu. j
Bobele din |

griul trierat se măcinară şi din făină se făcăi pânea.

cea de tote dilele.

D-deii ascultă rugăciunea
inima curată, Pânea mostră

nostră, când cerem cu
cea de tote diiele, dă-

ne-o astă-di.
Deci, tot creştinul trebue să se râge

în fie-care di,

la Tatăl cel din cer, care nu-l lipsesce de pânea
cea |
de idle dilele, care pentru trup este mâncarea, iar pen-.

tru suflet este înțelepciunea cea adevărată.
«Și care om este acela, de la care, de va
fiul seă pâne, a pidtra va da luă 2»
|

%*

%

x

cere

«Pânea nostră cea de tote dilele dă-ne-o nou&
aslădi» este a patra cerere din Tatăl nostru,
—
.
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178. Neagoe- Vodă
“Cu

zidirea

temelia

bietei

si Meşterii

neveste,

a lui

Meşter-Manole,

în

Mănăstirii, lucrarea aveă spor. Zidurile nu se mai
surpai și, în puţină
vreme, se isprăvi Mănăstirea întregă.
Toţi meșterii eraii

veseli, numai meșterul cel mai mare, Ma-

nole,

eră trist şi a-

mărit.

Negoe-Vodă a fost,
vestit că mănăstire'a
este gata. EI plecâ s'o

vEdă, so sfințescă, și
să se închine.
|
lată ce spune mai
departe legenda :
— Pe
Pe un
Negrua să

Argeș în jos,
mal frumos,
Vodă vine
se închine

La cea mănăstire,
Falnică zidire.

Mănăstire naltă
um wa mai fost altă.
Domnul 0 privid,
i se 'nveselid.
2 asifel grăi:
—< Voi, meșteri zidari,

Dece meșteri mari.
pune-ți-mă cu drept,
u mâna la piept.
De-aveți meșterie
a să-mi faceți ie.

tă mănăstire

Mult mai

buminosă

Și mult mai frumosă 2» —
Jar cei meșteri mari
Calfe şi zidari,
Cum staă pe grindiș
Sus pe coperiș,
Vesel se mândriaă
Ș'apoi răspundea :

—

«Ca noi meșteri mari,

Calfe și zidară
Alţii nică că sînt
Ze acest pământ !
Află că noi șcim
Ori când să zidim
Altă mănăstire
Pentru pomenire,

Mult mai lumândsă.
Şi mult mai frimosă |

entru pomenire, .
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1%9. Parabola bog atului nemilostiv.
«Şi ne iârtă nouă greşelele n6stre, precum

și noi greșiţilor nâstre.>

(Si. Mateiii Cap.

iertăm:

XVIII, ver. 23-65),

Domnul lisus Cristos a spus odată apostolilo
r să$
ceea ce are să se întimple Gmenilor nemilostiv
ă, cart

nu i6riă greşelele greșiţilor lor. Mântuitorul le-a.
dis:

<A fost o dată un împărat, care a voit să iee
seamă
slugilor sale. Și începând el a lua seamă,
i-au adus.

la dînsul

pe

un

datornic,

talanți (cam 40!/, miliâne

ce-i

eră

de lei).

dator

cu

10,000 de:

Şi fiind-că

acest
nu avea să plătescă,a poruncit domnul să-l vîndă a:
pe“
el,

și pe soția lui, și pe copii, și pe t6te câte aveă,
ca!
să plătâscă.
Atunci

cădă 'datornicul

acela la picidrele stăpânului

4

și îl dise: — Dâmne mai îngăduesce-m& pe mine,
şi-ţi:
xoiăplăii tot,
i
Și, milostivindu-se Domnul, i-a dat drumul slugei
și.
i-a, iertat lui şi datoria.
lar -când

leși sluga

”

acea

de

la stăpânul

|
milostiv,

a;

„dat peste un soț de al săi, care-i eră lut dator
numată

100 de dinari -(câți-va leișori),. ȘI apucă pe dator
nic şii
„înce
pu

a-l sugruma,

dicendu-i:

« Plătesce-mă, ce-mă
nicul acela la picidrele
«Mai îngăduesce-mă pe
Dar creditorul n'a vrut,

eștă dator!
creditorului
mine, Și-ţI
ci mergând,

Atunci cădii datorȘi-l rugă, dicendu-i:j
voi plăti toti» —i
la băgat în tem-

niță până când va plăti datoria:
Atunci soții lui, vădând cele ce sau

întristat forte şi aii mers
tote cele ce sai făcut:

Atunci domnul

milsă și i-a dis:

de ai

a chemat la sine

|
:
întîmplat, sau;

spus domnului

lor

pe sluga cea ne-i

«— Slugă viclenă! eu ţi-am iertat ție (6tă daloria,ţ
fiind-că me rugaseşi. Dar ţie nu ți se cadea să-ți fief
-milă de tovarășul teu, precum şi mie mi-a fost milă
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de tine? Şi mâniindu-se

domnul lui, Pa dat pe elchi-

nuitorilor,“ până ce va plăli t6tă datoria.
” Așa și Tatăl me cel ceresc va face Y0uU6, de nu
veți ierta din inimile. vostre, fies-ce- carele frateluă
sei, greșelele sale !
Cu tâtă inima să iertăm altora și cuvintele de ocară,
cu care ne valămă şi să dicem: «fraţilor» chiar şi celor
ce ne urăsc pre noi.
Să lertăm și datoriile, când. datornicul nostea este.
„în neputinţă să ni“le plătescă. Numai aşa pulem să
cerem lui D-dei „și ne icrtă nouă greșelele nostre,

precum

şi noi tertăm greșiților noștri !

Acâsta: este

cererea

a cincia

din

Tatăl nostru.

180, Riu, lac, baltă, mlaştină.
Munţii, de obiceii, sint acoperiţi cu păduri. Apa, ce se for„_ m6ză în păduri din plâie şi din zăpadă, încetinel se strecâră
în pămînt. Apoi, la pâla muntelui saii a d6lului, acea apă se
zburdă în colcote până ce iese iarăși din pămint, adică fzvo-

reşce. Isvorul apelor se află mai ales în fundul văilor. Apa de
izvor este prâspătă şi limpede;

ea este cea mai bună apă de

b&ut. Sint și izvre de apă sărată și de apă minerale.
Apa ce curge din izvor, formâză un pârîă. Pâriul caută
locul cel

mai aședat

al

văii. Pârafele, în

calea lor, adesea,

întâlnesc trunchi de copacă şi stânci uriașe. Atunci, apa sare
preste acelea, se

asvirle de sus

în jos-şi formâdă mici cascade, saii mari cataracte,
Din mai multe, ce se în- -:
tâlnese în cursul lor, se
naşce_ o gârlă. Dar și
gârla mereii primeşce, din

drâpta și din stânga, altepâriie Și gârle mai mică.
0

gârlă mai mare se chimă râă.
Apa din gârle şi din riuri invirteșce morile de apă.

riură, plutaşii duc. plute. Sint riuri forte late şi

Pe

fârte adânci

ce se chiâmă fluvii. În ţâra nâstră, singurul fluvii este Dunărea.
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7.

Pâriul, gâria, riul şi fluviul sing ape
curgelore. Locul pe
unde curge apa, se chiâmă albia apei.
Cele două margini ale
» albiei se die fărmuri. Ţărmurile ridi
cate se chi6mă maturi,
„Locul unde apa
mănâncă malurile
se chiemă cotitură 'sai sin. Lo-.
cul, unde o apă
curgătâre se varsă în alta, se nu-

meșce gură saii
confluența
apelor. Apele mai
mici, ce se varsă
intr'altele may
mari, se dic aflu-

_enţiă aceleia. Tre-

Să

cerea preste ape-

le curgătâre se
face cu luntri, cu Poduri umblătâr
e şi stătătore.
In fie-care ţinut, se află și apă stătător
e. Apa stătătâre ce
sâcă
câte-odată

odată de pe

un

se numeșce

Bălfoc:

far dacă

loe aşedat, se chiâmă

apa

baltă.

nu sâcă nici

In bălți sat

smârcuri, adesea se vede fundul apro
piat, subt apă. De obicei, în bălți, se afă stufişuri și papu
ră. Asemenea Dălţi sait
păminturi înmujate se chi6mă
mlaștine. — 0 apă stătătâre
și mai mare şi mat adâncă se nume
şte heleșleă, saii lac; iar
cea mai mare apă stătătdre este
înărea, care se întinde cât
vedi cu ochii și este adâncă de
mai nuulte deci sai chiar şi

sute de metri. Pe mări, umblă cele
mai mari corăbii și vapore.
De multe

ori vedi în mijlocul unet ape
câte o bucată de
pămint uscat. Acea se chiâmă znsu
lă, Dacă o bucată de pămint uscat este impr

ejmuilă cu apă numai de trei
părţi, atunci
îi dicem peninsulă. Partea cea
mai înaintată în apă a unei
peniasule se numeşce cap.

Locurile băltose și mlăștinse

pentru

Omeni.

ra

—
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nu sînt

sănătose

181. Barza sau cocostâreul.
Po —«Ce

gâscă mare amivădut pe casa lui nea Tudor»,—

dise într'o qi Gheorghiţă cel de 8 ani, către tatăl
săii,

scare eră preotul satului.——

i

«Ia spune Ghiţă, cum eră gâsca ta b—
«Aveă nișce picidre lungi, lungi, şi roșii.
Şi ciocul îi

eră forte lung şi tot roşu ca piciGrele».— Atunci
tatăl

arătă lui Ghiţă un

chip de barză,

qicându-i :—<Ce dici

tu, Ghiţă; despre chipul ăştii pasări ?»—
<A

! ce bine sâmănă

-casa lui nea

cu

pasărea

ce am

vădut'o

pe

Tudo
r 3
b—

«Ins&mnă-ţi, Ghiţă, pasărea aceea, nu e gâscă,
ci barză

sai

cocostâre.

Vedi,

barza

este

mai

înaltă

decâţ gâsca.

Are ciocul lung, drept şi ascuţit, capul mic,
gâtul de.-.
asemenea lung şi subţire. Trupul berzei este
lunguieţ
Cele două aripi sînt mari, cu pene negre la
virf. Picădrele îi sunt lungica nișce piciorânge şi,
până din

“sus de

genunchi,

sînt golaşe.

e

Ele sînt, ca şi ciocul, roşii

ca cărămida. Barza calcă rar şi
măsurat, întocmai ca un om mân-

dru. Când

zbâră, îşi ține

gâtul

drept şi picidrele întinse, par'că
alunecă prin aer. Barza jubeșce

să fie curată. Ea dârme într'un

picior și cu ciocul ascuns în penele gâtului.
|
Berzele trăiese pe lângă locuri
bălt6se și mocirl6se. Acolo, lesne
își găsesc hrana lor: brâșce, şopârle, şerpi,
gândaci şi

tot felul de gângănii, ce strică
Barza

este o pastre

bucatele de

pe

câmp.

şi al

case-

fârte folosilăre.

Berzele îş fac cuibul pe: vîrful arborilor

“

lor. Femeiușca face 2 până la 4 ouă, din care
scot nișce
pui, la început forte slabi, pe cari îi îngrijes
c amândoi
părinții cu multă iubire. Le fac și fel de
fel de jocuri.

Către sfîrşitul lui August, berzele se duc de
la

în ţinuturi mai căldurâse.
—

In primăvara
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următâre

noi.
ele

se întorc,

tot: d: ana la aceeași. casă, unde

aveai

cuibul i

anul trecut. Barza este o pasăre cdletore.
“
De un neam cu barza este cocorul şi stârcul, sati |
balianul, care pe creşcet are un pămătuf de. pene, ce: i se lasă pe câfă.
|
:
Barza, cocorul şi stârcul, pentru picidrele lor lungi, .
se numesc paseri piciorânge.

Berzele, cocori, privighitorile, cucii și rîndume- :
ele sînt paseră

călăldre.

|

E

182. Și nu ne duce pe noi în ispită.
__ Intro di, Fănică își scria, temele şi își învăţă

iile în camera, sa.
Afară

lec-;

i

eră, forte frumos.

Radele

cele călduțe

ale

s6-:

relul se apropiară de ferestră, intrară. zimbind în odăița, 4
„lui Fănică

o

şi parcă1 diseră:

— «Băeţele, de ce stai tu aici singur? Vino afară |
și te jâcă la căldura cea dulce a s6relul!»
Dai

Fănică

nu se opri din lucru ci își dise:

«Ved eu bine că voi vreți să mă duceţă în îspită, Î
să-mi las lecţiile nefăcute. Dar ei astă-qi diminsţă în $
Tatăl

«Si
voii

nostru

nu

m'am rugat

să mă

ţii

de

cuvint.

treba și apoi voii veni!
lucrul s&ă.
Nu
ciocul

lui D-deă

ne duce pe noi în

treci mult
în geam.

Mai

viclenă și îi dise:

privi

păsărică
pe

Fănică

dis:

De

întâii să-mi

«Și Fănică
-

și jată-o
Ea

și am

ispită».

urmâ

acea

&

înainte cu &
d

veselă
cu

ei

isprăvesc

o

dete cu
căutătură 3

—— «Vino cu mine băețele! Pomii sunt înverdiţi,
florile sunt înflorite. Grădina este ca un raiu. Cerul eăi
senin şi frumos. Ce stai tu aci în odae, ghemuit la 4

masă ? Hai la joc, la veselie!»
Dar Fănică
punse:

nic acum

—

nu

se opri din lucru,
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si
ci TES-

„"— «De giaba, păstrică draă, orei tu să mă “ducă
- în ispită. Dis-de-diminâță m'am rugat lui D-deu, din.
suflet, : și am dis:» Si nu ne duce. pe noi în ispâtă t:
«Şi

vroii

să mă

ţia

de cuvint.

Lasă-mă,

mai

să-mi isprăvesc lecţiile şi apoi voit veni». Și
tot scria înainte.
i
Dar el nu isprăvise bine vorba cu păstrica,
iată că cireșul de lângă ferâstră, cu o ramură
cată cu cireşe frumose și copile, la geamul lui
par'că-i

—

Astă. n6pte

sau

de lucru şi vino în
— «De giaba mă
şele tale! D-deu nu
Intâiu să- mi termin
nică

|
- când încăr-.
Ionică,

dise:

«Ce atâta silințţă, băețele! Ia

mele.

întâi:

Fănică

își citiă

copt

tote

uită-te la cireşele--

pentru

tine.

Lasă-te-

câce!»
N
ispiteșci și tu, cireşule, cu cire-mă lasă să m& ducă în 4Spită..
lucrul şi apoi voii veni!» Si Fă-:

înainte

lecţiile.

In sfirșit şcolarul nostru îşi isprăvi frumos tote lec--țiile. Atunci își adună iute cărțile Și caetele, le așeză.
în ghiosdan, şi apoi dete luga afară prin grădină, sărind şi cântând. Ce frumos îi zimbeau acum razele screlui ! Păsările i cânta cu. plăcere !
Cireşul i dă

cireşe. Si Fănică se

desfătă

nici o grijă, căci își sfirşise, cu bine,
“pe dintregul datoria,

acum fără

|

şi-şi îndeplinise -

„Fănică nu sa lăsat să fie dus în ispilă de poftă
după cireşe. EI na putut fi îspilit nici de plăcerea
cântecului păsărelei. Si nici radele cele sirălucitâre ales6relui

nau

statornic

„el merei

putut

în. bine.

să-l

ispilescă.

Fănică

eră

un

şcolar.

EL învinsese ori-ce ispită, fiind-că

se gândiă și înțelegea bine vorbele
:. «Si nu»

ne duce în ispilă, ce le diceă, în t6tă divă, în ruga
Domnului.
Poltele te ispitesc către multe lucruri şi fapte neiertate. Pizma, mânia, ura, şi resbunarea adesea. te duc
îm ispită să facă reu de aprâpelui. Aceste patru rele îţi strică inima şi-ţi amărăsc vieţa. — Vrei să. scapi:;

de dinsele? Fă ca Fănică: Gândeşte- -te și rGgă-te adesea, .
—
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Și urmeză, şi împlinesce rugăciunea: Si nu
me duce
pe noi în ispită.
«Si nu ne duce pe noi în îspită este a șesea
ce-

ere din « Tatăl nostru».

————————

183. Cei

trei

călători.

Intr'o frumâsă di de primăvară trei călători,
un măcelar,
un tabac şi un tâmplar, se întâlniră la umbra
unui stejar

"verde şi mare de la marginea drumului.
«Ce minunală,

cojă» | —

|

grăi tabacul, uitându-se cu deo-

sebită luare-aminte la crăcile vinj6se ale stejarului.
— «AY
pute să tăbăceşci cu ele o sută de pică de bivol.
câr fi mare pagubă săi fei câja» — răspunse tâmpl
arul.—
«E minunat

lemnul,

şi dacă

Vai uscă bine, ai scâte din el

cele mai frumâse uși de biserică și nișce cercevele
de ferestre
cari ar ţine sute de an).

— «Se vede bine, că voi nu sciți să preţuiţi un
stejar,
aşa de frumosi — strgă măselarul cam supărat.
— «N'ar
fi Gre un păcat să se taie ori să se cojEscă
un stejar, care
face atâta ghindă, încât poți să îngrași pe
fie-ce an cinci-

_<Jecă de porci dintr'insa ?
Și timp

asupra

îndelungat

stejarului,

pe

cei trei călători
care

numai

măcelarul

întreg și sănătos, ca să rodescă mai departe.

-

Fieş-cine

prețuieşce

lucrurile

pote2, el însuș să le tragă din ele.

|

se certară între sine
Voi- ă
să-l lase

după folosele,

pe cari le

184. MOriea, meșterilor și a lui Manole.
După

ce Neagoe-Vodă

audi

pule să facă o biserică și mai

de la meșteri, că ei ar

frumâsă şi mai lumi-

n6să decât a sa, se hotări, în gândul său, să-i pi6rg
ă.
Domnul se temeă adică ca nu care-cumva
urmașul
stă, la scaunul domniei, să strice acea măreţ
ă biserică

Și apoi, cu

poporul

chieltueli

noi și mai mari, să îngreuneze

spre a face o altă biserică.

Despre pierdarea celor dece

meșteri, așa glăsuieșce

cântecul :

« Domnu-i ascultă,

Din zid că ieşiă

Și pe gânduri

Un glas nădușit,
Un glas mult ubit,

stă...

Apoi porunciă,
„ Sehelele să strice
Scări să le ridice;
Jar pe cei zidară
4 Dece

Să

Care grei gemcă,
Și mereă, diceă,: .
—

meșteri mari,

«Manole, Manole,

Meștere Manole ?.

mi-i părăsescă

Zidul răi mă strînge
Țițișora-mă plânge,
„Copilașu-mă frînge,
Pitţa mi se stinge I»—

Ca să putredescă
Colo pe grindiş
Sus pe-acoperiș. —
Meşterii gândiai

Cum o audiă,

Şi ei își făceaă
Aripi aburătore
De șindrili uşore,
Apoi le întindea
Și "n vtzduh săriaă...
Dar pe loc cădeaă,.;
"Și unde pica,
Trupuși despicaă,
Jar, bietul Manole,—
Meșterul Manole, —
Când se încercă
D'a se aruncă, —

Iată caudiă,

Manea se perdea,
Ochi-ă se "'nvtliaă,..
Lumea

se 'ntorceă,

Norii
Și de
De pe
Mort

se 'mârtiaă,..
pe grindiș,
coperiș
bietul cădea !

Zar unde

cădea,

Ce se mai făceă?
O fântână lină,

Cu apă puţină,
Cu apă. sărată,
Cu lacrămă udată !

Aşa, a rămas acea sfintă mânăstire de Argeş,
dilele lui Neagoe-Voevod, până în dilele n6stre.

din

185. Brâsca.
Brâsca trăieşce, mat ales, în apă saii în locuri umede. Sint
brâșce mai mari și brâșce mai mici. Brâșcele ai mărime deo-

|

sebită.La trupul unei brâșce putem vedea cap, trunchii şi
pici6re. Capul brâșcei este turtit. Ea are corpul mare, lat și:
rotunjit; gura asemenea mare și ochi bulbucaţi.
—
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Ay

Scoica urechii îi “lipseşce cu totul. Cele două picidre din-.
nainte sint mai
scurte, decât cele
două din-dărăt,

Câda îi lipseşce
cu totul.

Trupul,

peste, toi, este în-

- ” velit într'o piele golașă, băl6să, care, de obiceiii, este verde
- cu dungi 6cheşe ori galbene, pe spinare.

Brâsca

pâte

trăi şi pe uscat, mai ales prin locuri erbâse.

In apă brâsca înndtă bine; ar pe useat mai mult sare, decât

* umblă. Ea se nutreșce cu vermi, cu melci golaşi, cu gângănii > şi cu alte animale vătămătâre ţerinilor. De aceea brosca este
un animal folositor. Broşcele se prăsesc din ouă. Din ouă,

” Yes, nişce

pui, ce nu sâmănă

de loc, la

început, cu parinţii!

: lor, Puii aceștia
ai formă de linguriţă. De aceea se și numesc!

puii de brâscă mormolocă. Mormolocii aii cap gros și c6dă:
£
lungă, Numai în câte-va dile, mormolocii se fac brâșce.
Cântecul brOşcelor este un ora-ca-ca! ora-ca-ca, co-a-cs!,
- co-a-cs! jar în spre sâră un u-u! u-u! u-u!

Când cântă brâsca, se umflă tot mereii. până ajunge a A
- ca o minge. De aceea, unui copil, care vr6 să se pârte ca un:
- om

mare, îi se dice: —

«Se umflă ca un broscoită |»

,

Carnea din picidrele de din-dărăt, este bună de mâncat.
Sint mai multe soiuri de brâşce: Brosca de baltă, care:
este mai mare: boul de baltă, eare mugeşce n6ptea, în lacuri,
ca boii: bu-hu-hu! bu-hu-hu!

„Sint broșce riîlose, cu un fel de bube scârbise pe pele. 4
. Apoi brotăcelul, cel frumos, verde deschis, care îl vedi urcat
pe ierburi mai măricele și pe pomi.

*

I&rna, brâșcele se ascund în pămint. :
Dacă tai o brâscă, vedi că are, întocmai
> 70Ş, dar rece.
Broşcele
dar rece.

trăiesc şi în apă şi pe uscat.

—
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ca peșcii, sânge
Ele ati Sânge

roş,

186. Ci ne mântuesce de cel r&ii!:
Eră o di de iernă. Elenuţa” şi Săftica cerură voe de
ia mama, ca să mergă la o mătușă a, lor, care ședeă,
__în satul din apropiere. După prânz se îmbrăcară bine,
își luară furcile de tors și plecară la drum.
|

Fetiţele mergeau vesele înainte. Ele aveati să trâcă
şi prin o mică pădure.
Pe neașteptate incepu să ningă din ce în ce tot
mai tare. Se porni un viscol cumplit. Pe dată zăpada
(nămeţii) astupâ. calea. Bietele fetițe nu mai sciau în.

colro

să

apuce.

Noptea se apropiă "repede. Drumeţele fură cuprinse
de spaimă. Ele tremurau ca varga. Se gândiai, la întunericul nopţii, la lupi, la dihănii. Nu-mai sciaii în
cotro să se întorcă și ce să facă... Incepură să plângă
amar.
Apoy

se gândiră

la Dumnedei.

Ele

începură să dică

« Tatăl nostru». Si, când ajunseră la vorbele, ci ne mâmtuesce de cel trei, cădură în genunchi şi repetară
de trei ori vorbele acestea. Apoi se ridicară ȘI se ujlîn tâte părţile.

In apropiere, zăriră, cam îndoit, după nisce copaci,
un tufiș des. De pe acesta n'apucase să cadă bine
frunza. Preste frunză se îngrămădise zăpada în cât
formă un fel de coperiș. In. virful unei furci” de a lor

legară

o basmă

roșie. Apoi

o împlântară

în acel

tufi ÎȘ.

Si ele se viriră înăuntru.
|
Viscolul suflă cu furie şi astupâ intrarea colibel. Vijiitul vintului, freamătul pădurei şi glasul bufniței umplură de grâză pe sermanele fete. Fel de fel de gân-.
duri rele le irecură atunci prin minte. Se gânâiră Şi
la supărarea părinților, dacă ar fi aflat de sorta lor.
Dar, mai pe urmă, tot gândul şi “t6tă nădejdea lor.
ŞI-O puseră în- Dumnedeii.
Ele sciau din casă și de la şcolă că numai singur
Dumnedeă le putea ajută în primejdia, în care se

aflaii. Atunci îngenunchiară ele
—
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şi mai

diseră

odată,

?

tară

7

cu multă încredere,

Tatăl. nostru. Și

repetară iarăşșk -

de trei ori cuvintele: Ci ne mântuesce de cel râă.
Apoi, liniștite și inimate, se strinseră una lângă alta

Și adormiră.
A doua, di ieșiră la pădure după lemne, mai mulţi
săteni. După basmaua cea roșie, agățată de furcă,

aflară pe fetițe și le duseră acasă, Ele spuseră părin_ţilor întâmplarea și împreună, mulţumiră lui Dumnedeii
că în n6ptea acea le-a ' mântuit de cel reu, în mijlocul pădurii.
Reul,
tuescă

de care în Tatăl nostru
Dumnedeii,

nu

e numai

cerem
mortea

să ne mânși Jocul,

și

înmecul, și resboiul, și fometea. Răul e și neascultarea şi nesupunerca la ceă mai înţelepţi. Reut

este și lenea, și minciuna,

și nedreplalea

și pizma

şi mânia. Tote aceste rele necăjesc și amărăsc vița

|
Gmenilor.
De acea, de câte ori un gând necurat sai o poftă
neiertată, or o faptă rea să încuibă în inima n6stră

și de câte ori ne amenință o primejdie de unde-va să

ne

îndreptăm

cu încredere,

către Tatăl nostru
deabăvi de cel rău.

cel

și cu

nădejde,

din cer Și,

şi cu iubire.

de sigur,
,

ne va

Cuvintele : «Ci ne mântuesce de cel râii» formâză
a șeptea şi cea de pe urmă cerere din Tatăl nostru.
187.

Ariciul.

Lică, un băieţel de vre-o Ș6se ani, alergă
într'o
prin grădină. De odată el se opri pe loc
şi începu

chieme pe Mitică, frate-săii mai mare :

— «Nene! nene! uite colea, ce minge
mare, n5gră
cu ţepi! Cine o fi aruncat!o aci la noi?»
Mitică se apropiâ; se uită Şi dise:

— «Nu e minge, puiule!

E un dobitoc viă,

gi
să
şi

Vedi! în

loc de păr, el are ghimpi, pe tâtă spinarea.
E un arici P
— 176 —-

» <Şcii

tu ce face el eu: ghimpii? Când simte vre-o primejdie,

îndată

se

face

ghem; se stringe cocoloş.
Atunci nimenea nu pâte

să-l apuce nici cu. mâna,

* nici cu

botul.

Ast-fel

apără el de duşmani.

se

Ariciul e mic şi burdu-

|
şit ca un purcelaş; are un
botişor ascuţit; nișce ochişori forte vii ; nişce
urechiuşe
mică de tot şi patru lăbuţe, scurticele. EI
umblă iute
prin păduri și prin grădini, îi place să r6dă
pâme şi
seminţe. Când găseşce ouă în cuiburi, el le sparg
e și le
sorbe; iar când se pogdră prin gropi şi prin
pivnițe,
el ucide şerpi și ş6reci, şi îi mănâncă.
Ce credi? Este şi ariciul bun de ceva ?
Mai şcii cântecul ariciului 2

188. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, în vecii vecilor. Amin.
Inainte şi ceva după mârtea

Romanilor

se întindea,

vorba

lui Traian,
Românului,

împărăţia
peste

nouă

ieri și nouă mări. De puterea împăraţilor roman
i
iremurau dușmanii; de bogăţiile şi de mărirea
lor
se minună lumea. Minunăţia și puterea și mărir
ea,
imperaţilor de la Roma nu aveai, nu ai ȘI nu
vor

avea semân

pe lume.

„Pe atunci însă împărații

Și într'o vreme,

romani

deteră porunci

”

nu erâu

creștini.

aspre să se asuprâscă,

să se chinuiescă și să se omâre creștinii. Sute şi mii

le creștini muriră, ca mucenic,
Intro

di, iată că slujitorii

pentru

duseră

i pe un episcop creștin cu părul

mp&ratul

îi ceru să se lepede

legat

albit

sfinta lege.
la

de

de Christos,

mperăție și putere şi mărire nu

se

împăratul

bătrîneţe.
a

vede

uNOsce nimeni, cum diceă împăratul.
— «Te înșeli, împerale, r&spunse episeopul
€:. de cit, p, cl. H prim

rur.

—
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căruia

și wo
cu tă19

sr

- xie— «Cerul şi pământul şi văzduhul și mările cu tâte
făpturile formeză împărăția cea nemărginilă a lui

Christos și a Tatălui

iune!

din cer.

Lumea şi

și înfricoşatul fulger, care aprinde

lăți puternice, î6te le-a făcut

Tatăl

grâznicul.

și fărimă

cel din

cer,

ce-

numai

„cu puterea, cuvintului:a dis și saă făcut. Şi câm„piile mănsse și pădurile stufese și valurile spumegâse
“ale mărilor și cântecul cel dulce al păsărilor şi s6rele “
„Şi stelele cerului și oștile îngeresci spun mărirea, lui
"“D-deă.
i
lulă împerăţia și puterea și mărirea luă Christos
tinii
pot
tile
tra

şi a Tatălui din cer, căruia ne
— Popbrele de sub stăpânirea
resculă și pot să sfișie marea
cu generalii tăi, întro n6pte, se
ta și să-ți răpâscă puterea ia.

foc, o bâlă

Și mârtea,

închinăm no! creş- .
ta, împărate, se
ta împărăție. Oşpot sculă în conUn cutremur, un i

în tot minutul,

pot

să

te lip- ș

„_s6scă de mărirea ta cea strălucitore. Vedi dară, cum 41
a la împerăție, a ta putere și a la mărire sunt i]

de adi pe mâne, sunt trecelăre. *
Din contra împărăția tatălui ceresc,

odată n'o pote sfișiia, Imperăţia

vi]

|
nimeni

lui D-deă

este

nici
veci-

nică. Puterea lui D-qeii este nebiruilă şi mărirea lui
meschimbăcidsă,.

Imperăția și puterea și mărirea

luă D-qeu

ati

fost, sînt şi vor fi de la începutul și până la sfirşitul ȘI
lamei, adică în vecii vecilor.
«Cum poţi să credi, împărate, că m'aș pule lepădă 4
de

împăratul

împeraților,

de

D-deul

cel

adevărat?

]

Chinuesce-mă, taie-mă, aruncă-mă în foc; dar lasă-me&
|
să mor creştin!».
Apoi căqu în genunchi episcopul Și cu ochii spre

cer așa dete laudă lui D-deă: Jar

mesce

Tu

Domne

sufletul mei, că a ta este împerăția

terea și mărirea în veciă vecilor. Amin!»

pri- 4
şi pu-

Împăratul păgân fă mișcat de adevărul cuvintelor
episcopului. EI îi dete iarăş libertatea și porunci să
inceteze cu prigonirile asupra creștinilor.
>

—
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+

Creștinii cei
pat

de

relele

adevărați, când prin rugăciune
ce-i

bântuesc,

sati

doresc, daii laudă lui Dumnedeii

Ta este îmrerăția
vecilor. Amin.
„Partea

acâsta

și pulerea

din urmă

au scă-

ai ajuns la binele ce-l

cu cuvintele:

şi mărirea

în

«Că a
veciă

din Tatăl nostru se chemă

cuvinie de laudă, către D-eiii Vorba Amin însemn6ză dorința n6stră, că așa să fie, cum vrea D-dei,
+

Rugăciunea

domnâscă

are șepte părți: chiemarea,

şeple cereri și încheerea..

189.

—

Copila şi fluturelul.

„Fluturel cu mândre aripă,

Cu trup ușurel,
Ce-tot sbori din flore 'n fidre

Și nu stai niţel?

-

— 179 —

|

i

— „Stă, me rog, și te opţeşce
Din

lungul

teii drum,

Și cu mine dulce clipe
Mai petreci acum !

— „Haid să-ți aret colea 'n casă

Nișce jucării !
Haid' că mama mea

drăguță.

Bine le-o primi.
—

„Haid că iată se repede
Uriciosul vînt.

Și el pole să te-arunce.
Rei, jos la pământ!“

190. Șopârla şi șârpele.
Pe câmp,

pe locuri pletrose din

fața s6reiui,

vara adesea

„te pomeneşci că alunecă ceva prin J6rbă. Dacă
te uiţi bine,
observi că este o șopârlă. Bista de ea fuge ca trosni
tă. Şopârla este ca de 2 decimetri de lungă. C6âda ii
este mai lungă
decât corpul. Pe deasupra, este cenușie;
pe burtă, albă-verduie. Unele șopârle ati

patru, altele numai

două piciâre. Câda

se fringe forte lesne; dar în scurt, iarăș creşce la loc. Șopârla se nutreşce
cu insecte, cu vermi și cu brâşce.
Şopârla este un animal Jolositor.

- Şopârla nu face la nimeni nică un
re; căci ea nu pote să mușce. Să nu te temi de
șopârlă 7?
Mai grețos și mai uricios decât șopârla este şerpele.
Ba,
şârpele ce-i 'dic viperă sai năpârcă este chiar primej
dios,

fiind-că muşcătura

lui este

veninosă, încât

omul

viperă, dacă nu se caută, pote să și mâră,
Vipera este lungă de 5 până la:6 decimetri.
—
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mușcat de:

Este roșidră sai negrici6să.

Vipera, ca toți șerpii,

are numai
cap, trunchiii și câda. Picidrele
îi lipsesc.Ea se mișcă tărindu-se cu muschii pe pămint. Vipe
ra se pote lesne cunâşce pe
cele două vergi negre din dăr
ătul : capului, vergi unite in
forma de litera V mare.
|
Vipera trăleşce prin tufiş, prin irbă
și printre pietre, în faţa s6relui. Ea

își face corpul colac,

pi
|

Capul şi'l ţine

la mijloc. Așa pândeşce ea după
ş6- =

reci, după brâșce, după șopâ
rle și
după păsări mici, pe care le prin
de

şi le mânâncă. Dacă animalul prins
este mic, îl înghite îndată ;_dacă-i
mare, se încolăceșce îmmrejurul lui, îi frînge 6sele şi apoi
îl inghite.
Dușmanii viperei sint porcii, arici
i şi cocoslârcii,
mânâncă fără să le p6tă face vreun ră&ă.

cari o

Vipera este un- şârpe răi, fiind-că 'se
dă la om sati la alte
animale, fără s'o fi atins sati supărat.
De aceea se dice despre un om,
Când
rana cu
dadului,
se lege
cătura

care. face numai

răi altora,

că el este o vipe

ră,
viperea a Diuşcat pe cine-va, trebue
îndată să se ardă
iescă aprinsă, ori cu cărbune aprin
s, sai cu pidlra
ca să Y6să veninul dintr'insa. Este
lucru folositor să
rana sati mușcătura imprejur. Ca să
ne ferim de muşviperei, singurul mijloc este să
avem încălțăminte

gr6să, când trecem prin lived saii prin
păduri, unde se găsesc
vipere.
Cei

mai mulţi șerpi

stai şi în apă.
Berpele

este

pe uscat;

trăiesc

.
un

animal

șopârla este un animal

male târîtore, Pentru ce?

siricăcios

folositor.

Șerpii

dar

sînt

şerpi ce

şi primejdios ; iar

se numesc și ani-

Deprinderea, gramaticală. Din bucata
de citire Șopăârla
Și şerpele vei şei tâte substantivele. de gen
'bărbătesc, pe cele
de gen temeiesc și pe cele de gen amest
ecat !

—
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191. Nascerea lui Moisi.
Evreii se înmulţiseră forte în Egipet. Egiptenii
se
speriară de numttul cel mare al Evreilor. Ca să-i
mai
împuțţineze, regele Egipetului poruncise să se înece,
în:
apele Nilului, toți băieţii Evreilor.

Tot atunci, o femele evreică născ un băieţel. Prun-

cușorul

eră frumos

şi volos. Mamii lui îi fă fârte milă

de dinsul, căci mult eră

„_

băieţelul

drăguţ !

Ea îl as-

cunse și îl țină pilit vre-o trei luni de dile.
Dar copilul creşceă repede ; începeă să plângă tare
și să gungunescă, în gura mare. Mă-sei îl fu frică să
nu prindă
de veste slujitorii regelui. Dinşii, negreșit ar
fi luat
copilul cu da sila şi i-ar fi omorit pe amândoi,
şi pe
prunc și pe mamă.

x

Atună bieta mamă iși puse credința în Dumnedei; ea luă un coșuleţ ușor de papură, îl unse
pe

din afară cu smâlă, ca să nu se ude. Apoi culcâ
binișor copilașul în coșuleţ, îl duse plângând cu jale
până:
la malul gârlei şi dete drumul coşulețului pe
gârlă.

Coșuleţul pluti ușor d'asupra apei Şi, împins de
va-

luri, se opri ceva mai departe, printre

malul gârlii.

_irestiile de pe

Tocmai în diia aceea fata regelui se cobori
la gârlă
ca să se scalde. Când ajunsela mal, ea. zări,
printre
stuf, coșulețul smolit, care se tot clătină. Se
apropiă

de el și ce v&dă

rumen și frumos,
tro albidră.

întrânsul?...

Ei i se făcu milă

și îl duse
evreică

și îi purtă

fără

de copilaș, îl scâse

indată acasă,

pilul ei. Ea îi dele

Vedă, un copilaș

care dormiă,

de

la

grijă,

numele

ea.

grijă, ca în-

din coşuleț

Acolo i luă o doică

par'c'ar

Moisi,

fi fost chiar co-

care

va să qică

scăpat, fiind-că ea, îl scăpase din: apele Nilului.
Așa a purtat: Dumneqdeu grijă de copilașul
Moisi.
Mai târdii, acel copil aveă să scape pe
Evrei din
Egipet.

—
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192.

Petru

Rareş

Petru-Rareş- Pescar.

eră

fiul

lui

Stefan-Vodă cel Mare. El
eră un om
de statură,

naltă,

deştept,

meşter

mare

inimos

şi

la vorbă.

Intracestea. semănă el cu
tatăl su, cu Stefan-Vodă.
- Deși Petru
eră fii de,

domn, totuși el se făcă
pescar. Omenii îi diceaii :

: Pelre-Majă.

EI făceă mare

cu

.

nezoţ

peșce, ce 1 duceă de la

Galaţi la lași, la Suceava
„şi în alte orașe mari ale
Moldovei.
Iată cum

glăsuieşce povestea

despre Petre-Majă :

— «Jos, în vale pe Bârlad,

Şi de apă stătătore,

Lângă'al Docolinei vad
Nemeritaă, popositaă
-

Cu năvodul pescuiți

Și de nopte tăbăritai,

Dar merindele-s acuă ?
A luă Petre- Măjăhi,

Şi: cu undiţa undiţi !

Dece care mocăneșcă

O'wre-i om de omenie
|
C.-ar fi bun chiar de domnie,

Cu boi altă fălcieneșci;
Iar în care

ce-aă

avut?

Dac'ar pune. Dumnedeii

Ce merinde's de vindut
2 —
Peșci de apă curgilore

La Docolina,
avu

un

vis

unde

minunat,

Tot omul la locul să!»
mase

în care

« Străluciri, măriri

preste n6pte
îi se ar&tară:
de domn». ..

Petre Majă, ademenii,

-

Din somn dulce s'a rezil.
"0, minune! ce să vâjă
In a dili albă radă...

Vede-acum cu ochă de sehiși
Ce-a vădut cu ochi închişi.

Sa
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Petre-Majă,

3

”

i

“Se întîmplasecă chiar

atunci murise, la Sucâva,
Stefăniţă-Vodă, care eră nepot
lui Petr
boerii țării, cunoscând bine însușiri e-Majă. Şi atunci
le cele bune şi hărnicia lui Petre-Majă, Pai adus
pre el să le fie Domn
preste țâra Mold

ovei.

————————————

.

„193. Pescarul şi pescişorul.
Un pescar tinerel umblase t6tă
giia pe lângă.o apă
cu undifa să. Dar el nu putu
să prindă nimic. Abia
spre s6ră îi picase un biet
pescișor. Eră micuţ, drăguţul, şi frumuşel. Pescarul se
uită, cu plăcere, la vînatul
său. Pescişorul Priviă, cu jale
la pescar, par'că ar fi „voit să-i dică : — «Nene pesc
ar, vedi ce mititel sînţ!
N'o să aibi nici un folos de
mine
drumul în pace !» Dar pescarul . Mai bine să-mi dai
, la început, par'că nu
Pa
„>
voiă să-l înţelâgă. Prea s'a

obosit de giaba tâtă giulica.

Si

A

Pescişorul

din noă :
—

«Dă-mi

atunci

l'a

rugat

drumul,

nene,

.

să mai cresc. Câna voiă fi
mare, îți făgăduiesce că iarăș voii veni la acest loc.

Atunci o să mă

dai prins,

de bună voie, şi o să poţi
face ceva trâbă cu mine !»
«Bine», răspunse pescarul,
— <0 să văd dacă te vei ține
de cuvînt>—şi pleâsc cu
el în apă. Pescişorul se făcă
îndaţă nevădut. Şi apoi
își petreci vremea. până ce
se făcii mare.
„ Odată îşi aduse pescele aminte
de făgăduisla dată
pescarului. Atunci repede înno
tă către locul făgăduit.
Şi acolo îl aşteptă de mai nain
te pescarul. Peşcele se
dete prins de bună-voie. Pesc
arul după ce se uită bine
la peșce, îi dete drumul, dicând
:—<Fiind-că ţi-ai ţinut
cuvîntul, du-te și trăieşce, cum
îţi place. De mine să nu
mai aibi nici o frică !» Şi vor
bind așa, aruncă peşeele
iarăș în apă.

<Făgăduidla dată % datorie curată
!»
———
.

—
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194. Copilăria lui Moisi, |
La curtea lui Faraon Moisi crescă mare și se făcu

un bălât voinic,

inimos şi cu minte.

EI eră supus

şi

“ascultător. La șe6lă mergea bucuros Şi se siliă forte
mult la învețătură. Cu (tă lumea se purtă bine. De
ori ce faptă rea se sfiiă, se feriă și se lepădă; dar la
fapte bune,
Pe

el eră

cei slabi

şi

cel mai îndrăzneț, cel

neputincioşi,

în

mai

tot-d'auna,

săritor.
cu

hună

voie, îi ajută. Fata lui Faraon, — ba chiar și regele
“Faraon, — îl fubiaă mult. Tutulor Egiptenilor le eră
forte drag Moisi, copilul de suflet
Dar,

ori-cât

de

iubit eră

al

fetii lui Faraon,

el regelui, cu nimeni trufaș

nu se arătă. Ori-cât de mult îl cinstiat Egiptenii, el
Dică odată nu uită că se născuse din neamul asuprit

al Evreilor. Cătră neamul săi îl trăgeaii mereii Și gân-

: durilg Și inima
Când ajunse

mâhniă,

sa.
voinicel,

ca

de

18

ani, el fârte tare se

de câte-ori vedea, pe Egipieni că se pârtă ră

cu Evreii. De

de nedreptăţile

aceea, într'o

vreme, amărit

peste măsură

ce se făceat merei neamului săă

Egipet, el hotări să se lepede de tâte bunătăţile

curiea lui Faraon.

acolo, cu gândul să
fraţii săi Evrei, din
Atunci, el apucă
până ajunse întro

Intro

bună

diminâță

el fugi

în.

de la

de

facă ce-o face, numai să scape pre
robia Egipetului,
spre sore răsare. Se duse, se duse
ţâră vecină. Dar acolo, nu aveă cu

ce să trăiescă, EI nu se rușină de sărăcia sa. Ca să nu
steă fără tr6bă, se tocmi ca cioban la turmele de oi
ale unui preot de ţeră.
Moisi eră um băiet inimos și vrednic.

195. Petru Rareş-Domn.
Petre

Majă

deșteptându-se

din

cu adevărat
« Pe' colnice și pe coste,

vădă cum

Cu trecă stiguri de oșteni,

Se cobiră-o mândră dste
—

somn

Și ră care de curteni».
183

—

|

Și apropiindu-se. de carele

Majă, ast-fel vorbeșce, cel mai
Petru :
> —

cu

peșce. ale lui Petre-.

de frunte
-

boier, către

«Pure- Mujă "ntru multi ană 7

Noi, curtenă și căpitani,
Fost-am fost trimişi cu bine

"Din Sacâva către Tine,

„Cu să-ți dicem ţie așa: |

De
Inainte

Să trăieșci, Măria-Ta» ! —
Piru dice : — «Bună sosiţi !
Puce voăă, soți iubiţi I»

de a plecă însă, Petre Majă, acuma

domn

al Țerii, nu 'şi uită de argații săi; deci el îi chiâmă
şi le dise:
-x
— «ară, vol, ce-ați slujit mie,
Feţiă mei de argăţie.....
Luaţi tot ce este al mei! — |
Așa-i dreptul, aşa vreaii> !—
— «Apoi mândru înveslmîntat

Ca domn

mele mamei

Petre-Majă

P'un cal şarg
Picră vesel la
Fericită, calea-i
Cică pe dinsul

încălecat
domnie...
fie!
Dumnedeit:

L'a

la locul

sa numit

pus drept

«Rareş»,

după

săi!

nu-

sale şi a domnit, cu cinste Și cu mărire

preste țera Moldovei,

timp de 19

ant.

————

196. Crapul şi stiuca.
Ce mai vi6ţă vegi în gârlă, când apa este limpe
de! Cum
alErgă peşcii în sus şi în jos! Intre peşcii de pe
la noi se
află și crapul, şi somnul, și știuca.

>

-

Crapul pote fi mai mare ori mai

mic. La corpul lut vedem capul, trun- ..
chiul, câda şi, in loc de picidre, ştse

aripi. Crapul n'are gât. Trupul îl e a-

coperit cu solzi verdi, roşii şi suri. Gura lui, ce-i
dice bot,
este mică și ascuţită. Trunchiul. pe la mijloc, este
mai gros ;.
către câdă se subție. Ochii crapului sint mari
şi bulbueaţi.

Urechile abia se pot vedă, când
—

răsuflă. Crapul

186—

îinndtă fârte

bine. Ei vede, aude, mirâse, gustă şi simţeșce, întocrat ca:
omul. Dar el mare glas. Crapul este mut.
Crapul se hrăneșce cu musculițe, cu vermişori și cu alte-

animale mici de apă; ba chiar şi cu plante de apă.
Crapul gătit este forle gustos.
Alt peșce este știuca, care are v gură fârte mare, înar-mală cu dinţi puternici. Știuca.
tin&ră este verduie; când îmbătrineșce, pe spate se negreşce-

î
și pe burtă se face albuie.
Ştiuea mănâncă ori ce fel de peşce: Ea este un peşce răilor. — Ea pote să trăiâscă
La fel cu știuca este șalăul
Sint.și alte. multe soiuri de
iparul ce sâmănă la trup cu

și până la 100 de ani.și bibanul din apele nâstre dulci.
peșci,ca somnul cel mare şi:
un șerpe.
|

Peşcii trăiese numai în apă. Dacă tai un peşce, vedi că în. ”
orp are vse

şi sânge roș dar rece.

EX, în

loc de

plămâni,

espiră prin: urechă cari se chiâmă şi branchiă.
|
Peșciise prăsesc din ouă multe şi mărunte ce se numesc îcre..
Pescii sînt animale

de apă, [orle Jolosilore.

197. 'Tufișul înflăcărat,
Moisi păşceă

oile pe un munte

nalt și pustiu, care:

e chiemă muntele oreb. In acel loc deşert el trăiă.
ingur singurel. Dar nici
ăci merei la Dumnedei

frică, nici urât, nu-i eră lui,
se gândiă și în mintea sa,

e tot chibzuiă, cum să scape pe
obia kgiptului.

fraţi săi Evrei, din:

Intro di, departe, pe înălțimea muntelui, zări el un
Jc. Se duse întracolo, se apropiă și vădu un tufiş,
are ardea încins în flacări: Stătă Moisi pe loc. Se uită.
i se miră cine să fi aprins focul pe acel munte, cu.

tul pustii. Dar de-odată un glas tare
Grea acelui jaratic. Glasul îl chiemâ şii
— «Moisi! Moisil... Bă sînt Domnul
4, Domnul lui Avraam, lui Isaac și lui
utam

chinurile grele ce
—

pălimeşce
187—

ieși din vilvorbi așa:
Dumnedeul
Iacob... VE-

în țcra Egiptului,

“poporul

lui Israil.. Milă mi-s'a

îndurat de

scap!.. Lasă

el și am

hotărit

făcut de dinsul.. Mar

din acele chinuri.

dar tu, şi du-mi te la Faraon,

să

din parte

"mea! Cere-i ca să dea drumul Evreilor dir
țera Egipe
lului. Mergi! De tine voii

îngriji eu

Moisi se închinâ şi ascultă porunca lui Dumn
edei

AB

“Se sculă îndată și se porni fără grijă
şi fără frică
“drept la Faraon, în țera Lgipetului, de unde
el fugise

“In inima sa, Moisi sirmțiă că Dumnedeu e cu
dinsul
și că, la tâte, Dumnedeii îi va ajută.

198.

Comparaţiunea

crapului

cu br6sca.

"Atât crapul cât şi brâsea sînt animale.
Pentru ce?-—
"Şi crapul și brâsca trăiesc în apă.
Atât crapul cât şi
“brOsca șcii să înndte.— Şi crapul
și brâsca pot fi mai
“mari şi mai mici. Atât crapul cât
şi brâsca aă mai
multe părți, la trup. Și crapul şi
brosca ai, la cap,
"câte doi ochi mari şi bulbucaţi, şi
urechi ce abia se
“pot vedea. Şi unul şi alta se nutresc
cu vermuşori şi
„cu alte animale mici de apă. Şi crapu
l şi brâsca se în-

mulţesc din ouă. Amândouă

aceste animale aii în corp,

1

" dse și sânge roş, dar.rece. Şi unul şi
altul se pot mâncă.,

—Și crapul şi brâsca sînt animale folos
ităre.

Deci, crapul şi brâsea se asemenă
într”'unele puncte.
Crapul trăieşce numai în apă; brâsc
a însă pâte să

“trăi6scă şi pe uscat. Crapul pâte numai
să înnâte; dar
„brâsca pote să şi umble şi să sară, pe
uscat. Crapul

-are, în loc de picidre, şâse aripi; brâs
ca însă are paAru picidre.— Crapul are c6dă; brâsca însă
nu. Corpul
- crapului este acoperit cu solzi; iar al brâsc
ei cu o piele
„golaşă şi băl6să.— Crapul n'are glas; brâsc
a are glas
- destul de puternic. — Crapul are în corp
mai mulţe .

„6se decât brâsca.

De la crap se mănâncă

tâte părţile

„dindărăt. — Crapul este un animal mult mai căuta
t şi.
mai folositor decât brâsca.

Deci,
Duncete.

crapul

şi

brâsca
—

se și

188—

.
deosibese

într'unele ;:

Crapul şi brosca se as&menă
într'alte puncte, se deosebesc.

într” unele punote;

dar

„Tote animalele, cari, ca și crapul, a în corpul
"lor 6se și sânge roș, dar rece și cari pol să trăidscă
numai în apă, se chimă, Deșci.
Tote animalele, cari, ca și brosca, ai în corpul”
lor se și sânge roș, dar rece și pot să trăidscă
și pe uscat și în apă, se chăiemă amfibiă.

Animalele unele sînt sugătore; altele sint pasări

aliele sânt peşci și altele sînt amfibii.
199. Pescuitul.

Peșcele bine gătit este o mâncare nutritâre şi feftină. Cum .
"vine însă peșcele din apă în 6lă sai în strachină?
„ Peşcele se pâte prinde în mai multe chipuri. Câte odată.

veci pe lângă gârlă câte un băiât cu undifa. In acul din
;eapătul” aţii se bagă o rimă și, hus! cu ea în gârlă. Bietul .
'pescuţ o zăreşce și se gândeşce I—c<A! acolo este ceva bun.
de

mâncat pentru

mine».

Și înnâtă

într'acolo,

cască mare

gura.., și, imbucă rima cu undiță cu tot. Dar hâţa de undiţă :

se agaţă in gâtul pescișorului și fiuniuşel mi ţi-l trage afară...
Somăl și crapi și alt-fel de peșce mai mare se prinde cu cârligul, anume făcut. Cârligul acela are și el forma undiţii nu- mai că este mult mai mare.
Peşce mai mult prind pescarii cu ajutorul luntriă şi cu

felurite instrumente saii unelte. Iată instrumentele de pescuit: 1) Châpcelul este făcut din dou& bețe și
din o reţea cu patru
laturi ce atârnă deo

-

|

prăjină cam de 3 sati

4 metri de lungă. Cu.
chipcelul se dă din lun- tre, cu faţa tot-d'auna, spre partea încotro curge apa Un fel.
de chipeel

mai mic este și crîsnicul.
_—
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2) Prostovolul e:
0 reţea, în forma ur

cerc,

pe

de

marg

cu glânţe ca să'l tra

la fund. EI atârnă |
o fringhie de 8 păi
la 10 m. de lung

Prostovolul se arun:
şi el din luntre sau
de pe mal.

.

3) Vîrşa este o reţea în

=

.

forma unei trimbițe ;

este fort

“lungă cu cercuri ici și colo. Virşa se lasă în apă cu
gura i
partea,

i

care

în

spr

curge

apa

Cu virșa s6m&n.
în câtva și Hală
ul de prins peşce

4) Plasa este o rețea
a

la capete
a

H

ținută intinsă
„un

prin câte
băț. Virful,

“unde se adună

peșcele, sechi6-

mă snatiţă. Pe

marginea

din

jos a plasii se

|
hu
*mal, “altul spre adânc,

atârnă glânţe,
ca şi la prostovol. Plasa «e
purtată în josul apei de doi
_inși : Unul ce

|
„
mergepelângă
până unde pote să stea apa.
——:190 —

Bi

5) Năvoăul este o> plasă fârtee lungă de 30 saii 40 de me? tei. Năvodul se intinde, cu“ajutorul a două luntri, pe apă şi
;

apoi

se trage la mal

de amândouă

capetele deodată.

Când apa este tulbure, se prinde fârte mult peşce. Atunci
+ mai mulți 6meni trebue să tragă din apă unâlta de pescuit.
I „la ţ&rmuri, peșcele prins se alege și se pune în coşuri saii

în alte vase anume gătite. Când uneltele de pescuit se strică,

E atunci

pescarii le dreg

Pescuitul este oprit

şi le păstreză agăţate.

pe. timpul, când

pescii

fac ouă

și se

înmulţesc.

Pescuitul sai pescăria este o măestrie forte cinstită...

In ț€ră la noi, mai ales în
şi de pe lângă
a 6menilor.

ţinuturile de pe

mare, pescăria este

lângă Dubăre

aprope singura

ocupaţiune

300, Ghicitore.
Am

0 miie 'nodate, .

O miie. desnodate:
"O miăe să dică,
O mie nu ghiceşcă !
Ghică ghicitorea mea,
Ce e?

201. Ieşirea Evreilor din Egipet.
Moisi

se duse.

de-a-dreptul în Egipet.

Acolo

spuse

- regelui Faraon, că Dumnedeii îi porunceşșce să dea drumul Evreilor, din țâra lui. Dar Faraon la început nu

vră

să şcie de aceea. Atunci Dumnedeii trimise asupra

Egiplenilor mai multe rele, şi lăcuste,

și grindină,

şi

irăsnete, și morte. In sfirșit toţi. Egiptenii şi Faraon se
îngroziră, şi atunci deteră drumul Evreilor să mârgă
“aande

vor

voi.

La sfatul şi la porunca. luă Moisi, Evei se gătiră să -

plece cu. i6le neamurile și cu t6te lurmele lor. Mare veselie eră pe dinşil. Toţi mulțumiau lui Dumnedei că
—
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-

%-a scăpat

din

robia

Egipetului.

Moisi.
.
MR
Moisi îi povăţui să facă îndată
Acea sărbătâre o numiră, Pașcile,
Esirea din Robie, Fie-care familie
ghiă un măel ca să-l mănânce cu
Fie-care își făcu în pripă pâne

Toţi

lăudat “şi

pe

o strbătore mare,
care va să dică
de Evreii înjunveselie, de Pașci.

fără aluat, adică azim

ă,
ca să, aibă de mâncare și pe drum. De atunci
a rămas,

până

şi acum,

la Evrei—ba și la noi, la Creștini, —obi

celul de a ţing odată pe an serbătorile
Pașcilor.
S&rbălorile Pașcilor aduc aminte Evreilor despr
e scă-

parea lor din robia Egipetului, |
Când Evreii teşiră din Egipet, Moisi voiă
să-i ducă
înapoi în țâra lor, în Canaan. Dar ca să
ajungă până
acolo, trebuiau să trâcă prin locuri uscațe
Și deșerte,

fără drumuri. Negreşit că Evreil sar fi rătăcit
într'acele

locuri pustii.

Dar Dumnedei

le purtă de grijă.

El le

însemnă calea. Diăa, pe arșiță. sorelui,
Evreii umblat
după urma uhuă nor care, ca un stâlp
de fum, îi um-

Roșie. Pe ț&rmurile Mării Roșii, Evreii se opriră.
Acolo
stăieai el triști și abătuți şi se gândiaii cum
avea

să” trecă, fără luntrii, fără corăbil.

Dar Dumnedei nu-i

lăsâ să pisră. El avea să-l trecă și dincolo
Roșie.
————

202. Organizarea

de Marea -

comunei,

Locuitorii din ori-ce comună trebuie să
trăi6scă împreună în bună înţelegere și în pace.
Ei trebuie să
păstreze buna rînduslă.
Dar, în comune sînt şi 6menii gălăgioşi
şi certăreți.
Aceștia, întocmai ca băieţii cei nebunatici
, se cârtă, ba,
se și bat. Acestor Gmeni nu le place
buna rînduiâlă.
Pentru ca tâte trebile în sat şi în ori-ce
comună să

îs

pasii a

briă. Nâptea, când căldura se mai potoliăfto
t acel nor
se lumină; după dinsul Evreii mergeau pe
r&câre
Ast-fel sosiră el într'o di, pe malurile unei
ape mari,
Eră o apă, la faţă cam roșcată, ce se chim
ă Marea

e

mârgă bine, dintre Gmenii cei mai
de omenie şi maj
cuminte, sătenii aleg un primar şi
mai mulţi consilieri,
cari împreună chibzuiesc cea ce-i
de folos pentru t6tă
obştea. Primarul cu consilierii împreună
formăză constliul comunal.
|
Consiliul comunal se adună Şi lucrâză
în casa comunală, sai la primărie. Unul dintre
consilieri scrie sati
noteză, în nişce foi de hârtie, tot ce
botăreşce consiliul

comunal. Foile în cari serie notarul se
numesc procese

verbale.

Alt

consilier

adună

dela

Gmeni

birurile,

sai

dările. Consilierul acela se chi&mă perceptor.
Cu dările,
ce le adună perceptorul, se plăteşce
pentru șoşele, pentru poduri şi pentru alte trebuinţe
ale comunei. Câna
primarul este împedicat în slujba
sa, atunci îi ține locul ajutorul de primar, care şi el
este tot dintre con-

silieri. Dacă

se

cu doi juraţi,
nele, care
se

cerţuri

sînt pentru

Ei sfătuiesc
să nu

ivese

între

aleşi de obşte, judecă
daraveri

tot-d'auna

judece

mai

locuitori,

mai

şi

primarul

hotărese prici-

mici

de

50 de

pe cei certaţi să se
departe,

că-i mai

strîmbă decât o judecată dreptă.
Și când se nașce, când se căsătoreşce

lei.

împace şi

bună

o

pace

şi

când

more
cine-va, tot primarul face hârtiile saă.
înscrisurile cu-

venite. Hârtiile acelea se numesc acte:
ale stării civile.
In sat mai sînt şi milițienii. Miliţienii
fac straja, saă
garda satului. Capul gărgii săteșci
se chiâmă șef de
gardă sai de garnizână. Apoi în
unele sate mai mari

sînt şi soldaţi ce le dice jandarmi.

Pentru buna
în fie-care sat
cântăreţi.

rîndui6lăa bisericii şi a slujbelor sfinte
se află unul sait mai mulţi preufi
şi
ă
-

Satul ce are primărie, se chiemă comună
rurală. Cătunele, mai multe
împreună, alcătuesc o singură co-

mună rurală cu un singur Primar și

mărie. Primăria
loc, sai în

se află în cățunul

centrul

celor-lalţe

De preuţi şi de primar,
De perceptor şi notar
C. de Cit. p. el. MI prira. rur,

—

o singură

cel ce este

pri- |

Ia 14f-

cătune.

Să asculți şi să-i cinsteșei
De vrei bine să trăieşei 1
193
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202. Sobiesky şi Plăieşii.

Sunt 209 de ani, şi mai bine, de când un rege polon, cu numele. Sobiesky, se întorcea prin Moldova
din r&sboiul, cel perduse cu Turcii. EI avea cu sine
câți-va ofiţeri și oștirea ce-i rămăsese din bătălia cu'
Turcii. In drumul lor, Polonii se apropiară de Cetatea
Nemțului, care se află pe sprincâna unui del,

«Ce este acâsla, ?» — întrebă Sobiesky pe tovarășii
sti. —
|
«Cu

bună

seamă

vre-un

cuib al Moldovenilor!» —

îi respunse un ofițer de aj lui!
«Așa! Să mergem dar, să batem şi să luăm cetatea,

„ca să nu ne întârcem acasă fără de nici o ispravă|» —
«Eu aș dice să lăsăm în pace cetatea acâsta», —
îi dise un general de ai săi — <şi să ne urmăm drumul
înainte, căci n'avem tunuri de bătut cetăți !»
i
«Navem tunuri? Vom Ipă-o dar cu mânile!» răspunse
regele Sobiesky, și dete poruncă să se înșire 6stea
căiră

cetate.

Pi

In cetate nu

erai decât 9 plăieși, pentru

străjuire,

în lipsa garniz6nei, care eră dusă cu Domnul Cantemir la Fălciă, unde tăbărise armata turcescă. Cei 9
plăleși, vedând

cetate,

închid

cepe lupia.

că o oştire duşmană

porţile

Tunurile

și

se gătesc

Polonilor

lemn, încep să bală necontenit
respund

puşcălură

cu

apărare.

aședate pe

Se

scaun de

gl6nțe, cari nu faceai greș. Fieșce-câre

doboră

câte

în-

cetatea. Dar Și plăieşii

un duşman,

ofițeri, asupra cărora ţintesce plăleșii.
Patru

vine să intre în
de

şi mai

îm-

ales din

dile se luptară vitejii plăieși, 9 în contra a mil

de Leși. Trei din plăieşi
cădură preste
Sobiesky se
n'ascultase pe
de drum. Dar
acum!

fură ucişi; dar din Polonesi

50.
|
|
puse pe gânduri. Acum îi păreă. rău că
generalul săi, care îi spuse să-și vedă,
e! intrase în horă, trebuiă să joce

—
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203. Pribegirea priu deşert.
conducerea lui Moisi, poveţuit de
:Dumnedet,

! Evreii ajunseră la Marea-Roşie.
Marea. chiar atunci, eră.
„în retragere. Dumnedeu trimise un
vint cald şi izbici

"fundul mării, numai de cât. Atunci
Evreii. pov&ţuiţi de
„Moisi, trecură Marea pe uscat. Voin
d să trecă după
| Evrei și Faraon cu 6stea sa, fura
acoperiţi și înnecaţi
ide valurile mării.
.

|

"Locurile, pe unde aveau să trecă
Evreii,
| ocuri sterpe şi pustii. Cât „Zăr
iai cu
ochii,

erau tot
pe acolo

nu se vedea all-cevâ decât numai câmp
ii acoperite cu
| nisip galben şi meruat. Nicaieri nu
se iviaă nici pori,

nică ierbă, nici case. nici drumură
nici măcar fântânţ
„ori izvâre de apă. Totul eră pust
iu : Sus, cerul vin&t,
și luciu ; jos câmpul sur Și pârlit!

|
Pe acolo, sârele dogoriă: r&ui. Nicăiri
nu găsiai nicl
umbră, nici adăpost.
.

In

așa locuri

de

sl&rpiciune

rătăciră

multă

vrem

e
Evreii. Umblau di şi n6pte. Umblai..
. şi, de ajuns, tot.
nu ajungeau la țâra lor.
|
De multe ri se şi întâmplă de le
lipsia merinde
'şi apă. Atunci, le eră frică să pisră cu
loţii în pustii;
să

nu
Dar

moră
Moisi

acolo de oboselă, de fâme ȘI de sele.
se rugă de Dumnedei. Si Dumnedei,

le
trimeteă presle nâple nișce grăunți măru
nţei şi albi,
«ca brobonele de imaăzări“hie. Acesta
eră mana bună.
de mâncal. Une ori, sâra puleai să prin
dă și mulţime
de prepelițe obosite. Apă le scâteă Mois
i din câte o
stâncă. izbindu-o. la porunca lui D-deă,
cu toiagul.
Intr'ast-fel ai

tăcind

petrecut

prin locuri deșerte.

Pentru dia

Evreii

ca vre-o

40

de ani ră-

lor de mâne | Să, le dea carne şi pâne

Purtă grijă Domnul Sfânt, | Ba

şi apă, din pământ !

204. Racul şi Vulpea. -

Un rac teşise, din gârlă, la, mal pe iârbă verde.
EI

voiă

să trâcă, pe uscat, până

la baltade alături. Acolo,

195

șciă el, că sint 'melci și peșcişori mulți.

Chiar atur

iată că vine şi o vulpe pe malul gârlei. Vulpea șir
cum e, se uitâ la rac cum se trudiă el la umblet.

«Jupân Race!» —îi dise ea zimbind. — «ai

vede de mult ce ai alergat pe câmp! De
d'andaratele? Pote că-i merge mai uite!»

obosit,

ce n'o ap

- Dar, racul care nu eră prost, răspunse și el:
«Cine ţi-a spus, Cocână vulpe, că ei nu Șciil
umblu drept şi repede? Dacă ne-am luă la întrece
ei maș prinde, că am să te rămâiu!»
<Mult aș dă să văd minunea asta, Jupân Race

dise vulpea. —: «Uite, e
25 de melci».

«Frumos!» — dise
zu6lă

în

"cocână

unde

care își

vrei să alergăm? îl

<«D'aci până

- Spune,
«Ce
punse
copacul
ajunge

racul,

făcusă ochi

cap.

«Până
Bta—

țiu prins6rea și puii la mijli
_

în Brăila ? ori

mai întrebă , vu
d'aci până

la laşi

ei nu mă dai în lătuw.»>
|
să perdem atâta vreme, Cuconă Vulpe?» ră
racul, «ia, să mergem într'o fugă daci până]
cela, în marginea bălții cea dacolo. Cine.
mai întâi, să ka melcii. Dar dumnea-ta, ca
ce

ești,

trebue

să apuci

înainte!

Ei,

cau

„mai mic, o să staii la spatele Dumitale. Și, când voii
dice: Haid ? Dumnea-ta so rupi la fugă. Mi-că te-oii
ajunge».
i

«Fie și așa!» dise vulpea... .
Racul rămase în urmă. Și, cu forfecele de la pici

rele sale, se acăţă binişor... de c6da vulpii. Apoi strigă :—

«Haid'W. Atunci vulpeao sbughi

ca o

săgâtă. Fugiă

de nu-i vedea! urma. Pe dată ajunse la copacul de la
baltă. Acolo, se întârse repede, ca să vedă pe unde va

fi r&mas racul în urmă-i. Dar. răcușorul nostru se desprinse frumos de pe câdă şi strigă îndată:

«Hei! bine veniși, cocână Vulpe! Eă de mult (e
aștept sub copac. Acum adă încâce, rogu-le,
- melcii şi

remâl

sănătâsă !» —Dicend
—

196

așa,
—

el

înhăță

melcii şi

i svic! alunecă în apă.. Vulpea

rămase

cu inima friptă.

Se găsise un rac, ca so înșele şi pe dinsa!

Urme vi e pară,
205. Racul.
Mare neinţelegere se făcuse intro di la șcâlă între doi con-

li seolari. Unul, Costică, eră
Cela-lalt, Tudorel, era de
nării. Acolo toți locuitorii
inchipuiă că el șcie ori-ce
” Certaţlor, de astă-dată,

un băiât născut şi crescut în oraș.
la ț6ră. Satul lui eră pe malul Dusînt dedaţi cu pescuitul. Costică își
mai bine decât țeranul de Tudorel.
eră despre raci. Tudorel ţineă una

și bună, EI diceă că racii, când îi sete din apă, aii o câjă
7Ț
negră-verduie. Costică ridea cu ho-

hote de faţa nâgră a racilor lui Tu-

|

/

dorel.
«Unde s'ait mat pomenit», —

el,— «raci cari să nu

diceă

fie roşii?

Noi, acasă, de câte eri am mâncat

raci fripţi, raci fierţi, raci

ali-fel la față decât roșu».
«De, Costică, — r&spunse Tudorel

mai liniştit, — «se vede

de lung. Racul se cunâsce pe dată,
trupul racului se vede capul, pieptul,

după forfecele sale.. La
câda și picidrele. Gâtul

mai miei. Cu

pipăie. Pieptul

gătiți în tâte chipurile ! Apoi nici unul din acei raci n'a fost

tă tu nu cunoşci bine racii. Dacă vreal să şcii cum sint racii,
ia ascultă la mine!
po
Adevărat, racul este, preste tot trupul, îmbrăcat într'o cojă
iare, negră-verduie. El este de la 1 până la 1:/, decimetri

ii lipseşce. Capul racului este ascuţit: la gură, ca un spin. Cei
doi ochi sînt mari. La gură are două mustăţi mari și patru

este imbrăcat

mustăţile acestea racul

racului

în cinci inele. Din fie-care inel ies câte 2 pi-

cădre. Cele 2 piciâre dinainte sint cu mult mai mari decâ
cele-lalte. Ele aii, la capăt, nişce labe grâse ce se deschid e
forfecele. Cu fârfecele racul pâte prinde şi pişcă; cu ele Îș
„tale prada sa, ca și un meşter croitor. Câda ii este mai în
gustă decât pieptul. Cu câda se ajută racul la innotat.: Pe us
cat îi vine cu grei, pentru că, cum loveșce pămîntul cu câda
umbletul
Racul
hrăneșce
care fese

lui e d'andaratele.
trăieșce mai mult în ţărmurii apelor n6stre. El si
cu plânte, cu animale de apă și cu mortăciuni, dup:
numai n6ptea. Diiia şede in gaura sa. Racii se pră

_sese din ovă, şi pot trăi până la 20 de ant. — Racii se mă
nâncă fierți şi feipți, gătiţiin deosebite chipuri. «lată Costică
cum

sint racii!»

«Bine

încheiă Tudorel.

că ai șeiut și “tu atâta ! răspunse ! în bătaie de joc

Costică; —

«dar asta

nu

e vre-o

șciință

mare!

Cu

un rac,

tot sărac!»
.
.
“În mare trăiesc nişce raci mari, cât găinile. Acelora le dic
slaco;ji.
Pentru câja cea virtâsă de pe trup, racii se chiâmă că sin!
* animale cojose saii crustacee. Racii ait sânge albși rece.

In ce Sâmănă racii cu pescii?

a.

e

206. Copilul şi mama.
« Facl!» şopteşce draga mamă
Copilaşulul ce plânge, .
ȘI C-un deget ridicat

Spre ferâstr'a arătat:
« Vegi!» acum e ndplea nâgră.
Glaşuri talnice şoplesc.
Sz pe-afară umălă smel
După copilaşii vii.
Pe ce-l buni "1 lasă-n pace;
De că nu se pol eg;

Căci pe dinşiă îl păzesc
Fuageril cari-l Xubesc.
—
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.

Dar de tine, zei, mi-l timă
C'or ver şi tz-or luă,
- Căcl acum de când ești r&i

S'a dus îngerașul tăi !.—

——

Copilul ascultă, tace.
Lângă s?n capu-şi ascunde.

2 încet apoi şopleşce :
«Îngerul iar mă Băzeşee P»
Dar, copile, lângă tine

* Dragostea mamei veghicză,
Nu e păzitor mal sfint
a
De cât dinsape pămînt.
——————

207. Primirea Legii.
(Dece porunci).

După ce Evreii rătăciră mult timp în pusti
i, ei, într'o
di, ajunseră în fața muntelui: Sinai,
Pe acest munte,
Dumn

edeii a poruncit

lui Moisi să se urce, ca să-i dea .:
legea, de care să se ție Evreii, Moisi s'a
urcat pe munte;
Jar poporul a aștepiat la pâlele munt
elui. Pe munte,
Domnul s'a arătat lui Moisi întrun nor
de foc nemistuit.
L-a vorbit și M-a dat în mânele lui

două table

mari
de păctră, scrise pe amândouă părţile,
cu însuș degetul lui
Dum
negei. Moisi, pogorindu-se de pe muntele
Sinai, aduse
poporului. Pe acele
două table erai însemnate numai! aceste
dece poruncă

tablele pe braţele sale și le dete

Întâia

poruncă: Et sînţ Domnul Dumnedeul
tău
„Să nu aibi alt Dumnedet de

|
A doiia porumcă:
A treia poruncă:

|

cât pe mine!
Să nu-ți faci chip de idol, nici
să te închmi la dinsul|
Să nu iei în deşert numele lui

Dumnedeii !

ae

A patra poruncă:

Să sfinţeşci Qiia Domnului.
Şâse dile să lucrezi; iar a
|
şeptea să o serbezi !
A cincea poruncă: Să cinsteşci pe tatăl t&u
şi pe

muma ta, ca să aibi dile lungi

şi bune pe pămini!
A ș &sea poruncă: Să nu ucidi !
Aş iptea poruncă: Să nu faci fapte ruşin6se
mârşave |
A opta poruncă: Să nu furi!

și

A notita poruncă: Să nu minţi şi să nu înşeli !

A decea poruncă:

Să nu pofteşci cu ură la vre-un
lucru al altuia !

In aceste dece porunci încape întrega voie a lui
Dum-

nedeii, adică t6tă Legea dummedeescă.

de adi, aceste

dece porunci

ati r&mas

Pâră în dida
sfinte

pentru

noi și pentru lumea întregă. Cine cu sfințenie
le păzeșce, din voia lui Dumnedeii nu se abate; acela
nu

păcătuiesce.

Aceste dece sfinte porumci

Decalogul.

3

noi le mai

numim

şi

208. Resplata lui ]lie cel nebinatic.
Un băiât, ca de 10 ani, pe care îl chiemă Ilie,
v&qă
odată pe stradă pre un biet orb, cum umblă
după milă
de la o casă la alta. Orbul eră dus de către
un cățeluș ce aveă de gât legată o aţă, pe care
orbul o ținea
în mână. Când nenorocitul de orb se apropiă
de vre-un
șanț sau de gârlă, cățelul steteă pe loc şi orbul,
şciă,
că el trebue so tea întrialtă parte. Dacă veniă
vre-un

car pe drum, sai alt-ceva ce puteă să izbâscă pe
bietul

orb, cățelul păziă, dându-se

în lături Şi orbul niergea

după căţel. Așa de-cu-minte eră cățelul orbul
ui.
Dar cu atât mai mebumatec eră Ilie. Când el vădu

pe „orb cu cățăluşul săi, se apropiâ

de el, tăiâ căţelu

lui aţa şi se încercâ fel și chip să ademenâscă
după

dînsul. Dar cățelul nu se lăsâ de stăpânul
său, ci în——
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cepu

să latre mânios Şi să sară pe nesocotitul de
bă-

ist. Ilie se înfricoșă și o luâ la sănătosa. EI eră
wn
băict nebumatic.
:
Atunci, cățelul se întârse Jarăș la orb, îl linse mâna
ca și când ar fi voit să-i dică: — «E remân lângă
tine'» — și orbul

îi legâ farăș aţa de gât.

Căţelul eră credincios orbuluă.

lie adevărat că nu se mat încumetă. și a. doua
6ra
la așa ceva. Dar Dumnedeii, care vede şi șcie tâte,
nu .
la lăsat nepedepsit. Anume, după ce Ilie se făcii
mare

şi îmbătrivi,

el orbise

de amândoi

ochii.

Atunci ÎȘĂ

lui Dumnedeii

cădută

pe mine,

aduse el aminte de fapta lui cea nesocotită. din
copiJărie și plângea. cu amar, dicând :

«Acâsta-i

pentru-că

ped&psa,

mi-am

bătut joc de bietul

orb!»

Cine prin ce păcătuieşce

Prin acea se pedepseșce !

Orice lucie sui
pir CV PAV pi ceri

plină.

209. Viclenia Jul Sobiesky.
Sobiesky credeă, că se luptă cu o armată întregă
de Moldoveni. Vedând însă că nu o scâte la capăt cu
voinicii, şi că numai pierde pe cei mai de frunte din
căpitanii

sti, el trămite

dacă. Moldovenii

în cetate

se supun

un

sol să

spuie

că

Și îi deschid porţile cetăţei,

el nare să le facă nici un răi.
—

„Fără

porunca

luă

Vodă

nu

dăm

cetatea,

Domne fereșce“.! r&spunseră — cu un gla— scel Șese

plăieși ce mai r&măseseră.
—
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Atunci, Sobiesky chiemâ

un scriitor

moldoven să
scrie o poruncă ca din partea
luî Vodă —să dea cetatea. Plăleșii credură și deschiseră
porţile cetăței. Regele
Sobiesky vine să VEdă armata
cea vitâză cu care el
sa luptat și pe care acum o
biruise prin vicleșug.”
“Când vedu pe;cei 6 plăieși,
mirat întrebă Xegele —
«Unde

sînt cel-l-alți apărători al cetăţii ?»

— «Nouă eram cu toții, luminate
crai! Trei au cădut
în luptă, lar cekl-alţi șâse sun

tem Nok.
«Cum ? voi, șse, şi vaţi împotrivit aci»!
mie» ?
— «Da,
Măria Ta!

Căci, cela ce se luptă, pentru
-a luă
Nare frică 'n luptă de duș
mani o
Sobiesky, plin de rușine, dede
poruncă
pe dată pe cei şese viteji plăi
eși. Dar un
sei arată regelui. cu cuvinte
frumâse, că

aceștia

numai

datoria

Șo

moșie
mie !

să omâre
general al
Moldoveriii

făcuseră și că, în loc de .
morte, pote mai vrednici ar
fi de laudă și de r&splată. Atunci repede îi ertâ, dicâ
nd şi el: — « Omenii
aceștia num

ai datoria, şati făcul-o! Ei
sau purtat vitejeșce» !
„Sa
— <Astă-dă lumea ne Cundșc
e : Român dice,
Viteaz dice !»
210. Lipitorile. |
Măridra eră

o fetiță

bună

şi drăgălaşă.

sufletul, își iubiă pe măiculiţa sa.
Odată

se întâmplă, că mama

bolnavă. O apucase pe;drum

Ea, din tot

Maridrei să cagă

o plâie rece.

Din

greu

acâsta

prinsese un junghii care îi
opriă mai cu totul r&suflarea. Bi6ta femee gemeă și
nici că mai puteă să vorbâscă,
dureri, Măridra nu se miş
că de la. patul bolîi se rupeă inima, vădând
-o cum sufere. La-

crimile îi curgeaii şirâie din
ochi.

Mama

Măridrei eră
în primejdie de morte. Rud
ele bolnavei chiemară un
doctor dela un spital din
apropiere. ' Doctorul aduse
——
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tu

de
Ei

sei

navei.

cu sine un borcănel. de sticlă cu apă,
în care se vedeaii nişce rîme urîte şi scârb6se, scurte,
grose, şi ne- gre, fără picidre şi cu mai multe inele pe
trup. Docto- rul le luă cu mâna una câte una Şi puse,
20 dintr'în-.
sele, d'adreptul pe pielea bolnavei, la locul
unde sim-.
țiă junghiul. MăriGra începi să tremure
de frică, îndată
ce văd acele greţâse lighi6ne pe trupul
'martei sale.
Lighinele,

pe

tot minutul,

se umflai.

Ineluşile vergi-închise și luci6se ale trupului
lori se îngroşaii şi se pătai cu dungi rOşIĂ..
Apoi una, câte una, se deslipiau de sine şi
cădeau jos, lăsând pe pielea bolnavei câte 6.
gaură, din care curgeă sânge. Când tâte li-.
ghiGnele picară de ps piele, - doctorul spălâ
rănile bolnavei cu un burete muiat în apă
caldă şi le astupâ cu bumbac pârlit la foc...
Bolnava se -deşteptă, uşurată de durerile ce
suferise. — <Să mulţumim lui D-dei, dragă Măridră !»dise mama,—<mă simt mai bine... Bietele tipitori
mi-ati

scăpat vi6ţa. Ele mi-ai supt tot sângele cel răi, ce
se.

=

lubite.

grămădise sub c6stă şi care mă înnecă! De
n'ar fi
fost lipitorile acestea, tu, drăguță, rămâneai fără mamă.
Eu aş fi murit!»
”
Acum MăriGra plângeă de bucurie. Ea se împăcasede tot cu lighiGnele cele urîte. Doctorul îi povesti că
şi lipitorile sînt animale, ce trăiese în bălți şi numai.
în apă stătătâre; că ele umblă tărîndu-se prin nămol
Şi sgârcindu-şi trupul; că ele se hrănesc, împlântân-.
du-şi dinţişorii în pielea animalelor de tot felul ce gă-sesc în apă, cărora le sug sângele. In sfîrşit îi spuse
că lipitorile se nasc din ouşâre. Mai pe urmă, doctorubca să gol6scă de sânge lipitorile căqute de la bolnavă,.
le presară trupul cu sare. Atunci lipitorile începură să
se svîrcolescă și sângele, ce Vai fost supt dela bol-.
navă, ţişniă dintr'însele.
|

Lipitorile sînt animale

—

folositore.
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Lipitorile

sînt. de-

neamul

în

verilor,

ca, rîma

şi limbricul,

maţul cel subţire al copiilor.
In ce sâmănă lipitrea cu ș&rpele ?

care

trăieşce

Lipitorile, raciă și peșciă trăiescnumaă în apă.

Broșcele

și șerpii pol trăi

și pe

uscat

Cari ânimale pot trăi numai pe uscat?
211. David Regele
După .mortea

și în apă.

Evreilor,

lui Moisi, Evreii.

au fost pov&ţuiţi de

nisce bărbați înţelepţi, viteji și cu frica lui

D-gei: Ey

cel din urmă

judecător,

:se numiau judecători.
După Samuil, care a fost

Evreii și-au ales regj.

i

Intre regii Evreilor cel mai vitez a fost
David.
David sa născut în Vicleim. Când. eră încă
tînăr,
David a fost cioban... La trup David eră
bine făcut,

“Scheș la față şi cu ochi frumoși.

Eră David şi forte

deştept la minte; eră și bun la inimă; apoi
cântă forte
frumos din harfă.
Pe timpul acela, un popor ce-i diceati Filisteni,
plecâ
cu resboiă în contra Evreilor.

Oștile dușmane

boiă. Din
se numia

stai față în față, în câmpul

de cât toți ceilalți soldaţi.

o haină

de res-

șirurile Filistenilor pâși înainte un uri6ș,
ce
Goliat. Acesta eră mai mare și mai puternic

de fer. Pe cap aveă

mână aveă

Și eră îmbrăcat Goliat cu
un coif de aramă.

scutul sati pavtza, în

lungă, lar la briu o spadă mare.

cu trufie, către 6stea Evreilor:

Și

cealaltă

el stă și

Intro

o suliță
strigă

— «Să i6să cine o vrea, dintre YO), ca
să se lupte
cu mine. Şi de mă va învinge, noi vom
fi vouă robi ;

iar del voii birui e,

vol să ne fiți nouă robi!»

Tinerul David care venise acolo să-și cerceteze
fraţii, vedă că nimeni dintre ai lor nu se încumetă
să
se mescre la luptă cu urieșul Goliat. Atunci, el înar-
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mat numai cu o bâtă, cu o praștie şi cu câle-va petricele, dar cu nădejdea în D-deă, se indrâptâ spre:
Goliat: Și când Goliat vădă pe David apropiindu-se-

de dinsul, i-a dis:
—

Ai

d6ră

|

câne sintei de vij asupră-mi cu ciomag:

și cu pietre? Vino numai, și volt dă carnea ta păsă-.

rilor cerului

şi firelor câmpului!»

Și el își bătea, joc:

de D-deul cel adevărat. — Dar David îl respunse:

—. «Tu vii asupră-mi
"vEză ; iar eu vin asupra
care

cu sabie, cu lance ȘI cu pa-ta în numele luă D-dei, pe:

tu îl batjocorescă
!/».

-Și cât ai clipi din ochi, sburâ o
lui David şi nimeri drept în frunte
puiere, în cât urișul cădu pe dată
Repede alergâ David la dinsul, îi
tecă și îi tăiă capul.
Filistenii luară la fugă ; iar Evreii

învingători şi plini de mare bucurie.
Pentru

tîntrul

vitejia sa,

pi6tră. din praştia |
pe Goliat cu atâta.
ameţit la pămînt.
smulse sabia din:
se întârseră acasă,

Evreii Și “l aleseră

de

rege

|

David.

pe:

Cum eră şi mare cântăreţ, David întocmi sfinta
slujbă. EI porunci să se facă un cort măreț pe muntele Sion, de lângă Ierusalim. In acel cort aședâ cu.

. mare

alaiu,

lada

sau sicriul,

în care se

păstrau cele

două table ale legei. La acestă serbătore, însuși regele
David

cântă

din

harpă.

Si ca

poporul, regele porunci
Și vin.
|

să nu

să se
!

se veselâscă

împartă

tutulor

tot

pâne.

Sa

Pentru lauda lui D-deu, David făci un 'cor prea.
frumos din cântăreții cel mai aleși din țeră. Spre mă-

virea lui D-Qei,

acel

cor cântă

cântări

sfinte

Şi

din

gură și din instrumente. Cântările acele le facă însuşi
David. Cântările sai psalmii lui David
cântă şi astă-di la slujba bisericâscă.
De

aceea

lui David

i se dice

se citesc şi se:
|

şi Psalmistul David.

David a fost um rege vil6z şi evlavios.
E! a fost cinstit de lume și plăcut lui D-dei.:
Asifel și din poporul de rind, ridică D-dei și până
—
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Ja tronul

derea
Din
sfintul
chiemă

domniei

pre

unii

Gmeni,

câri își pun

încre-

și nădejdea într'insul..
|
neamul lui David, se cobâră și sfinta Mari
a şi
Iosif. De aceea și Domnul nostru Isus Crist
os se
adesea Fiul luă David.
.
|

|
212. Legenda ursului.
Dumnedeă cu sfintul Petru umblat pe
pămînt și
se uitai la munți și la văi, Și dâcă nu
erau munţii
polriviți

cu făptura, îi mai îndreptă pe ici şi pe
colea.
Şi pe care dobitoc îl întâlnia în cale, îl
întrebă
decă
are să
se plângă

de vre-un

neajuns.

Și sau întâlnit şi cu ursul, Și li-sa, plâns
ursul că
lui I-ai făcut nedreptate. Pe el Tai
făcut

să trăiâscă
prin păduri; dar p'aii avut grijă, ca
să p6lă avea şi
hrană de ajuns.
Atunci Dumnedei la povățuit să nu
alerge numai
după carne, ci să se mulțumescă și
cu ce-l dă pădu-

„Xea, cu smeură şi cu

mură, cu

afine și cu

rădăc

ini
de ierburi dulci, și cu mierea stupi
lor din scorburi.
Ursul, prost Și îndărătnic, nu sa aflat
mulțumit. EI a

r&spuns,

că

acestea

sint bucale

preste.

|

Atunci -Dumnedei l-a dus la o scorbură,
unde s'adăpostise un stup. Și eră scorbura aceea
plină de faguri.

Și l-a dis Dumnedeă să-și bage capul la
miere
și să vedă, dacă e mâncare prâstă. Si
na voit ursul.
Atunc
i

sfintul

Petru

sa superat

şi la

apuc

at de
urechi și ta tras spre miere. Ursul se
tot irăgeă îndărăt. Sfintul Petru îl trăgea tot inainte,
și așa sa
făcut

că t-aă
“luă Petru. In
scorbură.

r&mas wrechile ursului
urmă la împins cum a

în mânile
putut spre

Când a dat ursul de miere, mâncă și mânc
ă şi
mormăiă de mulţumire. In urmă Dumnedeu
, după ce
la cuminţit pe urs, l-a poruncii să se lase
de miere
şi să “plece la smeură, ca să-i arete că
Și Ssmeura e
bună. Dar ursul să făcea că n'aude.. El
mormăiă şi
—
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- mâncă

înainte,

Si

larăş Ş. sa

supărat.

sfintul. Petru

Și la

„apucat pe urs de câdă. să-l tragă de la miere
. Şi
a iras cu virtute sfintul Petru şi a tot las,
până ce
a rupt coda ursului. Și tot n'a fugit ursul.

Atunci Dumnedeă a zimbit şi a dis: «Lasă,

"că am

ei ac de cojocul lui!»

Și a

Petre

făcut Dumnedei

semn cu mâna și de-odată sai pornit albinele ȘI
Sau

- îngrămădit

pe capul

ursului. Și alâla Vaii înţepat, până

ce ursul a apucat la fugă.
_
Și de atunci a r&mas ursul fără urechi Și fără codă,
„că Dumnedeii n'a voit să i-le pue la loc și la pedep-

„sit pentru
Ursului

îndărătnicia şi lăcomia lui.
îl place de atunci mierea;

dar

și stupul

de albine îi pâriă Sâmbelele şi-l fugăreşccât
e e pă-

durea.

213. Albinele şi vespea.
Când intri vara într'o grădină, unde sînt flori multe

cu miros

plăcut,

trebuie

să

te tereşci

de

albine.

Albi-

care

plecă

nele sbâră şi bâzâie în jurul florilor. Pe urmă
se a"Ș6dă şi stai mult pe dînsele, par'că acolo ar
căută
ceva. Dacă te duci şi priveșci în linişce pe o albină,
fără s'o superi, poţi să vegi cum este ea..
Albina are trupul impărţit în trei părți:
Capul, la
„care are două corniţe, ochii şi botişorul ca.o trombi
ţă;

pieptul, care e format din

cele ș6şe picioruşe

părâse

trei

inele, “din

şi cele patru

aripidre; pân-

tecele care are mai multe inele. In e6dă are un ac sai
„ ghimpe veninos. Col6rea albinelor este gălbuie-închisă.
Albinele

trăiesc mai mut împreună,în

stup.

Albi-

„nelor dintr'un stup li se (ice şi un rosă de albine. In

fie-care roiii se află trei feluri de
„erătâre, matca şi trântorii.

Albinele

albine : Albinele

lu-

lucrătâre sînt acele ce le vedem diua, zburând prin grădină şi pe câmpuri cu flori,

Ele pot să fie până la 30,000 întrun stup.
Maica

este mai mare decât tâte cele-lalte

albine. Ea are coldre roşcată,
Şi piciăre lungi, gălbui. Matea
saii regina roiului. Numai matca
din cari se nasc tâte cele-lalte

_

ES

aripi scurte.
esta mama
face oăele,.
albine. De

ea ascultă şi după ea se fai tote albin
ele.
Trântorii sînt ceva mai mari și decâ
t
matca.

Ei, în

1000, nu

din mierea
Triîntorii

număr

lucreză

făcută

n'a

de

la

300 până

nimic, ci numai

de

acel

albinele

ac veninos,

la

mănâncă

lucrătâre..
cel

ai

a]-

binele.
Albinele lucrătâre în dile calde și
frumâse, de dimin6ţă până sâra, zbâră mereii pe
flori, din care sug şi
fac cra și mierea.
Dacă le atingi, îndată ți se pun
pe mână sau pe:
obraz și cu acul te înțâpă aşa de
grozav, încât locul
înţepat se umflă și te dore strașnic.
Ca să te vindeci,
trebue să scoţi din piele acuşorul,
pe care albina l'a
lăsat acolo şi să speli locul umflat
cu apă amestecată
cu oţet sai cu saramură.
Albinele,

cu

cera

şi mierea

ce

o

fac, ne

folos. Ele sînt forte silităre la muncă.

La fel cu albina este vespea.

aduc

mare.

|

Vespea se deosibeşce de albină numai
prin corpul
mai lunguieţ, care la mijloc, este unit ca
printr'un fir
de aţă. Apoi vespea are un ac mulţ mai lung
de cât
albina. Vespele își fac cuibul, în torma
unei țesături,
pe care o spânzură de copaci, ori o pun
în găurile pămîntului, sai în crăpăturile zidurilor. Vesp
ele se hrănesc cu.pome și cu insecte vii, ne care le
prind ca să
le mănânce. Câte-odată intră în stup
ul albinelor, pe
cari le omor şi le mănâncă mierea. Vesp
ea, mai
ales
pe călduri mari, urmăreşce pe cel care o
supără şi ”]

înţepăcu acul, mult mai răi decât albina.
Nu e bine să te freci unde ai tost înţepat de
vespe.
Vespea este o insectă vătemătâre. De aceea Gmen
ii o.
“ stârpese.
In ce sâmă&nă

albina

cu vespea ?
—
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Albinele și vespele, pentru

că ati corpul împăr-

țit în bucăţi, se numesc insecte.
Insectele wat nici
lor.

6se, nici

sânge roș în trupul

214. Sulomon.

Regele David a avut mai mulți feciori. Intre aceștia

a fost și Solomon.— Solomon eră un tintr supus şi
înţelept. De aceia lui îi lăsâ tatăl săi domnia, când îi
sosi ceasul morţii. Ca rege, Solomon se rugă lui
D-deii ca săi dea, mai presus de tâle, darul de a

Jace tutulor supușilor săi dreptate. Lui D-deăi îi plăcă
mult acestă rugăciune. Şi D-qeii îi dete lui, pe lângă
pricepere şi judecată dreptă, şi mărire, Și avuție, și

vi6ţa norocâsă și îndelungată.
lată o pildă despre chipul, cum Solomon sciă, să
facă drepiate : Intro di ai venit la Solomon două femei
sărace. Ele “-ai cerut să le facă dreptate. Acele femei

locuiau

tot într'o

casă.

Si, fie-care

un copil la țâță. Pruncii
el și semănau f6rte mult
din mume adormise din
lașul la sân. In somn ea
pe pruncul ei. Când se

din

ele

aveă

câle

erati de aceași virstă. Apoi
la, chip unul cu altul. Una
grei, într'o n6pte, cu copise înt6rse în pat şi năbuși
deşteptă, îl găsi mort lângă

dinsa. Atunci, ea se sculâ. binişor şi schimbâ copilul ei

cel mort,

cu copilul cel viii al femeii celei-l-alle,

dormiă dusă.

care

Când se deșteplâ muma cea adevărată, grâznic se
„speriâ, vedând lângă ea, copilul mort.
Ea începuse să plângă şi să se jel6scă.. Și sărul și .
mângâi& pe pruncul mort... Dar pe urmă se încredinţă,

că acela nu e copilul

ei, ci cel vii, din braţele. celei

alte femei. Dar acâsta tăgăduiă şi în diceă că, se înşlă.
De aci se născu o cerlă mare între amindouă femeile.

Și nimeni nu pută să le împace. Atunci se duseră ele

ia rege, să le facă dreptate... Ele se jăluiră pe rînd la
rege. Acesta le asculiâ cu luare-a-minle...
C. de cit. p. cl. II pr. rur

—
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|

Solomon, voind să vedă carei mama cea adeve
rată, .

porunci, unui

slujbaș al sti ca să iea pruncul cel vii

şi să tae cu sabia în două și apoi să dea fie-că
reia

„dintre femei câte o jumătate

din trupul lui.

Când audiră acestă poruncă, una din femei țipâ
cât

ÎI luâ gura: «Stăpâne, mai bine de cât
să tae Copilașul, primesc să'l las vi pe sema aceste
i femei !»

Tot în aceiași vreme, cea-l-altă femee dicea : «Bine
te-ai

gândit, stăpâne, să împarţi
Solomon,

când

audi

copilul pe din două!»

aceste

vorbe,

porunci

să

dea

copilul femeii, care ceruse să'! lase în vi6ță, căci
numai
acela putea să'i fie mamă, care aveă milă de prunc
ul ei.
Pe cea-l-altă femee o goni ca pre-o înşelătăre
ce era.
Totă lumea se miră de acestă dreplă judec
ată, a

lui Solomon.

|

|

Solomon aduse la Ierusalim pe cei mai mari meşte
ri

cei găsi, cari din porunca lui, făcură, o biser
ică

-

um templu vestii în t6lă lumea.

sati

Solomon,

a domnit, peste Evrei, cu dreptate şi cu
40 de ani. Când a murit, a fost jălit de:
întreg poporul.
î nțelepciune,

ai,

Şi ceă mai învătați Omenă și regii și împă
rații
nevoe

de

rugă

și de

ajutorul

lui D-dei, ca să

Tăptuescă, tot-d'a-una,
ce'i drept și ce.se cuvine.

215. Mihaiă și Calăul.
Este ora ceea când un
Sculură de roită capu-i
Și lăsându-și patul cel
Pe o rădă dulce zbâră
Dar

Mihai

fiuturel
tinerel
de Jlorişăre,
câtre săre.

Vitâzul şede-îngenunchiat

Și îşi plecă capul spre a fi tăiat.

Lângă

el se vede tintra Domniţă,

Tremurând de spaimă ca o porumbiţă.
Printre gâna-i nâgră a ei o-hişori

Ard ca doiiă stele ce lucesc sub nori.

— «De ce plângi?»

Ei mor pentru eră
De aceea, dragă, să
Și cu flori cosița să
Cel-ce pentru lege,
Îşi priveşce

i
!

mortea

întrebă -bravul cu mirare,

şi neatârnare.!
ie veseleşcă
ţi-o împleteşci.
pentru țeră more
ca

o sărbătârebb

-

— «Plecă capul»! “i strigă palidul calăă ;
lar Mibaiii întârce spre el capul stă,

i

Fierul se ridică... poporul şopteşce :

_.

«Vă

uitaţi !... calăul se împletecesce...

Fierul sâi aruncă ; cade fermecat.

Sub

căutătura

mândrului

bărbat»

Cine îi sfărimă lanţurile- sale
Și cu fală-l duce pe'nflorita cale ?...
Fetele "ncunună pirul lor cu flori.
Tot Românii

strigă de mai multe ori:

«Cel-ce pentru lege, pentru ţeră more,
Işi priveşce mortea ca o strbătore».
—
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216. Melcul.
Ce mai animal pote fi și melcul! Şi totuş şi melcul este
animal ! Melcii sint de mărimi deosebite. La corpul melcului
vedem două părți mai de frunte: O căscidră tare şi o parte
mole. Căscidra este învirtită ca un colac plin. Căscidra este
de colâre alburie cu dungi negrici6se. Partea

cea mdle este

trupul meicului. Acesta se pote vedea numai după o ploiţă
căldicică. Trupul melcului este tot-d'auna bălos şi spumos.
La cap, îi vedi cele patru
corniţe mot. Două corniţe
sint mai mari şi dou& mai

mici. Când vrei să atingi cornițele,

melcul

și

le

trage

Xute înapoi, în ghică. Melcut'

are doi ochișort, aședaţi în:

virful a două cornițe. Când vede melcul, că nu'l supără nimeni, plâcă la drum. Incetinel, cu căsuţa la spinare, meleut
se lâr&șce pe ferburi și pe flori. Ba el se urcă pe viţă şi pe

pomi, până dă de frunze verdi
doi dințişori, ce-i are în gură.
tinere,
„Melci se înmulţese din ouă.
“de le cloceșce căldura sârelui.

mănă cu părinţii lor.—l6ena,

lui. Acolo dorme

şi feagede, pe care le râde cu
Ast-tel melcul strică plantele
Ouăle le pun ei pe i6rbă, unDin ouă ies melcişorii, ce s6-

melcul intră de tot în ghiâca

el până primăvara. Ca să nui fie frig,

işt

astupă gura saii ferâstra căsuţei sale cu un oblon de câjă tare;
ce și-o face el din balele sale.
Unii 6ment mănâncă carnea melcilor fierți și gătiți. Cu tâte -

acestea, melcul
folositor.

este

un

animal

mai mult

sticător de

cât
-

— «Ah! ce încet! Ah! ce încet, se mișcă melcul mamă!

Dar [i şi dânsul mai şiret, ar sări pașii do palmă !
Ah! ce domol! Ah ! ce domol. se plimbă melcu'n viță ?
In locul luă, aș da târcol bolții din grădiniță !»
A şa vorbi

„.. răspunse

o-dată

așa :

un

bătețel

—

'cătră
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mamă-sa.

Dar

acesta

îi

“—«Băiete,

nu

vedi

tu că el îș duce

I6tă

casa >

Se multă cu căţel, purcel, cu patul și cu. masa 3
Dar fi să umbli tu așa, purtându- (ă odăița,
ME prind că nici nu te-aă mișcă și-aă căscă guriţal...
Dar bietul melc âncetinel lucreză, nu de geaba.
Și bine se gândeșce el că graba strică tr6ba!»
217.

Micul

famător.

Lui Ghiţă îi venise într'o di poftă. să fumeze şi el
o lulea de tutun, cum văduse că fumâză talăl sau.

Tatăl săi chiar eră dus dacasă, după treburi. Ma„mă-sa, derelică câte ceva în cămară. Și Ghiţă eră singurel în casă. El zări lulâia tatălui s&ă și tutunul pus
într'o '6lă, în cuiu.
Nici una, nici doug, Ghiţă luă frumuşel şi lal&tia,
„Şi tutunul, şi chibrituri, și nuş, pe ușă afară. fără să-l
fi zărit mamă- sa. El se duse în fundul grădinei şi se
îndosi după un copac.
Acolo se apucă şi umplă luldăa cu tutun. Apoio
aprinse binişor și începă să fumeze de-al binelea!
Abia însă trase câte-va fumuri, şi îi se făcă răi,
cum înghiţise fumul usturător de tutun... Fața îi se înzălbeni ;; apol ameți și pe urmă cădă leșinat... la pămînt.
Chiar isprăvise mă-sa cu dereticatul Și Jeșise în uşa
tindei să vedă pe Ghiţă.

Ghiţă—ca. în palmă!
Mama îl strigă de mai

multe ori.

Dar, vedend că,

nu r&spunde, se duse în grădină.
Acolo, îl găsi lungit la pămînt... galben
ameţit. Ba și versase de câte-va ori.

la

faţă şi -

Atunci luat de scurti. Ghiţă îşi mărturisi fapta. Mamă-sa. îl povăţui cu binișorul, îl ridică și-l ajutâ ca să

mergă

încetinel în casă...

Două dile, simţi Ghiţă urmările fumatului se.

Dar de atunci nu i-a mai venit lui Ghiţă pofta să fumeze.

Nu

faci, rău găseșci!

218.

Preda

Preda Buzescu.

Buzescu,

împreună

cu

fraţii

sei Radu

ş
Stroe, ai fost nișce căpitani viteji ay lui
Mihaiu-Vodă
După Turci, cei mai aprigi vrăjmași
af Românilo!

au fost Tătarii. Ei năvăliau adesea ca nișce
cete sai
horde sălbatice în Țările Româneşci și prăd
at, şi aprindeaii
satele și ucideat

pe creștini. -

„Acesta o făcură, ei și pe vremea lui Miha
i Vitezul.
O dată, Mihaiă fiind ocupat întraltă parte
,

potriva. Tătarilor

pe

Preda

Buzescu,

în

mic oştiri.. Tătaril au fost bătuţi cu totul,

trămise îmcapul unei

Despre Preda Buzescu se povesteşce
cum, mal pe
urmă, sa luat la luptă dreptă cu căpet
enia 'Tătarilor.
Povestea glăsuieșce așa :
Jar Buzescu Preda cum îl întâlni (pe
capul Tătarilor)

Li eși 'nainte și ast-fel îi vorbi :

« Dacă nu-ţi e fiică, și aă credință-n
tine,

O, Tătare, vino să te baţi cu mine!...

«Ei descălecară atunci amândo)

e

Și se tai la luptă, ca doi jună eroi,

Ochii tuturora cată cu mirare
La Buzescu Preda și Tătarul mare.
Fă se bat la rada stelei cei de foc...
» Flacările-ă alle, pe-a lor zale joc
-Vintul răcoreșce [runtea lor udătă
; Si mânia mare sufletul le 'mbată.
Ei se bat din spade.—Spadele se friăg.
..

Ei se iai la brațe, se smuicesc,
se String...

Când Tălarul scote
Şi lovind pe Preda,
Dar el cu măciuca
Incât de-odată căi

o secure mică
pavtza îi strică ;
ast-fel îl lori,
și muri

lar după actsla, dstea romântscă,

Plecă și învinge horda tătărtscă1»
—
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219. Datoriile către sănătate și cumpătare.—
Bolnavul vindecat,

In Bezdead, un sat în judeţul Dâmboviţ
a, trăia aci
vre-o 40 de ani, un proprietar forte bogat
. El moştenise de la tatăl s&i şi turme de OI, și
ciredi de boi

și de cai, și mai mulți bani de cât minte.
Dimineţa se sculă pe la prânz și mâncă câte
o gâscă
friptă

, întregă şi bea câte 2 dle de vin. Apoi
se aședă,
întrun je! mâle Şi fumă, și priviă a lene
pe ferestră.

La

amiadi, coleala un ceas, iarăș mâncă
și beă, cât
„Şeple. Apoi dormiă un ceas, două Și larăș
se apucă, de
- mâncare și de fumat. La dinsul nu scial când
se isprăYesce

prinzul și când se începe cina. Şi seră,
când se
culcă, se simţia aşa de obosit, ca şi când
ar fi muncit
-t6tă

diua.
.
|
De la o vreme, bogatul nostru se îngrășâ şi
se îngroşă

ca un burduf. EL începusă nu mai potă
umblă
pe jos; să nu mai aibă pofiă de mânc
are; dar, de
dormit, ar fi tot dormit. EI ajunse a nu fi
nici sănătos,
nică

bolna

v; dar, de irîndav ce eră, abia se mai
puteă
mișcă şi, în fie-care di, se plângeă de altă
bolă.
Cum
y
aveă,

bani

şi trăsuri

destule,

începi

să aducă

rind pe rînd, pe toţi doftoril cel mari chiar de la sine,
la Bu.
curesci.
El luase

-

fel de fel de doftorii: Și picături,

şi
hapuri, și prafuri. Aveă o odae plină
de sticle şi de
cutii doftoricesci. -Dar, t6ie aceste, nu-i folos
iră la nimic,

căci el nu urma ce-i spuneai doftorii.

din sat,

care scrise

care îi descoperi

doftorului, din

+

|

Intr'o di, audi el de la un perceptor că,
departe, la
Galaţi, ar fi un doftor, care ar vindecă,
pe. bolnavi,
numai uitându-se la ei. Bogatul chiemâ pre
învățătorul
Galaţi, 0 scris6re, în.

t6tă bola şi-l rugâ să-i dee un sfat

ce să facă, că-i va plăti cât va cere, numa
i să se facă
sănătos.

|

Doftorul aşa-i r&spunse, prin scrisâre: —

D-ta

preste

al

în

pântece

multă

vreme,

,

un

balaur

are

—

să

cu

şepte

ie omăre.
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.

guri

D ta

«Prietene,
care,

nu

trebue

să

|

vii la mine, să-l pipăesc ei pe balaur şi, cred că te-oită
vindecă. Dar, să bagi de sâmă. Să nu cumva să vii
„călare sai în trăsură, că de se scutură balaurul, d'o |
dată îţi spintecă malele, în -șâpte. D-ta irebue să vi!
încelinel pe jos, rezemat de un b&ţ.. Apoi ni'al voe să
mănânci de cât de două ori pe di: diminâța o supă
uşdră şi la prinz o faifurie de Mâncare de legume.
De

cum-va

vei mâncă

mai

mult,

să scii

că

balaurul

tot cresce și în puţine dilete omâră. lată sfatul meu!—
D-ta fă cum voesci!.. Salutare !»
Citind

scrisârea

doftorului,

bolnavul întâi se speriâ;

dar apoi se mângâiâ. Şi, a doua di Şi plecâ la drum,
pe jos. EL eră, trist şi supărat de nu vedeă pe nimeni.
In diua întâiii, merse așa de încet, în cât şi un mele

i-ar fi putut fi tovarăş de drum. Dar a doua di pută
să mârgă

mai

mai

binişor. Omenii, ce-i întâlniă, îi păreau

prietenoși. A treia

di, pulă

merge și mai

bine.

Ast-fel merse el pe jos de la Bezdead până la Galaţi,
în 20 de dile. Se opriă unde-l apucă ssra. Și a doua
di, des de dimineță, plecă la drum. In diua, când sosi

la Galaţi se simţiă mai bine de

„presentâ

cât ori când. Aşa se

el la medic. Medicul îl primi» vesel, îl prinse

și dise:

de mână

— «Spune-mi acum, te rog, din fir în păr, ce-ţi
lipsesce !»
— «Domnule doftor, acuma nu-mi lipsesce nimic.

Da și D-ia eşti așa de sănătos ca mine, te felicit.»
Doftorul

ascultat.

pricepă și îi dise:

Balaurul

acuma

«AI avut noroc

a crăpat;

dar

ati mai

că m'ai
r&mas

ou în corpul D-tale. Trebue să te întorci acasă iarăşi
pe jos! Să mănâncă numai atâta, ca să-ți stâmperi

fomea şi să nu bei alt-ceva de cât apă curată. ȘI,

dacă
alții!
m6să
Și
—

n'ai de muncit pentru D-la, să muncescl pentru
Dacă m& vei ascultă, poți să ajungi o virstă fru!»
doftorul începu să zimbâscă; iar bogatul dise:
«Domnule doftor, te înțeleg eii>. Apoi scâse şi

îi dede 100 de galbeni.

—
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Bogatul se reîntorse a casă şi trăi, după sfatul doftosului, 87 de ani, sănătos ca pescele în apă.
Cât a trăit proprietarul nostru, a trimis doftorului
| din Galaţi, la . fie-care An-noi, drept, recunoscință și
| | aducere. aminte, câte 50 de galbeni, în dar.
1) Să nu mănâncă,
2) Să nu lăcomescă,
| mică la casa, nică la
calul vecinului tăi.
Să nu poflescă mică

mică să bei preste mesură !
nică la haina, nică la masa,
moșia, nică la boul, nică la
un lucru al de-aprâpelui tei!

220. Vine Maiu.
Vine,

vine luna

Pai!

Se freface tot în hară.
Cum

încep căldurile,

Înfrunzesc pădurile,
/nverdesc

Grădinile,

câmpiile,

viile.

Jar în luncă şi în crîng
Mil de păsări mi se string.
Ș'aşa cântă de cu foc
De stă căletorul 'n loc.

Și de ce stă, par'car stă
Și fot ar mal
Gândăcei

asculta.

şz fluturet

Vin pe rind, pe rind şi «i.
Îmbrăcaţi

ca'n sărbători

Mi de forme şi culoră.
ȘI copii cu păr bălază
ÎI primesc cu dulce—alară....
Numa! bietul melc, la drum
Ar plecă şi nare cum;
Nare cum deşi din casă;

Jalea tare! mai apasă.
Stă pe loc să socotescă,

Cum so dea, să nimeriscă.

52 vegbud că alt chip mare,
O 2a cu casa 'u spinare.

"Binişor

Ac

Brin

Yârda

verde,

vezi, aci se pierde.

Tot e vesel, mulțumit
Maiii dorit, bine-at venit!

Un

Ă
ÎN
'

221. Locusta.
ţăran

cam

cărturar,

anume

Vasile, se dusese

încă
din faptul gilei ca să'şi secere
grîul de pe câmp. EI!
luase cu sine şi pe băeţelul săi
Dinu. La ami6gă-di când
s6rele dogoriă mai tare, secerăto
rul se așegâ, cu copi-

lul săi, la umbra

unui copacii din apropiere ca
să se
odihn&scă puţin. Abia se aședaser
ă jos pe iârbă, când
deodată sări în pâla cămăşii lui
Dinu un gândac: verduiii. Băieţelul puse iute mâna
și "L prinse.
— «Uite, tată dragă, ce să fie gâng
ania asta, care
face

—

nisce sărituri ca un ogar ?» -

|

«Ce să fie, Dinule, -— răspunse tatăl,
— <o /ocustă.
|
Uită-te bine la dînsa!..
Vedi, locusta acâsta este.

şi ea un animal. Locusta

are un cap întors drept
- în jos şi cu cârne. Piep-

tul îi este format din

trei inele, iar pântecele
din 8 până la 10 inele. Pe spate are
patru aripidre. Locusta, precum vedi,-are şâse PiciGre,
dintre care cele

doiiă dindărăt.
mai lungi și mai bune de sărit. Locusta

pune oăăle sale în pămînt sati pe
plante. Apoi, primă- |
vara, îndată ce s'a încălgit puţin,
ies din oiiă micile locuste, care, la început nu semănă
cu părinţii lor. Lo-..
custa mănâncă aprope tot; felul de
plante verdi.
|
Locustele sînt. de mai multe soiuri.
Sînt un fel de io—
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custe călătâre, care vin la noi din spre Resărit în
pâl--

curi

relui.

aşa

de mari

Unde

şi grose, încât întunecă şi radele s6-

se aş6qă

aceste

locuste,

acoper

pămîntul

preste tot şi rod t6tă verdâţa: şi s&m&nătură
şi i6npă
și frunză. După ele locul rămâne gol şi deşert.

Locustele sînt insecte forte vătemătore. Mai lesne
se

pot pustiii locustele prin ploi Şi prin vânturi,
ce le doboră la pămînt. Atunci Gmenii le adună în gropi
şi le;
ard, ca să nu le molipsâscă aerul. .

292. Pălanjenul.
Dușmanul cel mai neimpăcat al mușcilor și
al ținţarilor
este păianjenul. Păianjenul nu este mai mare de
cât o albină ; dar are corpul și membrele sale, t6te mai
puternice:

Eee

seu

2

de cât ale albinei, Trupul lui este-

păros şi este format din dout bo-biţe, lipite una de alta. La cea.
mică se află capul și pieptul; la.
cea mare se află pântecele. De.

la pieptul paianjenului se desprind:

patru perechi de piciâre lungi, sub-

țiră şi încovoiate. Pătanjenul târce:

și țese o reţea saii o pânză lată:
şi subţire, cu fire, pe cari le seâte:

|

din pântecele lui.

diă şi îi infige

Indată ce păianjenul vede, că omuscă sati un țințar s'a încurcat:
în pânza lui, se repede asupra pră-

în trup niște dinţişori

veninoși.

Prada ame-

țeșce şi apoi păianjenul îi suge tot, ce este în trupul ef.

Şi pălangenii sint de mai multe soturi şi de deosebite mărimi.
Păianjenul semână. și el în cât-va cu insectele. Insă ek

nu este înseci; trupul lui nu e împărțit și mare aripi.
———

—
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223. Profetul Ilie.
După mârtea lui Solomon, cu vremea, mulţi dintre
“Evrei se lepădară de legea lui D-dei şi se închinară
la idoli, întocmai ca şi păgânii.
Atunci, D-dei le trimise nisce Gmeni sfinți, cărora
li se diceă prooroci sau profeţi. Proorocii mustrat

"pe

cei rel şi le vestiai

mai

din

'mainte- pedepsele,

care
D- deii avea să-i pedepsâscă
pentru
- “dinţa lor.
Unul din acei profeți a . fost şi sfintul Ilie
vocul.
|
|
Sfintul lie trăiă cam cu 800 de ai! înainte
nirea Domnului nostru Isus Chrislos. Pe vremea
“domniă peste Evrei un rege re și nelegiuit ce-i

Ahab.

“Evrei,
Baal.

Regele, cu toţi curtenii săi şi cu mulți

cu

necreProode veaceea,
diceă

dintre

se închinau la un idol mare, pe care numiat

Intr'o di, Profetul

Ilie merse

la rege

și îi spuse

că,

pentru necredinţa lui, nu va cădeă pe pământ
nici
rouă, nici plâle, timp de trei an! şi șâse luni. Și așa
-Ssa şi întîmplat. Și sa făcut fâmete mare în (6ra
Evreilor.
După porunca lui D-dei, profetul Ilie a trăit pe
lângă un păriă, nu departe de riul Iordan. Acolo, tot

-din porunca lui D-dei, corbii îi aduceau
“care

în fie-care

di.

de

mân-

Chinuiţi de fâme, și regele și poporul se întârseră ,
“iarăș la adevărata credință a lui D- dei. Atunci, după “irei ani și ș6se luni, sfintul Ilie, tot din porunca lui
:D-deă, se înlârse la regele Ahab și îi dise:
Adună poporul și pe preoții lui Baal pe muntele
“Carmel !
Acolo porunci Îlie să ridice dou& altare Și apoi dise
“preoților lui Baal:
— «<Alegeți-vă un junc; spălați-l, curăţaţi-l şi-l pumeți pe altar! Chtemaţi apoi pe idolul vostru să aprindă
„jerlfa : foc însă să nu puneţi!»
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Preoţii făcură așa şi chemară pe Baal săşi areteputerea. De diminâţă, până la amiaqă-di, de g6ba strigară preoţii păgâni pe idolul lui Baal. Atunci, sfintuli

lie, în fața a tot

joc de dânșii:

poporul,

dise

preoților,

bătendu-și

— «Strigaţi mai tare, căci pâte idolul vostru are vre-o :
trebă, ori dârme! Strigaţi mai tare şi se va deştepta!»
De geba insă fură și strigătul şi ruga preoților lui:
_ Baal.
Atunci sfintul Ilie, porunci să se facă alt altar să:
se puie jertfa pe dânsul şi.să se torne și apă multă.

peste altar și peste jerifă. Se mai turnă şi apă multă
pe altar. Apoi, în fața poporului adunat, sfintul Ilie:
ridică fața şi mânele către cer şi aşa se rugă:

—

«Audi-mă Domne!

Audi-mă,

ca să cunăscă .

poporul acesta, că Tu eștă D-deul cel adevărat. Intorce inima

lor înapoi, aducându-i

iarăș

la

cre--

dința lor adeverată, !!>
|
Atunci, de odată a cădut din cer foc asupra:
altarului de jerifă și ta mistuit. Și apoi Sa deschis şi cerul și a plouat,
p
Și poporul adunat sa întors, și a credut în D'deii:
cel adeverat..

Şi lumea cinstiă,

pentru

că

pe lie ca pre trimisul

eră înţelept la sfat, puternic

la

și curat. la inimă.

'Și a venit vremea, ca sfiptul Ilie să

mea.

di, se duse

Elisei,

sfintul Ilie
trecut

vorbă.

|

părăsescă

acâsla.

Intro
său,

|

lui D-dei,..

ca

la

a
pe

dânsul

riul Iordan.

despărțit

apa

întovărăşit
Și voind

de
să

lu--

prietenul”
trâcă

riul,

cu cojocul luy şi el ;aă

uscat.

Și cum mergeaii pe cale, amândoui vorbind, de o.
dată se ivi dm cer un car cu patru cai de Joc ;

o mână

nevedulă răpi

şi ridică la cer.

pe

Ilie

Ast-fel, pentru sfințenia vieţii

|

de lângă Eliseit

sale,

profetul

fost primit între. aleșii lui D-dei, în cer,
—
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lie

a.

Credința în D-dei cel adevărat. trebue să fie lu-

-crul cel maă scump. Poporul, care își părăsesce
„legea și credința, se pedepsesce de către D-deă cu

„secetă, cu fomete și cu alte rele.
Inălţarea lui Ilie ia, cer, ne îmcredințeză că și
creștinii cei bună, după morte, vor ajunge în îm„Părăţia cerului.
Creștinii serbeză și astă-di diua sfintului în 20 Iu-

lie. Atunci,

de obiceiti, se

ivesce

-cu fulgere îngrozitâre. Omenii

furtună,

neșciutori

cu tunete ȘI

dic că

prin cer carul sfintului Ilie-Proorocul. Creștinii
-naţi însă se închină lui D-dei și își amintesc,
minunile și înălțarea sfintului Ilie la cer.

uruie

lumivi6ţa,

224. Plasa, Plaiul sau Ocolul,
Mai multe comune învecinate formâză împreună o
_plasă saii un ocol. La munte, plasa se chi6mă şi plaiu.
Plasa nâstră se numesce ... Ea se află împrejmuită
de mai multe plăşi. Plasa nâstră pote fi de... ori mai
mare de cât comuna nâstră, cu împrejurime cu tot. In
plasa n6stră, suprafaţa pămîntului este mai mult sau
mai puţin câmpie. Avem mai multe ape, dealungul că„Tora se află comunele. Comune mâi însemnate în plasa
n6stră sunt următârele...
Intocmai precum comunele ai primărie, fie-care plasă
îşi are sub-prefectura sa.
Sub-prefectura se află întrun târguşor, ori şi într'un
„sat mai mare, ce-i dice reședința sub-prefecturei. Reşedinţa sub-prefecturei nostre se află în târguşorul... De-

regătorul cel mai mare dintr'o plasă este sub-prefectul.
Sub prefectul, în slujba

sa,

este

ajutat

de

către

mai

“mulţi deregători mai mici. Prin primarii din comunele

sub-prefecturei sale, sub-prefectul se îngrijeşce ca toţi
“Gmenii. să trăi6scă în pace şi în bună rînduiălă. Dacă se ivesc

jandarmi

în plasă

îi prinde

făcători

de

rele,

sub=prefectul

prin

și îi trage în judecată, ca să fie pe-

—
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| -depsiţi. "Tot sub-prefectul
portă de grijă ca drumurile
,
| podurile şi şoselele să fie
ținute în stare bună.
|; Sub-prefeetul priveghză
ca școlile, bisericile şi spi| talele— din plasa sa — să
aibă tot ce le trebuie şi să
| nu sute

re nici o lipsă.

.

In reşedinţa sub-prefecturei
se află de obiceiii şi
j-câte un judecător de ocol.
Judecătorul de ocol, cu ajutorele sale,- judecă neînțele
gerile şi pricinile dintre
| meni, când aceștia nu se pot
împăcă la primărie. Tot
|jjudecătorul de ocol întăreşc
e și învoelile făcute între
|'6meni pentru fel de fel de dara
veri. | Pentru lecuirea bolnavilor,
la reşedinţa sub-prefecturei, se află adesea şi un med
ie şi 0 farmacie. In
farmacie, farmacistul pregăteşc
e doctoriile, după cum îl
'povăţueşce- medicul. .

Sub-prefectul și judecătorul de
ocol sînt. mai
mariă plășii. De dânșii trebuie.
să asculie și pe ei
trebuie să-i respecte toți 6menii
de bine.
Numai făcetoriă de rele nu vor
să șcie de mai
marii lor!
a

—

225. Arde

apa.

_A fost o-dată un băist ret Și stricat,

anume Filip.
EI merei umblă hoinar și; unde vede
ă ceva, trebuia negreși
t să]

fure,

așa că de

dinsul se

putea dice «ce
vede ochiul, nu lasă mâna».
Intro di, trecând pe lângă un loc unde
se clădiă o
casă, el ochi o grămadă de var nestins
şi, credând că .
e cretă, ciupi câți-va bulgări, fără ca
nimeni să bage
de seamă. Apoi îl ascunse de grabă, în
sin sub cămaşă.

Merse ceva mai înainte şi se întâlni
cu un prieten
al lui, care duceă doi cai la gârlă,
ca, să'i scalde. Atâta
I trebuiă lui Filip; Și hop! Iată!] călare
pe calul lăturaş.
Peste câte-va minute, câte-și. patru
tovarășii, băieți
i cai, intrară în apă.
:
Dar calul lui Filip se poticni de
o piâlră in gârlă și
—
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călărețul cădă drept în mijlocul apei. Norocul lu
fă că el șciă să înn6le. Nu treci însă un minut ;
Filip începă să strige speriat: — <Scăpaţi-mă, vai d
mine! ME arde apa. îmi fierbe pielea pe mine»
Nişce 6meni, cari lucrau la mal, credeau că băistu
glumeşce; dar audindu'l văietându-se din ce în ce ma
„tare, săriră săl scâlă din apă. Când îl duseră la ma

ce să vâdă!

Cămașa

lui eră arsă pe la briă

şi tât:

pielea. de pe piept şi de pe mijloc eră numai o ran:
friptă şi opărită. Varul nestins, dând de apă, se în

fierbintase și arsese truțul hoţuluă de Filip. Varu
furat îi făcuse de sine-ș pedepsa.
Nu pune

mâna

pe ce nu

e al

tei,

Căci, fără şcire, aă să paţi reă!

|

226. I6n Corvin şi corbul.

Români,

ca și noi,

se află și trăfesc

prin tâte

ţările

vecine cu România. Mulţi şi viteji Români se află îr
Transibwania şi prin ținuturile din prejurul ei. De
acolo a venit şi Radu- Negru în Muntenia; de-acolo s
descălecat şi Dragoş- Voda, în Moldova.

După

trecerea

domnilor

români,

Radu-Negru

Dragoș-Vodă, peste munţi, Ungurii începură
prâscă mai tare pe poporul românesc rămas

și

să asuîn Tran:

silvania.

Prin muncă şi prin vitejie însă mulţi Români se
ridicară şi în Transilvania la deregătoriile cele maj

nalte. Și unii dintriinșii erai Sietnici şi prieteni regilor
ungureşci.

-

Ast-fel a fost boierul român

Voicu

trăiă mai acum vre-o 500 de an).

sait Lupul, care

Penlru

vitejia

lui

Voicu, regele unguresc i-a dăruit oraşul şi ţinutul Humedorei, în Ardeal. Voicu a fost tatăl lui 10n Corvin.
Povestea spune că regele unguresc. plecând odată
împreună cu boierul Voicu la luptă în contra Turcilor,

a

şi-a scos un

înel din

deget

şi

Pa dat nevestei

lui.

Voicu, pe-caie o chiemă Elisabeta.
Sua
Și dându-i inelul regele i-a dis :— «Intâmplându-se:
să te ajungă când-va vre-o nenorocire, alârgă la curtea

mea ! Acolo arată inelul. acesta și vei află tot-d'a-una

ajutor !»
Mai târziă, regele s'a întors acasă.

Pe acele vremuri,

Turcii neliniștiaii mereu pre Români. Veniai cu oștiri

mari,

ardeau

orașele

pre cei ce rămâneai

și satele.

în vi6ță.

Tăiai

Atunci

şi făceaii

Voicu

robi

își luâ,

soţia și pre micul lor fiii, pre I6n, Și plecâ, să mârgă
la regele Sigismund. Pe cale poposiră odată într'o
“ pădure, lângă un izvor cu apă rece. Mama dâdu copilului inelul ca, jucându-se cu el, să tacă. Intraceea,
mama adormi lângă copil; iar tatăl Voicu piecâ cu
ii
arcul prin pădure.
Dintr'o dată începi copilul să ţipe cu glas tare.' Ma-

mă-sa se deşteptă, din somn şi întrebâ pe copil:de ce
plânge. In acelaş

timp observâ

ea, că inelul pătize din

mânele copilului. Copilul arătă cu mănușiţele în' s*

Şi lată, în vîrful unui copac, steteă un
în cioc!

corb cun:
|
ă

Ce se întâmplase? Corbul zări inelul strălucind în

mânele copilului, se repedi la el şi îi răpi inelul şi” abol

zburâ cu el în vîrful copacului. Chiar atunci însă soseșce
acolo și tatăl Voicu.

cade mort

numai

Acesta trage
cu

de cât cu

arcul

inelul

în corb, “care

la picidrele

lor..

Când ajunseră la rege, acesta primi pre Voicu și pre
ai săi cu bucurie şi cu mare ondre..
Ca băiet I6n aveă o purtare de tot bună; lubiă

învețătura și munca.
El ajunse

un mare

'

vitez.

-

Şi atunci

își luâ,

drept

semn sati marcă, corbul ţinend inelul în cioc.

Dela acest semn, i-ait dis şi I6n Corvin.

I6n Corvin

a ajuns Vodă

în

sei Mateiu, a fost cel mial. mare
al Ungariei.
C, de cit. p, cl. 11 prim. rur,
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Transilvania;

și mai

|

lar fiul :

drept

rege

15

.

29%. Animalele.
Vaca, cocoșul, peşcele, albina și melcul umblă dintr'un loc
la altul ca să'și caute hrană. Ele simțesc, ca și noi 6menii.
Fiinţele aceste sint animale saii dobitgce

Părţile cele ma! de căpetenie la ori-care animal sînt : capul,
trupul și picidrele saii membrele. La cap, animalul are ochii
cu

cari vede,

urechile,

cu cari aude,

nOSul,

cu care

mir6să

și gura cu care mănâncă. Multe din animale ati în gură dinți

cari macină mâncarea, După hrană unele animale sint carni.
ore, altele sînt erbivore şi altele mănâncă fot ce le
vine
înainte, ca porcul. Porcul este omniâvor.
Trupul unor animale e acoperit ca per; al altora cu
pene;

şi iarăși al altora cu solzi. Unele animale ai trupul golaș;
altele acoperit cu o cojă. — Trupul tutulor animalelor e
mai
mult saii mai puţin cărnos. Unele animale ai dse în trup
și

de

aceea

se numesc animale

osgse

sait vertebrate;

altele n'aii

6se şi de aceea se dic animale fără ose.
Picidrele animalelor
. și ele forte deosebite. Unele anisunt
male aii patru picidre ; de acea le dicem patru-pede
; altele

aii numai două picidre; de aceea le dicem bipede.

Sint însă

animale, cari ai mai mult decât patru. picidre:
altele insă
n'aii de loc picidre, ci se târăsc pe jos. Apoi, alte animale
aii

aripi. în loc de piciâre;.

altele ai

mişcare,

sînt

unele

animale

şi picidre

umbiălore,

şi aripi.

altele

După

alergătăre,

altele săritdre, și iarăşi altele acățătare. Unele animale
sint
zburăldre, altele înotălăre şi altele târitre. După locuinţă animalele, unele sint domestice și altele
selbatice. Unele trăiesc numai pe uscaţ; altele numai
în apă;
altele şi pe uscat și pe apă; unele trăiesc în pământ

în aer.

şi altele

Multe din animale îi sint omului folositâre Aşa
sint animalele domestice, cari nu se sfiese a se apropiă
de Gmeni,
Omenii le hrănesc, le adăpostesc şi le ingrijesc. Cele
mai multe
animale trăiesc în sălbăticie. pe câmpuri și prin
păduri. Acele
sint animale selbatice.. Unele animale sint nevinov
ate; jar altele sint fârte rele, atât pentru 6meni cât şi pentru
anima-

lele domestice. Acele animale sălbatice se numesc fisre.
—
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'Omenii vin&ză pe cele mai multe animale sălbatice.
Pe fiâre”
de vin6ză spre a le stârpi neamul, ori spre a le împuţi
na nu-

mărul.

Pe

animalele nevinovate le prind

și le ucid spre a

mâncă carnea, saii spre a le întrebuinţă pielea lor.
Nimeni nu cunsșce tâte animalele de pe pămint,
de cât.
numai unul Dumnedeii, care le-a făcut spre ajutorul omului
.

Să-i mulţumim lui Dumnedeii și pentru acâsta !
Tote animalele, împreună, formeză clasa sas îm-

perăția animalelor.

228. Profetul Isaia.
Profetul Isaia a “răit cam ca 200 de ani în urma
sfîntului Ilie. Isaia se irăgeă din neamul lui David.
„Isaia eră nalt la statură; aveă o înfățișare mărâţă ;
«ochii lui schinteiai cu o privire pătrundătâre, el purtă
-o barbă lungă. Pe timpul proorocului Isaia. Asirieniă
porniră cu resboiă asupra Evreilor. Dar prin rugăciumile bunului rege Ezechia, şi mai ales ale protetului
Isaia, D-deu ajutâ pe Evrei. de scăpară de armatele
dușmane.

Isaia eră, pretutindeni forte bine vădu! şi cinstit, chiar-

“Și la curtea

regelui.

|

Dintre toţi profeţii, Isaia a proorocit ma! multe

tâmplări

din vicța

Domnului. nostru

in-

lisus Cristos. EI

le-a spus de mal nainte așa de lămurit, ca și când le-ar

fi v&dut cu ochii.

Pa

lată câte-va din proorocirile sfintului Isaia.
Despre mnașcerea Domnului a spus el cuvintele:

— «lată fecidra va nașce fii și se va chiemă,
numele luă D-deii tare, biruitor, Domnul păcii.»
Despre minunile Mântuitorului a. predis Isaia aşa :
— « D-deăi însuși va venă și vă va mântui pe
oi. Alunci se vor deschide ochii orbilor și ure-chile surdilor. Aluncă va sări șchiopul ca: cerbul
Și se va

deslegă limba

celor muţi.»

In sfirșit despre patimele cele îngrozitâre ale Dom=

ului,. așa a spus

Isaia proorocul:

|

!

—

«Ca o die la junghiere sa dus, şi ca un miel:

ce nu-și deschide gura înaintea celui. ce-l

tund.> *

Și tâte aceste proorocii şi altele multe sait împlinit:
întocmai în pers6na Mântuitorului, cu 700:de ani mat:
în urmă.
Pentru proorociile sale lămurite despre Domnul nostru:
lisus Cristos, Isaia se numesce profetul-rege al lu:

. Israil,
|
Pentru credința sa cea dreptă și statornică, pro-—
orocul Isaia a fost tăiat cu ferestrăul din porunca:
unul rege răi, ce-i diceă Manase.
,
|
A suferi chinuri şi a muri în dureri: pentru:
legea sa, însemneză a muri de morte de martir
sau de mucenic.

- Isaia profetul a murit cu mârte de mucenic.—El

fost un mare

prooroc

şi un adevărat mucenie.

Sfinta biserică, cinstesce pe mucenici
lui D-deu.

ca: pre

a:

aleși

«Nică odată, nică chiar în primejdie de morte,
să nu-ți părăsesci legea și să nu-ță-tăgăduesci. cre„dința cea adevărată.»
|
Taci și mori în legea ta.

Că tu ceru-i câștigă:

=

229. Băieţii răi nărăviţi.
(Timpul

trecut).

Băieţii pădurarului, cu verul lor Păun şi cu o grămadă d&
tovarăși nebuni și zăpăciți ca dinșii, ati părăsit alaltă-Yerg

şc6la, fără şeirea învățătorului.
!
Pe la orele două, după prinz, pe când băcanul- Tatar dormiă, €ă S'aii dus la prăvălia lui. Acolo ati dat cu umărul ca:
să spargă

ușa; dar n'aii putut s'o dărime.

Atunci ait asvirlit:

—
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cu cărămidi în păreţi Ş în ferestre; aii spart gtamurile şi ab
năvălit inăuntru. Acolo ai risipit t6te mărfurile bretului băcan..
"Copii băcanului ai sărit speriaţi, in prăvălie. Dar svinturaţit
de băieți răi ati năpădit pe bieţii copilași, le-ai rupt cămășile;

„ Mădragiiși căciulile şi le-ati sfâșilat cărţile lor, cari
eraii încă
„nouă. Așa aii făcut pagubide peste 900 de lei. Apoi
ai fugit
-«2a nişce sălbatici...
|
|

„

Băcanul păgubit a mers îndată cu jăluice la primăr
ie şi
“toţi acei băieţi resurătitori aă fost zdravăn pedeps
iți. EX ai
“fost închiși, unde ai rămas două dile, nemâncați
şi nebăuţă.

Aşa'li-se cădeă, pentru obrăznicia și r&utatea lor
!

Sua faci, ni găsesc.
230. Grădina

de flori.

Florile din grădină-aduc la ochi vedere frumosă prin forma
“Şi prin_colorile lor. Ele însă mai adesea aduc miros
plăcut.

“Florile sînt forte mullate”
număr.

Unele crese pe pomişori,

“cum sint : Trandafirii, iasomia, lămâiţa şi
liliacul. Altele se
s6mă&nă primăvara, înflorese vara şi se sculur
ă ori se usucă

“6rana,

i

In grădină o să găseșcă: Ghiocei și micşumele
bujori, crăiţe, mizandre, mac, garofe și lalele,

crimă, rosetă, tiparose,

nalbă. maghiran,

zorele,

rosmarin și tufănică,
busuioc și livănțică

maghiran și câlțunei,
gălbenele, stânjinei ;
mărgăritărel, verbine
și vamiliă și gherghine,
apoi gura-leului

și moțul-curcanuluă,
ba și ochiul-bouluă,
lângă, florea-sâreluă.
EIN

Dar cine

II

mai pste

EI

înşiră

tote florile minunate,

câte sint

de
împodobesc grădinile, smălțuiesc Brazdele de
verd6ță cu feţele

Zor cel„vii
e-și răspândesc fot felul de dulci miros
uri !
—
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Dacă vrea cine-va să aibă flori de acestea și preste T&rnă,
le pune în ghiveciuri și așa le pote păstră în casă, la lumină
şi la căldură.

Unii 6meni—cu dare de mână—mai ţin vara, în grădinile lor,
în hârdaie mari, copacei și pomișori străini. De soiul acestora:
sint: Leandrii cei cu frumâse flori albe și roșit, portocaliişi

lămâii cu flori mirositâre și cu fructe plăcute ; rodii cu flori-:
cele mici cât garofița și roşii ca sângele și cu frucţe mari ca
merele.
i

In asemenea grădini se fac și umbrare cu viţă, care ne d&
strugurii, cu Yederă, cu carpen și cu viţă sălbatică. Cu plante
de acestea se împodobesc și pavilidne sai Fioşhkuri. In kioşkuri, căsenii se odihnesc vara cu plăcere privind în jurul lortote frumuseţile grădinii.
O asemenea

plăcere !

grădină de

231.

fiori este un

adevrat

Baiii de

Ghicitâre.

Prin ierbă. primăvara. creșce-o tufă resfirată,
Cu frunzele crestate, şi cu mică și albe fiori.
Ha face o dulce pomă, cu miros și cam roșcată.
De-i spune-o, să aibă parte so mănânci adese-ori

232. Neagoe Basarab şi Doamna Despina.
Neagoe

cel Mare

în al săi palat

Ce domneşce pe Argeş

dice întristat:

— «Mânăstirea nâstră nu e săvirşită.

Și a mea avere este 7sprăvită ?
Dragi ostași, ce dicetiP Wu ar fi păcat:

Ca să înceteze lucrul

minunat Py.—

—a« Biruri noul pe țiră pot ca să se pule !»
Ai răsfuns ostașii, ca să îl mângâte...
„Dâmna

înfrâmn

sală.

şi vorbeşce

Bâna:

—« Vol vrei diruri noul ! Neagoe, te teme €
_Mâne tâtă țira o să te blesteme.
Astă

mănăstire

ce atât vubeşăi,

„ Printre fum,
Jată

cu . lacrimă, păte so friveşcl,

ahamanturi !

Vinde-le

şi urmâză

Nobila lucrare ce le animdză !
Căci aceste scule nu le pot purtă,

Când femei pe faţă, lacrămi vor v&rsă>...
Un

bătrîn se scolă şi ast fel le vorbeşce :

«Inima strebună încă vieţuleșce.

Țera, care nașce astfel de femei,

Merită și vi6ţă, și mărirea ei !»

233. Fetiţa onestă.
Un

domn

bătrîn

se plimbă, într”o gi frumâsă, pe una.

din stradele cele numer6se din Bucureşci.. Cum mergeă.

aşa pe stradă, iată că vede o fetiţă cam de nouă ani, |
căutând ceva pe jos. Ea plângeă amar.
«De ce plângi, fețiţo ?» — o întrebâ cu glaș dulce
domnul necunoscut.
— câm pierdut o băncuţă de 50 de bani, ce mi-a dat.
mama să-i cumpăr doctorie de la farmacie, că-i bolnavă
rău, în pat... Şi, băncuţa mi-a lunecat din mână şi acu-.
şica n'o mai găsesc! Auleo! ce-o să facă biâta mamă!
Noi nu mai avem-nică un ban în t6tă casa» — Și plân- |
geă, plângea sârmana copilă, de-ți eră mai mare milă
de dînsa.
— <ăsta nui lucru frumos, de la tine, drăguță! De
ce n'ai fost mai cu grijă, la bani? Căutatu-i-ai bine ?»
— <Da, Domnule, și nu pot să-i găsesc în nici un

chip !» Şi tot plângea, plângea, de %i rupeă inima
mălă.
|

de

„— «lată 50 de bani, de la mine! ȚŢine-i bine şi du-te
-repede de cumpără doctorii, pentru mamă-ta!» Şi bunul.
domn plecă mai departe... Dar nu se duse nici 10 paşi

și auqi strigând în urma lui: — «Domnule!

Domnule!

Potteşce paralele, că mi-am găsit banii mei!... Iţi forte:
E
mulţumim 1...»
Necunoscutul domn rămase uimit de așa purtare.
——
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«Tu eşti o fetiță fârte

onestă,

mititico!

"ine

banii

ce bucurie

voii

ăştia pentru tine! Aci-ţi mai dai un napoleon de aur.
Pune-l bine şi'] du mamei tale, să se ajute până se
va face bine!» — Fetiţa sărută mâna binetăcătorului

s6i,

dicând

: —

<0O, domnule,

d'ai șci

face sârmanei mele mame
cu darul Dumitale'» —
<Portă-te, drăguță, tot-d'auna aşa şi de sigur vei fi

iubită de către toţi Gmenii şi de Dumnegei».

|

Cu vorbele acestea domnul îşi văgă de cale şi fetiţa
alergă repede la farmacie şi d'acolo acasă.

Streimul eră un om milos.
Fetița acesta eră o fetiță onestă.
234.

Istoria fiului risipitor.

Intr'o di, se apropiară

de Domnul

lisus

mat mulți

vameși și păcătoşi, ca să-l asculte. Şi cârtiai cărtuarii, dicend, că Domnul lisus primesce și mânăncă,
cu păcătoștiă.

Atunci le spuse

o

Domnul

următârea

asemenare :

Un om aveă doi fii. Și a dis cel mat tinâr,

dintre

ei, tatălui s&ă: Tată, dă-mi partea ce mi se cade din
avuţie. Si tata le-a împărțit lor avuţia sa. Si nu după

„ multe dile, adunându-și tâte, fiul cel mai tiner, a plecat într'o țeră departe. Acolo şi-a cheltuit totă averea
sa, trăind în desmierdări...
Si după ce el a cheltuit tot ce avea, sa făcut f6mete mare în ț6ra aceia şi el a început a duce lipsă.
Atunci, tingrul sa lipit acolo de un locuitor cu stare,
care la trimes să-i pască
porcii. Si el doria să-şi
sature î6mea din roșcovele sau rădăcinele, ce mâncau

porcii,
Mai
a dis:
pâne ;
ducela

şi nimeni nu-i dă lui.
|
pe urmă şi-a, tras bine seamă cu sine însuși şi
Câţi argați a! tatălui mei sînt îndestulaţi de
iar eu pieli de fome ! Scula-m&-voiă şi mă voii
tatăl mei și voii dice lui: Tată greșit am la

cer' şi înaintea ta, şi nu mat sînt vrednic a mă chte
mă fiul ttă; fâ-mă

ca pre unul din argaţii tăi! Si sculân-

;du-se a venit la tatăl stă.
a
N
Și când eră încă departe, la zărit pre dinsul tatăl
lul și i sta fâcut milă de dinsul. Atunci. tatăl a alerga
t
inaintea lui și a cădut pe grumajil lui și Va săruta
t
pre el.

Și a dis lu, fiul: Tată, greșitam la cer și înaintea:

ta şi nu mai sînt vrednic

a mă

chiemă

fiul teu!

Dar tatăl a dis slugilor sale: Aduceţi haina cea”
mai bună și-l îmbrăcați și-i dați inel în mână şi în--

călțăminte în picidre.

Aduceţiși viţelul

și-l înjunghiați şi să mâncăm
fiul mei acesta mort eră și a
şi sa aflat! Şi ai început a se
In diua aceia, fiul cel mai
Când

a venit și sa apropiat

cel

inal gras

și să ne veselim! Că
înviat, și pierdut eră
veseli: |
mare eră la câmp. Şi

de casă, a audit cântece

Și jocuri. Și a chiemat pre unul dintre servitori și la

întrebat,

ce sînt

acestea?

Acela i spuse
“săi.Si sa

mâniat

RI

tote câte se petreceau
fiul cel

mare

și nu

la casa tatălui
vroiă

„Atunci tatăl săi a ieșit afară și l'a rugat
fiuf dise către tatăl săi :

să intre.

pre el. Dar
-

lată. de atâţia anr- slujesc ţie și nici odată porunca

ta nam
un

ed, ca

călcat. Şi mie nici odată nu mi-ai
să

mă

veselesc cu prietenii mei.

dat măcar
Acum

însă,

„când veni fiul tăi, acesta, care Şi-a prăpădit
(6tă avu-

ţia, junghiași pentru el viţelul cel mai gras...!
Atunci i-a dis lui tatăl: Fiule, tu în -totă vreme
a
eşti cu mine și tâte ale mele, ale tale sint.! Ci se cădeă

a ne veseli şi a ne bucură,

căci

fratele

tăi

:mort eră şi a înviat, și pierdut era și sa aflat!
«Naă trebuință de doctor
Domo. (St. Luca V. 31).

cei

>

-

săndtoși,

acesta

ci

ceă

.

235. Laurul

porcese.

Trei copii de ţăran se jucară d'a pureâia, într'o gi
de tâmuă, cu roduri sai cu fructe. de /aur porcese.
Laurul porcesc, ce-i dic și turbare, este o burui6nă.

„f6rte otrăvităre sai veninosă. Ea creşce prin locuri mur--

„dare, neîngrijite şi neîngrădite, — Copiii aceia, fără
să
mai întrebe pe cineva mai mare, chiar și mâncară
din se-mințele negrici6se ale acestor roduri. Dar ei câteşi-t
rei seîmbolnăviră târte grei. Şi începură să tremure în
tot
trupul. Ba doi dintr'înşii, cari mâneară mai multe
seminţe, înnebuniră și muriră, în cele mai grozave
du|
reri. Al treilea copil, care

mâncase

mai

puţine

se-

minţe nebuneşci, scăpâ cu:
mare grei, fiind ajutat de
către un medic, care fu

chiemat îndată să-i dea
ajutor.
A doua di, după acea

mare nenorocire,

învăţă-

torul din sat duse cu sine
în şedlă mai multe rădăcini de

școlarilor săi, şi le vorbi

turbare,

despre dinsele.

le

arăâ

Atunci: le-a

spus că laurului porcese îi mai dic şi turbare
, fiind-că
cine mănâncă din seminţele acestei plante,
înnebuneşce

sau

turbeză ; îi mai

dic

apoi şi ciuma-fetei, fiina-că cei

ce gustă dintr'însa, pot să moră de acea
bâlă urîtă,
ce-i gic ciumă.
Laurul porcesc pote să crâscă până la o jumăta
te de
metru. El are cotorul grosuţ, frunzele mari
şi colţurate,

îl6rea albă,
ce sâmănă cu o zorea colţurată. Rodul lau-

rului este ceva mai mare de cât nuca; este verde
şi acoperit cu ghimpi, asemenea verdi. In năuntrul
acestor

roduri

sînt, semînţele

cele

venindse.
—

negrici6se, care sînt fârte
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Reă

forte re

fac copii,

cari se jocă

ceia cu acele semânțe.

da

Pur=

«Cine întrebă, nu greșeșce !»

'236. Judeţul,
Plasa n6stră împreună cu mai multe plăși
învecinate.
alcătuiese județul nostru. In judeţul nostr
u se află...
plăși. Intreg judeţul nostru este de atâte
a ori mai.
mare decât plasa n6stră.
In fruntea judeţului se află prefectul. Prefe
ctul îşi.
are reședința în oraşul cel mai mare din judeţ.
Acel.
oraș se numeșce capitala judeţului. Reşedinţa
prefec-tului din judeţul nostru se află în orașul...
Prefectul
priveghi6ză ca sub-prefecţii și primarii să-şi
facă da-toria. Prefectul este ajutat de către directorul
de prefectură şi de un consilită județen, pe care
1 aleglocuitorii judeţului. Localul acela, în care se adun
ă şi
se sfătuieșce consiliul judeţân asupra treburilor
din
judeţ, se chiâmă prefectura judeţului.
In capitala judeţului se află şi câte un tribu
nal, Tri-.-

bunalul se formâză de
torii cercetză

mai

mulţi

judecători.

şi judecă pricinele, ce n'a

Judecă-.

putut

împăcate, nică de primari, nică de judecătorii

să fie-

de

ocol

În capitala judeţului se află mai multe şedle. 'Toţă.
învățătorii și toţi institutorii, ca şi tâte învățătore
le şi
institutGrele, sînt sub ascultarea revizoruluă școlar...

Fie-care judeţ mai are şi câte un protopop. Protopopul

privighi6ză

asupra preoţilor,

bisericilor din judeţ.

a

cântăreților

şi

asupra

"La reședința prefectului mai e Și casieria judeţână..
Acolo şe strîng şi se păstrâză banii adunați de la lo-cuitori pentru trebuinţele judeţului. Tot acolo mai e şi.
o casarmă a dorobanţilor şi a călăraşilor, cari stai.
sub conducerea și ascultarea ofiferilor. Acolo, se află,
în sfîrşit,

şi câte un

spital,

unde

bolnavii

căutaţi de medicii judeţului. .
Prefectul, directorul de prefectură,

săraci

sînt.

judecătorii, revi--

:zorul şcolar, protopopul,
casierul, ofiţerii şi medicii
sî
-slujbaşii sau deregătorii
cei mai de frunte din jud
e
"Toţii deregătorii muncesc
şi se îngrijesc de binele
ti
“ulor locuitorilor din jude
ţ.

Pe dânșii. trebue să-ă respecte
totă

Hui ascultă, nu-ă respectă
aspru pedepsit.

237. Muncă

lumea.

ori îi înjură,
|
ee

Cin

acela est

înfrumuseţâză vi6ţa.

Un țăran cumpărase odată
dout fire de plug, ce
erau la tel. Pe unul îl puse
la plug și începi să are
mereii cu dinsul.

Pe ceta-Palt îl aruncâ într'un colţ
de
:pod, ca să-l aibă la nevoe.
|
Cam după un an de dile, cele
două fiâre se întâlmiră iarăș.
sele ! Cel-ce

Dar acum ce deosebire
a arat,

luciă

mare

eră. între dîn-

şi streluciă, parcă, - ar

fi fost
de argint; lar cel-ce stătuse fără
să
lucr
eze,
eră
urit
Și plin de rugină.
i
— «Bine, frate—dise fierul ruginit
cătră cel str&luciior—«pe unde

aj fost? Ce ai. dres în timp
așa de
scurt, de când ne am despăr
țit ? Te ai tăcut așa de
frumos ca radele cele sireluci
târe ale sâreluj!»

—«<Unde să fi fost ? La munca
câmpului din zori
de qi până în amurgul serei.
Acolo m'am curățat şi
mam făcut așa, de parcă nu
mă mai cunosci.. Dar.
ție, ce ţi sa întâmplat, de ești
mat urit și mai pocit
de cât când ne-am despărțit ?..
Se vede cât de colo,
„că al fost bolnav!»
— «Bolnav ei ?.. Ferescă D-dei!
Mam- tot odihnit.
Nam lucrat nimic. Si chia
r de aceea mă Mir, cum
de
iu ești mal frumos mai vesel și mal
sprinten de cât mine»!
— « Ascultă-mă fârtate» —-ij dise
ferul cel sclipiclos,—
«pre tine chiar nelucrarea și
trândăvia te-ai facut
să rugineșci, să “te îmbolnăve
sci Şi să fil așa de pocit; Jar mie sili

nța și munca mi-ati dat frumus
ețea
și strelucirea ce le vedă la min
e»!
|
Sfinta Scriptură dice :—< Intru
sudorea feţei tale
vei
mâncă

pânea

ta!»
—
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238. Căi de comunicaţie.
Omenii umblă după treburile lor pe strad
ă,

sai

pe
„jos saii călare, sati cu trăsura. In orașe umbl
atul cu:
trăsura îl înlesnesc birjarii. In orașe mari
, ca Bucu-.
*
reşcii, 6menii umblă ŞI cu tram
-care şi cu tramvaie. Şi tramcarele şi tramvaiele s&âmănă cu:
nişce căsuțe, ce sînt aşedate :
pe roţi şi trase de către cai..
Tramcarele sînt mai mici de.
cât tramvaiele. De aceea tramcarul îl pot trage caii, de obi-.
cei, doi saă trei, întocmai ca.

i
trăsura; tramvaiul, find mai.
„mare şi mai greii, se mișcă pe: şine de fer
ca şi vag6-:
nele de la drumul

de fier. ,

Strada, afară din comună,

.

se dice

-

drum.

Pentru-ca -

în timpurile ploi6se să nu se facă ! prea
mare noroiă
pe drumuri, Gmenii le-ati aşternut cu pietriș.
La drâpta .
şi la stânga drumurilor Gmenii ai săpa
t şanţuri, unde ;
se adună apă de plâie. Drumurile ast-fel
acoperite cu
pietriş se numesc șosele. Şoselele cele
mai potrivite “sînt largi, ca să pâtă trece pe ele trei şi
patru trăsuri

d'odată, d'a largul lor.
Șoselele

de la un

IE

sînt de mai multe feluri.
sat la altul, se numesc

Şoselele, cari tree -

comunale.

De

dînsele

se îngrijesc sătenii. Şoselele, cari lâgă
satele cu capi- tala judeţului, se numese șosele judeţene
. De acestea
se îngrijeșce judeţul. Sînt apoi şosele şi
mai mari de
cât şoselele judeţene. Acele şosele mari
trec d'alungul

țării, de la un oraș la altul. Acele se chiâ
mă că sînt
șosele naționale, pentru-că ele sînt ținute
în stare.
bună cu chieltuitla naţiunei, „întregi, sat.
a statului. .
Unde

şoselele trec peste ape, se zidese poduri

de piâtră ori de fier.
Pe

câmp,

6menii

umblă, pe

,
jos, pe potecă,

de lemn, .

ă
sai pe

cărare; iar cu carele umblă pe drumuri de câmp
, cari.
—
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îi

mu sînt nici ridicate, nici cu
dângă şosele, în multe părți

pt
|

şanţuri pe de lături. Pe
ale ţării, sînt şi drumuri

de fier sai căi ferate. Pe calea
ferată, Gmenii călătoresc şi duc

)

poveri mari cu multă repediciune. Pe drumul de fler trăsurile numite vagâne legate şir,
“unul

de

altul,

sînt trase

de

un

car mare

de

fier cei

aie logomotivă. In locomotivă se află o căldare cu
.abur,-ce întârce râtele.
Pe lângă şosele şi d'alungul drumurilor de fier sînt
“mai pretutindeni stâlpi pentru proptirea sîârmelor de
“telegraf. Pe sîrmele de la telegrat se daă semne, prin
„cari Gmenii își trimit unii altora şciri cu o repegiciune
«şi mai mare decât a drumurilor de fier. Şeirle prin
scrisori le duce şi poșta, dintr'un loc în altul.
Pe unde sînt rîuri, Gmenii umblă şi pe apă cu Juntri
«cu plute, cu bărci şi cu corăbii sâi nave.
Drumurile şi rîurile se chiemă căi de comunicaţie.
Posta, drumul de fier, vasele de apă și telegraful se

numesc

mijlăce de comunicaţie.

7

239. Drumul

de

fier.

Drumul de fier este un zmei,
Ce trece munti în dorul stă.
Și rîuri mari, şi văl adâncă,
Și Dă, şi vîpi şi 'nalle stânci.
—
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Drumul de Fier, cumarip?. de foc,
Duce lumi în orl-ce loc.
“ȘI "n calea luă naşte belşug,
Și n urma lul lipsele fug.
Drumul de fier uneşce "un zbor
Ori-ce pobor cu alt popor.

Fl va să amor Jrălese
În ori-ce suflet românesc.
240.

Băiâtul

beţiv.

Nicolae- al lui Stan Gheorghe rămase orfan de pă„tinți când eră de 7 ani.
De atunci nimeni nu-i mai purtâ de grijă. El umblă

de

capul

lui pe

stradele

satului.

Mâncă

ce

căpătă

şi

umblă, trențăros, ca vai de capul lui. Pe urmă îl lua
cârciumarul în schimb să-i dea de mâncare şi îmbră-căminte.

Dar. Nicolae în fie-care di, când cârciumarul leşiă
după ceva treburi, se repediă ca un desmetic la b&utură,

şi bea

pe

ce puteă

pune

mâna,

și vin,

ŞI basamac. Nicolae se făcti un băic beţiv.
In cele din urmă, cârciumarul aflând de
cel răă a lui Nicolae, îl alungă de la sine.

și

ţuică,

obiceiul

De atunci băiâtul umblă farăș, fără căpetâiu. Mai
pe urmă se duse în orașul apropiat. Acolo se făcu
vindător de diare. Ce câștigă, tot dedeă pe băutură.
Adesea îl vedeai pe stradă, mergend şovăind și lovindu-se

de

ziduri,

sai

de

trecători,

Une-ori

se împe-

dică și cădeă jos. Cate- 0-dală îl vedeai că se mai scâlă ; altă dată, steteă lungit la pămînt. De geaba se încercă
câte un trecător să-i ajule să se ridice. Nicolae nu se
putea. mișcă și nici nu puteă să răspundă ceva, cu
rost; nu puteă nici ochil-să și-i deschidă.-Eră galben
da față, cu buzele albastrii și mai mort de „oboselă
Une-ori eră plin de sânge, când se loviă, de pietre...

La haine eră trențăros, murdar și plin de noroi... Lu-

mea se adună atunci în jurul lui; veniă și sergentul .
__de stradă și cu 'mare grei îl târaui : până la secţie...
Acolo

steteă

peste

n6pte

deșteptă...
“Așa a dus. nenorocitul

până

a

de Nicolae,

doua

di,

când

din o

se-

beție în

alta, până ce într'o n6pte de iârnă degerâ, când a doua
di îl aflară mort de ger... Ast-fel s'a sfirşit nenorocitut

de băi!

Beţivul este un om nenorocit. El e urgisit
iotă lumea. — Beţia aduce și morle.
Beţia este și un mare păcali.

de

241. )storia tîn&rului bogat.
Intro di, veni la Domnul
întrebat:

«Înv&ţătorule

lisus un

bune, ce

bine

tintr bogat şila
să fac ca

bândesc vi6ța cea vecinică>?
Domnul lisus i-a răspuns : «De voesci să
păzeşce poruncile !»

să do-

fi fericit,

isa tîn€rul cătră Domnul lisus —eCari porunci 2»
lar Domnul i-a dis: «Sâ. nu ucidi! Să nu fact fapte
rușinose și mârșave! Să nu furi! Să nu fil mărturie
mincin6să ! Cinstesce pre tatăl t&ă și pre muma. ta și
să iubesci pre vecinul tăi, ca însu- i pre tine!
Tină&rul r&spunse atunci Domnului :— «Tâte aceste
le-am împlinit din tinereţele mele. Ce încă îmi lip" sesce ?>

Atunci Domnul lisus, îl privi zimbind şi "1 dise :—
«De voesci să fii desăvîrşit. mergi și-ți vinde averile
tale și le dă săracilor şi vei avea comora în cer. Si
vino de 'mi urmâză mie!»
lar tînărul audind cuvinjele acestea, s'a îndepărtat îîntristat de la Domnul lisus, că avea avuţii multe.
Atunci dise Domnul înv&țăceilor săi: <Amin, grăesc

vouă: Că cu anevoe va intră bogatul
cerurilor !»

—
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întru împărăția.

242. Cucuta și miisălariţa.
Pe lângă laurul porcese,

n6se, precum:

Cucuta,

mai sunt

măsălarița,

și

alte buruieni

rodul

veni-

pămintului,

c6pa.

ckorii,. mărul lupului, laptele cânelui și altele.

a

Cucula s&mănă,

încâtva, la

frunze

cu pătrunjelul. Dar ea creşce mai mare,

până la nălțimea de un

metsu. La ră- |

dăcină are un fus alb, ca

fusul

roşcat “

al moreovului. Cotorul este drept și gol

“pe din năuntru ; dar
Frunzele

sunt

cu

crestate

multe ramuri.
şi

crețe;

ele

mir6se urit. Florile sint așezate la vir-

ful ramurilor, ca nişce umbreluţe. Cu-.
cuta creșce pe lângă garduri și pe
lângă: ziduri vechi, ba și pe: malul,
bălților.
|
Tot cam prin acele locuri se află Şi
măsălarița. sait nebună rița. Se pote
cunâșce că pe cotor, pe frunze şi pe
fructe, ea are peste tot, nișce perișori

mică și un fel de cleiii
ce mirâse
, grei.

Ea este mai mică de cât cucuta. Frunzele măsălariţei sunt mari, colțurâse și
lipite de cotor. Fl6rea ei este cu cinci
foițe gălbui, rămurită, cu firicele ne-

gre. Rodurile ei cresc, și ele, împre=
jurul cotorului, și se află într'o tâcă

“ borcănată.

T6te

părţile

Ele 'cuprind

seminţele:

măsălariţei

sînt pline

de otrava cea mai strașnică.

Pe câmp creșce şi infloreşee, colo

în spre tomnă,

cepa clorii; apoi
ru-

laplele saii icrba cânelui, care
un

pendu-o, iese din

ea

laptele. În păduri,

la locuri

lichid ca

umede

Mătrăguna.
Și bine umbrite, creșce rodul pământuluă saă piciorul vițelului, care se cunâșce, primăvara,
C. de cit. p. cl. II prim. rur,

—
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|

pe florile roşii, ce sâmănă

cu o-urechie

de

cal; far

poți cunâsce pe bobiţele lui roşii.

vara i]

Mătrăguna sai Domna-mare, creşce, prin pădurile despre
munte, “unde acoppoeni
eră.
întinse. Rodurile ei s&mănă cu o
cireşă negrici6să ; dar ele sint lipite pe cinci foiţe verdi.

Tot printre plantele veninse trebuiesc socotite și mai multe
soiuri de cîuperci. Dacă le rupi saii le tai, din ciupercile venin6se, jese un lichid și pe dată se învineţese.

Laurul porcesc, cucuta, măselarita şi mâătrăguna sînt
plante venindse.
.
“
T6te plantele veninse otrăvese pe cele ce se alinge cu

mânile de ele saii la gustă; iar dacă le mănâncă cine-va, se
imbolnăveșce greii, ba pâte să și innebunâscă saii să turbeze.

Atunci face spume la gură şi, în cele din urmă, more

în cele

mai grozave chinuri. Cei otrăviți cu asemeni buruieni,
ales copiii, fârte rar scapă de o morte îinfiorătâre.
Dacă cine-va se otrăveșce

cu buruieni

venindse,

până

mai
ce

soseşce un medic, îste bine să bea laple cald, sau apă călduță cu săpun

ca să producă vărsare. Lucrul

minte însă este, să te fereşcă de ork-ce plantă
Moșcă bine !

cel mai

ce

n'o

cu

cu-

!

243. Horia şi Cloşca.
Dintre Românii r&mași în Awdeal, cei mai viteji și.
mai bogaţi trăiau bine alături de boieri! ungureșci.

Aceștia însă asupriai

Românilor.

greii pre poporul

”

Boierii ungari adesea

și îl băteau

lua Românilor

şi îi schiăngiiiai.

ferințele Românilor,

din partea

Acum

cel de jos la
tot ce agonisaii

100 de ani,

Ungurilor,

culme. Bietul Român abia eră suferit în
Ardeal.
Românul eră străin în ţera luă!

ajunseră

sula

ţâra lui, în
|

«Casa luă. focul din vatră, vila lui de lângă casă,
Apa, codru și câmpia, bucățica de pe masă;
Prunciă luă și chiar soția: tot ce are en perire,
Căci Unguru'şi însuşeşce românesca moştenire».

Atunci Românii

se hotăriră se să ridice

cu puterea
împotriva asupritorilor Unguri. Ei
așteptat numai nişce.
conducători harnici și viteji. Şi pe
aceștia îl găsiră în
vitejii muntelui” Horia și Cloșca,
nişce Români verdi

din Munţii Abrudului, în Ardeal. Luj Hori
a

îi mai diceai şi Nicolae Ursu. Cu. Horia și cu
Cloşca.se mai
întovărăși un vilez, muntenul Crișan.
|
Câte-și tre! sau pus în fruntea Româ
nilor dela

munle, ce le dice şi Moţi. Românii, în mai
multe
hărţuleli, învinseră și băgară frică în Unguri.
Dar în
cele din urmă, Horia cu cel doi lovarăși
ai si, au
fost prinşi de către Unguri Și osândiți la morte
.
După mortea conducttorilor, Românii sat liniști
t ;
dar și Ungurii sai ma) cuminţi, în purlările
lor cu
Românii.

244, Profetu Ieremia. .
leremia proorocul a trăit
urma sfintului Isaia.

cam

cu

100

de

ani în.

leremia se trăgeă din neam preoţesc. El era.
mic la,
—
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statură, blând la înfățișare, cu glas dulce și prietinos:
Cei care îl cunosceaii de aprâpe, îl iubiai fârte. “
Pe vremea proorocului Ieremia, și .răgii, și poporul
evreesc erai răi. Cei mari asupriaii pe cei mici; îk
prădat fără milă, jura strimb, luaii numele Domnului
în deşert, chinuiai și omotaii ca nisce Gmeni fără- delege. Mai toți se închinati la idoli, ca şi păgânii.
Sfintul Ieremia mal întâi povățui pe Evrei să-şi
aducă aminte şi să trăiescă după poruncile lui D- det.
Dar de glaba. Glasul lui r&sunâ în deșert. Evrei nu
ascultară

de

povețele

proorocului.

Atunci, sfintul leremia începu să amenințe pe frații
săi, spunându-le că D-deiă va trimite asupră- -le fomete,
ciumă, sabiă și robiă,; şi că va arde Ierusalimul cu
foc. nestins. Dar poporul îndărătnic nu vroă să asculte
mică de-poveţele cele înțelepte, nică de amenințările
proorocului leremia.
De aceea, D dei trimise asupra Evreilor tote pedepsele, cu cari profetul îi ameninţase.
Un popor străin cu numele de Caldei porni în râs
boiii în contra Evreilor. Vrășmașii încojurară Ierusalimul:
de tâte părţile și nu lăsară să intre nici un fel de merinde în oraş... Ast-fel se făcu fomete mare în cât
mamele își omorau copiii și, de fâme, îi mâncau... In;
cele din urmă, Evreii fură biruiţi. Regele lor fu prins:
şi Caldeii îi scoseră ochii. Cei mal mulți dintre Evrei.

fuseră omoriţi. Caldeii arseră tâte casele şi, oraşul cel;
mândru al lerusalimului, îl dărimară de nu mai rămase.

piâtră pe piâtră... Poporul

şi regele fură duși în robiă

Vavilonuluă.

:

Pentru bunătatea lui, Imp&ratul păgân dete voie lui;
Ieremia proorocul să rămâle în patria-i pustiită. Amar.
plângeă el pe ruinile lerusalimului şi dicea.:
„Riuri de lacrimă varsă ochiă meă pentru ni
Ă
micărea poporului“:
neamul
și
patria
și
ăubia
Teremia proorocul își
şi, mai .presus de tâte, legea cea dreptă. De aceea.
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D- deu a avut milă de dinsul și 1-a făgăduit că pentr ,

putin timp a părăsit pe poporul s&ă; dar că, după
ce se vor .pocăi Evreii, cu îndurare mare, îi va

adună, iarăş.
Intocmaj ca Isaia,

și Ieremia

morte de mucenic. Necredincioșii
până ce lati omori.

profetul a murit

cu

Iaii bătut cu pietre,

D-deă, povețuesce, ameninţă, pedepsesce pre vino-

vat, iar pre cel-ce se pocăesce, îl isrtă, căcă nu vrea
morlea păcătosului, ci să se întorcă de la păcate şi
să fie viii.
Creștinii serbeză

aducerea aminte a sfintului prooroc

şi mucenic Ieremia, în diua de 1 Mai a fie-cărui an
Sărbătrea sfintului Ieremia se mai numesce Și Ar-

minden.

245.

Constantin

Brincovânu..

Brîncovenul Constantin,
La Stambul, în turnul mare,
Boler vechii și domn creștin,
Unde zac fete domneșci
-De averi ce tot Stringeă,
- Și soli mari îvipărăteşcl.
Sultanul se îngriziă,
Mult acolo nu zăcea
Şi de morte-l hotără,
Că Sultanul adutea
Căci vizirul îl piră.
Lângă fotşorul lui,
Intro

Fo! de dimindă,

„Pe

Di scurtăvii dul de vidă,
» Brâncoveanul se sculă,
Fața blândă el spălă,
Barba albă-și pleptenă,
La îcone se 'nchină,
Pe ferestră-apol

malul

Bosforului

« Brâncovene Constantin
Boler vechii, ghiaur haina !.
Adevăr e cal chitit
Pâna nu fi mazilii,
Se desparii a ta domnie

cătă,

ȘI amar se 'nspăimiulă
“ «Dragi mel, cocon Yubiţi !
Lăsaţi somnul, vă treziţi,
Armele vi de gătifi!
Că pe nol ne-a 'ntonjurat
Pașa cel ueîmpăcai,
“Cu-Yeniceri, cu. tunuri mari,
Ce sparg aiduri cât de tari»
Bine vorba nu Sfirştă,
Turci! *n casă năvăliaă.
Pe tuspatru mi-l prindeait
„Si-7 ducea de-i închideaii
—

De

a ndstră

"perăţie

Că de mult ce eşti avut,
Bani de aur al. bătut,

Făra-ți fi de mine timă,
Făra vrea ca să-mi dal seamă 2
—< Dz-am fost bun, re, la domne,

Dumnedeii singur o şeie ;
De-am fost mare pe pămiut,
Cafacum, de wedt ce sîntIn
— « Constantine

-

Nu-l grâ

Brâncovene |

vorbe viclene |

De fie milă de copil

Și de vrei, ca să mai fii,
245—

Lasă

legea creștinescă

S7 cu mila se 'ngână:

Şi te dă 'n legea turcescă !»

—<Facă
iar pe

— < Brâncovene

Dumnedeiă ce-a vrea!

toţi de

ne-aţi tăiă,

Nu me las de legea mea!»

Sulanul din Ffozsor
Dete semu dul Imbrihor,

Doi gelati ventaii, curind
Săbizle futurând,
57 spre robi dacă mergea,
Din coconi își alegea

Le

cel mare

Lasă legea creştinescă
Și te dă 'n legea turcescă»,,.

—

«Mare-i Domnul DumÎnedeă!
Creştinbun m'am născut ei

şi frumos.

ŞZ-l punea pe scaun, Jos, ȘI cât pala vepedeani
Cazul Zule-t vetezaă...
Brâncovenul grei oftă
Si din gură cuvintă :

—d Dome |! fie 'u vota ia!

Cel gelaii Iară mergaeii

Constantin,

Boter vechii si Domn Creștin,
Tel cuconi tu aI avut,
Din tre, doi ţi-ai perdu
Numal unul ti-a vimas..
Cu dile de orel să-l las,

Creștin buna muri vreaă;.
Taci, drăguță ! nu mal flânge.
Că-u piept inima-mi se frânge
Taci şi mori în legea ta

Că

tu ceru-i

căpătă!»

Imbrikorul se *ncruntă,
Gelaţii înaintaă

Si pe dlândul copila,

Dragul tatzi fectoraş,

La pamint îl aruncată,
Se dilele-I ridicati,

Brincovinul grei ofti

Ş7 cu lacrămi cuvînta:

— « Domne ! fie-n vola ta Il».
Apoi, el se "ntunecă,
/nima-i se despică,
Pe copil se aruncă,

J7 Gocză,

îi sărută

Ş7 furbând apol strigă:
<Alelei ! tâlhari păgâni
Alei! voi feciori de câui !
Trei ceconi ce am avut

Pe tustrei mâ-t-aț? pierdut.

Dare-ar Domnul Dumnedeiă
Să fie pe gândul mei :
Să vă Şlergeiă pe pămînt
Cum se şterg moriă la vint ;
Să mavezi loc de 'ugropal
Nică copil de sărutat [>—

Si din doi își alageaăă
Pe cel gingaș mijlociii
Cu per neted şi gălbiă,
Si pe scaun îl Buneaiă
7 capul î! răpuneaă...
Brâncovinul greii ortă

Turci! crunt să olraii,

Sz din suflet cuvintă :

—< Domune fie 'n vola ta !»
Sultanul se minună
—

Si pe dinsul tâberati.
Haine mândre île rupea,
Trupu-l de piele jupuiaii,
Pielea cu pate-o umpleaiă,
246—

Prin noroiti -o tăvăltati

Și dun pallin -o legai:
Și râdînd așa strigaiii *

A

« Brâncovene Constantin,
Ghiaur vechii, ghiaur hain |

Cască ochil-a te uită,

246. Hora
Sub teii cu frunza
Veniţă copii

De cunoșci tu pielea ta 2»
-« Cânt turbat, Turci, lnftă re
De-ţi mânca și carnea mea

lată

la joc,

*

.

E

”

„Să șciţi c'a murit creştin»!
Brincovenul

Constantin

|

copiilor.
Sub

teii cu frunza lată.

Și sub desiş de fag

Și hora la olallă
“So învârtim cu foc !

Noi hora r&sfirată
S'o învîrtim cu drag.

Veniţi trăiescă țâra,
In horă ne legăm ;
Tresalle inimidra,

Ba unde se 'nvîrleșce.
Câmpiile 'nverdesc;
Zoi omu msuflețeşce

“Noi hora s'o jucăm.

. E joc, joe românesc !

24%.

Câmpul.

leșind din sat pe drum ajungi la loc larg, în câmp.
O parte
“a câmpului se ară și se semănă cu bucate
. Partea aceea se
numeșce țerină. Altă parte a câmpului Gmeni
i o lasă pentru
ierbă. Din câmpul cu i&rbă o parte se pașce
cu vitele.?Locul,
unde pasc vitele, se chiâmă pășune, ialaz
sati îmaș. Pe altă
—
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E

parte din câmp se lasă să crescă fârba mare, de
cosit. Locul acesta
se dice livede. Printre țerine şi livede se văd
drumuri. pentru
care; se văd şi răz6re, ori șanțuri, ori brazd
e ce le dice mejdă.
Porumbul, griul și cele-Valte bucate,
după ce se coc, se

adună. Pe locul lor rămâne miriște, lerbu
rile se cosesc; se
fac fânețe. Pe timpul muncii câmpului, țârina este
plină de lume,

„ Izlazul este al: tutulor Gmenilor did
comună. În izlaz ies .
diminâţa la pășune, vitele, caii, porcii,
oile și păsările Gmenilor. Păzitori și ciobani păzesc și îngri
jesc de animale. să nu

- facă stricăciune prin ţ6rină.
N
În câmp, mai ales, pe câstele din spre
Mi6dă-di ale delurilor
se află

şi ui

sati podgorii. Unele dâluri, ba și
unele
ocuri aședate, din câmp, sint acoperite cu
păduri de tot felul
ca cring, dumbravă, codru.
|
Primăvara, vara şi tmna, câmpul geme
de 6meni, carţ
veseli
muncesc

pămîntul. Vorbe, chiote,

di, pân'n n6pte, de ţi-e mai mare dragul!

«Sunăn faptul zorilor

cântece din zori de

*

Ă

Șin [rumeișul văilor

Glasul muncitorilor,
Cornul vînătorilor» !
A

248. Scâuteia,
Un copil de ţăran se nărăvisea
se tot jucă cu tăciuni aprinși. El se învîrtiă une-ori
cu ei prin tindă și
pe dinaintea uşii. Mare chef făceă
, când vedeă scânteile
scăpărând din tăciune şi sărind în
drâpta şi în stânga.
O dată, când părinţii săi nu erati
acasă, începii să se
j6ce iarăș aşa cu un tăciune pe
dinaintea uşii. O scânteie mai mare zburâ sus de tot
şi se puse pe acope.

rișul casei. Casa eră

învelită cu paie. Paiele luară în-

dată foc și începură să ardă.
Dar
jocul săi, nu bagă de seamă.
Când

copilul, zăpăcit de
el prinse de veste;

isbucnise flacăra d'asupra casei.
Atunci copilulu

i îi fă
irică şi fugi, fără ca să chieme
pe nimenea.
:
Focul se întinse repede. Intr'o
clipă cuprinse î6tă
casa. Eră un lucru de spaimă.
Toţi aducea doniţe cu

apă, ca să stingă focul;

cările pătrunseră

în tote
—

dar nu

mai eră mijloc! FIă-

părţile casei. Totul ardea
248
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de

sus până

jos. Păreţii

în odaie,

începură

cum

paturile, şi scaunele,

ardea

a se

surpă.

Se vedea

şi mesele, Şi

tot !... In câte-va minute tâtă casa
se prefăci în scrum
ŞI în cenușă.
|
Părinţii acestui copil nu mai ave
au casă. Ei nu mai
ave

au unde să şâdă, unde să lucreze,

unde să

dârmă.
Ei n'aveai nică haine, nici de
mâncare ; ei n'aveaii
„Dică bani să "şi «cumpere alte patur
i, alte scaune, mese,
rufe,

haine, bucate

Şi vase.

De casă nici vorbă 1 Ză, din Omeni cu stare, se făcură în câle-va
ciasuri săraci !
Plângeai, vai ! bieţii părinţi! Şi cine eră
de vină ?..—

Copilul, care se jucase cu focul!

im pcâmieia mică se
- 249. Muşeţelul, c6ăa, şorecelului şi isma.

Prin fîneţe şi prin livede cresc o mulţime de ierburi,
cu flori mirositâre, care slujesc ca doctorii în unele bâle
Aşa este mușeţelul, c6da şorecelului Şi isma.

Muşeţelul

sai

romaniţ

creșce nu numai prin livede

.

şi pe câmpii, ci şi pe margi-

nea drumurilor, și prin cur-

țile

caselor.

Muşeţelul

are

tulpină ierbâsă cu mai multe
“rămurele.

Frunzele

îi sînt

crestate şi împărţite în fire
subţiri. Florile mușeţelului

“sînt la mijloc galbene ; iar la
margine, albe. Ce miros plăcut răspândeşce

Din florile
şeţel se face

muşeţelul

uscate

de

mu-

cel mai bun ceată

pentru dureri de stomac.
e

——
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Câda

şorecelului creşce

mai adesea prin livede. Este

mai mare de cât mușeţelul.
Şi e6da şorecelului are tulpi-

nă ierbsă şi rămurâsă. Frun-

zele îi sînt lunguieţe; de col6re verde-întunecată; far
floricelele ai colâre albă.

Din frunzele

şi

din florile

acestei plante se face un fel
de ceaiii, ce se bea în anume
b6le sait dureri, din năuntru.

Isma

sai

minta creşce și de la sine prin livede
şi
răsădită prin grădini. Isma are rămurelele
„Verdi sai roşidre. Frunzele ismei ati forma
oului și sînt dințate pe margini. Floricelel
e
cele albastre sînt așezate pe virful
rămu-

relelor. Isma are un miros forte plăcut.
De

aceea

și din

ismă se ferbe

un ceai

plăcut

și folositor pentru cei ce sufăr de stomac.

4
Mușeţelul, coda şoreceluluă și isma
se chiemă că
sînt
ierburi medicinale.

—

Pentru

ce?

250. Munca şi economia.
In

comuna Gorgani, nu departe de
doi fraţi săraci, Petre și Vasile. Aceș Bucuresci, trăia
ti fraţi nu s&mănă
unul cu
altul, nici

de frică,

Petre n'aveă nici poftă de muncă,
mai bun. EI se mulțumiă cu o buca nici poftă de traii
tă de mămâăliguţă
rece şi cu nisce haine, ce nu
le-ai fi ridicat nici de
jos, și pe care

le aruncă, frate-săi ori vre-un veci
n.
—

E
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_

?
4

%.
A
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«Ce să mai muncaâsc 2» — își diceă adesea
Petre;—

<Ved eii că n'am nici un noroc!

acolo nimicase adună !.. .»

Așa

sa

un

şi întâmplat.

Unde nu-ă nimica,

Petre a rămas ttă viâţa lut

2

<Lasă-me să te las, un calic Jără nimi
c»...
Nu tot aşa eră nea Vasile. El cu tâtă casa
lui, se
sculă dis-de-diminsță, își orînduiă lucrurile
bine şi fru-

mos. Apoi cu o «sfântă cruce» şi cu un < Domne-ajulă,
! »: NI
sa apucă de muncă.
«i din nimica se pote face ceva, cu ajutorul
lui

D-deă și prin voiă
Vasile.

omului»

își diceă

adesea

nea!

Adi așa; mâine așa, şi tot aşa munciă nea
Vasile: :
cu nevasta sa din cap de di şi până în nopte.
La început mergeă grei și încetinel. Dar vorba lui «Și
din.

nimică se va face ceva» i dă inimă la muncă, Și r6:
dele muncii i tot măriă nădejdea. Toţi ai sei erai bine
Şi eraii sănătoși, veseli şi voioşi.
Și tot mai r&mâneă ceva, lui nea Vasile din câștig,

cevă ce pumeă, de o parte.
De la o vreme, începu să-i mergă

şi mai

bine

nea Vasile. I crescură doi băeţei ca doi smeişori.
aceia, unde nu gândiai, acolo îl aflai la muncă.
3

lut

Şi .

Prin muncă neobosită, prin economie și cu ajutorul luă D-dei, nea Vasile ajunse cel maă bogat

și cel mai

vedut om din Gorgani.

lar frate-său

Petre ajunsese

ca vai-de capul luj, tră-..

ind din mila lui frate-s&i și din pomana străinilor.
Sfinta Scriptură aşa ne învâță :—< Tot cel-ce Port

„grijă

are

de

prisosit. Cel ne purtător de griză, îm

upsă va fi.» (Solomon XIV, 23). |
Mumcesce

Prin muntă
- Trândavul,
De

Domnul,

copile, căci munca

tot omul

în lume,
de

e nenorocit.

Gmeni

—

e vi6ţă !

că'n Raiii se r&sfaţă.
el e urgisit.
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251: Trifoiul şi sulfina. .
“Tot ierburi medicinale sînt şi trifoiul şi
sulfina.

Trifoiul creşce de la sine
prin fîneţe, în locuri mai grase.
Dar el se cultivă.și anume prin
livede, fiindcă _trifoiul uscat
este cel mai bun nutreţ pen-

tru vite. Trifoiul are o tulpină
jerb6să cu mai multe rămurele.
Frunzele trifoiului sînt aședate
„de obiceiii câte trei împreună

“în

forma

form&ză

palmei.

buchete

Floricelele
rotunde

.de

colGre albastră sati albuie. Din-

ir'însele,

după

ce s'a

se face un fel de ceai.

uscat,

Dar

mai mult se cultivă trifoiul
pentru hrana vitelor.
. Sulfina creşce
prin porumbiști, pe lângă drumuri și pe şanţuri, până la o

înălţime de un metru şi mai bine. Tulpina sulfinei este şi ea ierbâsă Şi nu
prea gr6să, pe câţ este ea de înaltă:
Frunzele îi sînt măricele, cu margini
frunzelor

de

de

trifoi.

ciorchine.

Ele

Floricelele

au

ai

de

colâre

obliceiii galbenă ; dar este sulfină cu flâre
şi albă, sai chiar albastră. Sulfina are

un miros plăcut, une-ori mai slab, alte ori
mai tare. Ea înfloreşce prin Iunie şi prin
Iulie. Frunzele şi florile sulfinei se pun
printre vesminte pe care le apără în
contra moliilor. Frunzele uscate se în-

trebuințăză şi ca l6c.

Mușeţelul,

coda şoreceluluă,
—
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|

îsma, trifotul şi sulAII

ma

forma

Pin zăritara

"dinţate și împărţite în trei părţi, în tor-

fina sunt plante Yerbose cu tulpine rămuwrose. T6teacestea se mai dic și jerbură medicinale.
Sînt şi alte plante, din ale căror părți făerbân--

'du-se, se fac doctorii pentru anume bâle. Așa este
chimenul, fiorile de soc şi cele de leiă, semințele de:
Yenuper, rădăcinele de pătrunjel,
pelinul și altele.

cele de

cimbru,

- In ce s6m&nă plantele medicinale cu cele otrăvitâre ge
„Şi în ce se deosibese unele de altele ?
=

|

252. Fiica cea bună.

_(Deprinderă gramaticale pentru îdie timpurile verbului) :

Regele unei ţări mari ireceă
sat, fără să-l cun6scă. cine va.
eră şi cald, a cerut apă de
veniă dela fântână, cu donița

odată călare printr'unAjungându-l setea, cum
la o fetiță, care chiar
plină. Ea îndată alergâ .

la. dinsul şi, ridicând doniţa pe umer, i-a dat să bea.
— «Bună și vrednică copilă ești tul» — îl diseregele mulțamindu-i, — «Dacă ai vrea, eu te-aş luă
cu fine

—

la oraş

«Carle

şi te-aş

dă

să înveți

aş învâță bucuros,

fetița, care nu sciă cu

cine

din satul nostru, nu pot
îngrijescă de mama, care e
— «Dar unde e mamă-ta ?
so văd» !
Copila duse pe rege într'o
a feliţit zăceă pe nișce paie,
reri. Ea se tângui regelui cât

carte».

răspunse

Domnule»,

vorbeșce, —

dar de aci,

să mă duc, că cine o să.
bolnavă? !»
— întrebă regele. — «Voiik
colibă, unde biâta mamă.
şlabă și gemând de du-e de bolnavă, de săracă

„şi de nenorocită şi că de sigur ar muri îndată, de-.
n'ar îngriji fetița ei de dinsa.
Aceste cuvinte le dise ea tremurând și plângând.
Pe rege însuși lau

mumă,

nicei fetiţe.
„Pe urmă,

—

podidit

şi de bucurie pentru

lacrimi

de milă,

pentru.

inima cea bună a. vred-.

regele așa a vorbit cu glas dulce:

«Voii îngriji ca să aveţi

casă mai bună, unde-

mo să vă lips6scă nimic. Pe fetiță o voii ajută ca să

învețe carte şi-i dărulese

5000

de lei,

pentru vremea

când se va mărită. Apoi, la plecare dise : —
«Așa se îngrijeşce regele de fiicele cele bune ale
supușilor sei |...
253. Ce e tata?

|
|

tâmplar ;

stejar.

Cu barda mi-ții ctopleşce.
Lucruri mândre tot găteşce.
Tatal mei e croitor;
Și lucrtză cu mult spor.

Cu acșorul tot grăbeşce

Pân'ce haina

isprăveşce.

|

Tata

e neguţător;

.

Vinde marfă tuturor.

Ori-ce lucru-ţi trebuieşce,
La el prea bun se" găseşce.

Tata preot se numesce ;
La altarul sfânt slujeşce,

EI, la bunul Dumnedeii,

Îşi înalţă glasul să,

Tatăl mei şi tatăl tes,
Să mi-i țite Dumnedei!
Tot în bine să sporescă

Ca de noi să îngrijescă !

.

aa

este

aie talpă, taie piele
Și face cizme din ele,

Ea

Talăl-meă

EI lucrâză brad,

|

Talăl-meii este cizmar;
Om ca el găseşci cam rar.

ali Negoiu

|
|

Tatăl-meii este plugar;

Are plug şi are car.
Vara el în câmp se duce
“Și bucate ne aduce.

.

254. Agricultura, industria şi comerctul.
La câmpie şi la
mîntul.

Pe

acolo,

d8l
cresc

şi alte bucate. Munca

ţăranii lucrâză sati cultivă păgrîă, orz,

secară, ovăz, porumb

ţăranului se chiâmă

mântului sai agricultură.

|

La câmpie, la dâl ca şi la munte,
tot felul

de

animale:

vaci,

altele. Acest fel de muncă,

Pe câstele

dâlurilor

cultura pă-

țăranii ţin apoi

boi, cai,

oi, capre,

şi

albine şi

se chismă creşcerea vitelor.

se cultivă viă. Acâsta

rodeşce

cu belşug strugurii, din cari se face vinul. Prin livegi
crese tot felul de pomi sai pometuri.

Țeranii se ocupă mai mult cu agricultura, cu creș-

cerea vitelor şi cu pometuri.
i
,
Țăranul adesea își face singur plugul, grapa, carul
şi alte unelte trebuinci6se. Ţăranca face tot felul de
pânzeturi şi de haine pentru toţi căsenii. Uneltele ce
și le face ţăranul și lucrurile făcute de ţărancă formăză

,

sătenului.

industria

|

In târguri şi în oraşe, 6menii nu muncesc numai la
câmp. Unii fac cizme, alţii haine şi, iarăşi, alţii fac fel de
el de unelte ca : securi, câse şi mobile de tot felul. Acei
Gmeni: se chi6mă meșteșugari sai ndiestri. Produsele
lor formâză îndustria meşteșugarilor.

Atât meșteșugarii
cât și ţăranii,

dacă sînt silitori la

muncă şi nu chieltuese prea mult, pot să-și facă stare
frumâsă. Aşa apoi, pot să trăiâscă ei cât se pâte de
bine.
Dar nică sătenii, nici meșteșugarii nu 'şi pot face, ei
înșiși, tote lucrurile trebuincăse. Sătânul şi meșteşu-

garul nu
cate. Și
produsul
cumpere

pote să lucreze singur câmpul, ca să aibă busăt6nul și meșteșugarul este silit să vîngă din
lui ce-i prisoseşce și, pe banii căpetaţi, să îşi
de ce are nevoie. Locul, unde 6menii se adună

ca să vîngă şi să cumpere, se chi6mă bâlcii sa târg.
Schimbarea în bani a produselor de prisos şi cump&rarea altor lucruri trebuinci6se,. se chi6mă conereiu
Omenii,

cari
>

se

ocupă

numai

cu

—255—

cumpărarea

și cu vîn-

2

garea

produselor

deosebite,

neguțători. Cei mai mulţi
guri;

dar mai

se numesc

comercianți şi

comercianţi trăiesc prin târ-

ales prin oraşe.

Agricultorii sînt aprâpe toţi Români. Printre mește-

şugari şi printre
Lucrul

cu minte

comercianți
este

ca,

sînt

însă

veţe şi meşteşugul şi comerciul.
Agricultura,

mulţi

streini.

Românii, pretutindenea, să în-

îmdustria

o

și comerciul

„rile de căpetenie ale Gmenilor.
255. Intemeiarea

Romei.

sânt lucră-

Ă

In partea despre Apus de la noi, cale de o di şi jumătate
cu trenul, este o ț6ră feumâsă, căldurâsă și bogată, care se
chiâmă Italia. Cam

în mijlocul acelei țări esie o cetate, mare,

veche şi vestită, care se chi6mă Roma. De pe acolo ne iragem și not; de aceia ne numim Români.
a
|
In vremea veche, veche de tot, sint adică
şi cinci sute de ani, eră în Italia un rege,

acum două mik
anume Numitor

care avea numai o fată, numită Rea Silvia. 'Toemai când Rea,
Silvia născuse doi prunci gemeni, se sculă Amuliii, un frate:
al lui Numitor, îl birui în război şi "1 închise. Amuliii porunci să se omâre Rea Silva; jar pe gemenii et prunci îi puse
într'o albie și dete drumul albiei pe riul Tibru, care toemaj
eră reversat.

—
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Tibrul duse la mal albia cu copil și fiind-că locuri
le pe acolo

eraii pustii, abla se găsi o lupoică numa
i, ca să'i hrăndscă,

Pe copii gemeni il chtemă, pe unul Romul
şi pe cel-lalt Remu.
Romul și Remu șupseră dar laptede la lupoi
că şi se făcură
mari și voinici.
Atunci ei se duseră la unchiul lor Amuliii, îl
goniră de pe

scaunul domniei și puseră în locul lui, pe bunicul
lor, pe
Numitor.
|
|
Acesta, drept mulţumire, că'l scăpaseră din robie, le dete

vole să clădescă
lupâiea.

o cetate,
|

chiar pe

locul

unde

îi. crescuse

Ma

,

Dar îndată se născu neînțelegere între Romul și Remu, care

dintr'inșii doi are să fie ma! mare peste cetate şi cine
din ei
săY dea numele săii. Pe locul acela erati şâpte dâluri,
r&spândite în câmpie d'aluogul riului Tibrul. Romul şi Remu
se
invoiră ca fie-care

din ei

să se urce

pe câte

un

dâl

şi,

că-

rula i se va arălă pe cer un semn mal bun, acela să "rămâle
stăpân pe cetate.
Remu vădu mat întâiii ș6se vulturi zburând pe cer d'asupra capului. Dar îndată veniră doispredece vulturi peste capul
lui Romul şi arătară că este mai vrednic de cât fratele săi.
Dar acuma Remu nu voi să se țină de învoi€lă și fu pedepsit.
Romul rămase stăpân pe cetate şi îi dete numele stii. De
atunci, ea se chiâmă Roma.
Roma crescă, cresci mereii și ajunse intr'o vreme a fi
stăpâna lumii intregi.

256. Inălţarea Domnului Iisus Hristos.
Rusaliile.

„La 40 de dile după înviere, Domnul lisus împreună
cu prietenii săl ai leşi! afară de Ierusalim, pe muntele Măslinelor sai al Olivelor. Acolo le-a spus că
dînsul se va duce Yarăș la Dumnedei Tatăl, în cer,
de unde -a venit. Prietenii s&i s'au întristat; Yar Dom-

nul Isus Y-a mângâiat, spunându-le că în locul stu le
va trimite pe Sfântul-Duh. Acesta o să rămâte cu
ei până la capetul lume.
a
a
Di

C. de cit. p. cl. II prim. rur.

Îatiai 237 mai

”

|

a

i

17

Când vorbiă.. așa, Domnul

Isus

își ridică

mânile

“Și în binecuvinlă. cum face cu mâna părintele
preot,
din ușa sfintului altar, către creștini...

«i sa întâmplat, pe când i-a bine-cuvintat,

sa

depărtat de la

dînșii

și

un

luat
nor ta
de la ochii lor
și sa îndițat
la cer. unde sa

aşedat

de-a-

drepta Tatălui».
Apostolii sat
întors în oraş,
|
:
„Și acolo aşteptară pe Duhul-Sfint. A. decea di de la Innălțarea
la
cer a Domnului Hristos, apostoli! erai adunați la un
loc..
__<Și [ără de şcire sa făcut tunut din cer ca
de
un vânt ce vine cu vifor și a umplut: tolă casa,

unde ședeaii.. Și sai umplut
și aă

căpelat

curaj

și

toli de

putere,

vorbi într'alte limbi, precum

lea

a vorbi».

La

preste

Rusalii

prăznuim
.

Apostoli.

Duhul. Sțint,

şi

ad

dat

coborârea

început

a

Duhul-Sfimt

Duhuluă-Sfint

Crăciunul. Pașcile. Innălţarea şi Rusaliile sînt sărbătorile cele mai mari şi mai frumâse ale creştinilor.

Atunci. mai ales, trebue să mergem la sfinta biseri
că,
să ne rugăm și să mulțumim lui Dumnedeă pentru
tâte bunătăţile ce ni le dăruleșce, nouă 6menilor.
-
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Vara.

O! mul! îm place vara

Cu holde mari ru mâse.

Cu

Cu

Cu veri păduri stufise :
pom

plin

de vide.

Cu grînele. secara.

Cu spicul, care cade.
noptea

înstelală,

Cu cerul ce! senin,
—

238—

Cu
|

|!

luna cea curală ;

Cu
Cu

„Căd

aerul cel lin.
pasiri cântătăre,

Cu fluturii he Jlâre;

Când dia se iveşce;

Cu stupi de mere plin!

O

vara, căl?torul

rar se află besne ;

Căci fot e 'veseliz.
Căci voia Scânteleză,

Căci rada

|

Si umb e lesne
|
Șz-a munte, şi-u câmpie,
Cad rece e izvorul;

lumindză..

2 câud se osteneşce,

O umbră se întinde,
2 "n brațe îl cuprinde |!

253. Ghinda şi dovleacul.
„Un

țgran, cam

guguman,

dar care se

credeă

înțelept cum se cred toți gugumanii. ajunse
calea sa, peste câmp, pe malul unei gârle.

fârte

odată în
Pe acel

câmp el v&du vrejuri slabe și lungi, cu frunz
e verdi,
“pite pămintului; iar printre frunze, erai
risipiţi o

mulţime de

baniţa.

dovleci

galbeni,

frumoși. şi mari cât

o”

Pe malul gârlei eră un copac gros, nalt
şi frumos,
cât să umbrâscă. o turmă întregă de oi.
Copacul eră
259

—

un stejar bătrin, ale cărul
ghindă câpiă.

rămurele

erau

pline

de

Se uită țăranul la ghinda cea mică, aninată în sus: |
de stejarul cel mare ; se uită şi la dovlecii cei mark.
așternuţi pe jos, printre vrejurile moi și slăbăndge:
«Hi
dise el, — «dar nepricepul a fost cine a
făcut astfel de rinduiâlă. De m'ar fi întrebat pe mine
aş fi pus să crescă dovlecii cei mară pe ramurele:
slejaruluă; Yar ghinda cea mică aş fi lăsato să;
crescă pe jos. pe aceste mici vrejuri,

După acestă chibzuilă, el se aședă la umbra

ste-

jarului, cu câsa lângă dinsul şi, obosit de așa gânduri
adânci, începă să moțăie și. până una alta, se și puse:

cu fața în sus să tragă un somn zdravân. De odată
însă îl trezi din somn ceva. care îl cădui drept pe nas.
Se deşteptă speriat, puse mâna la nas și vEdu că eră
o biâtă ghindă, picată din copac.

«Bine ca

fost o ghindă» —

dise el,—

«dacă eră

dovleac, rămâneam cu nasul frint!...
Domne fereșce ! Las! că tot bine sa gândit
Dumnedeii de a pus ghinda în copaci și dovlecii
în bostănărie..
Se vede că tot ei sînt un guguman !»
259.

Iubirea

de meserie.

Dumitru al Sandei, din Puci6sa, aveă cinci băeţi şi
numai o căsuță, un petec de grădină şi o mică livadă
de pruni sau siliste.
Petrică,

băetul

cel

mai

mare

al lui

nenea

Dumitru,

chiar isprăvise școla' din sat cu succes forte bun. Tatăl
săi parale nu avea săl ducă la gimnasiu, la Târgovișle. Ast-fel se tot munciă cu gândul, ce o să fie “de
|
bietul Petrică. fiind-că erau săraci.
Intro di. iată că nea Dumitru se înlâineşce cu bătrinul lor învățător. Acesta chiar ieșise la pensie. Invăţătorul eră iubit şi stimat de t6lă lumea, pentru sfa-

turile înțelepte, ce le dă 6menilor.
—
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—

«Bună diua, nea Dumitre!

Unde te duci?... Ce

mal faci 2»
— <Mulţumim D-tale, Domnule învăţător... Sînt sănălos şi lucrez cât pot. Ași lucră şi mal mult; dar
nam unde. Scii D- ia, că ei nam pămînt de muncă.
Dar

acasă,

bine

că te întâlnit.

să te rog

de un

Chiar

eră

să

vin la D-ta,

sfat și de o învețătură. D-ta bu-

curos ne povățueșci şi pe bogătași și pe noi pe cei săraci.
— «Prea bucuros, nea Dumitre, dacă-ţi pote fi de

ceva, folos sfatul mei. Vorba

nu

costă

parale!»

— «Scii, Domnule învăţător, Petrică al mei acă a

“isprăvi şcola. El e un băiât fârte cu minte. Nu-i chip
să-l dăm să înveţe mai departe. Ii place să tot cioplâscă și cu securea, şi cu barda şi cu cuțitul şi cu
tot cei pică în mână.— Aşa m'am gândit săl dau Ja
o meserie. Să'l fac un dulgher harnic. Vedi D-ta pe
nemțul Adolf, ce bine trăeşce. Şi el, şi nevasta și copil

lui bine îmbrăcaţi, bine trăiţi, toți veseli şi voioși |
—

«Forte

bine te-al gânâit, bade Dumitre ! Scii D-ta

licătorea : « Meseria este brățară

de aur.» Păcat că

nu sa gândit Val dastea părinții noştri. De te duci la,
Târgoviște, la. Ploeşti, la Bucuresci și în or-ce oraș.din
eră, tot de meșteri străini dai : Nemţi, Unguri, Italieni

şi mal scie D-dei ce..
Meşterul este tot cu paraua în mână. Scii dic&torea :
„Cu ciocanul jace banul.“ Pe când slujbașul, adesea
mare nici o para în pungă. E vremea, nea Dumitre,

să ne gândim

și noi Românii la meserii. Mai ales,

părinți ca D-ta, carl n'aveţi pămînt, dar copii destui,
căci, ia gândeşce-te D-ta când toți copii D tale vor fi
“mari, unde să-și pue casele. Unde să muncâscă? Cu
ce

? — De
să trăiâscă

aceea

să dai

nu

pe

unul

ci pe

doi, pe trei și pe patru la meserii. Unul va fi rotar
altul ferar, al treilea dulgher şi al patrulea cojocar.
La început o să le mergă mai greu; o să sulere și de

fome
ajungă.

pâte.

Dar,

târdiu,

mai

să

vedi

ce bine o să

De aceea îți diceam, că f6rte bine te-a! gândit,

nea Dumilre. D-deu să-ţi ajute!»
—
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— «Forte îți mulțumesc.
Mâne

cu

ndptea

în cap

Domnule învățător!
și

plec

la

Târgoviște

bag pe Petrică al meiYi la un dulgher, căci
serie ved că'l trage inima.»
Si nea Dumitru aşa, și făcă cu Petrică;
cu alți trei băeți de al săr. Pe unul singur.
mic îl ţină pe lângă sine, acasă la mica
dărie.

Astă-di cei mar de frunte

meseriaș

din

Și "E

la așa meaşa făcu Şi
pe cel maY
lui gospo-

Târgovişte

sînt băeţi! lui nea Dumitru al Sandet din Pucicsa
Cu ciocanul face banul. — Meseria este brățară

de aur.

|

260. Visul unei copile.
Odato

copiliţă

—

WVisă un vis Frumos :
Eră îutr'o grădiniță

Vă dai prea bucurâsă

Din
“Dar

La fior plecată jos.

in

ȘI 'uecelişor veniră

cele ce-avem no.
şi voi să-mpă aduceți

care crese la vol».

S7 îngerii veniră

La ea trei îngerei..,
Frumos o salutară,

Ținend ad lor cuvint
Ș aduse flori din ceruri

Cerâud din flori şi ed.

Copilei pe pamint :

Modestia 74 întâia .

Blândeţea

& armă;

Sinceritatea s/întă
Corâna o închelă.

261. Cele patru timpuri

ale anului.

Deprinderi gramaticale Analiză.
Nopțile scad. Jilele crese. S6rele lumineză. Aerul
se incăldeșce. Zăpada se topeșce. Pomii acum vor
înflori Copacii
vor înverdi. Drăgălașele rîndunele adi, mâne
se vor întrece

a noi.

Albinițele

băzăte.

Broşcele

*—
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ocăcătese.

—

Turmele pasc.

Mieii. cu sutele, al&rgă. Copiii, câte doi, câte trei şi mai mulță,

se jâcă p'afară. EX habar p'ai nică chiar de mâncare Grădinarul silitor semănă. Apoi, el iși udă grădina. Plugarul har-

;- Dic ară,
Așa este primăvara !

S6rele aide.

Tunetul

bubute... Cireşele se 'coc. Țăranii co-

|

sesc. Holilele acuş se vor ingălbeni. Omenii vor seceră Plugarii vor treeră Grăunţele se vintură. Câmpul geme de lume
Aşa

este vara.

S'aii secerat spicâsele! S'aii copt 'pâmele. Unele se şi cul: g.
Se coc şi strugurii. Frunza a inceput să ingălbenâscă; suflată
de vint, ea cade la pămint. Păsările călătore at inceput să
plece.

Țăranii

adi,

mâne,

se

vor

apucă

să

are,

de

tâmnă.

Duele scad. Nopțile cresc. Aerul sa r&cit binişor. Adesea dia
cade câte-o plâie rece. Dimincţa te. pomeneşti că peste n6pte
a brumat Florile se veştedesc.
|
Aşa este lomna!
„S6rele răsare tot mai târdiii. Se insereză tot mii de vreme
Aerul

se tot răceşee.

cu o haină cernită

incepe crivățul cel rece. Cerul se îmbracă

Une-ori se pune câte-o negură grâsă de.

nu vedi trei paşi imprejur. late'o bună diminsţă te pom:neșci
că o haină albă de zăpadă acopere pămintul, cât vedi cu
ochii. Gerul creşce. Omenii se adună in casă. Focul arde în.
sobă Cum o să lunece săniile pe zăpadă! Afară, la câmp, e
linişce, e tăcere. Iei, colo, ma! zbugheşee un biet iepuraş din

zăpadă. Din colo, sare o vulpe cu o câlă cât o mătură. Lupii
și alte fire stăpânesc pădurile și codrii,
Aşa este erna

lâna când e Jrig și ger,
Floră și icrbă, tote pier,
Primăvara le învike
Prin grădină și pe câmpie;
Vara, idte cresc cu spor
Ca un minunat odor.
Tâmna

'mcet

le veştedeșce...

Și îur gerul le stârpeșce.

-

*

262. Dicători şi Inv&ţături,
Din

scânteia

mică se aprinde focul mare.

Mulţi, mari lucruri socotesc,
și nică mici nu isprăvesc.
Graba

strică treba.

Ce poți face adi, nu lăsă, pe
mâne!

Moi bună-ă o pace strimbă,
de cât o judecată, dreptă.
Făgăduicla dată

e datorie

curată.

Lege, limbă şi obiceluri, lucrur
i sfinte la stremoși erau,

Dumnedeii, ce hotăreșce
negreșit EI şi *mplineșce.
Fără bunul Dumnedeii

în eadar e lucrul tei,

- Hristos din morți a înviat ;

pe noi de morte ne-a scăpat.

263. Plantele si gruparea
Pomii,

fiinţelor.

copacii, legumele, florile, ierb
urile şi buruienile

se s6mănă, cres

tă,

vedem

la dînsa,

tocmai ca la animale,

trei

părţi
de căpetenie : rădăcinele, trunchiu
l și crăcile.
Rădăcinele se întind prin pămînt.
Ele ţin planta în
Pămînt şi dintr'însul îi due umed
âlă, cu care se hră-

neşce planta.
rădăcină

Rădăcinele sînt de mai multe soiuri.
Din

se ridică

în

sus

—

trunchiul.

264

—

La arbori şi la

pape aa

alte fiinţe vii! Animalele încă
se și 7ișcaj
dintr'un loc într'altul Şi au şi
simţire. Pomii, copacii,
legumele, florile, ierburile și buru
ienile n'a simţire ;
ele nu se pot nici mișca, ci staă împ
lântate în pămînt,
Fiinţele acestea se numesc plante.
Dacă scâtem din pămînt un meri
şor tînăr sai altă
plan

ae

c, se nutresc şi se sporesc. Va să
dică, t6te
lucrurile aceste ai vitjă ; tote sînt
vietăţi sati fiinţe vii,
Numeşce

copăcei, trunchiul se chi6mă tulpină. La legum
e, la flori

-:și la burufeni

trunchiul

se

numeşce

buri, la grîi şi la cele-Palte bucate,

cotor;

iar la ier-

se chiâmă

pană,

La unele plante şi mai ales la copaci, din trunc
hi crese
crăcile. Din crăci crese ramuri și din ramuri
rămurele,
„pe care crese frunzele, florile și fructele. Şi
frunzele

ajută la nutrirea

plantei.

Frunzele

aă o mulţime de

găurele mici, ce le gic pori. Prin pori r&suflă
plantele
întocmai ca 6menii prin plămâni.
|
Fructele copacilor, dacă sînt bune de mâncat,
se
chiemă pome şi copacii se numesc pomi; celor-l'a
lţi
„copaci le gqicem că sînt arbori,

Plantele, întocmai ca animalele, nu le pot face 6menii.

Pe ele le face sai le produce natura. De aceea ani_malele şi plantele se chi6mă produse

naturale.

trile şi: mineralele sunt produse naturale.
Tote plantele împreună for mâză clasa
răția plantelor.
Animalele
- ajutorul

unor

şi plantele se hrănesc
anume

organe.

De

Şi pie-

sati împe|

şi se înmulţesc
aceea.

animalele

cu
şi

plantele se die că sînt fiinţe sai produse organice.
Pietrele şi. mineralele nau organe ca animalele. şi ca
—

2635

—

plantele. De aceea pietrele şi mineralele se numese,
produse neorganice.
Deci, tote fiinţele şi tâte lucrurile din natură sânt,

sau, produse organice, sai produse neorganice.
In ce sâm&nă şi în ce se deosibese plantele de animale ?
Dar

de minerale ?

|

264. 10 Maiu 1881.

(Maiestăţile Lor Regelui Carol 1 și Reginei Elisabeta)

Sus pe del, la Catedrală,
Văd mulţimea alergând ;
Și armata, a țăriă fală,
Siegul tricolor purtând.

Cine

Cine-i Vitezul călare,

e şi Acea femeie

De vileji înconjural

Cu chip mândru ângeresc,

Ca 'ntre stele mândrul sore,

Cu

Ce străluce înfocat ! ?
—

ochi dulce ce scânteie.

Când răniții o privesc ?
266—

E Mărirea

Sa Regală,

Bunul nostru Domnitor !
E a ţerii nostre fală,
Este primul luptător.

„i
|

"Este

falnica Regină,

Este-un suflel smuls din Raiăs,
- Ce durerea-n piept alină,
Când audi dulcele-i graiă.

Salutați-i cu vuibire.

Cu supumere și onor !
Uraţi-le fericire

age

Şi un mândru viitor !
265. Dumnedei

A-tot-puternie.

Mica [lore care creșce
Printre ierburi și mfloreşce ;

Pomii mândri

din grădină

in a lor pompă deplină: Nu-'s făptura omului,
Ci-'s zidirea Domnului.
|

|
|
|

Codrul

vesel în verdeță;

Munţii

nalță

până

la osță ;

Apa-'n rîuri curyetore ;

Om, ființi vietuitore;
Cerul, mări. şi- ntreg pământul,
Le-a zidit Dumnedeiă sfintul,
In veci fie preamărit
Cel-ce tote le-a zidit!

Imperat, în veci statornic,
Dumnedei A-tot-puternic!
FINE

|

-
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. . ,

m

|

.....,

.
...

a
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DI

918

919
. e .

920

-

Pag.

Plasa, Plaiul saă Ocolul,
“4 13.Arqe

apa

. . . .

........

cc...

|

Î.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

999

.

993

114i5n Corvin şi corbul .........
Î. ....
Î.
l5Animalele . ... e
[eee
. . . . . .

.
|.

994
226

lI8. zădina de flo

. .

929

AI. vofetul Isaia . . cc...
117 săreții răă nărăviți, e cc...
119

......

bicitâre (Căpşuna).

120. feagoe Basarab

121. îștiţa onestă,

.

î
ea a . 921
e. . 298

În.... cc. - .

..

.....

şi Doamna

e

e me i...

Despina (Poesie)

........

cc...
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„931

122. loria fiului risipitor . e... . cs... cc... a...
125. aurul porcesc
. .. .
|... |...
.. .. ... . ..
124.Judeţul A
o...
. . .. ... .

125 Munca înfrumuseţeză viţa

1,
„39.
940.
941.

În...

232
934
935

236

Căi de comunicaţie. . „e...
1...
.....
„237
Drumul de fier (Poesie). . . . ...Î.
.. 238.
Băiâtul beţiv. . .
cc.
cc...
.. 239
Istoria tin&rulul bogat.
. . . .
[neo [. 240

242.

Cucuta

243.
944.
245
246.
941.

Horia şi Cloșca
........
îm...
| 242
Proletul leremia
.....
1...
...
... În. . 943
Constantin Brincovânu (Poesie)
....
..
945
Hora copiilor (Poesie)
. ...
.
Î . . . . 947
Câmpul .. ...
o..... în. .. .. . 947

şi măsălarița

.

.

Î.

.

.

.

.

...

..

cc...
. . . . . .c..

DAL

Scântela

Mușeţelul, ceda şorecelulul şiisma . . . . ...
î . . . 949.
Munca şi economia
. .
1...
n... . 1... .. .. 250
Trifoiul şi sulfina
. .. sc . . . . . . . . . . . ....
252
Fiica cea bună
. .
cc...
cc...
.... an.
253
Ce e tata (Poesie)
....
. . cc. cc...... 254
Agricultura, industria şi comercliul . . . . . . . ......
255
Intemeiarea Romei . . . . . . |...
cc... .. 956
Inălțarea Domnului lisus Hristos
, . . . . . . . . ....
251
Vara (Poesie) . . .
.,.
[a . ..
„258
Ghinda şi dovlecul
.......
Î.
. . . . .... c..
259
lubirea de meseie . . .. .
ae eee. . 260
Visul unei copile (Poesie) . . . .. ..
i cc...
. . 962
Cele patru timpuri ale anulul . . . . ,. . . .
. . . . „ 26%
Dicători şi Invăţături ..
cc...
cc...
cc... 264
Plantele şi gruparea ființelor
.
cc.
cc...
. 24

964.

10

1&8L

.

..

948.

Mai

. .

.

249.
250.
951.
952.
253.
254
955.
256.
251.
258.
259
260.
26!.
262.
263.

265. Dumnegei
SI

.........
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(Poesie)

.

.

.

.

A-tot-puternic (Poesie)

..

.

.

.

.

.

..

Î

.

......

1.

48

.

.

966

„
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“ OBSERVARI: 1) Cunoscinţele întroducătore la Legende sînt
prelucrate după manuscrisul d-lui G. 1. lonescu-Gion.
2) Unele bucăți, descrieri și narațiuni la espresa voinţă a
regretatului mei colaborator A. I. Odobescu, sînt prelucrate după

«Cartea

de citire de Odobescu-Slavici».

8)

Poesiile de proveniență necunoscută, sînt însemnate cu *,*
4 Tablourile Negru. Vodă, Dragoș- Vodă, Petru- Rareş, MihaiăVitezul, Tudor- Vladimirescu și Cuza- Vodă sînt reproduse după
tablourile istorice ale d-lui Secărenu, cu consimţimentul d-sale.

O

Dintro regretabilă erâre de tipar, s'a. pierdut din vedere să se însemne locul de despărțire la trimestrele | şi III. Materia fiind însă aşedată după programa cea nouă sintem
siguri, că e lucru uşor
— pentru D-nii îngptătitI=cagă
Ic
de să sfirşesce şi unde

Pie

începe fie-care din cele trei bimesțge i
,

iat

te,

1

SIăLVtEC
Ceairala

— V niveau

_

