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CUVÎNT DE ÎNTRODUCERE 

LA EDIŢIA | 

| Cartea de citire ce presint astăzi corpului nostru di- 
dactic secundar e lucrată după aceleaşi norme, ca şi Cartea 
de citire pentru clasa 1 secundară. Faţă de progresele, 
pe care presupun că Elevii le-au făcut studiind această 
din urmă lucrare, a trebuit- să; introduc aci oare-care 

schimbări în aplicarea acelor norme. Aceste modificări 

sar puiea caracterisa precum urmează : 
1. Mai întâi, în privința fondului, deosebitele bucăţi, 

grupate în cicluri, nu desvoltă tot ideea desvoltată în 
Cartea de Citire pentru clasa I, ci o idee cu o sferă ce-va 
mai largă: nu Patria, patria mică şi reală, ci Românismul, 

patria cea mare şi ideală. Este evident, că, după ce s'a 
atras în mod special atenţia elevilor asupra ţării lor şi 

asupra datoriei lor către ea, ar fi fost râu să fie lăsaţi 
să-şi mişte sentimentele lor numai în acest cerc. Sufletul 

omenesc e bogat şi în alte sentimente care se pot grupa 

în mod firesc împrejurul unei idei şi mai largi, deşi mai 

puţin intense, decât ideea de Patrie. Este ideea Româ- 
nismului care are o extensiune mai mare de cât Patrio- 

tismul, şi ideea de Umanitate care e mai cuprinzătoare - 

decât Românismul. Şi sufletul copilului nu trebue să fie 
strein de nici unul din aceste sentimente. Să-i bată inima 

.
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cu putere pentru Patrie, să viseze cu încântare la Româ- 
nism, dar să aibă totdeauna inima simţitoare pentru Uma- 
nitate. De aceea şi urmarea naturală a Cărţii de citire 
unde se desvoltă ideea de Patrie este presenta Carte de 
citire, unde se desvoltă ideea de Românism, precum ur- 
marea acesteia va fi o carte în care, fără să se întunece | 
ideile de Patrie şi Românism, vom desvolta ideea de Uma- 
nitate, patria cea mare a omului. 

2. In al doilea rând, păstrându-se «pregătirile» nece- 
sare care fac legătura dintre bucăţi, s'au simplificat şi 
variat «tractările». Acum elevul se presupune că ştie să 
citească mai cu uşurinţă decât în anul precedent, şi atenţia 
profesorului va fi în mod natural mai putin îndreptată 
asupra părţii formale. Fondul şi frumuseţile lui vor 
preocupa din ce în ce mai mult nu numai pe profesor 
dar şi pe elev, şi este bine a se ajuta aceaslă desvoltare 
firească a preocupaţiunii lor. Aşa fiind, profesorul va . 
putea citi mai mult în clasă, va analisa mai mult şi-şi 
va putea permite din când în când să însărcineze şi pe 
elevi să citească şi ei singuri unele bucăţi. Bucăţile, pe 
care profesorul le va da elevilor să le citească singuri, 
sint mici la început şi cu foarte puţine vorbe necunoscute 
de ei, de aceea şi explicarea lor poate fi lăsată pe seama 
profesorului la ascultare. Mai departe însă, aceste bucăţi 
devin din ce în ce mai lungi, conţinând din ce în ce 
mai multe vorbe şi expresii care au trebuinţă de lămuriri. 
Spre a uşura şi sarcina profesorului şi înțelegerea ŞCo- 
larului, am introdus, la aceste bucăţi, explicaţii în josul paginei. Regret însă că timpul scurt, de care am dispus pentru alcătuirea acestei cărţi, m'a pus în neputinţă de a da la toate bucăţile explicările necesare: e un neajuns însă, care, cu timpul, sper că va fi înlăturat. 

3. Faptul că profesorul va putea citi în clasă mai multe bucăţi, faptul că elevii vor mai putea ei înşi-şi să citească singuri acasă alte bucăţi, m'au condus la ideea de a in-
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troduce în mijlocul ciclurilor mari, mici cicluri de câte 

două, trei bucăţi, care să formeze obiectul unei singure 
lecţiuni. Unele din aceste cicluri conţin numai bucăţi având 

acelaş subiect şi sînt alcătuite cu scop de a da elevului 
un material mai bogat pentru composiţii mai întinse. E 
o idee. împrumutată de la colegul G. Adamescu, şi e 

" de-altminteri în concordanță cu mersul natural al ideilor 

noastre în privinţa composiţiei. Se ştie, în adever, că 

noi preferim pentru primele clase, ca composiţiile să fie 
scoase din bucăţi citite!), iar nu din concepţia elevilor, 

ori-cît de mult ar fi ajutaţi ei de «planurile» profesorului. 
Sîntem cu totul în contra acestor «planuri», pentru că 
ele, ori sînt inventate de profesor sau de autorul cărții. 

de composiţie, — şi în acest cas nu avem nici o garanţie 

că corespund unei intuiții reale a obiectelor descrise sau 
a faptelor povestite; ori sînt împrumutate de la bucăţi, 

scrise de autori necontestaţi, — şi atunci nu înţelegem de 

ce nu i-am da elevului ca isvor chiar acele bucăţi de eitire, 

care conţin intuiţia originală a faptelor povestitesau a obiec- 
telor descrise. lar dacă convenim, că e mai folositor să i se 

dea aceste bucăţi, atunci ajungem la ideea susținută de noi, 

de a da elevilor să facă composiţii scoase din analisa bucă- 
ților citite. Negreşit însă că, cu toate resumările, ampli- 

ficările, prefacerile la care poate fi supusă o bucată de 
citire, elevul nu va dobîndi toată îndemânarea trebuin- 

cioasă la exprimarea ideilor sale. Trebue, încet-încet, 

să-i lărgim cercul de iniţiativă — şi credem că nici-un alt 
mijloc nu este mai bun decât ca, după ce a făcut com- 

posiţii după o bucată, să facă composiţii după mai 

multe bucăţi de citire. Aceste bucăţi sînt isvoarele 

“„composiţiei lui, iar partea de iniţiativă personală, care 
va face acum un pas mai departe, va consta în alegerea 

1) Carie sistematică de cilire și compuneri «Patria» pentru cl. | 

secundară, Cuvint de întroducere.
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particularităţilor interesante care pot forma împreună 
un tot. Pentru aceasta n'are trebuință de nici-o altă în- 
drumare, şi profesorul, în afară de părţile formale (or- 
tografie, gramatică, sintaxă, punctuație) n'are de făcut 
alte observaţii decât cele privitoare: - 

a) La «început», «desfăşurare», «sfârşil» ; 
b) La proprietatea termenilor întrebuințaţi ;—şi, în fine, 
c) La legătura firească şi logică a faptelor. 
Ori-ce alt-fel de observaţii sînt de prisos şi mai mult 

îngreunează decât uşurează practica composiţiei. Ast-fel 
elevul este, într'un fel, liber în ce priveşte alegerea unei 
părți din material, dar, întralt-fel, remâne strîns legat 
şi ținut în fr€u, după cum şi trebue, de model, 

Cu aceste caracterisări, cred că am redat fisionomia 
acestei cărţi, şi sperăm că practica ei nu va fi fără folos 
pentru studiul limbii române. O încercare cu ea, în ori-ce 
cas, ar trebui făcută, n'ar fi decât din pricina noutăţii ei. 

Noi mulţumim mai dinainte colegilor, care vor căuia 
să-şi dea seama de valoarea sau nevuloarea ei, asigurân- 
du-i că ori-ce observare din partea lor va fi mai bine- 
venită decât ori-ce alte precepte pedagogice a priori. 

  

LA EDIŢIA II 

Ediţia de faţă se înfăţişează cu oare-care modificări de 
tractare şi completare în partea I, şi de material în partea II. Ast-fel, la unele bucăţi mai importante, precum . la Vulcan, Sobieschi şi Românii şi Petrea Dascdlul, (căreia i-am dat locul ce-l merită, scoţând-o de la sfârşitul cărţii), am dat indicaţii de analisă gramaticală şi literară mai amănunțite — relevând şi câte-va exemple mai isbitoare de figuri, şi anume cu deosebire de metaforă care este cea mai uşoară şi cea mai des întrebuințată dintre
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ele. Se va părea poate această inovaţiune un pas 

îndrăsneţ. Şi aşa ar fi, dacă ar fi vorba de un studiu 
sistematic ai figurilor. Aci însă nu e vorba decât de a 
releva ici şi colo câte una din aceste podoabe ale stilului, 
cu scop de a face mai uşor şi mai complect înțeles textul 

bucății citite, ceea-ce este câteodată tot aşa de indispen- 
sabil, ca şi explicarea vocabularului. Pe lângă aceasta, . 

„experiența proprie mi-a dovedit că, dacă se păstrează 
oare-care măsură şi dacă exemplele găsite sînt caracte- 

ristice, acest exercițiu de înțelegere a stilului nu este 
greu pentru elevii clasei II. In ori-ce cas experienţa mea 

ar trebui coroborată şi cu experienta altora, şi de aceea 

rog pe aceia din colegii mei, care vor face experienţă 

în acesti sens, să m& încunoştințeze şi pe mine de resul- 
tatele la care vor fi ajuns. 

Tot în partea I, am căutat să reduc la minimum bucă- 

țile care nu au explicări în text, remânând prea puține 

de acelea care ar mai avea trebuinţă de ast-fel de expli- 

cări. Vremea desăvârşeşte toate, şi sper că în curând nu 

„va mai remâne nici-o bucată care să n'aibă comenta- 
riul ei. 

O îngrijire deosebită am pus la executarea «ciclului lui 

Mihai Viteazul» şi ne permitem a atrage cu deosebire 
atenţia colegilor noştri asupra notelor ce preced acest ciclu. 

Din partea II am scos unele bucăţi prea grele și prea 

frumoase pe care am căutat să le pun în clasa III şi să le 

dau o atenţie mai mare, în ce priveşte forma şi fondul 

lor. Bucăţi ca Mihu Copilul, Toma Alimoş, Dolca, Pri- 
begia ni Rareş şi Pietrele Doamnei merită nu numai a fi 

citite în singurătate de elev, ci şi studiate în clasă îm- 

preună cu profesorul. In schimb, am mai introdus alte 

câte-va bucăţi atrăgetoare, şi am trecut în clasa I pe unele 

mai uşoare cum era Capra cu trei ezi şi Vulpea bearcă, 
punând în locul lor altele care erau prea grele pentru 
clasa I, precum Tigrul păcălit şi Harap Alb.
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Cu aceste modificări şi completări, sper că această 
carie se va bucura, la cei ce cultivă cu drag limba 
română, de aceeaşi favoare de care sa bucurat şi până 
acum. Numai graţie lor cartea se presintă astăzi mai 
completă, şi numai graţie lor voiu putea să împlinesc 
lipsurile şi defectele pe care chiar de pe acum le văd, 
dar care cer timp şi linişte spre a fi cu totul înlăturate. 
Până atunci le mulţumesc cu căldură, şi rog să nu uite 
că ori-ce observaţii din partea lor vor fi primite cu re- 
cunoştinţă.. , 

  

LA EDIŢIA il 

Nici această ediţiune, deşi îmbunătăţită mai cu seamă 
în privința bucăţilor ce trebuesc citite de elev acasă,— 
nu are forma definitivă. In forma definitivă, ea va trebui să 
cuprindă explicarea tuturor vorbelor, expresiunilor şi 
construcțiunilor subliniate în bucăţile ce se vor citi în 
clasă. Aceste explicațiuni vor trebui puse, ca şi la Cartea 
de cl. I, la sfârşitul cărţii. Când ascultăm o bucată, ca 
şi când căutăm a' o explica întrebând mai întâi pe elevi 
lucrurile ce presupunem a fi ştiute de unii dintr'înşii, 
elevii trebue să aibă bucata înaintea ochilor, pentru ca să se ajute şi de context în darea rEspunsului. In acest cas însă, dacă explicările sînt in josul paginei, elevul este ispitit să tragă cu ochiul, şi atunci r&spunsurile lui nu mai sînt o garanţie suficientă de ştiinţa sau de cuge- tarea lui. Explicările privitoare la bucăţile ce trebuese citite în clasă, trebuesc dar veaperat să fie la sfârşitul cărţii. Nu tot aşa stă lucrul cu explicările acelor bucăți pe care le vom da elevilor să le citească acasă. Acestea trebue să fie cât mai la îndemâna elevului, pentru ca el să nu-şi piarză” răbdarea -tot căutând notițele explicative prin alte părţi ale cărţii. EL trebue, prin bucăţile ce va citi acasă,
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să prindă gustul de citit; iar acest scop nu poate fi ajuns, 
dacă nu-i vom uşura cât mai mult lucrarea punându-i 
la îndemână explicaţiunile. S'ar mai putea. iarăşi, ca unii, 

când notele explicative nu ar fi chiar de desuptul bucății, 
să se mulțumească numai cu citirea ei, scutindu-se de 
osteneala. de a mai citi explicaţiunile. Aceasta însă ar fi 

o mare pierdere pentru şcolar, pentru că n'ar dobîndi 
decât o înţelegere superficială a textului şi nu şi-ar însuşi 

în toată puterea cuvîntului materialul preţios al limbei ce' 
el cuprinde. Ast-fel că explicările din josul paginilor, silind 

oare-cum pe cel ce citeşte să ia cunoştinţă de ele, con- 
tribue în mod real la seriositatea studiului limbii române. 

In această edijiune toate bucăţile de citit acasă sint 

prevăzute în josul paginei cu explicațiunile necesare, şi 

aceasta face superioritatea acestei ediţiuni asupra celei 
precedente. 

Spre a sili pe elevi să ia cunoştinţă şi de cele-l-alte 
eventuale explicări privitoare la bucăţile ce se citesc în 

clasă, şi să preîntâmpinăm negligerea, lor, cel mai bun 

mijloc este să-i obligăm de a scrie acele explicări îm- 

preună cu pasagiile la care se referă. Acest resultat însă 
nu se poate obţine deocamdată cu cartea de faţă. Sperăm 

însă că în curând ea va dobândi forma definitivă, — şi 

aceasta grație corpului nostru profesoral, care mi-a încu- 
rajat până acum activitatea mea didactică şi căruia îi 

aduc aci repetatele mele mulţumiri. 

25 Iunie 1902. 

MIHAIL DRAGOMIRESCU.
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1. 

PATRIA ROMÂNĂ 

— Ce patrie ai tu, Române? 
E 6re zîna între zine, 
Muntenia, cu per bălaiii, 
Cu ?ntinsele-i câmpii de grâne, 
Ce, fericită, ca în Raiă, 
E aptrată de-ai săi fraţi, 

Danubiii şi Carpaţi? 

— O! patria mi-e mult mai mare: 
Sînt mai întinse-a ei hotare. 

— Ce patrie ai tu, Române? 
Moldova, care în suspine 
Işi duce amăritul traii, 
Trup sfăşiat de mâni streine 
Și pe câmpie şi pe plaiă; 
Ea, care şi-a pierdut cu dile 

Frumosele-i copile ? 
Carte de citire cl. Il, Dragomirescu.
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— ME dore sufletul de ea; 
Dar mult mai mare-i țara mea! 

— Ce patrie ai tu, Române? 
E-Ardelul cu străvechi ruine, 
Cu munţi de aur, mari păduri? 

E Transilvania ce ţine, 
In ciuda vrăşmășescei uri, 
La sînul s&u, al nostru nem 

Din vremea lui Traian? 

  Ea mi-e cetate neinvinsă 
Dar patria-mi e mai întinsă: 

Ori-unde cântă şi suspină 
O limbă de dulceță plină, 
Dar cu tărie în cuvint, 
Și-a cărei mamă-a. fost stăpână 
A multor nâmuri pe pămînt; 
Ori-unde sună vitejesc 

Cuvintul românesc; 

De la a Tisei reci isvore, 
Peste Danubiui pân! la Pind; 
Şi de la Tisa pân” la Mare 
Şi peste Nistru rătăcind, 
Se 'ntinde printre noi popore 

A Patriei hotare! 

Oana 

__ OBSERVĂRI METODICE.—I. Pregătirea. — Ştim ce e Patria 
și ce datorii avem către ea. Ştim că trebue so iubim ; iar iubirea să 
ne-o arătăm ap&rând-o de vrășmași, supunându-ne legilor ei, fiind 
vrednici şi desrădăcinând din noi năravurile rele. Ori de câte ori am 

- vorbit de Patrie, ne-am gândit însă numai la țara”noastră, la Ro-
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mânia, alcătuită din ţările surori Muntenia şi Moldova, unite la 1859 

sub domnul Alexandru I Cuza. In adevăr, numai de ea putem spune 

că a fost cucerită de strămoşi; că e locuită de urmaşii lor, care au 

moştenit sufletul lor, cu simţirea, credinţa și obiceiurile lor, şi că 

aste şi astăzi în stăpânirea noastră. Numai de ea dar putemizice că e 

patria noastră deplină, patria reală. Dar în afară de această patrie 

mică şi reală, noi mai avem o patrie mult mai mare, dar ideală. 

Această patrie coprinde, în afară de ţara noastră, alte ţinuturi, careau 

fost cucerite şi apărate de Romani şi de urmaşii lor, Românii. Aceste 

ţinuturi sînt locuite şi acum de Români, care vorbesc dulcea şi 

voinica limbă românească, simt românește și au aceleași obiceiuri 

ca şi cei-l-alţi Români. Aceste ţinuturi sînt româneşti, ar putea face 

parte din patria noastră, dar nu fac, pentru că sînt în mâinele strei- 

nilor. Ele au căzut sub stăpânirea altor popoare, luându-ni-se fie 

prin silă, când patria noastră nu era încă întemeeată, fie prin 

viclenie, cânâ ea slăbise apăsată de puterea Tureilor. Transilvania 

cu Banatul, Țara Crişului și Maramureşului sînt ale Ungariei, însă 
"din timpul când încă ţara noastră nu se constituise; Bucovina e 

de mai bine de o sută de ani a Austriei (de la 1777); Basarabia 

-de aproape o sută de ani (de la 1812) a Rușilor. Români mai sînt 

pe malul drepi ai Dunării și pe valea Timocului până în Balcani, 

-dar mai cu seamă în munţii Pindului, în Macedonia stăpânită de 

“Tureia. Din munţii Carpaţi ca niște raze pleacă în toate părţile, 

spre Tisa, spre Nistru, spre Dunăre şi Balcani până la Pind, şi 

spre Mare, neamul românesc, dincolo, departe de hotarele pe care: 

România le are acum. 

Ce chinuit trebue să fie sufletul acestor Români, care 'după 

limbă, obiceiuri şi inimă, trebue să aibă o patrie, iar după stăpâ- 

nire, o alta! Cum o să simtă Românul din Ungaria dragoste pentru 

patria Ungurilor! Cel din Basarabia pentru patria Ruşilor! Cel 

din Bucovina pentru patria Austriacilor ?... Stăpânirea streină îi 

ţine legaţi de ea, dâr sufletul lor sboară către patria liberă dintre 

Dunăre, Prut şi Carpaţi. Şi iarăși cum să ne fie nouă, celor de-aici, 

inima voioasă, când ne gândim la atâţia fraţi înstreinaţi, la atâta 

pămînt care a fost al nostru și care acum e în mâinile streinilor ? 

"Ţara ne leagă în marginile ei, dar sufletul nostru sboară să se. 

împreune cu sufletul fraţilor noştri. Ei doresc să se unească cu - 

noi, noi dorim să ne unim cu ei — şi toţi suspinăm ca din patria 

reală şi mică de azi, să facem o patrie mare, care acum e numai 

ideală, e numai în sufletul nostru. Cu cât vom iubi patria de acum, 
cu atât vom dori ca marginile ei sâ coprindă pe toţi Românii; cu 
atât vom dobindi inimă să luptăm pentru românism. Căci numai
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întemeindu-şi o ţară unde să trăească ei în de ei, Românii îşi vor 

întări firea lor, şi vor putea da din sînui lor oameni mari, a 

căror ştiinţă, talent și isteţime să fie spre folosul întregei omeniri. 

Numai ast-fel Românii vor face pe pămînt voinţa lui Dumnezeu 

care le-a pus în suflet acea fire românească prin care ei se deosi- 

bese de cele-l-alte popoare, şi numai ast-fel pot dovedi că au dreptul 

la viaţă pe pămînt. 

“Poesia ce urmează, ne face să simţim că, pe lângă patria cea 

mică, mai avem patria cea mare, care coprinde tot pămîntul unde 

se vorbeşte românește. 

II. Tractarea. — Vom citi-o noi o dată. Vor citi-o apoi şi elevii 

strofă cu strofă, cu care prilej le vom explica, prin întrebări şi 

răspunsuri, înţelesul. Vom expliea cu deosebire : 1. De ce Muntenia. 

e «zînă cu păr bălaiu», şi de ce Danubiul (Dunărea) şi Carpaţii pot 

fi numiţi fraţii Munteniei ? 2. De ce Moldova suspină ? 3. Care sînt 

mâinile streine care o sfâşie pe câmpie și pe plaiu ; şi care sînt 

fiicele «cu zile» pe care le-a pierdut? 4. De ce Transilvania are 

străvechi ruine şi munţi de aur; care e ura vrășmășească în ciuda 

căreia Românii dăinuesc în sînul Ardealului? 5. Care e mama 

limbii române şi de ce zicem că ea e dulce şi are «tărie în cuvint» ? 
6. Unde e Pindul? Vom explica ce eo strofă, lucru ştiut dealt- 

minteri din clasa 1. (Vezi obs. met. de la No. 2 din Cartea de citire 

«Patria»). 

INI. Aplicația. — Elevii vor şti so citească; o vor înveța pe 

dinafară ; vor scrie pe eaet cuvintele explicate şi le vor şti înţelesul. 

Composiţia va avea drept titlu «Patria română», iar cu- 

prinsul, tema sau ideea generală va îi: «Ce ţinuturi româneşti 

au căzut în mâinile altor popoare, şi în ce împrejurări ?» 

Planul composiţiei.— 1. Introducerea (începutul): Cum ar îi fost. 

patria noastră, dacă n'am fi avut de vecini, nişte popoare mari şi 

răpitoare ? 

1]. Desvoltarea (desfăşurarea): îi. Cum am pierdut ţările de 

peste Carpaţi ? 

2, Cum şi când am pierdut Bucovina ? 

3. Cum şi când am pierdut Basarabia ? 

III. Conelusia (sfârşitul): Ce trebue să dorească ori-ce Român 

în sufletul său ?



  

2. 

ȚARA ARDELULUI 

Ţările în care locuim noi, Românii, sînt nisce ţări 
îrumâse şi bine-cuvîntate de Dumnedeii ; iar între ele 
este cu deosebire frumâsă şi plină cu multe şi felurite 
bogății ţara Ard6lului, 4 mărgăritar de țară, aşa că 
puţine sînt ţinuturile pe faţa pămîntului, care s'o întrâcă. 

Ea este înconjurată, jur împrejur, ca o uriâșă cetate, 
cu şiruri de munţi puternici, acoperiţi pe c6stele lor cu 
păduri străvechi de stejari și bradi. Din trunchiul acestor 
munţi se rămuresc în lăuntrul ei, în t6te părţile, nenu- 
mărate şiruri de munţi şi dâluri, care alcătuesc mul- 
țime de văi, strâmtori sa chei şi şesuri mărunte, udate 
de obiceiii de pârae, riîuleţe şi rîuri, care le împodobese. 
Prin munţii hotarnici străbat, din ţările vecine spre 
lăuntru, mai multe pasuri, care despart munte de munte, 
ca nisce brazde uri6şe şi adânci, şi mijlocesc legătura 
cu văile ținuturilor mărginaşe. | 

Dacă pătrundem prin aceste pasuri în lăuntrul Ard6- 
lului, ne vom minuna de frumuseţile ce le întâlnim pre- 
tutindenea. Ici, ni se deschide o vale plăcută udată de 
un riuleţ, care învârte râtele unei mori; colo zărim un 
pârăă de munte viguros, ce se aruncă peste păretele 
de stâncă, ce-i stă în cale, şi face o frumâsă cădere de 
apă, care turbură tăcerea codrului străvechiă prin mur- 
murul săi. In altă parte vedem stânci uri6şe, cu câstele 
lor prăpăstidse şi pleşuve, şi prin crăpăturile cărora 
vulturii falnică şi-aii aşedat sălașurile. Mai departe vom 
privi cu plăcere de pe cutare vârf de colină, şesul ce 
se întinde la picidrele nâstre, înconjurat de dâluri, 
împoporai cu sate şi brăzdat de riîuleţe şi pârae, care 
se par a fi cărări argintii prin verdâţa câmpului.
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Din vâriul Carpaţilor vom avea o privelişte largă, 
încântătâre, până departe în c&ţa albăstrie, peste dâluri 
și coline; iar la p6le vom zări adesea, în fundul văilor, 
câte un frumos ezer, cu faţa liniştită, în care se reo- 
glindesce bolta albastră a cerului şi din apa căruia se 
adapă ciutele de munte. 

lar în văi găsim belşug de bucate; pe câstele mun- 
ților şi d6lurilor, păduri întinse, vii şi pometuri; pe 
țărmurile rîurilor, rediuri; iar în sinul pămîntului, 
bogate mine de aur, argint, fier şi sare. 

T6te acestea: munţi şi şesuri, dâluri Şi văi, rîuri, pâ- 
"rae şi lacuri, stânci prăpăsti6se, căderi de ape, pasuri, 
peşteri şi altele asemenea lor, schimbându-se mereă 
ua cu alta, alcătuesc atâtea frumuseți, atâtea măreţe 
ic6ne ale naturii, încât toți câţi aii vizitat ţara Arq6- 
lului ait fost încântați de ele şi le-au lăudat. 

După S. Moldovan. 

  

OBSERVĂRI METODICE.—I. Pregătirea.— Ținuturile locuite 
de Români, dar care nu sînt în stăpânirea noastră, sînt pline de 
frumuseți şi bogății ca şi patria noastră. Ele se văd a fi pietre 
preţioase rupte dintr'o măiastră coroană —— coroana românismului. 
Intre toate străluceşte Ardealul sau Trasilvania. In bucata urmă- 
toare ni se descrie Ardealul cu pămîntul, frumuseţile şi bogăţiile ei. 

II. Tractarea. — La asemenea bucăţi, nu vom putea pretinde. 
de la elevi, după întreaga citire, înțelesul general, ca la naraţiuni. 
Noi o vom citi mai întâi o dată, pentru ca elevii să se familiarizeze. 
cu conţinutul. După aceea vom pune pe elevi s'o citească a doa 
oară, parte cu parte, și numai atunei le vom cere scoaterea ideii, 
generale pe rând, din fie-care bucată citită. 

După ce vom citi și analisa toatţă bucata, vom atrage aten- 
țiunea asupra deosebirii dintre ea şi dintre cele cunoscute până 
acum. Bucăţile învăţate în clasa I erau mai totdeauna rarațiuni, 
povestiri de fapte, care s'au întâmplat sau care sar fi putut 
întâmpla. In această bucată, în loc să se povestească un fapt, ni 
se înfățișează un lucru: ţara Ardealului. Infăţişarea unui lucru se



  

face printr'un fel de composiţie numită descripfie. O descripţie are 

tot trei părţi dar care poartă alte numiri: introducere, desvoltare şi 

conclusie sau încheere. Eată aceste părţi în această composiţie: 

I. Introducerea : Cum sînt ţările româneşti în genere şi care 

e mai frumoasă şi bogată. , 

II. Desvoltarea : 1. Relieful solului și comunicațiile cu ţările 

vecine, 2. Fericitul amestec de munte, colină şi câmpie. 3. Bogăţiile 
Ardealului. : 

III. Conelusia: Impresia ce el face visitatorilor. 
A treia caracteristică din desvoltare e minunat notată de poetul 

Coşbuc în următoarea poesie: 

PE TÂMPA ') 

Un nor ivit de către-Apus 
Se urcă n sus 

Plutind încet spre Miază-noapte, 
Iar umbra lui, pe deal căzând, 
Acum întunecă pe rând 
Livezi și vii și grâne coapte. 
Veda drumuri albe 'n zări senine, 
La margini munţi, mai jos coline, 
Și, ca pe-o pânză zugrăvit, 
Oraşu 'n vale-adânc, sub mine... 
E pace "n cer şi pe pămînt 
Şi-abia nestătătorul vânt - 
Venit de peste munți, de-aiurea 
Tot spune ce din veac a spus — 
Şi până ?n văi, de-aci de sus, 
Doinește murmurând pădurea, 

III. Aplicația. — Elevii vor şti s'o citească şi să o analizeze. 

Vor scrie şi vor şti înţelesul vorbelor și expresiunilor explicate. 

Odată cu aceasta elevii vor citi singuri acasă poesia urmă- 

toare şi o vor învăţa pe din afară. In cas când avem vreme, o 
putem citi în elasă odată cu bucata de mai sus. 

In «Vrăbiuţă» se arată simţirea de dragoste a Românului din 

Patrie (sau cum se mai zice: din Țară) pentru Românii de dincolo, 

și ura lui în contra asupritorului Ungur. 

La ascultare se vor explica cele trei versuri finale. 

Comyposiția: Tara Ardealului se va face după schema 

analisei. 

    

1) Un munte ce se ridică chiar în marginea Braşovului, spre Miază- 
Nopte. :



3, 

VRĂBIUȚŢĂ 

Vrăbiuță de pe del, 
Sbori de grabă în Ardel, 
Şi te 'ntorce de îmi spune 
Ori vești rele, ori veşti bune! 
Du-te vedi, dacă mai sint 
Fraţi de-ai mei pe-acest pămint; 
Sau dacă i-a omorit 
Ungurenul cel urit? 
De-or fi vii, să m& r&păd 
Intr'o fugă, ca să-i vâd; 
De-or fi morţi, să mi-i r&sbun 
Cu-o măciucă de alun, 
Ce-i bună de descântat 
Și morții de resbunat. 

(Poesie populară). 

q. 

SAN-MARINA 

I. 

San-Marina astă-di are 
S&rbătore de păstori, 

O serbare 
De plecare 

La Vardar, ce cură 'n mare 
Alergând pe pat de flori.



II. 

l. 

Se întinde masă dalbă 
Pe un plaii, lângă cătun, 

Cu smântână 
De la stână, 

Cu faguri de miere albă 
Şi cu vin de la Zeitun. 

Dintr'o mână ?n altă mână 
Cupa 'mpresurată ?n flori 

Trece plină; 
Toţi închină 

Pentru ţara lor română, 
Pentru turme și păstori. 

Fluere şi cu cavale 
Sună vesele cântări ; 

Hora pasă 
Lângă masă, 

lar copii se joc pe vale, 
Ca 'ntr'un vis de desmierdări. 

2, 

Preoţi bine-cuvinteză. 
Şi atunci toţi s'au mișcat 

De plecare 
Către mare; 

Turmele înainteză, 
Toţi cu totul le-ai urmat.
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Caii portă în spinare 
Corturi, paturi, aşternut, 

Totă casa, 
Totă masa 

Şi veştminte de 'mbrăcare 
Și întregul lor avut. 

Mumele în glugi, pe spate, 
Pârtă prunci cu per bălaiui 

Sau miore 
Lâncegiore... 

Clopotele legenate 
Sună depărlat pe plaiti. 

Turma begă, cânii latră, 
Caii necheză uşor; 

Mai departe, 
La o parte, 

Sub o măgură de pictră, 
Cântă n fluer un păstor. 

Și pe cale mic şi mare 
Se opresc, cătând spre sat 

Cu plăcere 
Și durere, 

Şi-i trimite fie-care 
Inc'un dulce sărutat. 

3. 

Sera vine, şi păstorii 
La pârăti toți se opresc; 

Şi fac focuri 
Şi fac jocuri 

Pân' ce visele-aurorii 
Peste gena lor plutesc.
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III. 

Ast-fel îşi petrec vitța 
De streini neatârnaţi, 

Ca cocorii 
Și ca norii, 

Când pe câmpuri de verdeţă, 
Când pe munţii cei înalţi. 

D. Bolintinenv. 

(1819—1872). 

  

OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea. — Transilvania şi 
Bucovina sînt muntoase, dar mai muntoase sînt ţinuturile locuite 

de Românii din Macedonia (Armânii, Aromânii). De aceea cea mai 

mare parte dintr'înşii sînt păstori. Ei s'au fost despărţit prea de 

mult de Românii de la Dunăre, de aceea şi limba lor e mult mai 

deosebită de a noastră. La început n'o înţelegem aproape de loc, 

fiind amestecată cu sunete şi vorbe luate de la Greci și Turci, cu 
care au fost în atingere multă vreme ; dar îndată ce ni se deprinde 
puţin urechea, începem s'o pricepem şi atunci vedem că e cu ade- 

vărat limbă românească, 

Viaţa păstorească a Românilor din Macedonia e foarte desvol- 

tată. Iată ce ne spune despre ei D. Bolintineanu, el însu-şi fiu de 
Român macedonean : 

«Ei se coboară din vârfurile Pindului către văi spre mare şi 

se urcă din nou, după timpurile anului. Cei din Tesalia apar pe 
la începutul lui Maiu, la poalele măgurilor, aproape de isvoarele 

Peneului. Pun trei luni, ca şă se urce cu încetul; dar, îndată ce 

se apropie toamna, se coboară din nou. La începutul ernii se află 

pe lângă Tricala şi alte locuri, de unde au fost plecat înainte. 
Afară de capre şi de oi, ei au cu dînşii cai, catâri şi vite cu coarne. 
Ei se sub-împart în cete pe văi, unde așează corturile făcute de 

păr de capră, pe lângă isvoare și păduri. Femeile îngrijesc de 
familie, fac pânea în cuptoare sub pămînt, fac leşia, spală rufele, 
lau copiii, tore lâna, adună erburi pentru hrana vitelor bolnave, 
pe care ele le îngrijesc. Toţi aceşti păstori umblă armaţi. De multe 

ori se întâmplă să aibă lupte cu tâlharii ce vin să-i calce. Păstorii
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sînt supuşi la multe nefericiri: la mortalitatea vitelor, aspri- 

mea timpului, stârpirea mamelor de lapte.... Păstorii români din 

Pindul Macedoniei Ja Sfîntul Dumitru se adună să serbeze o săr- 

bătoare la Avdela, Perivoli şi San-Marina, oraşe mari române, 

După ceremonie, se aleg acei bărbaţi care trebue să rămâe spre 

paza caselor ce ei le părăsesc. Se aleg oamenii cei mai voinici şi 

mai vîrtoşi pentru aceasta. După aceea, preoţii citesc bine-cuvîn- 

tarea și se dă ordin de plecare. Toată mulţimea se mişcă, pleacă 

în cete. Soții se opresc de mai multe ori, se uită spre locaşurile, 

ce le părăsesc, şi strigă în semn de salutare. Cai, catâri, asini, 

capre, oi, băeţi, fetiţe, bătrâni, femei și fete merg înainte. Mama. 

poartă pruncul în glusă pe spate. Catârii poartă bagajele, coli- 

viile cu găini, corturile etc. Păstorii din San-Marina trec spre Ka- 

storia şi trec la rîul Vardar. Cei de la Avdela şi Perivoli se duc 
spre Grenevo şi văile orientale ale Olimpului. Aceşti păstori plă- 

tesc guvernului capitaţia şi dijma...». 

II. Fractarea. — Vom citi-o, după pregătire, mai întâi noi o 

dată ; apoi parte cu parte cu elevii, făcând recapitulaţia fie-căruia 

dintre cele trei momente ale poesiei: I. Introducerea: E vorba 
de sărbătoarea de plecare pe care păstorii o fac la San-Marina, 

II. Desvoltarea : 1. Ospăţul. 2. Bine-cuvîntarea preoțească, ple- 
carea şi desfășurarea cortegiului. 3. Popasul de seară. III. Con- 
clusia: Viaţa dulce şi liberă pe care o due păstorii Macedoneni. 

Cu această ocasie nu vom uita să facem deosebirea dintre 

viața nomadă a unor neamuri inferioare și între viaţa Aromâ- 

nilor, care au locuinţele lor stabile, dar care pleacă prin alte 

locuri numai ca să-și îngraşe oile şi, apoi, se întorc iar la căminul 
de unde plecase cu cântări şi veselii. 

Vom releva şi efectele poetice descriptive sau pitoreşti : 

«Clopotele legănate 
Sună depărtat pe plaiu». 

«Ast-fel îşi petrec vieaţa, 
De streini neatârnaţi, 

Ca cocorii 
Şi ca norii, 

Când pe câmpuri de verdeață, 
Când pe munţii cei înalţi». 

III. Aplicația. — Elevii vor ști s'o citească şi s'o analiseze; 
vor serie și vor șii înţelesul vorbelor și expresiunilor. 

Composiția va avea de titlu: «Plecarea păstorilor», iar
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iema sau cuprinsul va fi: «Cum se scoboară păstorii „din Pinăâ 

către earnă cu oile din munţi ia vale după pășune». Planul e în 
analisă la tractare şi poate fi scos și seris pe tablă odată cu citirea 
analitică a poesiei. 

5. 

BOCET DIN BASARABIA 

Bucură-te mânăstire 
Că frumosă flore-ţi vine; 
Da nu vine să "'nflorescă, 
Ci vine să xestejescă. 

Măicuţa, când te-a tăcut, 
Straşnic bine i-a părut! 
Când a fost la lege&nat, 
Nu sciă cin” te-a blăstemat, 
Pe măicuţa de-ai lăsat! 
Cărăruşă la fântână — 
Cresce erbă şi sulcină ; 
Cărărușă la ocol — 
Cresce &rbă și mohor; 
Cărăruşă la vecini — 
Cresce €rbă şi ciulini / 
De-acum numele din casă. 
Draga mea, are să-ți esă ; 
De-acum numele din sat 
Pentru noi s'a str&inat. 

Incotro et moiii porni, 

Ficuliţă n'oiu găsi ; 
Incotro eu de m'aş duce, 
Ficuliţă n'oiu aduce:
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Dimineţa m'oiu scula, 
Păseri mii oiu asculta, 
Cântec dulce or cânta, 
Pe ficuța or căta, 
Florile or înflori, 
Da puicuța-a putregli. 

Să te rogi la Dumnedeii, 
Şi m'oii mai ruga și ei, 
Să te faci flore 'nsemnată, 
Să te cunosc vre-o-dată; 
Din feţișora ta albă 
Va cresce frumosa nalbă, 
Și din ai t&i ochișori 
R&sări-vor mândre flori ; 
ȘI din mândra ta guriță 
Odrăsli-va: peliniță, 
Ş'or merge fetiţele 
La strins peliniţele: 
Ei pe aceste le-oii plivi 
Și cu lacrămi le-oiu stropi. 

(Colecţ. de liter. popor. T. Burada). 

  

OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea, — Basarabia la 
" Miază-noapte are coline pietroase, unde se află şi vestita cetate Hoti- 
nul, strajă puternică, pe vremuri, în contra năvălirii Polonilor şi 
Cazacilor. Mai la mijloc e păduroasă: pe-acolo e faimosul codru al 
Tegheciului ; iar la Miază-zi e câmpoasă şi hăltoasă. In această 
parte se află cetăţile Chilia şi Cetatea Albă, una la gura Dunării, 
alta pe la vărsarea Nistrului în Marea Neagră, — cetăţi pe care 
le-au luat Turcii, ca să stăpânească Marea, şi pe care zadarnic le-a 
cucerit odată Ştefan cel Mare.— Basarabia e cea mai oropsită dintre 
ținuturile române. Sub stăpânirea rusească, de când Turcii au 
dat-o ca pe o provincie a lor în vremea Fanarioţilor, când nu aveam 
nici oştire nici oameni de inimă, Basarabia este ameninţată să se
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rusifice cu totul. Şcoli românești nu sînt ; cărţi româneşti nu putem 

trimite ; învățătorii şi preoţii sînt mai toţi Ruși. Incetul cu încetul, 

Românii de acolo sînt nevoiţi să-și piardă limba și să se înstrei- 

neze cu desăvârșire de noi. — Totuşi, Regele nostru Caroi, ajutat 

şi de oamenii noştri mari şi cu durere de inimă pentru Românii 

înstreinaţi, au căutat să împedice acest drum de peire al Româ- 

nilor basarabeni. El s'a dus la Țarul Rusiei și a dobîndit, acum 

în urmă, învoirea ca de aci dela noi să putem trimite acolo cărţi 

bisericeşti, pentru ca Românii de acolo să nu-şi uite cu desăvâr- 

şire limba. De altminteri poporul român nu şi-a uitat graiul. Dure- 
rile şi bucuriile lui tot în limba românească şi le spune. Inima lui 

nu s'a înstreinat încă. — Aceasta o vom vedea din următoarea 

bucată, unde o mamă din popor îşi plânge pe fetița ei moartă. 

II. Practarea. — Vom citi şi explica mai întâi cele patru d'întâi 

versuri care formează sntroducerea. Vom citi apoi dintr'o dată 

cele 15 versuri următoare ale desvoltării, în care muma arată trista 

soartă a fetei, după ce adusese bucurie în casă, cum şi pustiul 

locurilor ce vor remâne acum neumblate de fata care a murit. 

Yom insista cu deosebire asupra acestei părţi: 

Cărărușă la fântână — 
Creşte earbă şi sulcină.,.. 

Vom citi apoi următoarele 10 versuri, în care muma plânge că nici 

ea, nici pasările, nici florile mor mai găsi pe copila ei care va 

putrezi. In fine, ultimele 12 versuri în care se arată prefacerile 

viitoare ale copilei ; și în fine încheerea 

Eu pe-acestea le-oiu plivi 
Şi cu lacrămi le-oiu stropi, 

în care mama vorbeşte de întristarea ce-o va urmări, în viitor, 

din pricina pierderii copilei. 

Cu această ocasie vom aminti «Povestea unei mame» pe care 

elevii o cunosc din clasa I, 

III. Aplicația. — Elevii vor învăţa pe de rost Bocei din Basa- 

rabia ; vot scrie pe caet înţelesul tuturor vorbelor şi expresiunilor 

din amândouă bucăţile ; vor şti să citească «Codrul Tegheciului». 

Composiţia, înlesnită şi de explicaţiile profesorului din 

pregătire, va avea ca titlu «Basarabia» ; iar ca temă : «Ce fel de 

țară e Basarabia, a cui a fost, a cui este și când a tost răpită». 

POI aaa
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6. 

CODRUL TEGHECIULUI 
  

Dincolo de Prut, la hotarul Basarabiei, e un codru ce 
se châmă Teghecii; e lat mai la trei-deci de mile îta- 
lienesci şi este pentru Moldoveni apărarea cea mai tare 
în potriva Sehiţilor, care de multe ori l-ai năvălit, dar. 
niciodată nu l-ai luat. Şi măcar că copacii codrului nu 
sînt înalţi, dar staii fârte deşi unul de altul, încât nici 
pedeştrii nu pot să străbată printr'însul, decât dâr pe 
police, care sînt sciute numai de locuitori. Mai 'nainte 
se număra pe acolo peste doiă-spre-qece mii de locui- 
tori, care erai ostașii cei mai viteji în tâtă Moldova. 
Iar acum, după r&sbâiele şi căderile cele multe în 
robie, au rămas dotiă mii. Aceşti G6meni ai cu Tătarii, 
megieși de la Bugtc, o învoslă, ca pe tot anul să le 
dea o sumă de grindi, pentru că în Basarabia mai 
totd6una este lipsă de lemn, şi ac6stă învoslă o păzese 
şi până în giăa de astă-gi ; iar când voesce Tătarii să 
calce peste tocmâlă şi să ia lemn mai mult (eare de multe 
ori se şi întâmplă) atunci acești locuitori de pe acolo 
se apără cu mâna înarmată, isbăvind de multe ori 
biruință. 

D. Cantemir, 
(1673—1723), 

  

7. 

BUCOVINA 

  

Dulce Bucovină, 
Veselă grădină, 
Cu pomi roditori | 
Și mândri: feciori | 

a
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Cuib de păserele, 
Albe, sprintenele, 
Care ?n ochii lor 
Aă foc răpitor. 

Tu, ce eşti o lore 
Cădută din sore 
Cu lrei alte flori, 
A tale surori! 
Ele către tine 
Privesc cu suspine, 
Și tu le zimbesci 
Cu zîimbiri ceresci. 

Dulce Bucovină! 
Ventul, ce înclină 
Cu aripa lui 
Erba câmpului, 
Nasce, prin şoplire, 
Scumpa amintire 
De-un drecut frumos, 
Mare, glorios. 

28/
162

6 

Fii în veci voiosă, 
Pe cât ești frumosă |! 
Fie traiul tei 
După gândul mei! 
Ah! cine te vede 
Chiar în Rai se crede; 
Cine-i trecetor 
Te plânge cu dor! 

  

V.. Alecsandri. 

Pi i Lare in AAIB2 44890). 
ZA 

      

TOTI 
Carte de citire fă II, Dragomirescu. Y 

UL CEATRULA BAIVERGITARA 
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OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea. — Bucovina e un 

cuib de munţi cu multe păduri şi multe isvoare, care în vechile 

vremuri ne-au apărat ţara de năvălirile Polonilor. O reţea de fru- 

moase rîuri: Nistrul, Prutul, Siretul şi, spre Miază-zi de tot, 

Bistriţa, isvorăsc din această grădină şi o îmbrățișează de la Apus 
la Răsărit, iar printre dînsele tot atâtea ramuri de munţi ce pleacă 
din Carpaţii de la Sud-Vest. E o Transilvanie întoarsă, aceasta 

fiind deschisă la Nord-Vest, iar Bucovina la Nord-Est. E mai pă- 
duroasă, mai răcoroasă și mai veselă decât Transilvania, iar Ro- 

mânii de-acolo trăesc cu Austriacii mai bine decât Românii cu 

Ungurii, şi cu mult mai bine decât Românii din Basarabia; nu e 
însă așa de măreaţă și de bogată ca ţara Ardealului. 

Bucovina este un ţinut care va remânea vecinic scump inimei 

noastre. Acolo e Suceava, vechea capitală a Moldovei, de unde 

Ştelan cel Mare se repezea şi isbea oştirile vrăjmaşe ce năvăleau 

în ţară, Acolo e mânăstirea Putna, unde el se află îngropat; acolo 

sînt locurile de vitejie, pe unde Polonii erau întorși din cale când 

vroeau să cotropească ţara. 

Bucovina era grădina Moldovei; dar Moldova căzuse sub Turci, 

şi Turcii, în slăbiciunea lor, n'au ştiut să-i apere pămîntul. Un 

Domn am avut, care s'a sbuciumat în toate chipurile să păstreze 

întreg pămîntul Moldovei, dar a fost ucis de trimişii turcești. E 

Domnul Grigorie Ghica. | 
In bucata următoare vom vedea ce dulci simţiri îi înspiră poe- 

tului Alecsandri, Bucovina, şi cu cât dor ne face el să ne gân- 
dim la ea. 

JI. Tractarea,. — Vom citi rând pe rând fie-care strofă scoțând 
în relief cele patru idei principale din cele patru strofe : I. Poetul 
se bucură că a ajuns în Bucovina care e o grădină bogată cu băr- 
baţi voinici şi femei mândre; II. 1. Ea e o floare frumoasă ca şi 
surorile ei; 2. Cele-l-alte surori (Moldova, Muntenia şi Oltenia) o 
doresc; 3. Şoptirea erbei de pe câmpurile, unde sau luptat vitejii 
Moldoveni, aduc aminte de trecutul nostru glorios; III. Poetul îi 
urează viaţa voiasă şi fericită, şi spune cu ce părere de râu pleacă 
dintro ţară aşa de frumoasă. 

Vom trece apoi la bucata «Clădirea Mânăstirii Putna», pe care 
o vom citi o dată explicând vorbele şi expresiunile arhaice. Vom 
defini ce e un arkatsm. 

III. Aplioaţia. — Se va învăţa pe dinafară şi se va cere, cu - 
deosebire, explicarea strofei III, care e în legătură cu bucata ce 
urmează. Se vor învăţa şi. se vor serie vorbele de la amândouă 
bucăţile.
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Composiţia va avea ca fitilul şi ca temă «Clădirea 
mânăstirii Putna». Se va transforma bucata lui Neculce în graiul 

de azi. ” 

  

8. 

CLĂDIREA MÂNĂSTIRII PUTNA 

Ştefan Vodă cel Bun, când s'au apucat să facă mână- 

stirea Putna, ai tras cu arcul Ștefan Vodă dintr'un 

vârv de munte, ce este lângă mânăstire; şi unde ai 

ajuns săgsâta, acolo ai făcut pristolul în oltar ; şi este 

mult loc de unde ai tras până în mânăstire. Pus-aii şi 
pre trii boerinași de aii tras cu arcul: pre vătavul de 
copii şi pre doi copii din casă; deci, unde au cădut 

săgâta vătavului de copii, au făcut porta; iară, unde 

ai cădut săgâta unui copil din casă, ai făcut clopot- 

niţa. Iară un copil din casă gie să fi întrecut pe Ştefan 
Vodă şi să-i fi cădut săgâta într'un deluşel ce se châmă 

Sion, ce este lângă mânăstire, şi este semn un stâlp de 

piâtră. Şi gic să-i fi tăât capul acolo; dară întru adevăr 
nu se scie; numai Gmenii aşa povestesc. Fost-au şi 
bisericuță de lemn întru acel deluşel şi s'au risipit, 

fiind de lemn. Şi aşa au fost făcut mânăstirea de îru- 

m6să, tot cu aur poliită : zugrăvâlă, mai mult aur decât 

zugrăvâlă, şi pre dinăuntru şi pre din afară, şi acope- 

rită cu plumb. 

| 1. Neculce, 
(1672-1744).
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9. 

ALTARUL MÂNĂSTIRII PUTNA 

Domnul Ştefan, vitez mare, ce-aii dat grâză prin păgâni, 
Locaş sfint creştinătăţii astă-di vrea să facă dar 

Şi, pe malurile Putnei, cu vitejii s&i Români, 
Insu-şi merge să alegă locul sfintului altar. 

"Mare obştie-l urmeză şi pe culme se lăţesce, a 
Precum aburii pe baltă, când lumina asfnţesce. 

Căpitani, ostaşi cu zale şi cu paloşe de fer, 

Pe-ai lor cai sirepi stait mândri, ca la semnul de r&sboiit. 
Al Moldovii steg de fală fâlfăe falnic în cer ; 
Buciumul vuesce 'n munte, sună valea de cimpoiii. 

Iată că lâng'o movilă Domnul Ştefan s'a oprit! 
Totul tace !.. ochii ţintă, stă poporul neclintit, 

Trei ostaşi cu arce 'n mână pe movilă-acum se urcă ; 

Doi ca zimbrul, ageri, mândri, 'nalţi ca bradul de la munte; 
Pe-ai lor umeri pârtă glugă, la brâi paloş şi pe frunte 
Cui-a lor lungi şi negre plete se coboră-o negră țurcă. 

Ei ades cii-a lor săgetă, repedită sus în nor, 
Printr'a fulgerilor focuri aii oprit vulturu *n sbor. 

Multe ficre din cei codri, mulţi duşmani tineri, semeţi, 
Drept în inimi, drept în frunte ai simţit a lor săgeți ; 
Căci ei sînt arcaşii vrednici ai lui Ştefan Domn cel Mare, 
Ce-şi gătesc acum săgeta s'0 isbescă "n depărtare. 

—«Copii, trageţi... ei vrei astă-di să mă 'ntrec în arc cu voil» 
Ast-fel gise Domnul Ştefan ; iar voinicii amândoi
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Se plec, arcele-şi încordă, trag... săgețile lor sboră, 
Spintecă repede ventul, ce dă foc şi vâjiesce, 
Se tot duc, se duc ca gândul, şi de-abia ochiul zăresce, 
Pe câmp departe, departe, locul unde se cobâră. 

Ura 'm ceruri se ridică! Urlă delul, clocotesce. 

—«Să trăiţi, copii » le dice Ştefan ce-acum se gătesce, 

Sbârnăe corda din arcu-i, tulgeră săgeia 'n vânt, 
Piere, trece mai departe şi 'ntr'un paltin vechii s'a frânt. 

—«Acolo fi-va altarul !»> dice falnicul monare 
Ce se 'nchină şi se plecă pe r&sboinicul s&i arc. 

—a«Să trăescă Domnul Ştefan !» mii de glasuri îi ureză, 

Şi poporul jos, pe vale, umilit îngenunchieză. 
vV. Alecsandri. 

(1821—1890). 

OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea. — Bucata prece- 
dentă e o bună pregătire pentru citirea acestei poesii, care nu 

e decât o desvoltare meșşteşugită a ei. In ea vedem cum şi-a în- 

chipuit «veselul» poet Alecsandri frumoasa sărbătoare a alegerii 

altarului mânăstirii Putna. 
11. Practarea.— Vom citi-o tablou cu tablou. Fiind o naraţiune, 

îi vom deosebi începutul, desfășurarea şi sfârșitul. I. Inceputul: 

Ce vrea să facă Ştefan Vodă pe malurile Putnei ? 11. Desfăşurarea : 

1. Infăţişarea poporului şi a oștenilor la sărbătoare. 2. Descrierea 

areaşilor (înfăţişarea şi faptele lor vitejeşti de mai 'nainte). 3. Săge- 
tarea arcaşilor. 4. Săgetarea lui Vodă. INI. Sfârşitul : Uralele şi 

închinarea poporului. 

La citire vom atrage cu deosebire atenţia : a) asupra înfăţişării 

poporului şi căpitanilor, şi dj asupra înfăţişării arcaşilor, Sînt 

elemente concrete preţioase care ajută pe copii să-şi închipuească 

vechea viaţă românească. 

Vom face observarea, prin întrebări şi răspunsuri, că această 

- bucată, deși e o naraţiune cu «început», «desfăşurare», şi «sfârşit», 

are totuşi părţi descriptive foarte frumoase. Vom releva înfăţişarea
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căpitanilor şi arcaşilor, şi cu deosebire din punct de vedere 

onomato-poetic, descrierea steagului, apoi descrierea drumului ce-l 

face săgeata arcaşilor şi a lui Vodă Ştefan. Vom spune elevilor ce 
este o onomatopee. 

III. Aplicația. — Elevii vor şti so citească ; vor arăta înce- 
putul, desfășurarea, sfârşitul ; vor arăta părţile desfăşurării ; vor 

scrie şi vor învăţa înţelesul vorbelor şi expresiunilor. 
FO 

  

10. 

COPILUL DIN CASĂ 

Trage cu săgeta scutierul mare : 
Unde cade, fi-va pârla de intrare. 
Un copil din casă apoi a venit: 
Clădi-se-va turla unde a lovit. 
Domnul Ştefan trase unde se va face 
Biserica Putnei, centre deluri zace. 
Alt copil din casă a ”ntrecut pe Domn: 
A atins în delul ce-l chemati Sion; 
Insă Domnul Ștefan dice cu asprime: 
— «Un copil din casă m'a rămas pe mine? 
Umilit de dinsul, Domn nu mai pot fi: 
Ori eu las domnia, ori el va muri». 
Un bătrân îi dice: — «Domnii din vechime 
l-ar fi dat lui cinste, fiind-că-a dat mai bine 
Domne al Moldovei, tu l-ai pismuit: 
Domnul pân” la şerbu-i adi sa coborit. 
Dacă-i dai tu morţii cei cu hărnicie, 
Cu acei nemernici ce-ar pulea să fie ? 
Vrei să fii Domn mare printre cei mai tari? 
Pe supuşi 'nainte fă-i să fie mari. 
Farul, cât de luciii, focul lui dispare, 
Dacă nu se pune pe-o 'nălţime mare; 

.
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La o curte, unde meritu-i gonit, 
Mortea şi căderea scara i-au suil. 
Dacă prin r&sboie Domnul este tare, 
Numai prin dreptate va ajunge mare». 

Ştefan se gândesce, apoi a vorbit: 
— «O bătrân cu minte, bine ai grăit! 
Să se erte dară cel copil din casă 
Și de adi să șâdă la domnâsca masă!» 

D. Bolintinenu.! 
(1819—1872). 

  

OBSERVĂRI METODICE.— 1. Pregătirea.— Am văzut cum 
Ştefan Vodă, venind din Suceava Bucovinei, la locul, unde e azi 

mânăstirea Putna, a ales altarul acestei mânăstiri. L-am văzut pe 

Domnul Ştefan vesel, plin de dragoste către popor şi oşteni, și cu 

deosebire către areaşii s&i. Nici-o umbră de întristare, de durere, 

de mânie nu i-a întunecat sufletul. Unii zie însă precum ne-a 

spus şi cronicarul Neculce în «Clădirea mânăstirei Putna», că Ştefan 

Vodă star fi mâniat pentru că un copil din casă l-a întrecut, când 

a dat cu săgeata. In mânia lui — căci Ştefan era <mânios și de 

grabă vărsa. sânge nevinovat» — el vrea chiar să omoare pe 

acel copil din casă. Dar un bâtrân a luat vorba şi i-a arătat ce 
nedrept e să pedepsească pe cei destoinici. Dacă cei destoinici pier, 
cine să mai apere Patria ? Ştefan Vodă a înţeles adâncimea acestei 
învățături şi nu numai ma ucis pe vrednicul copil de casă, dar 

i-a dat loc la masa domnească. 
E bine cine-va să masculte de glasul mâniei repede aprinse, ci 

să caute a se domoli şi a asculta glasul dreptăţii, care nu se aude 

decât când sufletul este liniştit şi senin. 
II. Fractarea. — Vom arăta că această bucată, care e 0 na- 

rațiune nare începul. Nam şti de ce e vorba, dacă n'am fi 
citit bucăţile de până acum ; şi nu ştim de ce e vorba, decât 

citind mai departe bucata. — Vom citi, rând pe rând, deosebitele 

momente ale composiţiei: II. Desfăşurarea : 1. După ce trag doi 
arcaşi şi Domnul, al treilea îl întrece ; 2. Sup&rarea Domnului ; 

3. Vorba bătrânului. III. Sfârşitul : Răsplata arcaşului. 
Vom atrage atenţiunea asupra dreptelor cuvinte ale bătrâ- 

nului. Sînt aşa de drepte, că Vodă a trebuit să se înduplece.
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III. Aplicaţia.—Nu se va învăţa pe din afară. Se va povesti, 

Se va învăţa înţelesul cuvintelor și expresiilor. 

Composiţia. Din aceste trei bucăţi, care vor servi drept îsvor, 

şcolarii vor face o composiţie mai desvoltată decât cele de până 

acum — luerarea lunară, cu fizlu: «Altarul mânăstirii Putna» şi 
cu tema sau cuprinsul: «Ştefan cel mare învingând pe vrăşmaşi, 
vrea să zidească o mânăstire al cărui loc îl alege dând cu săgeata 

şi întrecându-se cu câţi-va din copiii săi din casă». Atât planul cât 

şi cuprinsul vor îi lăsate la iniţiativa elevilor. 

Sonare 

11. 

PROVERBE 

DESPRE MÂNIE ŞI SUPERARE 

Omul, când se mânie, e ca focul când se "ncinge, 
anevoe se stinge; dă şi cu coda şi cu gresia,; tună 
şi fulgeră ; îşi perde cumpetul şi umbletul ; unde-o 
eși să esă, ori că tunsă ori că rasă. 

Dar cine se iuțesce, curend ostenesce ; cel ce se 
pripesce, ades se poticnesce. 

Atunci noi ridem de el și dicem: 
În ce cămașă s'a mâniat, în aceea s'o desmânia ; 

cine se oțeţesce, să bea oţet să-i trecă. i 

După mânie, mâniosul adesea se întristâză fără 
temei. Atunci noi dicem, privindu-l: 

Par'că i s'a innecat corăbiile ; 
Par'că totă lumea îi e datore ; 
Par'că mi-a tors și nu i-am plătit; 
Par'că i-a murit curca cu oi€ în cuib; 
Par'că tol ii plouă şi îi ninge; 
Par'că i-am tăct €pa de la gard; 
Par'că-și jelesce părinţii.
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De aceea: 

Să nu te pripesci că o greşesci ; 

Mesoră de multe ori şi croesce o dată. 

RAPA 

OBSERVĂRI METODICE.—I. Pregătirea.—Mâniosul nu vede 

înaintea ochilor : odată cu vederea i se întunecă și mintea. Nu vrea 

să şție de părinţi, fraţi, copii; nu vrea să ştie de prieteni și 

rude. Patria e un nimic înaintea lui; învăţăturile și puterea ei, 

-nimic. Mâniosul se înstreinează deodată de tot ce e omenesc. Şi nu 

numai la suiîlet, dar şi la trup. Mâniosui are o înfățișare stlba- 

-ică. Ochii turburi şi înroșiţi, fruntea încreţiiă, părul sbârlit, obrajii 

“vinei, şi-şi mișcă mânile şi picioarele fără rost. “ - 

Mâniosul nu se teme de pedeapsă, nu ştie de răsplată ; nu-i 

condus de mintea luminată, ci de pornirea oarbă. 

Mânia e vrășmaşa minţii; ea preface pe om în fiară şi-l scoate 

nu numai din sînul Patriei, dar şi din rândul oamenilor. Să ne ferim 

de mânie, — In bucata următoare vom vedea ce cugetă poporul 

român despre mânie. 

II. 'Practarea.—Vom citi împreună cu elevii proverb cu pro- - 

“verb, şi le vom explica prin întrebări şi răspunsuri. ” 

III. Aplicația. — Elevii vor şti să le explice şi vor învăţa 

<câte-va pe dinafară. 
NP INN 

Pai 

12. 

CÂINELE SOLDATULUI 

Rănit în r&sbâe, soldatul căduse 

Şi, ?n puţine dile, chinuit muri, 

Departe de-o mumă, care îl crescuse 

Şi care-l iubi. 

S&rman, fără rude, pe fermuri streine, 

Navea nici prieteni, nici un ajutor; 

Nu era ființă, care să suspine 
Pentr'un trecetor.
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Singurul tovarăş de nenorocire, 
Singura-i avere: un câine iubit; 
Şedea lângă dinsul şi 'n mare mâhnire 

Părea adâncit. 

Acum tot e gata pentru îngropare, 
Acum ridic trupul pe mâini de soldaţi: 
Cinste hotărită acelora, care 

Mor pentru '*'mperați. 

In fruntea paradei câinele pornesce, 
Din ochii lui pică lacrămi pe pămînt; 
Ca un iubit frate, el îl însoţesce 

Până la mormiînt. 

Aci se opresce, aci se așadă, 
Nimic nu îl face a se depărta; 
Așteptă să-l strige, crede c'o să-l vadă, 

Când s'o deștepta. 

Câteodată cercă pictra s'o ridice, 
Câteodată latră dup'un călător ; 
Cuprins de durere: «Vino !» par'c'ar dice, 

«Să-mi dai ajutor». 

Apoi, când streinul, de milă, voesce 
A-l trage do parte şi hrană a-i da, 
EI își plecă capul, în pămînt privesce 

Şi nimic nu va. 

De doiie ori noptea, cu umbrele sale, 
Emisferul nostru l-a înveluit, 
Şi sermanul câine din locul de ial 

A fost nelipsit. se
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Dar în dimineţa acea viitore, 
Pe când se deşteptă omul muncitor, 
Zăcea lângă gr6pă, mort de întristare, 

Câinele Azor! 
Gr. Alexandrescu. 

(1812—1885). 

OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea. — 1. Generală. 

Mânia nu poate duce la fapte mari. Nu cu mânia și cu supărarea. 

vom ajunge să ne bucurăm odată de Patria cea mare. Ce folos că 

ne vom mânia pe popoarele vrășmașşe ? Ce îolos că le vom uri? 

Mânia sau ura duce la fapte necumpătate, şi faptele necumpătate 

nu ne vor ajuta niciodată să învingem. 

Alte însuşiri se cer de la cei ce sînt adevărații iubitori ai marei. 

Patrii. Se cere credinţă în puterile ascunse ale neamului nostru, în 

Regele nostru şi în oamenii noștri mari; se cere statornicie în 

faptele noastre. Credinţa ne dă puterea sufletească de cumpănire ; 

ea nu ne va lăsa niciodată să ne pornim spre mânie şi spre fapte. 

necumpănite. Statornicia, care e fiica credinţei, nu ne va lăsa nici-- 

odată să ne abatem de la dragostea către marea patrie. 

Cine nu are credinţă şi statornicie cade în braţele Trădării,. 

'Trădarea se încuibează în sufletele goale de credinţă, lipsite de: 

statornicie. Trădătorul, fiind lipsit de credinţă şi statornicie, e lipsit. 

de cump&neală, de socotinţă, de prudenţă, și de aceea, deşi se pare 

că lucrează pentru interes, nici măcar propriul său interes nu şi-l 

mulţumeşte, şi cade pedepsit de propriile sale fapte. 

2. Specială. In bucăţile următoare vom face cunoştinţă cu unele 

din însuşirile pe care trebue să le aibă cetăţeanul patriei celei 

mari. Şi mai întâi Credința, 

Omul credincios se ţine de vorbă : e credincios cuvîntului său, 

e credincios sie însu-și. El nu-şi înșeală prietenii, nu se ascunde 

de ei, şi-i iubește cu stăruinţă și fără şovăire; el nu înşeală pe 

mai marii săi; el nu înşală Patria. Către toţi şi către toate, el 

S'arată totdeauna aceea ce este şi nu se schimbă niciodată. La 

vreme de nevoe, patria cea mare în oamenii cei credincioși va 

avea cei mai puternici apărători, pentru că ei nu se abat niciodată. 

de la datoria lor, — şi viaţa lor, când e să-şi împlinească datoria, 

nu preţuește nimic pentru ei: ei mai bine mor decât să-și stingă. 

în pieptul lor dragostea pentru neamul lor ; mai bine mor decât 

să înșele şi să vînză. Ei sînt adevărații oameni, pentru că numai
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aceia sînt oameni, care înfruntă moartea şi din datoria lor nu 
sabat. Ei sînt mai presus de moarte, şi adevărații eroi ai omenirii 

ei sînt. Fericită Patrie care are asemenea fii! Ea nu va peri nici- 

odată. 
„In poesia următoare vom vedea că credinţa se află nu numai 

în sufletul omului, ci şi în al animalelor şi că rari sînt lucrurile 

care să ne mişte mai mult decât credinţa, care merge până la jert- 
firea de sine. 

II. Tractarea. — Vom citi-o mai întâi noi odată; şi vom sta- 

bili apoi cu elevii despre ce e vorba. Vor citi-o elevii apoi parte cu 

parte, cu care ocasie vom explica cuvintele şi expresiile neîn- 

ţelese. Vom face recapitulaţie după fie-care din cele patru părţi 

ale povestirii. 1. Inceputul : Un soldat moare printre streini şi 

„nu are decât un câine tovarăș de nenorocire. Il. Desfăşurarea : 

1. Câinele își arată credinţa până ia mormînt, merge înaintea cor- * 
tegiului, şi-i pică lacrămi din ochi. 2. Câinele își arată credinţa lui 
la mormânt: a) Aşteaptă răbdător la mormînt; B) Cearcă să ridice 
piatra şi latră după ajutor; c) Nu vrea să mănânce; şi III. Sfâr- 
şitul : Câinele moare pe mormîntul stăpânului său. 

III. Aplicaţia.— Elevii vor şti înţelesul; vor serie şi vor învăţa 

înţelesul vorbelor şi expresiunilor, deosebind pe cele corecte de 
cele incorecte. 

Comwposiţia va avea titlu «Câinele credincios» ; iar tema: 

<Un câine, murind stăpână-său printre streini, nu vrea să mai . 

ştie de alt stăpân, nu vrea să mănânce şi moare pe mormîntul stă- 

pânului său». 

13. 

FABRICIU 
  

Forte tare este lăudat Romanul Fabricii pentru sta- 
tornicia şi inima lui cea drâptă. 

Pirus, craiul Epirului, oștindu-se cu Romanii, cerea 
în fel şi chip a-i învinge. Neputând, el socoti că, dacă 
ar putea atrage în partea sa pe Fabricii, povă&ţuitorul 
Ostei romane, va ajunge cu uşurinţă să fie Domnul 
Romei. Deci, sciind că Fabricii e sărac, cregu că-l
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va putea mai uşor ademeni cu bani. Spre acest scop 

îi făgădui o sumă, de care mulţi sar fi lăsat orbiţi. 

Insă Fabricii, defăimând tăgăduitul dar, dise: «Romanii 

aii datină, că este mai bine şi mai frumos a domni ei 

peste acei ce aă aurul; decât să aibă aur sai, prin 

agonisirea aurului, să fie domniţi de alţi». După acâsta, 

Pirus, socotind că va îndupleca pe Fabricii într'alţ 

mod, porunci să ascundă un elefant forte gr6znic sub 

o perdea de pânză, de după care să-l slobodă fără de 

veste, ca să întricoşeze pe Fabricii şi să-l plece spre 

pofta lui; şi cugeta el că acâsta e cu putinţă, de- 

Grece Romanii până atunci nu msi văduse elefant în 

pămînturile lor. Dar Fabricii şi de astă. dată r&mase 

neschimbat în cugetarea sa; şi, când uriîta fiâră, răenind, 

îl îmboldia cu puternicul săi nas, Fabricii începu a 

ride ca de nisce lucruri pruncesci şi dise: «Să scii, o . 

Oraiule, că precum aurul tăi cel mult nu ma pulut” 

vâna. ; aşa nică vederea acestei cumplite fiâre nu e în 

“stare a mă înspăimânta și a mă face să spun că sim- 

ţirea mea nu e romană». Audind acâsta, Pirus l-a rugat 

ca, după facerea păcii cu Romanii, să vină la curte la 

dînsul, făgăduindu-i locul cel dintâi după sine între 

cei-l-alţi amici ai săi. Ci Fabricii iarăşi îi r&spunse: 

«Acâsta, Craiule, crede că nu ar îi de folos pentru tine, 

dedrece toţi care acum te ţin pre tine de craiul lor, 

m'ar lua pre mine în locul t5ă şi ar învăța cu de amă- 

runtul ndravul meu». 
După Florariul lui P. Lăzărescu. 

  

14. 

MĂGARUL 
  

Un măgar, ce slujia la un grădinar, fiina-că i se părea 

că muncesce prea mult şi că nu i se dă de mâncare in
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- destul, se rugă la D-geii să fie vîndut la alt stăpân ca 
să scape de grădinar. Dumnedeă îl ascultă, şi grădi- 
narul îşi vîndu măgarul unui cărămidar. Dar la acesta 
era şi mai mult de muncă, pentru că, în loc de zar- 
zavaturi, trebuia să care cărămidă. Atunci măgarul se 
rugă iar lui Dumnegeii să-i schimbe stăpânul. Dum- 
nedei îl ascultă, şi măgarul ajunse în stăpânirea unui 
tăbăcar. Acesta nu numai că-l punea să care scărță de 
stejar şi piei crude ori tăbăcite, dar îl mai şi bătea, căci 
îl credea mai puternic decât se arăta. Atunci măgarul, 
r&sbit de nefericirea în care îl aruncase nestatornicia sa, 
dise suspinând: «Vai, mie, nefericitul ! Mult mai bine 
ar îi fost să rămân la locul mei cel Wiîntâi, să lucrez 
şi să mă deprind cu sârta ce mi s'a dat; iar nu să trec 
din stăpân în stăpân și să ajung la acest tăbăcar, care 
de sigur va ajunge să tăbăcâscă şi pielea mea». 

După Esop. 

OBSERVĂRI METODICE.—I. Pregătirea.—Lipsa de credinţă 
duce la nestatornicie. Cel ce n'are încredere în sine nu poate să 
ajungă niciodată la sfârşitul unei lucrări începute. N'apucă să 
sfârșească una, şi s'apucă de alta. Şi cu cât trece de la una la alta, 
cu atât mai mult s'ameţeşte, cu atât-mai mult nu ştie ce poate şi 
ce nu poate să facă, și viaţa începe să-i fie chin. Atunci el începe 
să blesteme pe oameni că ei sint de vină, când vina nu e decât 
în el, că nu s'a ţinut cu statornicie de un lucru. 

Cel ce n'are încredere în Patria sa w'ajunge niciodată să facă 
ce-va pentru neamul său. Aci îl vezi că parcă vrea ce-va, 
îşi ia seama: la ce să mai facă ? la ce bun? când Românul nu e 
bun de nimic și nu poate ajunge la nimic! Cel ce mare încredere în Patria sa e numai jumătate de om şi încurcă cu necredința şi cu 
nestatornicia lui faptele celor care lucrează cu credinţă în neamul lor şi cu statornicie în faptele lor. Un asemenea om este neno- rocirea Patriei celei mici și cu atât mai mult al celei mar 
ferim de a fi ast-fel și să nu plecăm urechea noastră la 
unor asemenea oameni. 

dar îndată 

i. Să ne 
poveţele
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In povestirea următoare străvechiul Esop ne-a zugrăvit foarte 

bine ce pătimește nestatornicul. 

Ii. Tractarea. — Această bucată va fi citită odată de elevi în 

clasă sub supravegherea noastră. 

III. Aplicaţia.-—- Elevii vor şti s'o citească, s'o povestească şi 

să sooată învăţătura ; vor şti ce fel de composiţie e şi câte sfâr- 
şituri are. — Composiţie : titlu «Măgarul» ; tema : «Ce-a păţit mă- 
garul nestatornic 2». 

10 

20 

  

15. 

VULCAN 

La gura Siretului, 
Pin postul Sân-Petrului, 
lan, mări, că s'a ivit 
Un caic lung, poleit, 
Cu postav verde 'nvelit. 
Dar în el cine-mi era? 
Fra Suliman Aga, 
Cu cinci-deci de leniceri, 
Care pârtă ?n brâi hamgeri. 
Ei venia încet, încet, 
De la Dunăre 'n Siret, 
Vadurile străbătend, 
Malurile cercetând 
De-un Vulcan, de-un căpitan, 
Duşmanul lui Suliman. 
lată, mări, cum venia, 
Că pe-un mal se întâlnia 
Cu trei fete moldovence, 
Floricele dunărence, 
Vorbitore, cântătore 
Şi de pânze 'nălbitore. 
— «Bună vremea la trei fete! 
De nu sînteţi voi: șirete,.
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Spune-ţi noi& de Vulcan, 

Unde-i aprigul Bogdan ? 
Dacă-ţi spune voi cu drept 
Ră&sări-v'ar flori la piept, 
Flori cu fețe de bujori 
Și cu ochi de pruncușori ; 
Lucrul vostru să sporescă 
Pânzele să se 'nălbâscă, 
Cum e cola de hârtie 
Şi firea de iasomie; 
lar de nu-ţi grăi cu drept, 
Arde-v'ar dorul în piept; 
Lucrul să nu vă sporescă, 
Pâuzele să nu albâscă, 
Ci la sore să 'nnegrâscă 
Și la vent să putredescă». 
Cele fete moldovence, 
Floricele dunărence, 
De la mal se depărta 
Și din gură cuviînta: 
— «Atuncea s'ajungeți voi, 
Când îţi afla de la noi, 
Unde-i badea cel voinic 
Şi de Turci nebiruit > 
Turcii se posomora, 
Pe mal verde cobora 
Şi din mers nu se opria, 
Pâw'ce "n cale nu zăria 
O sălcică rămurată, 
Pe-un isvor rece culcată ; 
lar sub salce-un căpitan, 
Șoimul ager de Vulcan, 
Stând la umbră şi dormind, 
De-a lui visţă ne 'ngrijind,
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Că de pază mi-l păzesce 
Şi la capu-i strejuesce 

60 Pandelaș, un Grec voinic, 
Cu pistele sub ilic, 
Slugă veche şi iubită, 
De stăpânu-i dăruită. 
Soliman s'apropia 

65 Şi din gură-aşa grăia: 
— «Bre, Pandeli, de vrei bani 
Să nu-i poți mânca doi ani, 
Dă-ne pe Vulcan legat, 
Că-i pescheş de împerat». 

70 Grecul lacom r&spundea : 
— «Daţi-mi banii, ș'om vedea». 
Soliman se bucura, 
Banii 'n polă-i număra: 
Dece pungi de irmilici, 

75 Opt de rubiele mici 
Și vr'o trei de venetici ; 
lar Pandeli ce făcea ? 
La stăpânu-i se ducea 
Și, cu brâu-i de mătasă, 

80 Brâi cu țesătura desă, 
Îi lega braţele ?n cruci 
Şi-l dăruia rob la Turci. 

II. 

Lângă malul ridicat 
Stă. Vulcanul r&sturnat, 

85 Ca stejarul cel frumos 
In pădure-aruncat Jos. 
Imprejuru-i adunaţi 
Ședeai Turcii înarmaţi, 

Certe de citire cl. II, Dragomirescu.
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Și pe rând se întreba, 
Că ce morte i-ar afla? 
Unii diceau să-l omore 
Cu laț de spânzurătore ; 
Alţii, să-l cufunde 'n apă, 
Altii, șă-l înfigă n ţ6pă, 
Alţii, să-l tae pe loc, 
Alţii,- să-l arunce *n foc. 
lar Pandeli i-asculta 
Și la rându:i cuvinta: 
«La cea moră părăsită, 
De stăpânul meu clădită, 
Este-o pictră de râşnii, 
Care însă n'a slujit, 
Și e bună de-aninat 
De .un gât de vinovat 
Și 'n Siret de cufundat». 
Turcii toţi evet dicea ; 
Pe Vulcan iute:l ducea 
ȘI de piâtră mi-l lega 
„Şi "n Siret îl arunca. 

110 Apele se deschidea 

120 

Și pe loc se închidea 
(Cum se 'nchide pe-un mormini 
Gura negrului pămint. 
Apoi Turcii purcedea, 
La Galaţi ei se ducea, 
Lăsând, îndereptul lor, 
Pe luciul apelor, 
Vălurele ușurele, 
Și verteje "n cercurele. 
lar Vulcan se cufunda, 
Până ce de fund el da... 
Când, în fund, el ce făcea? 
Brâul cu dinţii-l rodea,
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Mâna dreptă-și desfăcea, 
Din picidre s'opintia, -. 
La lumină de eşia, 
Apoi greii el înnota 
Și din gură cuvinta: 
— «Sărăcuț, amar de mine, : : 
Căci un ajutor nu-mi vine, 
Să mă scoţă de: la grei, - 
Să-mi lungescă vecul: mei !» 
— <Voinicele, ţin” te bine, 
Că eu vin, alerg la tine». 
Copilița sprintenică 
Săria într'o luntricică 
Şi cu mânile vâslia, 
Pe Vulcan de mi-l scăpa; 
lar “Vulcan îi mulţumia 
Și cu drag îi cuvinta: 
— «Mergi acum la tine-acasă 
Și-ți ia haine de miresă 
Și m'așteptă bucurosă, 
Că eu, dac oii isbândi, . 
Cu tine m'oii logodi». . 

HI. 

„EL la târg se îndrepta, 

150 

Mamei: lui se arăta, 
lar b&trâna lăcrăma 
Şi cu jale cuvinia: 
— «Alei! dragă, de ești viii, 
Spune mamei, ca s'o sciii; 
lar de nu, să te Docesc, 
Trupul să ţi-l pânzuesc, 
Podurile să-ți gătesc».
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— «Nu sînt mort, nu m& boci, . 
Nici în pânzi nu mă 'nveli, 
Ci în zdrenţe me 'nvelesce, 
De mă schimbă calicesce». 
Făcea mă-sa, cum dicea, 
In calic îl prefăcea! 
El pe uliţi apuca, 
Crâşmele de le cerca, 
Cerca una, cerca doit | 
Până 'mplinia tocmai noig. 
Când a fost l'al nosielea, 
El în nuntru năvălia, 
Că 'n lăuntru el vă&duse 
Pe Pandeli ce-l vinduse. 
Vîndâtorul sta culcat 
Tocma 'n fund, pe un macat, 
Lăudându-şi faptele 
Și bendu-și păcatele. 
— «Noroc bun și veselie, 
Să-mi faceți parte şi mie! 
Căpitane. Pandelaş, 
Tu, ce eşti un bogătaş, 
Dă-mi o frântă de lețcae, 
Că fomea cumplit me tae 
Și pân” la: pămînt m& 'ndee, 
— «Măi străine, măi sărace | 
De ţi-e fome, n'am ce-ţi face, 
Că me țin grei înșelat 
De toţi banii ce i-am dat 
Pe ist paloş oţelit, 
Cu mănunchiul poleit». 
— «Dă-l încâce, fătul mei, 
Ca să-l cercetez și eu 
Şi să-ți spun adevărat, 
Dac'ai fost tu înşelat».
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190 Grecul bât, paloşu-i da, 
lar Vulcan, cum îl lua, - 
Ochii 'n sânge-și încrunta 
Ș'apoi aspru cuviînta: 
— câlelei! fecior de lele, 

195 Vîndător gilelor mele! 
Nu te ţine înșelat 
De câţi bani pe el ai dat, 
Dar te ţine înşelat 
Intr'a cui mână l-ai dat!... 

"200 Alei! fieră veninosă, 
Liftă rea, necredincidsă, 
Ce rău, spune, ţi-am făcut, 
Turcilor de m'ai vindut ? 
Ori la mine n'ai avut 

205 De mâncat și de băut, 
Haine bune de 'mbrăcat, 
Cal frumos de 'ncălecat? 
Ai vroit tu să mor ei, 
Dar n'a vroit Dumnedeii, 

210 Că de morte m'a scăpat, 
Să te curăț de păcat!» 
Cum dicea se și isbia, 
Capul Grecului tăia, 
Apoi. trupu-i târiia, 

215 Fără popă, nici prohod, 
Pân' la capra unui pod; 
Şi podeiia ridica 
Şi sub pod îl arunca! 
Apoi iar se întorcea, 

220 Iar pe uliţi purcedea 
Și din Turci el căsăpia 
Câţi pe mână-i încăpea.
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Apoi iute alerga 
Și voios se cununa 

225 Cu cea fată moldovâncă, 
Floricică dunărencă, 
Care 'n haine de mirâsă 
L-aştepta de mult acasă. 

Col. de Poes. pop. V. Alecsandri. 
(1821—1890), 

  

OBSERVĂRI METODICE. — I. Pregătirea. — Lipsa de cre- 
dinţă şi nestatornicia duc la trădare sau vînzare. Trădarea numai 

în sufletele goale de credinţă şi lipsite de statornicie se poate 

încuiba. Ea e cea mai grozavă crimă. Trădarea, ca și mânia, scoate 

pe om dintre oameni; dar pe când mânia vine fără știrea omului 

şi-l copleşeşte ; trădarea se turişează în sufletul lui, cu ştirea lui. 

Mâniosul în furie nu mai e om, e fiară; trădătorul e mai prejos 

şi de om şi de fiară, căci fapta lui nue de om, iar fiara n'o poate 

face. Mâniosul e de compătimit, trădătorul e de despreţuit. El nu 

mai poate avea nici o patrie: nici pe a celui pe care-l trădează, 

nici pe a celui către care trădează. De aceea Romanii ziceau : <îmi 
place trădarea, dar urăsc pe trădător». El, dacă isbuteşte să-şi 
vînză patria, ia bani pentru trădarea lui, petrece, trăește : dar toţi 
oamenii, chiar cei ce s'au folosit de vînzarea lui, își întorc capul 

de la el, ca de la un lucru necurat și scârbos. E gunoiul societăţii : 
toţi îl despreţuese și-l gonesc dintre dînşii. 

In bucata următoare vom vedea fapta şi pedeapsa unui trădător. 

II. Traotarea. — In prima lecţie vom anunţa subiectul, vom 

analisa pe scurt întreaga bucată ; apoi vom citi prima parte : tră- 

darea lui Pandeli. Elevii o vor reproduce. Vom citi și vom proceda 
tot ast-fel cu partea a doua: scăparea lui Vulcan, şi cu partea a treia : 

pedeapsa trădătorului. Analisa de mai jos poate servi de îndreptar. 

In a doua lecţiune vom insista asupra explicării cuvintelor şi 
versurilor subliniate, cu deosebire asupra celor ce fac figuri: 

Apoi Turcii purcedea 

Lăsând îndârăptul lor | 
Pe luciul apelor
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Vălurele uşurele 
Şi vârteje 'n cercurele 

(hipotiposă] 

«Ca stejarul cel frumos 
In pădure aruncat jos» 
«Cum se ?ntinde pe-un mormînt 
Gura negrului pămînt». 

(comparaţiuni) 

şi asupra acelora care au o mai mare însemnăfate din punctul de 

vedere al caracterului, al credințelor poporului român şi al culorii 

locale. În privinţa caracterului vom releva : purtarea fetelor care 

nu ştiu de frica Turcului şi nu vor să spue unde e Vulcan, chiar 

când el le vorbește aşa de frumos; voinicia «floarei dunărence» care-l 

scapă. Din punctul de vedere al culorii locale vom face observaţii 

în privinţa portului: «Banii ?n poală-i număra». In privinţa cre- 

dinţelor, vom explica pe larg versurile : 

«Trupul să ţi-l pânzuesc. 
Podurile să-ţi gătesc». 

Cu privire la poduri putem lua de îndreptar cele ce scrie d. 

Marian asupra lor : 
«Fie-care om mutându-se din viaţa aceasta, trebue, după închi- 

puirea poporului român, înainte de a ajunge întru împărăţia ceru- 

lui, să treacă peste o mulţime de rîuri şi pârae, peste care nimeni 

nu e în stare să treacă fără ajutor. 

«Neamurile mai de aproape ale celui r&posat, voind a-i înlesni 
cât se poate de mult trecerea, îi aştern în cale, în cursul petre- 

cerii sale la mormînt, în diverse locuri: pe pragul casei sau al 

tindei, lângă poarta ogrăzii, la r&spîntii şi în crucile drumului, la 

intrarea în curtea bisericii şi în ţinterim, sau pe pragul uşii de la 

biserică şi pe cel de la portiţa ţinterimului, dar mai cu seamă pe 

la toate podurile, punţile, rîurile, pâraele, șanțurile şi gârlele cele 

mai însemnate, — câte o bucată de pânză curată de casă şi cam 

de trei coţi de lungă, sau câte un ştergar ori câte o pereche de 

mâneci, ori o năframă, care, în cele mai multe părţi din Bucovina 

se numesc «poduri», în unele însă şi «punți». Pe lângă fie-care din 

podurile acestea, care se aștern totdeauna dea-curmezișul drumului, 

trece mortul, sau, mai bine zis, cei ce duc sicriul cu mortul. In 

multe locuri se mai pune încă şi câte un colac, sau o bucată de 

pâne și câte o lumînare de ceară galbenă... 

" «Fie-care pod, după ce a trecut mortul peste dînsul, se ridică 

îndată de jos şi se dă de pomană dimpreună cu colacul, lumâînarea
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şi banii, legaţi prin colţuri, unuia dintre petrecători, de regulă unei 
femei sau unui bărbat sărac. 

«Podurile sau punţile acestea, care în cele mai multe părţi se 
încredinţează unei femei cunoscute, ca să le aștearnă în calea mor- 
tului, se pun, după unii, cu scop ca mortul, când va ajunge la 
rîurile sau pâraele de pe cea-l-alţă lume să nu fie nevoit a trece 
dea-înnotul, sau, neputând trece, să nu fie constrîns a rătăci încolo 
şi încoace pe pămînt, ci să aibă peste ce trece, fiind credinţa că fie- 
care bucăţică de pânză sau ştergar în cea-l-altă lume se preface în- 
tr'un pod sau punte, care se întinde peste apele cele mai mari și mai 
greu de trecut, și peste care sufletul poate trece tocmai ca și peste 
ori-ce pod sau punte din lumea aceasta, 

«Causa pentru care se pune în calea mortului numai pânză, 
ştergare şi năfrămi de pânză, e că pânza fiind foarte chinuită, 
sufletul să afle ușurință în lumea viitoare. 

«Lumînările, care se dau de pomană împreună cu podurile, 
însemnează, că mortul, când trece peste vre-un pod, şi mai ales 
peste puntea Raiului, le aprinde, ca să-i lumineze, și aşa trece mai 
departe. Iar colacii şi banii care se dau în acelaș timp de pomană, 
sînt meniţi pentru vămi, sau, mai bine zis, pentru stâlpii podului, 
pe care trebue mortul să-i plătească înainte de a trece. 

«Cui nu i se pun podurile, acela nu poate trece peste apele din 
cea-l-altă lume, ci rătăceşte necontenit pe lângă țărmurile lor». 

III. Analisa. — 1. Inceputul: Despre ce evorba ? Suliman 
Aga cu cinci-zeci de Ieniceri caută pe căpitanul român Vulcan să-l 
răpue. II. Desfășurarea: Cesa întâmplat ? A. — 1. Soliman 
întreabă nişte fete, ce înălbeau pânză, de locuinţa lui Vulcan, dar 
fetele nu vor să-i spue nimie. 2. Soliman și Tureii lui găsesc apoi 
pe Vulcan adormit, dar păzit de Pandeli. 3. Turcul cumpără pe 
Pandeli, care leagă pe Vulcan și-l dă prins. B.—1. Turcii se sfătuese 
cum să-l omoare. 2. Pandeli sfătueşte să-i lege o piatră de râșuiţă 
de gât şi să-l înnece ; Turcii urmează sfatul. 3. Vulean rupe legă- 
turile cu dinţii, ese la faţa apei şi cere ajutor. 4. O fată sare 'n luntre 
şi-l scapă. 5. Vulcan îi făgădueşte s'o ia de soţie după ce s'o răs- 
buna pe Pandeli. C.—1. Vulcan merge la Galaţi la mamă-sa care-l 
crede mort şi-i cere niște haine proaste să se îmbrace. 2. Vulcan 
pleacă și caută prin cârciumi pe Pandeli. 3. 1] găseşte, cerșește, 
dar Pandeli îi spune că nu-i dă nimie, fiind-că a fost înşelat cumpă- 
rând un iatagan (era iataganul lui Vulean). 4. Vulcan se preface 
că vrea să-l cerceteze dacă a fost înșelăciune la mijloc, şi-apoi pe 
loc se descopere. 5. Vulcan judecă pe Pandeli şi-l ucide, III. Sfâr- 
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şitul: Ce-a urmat? — După ce mai omoară Turci, se întoarce 

înapoi şi se cunună cu fata care 7] scăpase de la moarte. 

1V. Aplicația. — î* Lecţie: Elevii îi vor şti înţelesul general ; 

O vor resuma în scris. 

2" Lecţie: Vor şti să citească «Vulcan»; vor învăţa înţelesul 

vorbelor şi expresiilor necunoscute, 

16. 

PUI DE LEI 

Eroi au fost, eroi sînt încă 
Și-or fi în n6mul românesc! 
Căci rupți sînt ca din tare stâncă 
Românii.—ori și unde cresc. 

E viţa nostră făurită 
De doi bărbaţi cu braţe tari, 
Și cu voința oțelită, 
Cu minţi deştepte, inimi mari. 

Și unu-i Decebal cel harnic, 
lar cel-l-alt Traian cel drept; 
Ei, pentru vatra lor, amarnic 
Au dat ci-atâţia duşmani piept. 

Şi din aşa părinţi de samă 
În veci s'or nasce luptători, 
Ce, pentru patria lor mamă, 
Vor sta ca vrednici următori.
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Ai fost eroi şi-or să mai fie, 

Ce-or frânge duşmanii cei răi; 

Din copsa Daciei și-a Romei 
In veci s'or nasce pui de lei. 

1. Neniţescu. 

(1854—1901). 

  

OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea. — Dar în neamul 

româneasc nu se pomeneşte nume de vînzător de ţară. Nu se pome- 

neşte în viaţa neamului nostru un nume ca Efialtes de la Greci. Tră- 

gându-se din răsboinicii Daci şi din măreţii Romani, şi unii şi alţii 

renumiţi pentru iubirea lor de ţară, Românul are în vinele sale sânge 

de erou. Au dovedit-o, dăinuind în aceste locuri şi păstrându-şi limba 

şi obiceiurile ţimp de aproape două mii e ani, cu toate că nu e ţară 

pe faţa pămîntului care să fi fost cutreerată și năvălită de mai multe 

neamuri vrăşmașşe ca ţara noastră. Ori retrăgându-se la munţi, ori 

isbindu-i cu putere înapoi, Românii au dat dovezi de vitejie nu 

numai în luptă, dar și în apărare. Când interesul ţării cerea să se 

retragă din faţa vrășmaşilor, îşi ardeau case și avut, şi luau calea 

munţilor, pentru ca vrășmaşul să nu aibă ce să prade şi cu ce să 

se hrănească. Ei făceau aceasta ca niște adevăraţi eroi, care se jert- 

feau pentru binele Patriei. Alţii, ca să-şi scape averile, ca să scape 

de viaţa plină de greutăţi şi suferințe din înfundăturile munţilor, 

ar fi eşit cu pâne şi cu sare înaintea vrăşmașului, sar îi rugat 

de ertare și i-ar fi dat chiar ajutor, ca să isbească în fraţii 

lor, care şi-ar fi apărat ţara.: Alt-fel s'au purtat Românii, Ei îşi 

jertteau mai întâi avutul, şi-apoi îşi jertfeau viaţa, numai Patria 

să dăinuiască, 

In următoarea poesie se cântă neamul de eroi al Românilor şi 
obârşia lui glorioasă, 

II. Traoctarea. — Vom citi-o mai întâi noi, cu inimă și însu- 
fleţire. Apoi o vor citi-o elevii, scoţându-se în relief numai ideea 

generală: Românii sînt eroi, căci din Roma şi Dacia nu se pot 

naşte decât pui de lei. 

20 Vom amintţi de nusnele unor ast-fel de composiţiuni (poesit 
lirice) şi vom face întrebări asupra poesiilor lirice învăţate mai 
înainte. 

, III. Aplicația. — Vor învăţa-o pe dinafară ; vor şti şirul ideilor 
şi înţelesul expresiunilor grele. | 
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AZ 

SOBIESCHI ŞI ROMÂNII 

„Pe drumul ce duce către cetatea Nemț, pe la stâr- 
şitul lui Semptemvrie 1686, se vedea o osie mer- 
gând. După un trup de lănceri, ce deschidea marşa, 

urmaii doii&-spre-dece tunuri mari, trase de boi; 

5 apoi o cstă de ofiţeri călări, în fruntea cărora erail 
trei: unul în florea vârstei, posomorit, gânditor, ne- 

căjit, şi doi mai bătrâni. Tus-trei în haine poloneze. 

„In sfârşit, venia grosul 6stei, trăsuri, bagaje, pede- 
straşi, amestecați în neregulă, cu stegurile strinse, cu 

10 capul plecat, cu armele resturnate, cu întristarea pe 

faţă şi cu durerea în inimă. Nu se audia nici surlă, 

nici tobă, numai tropotul cailor şi pasul 6menilor, 

ce abia se mişcaii, pentru că, de dece dile, caii nai 

ros decât coja copacilor şi 6menii s'aii hrănit numai 

15 cu pome. 
Şi, însă, astă ste, în stare aşa licălosă, e acesa 

care a înjosit de atâtea ori trufia Semi-lunii ; iar cei 

trei fruntași ofiţeri, sint Hatmanii lablonovschi şi 

Potoschi, şi cel din mijlocul lor, însu-şi Ion Sobieschi, 

20 regele Poloniei. 

Şi cum să nu fie supărat şi necăjit vestitul rege | 

EI, Sobieschi, fala Leşilor, eroul creştinătăţii, mân- 

tuitorul Vienei, să fie nevoit pentru a doua oră a da 

„pas Turcilor, a se retrage dinaintea Tătarilor şi a 

25 Moldovenilor, a-şi privi ostea ticăloşită de lipsa me- 

rindelor, oropsită .de duşmanii, care îl urmeză fără 

a îndrăsni să-şi dee piept fățiș cu el şi fac pradă tot 

ce cade, tot ce rămâne pe urmă; a nu întâmpina 

în drumul s&i decât o fiorosă pustietate ! 

30 Cum am dis, mergea încet şi gânditor. Hatmanii,
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lângă dinsul, păziati tăcerea, respectând superarea sa, 
de care şi ei se împărtăşiaii. 
— Ce castel este acesta? întrebă Sobieschi, când, 

ridicând capul, zări pe sprincena dslului, înălțându-se 
35 trufaşă, dinaintea lui, cetăţuea Nemţ. Cu bună semă 

-_xrun cuib a tâlharilor acestor de Moldoveni. 

— La vreme de r&sboiii, aici Domnii Moldovei obici- 

nuesc a-şi trimite averile lor, răspunse Potoschi. 
— Aşa! Să mergem dar, să-l luăm. Oh ! vroiit să-mi 

40 resbun pe Cantemir care mă înşelă şi m& tăcu să 

pierd atâția viteji. 

— Eii aş dice să lăsăm cetatea acesta, dise Iablo- 
novschi, şi să ne urmăm drumul înainte. Avem îu- 

nuri de câmp nu de asalt. 
45  — Ba, pe numele patronului meti, nu va dice lumea 

că o cetate s'a arătat înaintea lui Sobieschi, fără a 
i se cuceri. N'avem tunuri ? Vom lua-o dar cu mânile. 
— Numele Mâriei Tale e destul tun, dise Potoschi,. 
Trufia Polonului, măgulindu-se de acestă grosă 

50 linguşire, faţa i se înseninâ la ideea unei isbhândi atât 

de lesniciose, şi îndată dete poruncă să se înşire 
ostea către cetate. 

In cetăţue se aflai opt-spre-dece plăeşi trimişi de 
Ispravnicul de Nemţ pentru strejuire, în lipsa garni- 

55 sonei, care era la Fălcii, pe lângă Domnul Cantemir, 

unde tăberise armia turcâscă. Cu câte-va cesuri mai 

înainte sosise un tinâr plăeş, al cărui cal asudat păs- 
cea, înşelat, troscotul ce crescea pe lângă ziduri. 

— Mai bea o duşcă, băete, dise un bătrân, de 

60 care se vedea că ascultă toţi, şi ne spune ce ai mai 
vedut la Iaşi? 

— Ce să văd, tată? Blestemăţie! Târgul e 'n jaf; 
Leşii pradă şi desbracă pe bieţii Gmeni. 
— Şi apoi dic că-s creştini.
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65  — Creştini! Ati- prădat bisericile şi mânăstirile de 

odore. Nu sciți încă! S'a dus să ia pe Sfânta de la 

Trisfetitele. 
— Domne feresce ! diseră plăeşii, făc&ndu-şi cruce, 

— Aşa, urmă liîn&rul, eram acolo, când aii mers 

70 să iea racla sfintei ; dar călugărul, simțind, a închis 

porta şi n'a vrut să deschidă. 

— Pui de om călugărul, strigară ascultătorii. . 

— Atunci craiul lor a poruncit s'aducă tunurile, 

ca să spargă porţile ; dar mai întâi a trimes respuns 

75 călugărului, care şedea în clopotniţă, să deschidă, 

ori face mânăstirea praf şi pulbere. 

— Audit-ai acolo păgâni!.... Şi ce-a făcut popa ? 

— El a răspuns că nu se aştepta saudă aşa vorbă 

de la un împărat, care se dice creştin, şi că Măria Sa e 

80 mare şi puternic, pote să facă ceea ce dice, dacă nu 

se teme nici de Dumnedeii, nici de sfinţii lui; dar 

el nu deschide porta, ci s'a îngropa sub zidurile bi- 

sericii, şi apoi lumea va judeca între dinsul, atât de 

slab, şi între Măria Sa, atât de tare. 

85  Audind acestea, Lehul s'a făcut foc de mânie, şi 

dase acum poruncă să împusce, când unul din Hat- 

manii lui i-a dis nu sciă ce. Cum îmi spuneaii 6me- 

nii, i-a dis că nu se cade să facă aşa lucru, să strice 

casa Domnului, şi altele multe... Indestul că l-a în- 

90 duplecat să dee pace bisericii. 

— Şi ce fac acum Leşii la Iaşi ? 

— Eşte o săptămână de când sai dus, după ce 

ai vădut că nu mai ail merinde pentru oşti, şi ait 

purces pe Bahluiii în sus, gândind că or găsi de 

95 tote. Dar acolo să vedeţi: Vodă, din lagărul Turci- 

„lor, cum a audit de acesta, a şi pornit după dinşii 

un Mârzac, cu o mulţime de Tătari şi vre-o 5 sl€- 

guri de Moldoveni; iar mai întâi a trimes pe loc pe 

căpitanul Turculeţ c'o strejă de călăreţi, care, apu-
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100 când înainte, a scos toţi 6menii de prin sate,a dat 
pojar tânului şi fâneţelor, a ascuns prin gropi grâul şi 
orzul, şi duşmanul a găsit tot pustii în drumul s&ă, în- 
cât, ajungând la Colnari, nu găsia să mănânce-decât 

„ p6mele copacilor : ba încă, a pus prin bălți şi nisce er- 
195 buri venin6se, de care cum bei crăpai ; şi, vai de ca- 

„pul lor! periaii cu sutele şi ei şi caii; iar care rămă- 
nea pe urmă cădea în mânile Moldovenilor, care, fără 
multă judecată, ori îl spânzuraii ori îl înţepai. 

— Osânda Sfintei Paraschive! dise b&trânul. Dar 
110 tu cum le-ai aflat aceste tâte? 

— Eu, sciți că m'aţi trimes la Iaşi să vă&d ce mai 
"este. După ce s'aii dus Leşii, m'am luat cât colea 
pe urma lor până la Cotnar, unde m'am întâlnit cu 
căpitanul Turculeţ, care mi le-a spus; şi-apoi, după 

115 ce am vedut că duşmanii şi-ai luat drumul spre țara 
„lor, am apucat dea-dreptul peste codri... dar re ce 
buciumă strejarul ? 

— Fă-i senin să se cobore de pe zid şi să vie încâce. 
Nu trecu mult şi plăeşul de strajă, viind, spuse că 

120 o 6ste mare se apropie de cetate. Indată toţi aler- 
gară la ziduri. 
— Leşii sînt! strigă tîncrul ce venise de curend şi 

pe care l-am audit vorbind: şi-ai schimbat drumul 
şi vin aici... 

125  — La porți flăcăi! gise bătrânul. Incueţi-le şi gră- 
mădiţi bolovani pe ziduri. Aşedaţi-vă toți pe la 
metereze. Să nu dică Lehul ca intrat într'o cetate 
românescă, ca într'o țarină pustie, " 
— Dar noi sintem numai noii&-spre-dece şi asta e 

130 o 6ste întregă, observă unul; cum să... 
— Taci, mucosule! îl curmă bătrânul. Te temi 

că-i peri! Mare pagubă ! Un mișel mai puţin. - 
— Venătorul, ast-fel înfruntat, se trase ruşinat şi se 

sui pe ziduri. In vremea: acesta stea se apropiase,
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135 Regele. trămise pe un ofițer, ca să vorbescă cu cei din 

cetate. Solul veni la portă. Bătrânul îl salută de pe zid. 

— Bine ai venit, domnule! Ce poftesci de la noi? 

— Măria Sa Regele Poloniei, Mare Ducă de Litua- 

nia... vă face cunoscut ca să vă închinaţi şi să-i cu- 

140 ceriţi cetatea împreună cu tâte averile şi merindele ; 

atunci garnisâna va fi slobodă a eşi cu arme.-şi ba- 

gaje, fără a i se face nimic; iar, cutezând a se îm- 

potrivi, cetatea se va coiropi şi garnisona: se va îrece 

sub ascuţitul săbiei. 

145 — Du r&spuns Măriei Sale, dise betrânul, că laude şi 

îngroziri de astea am mai audit noi şi tot nu ne-am 

speriat. Mai bine Măria Sa şi-ar căuta de drum şi ar 

da pace unor 6meni care nu i-ait făcut nimic.: Cu 

tatea n'avem gând să i-o dăm cu una cu doilă, mă- 

150 car că nu sînt în ea nici averi, nici merinde. Tot 

„ce-i putem da este plumbul din pusci, pe care i-l vom 

trămite noi de pe ziduri, fără să se mai ostenescă să 

vie în năuntru. 

—  Plecaţi-vă, dise trămisul, şi nu v& puneţi capul 

155 în primejdie. 
— Nu purta grijă de capul nostru, Domnule; gân- 

diți mai bine la al vostru. 

— Incă o dată vă întreb, v& închinaţi ori ba? 

— Ba. 

160  Parlamentarul se duse. — Asaltul începu. Tunurile 

aşedate pe scaune de lemn băteaii necontenit cetatea. 

Plăeşii răspundeaii cu glonțe care nu făceaii greş. 

Fiesce-care împuşcătură obora câte unul din vrăşmaşi, 

şi mai ales din ofițeri, asupra cărora eraii ţintite 

165 flintele lor. Leşii periai fără a face spor. | 

In dia dintâi, doi vânători periră. A doiia di şi a 

treia di, mai cădură cinci şi se râniră doi. A patra 

gi cădu împuşcat însu-şi comandantul artileriei le-
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şesci, dar mai periră trei din Moldoveni. Numărul 
170 bravilor scădeaii pe tâtă diita. Sera, adunându-se pe 

lângă foc, vădură că ati sfârşit munițiile şi merindele. 
— Ce este de făcut, tată ? întrebă tînerul vânător 

pe betrânul care, rănit la un picior, sta întins pe o 
laviță. - 

175  — Câţi aii perit d'ai noştri? 
-— Dece. 
— Şi nu mai avem nici praf, nici merinde? 
— Nu, 
— Dacă-i aşa, apoi mâne dimineţă, urcă-te pe portă 

180 şi legă în vârful sdneţei un ştergar alb: spune că în- 
chinăm cetatea, cu tocmelă să ne lase slobodi să 
eşim, să ne ducem unde vom voi. 

Aşa se urmâ. Leşii primiră tote condiţiile cerute. 
Ostea se înşiră în doit rânduri, lăsând loc, prin 

185 mijlocul ei, ca să trecă garnis6na, şi pârta se des- 
chise. 

Atunci, în loc de o strejă numerssă, se vedură 
eşind şese Gmeni, din care trei din ei duceaii pe 
umerii lor pe alţi trei ce eraii răniţi. 

190  — Ce este acesta ? strigâ Sobieschi, repedindu-se 
călare înaintea lor. Ce sînteţi voi ? 

— Strejării din cetate, respunse bâtrânul rănit, 
din spatele fiului săi. 
— Cum, atâţia sînteţi ? 

195 — Dece din noi aii perit din mila Mărie Tale. 
— Voi aţi cutezat a vă împotrivi mie şi a-mi omori 

atâţia viteji ? dise regele. O, asta nu se va trece 
aşa ! urmâ turbat de mânie ; trebue o pildă pentru 
cei asemenea voiiă, şi pilda va fi groznică şi vrednică 

200 de faptă. Nu meritaţi a muri de sabie, ci de ştreng. 
Spânzuraţi-i ! 

Pe loc ostașii înconjurară pe plăeşi, care, punend
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jos răniții, îşi făcură semnul crucii şi, rezemându-se 

pe sănețe, se uitaii cu nepăsare la pregătirile ce se 
205 făceaii pentru mortea lor. Ofițerii priviai cu îndu- 

ioşare acestă scenă. . 

— Fie-mi ertat, Sire, dise atunci Iablonovschi, apro- 
piindu-se cu respect de regele care şedea posomorit 

şi mânios, a arăta Măriei Tale că aceşti viteji n'ati 

210 făcut decât datoria lor, datorie patriotică şi vred- 

nică de totă lauda, şi că aii avut norocirea a câş- 

tiga făgăduinţa Marelui Sobieschi, că vor fi stobodi şi 
nesupărați. 

— ]ţi mulțumesc, vrednice al meii tovarăș de arme, 

215 gise Sobieschi, ca deşteptat din somn ; îți mulțumesc, 
că m-ai oprit de a face o faptă defăimată. Ai cuvint : . 
Omenii aceştia s'aii luptat vitejesce. Să li se dea fie- 
căruia câte 50 de zloți. 

Apoi, înturnându-se către Români : 

220  «Voinicilor», dise, «sînteţi slobodi; mergeţi în pace 
şi spuneţi copiilor şi fraţilor voştri, că aţi avut 

cinstea a ve împotrivi cinci dile Regelui Poloniei». 
Indată se făcu loc Moldovenilor, care, luându-și 

răniții, se îndreptară către munți, în vreme ce stea 

225 se cobora încet la vale; iar cetatea, cu porţile des- 

chise, purtând pe zidurile sale urmele bombelor duş- 
mănesci, remase singură pe calea înverdită, ca un 
mare schelet de uri€ş. 

C. Negruzzi. 
(1808—1868). 

  

OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea. — Am văzut în 
lecţiunea trecută obârşia Românilor şi am dobîndit încredințarea 

că din asemenea obârşie numai -eroi putea să nască. Acest eroism, 

precum am mai spus, s'a arătat şi în apărare şi în atac. In apărare, 
Românul îşi sacrifică avutul; în atac îşi jertfește viaţa. In isto- 
rioara următoare vom vedea amândouă aceste eroismuri. 

Carte de citire cl. II, Dragomirescu. 4
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Vom face o mică repetiţie istorică asupra datelor conţinute în 
această nuvelă. 

Pentru aceasta, putem lua drept temeiu cele ce ne povesteşte 

Gheorghe Şincai (în Cronica Românilor tom. III, sub anul 1686), 
după Dumitru Cantemir (Istoria Imperiului Otoman, Cartea IV, 

cap. Î, $$ 145 şi următoarele): 

«Ioan Sobieschi, Craiul Poloniei..., a făcut pace cu Petru Imp&- 

ratul Muscanilor (Ruşilor), apoi au trimis la Constantin Cantemir, 

Domnul Moldovei, să-l tragă în partea sa ; ci acesta i-a răspuns că, 

având pe fiul său cel mai mare cu câţi-va coconi (fii) de boeri 

chizeși (zălogi, ostatici) la 'Turoi, nu poate trece la Poloni, dară 

mai bine -poate el ajuta aşa pe Poloni, dându-le pe ascuns zăhărea 

(cele trebuincioase pentru hrană) şi înștiințându-i despre sfaturile 

- (planurile) Turcilor. La care răspuns, Sobieschi Craiul au trecut 

Nistrul la începutul lui Iunie şi au mers la Iaşi, unde au aflat mult 

vin şi multă zăhărea, că Constantin Cantemir, când au părăsit Iaşii 

lăsase acolo pe vornicul Ramandi să adune de toate. Drept aceea, 

Polonii mult s'au ospătat şi toate le-au prădat timp de 14 zile, până 

ce şi seraschirul Biiuclu Mustafa au trecut Dunărea cu 25000 de 

ostaşi şi cu 800 de Ieniceri şi au chemat la sine şi pe Sultanul 

Nareddin cu 30000 de Tătari, și Cantemir încă sau împreunat 
(reunit) cu dînsul. Către sfârşitul lui Iunie, Polonii, după ce au 

prădat toată zăhăreaua din Iaşi cu oaspeţele lor, au început a 
ilămânzi, și au trecut Prutul pe la 'Țuţora, unde, încongiurându-i 
Turcii, nu-şi puteau cerea (căuta) hrană, că, de câte ori eşea din 
tabără, totdeauna pereau câte trei sau patru sute dintr'înșii : «După 
ce au venit la atâta lipsă, Craiul Sobieschi s'au nevoit (silit, încer- 
cat) să treacă din nou Prutul pe la locul ce se cheamă de lăcuitori 
Valea Strâmbă, ci de-abia îşi trecuse oastea de jumătate, şi iată 
au sosit Tătarii şi, împresurând pe cei din der&pt, pe mulţi au 
tăeat, pe mulţi au prins şi pe mulţi au înnecat în Prut. Mai pe 
urmă, trecând Prutul cu destulă trudă și perdere, Craiul nepu- 
tendu-se isbândi despre Turci (neputându-i bate) toată mânia sa 
o au vărsat asupra Moldovenilor, şi au dat slobozenie (voe) osta- 
şilor s&i să prade ţara. El însu-şi au ars dou mânăstiri în Iaşi, 
au răpit odoarele (hainele şi vasele sfinte) bisericeşti, au luat tru- 
pul (moaştele) Sfîntului Ioan Novi din Suceava, cu toate scumpe- 
turile câte erau pe lângă dînsul, ce le dăruise r&posaţii Domni ai 
Moldovei, şi pe Mitropolitul Moldovei (Dosotteiu) l-au dus rob, 
pentru că n'au vrut să-i dea lui odoarele sfinţite, De aci au mers 
Craiul la mânăstirea a trei archerei (Trei Erarchi), unde se ţin 
moaştele sfintei Paraschivei din Epivat, și au poruncit să-i dea 
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moaștele cu toate scumpeturile de lângă dînsele. Ci archiman- 

dritul mânăstirii, înțelegând cum au umblat (cum sa purtat şi ce 

a păţit) Mitropolitul, au închis uşile besearicei, şi trimişilor Cra- 

iului le-a răspuns că el mai bine voește a se îngropa sub surpă- 

tura besearicei decât a da visteria (tesaurul) oamenilor de pe lume, 

(profanilor). Craiul, ca să sperie pe archimandrit, au poruncit să. 

aducă tunurile şi s'au lăudat că va strica cu dînsele uşa besearicei 

şi toate le va lua cu puterea, dacă nu vrea de bună voe să deao 

paite din moaştele acelea; ci nici așa plecându-se (înduplecân- 

du-se) archimanaritul, Craiul, sau de ruşine, temându-se ca să nu 

zică că jefueşte besearicile creştineşti, sau sfătuit de ai sâi, sau 

Sus de acolo, nedobîndindu-şi (neajungându-și) scopul». 

Aci, cititorule, înseamnă că tocmai așa au lucrat atunci Craiul - 

cu Polonii săi, culegând moaștele sfinţilor, cum fac acum aceia 

care fură aiu (usturoiu) şi ceapă, ca să poată posti postul Sâm- 

Petrului. 

De aci merge mai încolo Cantemir (Dumitru) şi serie, că după 

ce au sosit Oraiul ia Cotnari, Tătarii au otrăvit apa de unde bea 

„Cotnărenii. Drept aceea Craiul cu oastea sa tras mai încolo, şi 

"cca să nu se vadă că numai în zadar au cheltuit banii, cei de la 

Patriarhul Romei (de la Papa) daţi lui, la întoarcerea sa au luat 

cetatea Neamţului ce era năpustită (părăsită) de lăcuitori, dară cu 

anevoe, pentru-că se întâmplase de au rămas 19 iagheri (lăger= 

vânător) moldoveneşti în cetate. Aceștia au închis porţile cetăţii, 

trăgând podurile, n'au vrut să dea cetatea. Craiul drept aceea, 

neștiind câţi străjeri sînt înnăuntru, au bătut cetatea cu tunuri şi 

bombarde în patru zile. Iagherii s'au apărat bărbăteşte și au 

omorît ea la 50 de Poloni,. dimpreună cu tunariul lor cel mai 

mare (comandantul artileriei). Mai pre urmă, a cincea zi, văzând 

iagherii. că 10 dintre sine (dintre dînşii) au picat, au închinat 

cetatea sub condiţie ca aceea, ca străjerii să poată merge unde le 

va fi voea. Văzând Craiul că numai șase iagheri es din cetate pur- 

țând pe alţi trei soţi ai lor, răniţi, în spate, dintâi s'a minunat; 

;apoi vrea să-i spânzure pentru ruşinea ce-i făcuse, ci Iablonovschi, 

maşalul (mareșalul) coroanei leșești, nau lăsat pe Craiu să-şi mute 

(schimbe) făgăduinţa. Luat-au atunci Polonii şi Suceava, aflând-o 

goală de lăcuitori, ci Craiul într'o noapte, povăţuit de oare-care 

Moldovean Turculeţ, au. fugit din oaste de frica 'Tătarilor, şi Iablo- 

novschi încă i-a urmat cu toată oastea la sfârşitul lui Iulie, Aşa 

: Wa sfârşit oştirea Polonilor din anul 1686». 

Spre a da o idee de grozăvia acelor vremi mai. cităm 0 bucată 

din Dumitru Cantemir (Ibid..$ 151): «Lăcuitorii pentru a scăpa de
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cruzimea Polonilor şi Cazacilor fugeau şi se ascundeau în toate 
părţile, şi când aceștia veneau la casele lor, le aflau goale, și erau 

nevoiţi a mânca carne crudă, fără sare, fără gust. Din această pri- 

cină se îmbolnăviră de disenterie, care în câte-va zile se lăţi atât 

de mult în oștirea regească, încât nu era noapte să nu moară câte 

cinci sute şi mai bine de Poloni. Cantemir încă, auzind de groaz- 
nicele cruzimi şi profanări ale Polonilor, trimite trupele sale în 
toată ţara, cade pe neaşteptate asupra lor, pe când erau r&spân: 

diţi în toate părţile, prinde din ei mai bine de patru mii și parte 

îi frige, parte îi trage în ţeapă sau îi spânzură, şi ast-fel, cu felu- 

rite chipuri de moarte, le dă pedeapsa de care erau vrednici». 

"* Faptele povestite aci cad în epoca de slăbire a valorii noastre 

militare : — puţin timp va mai trece și nu se va mai auzi vreme 

de mai bine de o sută de ani de vitejia românească. Invasiile 

ruse, austriace şi chiar turceşti nu vor mai avea acel caracter 
sângeros pe care l-aveau invasiile holdelor tătăreşti, leșeşti şi tur: 

„ceşti, în timpurile mai vechi. Nu mai sînt prilejuri să se deștepte 
în sufletul Românului ura neîmpăcată în contra dușmanului care 

venea să-l prade cu silnicie sângeroasă. Vrăşmaşii vor întrebuința 

în curând alte mijloace de supunere: blândeţea prefăcută. Şi timp 

de mai bine de un secol, Românul va îi victima acestei blândeţi. 
Ca să vedem câtă vitejie a zăcut totdeauna în sufletul Românului ; 

ca să ne încredinţăm că numai blândeţea prefăcută a vrășmașului 
i-au putut amorţi puterile de împotrivire, n'avem decât să citim <90- 

bieschi și Românii», unde vom vedea eroismul Românilor, chiar în 

vremile de decădere, când trebueau să asculte în toate de Turri. 

II. Traotarea. — 1. Generală. Povestirea fiind lungă, vom face 
tractarea ca la cl. 1. După ce vom fi făcut un resumat prin care 
să interesăm pe elevi la conţinutul ei, vom citi-o bucată cu bucată» 
iar după fie-care bucată elevii vor îi ţinuţi să reproducă înțelesul 
general. Acest înţeles general, resumat în scris, va fi în lec- 
ţiunea următoare garanţie suficientă că elevii au citit-o. 

In decursul tractării generale vom atrage atenţia elevilor : 
„__1* Asupra faptului că Românii au dat foc satelor şi s'au retras 
dinaintea oastei polone. 

„2 Asupra faptului călugărului care n'a vrut să deschiză poarta 
mânăstirii. 

3* Asupra vorbelor bătrânului care înfruntă pe plăeşul care ar 
fi vrut să predea cetatea fără luptă. 

4* Asupra lui Iablonovschi, care, om de cinste și onoare, recu- 
noaște şi face şi pe Sobieschi să recunoască atât frumuseţea faptei 
călugărului cât şi aceea a plăeșilor din cetate.
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2. Specială. O vom face în a doa lecţie. Vor citi elevii, iar | 

noi vom expliea, cu ajutorul lor, înţelesul cuvintelor şi expre- - 

siunilor. 
In decursul tractării speciale, în afară de explicarea vorbelor 

şi expresiunilor, cu care elevii sînt dedaţi din clasa precedentă 

putem face oare-care observaţiuni de limbă şi de stil, care pot con- 

tribui la o înţelegere mai fină a bucății. 

III. Analisa. — I. Inceputul: Despre cine e vorba? Ioan 

Sobieschi, regele Poloniei, după ce pradă Iașii şi vrea să pângă- 

pească bisericele, mergând din Moldova către ţara lui cu o oaste . 

lipsită de hrana trebuiucioasă, întâlneşte cetatea Neamţului, nu 

ştie că e păzită numai de 19 plăeși, și vrea so coprindă, cu toate 

că unul din generalii săi îi spune că n'au tunuri de asalt. II. Des- 

făşurarea: Ce se întâmplă? 1. Inainte de atacul cetăţii? 

a) Plăeşii, văzând armata polonă închid porţile şi pun bolovani pe 

ziduri : ei sînt hotărîţi să şe împotrivească. b) Sobieschi cere 

prinimun trimis să i se predea cetatea. c) Bătrânul plăeș, de care 

ascultă toţi cei-l-alţi, nu vroeşte, cu toate stăruințele şi făgăduinţele 

trimisului, 2. In timpul atacului ? a) Românii lovesc numai în carne 

vie şi fac pe Sobieschi să crează că e o întreagă armată. d) Leşii bat 

cu tunurile de câmp cetatea şi ucid în trei zile șeapte Români şi 

vănese doi. e) A patra zi plăeşii ucid pe comandantul artileriei, iar 

Polonii trei Moldoveni. d) Seara plăeşii văd că nu mai au nici 

earbă de puşcă nici merinde și se hotărăsc să se predea, dacă 

li se dă voe să easă nesupăraţi din cetate, ei și răniții lor: 

3. După atac ? a) A cincea zi de la începerea atacului, solul plăe- 
şilor merge în tabăra polonă şi Sobiesehi primeşte condiţiu- 

nile, 5) Plăeşii es din cetate ducând pe răniții lor. c) Sobieschi se 

înfurie fiind-că un număr atât de neînsemnat de plăeşi i-au ţinut în 

loc armata întregă, şi vrea să-i spânzure. III) Sfârşitul: Ce-a 

urmat ? 1, Ce fac Românii ? Aşteaptă în linişte moartea ce li se 

pregăteşte. 2. Ce fac ofițerii şi oastea polonă ? a) Se înduioşază 

de soarta plăeşilor. 8) Iablonovschi spune regelui că Moldovenii 

nu şi-au făcut decât datoria. 3. Ce face Sobieschi? a) Laudă pe 

Români. b) Ii liberează dându-le câte 50 de zloți. 

IV. Aplicația. — 7-a Lecţie: Elevii vor învăţa poesia «Pui de 

lei» şi vor şti să povestească înţelesul general al bucății «So- 

pieschi şi Românii». Vor aduce în scris un mic resumat al ei. 

2-a Lecţie : Elevii vor şti s'o citească şi vor cunoaște înţelesul 

vorbelor. "
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18. 

PROVERBE 
  

DESPRE FRICĂ ŞI VITEJIE 

Românul își bate joc de fricos, şi-i dlice că slă 

pitit ca epurile şi ciulesce urechile ; se sperie de tole 

-. buruenile; i se face în cap perul măciucă ; 

Se sperie de umbra lui 
Şi se uită 'n urma lui; 
De o umbră, de-o nălucă 
Frigurile il apucă; 
N'are 'mprejur Diet nimica 
De unde să-şi lege [rica; 

La plăcinte 
Inainte 
Și la resboiti 
Inapoi. 

lar când îl vede fugind îi strigă din urmă: 
apropie-le crâng, depărteză-te câmp ; fuga e ruși- 
nosă, dar e sănătosă ! 
„Pe cel vitâz îl laudă dicend: omul voinic nu 
se sperie de tote muscele; ledica numai un puuti 

face și bun; lupului, de i-ar fi frică de ploe, ar 
purta ipingea. 

Voinicul dice fricosului: 

Deslega-voiii sacul 
Vede-vei pe dracul! | 

O să cauţi în gaură de şarpe să te ascundi,; şi 
„ai să strigi: 

Eşiţi morți să intrăm noi, 
Ca venit vremea de-apoi.
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De geaba după resboiii mulți viteji sarală ; aceştia 

sînt. viteji cu curaj de găină mortă, căci curend, 

curând după r&sboiii se vede capul vitezului şi urma 

fricosului. 
In vreme de resboiii e mai scump fierul decăt aurul. 

Doe 

  

OBSERVĂRI METODICE — 1. Pregătirea. — Firea eroică a 

Românului se vede și din proverbele lui, în care el îşi bate joc 

în mod cumplit de cei fricoși și laudă pe viteji. 

Il. Tractarea. — Vom citi cu elevii și vom explica proverbel 

pe rând, atrăgând cu deosebire atenţia : 

1* asupra notelor caracteristice ale ricosului ; | 

2 asupra proverbelor:; cîn vreme de râsboiu e mai scump 

fierul ca aurul». 

Din acest din urmă proverb se vede disprețul Românului pentru 

averi în vreme de r&sboiu ; nu aur de îmbogăţire, ci fier de arme 

— pentru luptă — vrea el. 

TII. Aplicația. — Elevii le vor aduce scrise pe caet iar noi 

le vom cerceta cu deosebire din punct de vedere ortografie; le 

vom asculta în acelaş timp cu «Vulpea şi Măgarul». 

SL 

19. 

VULPEA ŞI MĂGARUL 

— «Mintosule, de unde vii ?» 

O vulpe, pe măgar văgend, l-a întrebat. 

— «Drept de la leii, de vrei să scii | 

Am fost să-l văd şi m'am mirat 

Cum a slăbit de tare: 

Bătrân, neputincios, îți pare 

O fiâră forte de nimică 

Acel ce când sbiera 

Tot codrul tremura, 

lar eu muriam de frică.
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Acum însă mai toți 
Cu corne sau cu colți, 
Cum pot, îl dojenesc, 
Și frica-i resplălesc». 

— «Dar tu, eii socotesc, că n'ei fi îndrăsnit 
De leu să te atingi? lui vulpea a vorbii. 
— «Aşa!» măgarul i-a r&spuns, 

«Ba cred că l-a pătruns 
Perechea de copite 
De mine lui svârlite!» 

Și sufletele mici asemenea urmeză, 
Când pe acei căduţi din slavă impileză. 

A. Donici. 

(1806-—1.866). 

  

__ OBSERVĂRI METODICGE. — 1. Pregătirea. — După ce vom 
stabili prin proverbe caracteristica fricosului şi vom face pe copii 

să rîdă de el, vom întrebuința îndată cele spuse, spre a arăta că 

fricosul nu e numai un nemernic față de patria lui, gândindu-se 

mai mult la primejdia lui decât la primejdia ţării, dar e nemernic 

şi ca om, faţă de semenii lui. Fricosul e fricos în faţa adevăratelor 

primejdii, dar e foarte curagios, când ştie că nu e nici o primejdie. 

Fricosul în acest din urmă cas își arată puterea lui asupra nepu- 
tincioşilor şi ne arată printr'aceasta cât e de mişel în sufletul stu. 

Aceasta o putem vedea foarte bine din fabula : Vulpea şi Măgarul. 

II. Tractarea.— Va fi citită şi povestită de copii. Vom atrage 
atenţia asupra particularităţilor de limbă și stil a căror explicare 

ajută înţelegerea bucății. 
La urmă vom stabili prin întrebări şi răspunsuri, cât de jos- 

nică a fost fapta măgarului şi cât de nemernic şi laş a fost el în 
purtarea lui. Vom cere — ştiindu-se din clasa I — şi numele acestui 

fel de compunere, şi vom căuta cu ajutorul elevilor să mai amintim 
câte-va fabule din cele învăţate altă-dată. 

III. Aplicația. — Elevii vor ști s'o povestească. O vom as- 
culia odată cu bucata precedentă. 

Comyposiţia va îi o amplificație, după modelul din Cartea 

de citire «Patria» No. 3. Elevii vor căuta să determine împreju- 
rările de timp şi loc în care s'a întâmplat fapta Măgarului. 

OP
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20. 

TARA MEA 
  

Acolo unde-s "'nalţi stejari. 
Şi cât stejarii 'nalți imi cresc 
Flăcăi cu piepturile tari, 
Ce mortea 'n față o privesc; 

Acolo unde-s stânci și munți, 
Și ca și munţii nu clintesc 
Voinicii cei cu peri cărunți 
In dor de ţară, strămoșesc; 

Acolo unde-i cer senin 
Şi, ca seninul cer, zîmbesc 
Femei ce portă Lal lor sîn 
Copii ce pentru lupte cresc; — 

Acolo este ţara mea 
Şi nemul meii cel românesc! 
Acolo ei să mor aş vr6, 
Acolo vrâă eu să trăesc! 

II. 

Acolo unde întâlnesci, 
Cât ţine. ara ?n lung şi 'n lat, 
B&trâne urme vitejesci 
Şi osul celor ce-aii luptat! 

Și unde vedi mii de mormane 

Sub care-adânc sai îngropat 
Mulţime de oştiri dușmane, 

Ce cu robia ne-ati cercat;
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Şi unde dorul de moșie 
In totdeuna drept a stat, 
Și bărbăteâsca vitejie 
A '*mpodobit ori-ce bărbat,— 

Acolo este ţara mea 
Și nemul meii cel românesc; 
Acolo ei să mor aş vre, 
Acolo vreu eu să trăesc! 

I. Neniţescuv. 
(18541901). 

  

OBSERVĂRI METODICE. — I. Pregătirea. — Am văzut ce 
oameni voinici și plini de inimă crese în patria noastră. Şi așa e. 
Nici un ţinut din lume n'a fost isbit, ma fost cutreerat de o mai 
mare mulțime de popoare streine, ca noi. Și rând pe rând apaa 
trecut şi pietrile au rămas. Totuși apa wa trecut singură şi a mai 
rupt câte o pietricică şi a dus-o la vale. Ast-fel patria noastră e 
cu o jumătate mai mică decât ce trebuea să fie. 
"Şi nu atât puterea duşmanilor cât mai mult vieleana lor blân- 
deţe ne-a micşorat pămîntul Patriei. Câtă vreme am fost atacați 
de dușmani, ne-am luptat şi ne-am apărat. Polonii, Cazacii, Tătarii 
Ungurii au năvălit în țară, dar n'au putut să ne ia nici un petec 
de pămînt. Rând pe rând ei au căzut. Unde este mândrul regat 
al Polonilor ? Unde sînt fioroasele horde ale Tătarilor? Unde sînt 
semeţii Cazaci ? Toţi au fost înghiţiţi de puterea Ruşilor. 

Numai Turcii ar fi putut să ne înnăbuşască, dar n'au putut. 
Le-am plătit tribut — dar ne-am păstrat limbă, lege și obiceiu, şi am 
rămas stăpâni pe pămîntul strămoşese. Dar au venit vremuri, când am avut a face cu alt-fel de vrăşmaşi, vrășmași blânzi și prietenoși. 
Aceştia, sub cuvînt că ne apără de Turci, i-au făcut pe aceștia să 
ne dea bucăţi din trupul țării noastre. Ast-fel am pierdut Bucovina 
și Basarabia. 

Dar acum ne:am deschis ochii. Deși despărțiți sub stăpâniri 
deosebite, noi Românii trebue să căutăm “să avem aceeași inimă, aceleaşi gânduri. Să ne păstrăm cu curaj patria cea mică, dar să ne gândim cu drag la patria cea mare; toţi Românii să fim la un gând, căci cine ştie ce va aduce ziua de mâine ! Cu drag dar să
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cântăm toţi Românii «Ţara mea» şi să ne gândim la «patria cea 

mare». 
II. Tractarea. — Vom citi-o mai întâi noi, cu inimă şi însu- 

fleţire. Apoi o vor citi elevii strofă cu strofă, şi fie-care strofă va 

fi repetată de toţi în cor. — Apoi vom reciti rând pe rând cele 

dintâi patru strofe scoțând în relief ideea că Românii sînt ase- 

mânaţi cu stejarii şi cu munţii, ce se află în locașurile lor, iar 

Româncele cu cerul dulce şi senin (comparafiuni constituind 

partea I a desvoltării: cum e poporul român azi) ; că acolo unde 

irăese asemenea oameni este ţara poetului (idee ce constitue 

«punctul de plecare» sau începutul), şi că acolo ar vrea să trăească 

şi să moară (idee ce constitue încheerea sau sfârşitul). Vom 

procede tot aşa cu cele-l-alte patru strofe, scoțând în relief. ideea 

din ele: că în acel pămînt sînt îngropate oasele strămoşilor şi 

acolo vedem mormintele dușmanilor ce sînt martore ale vitejiei 

româneşti (partea Il a desvoliării: cum a fost poporul român 

în trecuţ); că acolo e ţara poetului (repetiţia-refren a începutului) 

şi că acolo ar vrea să trăească şi să moară (repetiţia-refren a în- 

cheerii). In fine, vom atrage atenţia elevilor că şirul regulat al 

ideilor din această composiţie este acesta: I. Ţara mea este acolo. 

II, 1. Unde sînt Români viteji şi Românce senine: 2. Unde se 

găsesc oasele strămoşilor şi mormintele duşmanilor ; şi LII. Acolo 

aş vrea să trăese şi să mor. Vom explica ce este refrenul. 

Vom explica cu ajutorul elevilor particularităţile grele de stil 

şi limbă. 

III. Aplicația. — Se va învăţa pe din afară. La ascultare, înain- 

tea fie-cărei părţi elevul va anunţa în vorbire liberă, ce are să 

spună. Aceasta poesie, fiind în legătură cu pregătirea generală a 

bucăţilor următoare, o vom ascultă odată cu ele. 

  

21. 

ERNA 
  

Din văzduh cumplita 6rnă cerne morii de zăpadă, 

Lungi troene căletâre, adunate 'n cer grămadă; j 

* Sbâră fulgi, plutesc în aer, ca un roi de îluturi albi, 
> 

Răspândind fiori de gnâţă pe ai ţării umeri dalbi.
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Ditia ninge, nâptea ninge, diminâţa ninge iară, 

Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; 

Sârele rotund şi palid se prevede printre nori, 

Ca un vis de tinerețe printre anii trecetori. 

'Totu-i alb: pe câmp, pe d$luri, împrejur, în depărtare; 

Plopii, ca fantasme albe înşiraţi, se pierd în zare 
Şi pe "'ntinderea pustie fără urme, fără drum, 

Se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum. 

Dar nins6rea încetâză, norii fug, doritul s6re 

Strălucesce şi desmârdă oceanul de ninsâre : 

Iat'o sanie uşâră, care trece peste văi... 

In văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi. 

V. Alecsandri. 

(1821—1890). 

  

OBSERVĂRI METODICE.— 1. Pregătirea. — 1. Generală. Şi 
cum să nu fie viteji şi să nu să lupte pentru ţara lor Românii 
care au o ţară așa de bogată şi de frumoasă? Ce nu e frumos în 

țară la noi? Munţii şi câmpia, dealurile şi rîurile; munca şi săr- 

bătorile ; păsările şi florile, timpurile anului şi momentele zilei. 

Mulţi au sufletul închis şi întunecat: pentru dînşii nimic nu e 
îrumos. Nu se gândesc decât la dînşii, la neplăcerile lor adevărate 

ori închipuite. Totul li se pare urît. Nu se gîndesc nici la patria cea 
mică, necum la patria cea mare. Nişte asemenea oameni nu pot fi 
buni fii ai Patriei şi cu atât mai puţin buni fii ai Românismului. 
Dacă nu se înveselesc faţă de frumuseţile Patriei şi nu le preţu- 
ese, — cum o vor iubi şi se vor lupta pentru dăinuirea ei? 

Adevăraţii fii ai Patriei au inima deschisă : ei ştiu să descopere 
îrumus: ţile Patriei şi pot să se încânte de ele. Această încântare 

le dă putere de lucru și-i face să caute să îndrepteze şi să înfrumu- 

şeţeze ceea ce s'ar dovedi că nu e destul de bine şi frumos alcă- 
tuit. Din momentul ce inima lui este plină de frumuseţile Patriei, 

el se simte îndemnat să facă tot ce-i stă prin putinţă, ca tote e 
urit să dispară din cuprinsul ei. 

In bucăţile următoare vom face cunoştinţă cu multe din lucru- 
rile frumoase din patria noastră cea mică și din cea mare, şi vom
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pricepe de ce inima noastră este şi trebue să fie legată pentru 

vecie de ele. 

2. Specială. — Nimic nu se pare mai îngrozitor ca ernile noastre. 

Criv&ţul vâjie, spulberă zăpada şi învârteşte fumurile ; viscolul 

se înteţeşte, astupă drumurile, înnemeţeşte călătorii; ciorile, în 

stoluri rătăcite, sgribulite de frig, se grămădesc pe copacii goi ai 

pădurilor ; lupii urlă şi bagă groază în drumeţul întârziat. Vai de 

cel ce n'are foc, haine și hrană! 

Şi cu toate acestea, fiul cel adevărat al Patriei care din vreme 

sa îngrijit, care în timp de vară a muncit fără preget și şi-a adunat 

cele trebuincioase, nu vede earna aşa de fioroasă. Ea are frumu- 

seţile ei, ca şi cele-l-alte timpuri ale anului, iar fiul cel bun al Pa- 

triei se bucură de ele. Pe vifor, se'mbracă bine, şi e fericit când 

se simte cald în mijlocul vijeliei îngheţate. Pe senin, e fermecător 

covorul alb ce străluceşte sub razele blânde ale svarelui; apoi 
cerul albastru şi adâne ; stolurile de sticleţi şi de vrăbii ce ciripese 

în văzduh după mâncare: pânza neagră a ciorilor ce croncănese 

şi gârâesc căutând hrană pe câmpuri; fumurile ce se ridică a lene 

din coşuri; sania uşoară cu clopoței; alunecușul cu sâniuţa pe 

coasta dealului — sînt tot atâtea frumuseți. Unde pui frumoasele 

sărbători : Crăciunul cel sătul, cu strigătele de Moş Ajun în cân- 

tarea cocoşilor, cu colindele lui pline de tainic fior, cu Steaua lumi- 

noasă și vicleimul glumeţ, cu plugușorul și sorcova cea veselă ? 

Frumuseţea ernei a simţit-o admirabil un poet al nostru, bun 

fiu al Patriei, Vasile Alecsandri, şi iată cum ne-o descrie. 

II. Tractarea. — O vom citi strofă cu strofă, întrebând pe elevi 

să ne spună înțelesul general, după citirea fie-cărei strofe: II. 1. 

Ninsoarea. 2. Ninsoarea pe sfârşite, și lupta soarelui cu norii ce se 

risipesc. 3. Plopii albiţi şi satele ascunse în fum. 4. Incetarea ninsorii 
şi strălucirea în senin a soarelui de-asupra zăpezii. III. Sania cu 

zurgălâi, care sublinează ca un surîs încântător, întregul tablou. 
Această descripţie nu are introducere, dar are încheere. 
III. Aplicația. — Elevii vor ști s'o analiseze. Vor şti pe dinafară 

«Ţara mea» şi vor citi singuri acasă «Legenda sticletului». 

Composifia va consta într'o descriere sistematică a ernei, 

deosebindu-se întroducerea, desvoltarea și încheerea sau conclusia. 
Vom stabili că întroducerea într'o descriere cuprinde de obiceiu 
o gândire asupra lucrurilor din care face parte obiectul descris, 

Aşa, bunioară, în descrierea ernei, întroducerea ar cuprinde re- 

flecţia că ea este unul Qin anotimpurile anului, şi anume cel mai 

friguros, Vom stabili iarăşi, că încheerea cuprinde de obiceiu im- 

presiunea plăcută sau dureroasă, pe care ne-o face obiectul descris,



62 

sau gradul lui de folosinţă faţă de trebuinţele omului. Numai 

«desvoltarea» constitue partea proprie care cuprinde descrierea 
obiectului dat. 

Vom căuta iarăşi să arătăm, că desvoltarea unei descrieri se 
face privind obiectul dat din deosebite puncte de vedere, pe care 

e bine să le consemnăm în planul pe care trebue. să-l facem mai 

nainte de a începe composiţia. 

Vom arăta care ar putea fi aceste puncte de vedere la deseripţia 
ernei (atmosfera şi pămîntul, oamenii, plantele şi animalele ; ser- 
bătorile și petrecerile, greutăţile ernei), şi vom face planul com- 
plect cu elevii. Elevii îl vor desvolta acasă și vor aduce com- 
posiţia în lecţia următoare. 

  

n 

22. 

LEGENDA STICLETELUI 

După ce Dumnedeii a făcut tâte pasările de pe pă- 
mînt şi a împărţit fie-cărsia hrana cu care să trăâscă 
în lume, într'o di, le-a chemat iarăşi pe tote, ca să le 
botscă !) penele în fel şi chipuri, căci dintru început 
penele tuturor pasărilor aveaii dâr o singură coldre. 

Tâte pasările, de la cea mai mare până la cea mai mică, 
cum audiră acâstă veste, se adunară dinaintea lui Dum- 
nedei, şi Dumnedeii pe tâte le vopsi. 

Iată însă că, într'un târdii, după ce isprăvise Dumne- 
geii cu tâte pasările şi voia să le dea drumul, să se ducă 
fie-care în tr&ba lor, vine fot într'un suflet 2 2) şi sticle- 
tele, şi se r6gă de Dumnegei să-l vopsâscă şi pe dînsul. 
Dumnedei, cum îl v&du, îl întrebă: 
— Dar bine, domnişorule?), unde mi-ai fost până 

acum ?... De ce n'ai venit şi tu cu cele-l-alte sburătâre ? 

  

1) să le dea feţe; să Ie coloreze; să le vopsească,: 
2) idiotism (expresie ce“nu se poate: 'tradiice vorbă cu vorbă în 

altă limbă) prin care sticlele arată cât de repede a venit, așa de repede, 
"că-par'că i-ar fi eşit sufletul. 

3) mângâere în rîs, iroriică.
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— Apoi ce era să fac !... Inainte de a fi augit porunca îa, 

Dâmne, m'am fost vărât +) prin nisce scai, ca să-mi caut 
şi ei puţină s&mînţă de hrană. Când am prins de veste 
şi am voit să mă pornesc şi ei deodată cu cele-l-alte 

pasări, m'am împletecit printre scai şi atâta m'am 
sbuciumat, de5) nu sciam singur ce să mai fac, ca să scap 
mai de grabă din încurcătura în care intrasem. lar după 
ce am scăpat, tot într'un suflet alergaiu până aici. 

Văgând Dumnedei că sticletele nu din lene sai din 
nebăgare de s6mă a întârdiat, ci din pricina scailor în 

care s'a fost încureat5), primi să-l vopsâscă, dar îndată 
luă de sâmăcă în nici una din 6le nu era în deajuns 

vopsea, ca să-i dea peste tot. Atunci prinse a în- 

tinge în t6te 6lele, şi ast-fel, în loc să-i dea o singură 
cul6re, l-a împestriţat cu tot felul de culori, şi cu alb și 

cu negru şi cu roşu și cu galben. Şi de atunci penele 

sticletelui aii atâtea fețe ?). Tot de atunci i-a mai rămas 

şi numirea de domnişor, pentru că aşa i-a gis Dumnegeii; 
iar scăer pentru că mai mult cu s&mînţă de scai se hră- 

nesce. 
După S. FI. Marian. 

  

23. 

SFÂRŞITUL ERNEJ 

S'a dus zăpada albă de pe întinsul țării, 
Sau dus dilele Babei şi nopțile vegherii; 
Câmpia scote aburi; pe umedul pămînt 
Se ?ntind cărări, uscate de-al primăverii vânt. 

4) mE vârîsem 
5) în cât 

6) se încurcase 

7) culori
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Lumina e mai caldă şi 'n inimă pătrunde ; 
Prin rîpi adânci zăpada de sore se ascunde. 
Pâraele umflate curg iute, șopotind, 
Și mugurii pe crengă se văd îmbobocind. 

O Domne! iat'un flutur ce prin văzduh se pierde! 
În câmpul veşted iată un fir de €rbă verde, 
Pe care 'ncet se urcă un galben gândăcel 
Si sub a lui povară îl plecă 'ncetinel. 

Un fir de €rbă verde, o radă 'ncălditore, 
Un gândăcel, un flutur, un clopoțel în flore, 
După o 6ruă lungă și-un dor nemărginit 
Aprind un sore dulce în sufletul uimit. 

V. Alecsandri. 

(1821—1890). 
-. 

OBSERVĂRI METODICE.— I. Pregătirea.— Dar soarele s'a- 
propie din ce în ce de noi, se ridică mai sus pe scara cerească: 
vine primăvara. Şi mult se pare greu şi urit începutul primăverii, 
cu viscolele și gerurile ei târzii, cu noroaele şi sloatele ei de tot- 
deauna. Zăpada se topeşte; pămîntul se desgheaţă ; drumurile 
neîngrijite se desfunâă şi roatele carelor intră în nămol până în 
osie. Vai de vite şi drumeţ! Apoi podurile de gheaţă de pe riuri 
se înmoae, trosnesc şi se rup în sloi plutitori ; apele se umilă; 
undele se năpustesc vijelioase peste maluri, sfăramă poduri şi mori, 
înneacă semănături şi sate, Vai de cei ce n'au îngrijit Qe vreme 
să se lupte cu primejdiosul vrăşmaș! 

Fii cei buni ai Patriei m'au însă nici-o grijă. Ei şi-au făcut 
drumuri bune, le-au împietrit — şi nu se tem de noroae. Ei fac 
peste rîuri poduri trainice care înfruntă valurile; ei sapă albia rîu- 
rilor şi ridică malurile, ca să nu se reverse; ei nu pregetă la muncă 
şi din vreme ca să nufie o jucărie în mânile naturii, Şi după ce 
s'a liniştit din partea aceasta, ei au destulă vreme să se,bucure de 
frumuseţile primăverii, de frumuseţile ţării ce tresaltă sub razele 
soarelui. Ce e mai frumos atunci ca primăvara în patria noastră? 

Următoarele bucăţi ne arată dulceaţa primăverii în ţară la noi, dulceaţă pe care ori-ce bun fiu al Patriei trebue s'o fi simţit. 
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II. Tractarea. — Vom citi-o împreună cu elevii, strofă cu 

strofă, şi, după fie-care strofă, vom pune pe elevi să resume impre- 

siile notate de poet; vom explica expresiile greu de înţeles; vom 

comenta părţile frumoase, cu deosebire ultimele versuri din 

strofa III. 

Vom face apoi observaţia că în Sfârşitul ernei poetul, vorbind 

de frumuseţile primăverii, nu ne spune nimic de pasările care 

vin la noi o dată cu primăvara: de berze (care moldovenesce se 

zic cocostârei), rândunici, ciocârlii, ciovlici sau nagâţi, ete.; dar 

că despre ele poetul vorbeşte în bucata Oaspeţii primăverii. 

Această bucată o vom citi în acelaş mod cu elevii, explicând cu 

deosebire înţelesul strofei IV. 
III. Aplicația. — Elevii vor învăţa pe de rost Sfârşitul ernei ; 

vor citi Oaspeți primăverii ; vor şti expresiile şi vorbele explicate 

- din aceste bucăţi; vor şti să povestească Povestea Ciocârlie. 

  

94. 

OSPEȚII PRIMĂVERII 

In fund, pe cer albastru, în zarea depărtată, 

La Răsărit, sub sore, un negru punct s'arată: 

E cocostârcul tainic, în lume călător, 

Al primăverii dulce iubit prevestitor. 

EI vine, se înalță, în cercuri line sboră, j 

Şi, repede ca gândul, la cuibu-i se coboră; 

lar copilaşii veseli, cu pieptul desgolit, 

Alârgă, sar în cale-i și-i dic: «Bine-ai sosit !» 

In aer ciocârlia, pe case rândunele, 

Pe crengile pădurii un roi de păstrele, 

Cii-o lungă ciripire la s6re se "ncăldesc 

Și pe de-asupra bălții nagâții se "nvâriesc. 

Carte de citire cl. Il, Dragomirescu. 2
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Ah! iată primăvara cu sînu-i de verdsţă! 
In luncă-i veselie, amor, sperare, vi6ță 
Şi cerul şi pămintul preschimbă sărutări 
Prin rage aurite și vesele cântări. 

V. Alecsandri, 

(1821—1890). 

  

25. 

POVESTEA CIOCÂRLIEI. 

Pe întinderea cerâscă nu se află, în zori, nici 
un nouraş, nici un semn de furtună. Numai stelele, 
aceşti ochi veghetori ai nopții!), se ved strălucind 
în depărtare prin nemărginitul spaţiu. 

Tot ast-fel e şi pe întinderea pămîntescă. Numai 
unde şi unde?) se aude murmurul vre-unui rîurel... 
lară pânele?) cele. verdi şi fânețele cele încărcate 
de tot felul de floricele frumâse şi mirositore se 
întind pe şesurile câmpiilor. 

Dar iată !... zorile se ivesc şi cu ele împreună 
se deștâptă o păsărică din somnul ei cel dulce de 
peste nopte. Ea se scolă din roia cea r&coritore şi 
bine-făcătore a dimineţii şi, cântând răsunător, se 
înalță în cercuri spre cer până nu se mai vede. 
Apoi, tot în cercuri, se scoboră, iar când e ca de 
vr'o dori& prăjini) de sus de la pămînt, ca o săgstă 

1) (metaforă]: aceste vorbe ne silese să asemenăm în mintea nâstră 
stelele cu nisce ochi ce vegheză totă n6ptea. 

2) din loc în loe 

5) semănăturile, grânele 
4) ca de vre-o dece-cincispredece metri,
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se lasă în jos, spre cuibuşorul s&i cel durat5) pe 
faţa pămîntului. 

Acestă păstrică e ciocârlia. 
Pe cât însă de sonor6) şi de atrăgător e cântecul 

acestei păs&rele, pe cât de plăcut e timpul când 
ea cântă ; pe atâta, şi pote mult mai atrăgătore şi 
mai frumose, sînt legendele ?) ei. 

Eacă una din aceste povești din Bucovina 8): 

Aii fost odată, în părţile Răsăritului, un împerat şi o 
împărătesă. 

Ei trăiau în pace şi se bucuraii de tâte bunătăţile, numai 

un singur lucru le lipsia: n'aveaii nici un prunc. 
Ce n'aii făcut? Intrebat-aii pe toți omenii cei înveţaţi 

ai împărăției, pe toţi vracii?) şi doftorii. Ba, la urma ur- 
melor, când vădură că nimeni nu-i pâte ajuta, alergară 

şi pe la vrăjitore. 
Dar de geaba! 
Intr'o di, după ce pierduseră tâtă nădejdea de prunc, făcu 

împăratul o petrecere mare, la care se adunară, toţi sfet- 

nicii:0) împărăției sale împreună cu soțiile lor. T6te ma- 
mele, câte eraii de faţă, se bucuraii şi îşi legenaii pruncii 
în braţe, numai împerătesa era forte tristă, pentru că 

ea nu avea nici un prune, pe care să-l desmierde. 
Iată însă că, într'o nâpte, după acea petrecere, i se 

arată împăratului în vis o babă betrână 1), care îi dise : 

5) cel clădit, făcut, zidit. 

6) răsunător, 

7) poveștile. 

8) Până aci am avut o descriere, de aci încolo avem o naraţiune, 

9) doftorii iscusiți ; magii. 

10) sfătuitorii ; dregătorii ; consilierii, 

11) baba este totdcuna bătrână; vorba «bătrână» pusă pe lângă 

«babă» e de prisos: e nn pieonasm, In vorbirea populară pleor asmely 

sînt dese.
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„__— Inălţate Imperate ! bucură-te, că împerătesa va nasce 

un prunc. Numai să mârgă la pârăul din pădurea din 
marginea oraşului şi să bea apă dintr'însul. 

Imp&ratul, cum se zări de giăă 12), se duse la împără- 
tesă şi-i spuse tâte din fir în per). Imperătesa nu mai 
putu de bucurie, când audi; şi, fără a pierde mult timp 
în zadar, se porni şi se duse la pârâul din pădurea cea 
verde şi b&u apă dintr'însul. Nu mult timp după acesta, 
împerătesa îşi vedu visul cu ochii 1), şi născu o copilă 

forte frumosă. Copila acesta crescea într'o di ca întrun 

an, şi întrun an ca în dece... Cine o vedea adi, mâne 

n'o mai cunoscea, şi cu cât crescea mai mare, cu atât 

se făcea mai voinică şi mai frumosă. 
După ce crescu copila şi se făcu fată în flore :5), începu 

a eşi în tote dimineţile şi serile la plimbare, ca să pri- 

vescă resăritul şi apusul Sorelui; şi, privind de multe ori 

cum resare şi apune, ea se îndrăgi :5) de dinsul. 
Intr'o bună dimineţă, ne mai putend trăi fără Sore, îşi 

puse în gând să plece în lume după el. Insă, ca o copilă 

bună ce era, împărtăşi acestă dorinţă şi maicii sale. Dar 
maică-sa nu voi s'o lase să plece nicăeri. Ea împărtăși 
apoi dorinţa sa şi împe&ratului, dar nici el nu voi s'o lase 
să plece, căci amândoi o iubiaii fârte tare, şi nu sciii ce 

s'ar fi făcut de scârbă 17), dacă singura lor fiică i-ar îi 

părăsit şi sar fi dus cine scie unde. 
Copila de supărare începu a se usca pe piciore '8) şi în 

curend slăbi aşa de tare, că de abia se putea urni1) din 

12) cum se crapă de diită 

13) de-a fir a păr; cu amănuntul. 

14) i se împlini dorinţa. 

15) fată mare, 

16) începu să-i fie drag, să-l iubescă, să tină la el. 
17) întristare ; mâhnire mare. 
18) a slăbi, fără să fie bolnavă în pat. 
19) mişca.
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loc. Vedend acesta, împăratul îşi călcă pe inimă 2), îi dete . 
„bine-cuvîntarea părintescă şi tote cele trebuinciose de drum 

şi o lăsă să se ducă în lume după S6re. o 
Copila, după ce-şi luâ rămas bun de la părinţii săi, se 

porni spre Răsărit şi se duse, se duse timp îndelungat, 

până ce ajunse la o apă mare, ce curgea forte repede. 

Ce să facă ea acuma? căci pod peste apă nu era şi 

a înnota nu scia ; şi, chiar de ar fi sciut, tot i-ar fi fost 

peste putinţă s'o trecă. 
* Tată însă că, pe când sta ea aşa frămiîntată de gân- 

duri 21), vedu că ese din apă o zînă, care îi dise: 

— Gândul tii ţi se va împlini, dar fericită nu vei fi, 

fiind-că ţi-ai lăsat părinţii şi nu ţi-a fost milă de ei. 

Şi, cum rosti cuvintele acestea, îndată se făcu un pod 

peste apa cea mare şi fata de împărat trecu dincolo. 

“ Tar după ce trecu, călători iarăşi mai departe şi se duse, 

se tot duse, până ce ajunse la o babă bătrână, care păs- 

cea un cârd de gâsce. Baba, cum o vădu, îndată o în- 

ivebă, de unde vine şi încotro merge ? Fata împeratului 

îi spuse tote din fir în păr, iar baba îi dise: 

— Ei, draga mătuşii, aş putea să-ți scurtez mult calea. 

'—:Dacă mi-ai scurta-o, dise fata, mare bine mi-ai mai 

face, mătuşică ! Şi, Dâmne ! cum ţi-aş mai mulțumi pentru 

fapta dumitale! i 

Baba, măgulită :2) de vorba fetei, îi dete în mâna dreptă 

un pomişor, iar în mâna stângă un inel forte mie, şi îi 

dise să facă cruce cu pomișorul, că are să fie bine. Fata, 

o ascultă, şi ... deodată se vădu ridicată în aer şi dusă 

fără să scie cine o duce; şi, cât ai clipi din ochi), ajunse 

la palatul Sorelui. 
Pe dinaintea palatului curgea un rîii limpede ca lacrima 

  

20) se înduplecă cu greutate. 

21) nedomerită ; nedumerită 

22) linguşită ; mângâstă, 

23) într'o clipă.
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pe care-l păzea un moşneg. Cel ce vrea să trecă riul 
trebuia să plătescă betrânului un ban de argint; alt- 

minteri, un an întreg trebuia să rătăcescă prin lume. 
Călătorea nâstră luâ îndată inelul, ce l-a fost căpetat 24) de 
la baba cea bătrână, şi i-l dete moşnâgului, ca s'o trâcă 

de ceea parte 5). Bătrânul luâ inelul şi o trecu dincolo, fără 
să mai întindă multă vorbă 2%) cu dînsa. 

Ast-fel sosi ea la porta palatului, intrâ încetişor în 
ogradă 27) şi ajunse la uşă. Lângă uşa palatului se afla un 
câne mare, cu doii€ capete. El, cum o zări, începu a lătra 
forte tare şi vru s'o sfâşie. Muma S6relui, cum audi cânele, 

eşi afară ; şi, vedend pe căl&târea n6stră, o întrebă răstit: 

— Pe cine cauţi tu aici? 
„Fata, nesciind cine e acea bătrână şi nesciind ce e pre- 

făc&toria şi minciuna, r&spunse : 
-— Ei caut pe mult iubitul şi doritul Sore, după care 

alerg de atâta vreme ! 

Audind muma S6relui aceste cuvinte, se făcu foc de 

mânie şi începu a o blestema, dicend: 
— Tu ţi-ai părăsit părinţii; dar eă nu vrei să-mi 

părăsesc feciorul ! Blestemată să fii, că ai îndrăsnit a veni 

până aici, ca să amăgesci pe fiul meii!... In pasăre să te 
prefaci, şi pasăre să r&mâi în vecii vecilor ! 

Şi, într'adevăr, îndată ce baba rosti cuvintele acestea, 
tingra copilă, mai "nainte de a da ochi cu23) Sorele, 
se prefăcu în ciocârlie. De atunci şi până în diita de 
astădi ea nu l-a uitat; şi, când e frumos şi senin afară, 
se înalţă cântând spre cer, către dinsul. 

După S$. Fi. Marian. 

NR 

  

24) ce-l căpătase, dobindise, primise. 
25) pe partea cea-l-altă. 
26) tără s'o mai întrebe de unde vine şi unde se duce. 
27) curte, 

28) de a vedea pe.



26. 

PASCELE 
  

De Pasci, în satul vesel, căsuțele *nălbite 

Lucesc sub a lor malduri de trestii aurite 

Pe care cocostârcii, înfipți întrun picior, 

Dai gâtul peste “aripi tocând din ciocul lor. 

Un scrânciob, mai la vale, pe lângă el adună 

Flăcăi şi fete mândre, ce rid cu voe bună; 

Și ?n sunet de vidre, de cobze. şi de naiă 

Se 'ntârce hora lină, călcând pe verde plaiii. 

Bâtrâni cu feţe stinse, Români cu feţe dalbe, 

Românce cu ochi negri și cu ștergare albe, 

Pe &rba r&sărită fac praznic la un loc 

lar pe'mprejur copiii se prind la luptă *n joc. 

V. Alecsandri. 
(1821 —1890)- 

SPT 

27. 

A DOUA INVIERE 

Prim pomi e ciripit şi cânt, 

Văzduhu-i plin de-un roșu sore, 

Şi 'sălciile 'n albă flore — 

E pace 'n cer şi pe pămini: 
Resuflul cald al primăverii 
Adus-a dilele “nvierii.
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Şi cât e de frumos în sat! 
Creştinii vin tăcuţi din vale 
Şi doi, de se 'ntâlnesc în cale, 
Işi dic: «Christos a înviat!» 
Și ride-atâta s&rbătore 
Din chipul lor cel ars de sore. 

Biserica, pe d6l mai sus, 
E plină astădi de lumină, 
Că 'ntrega lume este plină 
De-acelaş gând, din cer adus: 

„In fapta nostră ne e sortea 
Şi vicța este tot, nu mortea. 

E linişte. Şi din altar 
Cântarea'n stihuri repetate 
Departe până'n văi străbate — 
Și clopotele cântă rar: 
Ah, Doamne! să le-audi din vale 
Cum rid a drag şi cântă-a jale! 

Pe del se sue *ncetişor 
Neveste tinere și fete, 
Betrâni cu €rna vieții 'n plete 
Și ?ncet, în urma tuturor, 
Vedi şovăind câte-o bătrână 
Cu micul ei nepot de mână... 

G. Coșbuc. 
SN O Ir 

OBSERVĂRI METODICE!). — 1. Pregătirea. — Şi cum nu 
se teme de înviforiîrile firii, totaşa Românul adevărat nu se teme 
de îndatoririle credinţei strămoşeşti. Când cerul se luminează şi 
razele soarelui deșteaptă pămîntul ; când firele mijese în earbă şi 
— a 

1) La 26, 27. 
*
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mieii sburdă; când berzele şi rândunicele vin la cuibul lor şi 

lanurile semănăturilor de toamnă saltă în spornicia verdeţii —bunul 

Român nu pregetă «să-şi muncească trupul cu straşnică cumpătare 

şi sufletul în aspră pocăință», în amintirea patimilor suferite de 

fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Şi nu pregetă, pentru 

că bunul Român e _ sănătos, cumpătat şi răbdător. El ştie să-şi 

înfrunte poftele, şi să şi le 'nfrâneze ; el ştie ast-fel să se facă vrednic 

de numele de creştin ce-l poartă. Şi nu din frica unei pedepse in 

viaţa viitoare face el aceasta, dar pentru că vrea şi pentru că 

poate. Iar, cel ce ştie să-și înfreneze pornirile, atunci când ar putea 

prea uşor să se lase în voia lor, acela e puternic ; şi cu atât mai 

mult va avea putinţa să-şi cumpănească faptele când ele vor fi să 

se potrivească cu pornirile înalte ce-l vor duce la realisarea patriei 

celei mari. 

Şi constrîngerea la care se supune, tocmai în vremea când firea 

se deşteaptă, îi dă prilejul nu numai să-și întărească voinţa, dar 

şi să se bucure cu mult mai mult la sărbătorirea celei mai înălţă- 

toare sărbători, care chiamă pe toţi la viaţă — sărbătoarea Paștelui. 

Frumoasa sărbătoare în amintirea celui ce a înviat și ne-a înviat 

sufletele, chemându-le la credinţă, la nădejde și la iubire —e și 
mai frumoasă prin faptul, că întregul întins al ţării în acest timp 

se găseşte reînviat din amorţirea ernei. — În bucăţile următoare, 

vom vedea cum se deşteaptă sufletul Românului la viaţă şi ce 
frumos petrece el această sărbătoare, care se împodobeşte de îru- 

museţile Patriei îmbogăţite din viaţa plantelor și animalelor. 

II. Tractarea. — Vom citi mai întâi noi toată bucata Paştele; 

apoi cu elevii, strofă cu strofă, scoțând cele trei idei ce se clasifică 

după loc.: 1. Casele cu berzele. 2. Serânciobul și hora. 3. Praz- 

nicul şi jocul copiilor. 
Indată apoi vom trece la bucata A doua înviere, care e ce-va 

mai complicată şi-o vom citi de la început parte cu parte, fixând 

tablourile din fie-care strofă : I. Păsările, cerul, plantele, lumea 

întreagă e în sărbătoare: Paştele au venit; Il. 1. Satul e frumos: 

creştinii îşi spun Christos a înviat; 2, Biserica e plină de lumină— 

şi din ea sufletele oamenilor se pot umple de lumina vieţei. 3. Slujba 

bisericească s'aude: clopotul resună; III. Oamenii de toate vâr- 

stele se văd ducându-se la biserică, să-şi umple sufletul de lumină. 

III. Aplicația. — Elevii vor şti pe de rost Paştele, vor scrie 

şi vor învăţa expresiile şi vorbele din Paștele şi A doua înviere, 

Composiţia va avea ca titlu «Paştele», iar ca temă «cum 

se petrece la Paște».
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23. 

TRANDAFIRUL DE CÂMP 
  

Spun Românii că la început, când sai adunat tt 
lemnele şi au făcut sfat, ca să-şi al6gă împărat, a luat 
Dumnegei cuvântul şi a îmbiat pe Viţă cu acislă 
vrednicie. 

Insă Viţa a răspuns că nu pOte primi, dedrece ea face 
p6mă, şi din pâma ei se face vin, care e pentru toli, 
trebuinţa. Ast-fel ea are destulă greutate pe capul săi 
nu pâte să mai ia şi grijile împărăției. 
Vădând Dumnegei că Viţa nu se prinde a fi împărat, 

a îmbiat pe Măsliv, numit almintrelea și Oliv. Insă nici 
Măslinul nu a primit acâstă ondre, dedrece şi el e la 
t6tă trebuinţa: buniGră când se face vre-o pomană sai 
vre-o masă întru pomenirea celor morţi, trebue să fie 
şi măsline. 

Vădând acâsta, a îmbiat Dumnedei pe Trandafirul 
de câmp, să tie împărat al lemnelor. Trandafirul de câmp 
a primit bucuros. Iar Dumnegei l-a bine cuvîntat să fie 
el împărat peste i6te lemnele de pe faţa pămîntului și nici 
un duh necurat să n'aibă putere asupra lui. Şi astfel 
a rămas Trandafirul de câmp până în dia de adi. 

De aceea Românii din unele părţi ati obiceiă să pună. 
în s6ra din spre Sfîntul Gheorghe, rămurele verdi de tran- 
dafir la ferestrele caselor şi în glii pe stâlpii porților 
şi ai portiţelor şi pe la straşinele caselor, — pentru că 
de dinsul, şi deci şi de casă, nu se p6te apropia nici un 
duh necuraț. 

Ba: mulţi Români îl 'sădesc în livedile lor, pentru că Trandafirul de câmp e bine-cuvîntat de Dumnegei și 
are dar să depărteze nu numai duhurile necurate, dar 
şi tote relele. 

După S. Fi. Marian. 
SO oo



29. 

ARMINDENUL 
  

In frumâsa n6stră ţară luna florilor sosesce; 

Cu senin şi cu lumină diua se împodobesce; 
Pe mlădiţa mugurie frunzele se desvălese, 
Şi de pulbere de aur fluturaşii strălucesc. 

Prin livegi acum s'arată pâlcuri vesele de lume ; 

Om cu om se înfrăţesce, tâte vorbele sînt glume; 

Spre ogăre cerul cată cu ochă bine-voitori, 

Şi pe feţele voioase bucuria pune flori. 

Jos pe 6rbă staii întinse Idăicere înflorite, 

Şi pe ele se răsfaţă străchinile smâlțuite; 

Pânea albă stă alături cu mălaiul aurii, 

Iar departe mari ulcioare cu pelin şi cu rachii. 

La o vatră pe cârlige spânzură ceaunul mare, 

Şi alăturea aşteptă melesteul țărănesc ; 

Mielul gras încet, a lene se învârte în frigare, 

Şi găluscele cu clocot în ulcele se stădesc. 

Jos, sub nucul aromatice, toţi la umbră se aşadă: 

Cobza, naiul şi vidra pe Armânden îl serbâză ; 

Sus paharul se ridică, sănătăţile pornesc, 

Şi, cu cât se trece vinul, vorbele se îmmulţesc.... 

Un moşn6g cu barba albă, vec bătrân cu gheba 'n spate, 

Dice: «Multă sănătate! meseni void de prin sate ; — 

De voiţi o primăvară cu flori albe de la Raiv, 

După datinele ţării, să cinstim pe întâiu Maiu ;
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Şi, de vreţi coșare pline şi de vreţi pline kambare, 
Luna rodelor iubite o primiţi voios cu vin; 
Iar de vreţi în bolobâce să nu prindă vinul flore, 
Faceţi, cum făceai străbunii: la Arminden beţi pelin». 

N.  Beldicenu. 

AP 

  

OBSERVĂRI METODICE!). — 1. Pregătirea. — Paștele sînt 
începutul şirului de sărbători care fac ca Românul, în creştineasca 
lui credinţă, să se bucure și mai mult de frumuseţile din ce în ce 
mai covârșitoare ale primăverii. Ba încă, spre a dovedi, că nu 
e numai creştin, dar că în sângele lui curge sângele viteaz din 
care se trage, pe lângă sărbătorile creştinești, el mai păstrează 
datine şi obiceiuri din timpurile vechi, de pe când nu era creştin, 
iar aceste datini şi obiceiuri îi dau prilej de frumoasă petrecere 
în bogăţia de flori, verdeață şi cer senin ce-i împodobeşte ţara. 
Şi pe fie-care din aceste datini şi obiceiuri vechi el le explică 
prin fel de fel de poveşti, care de care mai frumoase. De ce în 
unele părţi Românii pun în seara de Sfîntul Gheorghe ramuri de 
trandafiri pe la ferestrele caselor ? De ce în alte părţi pun des- 
de-dimineaţă, la aceeaşi sărbătoare, brazde de earbă ? De ce petree 
în ziua de întâi Mai și beau pelin ? De ce poartă pelin la brâu la 
Injumătăţirea praznicului 3 De ce joacă la Moşi călușarii? Pentru 
multe din aceste obiceiuri şi datine moştenite din moşi strămoși, 
Românii, mai cu seamă cei de la țară, care au păstrat viaţa româ- 
nească mai curată, au găsit câte-o poveste îrumoasă care să înte- 
meeze obiceiul sau datina și s:0 facă mai atrăgătoare. — In bucata Trandafirul de câmp vom vedea cum Românii din unele părţi 
(Bucovina) îşi explică de ce pun în seara ae Sf. Gheorghe ramuri 
de trandafiri de câmp pe la casele lor, iar în bucata Armindenul, 
arătându-ni-se, ce frumos petrec Românii la 1 Maiu, ni se explică 
prin gura unui bătrân, de ce trebue să bea Românii pelin la această 
se&rbătoare necreştinească, dar moştenită de la străbuni, . II. Tractarea. — Vom citi mai întâi cu elevii Trandafirul 
de câmp, 

Vom insista asupra motivului pentru care atât Viţa cât şi Măs- 
linul mau vrut să împărăţească peste «lemne». In adevăr, Măceşul 
'are nici o întrebuințare : florile lui frumoase, trandafirii, se scu- 
tură, când le atingi, dar sînt cu aţât mai plăcute când le vezi încăr: 
Îi NI 

1) La bucăţile 28, 29.
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când ramurile gingaşe ; poamele lui, care de departe rumenege cu 

roșaţa lor vie înfăţişarea-i plăpândă, iarăşi nu se întrebuinţează 

la nimie; şi tot aşa, trunchiul și mlădiţele lui; nu 'sînt de nici un 

folos arzându-le, iar de cioplit, sînt prea subţiri şi prea fragede. Ca 

şi un împărat Măceşul are vreme să împărăţească, şi aci: vedem 
minunata intuiţie a poporului nostru care l-a închipuit pe el de 

împărat al lemnelor. Din contrăşViţa face struguri, Măslinul -măs- 

line ; iar vinul şi unt-de-lemnul fac atâta trebuinţă omului. Ele sînt 

«lemne» folositoare, slujesc pe om, sînt supuse omului: când să 

mai împ&răţească ? 

Vom trece apoi la bucata Armândenul. Vom cit. -o mai întâi a noi 

repede arătând că cuprinde trei părţi, care nu se potrivesc întocmai 

cu cele trei părţi ce trebue să deosebim la o descriere. 1. Descrierea 

primăverii (în care se cuprinde și întroducerea: «sosește. luna 

Maiu», şi o parte din desvoltare); 2. Descrierea petrecerii, şi 

3. Inchinarea bătrânului care explică obiceiul de a bea pelin la 1 

Maiu (în care se coprinde şi încheerea: «la Arminden beţi pelin»). 

Apoi vom citi-o parte cu parte, împreună cu elevii, explicând 

expresiile subliniate şi atrăgând atenţiunea. cu deosebire asupra 

frumoasei metafore : 

«Şi găluscele în clocot în uicele se sfădese» 

precum şi asupra antitesei : luna roadelor — vin; luna florilor — 

pelin, din ultima strofă. 
III. Aplicaţia.— Elevii vor şti să povestească Zrandafirul de 

câmp; vor şti să citească Armindenul, deosebind cele trei părţi; 

vor cunoaşte expresiile şi vorbele. 

Composiţia: titlu: «Intâi Maiu»; tema : «Să se povestească 

în formă de sctisoare petrecerea de întâi Maiu». 

  

30. 

PÂRÂUL 

Prin fânaţele "'nflorite, cu frumâse albastreie, 

Curge ca o bucurie pâră€şul cristalin 

Şi tot curge şi tot smulge de la maluri floricele, 

Şi la vale le tot duce legănate pe-al lui sin.
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Sub o salcie pletâsă valul dârme şi suspină, 
Crengile în jos lăsate păn” la apă se cobor; 
Cârtița sub moșinde duce traii făr' de lumină, 
Şi din 6rbă scâte capul şârpele şuerător. 

Peste apă săgeteză rândunica cea voi6să; 
Pe o trestie subţire, dotiă presuri sfătuesc ; 
Fac buraticii a pl6e prin fânaţele pletose, 
Şi prin papura cea verde brâscele orăcăesc. 

Zarea bate şi tot sare, când pe-o crângă când pe alia, 
Şi pe lunca învergită cântă cucul de ROroc ; 
Cu aripele întinse stoluri trec bâ/laniă balta ; 
Indoind gâtul pe spate, berzele tâcă din cioc. 

Pe sub s6re ciocârlia se alintă 'n ciripire, 
Cerul rîde, apa rîde; fluturașul argintiă 
Inăibesce, în albastru, ca un fulg de fericire ; 
Iar în apă se-oglindesce s6rele cel aurii... 

N. Beldicenu. 

31. 

COSITUL 

Faptul gilei se aprinde pe a delurilor frunte 
Şi-un rii falnie de lumină se revarsă peste munte, 
Erba c6ptă strălucesce; ea se clatină la vânt 
Bia ei umbră lin se mişcă în dungi negre pe pământ. 

Iată vin cosaşii veseli; se pun rând. Sub a lor c6să 
Câmpul ras rămâne verde, ca o apă lumindsă :. Unii brazdele răstârnă, alții în căpiți le-adună, 
Le clădesc apoi în stoguri şi cu stu, le încunună.
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Mai de vale 'n cea dumbravă, cu poâna tăinuită, 
Unde umbra pare verde şi de flori e 'mbălsămită, 
Cosele pe nicovală zăngănesc răsunător... 
Din căpiţă în căpiţă dumbrăvenca saltă 'n sbor. 

V. Alecsandri. 

(1821—1890). 

82. 

LEGENDA PREPELIȚEI 

Dice că!) dintr'un început prepeliţa a fost t6tă roşie 
la pene; dar, neplăcându-i acest vestmînt roşu şi 

voind să aibă altul mai frumos, se duse la Dumnegei, 
şi-l rugă să-i dea altul. Atunci Dumnedei se supărâ 
pe dînsa, că nu se mulțumesce cu vestmîntul ce i l-a 
dat, o prinse de câdă şi o aruncă într'un vas plin cu 
cenuşă, de care se umplu pe tot trupul. Iar parte din 

câda ei rămase în mânile lui Dumnedei. 
Prepeliţa, supărată de acâstă primire neașteptată, 

eşind din vasul cel cu cenușă şi mergând la un pom, 

începu a-şi freca şi a-şi spăla penele. Dar, frecându-le și 
spălându-le, se umplură de cenușă şi cele care mai 

"nainte rămăsese roşii. De-atunci e prepeliţa împestri- 

ţată, cu pene roşii şi cenușii, şi n'are c6dă. 

S. FI. Marian. 

  

aaa ati 

OBSERVĂRI METODICE ).— 1. Pregătirea. — Acum primă- 

vara e în toiul ei, și de la Dunăre până ?n vârfurile Carpaţilor, 

țara noastră se desfăşoară ; şi de la Carpaţi în trei părţi : în spre 

Răsărit, spre Miază-noapte, spre Apus, până la Nistru şi până la 

Tisa, se desfășoară, ca un raiu, pămînturile româneşti. Ii saltă 

1) Se dice că; popular: «ci-că». 

2) La No. 30, 31, 32.
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inima privind întinsele ape ale Dunării, albe, încete dar puternice, 

cum par'că fug de malul de dincolo, pietros şi uscat, şi se furișează 

prin verdeaţa trestiilor, păpurișurilor şi semănăturilor verzi și 

aurii de pe malul nostru. Şi cu cât mergem mai spre Miază-noapte 
cu atât verdeaţa sporește, viaţa se îmulțeşte: mai întâi pe câmpiile 

bogate, unde privirea se pierde până'n zare, lunecând voios pe 

"de-asupra holdelor mângâeate de adierea vântului leneş; mai apoi, 

" în văile rîurilor, între cele două coaste îmbrăcate cu păduri verzi 

şi sate albe, întinsele fânețe în care cântă pitpalacele și cârsteiul 

şi unde locusta și greerii scârţâe de dimineaţă până seara, în 

duicele fâșiit al firelor de earbă ce se 'nălţa cu recunoştinţă 
către soarele cel aprins şi dulce; mai departe brâul dealurilor cu 
pomi și cu vii, brâu ce strînge mijlocul țării, lucrat cu ridicături și 
scobituri de smarand, livedile şi viile, în care strălucesc diamante, 

coperișurile hramelor isbite de soare ; tot mai departe, tot mai sus, 

muscelele pline de livezi, de păduri şi de pășuni cu flori mirositoare; 

și, în sfârşit, sus de tot, pe culme, munţii uriași, cu codri ne- 
pătrunși, cu stânele de oi pe podișurile înverzite și cu vârfurile 
pleșuve unde tot se mai vede iei şi colo câte-o pată albă și curată 
de zăpadă. — Şi din cele-l-alte trei părţi ale lumii românești, plecând 
de la Miază-noapte, de la Răsărit, de la Apus, vom găsi mergând 
către miezul ţării, ca şi de la Miază-zi, fermecătoare câmpuri, 
îmbătătoare dealuri şi ameţitori munţi, frumuseți după frumuseți, 
până la Carpaţi, oerotitorii neamului nostru. 

In bucăţile următoare vom vedea şi vom simţi unele din aceste 
frumuseți şi vom învăţa să preţuim și mai mult frumuseţea ţărilor 
române şi cât de mult trebue să ne fie legate de ele inimele noastre 
de fii adevăraţi ai Patriei. 

II. Tractarea.—1. Vom anunţa subiectul bucății Pârâul, şi 
vom provoca elevii să-şi aducă aminte de frumuseţile ce se găsese 
la un pârâiaş care trece printr'o luncă înverzită, plină de fân. 
După ce elevii vor enumă&ra unele din aceste frumuseți, vom începe 
împreună cu diînşii citirea poesiei, cerând necontenit explicații 
asupra impresiunilor din poesie, și căutând ast-fel să întregim 
nota dată de poet, cu alte note particulare date de elevi ; iar unde 
ei nu vor putea face aceasta, vom interveni noi cu lămuriri. 

Când vom da de rândunică şi presuri, vom aminti şi prepelița 
sau pitpalacul care face să r&sune fânețele cu cântecul lor. Cu acest 
prilej vom da elevilor să citească acasă Legenda Prepeliței în care 
vedem cum poporul îşi explică culoarea penelor ei, şi pe care 0 
vom pune în legătură cu cele-l-alte legende ştiute. 

2. Vom trece apoi la bucata Cositul, arătând că ţara e frumoasă
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nu numai când Românul povesteşte şi petrece, dar şi când mun- 

cește, şi mai cu seamă când munceşte în frumoasele zile de Ia înce- 

putul lui Iunie. Cu această ocasie putem aminti bucata «Plugurile» 

din cl. 1. - 
O vom citi împreună cu elevii, explicând expresiile grele. și 

o vom analisa după indicaţiile de mai jos. 

III. Analisa.— Nu vom analisa «Pârâul»; vom analisa însă 

«Cositul» care are momente bine lămurite : Ă 

I. Introducerea: Despre ce e vorba? Barba coaptă, în 

faptul zilei, aşteaptă cositul, strălucind în lumina soarelui. (Inainte 

de coasă). [H. Desvoltarea: Cum se face? (Aci, având o 

bucată descriptivă cu caracter de succesiune, întrebuinţăm între- 

barea: «cum se face» ? iar nu «cum este»? şi răspundem enu- 

merînd deosebitele acţiuni ce constitue fapta descrisă. Şi anume, “ 

în casul de faţă :) 1. Coasa începe şi câmpul remâne neted în urma 

cosaşilor. 2. Fânul se strînge. 3. Cosașii bat coasele la umbra 

dumbrăvii. (In timpul coasei). Il. Incheerea: Ce urmează ? 

1. Pasările sboară pe cositură : semn că cositul sa sfârșit. 2. (Ne- 

exprimat, dar reeşind din simţirea ce ne produce poesia). Cositul 

este o muncă frumoasă! (După coasă). . 

IV. Aplicația. — Elevii vor şti să citească şi să spună înţelesul 

ambelor bucăţi ; vor citi singuri acasă Legenda Prepeliţei şi vor 

şti s'o povestească. 
Composiţie: titlu: <Cositul»; tema: «Frumseţea cositului 

la noi». 
aaa 

S3. 

MUNTELE GĂINA 
  

Departe de locuinţe omenesci, în singurătatea codrilor 

străvechi de bradi şi fag, Găina este unul dintre cei mai 

frumoşi munți ai Ardelului, iar numele îi este cunoscut 

departe, peste hotarele ţării nostre, din causa aşa numi- 

tului «târg de fete». 

Cărările de munte, care duc la el, se aştern prin fru- 

mâse păduri de fag şi printre livegi bogate ; ici-colea dăm 

de isvore şi pârae cu apă curată şi limpede ca cristalul. 

După o cale cam de doiiă ore de la Vidra, eşind din 

Carte de citire cl. II, Dragomirescu. 6
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păduri, ne apar cele doi& piscuri ale Găinei. Cel mai 
înalt dintre ele e pleşuv, cel-l-alt e acoperit cu făget, fiind 
împreunate printr'un mic podeiii. 

Locuitorii din Vidra povestesc că, odinidră, în vremile 
din betrâni, când şi în munţii Bihariei se lucrau băile, 
o găină de aur eşia din ele şi se aşeda pe acest munte, 
unde îşi avea cuibul cu oti& de aur. Găina acesta era 
«vâlva băilor». Anume, băeşii ai credinţa, că fie-care bae 
are vâlva ei, o fiinţă supra-naturală, care îmbogăţesce 
baea cu aur. Când vâlva părăsesce baea, în ca nu se 
mai găsesce aur, şi de aceea se crede că biâile părăsite 
nu mai aii vâlvă. Vidrenii voiaii să prindă găina cea de - 
aur, dar de geaba, că om pămiînien nu se putea apropia 
de tainicul ei cuib. Supărată însă de prigonirile Vidre- 
nilor, ea a sburat din aceste locuri şi şi-a aşedat cuibul 
pe munţii Roșiei. De atunci nu s'a mai găsit aur în băile 
din munţii Bihariei, şi ai fost părăsite, dar muntelui, pe 
care se dicea că se află cuibul cu otiăle de aur, i s'a dat 
numele de «Găina». 

De sus, de pe culmea muntelui, ni se înfățişeză una dintre 
cele mai mărcie şi mai admirabile privelişti. Privirea ne 
străbate departe, peste munţi şi văi. In ţinutul Abrudului 
zărim Vulcanul, apoi munţii Roșiei, Muntele-mare şi alte 
piscuri şi şiruri de munţi nesfârşite. Mai în apropiere, 
spre Micgdă-nâpte, dăm cu ochii de Zarea Bihariei, Pi6- 
tra-grăitâre, falnica Curcubetă şi alți uriaşi puternici ai 
munţilor Bihariei, de care se rezămă Munţii- Apuseni, r&s- 
firându-şi ramurile pe Arieş în jos. 

In munţi, peste tot, elementele naturii îşi descarcă pu- 
terile cu o furie grozavă. La Găina furtunile sînt năd- 
prasnice. Tunetele lovesc cu putere uricşă în culmile 
stâncilor, pădurea mugesce şi arbori seculari trosnesc, 
mişcaţi şi rupţi de furia viscolului. Muntele, cufundat în 
linişte şi tăcere, şi văile împrejmuitâre, în care numai 
tulnicul păstorilor se aude din când în când, r&sună de 

  

|
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sgomot şi urlete înspăimîntătore, până ce puterile naturii 

se stemperă, şi îutreg ţinutul, scăldat în radele aurii ale 
ssrelui, intră iarăşi în liniştea obicinuită. 

O dată pe an, pe la mijlocul verii, vin şi 6menii, de tur- 
bură liniştea Găinei. Aceasta se întâmplă, când se ţine în 
Găina «târgul de fete». 

Târgul de fete este o petrecere populară, după un târg 
neinsemnat. In diiia aceea văile şi luncile din împreju- 
rime se împoporeză cu mulțimea omenilor. Pădurile, 
atât de tăcute şi liniştite alte dăţi, în ditia târgului resună 
de glume, chiote şi cântece de veselie. Totul e în miş- 
care. Din ori-care parte venim, vedem, coborînd de pe 

culmile delurilor sai înaintând din văile adânci, cârduri 
după cârduri, bărbați şi femei, călare şi pe jos. Toţi se 
îndreptă spre Găina, toţi sînt îmbrăcaţi în haine s&rbă- 
toresci şi au merinde cu ei. Ici-colea vedem câte unul 

ducând furci, greble, tulnice, fluere, etc. ; alţii, cu deo- 

sehire Crişenii, duc spre vîndare în târg funii, 6le, 

pome şi legume. Ă 
Sus pe Găina avem alte privelişti. Omenii se adună 

pe podeiul dintre cele doi€ piscuri ale muntelui. Aici e 
jocul târgului, care în curând şi începe. Se vind şi se. 

cumperă lucruri pentru casă, apoitmâncare şi b&utură, şi 
nu lipsesc nici Slovacii cu năframe şi cartone, nici Jida- 
nii cu cercei, mărgele, flori artificiale şi alte mărunţi- 

şuri. 
Pe locul târgului, 6menii îşi aşedă merindele după plac, 

care unde vrea, dar totuşi se ţine o rânduelă dre-care. 

Anume Moţii cuprind partea de către Răsărit a podeiului, 
iar Crişenii din Bulzesci şi din alte sate se aşedă în par- 

tea de către Apus. Aşa a rămas obiceiul din bâtrâni. Caii 

sînt duși la o parte şi legaţi de țăruși, care sînt bătuţi în 

pămînt iarăşi din vremile bătrâne. 

Adevtratul târg nu ține mult: doii&-trei cesuri. Pe la 

10 ore, el se gătesce ; 6menii şi-aii cumpărat cele de trebu-
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inţă şi se aşedă pe erbă, să prânzescă din merindea adusă 
de acasă, apoi se începe petrecerea. Buţile cu vin se 
desfundă, lăutarii încep să cânte, iar în jurul lor se în- 
cinge jocul. Şi, cu cât încep a se goli butoele, cu atât 

veselia cresce, părechile j6că tot mai înfocat, chiuiturile 

se aud tot mai des. - 
Aşa petrec Moţii şi Crişenii la târgul din Gâina, pe 

&rbă verde şi sub cerul liber, până în spre seră, când 
sfintul sore se plecă spre Apus. Atunci Gmenii pornesc 
către casă, cârduri-cârduri, plini de veselie, ridând şi glu- 
mind. Unii, mai şăgalnici şi bine dispuşi, fac câte o posnă, 

de ride lumea de ei cu baz, şi li se duce vestea în şeple 

sate. Crişanul, iute la fire şi rei la mânie, fiind-că nu 
şi-a putut vinde 6lele, începe a le sparge cu bă&ţul, iar 
Moțul, voind ca dlele cumpărate să ajungă acasă mai 
iute decât el, le dă drumul din del şi până în vale. 

La Gâina legă cunoscinţă feciorii cu fetele, şi multe că- 
sătorii se pun la cale după acâsta. | 

Aşa este adi «târgul de fete» din Găina. 

S. Moldovan. 

34. 

CICOREA 

Pe pârâu de rouă 
Plimbă-mi-se, plimbă 5), 
Tin&ră mlădiță >) 
Prin rouă, desculță: 

  

1) repetiție, ca să arate că fapta are o durată mai mare (ține mat 
mult timp). 

2) tînără copilă fragedă, ca o mlădiţă, ca o rămurea (melaforă).
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Zina florilor, 3) 
Florea zorilor,) 
Rouiă adunându-și, 
Paharul umplendu-şi, 
Şi ea mi?) se crede, 
Că nimeni n'o vede. 

Dar-o a vădut$) 
Drăguţ sfintul Sore,1) 
Şi cum oa vEdut, 
Mult că i-a plăcut 
Şi n grabă-a mânat?) 
Doi luceferei,?) 
Peţitorii e€i.!0) 
În cas d'au intrat,!!) 
Ea i-a 'ntâmpinat 
ȘI mi!2) i-a întrebat: 
— «Doi luceferei, 
Ospețiorii mei,!5) 
Treceţi d'odihnuți 14) 
ȘI vă veseliți - 

3) împe&rătesa, cră&sa florilor. 

- 4) copila e ca o flre sădită şi înflorită în zori: e fiică a zorilor. 

5) dativ elic, pus pentru înlesnirea povestirii, El -pote să lipsescă, 

fără să se schimbe înţelesul. 

6) dar ca vădut-o» ; «o a vEdut», e o inversiune neîntrebuinţată astăqi. 

7) drăguțul S6re sfînt; Sârele cel sfint și drăguţ. 

8) a trimes. 
9) forma diminulivală («luceferei», în loc de «luceferi») ne arată că nu 

e vorba chiar de doi luceferi, ci de ființe omenesci, care pot fi desmer- 

daţi pentru calitățile lor. 

10) cei ce vin din partea unui flăcătă să câră în căsătorie pe o fată, 

11) după ce-ai intrat în casă; dacă (cum, îndată ce) ati intrat în casă. 

12) vegi 5. 

13) micii mei 6speţi (mici, fiind- -că sînt «luceferei»). 

14) de vă odihniţi, = ca să vă odihniţi 4 și vă odihniţi.
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Dar ei r&spundeaii, 
Din gură-i diceaui: 

— «Nam ven't15) s'odihnim, 
i Să ne veselim; 
. Ci-am ven't să pețim 16) 

Şi să logodim: 
Vrei!1). pe sfintul Sore, 
Că el e mai mare?» 18) 
Ea, de-i audi, 

3 Din graiii le grăi: 
îi — «Ba eti n'oiii voi 

Sore soțior, 19) 
i Că-i tot călător, 

Dia peste sate 
Și noptea pe ape».20) 

  

Doi lucelferei, 
Peţitorii ei, 
Se'ntorcend 2!) la Sore 
I-aii spus de urmare 22) 
Sorele s'aprinse 
De necaz, și dise: 

15) formă scurtată (sincopală) populară pentru : «venit». - 
16) să cerem în căsătorie. 

17) se înţelege de mire, de bărbat. 

18) e mai mare, fiind-că încăldesce şi dă vieță la tâte. Aci nue 
vorba de mărime în volum, ci de însemnătate. 

19) de soţie. | “ 
20) dia peste lume, peste useat, peste continent, şi nâptea peste 

ocean. Aci credința celor vechi, că sârele când răsare, răsare din mare, 
este vădită. Acesta se mai vede şi din faptul ca Sârele e numit sfint- 

21) inversiune pentru «întorcendu-se», 
22) ce s'a. întâmplat ; cum s'a urmat. Ş 
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— «Lăsa-ţi-mi-o n pace, 
Câ mi-o voit preface 
In “fragedă fl6re, 
Flore de cicore, 
Ci-ochii după s6re; 
Când oi r&sări, 
Ea s'o 'nveseli; 
Când oii asfânţi, 
Ea s'o ofili; 23) 
Când oi scăpeta, 24) 
Ea s'o aduna! %) 

Col. de Poesii populare, G. D. Teodorescu. 

  

ma 

OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea. — Trece primă- 
vara și vine vara : priveliștea ţării se sehimbă, dar rămâne tot îru- 
moasă. La șes, câmpiile scânteează, ca aurul în razele soarelui ; pe 
de margini, pe răzoare, cicoarea cea albastră străjuește, pe când 
macul cel roș s'aprinde printre spice pe întinderea lanurilor ; cio- 
cârlia îşi zice cântecul şi secerătorii vin cântând să ia rodul pămîn- 
tului, Dimineaţa pe dealuri și în văile dealurilor, unde Românul 
e vrednic, «de jur împrejur, nu mai vedem decât holde, fâneaţă - 
şi livezi. In aer e o răcoare dulce și un miros sănătos. .. Nici-un 
sgomot, nici-o mișcare, nici-o adiere de vânt nu se simte. Copacii 
cu îrunza neclintită par zugrăviți. Brobonit de rouă, pămîntul . 
doarme încă în lumina umedă şi nehotărită a dimineţii. ... Spre 
Răsărit cerul se dogoreşte, ea de bătaea unei flăcări; o pulbere 
fină de aur se ridică din spatele codrului şi se împrăștie în sus, 

ca şi cum ar sufla-o cu putere gura unui vulean. Poalele ușoare 

şi creţe de nori, ce plutesc pe bolta albastră, prind a se rumeni 

pe margini. Deodată o suliță de foc străpunge perdeaua de arbori, | 
Porţile zilei se deschid şi n valuri curge lumina pe văi, Pămîntul 

23) se va vesteji ; își va lăsa foile 'n jos, 

24) voiă apune. “ 
25) Când voiii asfinţi, ea îşi va strînge foile, «s'o aduna» (mnelaforă). 

Acestă fire o aii mai vădit «zorelele», «rochea rândunicei», ete., mai 

puțin «cicrea»,
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tresare de somn, vesel şi plin de viaţă, sub calda bine-cuvîntare 

a soarelui. | - 

«Casele albe ale satelor strălucesc prin livezile de pruni... casele 

vesele şi curate, livezile îngrăâite, curţile pline de păsări, fânul 

strîns cu îngrijire şi aşezat în pătueac, vitele grase și copiii ru- 

meni la faţă... Mirezme îmbătătoare se împrăștie în aer de pe 

fânețele bătute de soare.- Lanurile își leag&nă spicele. Pe costişe 
grânele coapte sînt împânzite de secerători. Cârduri de fete în 

cămăşi albe şi vâlnice roşii se pleacă muncii și îşi mişcă braţele 

în tactul unei doine. Dulce răsună valea de glasurile ior. Pe miriști 
şi pe codri alunecă încet umbrele călătoare ale norilor». (A Vlăhuţă). 

Iar la munţi brazii își schimbă haina, stejarii şi fragii se îm- 
bracă din nou; pe podişurile dintre munţi ard focuri la stână 

şi s'aude buciumul: rîurile şi pâraele încetează de a se mai rosto- 

goli vijelios ; ropotul dulce se aude printre stânci şi pe sub arini; 

“şi în 'na!tul cerului senin se înalţă vârfurile semeţe şi vecinice. O: 

răcoare dulce cheamă pe oameni de la oraşe la munţi, să-și odih- 

nească sufletul sdruncinat de muncă şi de griji. 

In bucăţile următoare vom vedea unele din frumuseţele: ce 

împodobese întinsul ţării. In «Muntele Găina» vom vedea ce fru- 

moși sînt munţii Fransilvaniei şi vom vedea cum se bucură Moţi 
şi Crşienii, Români din munţii Abrudului şi de pe Criş, de îru- 

museţele lor. In «Cicoarea» vom vedea cât de frumos Românii 

povestesc despre îloarea cea albastră, înflorată şi bătută, ce împo- 

dobește vara răzoarele grânelor. 

II. Tractarea. — Elevii o vor citi sub direcţiunea noastră, iar 

în timpul citirii, pe de o parte vom explica cuvintele și expre- 
siunile grele, pe de alta vom scoate în relief deosebitele părţi ale 

composiţiei. 

I. Introducerea: Despre ce e vorba? Muntele Găinae 

renumit pentru singurătatea, frumuseţea și târgul lui. II. Des- 

„voltarea: Cum este? A. Muntele: 1. Drumul până la Găina, 
2. Explicarea numelui lui. 3. Vremea pe Găina. B. Târgul: 
1. Timpul târgului. 2. Plecarea oamenilor la Găina. 3. Facerea 
târgului. 4. Petrecerea. 5. Spargerea târgului. 6. Intoarcerea de 
la târg III. Incheerea: Ce urmează ? Târgul de fete nu e ceea 
ce şi-ar închipui cine-va audind acest nuine. 
, III. Aplicația. — Elevii vor şti să citească, să analiseze şirul 
ideilor din Găina şi Cicoarea, vor şti înţelesul vorbelor. 

Composiţia: titlu: «Cicoarea>, temă. «Pentru ce spune 
poporul că cicoarea își închide foile după apusul soarelui ?>. In 
formă de scrisoare : un elev care a citit-o o povesteşte altui elev 
care n'0 ştie încă, 

Pon



35. 

GRAURIL. 

Cu firea ei cea ardetâre 
Sosit-a vara înapoi; 
Toţi pomii sînt în s&rbătore, 
In tei stă flore lângă flore... 
E dulce vara pe la noi! 

Când dimin€ţa se ivesce 
Din al văzduhurilor fund, 
Tot câmpul par'că "'ntineresce ; 
lar, deșteptată de pe prund, 
Cireda satului pornesce..... 

In urma ei un roiii de grauri, 
Ca nisce valuri cenușii, 
S'amestecă prin bălării, 
S'aședă *n corne pe la tauri, 
Fac fel de fel de nebunii. 

Până ce 'n zarea depărtată, 
Spre lacul lrist, se pun pe drum, 
Și, cum se duc, — acum și-acum, 
Se mai zăresc încă o dată, 
Ca remășița unui fum. 

Duiliu Zamfirescu.
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36. 

NOPTE DE VARĂ 
  

Zările, de farmec pline, 
Strălucesc în luminiş ! 
Sbâră mierlele 'n tufiş, 
Și din codri noplea vine 

Pe furiş. 

Car€ cu poveri de muncă 
Vin încet şi scârțâind : 
Turmele s'aud mugind, 
Și flăcăii vin pe luncă 

| | Hăulind. 

De la gârlă 'n pâlcuri dese 
Sgomotoși copiii vin; 
Satul e de vuet plin; 
Fumul alb alene ese 

Din cămin. 

Dar din ce în ce s'alină 
Tote sgomotele ?n sat: 
Muncitorii sai culcat. 
Liniştea-i acum deplină 

Și-a'nnoplat. 

Focul e 'nvălit pe vatră, 
lar opaițele-ai murit; 
Şi, prin satul adormit, 
Dor vr'un câne 'n somn mai latră 

Răgușit.
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lato! Plină, despre munte, 
Ese luna din brădet 
Și se 'nalţă 'ncet-încet, 
Gânditore ca o frunte 

De poet. 

Ca un glas domol de clopot, 
Sună codrii mari de brad ; 
Ritmic valurile cad, 
Cum se sbale 'n dulce ropot 

Apa 'n vad. 

Dintr'un timp şi vântul tace; 
Satul dorme ca 'n mormînt — 
Tolu-i plin de duhul sfint: 
Liniște 'n văzduh, și pace 

Pe pămînt. 

G. Coşbuc. 

  

| 37. 

SCĂLDATUL LUI ION 

Intr'o di, pe aprope de Sint-llie, se îngrămădise, ca 
mâi totdâuna, o mulţime de trebi pe capul mamei: nisce 
sumane să le scâtă din stative), altele să le nividescă 2). 
şi să începă a le țese din noii; un tenc de sumane croite, 

"nalt până în grindă, aştepta cusutul ; rota3) şedea în mij- 

1) răsbâe de țesut. 

2) să așeze firile țesăturii cum trebue la r&sboiii ; să le urzâscă; să 

aşeze firele în doiiă şiruri printre care, prin țesere, se vâră bătătura 

(vegi 5). : - 

3) rodan — râtă mare care, fiind învârtită'cu mâna dreptă, pune în 

mișcare forte repede, cu ajutorul unei sfori, o rotiță mai mică prin care



    Ip i n
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locul casei, şi canură &) torsă nu era pentru bătătură5); 
şapoi vorba aceea: «Nu şedea că-ți şede norocul»; țevi 

de făcut la sucală); copil de ţiţă în albie, pe lângă alți 
vr'o cinci-şâse, care aşteptaii să le faci de mâncare; 

trebă era acolo, nu încurcală 7); şi încă se cerea de grabă. 

căci venia cu fuga) iarmarocul*) de Fălticeni, care acela 

este ce este. Şi m€ scolă mama atunci mai de dimineţă 

decât alte dăţi, şi-mi dice cu totă inima: 

— Nică, dragul mamei ! vedi că tată-tăti e dus la câsă, 
căci se scutură ovăzul cela pe jos ; şi eii asemenea nu-mi 

  

trece o vergea de fier numită «sucală», în care sînt băgate ţevi de tres- 

tie; pe aceste țevi, «facem ţâvă» adică facem cu mâna stângă să se în- 

fășâre cu rândudlă pe țevi firul de lână saii de bumbac ce se desfăşoră 

saii deapănă după un «seul» sai «jurubiţă» întinsă pe evârtelniţă». Vâr- 

telniţa e alcătuită din doit stinghii de lemn puse orizontal în cruci pe 

un fus ce-i slujesce de picior. La capetele stinghiilor se află găuri în 

care se pot pune vertical câte-un băț: peste tot patru bețe. Pe aceste 

bețe se sprijină jurubiţa când o întindem pe vârtelniță, ca să facem tâvă. 
4) tort; fir ce se înfâşură pe țevi cu ajutorul sucalei; aceste țevi se pun 

în «suvelniță» saă «suveică», care e un romb lungueţ de lemu, scobit 
la mijloc şi având în scobitură un beţişor ce se p6te propti dea-curme- 

zișul în lung, şi în care se vâră țeva cu fir. 
5) bătătură e firul care pus pe f&vă și-apoi în suveică este vârit dea- 

curmezișul între cele doiiă. şiruri de fire ale urzelii (vedi 2), iar aceste 
şiruri de fire trec unul în sus şi altul în jos şi prind bătătura la mijloc, 
o țes. Acestă trecere în sus şi în jos se face cu ajutorul . cițelor» —care 
se cobâră în jos şi în sus când cel ce țese apasă cu piciorul pe eva- 
tale». Când apasă, o parte din ițe se ridică în sus și trag în sus un şir 
de fire; o altă parte de ițe se scobâră în acelaş timp în jos, şi în acelaş 
timp trag în jos şirul celor-l- alte fire; printre ele, ast-fel despărțite, se 
asvârlă cu o mână suveica cu firul de bătătură şi cea-l-altă mână o 
prinde; se apasă cu piciorul pe vatală, ițele de jos trec sus, cele de sus 
jos, şi odată cu ele şi şirurile de fire; firul de bătătură e prius la mijloc 
şi țesut, iar şirurile de fire rămân iarăşi despărțite ca să primâscă din 
noii suveica cu un noi fir de bătătură'; ; — Yaşa mai departe. 

6) vegi 3. 

7) nu glumă ; încurală = încurcătură, 
8) pe fugă; fuga—fuga ! 
9) târgul, bâlciul. Nemţesce «Iahrmarkt».
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ved capul de trebi; tu mai lasă drumurile şi stăi lângă 

mămuca 9) de-i fă ţevii!) şi leg&nă copilul; c'apoi şi eit 
ți-oiii lua de la Fălticeni o pălăriuță cu fdsma!2) şi o 
cureluşă de cele cu chimeri!'3), scii colea, ca pentru tine. 

— Bine, mamă ; dar în gândul mei, numai eii sciam. 
Tote ca tote; dar, când audiam de leg&nat copilul, nu : 
sciti cum îmi venia ; căci tocmai pe mine căduse păcatul 

să fiii mai mare între fraţi. Insă ce era să faci, cândte 
rogă mama? Dar în diiia aceea, în care me rugase ea, 

era un senin pe cer, şi aşa de frumos şi de cald afară, că-ți - 
venia să te scaldi pe uscat, ca găinile:4). Vedend eii o 
vreme ca asta, am spărlil-o%) la baltă cu gând r&it 
asupra mamei, cât îmi era de mamă şi de necăjită. 

Adev&r spun, căci Dumnedeii e de-asupra ! De la o 

vreme, mama, credând că-s prin livadă 15), unde-va, ese 

afară şi începe a striga de de da duhul dintr'insa1?): «l6ne, 

I6ne, I6ne!» şi Ion pace! Vădend ea că nu daii răspuns: 
de nicăiri, lasă tote în pămint!s), şi se ia după mine la: 

baltă, unde scia că me duc; şi când colo, mE vede fo- 
logit!%) cu pielea g6lă pe năsip, cât mi ţi-i gliganul:); 
apoi, în picidre, țiind la urechi câte o lespegidră?!) fier-. 

binte de la sâre, cu argint) printi'însele, şi aci săriam: 

10) mămiţica ; mămușâra; mămica; mămicul. 

11) vedi 3. 

12) panglicuţă. Ă 

13) cingătâre de piele cu «chimir», cu buzunar, 

14) ca găinele în praf. 

15) am sbughit-o; am fugit repede şi pe furiș. 

16) livede. - 

17) de-i eşia sufletul, nu alt-ce-va, 
18) lasă tâte la pămînt; lasă tâte lucrurile baltă, le părăsesce.. 

19) tolănit, culcat a lene şi necuviincios. 

20) purcel de pore mistreț; cogemite; coşcogea. 

21) lespede mică ; pictră turtită, 

22) fivișâre strălucitâre de «mică», un mineral.
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într'un picior, aci în cel-l-alt; aci plecam capul în drepta 
şi la stânga, spuind cuvintele: - 

«Auraș păcaraș??), 

«Scâte apa din urechi, | 

«Că ţi-oiu da parale vechi, 

«Şi ți-oiă spăla cofele *) 

«Şi ță-oiii bate dobele/» 25) 

„După aceea svârliam pietrele pe rând, în ştidlnă 2) 
unde me scăldam, una pentru Dumnedei şi una pentru 

dracul, făcând parte dreptă la amândoi ; apoi mai svâr- 
liam câte-va de încuiam pe dracul în fundul ştiolnei, 

cu bulbuci la gură 2); şapoi, huştiulic! şi eii în ştiolnă 
dea-cufundul, să prind pe dracul de-un picior, căci aşa 
ni-era obiceiul să facem la scăldat, de pe când Adam- 
Babadam 2). După asta mă& mai cufundam de trei ori în 
rând, pentru Tatăl, Fiul, Duhul Sfint, şi încă o dată 
pentru Amin. Apoi mă irăgeam încetişor pe o costă, la 
marginea bălții, cât mi ți-i morunul 2%). | 

Tote acestea le privia bictă mama, uitată cu mâinile 
subsudră; cum e omul necăjit, şi de pe un dâmb 3) de 
prund 3:), aprâpe de mine. Dar ei n'o vedeam pe dinsa, 
căci eram în trebă. In totului-tot, a fi trecut la mijloc 
vr'o jumătate de ceas, cât a zăbovit mama acolo, mal 
vr'o trei-patru de când fugisem de-acasă, şar fi trebuit 

  

23) vorbe din limba copilărescă, care n'aii un înţeles desluşit. 
24) doniţele ; cofeile; cofitele. 
25) tobele, 
26) baltă mică; loc mai adânc, unde rămâne apă după ce un riii de 

munte se vetrage (s6că) de secetă, : , 27) eu clăbuci, — cu spume — aci e vorba de spuma ce se face în apă 
când asvârli în ea cu o pistră, 

28) de când cu moș Adam; din moși-strămoşi. 
29) cât mi ţi-e gliganul; morun, pesce cartilaginos, (în loc de 6se are sgârciii) forte mare şi care trăesce în unele mari fluvii. 
30) gâlmă ; loc mai ridicat şi mai ferit de ape. 
31) locul pietros și nisipos de pe marginea apelor,
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să încâpă a mi se pune sorele drept inimă 2), după cum 

se dice,- căci era trecut de amiegă. Insă eii, în starea în 

care m& aflam, fiind coprins de fericire, uitasem că mai 

trăesc pe lume! In sfârşit, mama, cât era ea de tare de 

cap 33), de la o vreme, pierde răbdarea şi vine în vârful 

degetelor pe la spatele mele, îmi ia tâte hainele frumu- 

şel de pe mal, şi mă lasă cu pielea golă în baltă, dicân- 

du-mi cu năduh 3%): 

— Ti veni tu acasă, coropearule 3), dacă te-a răsbi f6- 

mea, şapoi atunci vom ave allă vorbă. Și se tot duce. 

Ei, ei! ce-i de făcut, I6ne? Fac țuşti! din baltă, şo 

iai la sănătosa; şi aşa fugiam de tare pe prund, de 

săriaii pietrele, pe care le stârniam 3) cu picidrele, cât 

mine de sus. -Şi fuga, şi fuga, fără să me mai uit în 

urmă, până ce dati între hudiţi3:), pe drumul care ducea 

la noi acasă. Dar nu merg pe drum, de ruşine să nu în- 

tâlnesc vr'un om ; ci sar în grădină la Costache şi merg 

tupiluş 5%) prin păpuşoiă 5%); apoi într'o hudiţă ; din hu- 

diţă, în grădină la Trăsnea, şi iar prin păpuşoi ; şi când 

aprâpe să es din grădină, n& simţesc cânii lui Trăsnea, 

şi la mine să mă rupă. Ce-i de făcut? Audisem ei din 

Smeni 4) că, dacă vrei să nu te musce cânii şi să te lese 

în pace, cum îi vedi că sar la tine, să te tupilezi 4) jos 

la pămînt şi să-i laşi să te latre cât le place, fără să te 

32) la amiadi, dacă stăm cu faţa către sâre, el vine în dreptul ini- 

mei, în dreptul pieptului. La ami€di e şi vremea mâncării. 

33) cât era de răbdătâre. 

34) cu necaz. 

35) lipovene; om de nimica. Românul adesea întrebuinţeză ca vorbe 

„de dispreţ numele altor nemuri. . 

36; le isbiam ; le r&scoliam ; le dam într'o parte şi într'alta. 

37) ulițele ; liniile satului. 

38) pitulat; pe ascuns; tiptil. 

39) porumb, 

40) de pe la omeni. Ă 

41) să te pituleză; să stai jos pe vine.
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urnesci din loc; căci ei bat cât bat:2) şi, de la o vreme, 

te părăsesc şi se duc. Şi adevărat este; căci aşa am 
scăpat şi eu de cânii lui Trăsnea, atunci când am dat 

peste păcat cu ei şi ei cu mine. 

In sfârşit, după ce m'ai lăsat cânii lui Trăsnea în pace, 
am sărit în rdspântenele *) unui drum ; de acolo, în gră- 

dină la noi, şi atunci mi sa părut că me aflu în sînul 

lui Dumnedeii. Şi merg «ii acum fără păsare prin păpu- 
şoiii până în dreptuliogrădii şi me uit printre gard şi ved 
pe mama cum se da în vânt după trebi:), când în casă, 
când afară ; şi-mi era mai mare milă de dînsa, dar şi de 
pântecele mei cel stocit +) de apă încă îmi era milă. 
Şi, ne mai putând suferi fomea, încep a mărnâi ugilit :) 
printre gard: «Mămucă, eacătă-mă&-s». Ş'odată şi sar în 
ogradă, me înfățişez dinaintea mamei aşa chipos 4) cum 

eram, îi apuc mâna“cusila, o sărut şi dic, scâncind:): 

«Mamă, bate-mă, ucide-me&, spânzură-mă, fă ce scii cu 

mine; numa dă-mi ce-va de mâncare, că mor de fome!» 

Vorba ceea: «Golătatea încunjură, iară fomea dă dea- 
dreptul :%)». Ea50) atunci, cum e mamă cu bunătate, 
se uită galiş? ) la mine şi dice oftând: 

— Bine-ţi şade, coşcogeme cobilizan 52), să umbli lela 52) 

42) latră cât latră. 

43) respântiile ; răserucile. | 

44) cum mergea încâce și încolo după trâbă. 

45) supt. 

46) miorlăi umilit, 

47) în ironie; în batjocură : aşa de frumos (adică așa de necuviincios!) 

48) a vorbi trăgănat și cu plâns. 

49) cel ce e gol se feresce de 6meni, dat cel;flămând merge către ei 
şi cere. 

50) şi uite, 

51) cu ochii lăcrămoși, 

52) măgădăii ; gligan. 

53) să umbli fărăficăpătâiti, haimana, vagabond. 

[53
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pe drumuri în halul acesta 5%), şi să m& laşi tocmai la 

vrema astea fără l6cs) de ajutor! Hai de mănâncă; dar 
să scii, că mi te-ai lehămetit de la inimă 55); dor să te porţi 

de-acum tare bine, să mai fiii ceea-ce am fost pentru 

tine ; dar nu sciu, dei! 
Şi, scurtă vorbă, vădând că m'am pus reit cu mama, îi 

giuruesc eii 57) că ce-am făcut n/'oiii mai face ; apoi umblu 

tot cu binișorul pe lângă dinsa şi nu es din cuvintul ei 

afară 5) nici cu fapta, nici cu vorba ; căci «vorba dulce 

mult aduce» ; la trebi-s hărnicuţ, cât se pâte ; derdicam 55) 

şi măturam prin casă ca o fată mare, de n'avea mama 

grijă, când se ducea unde-va. Şi, într'o di, o v&d că mă 

sărută şi-mi dice cu blândețe: 

— Dumnedeii să te 'ngilescă s), Ionică, dragul mamei, 

şi să-ți dea tâie darurile sale cele bogate, dacă te'i purta, 

cum vEd că te porti de-o bucată de vreme încoce. 

Atunci eii pe loc am început a plânge, şi bucuria mea 

n'a fost prostă îi). Şi mai multă mustrare 2) am simţit în 

cugetul 5) meii, decât ori-când. Şi, de miar fi isgonit de la 

casă, ca pe un strein, tot n'aş fi remas aşa de umilit în 

fața ei, ca atunci când m'a luat cu binişorul ! 

J]. Crengă. 

(1837-1889). 

  

54) această stare ticăloasă, de ris, ridiculă. 

55) pic; fărâmă. 

56) mi te-am scos de la inimă; m'ai făcut să mă scârbesc de faptele tale. 

57) îi jur ; îi fac jurământ, 

58) nu-i cale cuvintul; nu mă pun în potriva poruncilor ei. 

59) dereticam; curățiam şi aședam lucrurile din casă la locul lor. 

£0) să-ți dea ile. 

61) mică ; de nebăgat în semă, 

62) dojană ; părere de ră. 

63) sufletul, 

Carte de citire cl, II, Dragomirescu. 7
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OBSERVĂRI METODICE 1).— I. Pregătirea, — Dar vara îna- 
întează ; soarele, deși a început să se depărteze de noi încă din pri- 

mele zile ale lui Iunie, totuși cu razele lui întâlneşte pămîntul încălzit 

gata, şi zăduturile cele mari încep. Atunci omul fuge de căldura soa- 

relui şi caută umbra copacilor şi, în loc să lucreze, se dă odihnei. 

Românul cel bun îndură însă toate. El din vreme se învaţă 

şi cu îrigul şi cu căldura; de copil începe a nu se teme de 

schimbările vremii, şi se obicinueşte a fi el stăpân pe vreme, hu 
vremea pe el. Cu câpul acoperit de-o pălărie de pae, făcută dia 
spicele crescute pe sînul ţării, lui nu-i e teamă de soare, și pleacă 
voios la muncă, încă din zori, pe când trândavii orăşeni sînt 

cufundaţi în somnul cel mai adânc. El aspiră în pieptul stu r&coarea 

dulce a dimineţii; priveşte, cu inima plină, roşaţa zorilor, şi cu 

strigăte de bucurie salută cele d'întâi raze ale soarelui, care mângâe 

“întinsul ţării. Pe drum, înaintea lui, vacile satului merg la păşune 

alene, sberând și mugind ; stoluri de grauri se ridică din stui și 

ca un nor viu trec repede şi sbârniitor în aer, se întunecă şi se 

luminează rând pe rând de razele soarelui, se lasă în cireada de 
vite şi-şi caută cu lăcomie hrana. 

Incet, încet răceala erbei înrourate nu se mai simte, frunzele 

se usucă şi lumina albă a căldurii se face din ce în ce mai stăpână 

până în adâncurile zării. Dar Românului nu-i pasă: la secere, la 

coasă, la cărat el este înconjurat de mirosul câmpului copt; se 
desfătează de îâşiitul porumburilor verzi întunecate ; de scârțiitul 

prelung şi răsunător al cicoarei; de epurele care trece pe ne- 
aşteptate dintro țarină într'alta; de prepeliţa care sbârnâe în 
sborul său de lângă dînsul ; de cântecul fetelor pe lanuri ; de apele 
zădutului ce străvezii joacă în zare; de sborul pitulicilor cenușii 
şi sburdalnice ce scapă ca un sfredeluş printre bălării, sau al 

presurilor galbene ce se leagănă pe o sipică. In depărtare un stol 
de ciori fâlfâe speriate ; sus vulturul alunecă cu aripele destinse 
şi cuprinde cu privirea câmpia până la Dunăre. 

_ Iar când zădutul e la culme, Românul își îndreaptă paşii spre 
gârla ce respândește răcoarea printre săleii şi printre răchiţi — şi 
sasvârlă în braţele valurilor ce-l mângâe, îl ră&coreşte şi-l între- 
mează de oboseala de până acum. 

Apoi soarele se coboară, amurgul înroșeşte cerul de jur împrejur, 
nori înfocaţi se lungesc de la Miază-zi la Miază-noapte, în spre 
Apus; liniştea se întinde peste câmpuri; noaptea se lasă întremă- 

  

1) La No. 35, 36, 37.
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toare peste trupurile obosite, cu luminătoarea ei dulce, luna, 
şi cu miile-i de tainice făclii, stelele. 

In bucăţile următoare vom vedea unele din frumuseţile verii 
înfocate. Vom citi împreună mai întâi Graurii în care vom vedea 
îrumuseţea dimineţii de vară ; apoi Noaptea de vară, unde vom 
“vedea ce frumoase sînt serile de vară după ce Românul şi-a făcut 
datoria sa de muncă pentru sine şi pentru Patrie ; şi, în fine, veţi 
citi singuri Scăldatul lui Ion, unde veţi vedea ce-a păţit un băeat 
care a vrut să se bucure de plăcerile verii, fără să muncească. 

II. Yractarea. — Vom tracta Graurii, cum am tractat bucata 

Pârâul. Vom atrage cu deosebire atenţiunea asupra justeţii și fru- 

museţii ultimei strofe. Vom trece apoi la Noaptea de vară. La 

această bucată, care se va citi de elevi, sub diredţiunea noastră, 

vom analisa și arăta tablourile: I. Vine noaptea. II: 1. Se întore 

vitele, oamenii, de la lucru ; copiii, de la joc. 2. Lumea doarme. 

3. Remâne stăpână natura (una, pădurea, rîurile). HI. Duhul lui 

Dumnezeu de-asupra tuturor. 

III. Aplicația. — Elevii vor învăţa pe dinafară ultimile 2 strofe 

din Graurii ; vor ști să citească și să analiseze Noaptea de vară; * 
vor şti să povestească Scăldatul lui Ion. 

Comwposiţie: titlu: «Vara» tema: «Cum petrece săteanul 

xomân o zi de lucru vara», 

o Sa 

38. 

BALTA 

Aerul e viit şi prâspă&t... El trezesce şi învie 
Pieptul, inima şi ochii, peste care lin adie; 

Balta 'n aburi se ascunde sub un vel misterios, 
Aşteptând voiosul s6re, ca pe-un mire luminos. 

'Ceru 'n zare se roşgesce; mii de vrăbii, deșteptate, 
Ciripesc şi se alungă pe giregi netreerate. 

Balta vesel clocotesce de-un concert asurditor, 

Şi din ochiuri se înalță cârd de rațe, ca un nor.
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Printre stuful ce se mișcă, iat'o luntre venătore ! 
Şerpii lungi se 'ncolăcâză sub a nuferilor îl6re; 
Rațele, prin mușunde, după trestii se ascund, 
Şi pe sus nagâții ţipă, lişiţile dai în funa. 

Respândind fiori de mârte, luntrea, cea de arme plină, 
Când la umbră se dosesce, când s'arată la lumină; 
Iar pe mal în liniştire un bătlan, păşind încet, 
Dice : «Nu-i pesrea lumii: vânătorul e poet !/» 

V. Alecsandri, 
(1821—1890). 

  

39. 

VENĂTOREA PE BĂRĂGAN 

Ore ce desfitare vânătorâscă mai nefermurită, mai 
senină şi mai legă&nată în dulci şi duiose visări pote 
îi pe lume, decât aceea care o gustă cine-va, când prin 
pustiile Bărăganului căruţa în care stă culcat abia 
înainteză pe căi fără de urme ? Dinainte-i spaţiul ne- 
mărginit ; dar valurile de &rbă, când înviate de o 
spornică verdeță, când ofilite sub pârlitura s6relui, 
nu-t însuflă îngrijirea nestatornicului. ocean. In" de- 
părtare, pe linia netedă a orizontului, se profileză, ca 
moşorde de cârtiţe urişe, movilele, a căror urzelă e 
taina trecutului şi podâba pustietăţii. De la movila 
Nâcşului de pe malul Ialomiţei, până la movila Vultu- 
rului din prf/ma Borcii, ele stai semănate în prelargul 
câmpiei, ca sentinele mute şi gârbovite subt ale lor 
betrâneţe. La pâlele lor cuibăză vulturii cei falnici cu 
late pene negre, precum şi cei suri, al căror cioc ascuţit 
şi aprig la pradă reare hidos din ale lor grumazură 
jupuite şi golaşe..
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De cu zorile, atunci când roiia stă încă aninată pe 
firile de ârbă, căruţa s'a pornit de la conacul de n6pte, 
şi tocmai când s6rele e de-asupra amitdului, ea sosesce 
la locul de întâlnire al vânătorilor. Mai ades acest loc 
este o cruce de pittră, strâmbată din pia ei, saă un 
puț cu furcă, adică o grâpă adâncă de unde se seste 
apă cu burduful. Trebue să fii la Paicu, în gura Bă- 
răganului, saii la Cornăţele, în miedul lui, ca să găsesci 

câte o mică dumbravă de vechi /ufani, sub care se 
adăpostesc turmele de oi la pole, iar mii și mii de cui- 
buri de ciori printre crăcile copacilor. In ori-ce alt loc 
al Bărăganului, vânătorul nu află alt adăpost, spre a 
îmbuca sau a dormi diăa, decât umbra căruţii sale. 

Dar ce vesele sînt acele întâlniri de una saă dos ore, 
în care toţi îşi povestesc câte îsbândi aii făcut sati mai 
ales erau să facă, cum i-a amăgit pasărea vielfnă, cum 
i-a purtat din loc în loc şi cum, în sfârşit, s'a făcut 
nevădută în sboru-i prelungil. 

După repaos, colinda prin pustii reîncepe cu aceeași 
plăcere. 

Când s6rele se plâcă spre apus, când murgul serii 

începe a se destinde treptat peste pustii, farmecul tainic - 

al singurătăţii cresce şi mai mult în sufletul călătoru- 
lui. Un susur noptatic se înalță de pre faţa pămîntului; 
din adierea vântului prin erburi, din ţirâitul greerilor; 
din mii de sunete uşâre şi nedeslușile, se nasce ca o 

slabă suspinare eşită din sînul obosit al naturii. 
Atunci, prin "'nălţimile văzduhului, sbâră, cântând ale 

dor doine, lungi şire de cocori.... 
Dar câte una-una căruțele sosesc la fâria sau la stâna 

unde vânătorii ai să petrâcă n6ptea. Un bordei acoperit 
cu pae, o câtă de dulăi ţepeni, lătrând cu învergunare, 
iată adăpostul şi strea ce le pâte oferi baciul de la 
Rădana sai cel de la Renciir. Din aceste catd vânătorii 

să-și întocmescă culcuș şi cină, dacă cum-va n'a avut
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grijă a-şi aduce aşternut şi merinde în căruţe. Pe când 
însă pe sub şure şi la vatra bordeiului ospăţul şi pa- 
turile se gătesc, după cum pe fie-care îl tae capul, Zim- 
bele se desmorţese; şi prin glume, prin rîsuri cu hohote, 
ele răscumpără lungile ore de tăcere ale dilei... 

Dar chiar şi în căruţă, vânatul obosesce, 
Şi, dup'o cină scurtă, şi somnul a sosit: — 

Vă&nători şi căruțaşi, mârfâge şi dulăi, culcaţi toţi la 
pămînt, dorm acum duşi, la târlă!... 

«Singure stelele nopţii se uită de pe cer la dînșşii; 
ci aud cu urechile t6tă acea nenumărată lume e in- 
secte ce se strecâră prin erburi, ţirâind, scârţâind, flue- 
rând, şuerând; şi tote acele mii de glasuri se 'nalţă 
cu resunet potolit în tăria nopţii, se limpedese în: 
aerul ei răcoros și lEgenă în somnie audul lor aromil. 
Când însă vre-unul se deștâptă şi clipesce ochii, câm- 
pia i se înfăţişeză luminată -de scânteile strălucitâre 
ale licuricilor; une-ori cerul se încinge pe-alocurea în 
depărtare de o vâlvore roşiatică, provenită din pârjol, 
şi un stol întunecos de pasări se strecâră prin n6pte...». 

Al. Odobescu. 
- (1884—1895). 

ODA 

OBSERVĂRI METODICE. — 1, Pregătirea. — Dar vara e pe 
sfârșite, și timpul vânatului a sosit. Din grăunţele plugarului s'au 
hrănit şi s'au îngrășat atâtea pasri: multe din ele vor fi acum 
jertfite la rândul lor. pentru hrana vânătorului harnie. Prepeliţele 
egoiste şi singuratice sau îmbuibat pe miriști; turturelele. dră- 
găstoase umblă în stoluri peste câmpuri, s'aşează în tăcere -pe 
un copac singuratic, și-apoi sfioase se scoboară la pămînt să-și 
umple gușile cu grăunţele risipite. Şi tot așa potârnichile cele: 
repezi la sburat şi dropiile uriaşe. Dar nu numai pe câmp, dar 
şi în bălți vor fi multe jertfe, Rațele lacome, lişiţele tainice, neas- 
tâmpăratele becaţe şi viclenii sitari, care toată vara s'au plimbat. 
nesupărate pe lac și malurile nomoloase ale apelor, îndată ce trece 
Sfîntă-Măria, încep să dea dijmă pentru hrana lor şi cad isgonite
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cu meșteșug de copoi şi isbite fără milă de alicele iscusiţilor vâ- 
nători. Şi cât de frumoasă nu e ţara noastră, când vrei să te 
îndeletniceşti cu ostenelele vânătoriei ! 

Aci aştepţi cum înserează și cum cade noaptea, pe marginea 
lacului, al cărui luminiș înconjurat de papură şi trestie, strălu- 
ceşte pe sub umbrele serii. In tăcerea în care aştepţi, privești şi 
asculți misterioasa viaţă a rațelor şi lişiţilor, care şuerând tree 
în stoluri pe de-asupra şi, cu un sgomot de valuri risipite, se lasă 
lângă soaţele ce le aşteaptă. Stoluri, stoluri vin din zări depărtate 
şi, în liniştea nopţii, pe faţa apei se abat, se joacă fără astâmpăr — 
iar tu, ameţit de o plăcere vrăjmaşă, tragi cu bătae de inimă în 
cârdul numeros... |. i 

Ori de dimineaţă, prin miriştele pline de rugi de mure, de 
pălămizi şi de sipică, de pâlcuri de burueni, care cresc acum ne- 
supărate printre clăile așezate la rând prin mijlocul locurilor, 
păşeşti cu pas regulat. cu privirea ţintă, cu degetul pe trăgaciu, 

„după prepeliţele şăgalnice, care, de grase ce sînt, şi-au uitat cân- 
tecul de-astă primăvară... 

Ori zile întregi, veghezi în căruţă pe câmpiile întinse ale Bără- 
ganului după dropii şi gâşte sălbatice, care îşi due traiul de vară 
departe de locuinţele oamenilor, prin înaltele bălării ale pămîntu- 
rilor ţelinoase, lăsate de vremuri în părăsire... 

Ori înhăitat cu sute de oameni, mergi în munţi şi vEnezi 
fiarele care-şi duc traiul în văgăunile munţilor şi prin înfundătu- 
rile codrilor, hrănindu-se din oile şi vitele rătăcite după earbă tînără 
pe coastele şi pe podişurile munţilor... 

Ori încotro ai merge cu gândul de vânătoare, vei fi încântat 
de frumuseţile Patriei tale. Soarele e mai puţin arzător. Peste 
întinsul ţării se revarsă o linişte dulce şi fermecătoare. In depăr- 
tare se văd satele împoporate de copaci, iar în spre largul câm- 
piei, din loe în loc, cumpenile tainice ale puţurilor. Iar pe cerul 
senin și luminos de lumina albă a toamnei ce s'a apropie, fire 
de păeajen colindă şi din când în când se agaţă de brazdele ară- 
turilor care, din loc în loc, încep să arunce câte o pată întunecoasă, 
pe înţinderea aurie. Şi ca firele de păeajen călătoresc, spre a 
aduce viaţa mai departe, seminţele cu aripi ale păpădiei, ale pălă- 
midei şi ale scaeţilor, care, cu trupul lor creţ și ţepos şi cu capul 
roşu ca sângele, au ţinut toată vara strajă răzoarelor şi drumu- 
rilor. i 

In bucăţile următoare vom face cunoștință cu câte-va din 
aceste frumuseți ale ţării, în vremea vânătoarei, la baltă, la câmpie 
şi la munte.
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II. Tractarea. — 1. Vom citi mai întâi Balta. Vom tracta-o în 
chipul cum am tractat «Pârâul». 

2. Vom trece îndată la Venătoarea pe Bărăgan, care va ocupa 
restul lecţiunii. Mai întâi vom arăta părţile acestei descrieri : I. Cât 
de plăcută e o vânătoare pe Bărăgan. II. 1. Infăţişarea Bărăga- 
nului; 2. Mersul v6nătorilor şi întâlnirea lor la conacul de amiazi; 
3. Coboriîrea serii ; 4. Intâlnirea de seara. III. Domnia nopţii peste 
vânătorii adormiţi. Vom citi-o apoi bucată eu bucată, punând pe 
elevi să citească frasele mai lungi de două ori. In fine, vom în- 
treba care sînt părţile ce am deosebit la început în această de- 
scriere. Cu aceasta se va termina prima lecţie.— In a doua lecţie 
vom explica vorbele şi expresiunile subliniate şi vom insista cu 
deosebire asupra însemnătăţii epifetelor:  * 

«duioase» — visări 

căi — «fără de urme» 

spațiul — «nemărginit» 

«spornică» — verdeață 

valurile de earbă... cînviate», «ofilite» 

«nestatornicul» — ocean 

linia — «netedă» 

sentinelele — «mute şi gârbovite» 
vulturii — «cei falnici», ceu late pene negre» 
cioe — «aprig la pradă» 
grumazuri — «jupuite» şi «golaşe» 
cruce — «strâmbată din piua ei» 
«vechi» — tufani 

pas&re — avicleană» 

sboru-i — «prelungit» 

farmecul — «tainic» 

susur — «noptaticy 

sunete — cuşoare şi nedeslușite» 

«slabă» — suspinare 

sînul — «obosit» 

brâne — «şerpuinde» 

«grațioasa» — imagine 

dulăi — «ţepeni» 

«lungile» — ore de tăcere 

«nenumerată» — lume 

r&sunet — «potolit» 

auzul lor — caromit» 
vâlvoarea — «roșiatică» 

stol — «întunecos»
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- Yom insista asupra epitetelor pentru că sînt admirabile prin 

justeţea lor, şi sufletul ori-cărei descripţii ele sînt. 

III. Aplicaţia.— 1* Lecţie : Elevii vor şti pe din afară Balta; 

vor şti să citească Vânătoarea pe Bărdgan, şi să-i deosibească părţile. 

2 Lecţie: Vor şti înţelesul vorbelor şi expresiunilor acestei 

bucăţi, vor şti să povestească Jianul la venătoare, pe care 0 vor 

cetă singuri acasă, precum și înţelesul vorbelor şi expresiilor din ea. 

Composiţia: Elevii vor face un exerciţiu asupra epitetelor: 

vor căuta alte lucruri, cărora să li se poată da epitetele ce se gă- 

sesc în amândouă bucăţile ; vor căuta epitete noi pentru lucrurile 

care au alte epitete în aceste bucăţi. 

RI SP 

40. 

JIANUL LA VENĂTORE 

Intro di intră în curte la noi o căruță cu patru cai şi 

trage la grajd. Tată-meii trimite să întrebe cine a venit; 

feciorul se întorce fuga, speriat. 
— Cuc6ne, Jianu! 
Mama şi noi, copiii, îngălbenisem, îar tata, uitându-se 

zimbind către fecior, îi dice : 

— Du-te, de-ispune să poftâscă, că chiar acum ne-am 

pus la masă. 
Prin grădină se vedea venind un om scurt, îndesat, 

rumen la faţă, ras şi cu mustaţa desă şi scurtă; îmbră- 

cămintea lui: dulamă :), pantaloni şi scurteică 2); pe cap, 

şapcă peste fes; la brâii, pistole şi un cuţit cu prăsele 3) 

de os, şi puşca, în cumpenă 4), în mâna dreptă. 

Taia îl primesce vesel şi prietenesce, dându-i mâna 

să i-o sărute. » 

1) ipingea, haină lungă de postav ce se îmbracă pe vreme rea. 

2) haină mai mult sai mai puțin lungă de o materie subțire, căp- 

tuşită cu blană. 

3) saii plăsele : îmbrăcămintea, de obiceiii de os, a mânerului. 

4) ţinend-o de la mijloc.
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— Ce mai faci Iancule ? Bine-ai venit! Şedi, de mâ- 
nâncă!... Bre ! să-i aducă ciorbă ; vedi, să fie caldă! 

Când am audit dicându-i şi «lancule», mi-am dis : «Nu 
mai încape îndoelă, el e !» Mi-a venit în minte cântecul: 

Iancule Jianule ! 

Îţi e murgul cam nebun, 
Trece Oltul ca pe drum... 

Polcovnicul5) Ioniţă, cum l-a vedut de departe, a dat 
fuga la cornul de venătore ; câinii alergau în tâte păr- 
țile chelălăind, cu botul plin de mămăligă ; într'o clipă, 
Braica, Dudaş, Țica şi Nemţul săriai şi jucaii împrejurul 
cornului de vânătâre, 

— Audi, Iancule, nici să îmbucăm nu ne lasă Polcov- 
nicul ; cum te-a zărit, numaidecât, hai la vânătore ! 
— Bine face, că e târdiii; de-abia o să avem vreme 

până diseră să întorcem doi, trei vătui 6). 
Se sculară de la masă, sorbiră din cafea, traseră de 

doii€ ori din ciubuc?). Pletea, Manta, Şuţă, Dobre puneaii 
ldnțugurile s) de gâtul copoilor, câte doi-doi, şi pornia 
fie-care cu perechea lui. 

Tata da ordine) şi instrucțiuni 10) pe a doiia di, căci 
asta era numai un preludiri 1) de vânătere. 
— Manto, în zori să fii aici cu Cojescenii 12), şi vedi, 

dacă cum-va vărul Costache o fi la Cornesci, spune-i să 
ÎI O 

5) colonelul. Aci nu e vorba însă decât de o poreclă ce i se da lui 
Ioniţă, vătaful (intendentul) curţii boeresci. 

6) să ucidem doi, trei epuri, 
7) lulea cu ţevă fârte lungă și avena la capătul ce se pune în gură 

un țimburuş de fildeş numit cimamea». 
8) lanţuri subțirele 
9) porunci. 

10) lămuriri pentru ca poruncile să pâtă fi îndeplinite. 
11) început. 
12) locuitorii din Cojesci,
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ne găsescă mâne pe Crevedia, dâr om încolţi lupâicele 

cele f&tate. | 

Când ră&săria luna, de era doi& cesuri pân” a se crăpa 
de diiă, curtea era plină de vânători de prin cătunele 
vecine. 

Polcovnicul Ioniţă, în mijlocul lor, cu o ladă plină de 
cutii dinainte, le împărția crbă şi alice:3), câte patru 

umpluturi de puşcă, desemnând 14) fie-căruia locul unde 

să se ţie, când să dea gură 5) şi încotro s'apuce. 
— Voi Săbiescenilor, să ve ațineţi la Merul roş. Tu, 

Dobre, să-mi pui pe Colăceni, pe Baranga şi pe Gămă- 
nesceni; să mi-i aşedi cu Cojescenii la lacurile din Ma- 

riuța ; Pletea să se ducă, să caute la Bolobâce; să nu 

cum-va să vă aud gura, că vă ia dracul! Țineţi câinii 

legaţi lângă voi. Manto, când &i simţi că a sărit lupoica, 

dă drumul lui Samson, că ăla, când o da de urma elo- 

dată, n'o mai slăbesce ; lăsați pe Ovreica acasă, că minte şi 

ne înşelă.... Na şi ţie, băeţică, dicea unui bătrân bondoc 16), 

" v&rsându-i erbă în corn!?) şi alice în basma. Vedi, să 

m& dai iar de ruşine ca mai deunădi, de-ai lăsat bună- 

tăte de lup să trecă pe lângă tine şi să se ducă sănătos. 

-— Da lasă, d&ii, cucâne Ioniţă, nu mai dice, că ţi-am 

adus alaltăeri doi lupi în loc de unul. De necaz,m'am 

dus de-am stat trei nopți la pândă lângă scorbura*) 

fagului celui mare; i-am adus pe amândoi în spinare 

tocmai de la Ogrăgile Ciobanului. Uite, atunci par "că a 

13) bâbe mai mici saă mai mari de plumb pe care Je punem în pușcă 

după erbă (pulbere de puşcă). Când dăm cu pușca, erba se aprinde, 

isbucnesce şi le asvîrle cu putere afară, 

14) arătând, 

15) să facă gură (larmă, sgomot). 

16) mic, scurt, ca un băct. 

17) Vânătorii ţ&rani țin €rba de puşcă, spre a o feri de umedelă, 

întrun corn de boii, care precum se scie e scobit pe dinnăuntru. 

18) scobitură, mâncătură din prieina putredirii, într'un copac bătrân:
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fost un făcut. Când era să trecă spurcăciunea 1?) îmi 
rezemasem puşca de un copac şi scăperam, să-mi aprind 
luleiia; şi, până să iaii de veste, s'a făcut nevădut prin 
hățiş 20), par'că avea tichiuța dracului în cap2), 
-. . . . . . . . . . . . Li 

Sera, în aprinsul lumînărilor, un car plin cu lupi ti- 

neri şi b&trâni, cu vulpi şi cu epuri, venia cu vânătorii 

după dinsul. In mijlocul curţii, jupânesa Ilinca aşedase 

de-cu-diiiă o bute cu vin, împrejurul căreia aprinsese 
patru butoe cu câlți22) mudţi în păcură: dece fete, fie- 

care la vatra ei, frigeai berbeci şi ferbeaii mămăligi ; un 

țigan dicea din gură şi din cobză istoria lui Alimoş 2). 
Pletea şi cu Manta descărcaii căruţa cu venat. 

Pusese pe bute un pat de mărăcini, pe care aşedase 
epurii cu botul şi cu urechile afară, şi cu piciorele la 
centru ; la patru colțuri ale basei eşiaii de un cot codele 

bine îmblănite a patru vulpi legate împreună de gât, de 
an par înfipt în mijlocul grămedii de epuri, şi ţinute în 
piciore pe par de-asupra capetelor epurilor. Pe o mes- 
Ci6ră rotundă şedeaii în patru picidre cinci pui de lup 
cu gurile căscate către vânători, şi de-asupra lor doii€ 

lupâice ndprasnice 2), legate spate la spate de parul înfipt 
în masă, formând ast-fel un fel de monument cinegetic *%), 
cam în forma fântânelor moderne adoptate în capitalele 

țărilor civilisate 2). 

  

19) lupul; lighisna spureată. 

20) pădure tîn&ră şi desă, în care cu greii pătrunai. 

21) în popor se crede că dracul se pote face nevăgut punându-și o 
tichie fermecată în cap. 

22) buci; remăşiţe de la melițatul cânepei. Melițat = curăţitul cânepei 

<de partea ei lemn6să. 

23) poesia populară în care se povestesc isprăvile lui Toma Alimoș, 

vechiu boer din Moldova. 

24) mari şi grozave 

25) un fel de clădire venătorâscă, 

26) fântânelor ce se zidesc în diua de adi în oraşele de căpetenie din 

ţările înaintate,
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Chelăresa :?) umplea 6le cu vin din bute şi fetele aju- 
tre cinstiai pe vânători, dându-le împreună cu 6la de 

vin şi câte un hartan%) de friptură, o bucată de pas- 
tramă, un codru de mămăligă, tăctă cu sfera ş'o vorbă 

bună 2). 
— Căutat-o-ai în pântece, nea 3%) Gheorghe, să vedi, dacă 

nu cum-va avea pe văcşera n6stră? Adi, o săptămână, 

de când ne-a mâncat-o din coșar3!). 

— Bea, Gămănescule, că o să-mi dea mie coconul vul-. 

pea cea împuşcată de tine, să-mi fac de ernă o scurteică 

cu care o să-ți joc la nuntă, că văd eii, că de câşlegis?). 

îți pui pirostiile în cap 3). 

— "Ţie, Comane, mi-a dis jupânâsa să-ţi mai daii o 6lă.. 

— De ce n'ai împuşcat bine puiul de lup, măi Sga-- 

bercio, şi l-ai trântit viii în căruţă, de era să rupă mâna. 

cu colții lui nea Dumitru Ciuruen ? Ia, uite, colţii ca nisce: 

brice..... 

Patru dile, cât a ședut 3) Jianul, a fost numai veselie şi 

petrecere; tâtă nâptea cântaii lăutarii şi fetele întindeait 

hora şi bătuta 5) cu flăcăii. 
]. Ghica. 

(1817—1898) 

  

27) femeea care ținea cheile de la pivniţi, cămări, ete. 

28) bucată; de obiceiti «hartanul» este piciorul întreg al unei păsări” 

fripte. 
ă 

29) o glumă. 

20) nenea. 

31) partea din locuinţă unde se țin vitele erna, 

32) carnaval; «dulcele» Crăciunului, când se fac cele mai multe nunți. 

33) te însori. Această expresie metaforică se întemeează pe asemâ&narea. 

dintre cununa ce se pune în capul mirelui şi miresei Ja cununie, și între- 

pirostrii (pirostrei, pirostii). 

35) a stat în gazdă. 

35) un fel de joc, în care jucătorii bat pămîntul forte repede şi forte- 

energic cu călcâele.
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OBSERVĂRI METODICE. — Toate aceste bucăţi cât şi cea 
următoare sînt puse aci, în vederea unei composiţii mai desvoltate : 
Venetoarea. Ca să îacă aceste composiţii, elevul nu trebue îndru- 
mat decât pentru fixarea întrebărilor ce constitue «începutul», 
«desfășurarea» și «sfârşitul». Pentru <început» elevii vor căuta să 
răspundă la întrebările : cine 2 când? şi unde ? Vor hotări, adică, 
persoana care a făcut vânătoarea, timpul când, și locul undea 
făcut-o. Din datele ce se găsesc în bucăţile din carte, din aminti- 
rile personale de împrejurări (unii elevi pot fi de la câmp, -alții 
de la munte, alţii dela deal) ei vor fi ţinuţi să alcătuească un în- 
ceput de cel mult o jumătate de pagină. 

Pentru «desfășurare» elevul, folosindu-se de aceleași isvoare, va 
căuta să răspundă la întrebarea: cum ? Va căuta adică să arate 
«deosebitele întâmplări ale vânătorii. Spre a îmlădia imaginaţia 
copiilor şi a-i face mai uşor să plăsmuească întâmplări, vom căuta să 
le arătăm cu ajutorul bucăţilor citite cât de variate pot fi aceste 
întâmplări (la baltă, pe câmp, la deal, în munţi, singuri sau cu mai 
mulţi, pe vreme bună sau pe vreme rea, cu isbândă sau fără 
isbândă), şi chiar vom căuta să plăsmuim din propria noastră 
imaginaţie variaţii de împrejurări. Vom mai arăta elevilor că, în 
cursul povestirii deosebitelor întâmplări de vânătoare, se pot face 
deosebite descrieri de locuri, şi vom aminti din bucăţile citite, unele 
din aceste descrieri. « Desfăşurarea» va fi cel puţin de cinci ori mai 
mare decât «începutul». 

Pentru «sfârșit» elevul va căuta să răspundă la întrebarea ce-a 
urmat 2 Va căuta adică să arate la ce sfârșit a adus felul și împre- 
jurările în care sa întâmplat vânătoarea. Spre a-i îndruma, vom 
arăta deosebitele sfârșituri aie vânătorilor descrise în bucăţile 
citite, mai indicând şi altele posibile. . 

In afară de observaţiile ce se pot face la o composiţie în pri- 
vinţa ortografiei, punctuaţiei, etimologiei, sintaxei, la cercetarea 
composiţiilor vom insista cu deosebire: 1) asupra proprietăţii 
termenilor; și 2) asupra înlănţuirii fireşti a întâmplărilor. 

Tot planul composiţiei nu va cuprinde decât indicaţiile prin 
întrebări în privinţa «începutului», «desfășurării» și «sfârşitului»; 
toate cele-l-alte amănunţimi vor fi lăsate la jocul liber al imagi- 
naţiei elevului.
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43. 

PETREA DASCĂLUL 

Se isprăvise resboiul Crimeii... Doi lordi engleji, 
care luaseră comanda superidră a oştirilor aliate din 

Crimeea, audind că Moldova este încă o țară pri- 
mitivă cu obiceiuri patriarhale şi cu munţi plini de 
urşi, veniră anume de la Sevastopol în Galaţi cu 
hotărire de a se desfeta la un vânat de urşi, ceea-ce 

de mult locuitorii Angliei nu mai pot face în insula lor. 
Ei erati bogaţi, căci livrele sterlinge sunai în bu- 

zunarele lor ; eraii serioşi, căci mai nu vorbiaii unul 

cu altul; eraii fuduli, căci se tinea totdeuna cu 
gâturile ţepene şi abia de coborai ochii pe vre-un 
obraz omenesc. "Nalţi şi subţiri, şi totdeuna bine 

îmbrăcați şi pieptenaţi, ei priviaă lumea cu gravi- 
tate prin gemul ochelarilor, vroind par'că într'adins 

sd pue dre-care distanță înire ei şi lume. 
Ei plecară într'o trăsură cu opt cai de poștă, pre- 

gătită de pârcălabul din Galaţi, şi apucară drumul 
spre munte la o moşie, cătră proprietarul căreia 

aveaii anume scrisori de recomandaţie... 

Ati mers ast-fel o di întregă pe drumuri nebătute, 

trecând prin vadari de riuri, peste şanţuri, peste 

podețe ale căror scânduri jucati sub rotele trăsurii, 

până când, în spre seră, ajunseră la moşia dorită. 

Proprietarul, care era vestit de mai inainte de pâr- 

călăbie, îi primi cu mare alai, ca pe nisce 6speţi 

aleşi. Dulceţile, cafelele negre cu caimac, ciubucele 

cu imamele de chihlimbar se înfăţişară pe dată dina- 

intea lor, după obiceiul pămintului ; apoi nu trecu 

mult şi proprietarul îi întroduse în sufragerie, unde îi 
»
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aştepia o masă bogată, pe a cărei pânză albă figura 
cu cinste: brânzurile de munte, păstrâvii afumaţi, 

bujenița de căpridră, cataifurile, vinurile de Odobesci 
şi Cotnari, şi câte şi mai câte alte producte ale ţării... 

Dupe masă, proprietarul chemă pe vânătorul sei, 
Petrea Dascălul, şi-i porunci ca, a doita di, să ducă 
numaidecât pe lordii engleji la urşi. 

— Ascult! răspunse Petre Dascălul, cu un aer 
de supunere, ce însemna că porunca stăpânâscă va 
îi negreşit îndeplinită. 

Petrea Dascălul mergea la urşi, ca la un vânat fără 
nici o însemnătate. El ucisese atâţia în vicţa sa, în- 
cât, ne mai avend destule degete la mâni. şi la picicre, 
ca să-i numere, le pierduse, cum am dice, răbojul; nu- 

mai stăpânul, care-şi făcuse felurite şubi şi aşternuturi 

de picidre din blănile lor, ținea anume socotelă de 
dinşii. 

In lunga lui îndeletnicire venătorâscă, el ajunsese 
să scie anume fie-care urs saii ursoică de câți ani este, 
câţi pui are, în ce bârlog şade, la ce pârăii se adapă; 
şi, când stăpânul lui îi dicea: «Măi Petreo, să-mi 

aduci mâne un urs», el se ducea totdiuna la sigur. 
Şi doră nu era vre-un om ardtos sati mai deosebit 

Petrea Dascălul ; din contră, era mic de stat, avea 

chipul blajin şi 6re-care stângăcie în mişcări... 
Englejii chiar, când îl vădură prin sticla ochela- 

rilor aşa mic, nechipos, îmbrăcat cu suman şi cu 

opinci, se arătară forte neîncredători.: 
— Dar, în sfârşit, cine scie! îşi diseră ei între 

dînşii ; aici tote sint ciudate ! 

A doiia di, în dori de diiă, pe când lordii dor- 
miaii mai bine, Petrea Dascălul bătu la uşa lor, în- 

demnându-i să plece. Ei însă, cu t6tă nerăbdarea ce 

aveaii de a da piept cu urşii, nu deschiseră uşa până 
ce mai întâi nu-şi raseră barba, nu-şi pieptenară 

:
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părul cu îngrijirea obicinuită, ast-fel ca nici un fir 

de păr să nu fie smintit de la locul săi; şi, gătiți 

„ fie-care de la ghete până la pălărie cu câte un costum 

noii vânătoresc, anume cumpărat din Londra, plecară 

împreună cu Petrea Dascălul pe cărarea muntelui în 

sus, având în urma lor alţi patru puşcaşi din sat. 

Vremea era frumoâsă, aerul viii şi răcoros, şi în spre 

partea şesului, la Răsărit, sârele se îndlța vesel pe un 

cer cuprins de foc. Tăcuţi urcaii Englejii la del, cu pas 

regulat şi cu aerul serios al unor Gmeni ce merg într'o 

gravă întreprindere; numai Petrea Dascălul, blajin, 

cum era el, şi cam slobod la gură, mai schimba din 

când în când câte o şagă cu tovarăşii săi din sat. 

Trei câsuri întregi ei suiră mereii în sudorea frunţii; 

şi nu o dată Englejii se împiedicară de bolovanii de 

pe drumul strimt şi pietros al muntelui; nu o dată pă- 

Jăriile lor, împodobite cu pene de struț, se aninară de 

crengile bragilor ; nu o dată se vedură siliți să dea 

mâna lui Petrea Dascălul prin locurile unde prăpastia 

se prea apropia de cărare; dar nu era lucru de mi- 

rare, ne fiind marii lordi deprinşi să umble prin locuri 

aşa «tari», cum dic ţăranii noştri. 

Pe la amiedă-di, Petrea Dascălul îi opri într'o 

desime mare, unde eraii o mulţime de bolovani şi 

cigte resturnate, care păreaii a îi aduse de puhoiii. 

«Aici e ursul !» dise Petrea Dascălul. 

Atunci figurile lungi şi solemne ale lorgilor se fă- 

cură şi mai lungi şi mai solemne, căci dorul lor era 

acum aprâpe să fie împlinit : aveai în sfârşit să dea 

ochii cu sihastrul Carpaţilor şi să aibă ce istorisi 

despre lupta cu diînsul, când se vor întârce în ţara 

lor. Ei îşi înarmară puscile, nu fără ore-care bătae de 

inimă, de şi, de alt-fel, erau desprețuitori de pri- 

mejdii, şi stătură cât-va timp în aşteptare ; dar ursul 

nu se arătă. Atunci ei aruncară o privire întrebă- 
3
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tore asupra lui Petrea Dascăluf, iar acesta, înţele- 
gend gândul lor, le arătă printre cite şi bolovani, 
o gaură deschisă, printre care abia ar fi putut intra 
un om pe brânci. 

«Aici e ursul», adaose Petrea Dascălul, arătând 
gura vizuinii. Apoi el şi cei-l-alţi puşcaşi, luând câte 
o cictă în mâni, începură să facă larmă împrejur, 

«Sai, Catrină |... Nu te da, Gavrile !... Dika 
Martine !...» strigati ei necontenit ; însă, cu totă gă- 
lăgia ce făceaii, ursul nu vroia să €să întru întâm- 
pinarea mosafirilor săi, 

«Dârme ca boerii după masă», băgă de semă 
Petrea Dascălul ; «să-] afumăm, puţin să-i trecă mah- 
muria». 

Atunci. Petrea, căutând cu luare aminte împre- 
jurul vizuinii, găsi o a dotia gaură tdinuită sub cite 
şi frunzari, pe care urşii totdcuna şi-o păstreză pentru 
retrageri, la cas de primejdie. EL o curăţi bine și 
făcu chiar lângă dînsa un foc de uscături, pentru 
ca fumul să intre în lăuntru şi să silescă pe urs să 
esă pe cea-l-altă parte. Dar nici cu acest mijloc nu 
isbuti, căci, fiind vânt, fumul, în loc să intre în vi- 
zuine, se împrăştia în tote părţile. 

In vremea acesta, flegmaticii Engleji începură să 
dea semne de nerăbdare, credend că Petrea Dască- 
lul, în care de la început nu prea avuseseră încre- 
dere, era cu adevărat un şiret ce-i purta cu vorba. 

«E trândav ursul», dise Petrea cam necăjit; 
«nu-l scoţi cu una cu doit de la tabietul lui... Dar 
«eri i-s popa !» 
Apoi el băgă mâna în torbă, scâse o luminărică 
de ceră albă, o lipi la buza puscii, de-asupra felului, 
o aprinse, gicend că la prohod trebue şi luminare, 
se puse pe brânci şi, cu puşca întinsă şi înarmată, 
intră voinicesce în vizunie. Lordul cel mai înalt şi
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mai neîncred&tor, care nu se aştepta la una ca acesta, 
se uita acum nemişcat şi cu ochii holbaţi, cum Pe- 

trea Dascălul se târiia încet în vizunie, cum îşi în- 

troduse mai întâi capul, pe urmă umerii, apoi pi- 
cidrele ; iar după ce nu se mai vEdu nimic strigă: 
«How original 1» 1) însă cu un gias schimbat, ce nu 
i se întâmplase din dida luării turnului Malacof. Lar 
cela-l-alt lord, cuviincios ca totdeuna, îşi ştergea 

cu batista sudorea de pe frunte, provenită negreşit 

din căldura ssrelui, însă de astă-dată nu repetă ca 
de ohiceiii cuvintele tovarăşului seu. 

După câte-va minute de aşteptare groznică, în 

care numai inimele îşi păstraseră mişcarea, se audi 
deodată un trăsnet de puşcă, urmat de un gemet săl- 
batec, înfricoşat, cu atât mai înfricoşat, cu cât venia 

din întunericul de sub pămînt, unde era sciut că 
numai mortea putea să hotărască între om şi ficră. 
Apoi se făcu iarăşi linişte adâncă, linişte de mormint, 
timp de mai multe minute lungi, nem&surat de lungi, 

în care lordii abia de-şi mai puteai păstra cumpetul. 

Acu-i acu... gândia fie-care în sine. Dar lucru în- 

fiorător : liniştea ținea mereii; nici un semn nu ve- 

nia de sub pămînt... Ce se petrecea 6re acolo? Ne- 

greşit că nu era bine, de vreme ce Petrea Dascălul 

nu mai eşia la lumină, căci, dacă ar fi fost el în- 

vingătorul, ce ar mai fi stat înlăuntru ?... Când 

iată... se audi la gura vizuinii un foşnet curios, mai 

mare decât l-ar fi putut face un om, şi cidtele şi 

pietrele începură să se misce. 
Momentul era în adevăr suprem; lordii, înțepeniţi, 

cu ochii îndreptaţi spre vizunie, cu puscile la ochi şi 

cu degetele pe trăgători, stăteaii gala să aprindă în 

dihania ce se vestia, şi tâmplele lor se bătea atât 

  

1) Ciudat lucru !
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de puternic, încât ochelarii le jucaii pe nas. Dar 
: spre marea şi nemărginita lor mirare, în loc dedi- 
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hanie, se vădură deodată piciorele lui Petrea Das- 
" călul, apoi umerii, apoi capul; şi, după ce Petrea 

eşi de tot, ţinând înt:"o mână puşca şi în cea-l-altă o 
“frânghie, aruncâ repede capătul ei celor-l-alţi patru 
puşcaşi, strigând : 

«Trageţi băeţi, vîrtos 1»... 
Atunci câte-şi cinci începură să tragă din respu- 

 teri, şi iată că o cogemite ursâica mârtă, lovită drept 
în frunte şi legată cu frânghia de gât, eşi de sub 
pămînt. 

Uimirea Englejilor fu atât de mare, v&dend isbânda 
lui Petrea Dascălul, încât, de astă-dată, uitându-și 

demnitatea şi distanța socială ce-i despărţia de din- 
sul, începură să-l stringă de mână cu o căldură ne- 
„obicinuită cumpetatului temperament englezesc. 

lar Petrea Dascălul, care atunci pentru prima 6ră 
avu fericirea să facă cunoscinţă cu livrele sterlinge 
ale Marii Britanii, se uita nedumerit, când la stră- 

lucitorea monedă ce curgea gârlă în palma sa, când 
la lordii cei cu figurile de un cot, având aerul a 
le dice : 

«Banii, nu-i vorbă, îi primesc ei ; dar voi ce dra- 

cul, de vă miraţi aşa de mine, că dâr nu mi-i în- 

tâia 6ră că me bag în bârlogul ursului !» 
Apoi, după ce ficra fu aşedată la o parte de gura 

vizuniei, Petrea se scărpinâ în cap, dicend cu glasul 
scu blajin: 

«Socotela nu-i încheclă : mai am un muşteriă în 

bârlog: cinstita faţă a unei beizadele. 
Și iarăşi aprinse o lumînare de ceră albă, pe care 

o lipi pe buza puscii, iarăşi intră pe brânci în vi 

zunie, iarăşi se audi o împuşcătură şi apoi un mor- 
mâit înnăduşit; şi, după vre-o câte-va minute de as-
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“tă-dată mai puţin lungi, mai puţin înfricoşate de- 
cât cele dintâi, eşi Petrea Dascălul cu beizadeiia 

legată de gât şi o aşedă lângă mumă-sa, Domnița: 
Catarina. 

" l-am miruit pe amândoi», dise el, aşedendu-se 
“spre odihnă pe un trunchiii de copac; şi era drept 

să se odihnescă, căci muncise din greii şi cu spor. 

Jar lordii, care trecuseră peste atâtea mări şi ţări, 

pentru a veni în Moldova, să împusce urşi, avură 

norocul să-i vadă împuşcaţi gata de mâna altuia şi, 

se întârseră fără măcar să fi dat foc, ducând cu dinşii 

numai amintirea culesă în mijlocul fiorilor de spaimă: 

despre mijlocul ciudat, cu care se ucid urşii în ţară! 

patriarhală a Românilor. a 

Cu o parte din livrele sterlinge Petrea Dascălul 

şi-a măritat o fată, cea din urmă ce-i remăsese în 

casă, iar cu cea-l-altă parte şi-a făcut sie-şi o mică ' 

zestrişoră pentru gilele bătrâneților. Nu târdii după 

aceea, proprietarul moşiei primi de la Londra o scri- 

s6re cu rugăminte să înmâneze lui Petrea Dascălul, 

ca semn de neuitare din partea lordilor, portretele 

fotografice ale lor, însoţite de doii€ pusci fârte scumpe, 

eşite din cea mai renumită fabrică a Engliterei, cum 

şi un număr al giarului. Diarul Londrei Justrat, în 

care era desenată, cu mult adevăr, fiorâsa scenă 

a intrării lui Petrea Dascălul în vizunia ursului. 

N. Gane. 

Aaa 

OBSERVĂRI METODICE. — ]. Pregătirea. — In munţi s'au . 

păstrat, în codri măreţi şi lângă izvoare limpezi, puterile Româ- 

nului. Acolo, în vremuri de nevoe, a bătut inima Românismului. 

Acolo, în cetatea Transilvaniei, pe culmile Carpaţilor din Oltenia, 

Muntenia, Moldova și Bucovina; la poalele Parîngului şi Negoiului, 

Păpuşii şi Pietrei Craiului, Bucegiului și Istriței, Ceahlăului şi 

Rarăului, Românii și-au păstrat puterea lor. Acolo aii dăinuit
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aproape dou& mii de ani şi au resistat puhoiului de barbari dintru 

început; iar mai târziu acolo se retrăgeau din câmpia pustiită de 

dușman, pentru ca să se întărească și să isgonească cu noi puteri 

hoardele tătăreşti şi turceşti. Acolo, luptând cu fiarele sălbatice, 

şi-au oţelit curajul lor, ca să lupte fără frică de moarte cu fiarele 

omeneşti care risipiau ţara. — In istorioara următoare vom vedea 
ce curaj au Muntenii noştri şi cum unul din ei, Petrea Dascălul, 
a pus în mirare pe doi generali englezi, care veniseră toemai din 

tocul r&sboiului din Crimeea (1852), să vază Moldova. Este o po- 

vestire (naraţiune) împreunată cu mai multe descrieri frumoase. 
II. TYractarea,. — Bucata, fiind mare şi având părţi cam grele. 

vom tracta-o ca pe No. 17. Tractarea specială va avea două părți: 
una în care vom studia elementele composiţiei, iar a doua elemen- 
tele lexicologice şi stilistice. Ast-tel, în prima parte vom atrage 
atenţia asupra următoarelor particularităţi. 

1) R. 8-—15. Portretele lorzilor (deseripţie). Erau «bogaţi», «se-, 
rioşi», <fuduli»; apoi «înalţi», «subţiri», «dichisiţi», «măroşi». Se 
va releva partea comică a acestor lorzi, care mai revine lar. 
63—68 ; r. 91—93; r. 164; r. 189. Lorzii sînt oameni cum se cade: 
le place ordinea, dar prea se ţin mari, iar gătirea şi pregătirea lor 
nu se potriveşte cu sălbăticia locurilor unde ei avea să facă vână- 
toarea. 

2) R. 20—23: Drumul de poştă (Aescripţie). Vom face compa- 
raţie între drumurile de aiunci şi de acum. 

3) R. 26—33: Masa (deseripţie). Vom atrage atenţia asupra epi- 
telelor şi asupra deosebirii dintre obiceiurile de atunci și acum 
(ex. ciubucul), şi pricina acestei deosebiri. 

4) R. 36—59 şi (cu deosebire r. 52—54); r. 75—78 Portretul hui 
Petrea. Vom scoate în relief că era cuviincios şi modest, şi totuși 
glumeţ. Glumeţia lui Petrea o vedem din mai multe note: Elera 
cam «slobod la gură> ; «mai schimba, din când în când, câte-o 
șagă cu tovarășii săi din sat» (r. 76—77). El zice despre urs: «Doarme 
ca boerii după masă... să-l afumăm puţin să-i treacă mahmuria> 
(r. 111-113); «nu-l scoţi cu una cu două de la tabietul lui. Dar eu 
i-s popa» (r. 128—129); «la prohod trebue și lumînare» (r. 132), 
Spune în gândul lui despre Englezi : <Banii, nu-i vorbă, îi primesc 
eu; dar voi ce dracul, de vă miraţi aşa de mine, că Goar nu 
mi-i întâia oară că mă bag în bârlogul ursului» (e. 191—193); 
iar despre puiul ursului: «Socoteala nu-i încheeată: mai am un 
muşteriu în bârlog : cinstita faţă a unei beizadele !» (7. 197—198). 
«I-am mâruit pe amândoi» (r. 207). 

5) R. 68—86 Drumul la munte (descripţie).
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6) R. 130—145 şi 199—208; 168—174, Intrarea şi eşirea lui 
Petrea Dascălul în vizuină (descripţie narativă). 

7) R. 87—209. Impuşcarea, urşilor (naraţiune). Vom atrage aten- 
țiunea asupra părţii «dramatice», partea importantă a întregei 
povestiri : intrarea cea d'întâi a lui Petrea în bârlog şi aşteptarea 
plină de teamă a lorzilor (e. 130—175). 

In a doua parte, pe lângă explicarea expresiilor subliniate, vom 
atrage cu deosebire atenţia asupra "metaforelor, relevând două-trei 
mai caracteristice, din cele următoare : 

r. 8. «sunau». 

„ 27. acapetele se înfățișară pe dată». 
. 29. cîi aștepta o masă bogată». 
» 72, «soarele se înălța vesel». 
„73. acer cuprins de foc». - 
„ 76 «mai schimba din când în când câte-o şagă». 

r. 113 asă-i treacă mahmuria», ca şi când ar fi b&ut cu o di mai 
înainte şi-acum îl doare capul, (expresie slumeaţă). ! 

r. 121—22 «fumul se împrăștia». 

r. 128 «nu-l scoţi din tabietul lui» (expresie glumeaţă). 

„147 ainimile își pâstraseră mișcarea». 

151. «moartea pulea să hotărască». 

„156—57 «nici un semn nu venea de sub pămînt». 

„ 166 «gata să aprindă în dihanie». 

177—78 «ursoaica moartă eși de sub pămînt». 

183—84 «să-l strîngă de mînă cu o căldură neobicinuită». 

187—88 «strălucitoarea monetă ce curgea gârlă». 

. 197 «mai am un mușteriu». 

„198 «cinstita (ironie) faţă a unei beizadele». 

. 207 «i-am miruit pe amândoi» (expresie glumeață). 

- 213 afără măcar să fi dat foc». 

- 220 aşi-a făcut o mică zestrișoară». 

" 
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Deşi sînt şi alte figuri, dintre care unele caracteristice (repe- 
tiția: <nu o dată... nu o dată... nu o dată...» din rândurile 80—84; 
antonomasa «sihastrul Carpaţilor» din rândul 94; sinecdocele <di- 

hania» şi «zilele b&trâneţelor» din rândurile 167 şi 220), totuși Vor 

fi trecute cu vederea, pentru ca să nu se rătăcească atenţia elevilor, 
care trebue concentrată numai asupra metaforelor. _ , 

III. Incheerea, — Pentru înlesnirea reproducerii înţelesului 

general, care va face obiectul primei lecţii, se va face şi analisa
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bucății, după următoarea schemă, unde avem în vedere numai 

narațiunea. 

I. Inceputul: Despre ce e vorba? Doi lorzi englezi, după 

ce se sfârşeşte resboiul Crimeei din 1852, veniră în Moldova, să 

facă o vânătoare de urşi. Il. Desfăşurarea: Ce se întâmplă? 
1. Inaintea vânătoarei: a. Lorzii sînt bine ospătaţi la un proprietar 

moldovean; b. Fac cunoştinţă cu Petrea Dascălul, care nu le inspiră 

nici o încredere. c. A doua zi, Petrea îi duce în munţi, la vână- 

toarea de urși. 2. Vendtoarea: a. Ajungând la vizuina unui urs, 

Petrea şi tovarăşii săi fac sgomot, dar ursul nu ese. b. Fac fum 

la gura vizuinii, dar ursul tot nu ese. c. Pe când lorzi pierd răb- 

darea, Petrea intră în vizuină cu o lumînărică pe buza puscii, și 

împușcă înăuntru. d. Lorzii, audind sgomot înfricoşat, cred că 

urşii au ucis pe Petrea, și aşteaptă plini de spaimă cu mâna pe 

trăgaci eşirea urșilor din vizuină. e. In loc de urşi ese Petrea care 

pune pe tovarăşii lui să tragă cu o fringhie afară o ursoaică ucisă. 

7. Lorzii, plini uimire dau bani lui Petrea şi-i strîng mâna, uitând 

de distanţa ce-i desparte de el. g. Petrea mai ucide şi puiul ur- 

soaicei. 111. Sfârşitul: Ce-a urmat ? 1. Petrea îşi mărită fata cu 

banii lorzilor, iar cu restul ce-i rămâne duce viaţă fericită. 2. Lorzii 
pleacă mulţumiţi şi-i trimit lui Petrea două pusci, portretele lor și 

un tablou care representa vânătoarea lui Petrea. 

42. 

ADIO MOLDOVEI 

Scumpă ţară și frumosă, 
O Moldovo, ţara mea! 
Cine plecă şi te lasă, 
E pătruns de jale grea; 
Căci, plutind în visuri line 
Pe-al tei sin, ca într'un rai, 
Dulce-i vicța de la tine, 
Ca o dulce gi de Maiu!
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Ei te las, ţară iubită, 
De-al tăi sîn me depărtez, 
Dar cu inima cernită, 
Plâng amar, amar oftez; 
Trist acum, la despărţire, 
De fiori m& simt cuprins 
Şi-ori-ce dragă nălucire 
Pentru mine-acum s'a stins. 

Cine scie, cine scie, 
Dacă 'mpins de-al sortei vent, 
M'oii întorce 'n veselie, 
Să sărut al t&ău pămint; 
De-oiu vedea încă vreodată 
Munţii t&i resunători, 
Ce că-o frunte înălţată 
Se pierd falnic prinire nori; 

Şi-ai tăi codri de verdsţă, 

Unde curg, şoptesc ușor 

Reci izvore, ce dau vicţă, 

Doine. care dic de dor; 

Şi-al tei cer, care zimbesce 

Sufletului românesc, 

Şi ori şi care m& iubesce, 

Şi-ori pe care eii iubesc! 

lată cesul de pornire. 

lată câsul mult amar: 

Veselie, fericire, 

Ei le las pe-al t&i hotar! 

Şi-a mea inimă îți dice: 

O! Moldovo, ce jelesc, 

Adio! rămâi ferice, 

Ferice să te găsesc! 
V. Alecsandri. 

(1821—1890). 
POI



43. 

CÂNTECUL STREINĂTĂȚII 

Rătăcesc în căi strâine, 
De căminu-mi depărtat, 
Petrec viţa în suspine 
Pâinea 'n lacrâmi mi-am udat: 

Fie pâinea cât de rea, 
Tot mai bine 'n țara mea. 

Ah! în țara mea frumâsă 
Am lăsat tată iubit, 
Am lăsat mamă duiâsă, 
Ce de plânsuri au albit: 

Fie pâinea cât de rea, 
Tot mai bine 'n ţara mea. 

Vedi o culme muntenescă 
$'o căsuță dedesupt ? 
Este vatra părintâscă, 
Unde laptele am supt: 

Fie pâinea cât de rea, 
Tot mai bine 'n țara mea. 

La streini am stat la masă 
Și cu ei am osp&tat; 
Dar, gândind la mine-acasă, 
Lacrămi rîuri am vărsat: 

Fie pâinea cât de rea, 
Tot mai bine în ţara mea.
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Cine ţara îşi iubesce 
Nu dă lumea pentru ea; 
Oh! atunci inima-mi cresce, 
Când gândesc a o vedea: 

Fie pâinea cât de rea, 
Tot mai bine 'n țara mea. 

Fericiţi câţi sînt aprope 
De căminul părintesc! 
De-oii muri voii să mă 'ngrope 
In pămîntul românesc: 

Fie pictra cât de grea, 
Tot mai bine 'n ţara mea. 

G. Creţenu. 

  

OBSERVĂRI METODICE. — 1. Pregătirea. — Când cine-va 

are o ţară aşa de frumoasă şi de fermecătoare, cum să nu-şi simtă 

inima sfâşiată de durere când se depărtează de ea cu frica de a 

nu o mai vedea niciodată? Cum să nu se gândească cu fior la 

ţările străine unde, pentru toată viaţa poate, va rămâne departe de 

__patria sa? In ţară străină nimeni nu te cunoaşte, nimeni nu te 

iubeşte. Alt neam eşti tu, alt neam e străinul. Alta e limba lui, 
altele credinţele lui, altele obiceiurile lui: cum să se lipească inima 

ia, care se încântă la auzul unei alte limbi, care se întărește de alte 

credinţe şi tresaltă la vederea altor obiceiuri — cum să se lipească 

inima ta de inima lui ? Poţi trăi bine în ţări streine; cu bani poţi 

avea toate bunătăţile acolo, dar hrană pentru îndulcirea și întă- 

rirea sufletului tău nai să găseşti ; căci ce folos dacă străinătatea 

îţi poate arăta multe, când numai tu le vezi și numai singur le 

guşti ? Daca n'ai putinţa ca cele ce prinzi în sufletul t&u să le faci 

hrană întăritoare pentru sufletul din care a pornit suiletul iu, 

pentru şufletul patriei tale, ce folos pentru tine ? 

In- următoarele bucăţi vom vedea ce simte sufletul adevăratului. 

fiu al Patriei, când părăseşte pămînturile româneşti, şi ce nefericit 

se simte el departe de căminul părintesc. 

II. Practarea. — 1. Vom citi împreună cu elevii mai întâi 

Adio Moldovei, explicând vorbele şi versurile subliniate, 

După ce vom citi-o, vom arăta părţile poesiei: I. Poetul și-arată
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jalea părăsind Patria. II. Frumuseţile Patriei pe care le va dori: 

munţi, codri, izvoare, doine, cer. III. Urează fericire Patriei. 

2. Vom citi tot ast-fel şi în aceeaşi lecţie Cântecul străinătății. 

Părțile composiţiei: 1. Poetul şi-arată jalea că e străin. II. 1.Do- 

rul lui de părinţi; 2; Dorul de casa părintească; 3. Neputinţa de 

a-şi stinge dorul printre străini ; 4. Dorinţa de a-şi revedea Patria 

și de a fi îngropat acolo. III. Refrenul : - 

«Fie pâinea cât de rea 

Tot mai bine *'n ţara mea 

cu varianta de la sfârşit : 

«Fie piatra cât de grea 

Tot mai bine n ţara mea» 

Vom atrage atenţiunea elevilor asupra faptului că amândoă 
aceste poesii sînt lirice, pentru că în ele se exprimă nişte simțiri 
ale poeţilor care le au făcut. Vom face pe elevi să-și reamintească 
şi alte poesii lirice învăţate. a 

3. Tot în această lecţie vom tracta şi Proverbele despre purtare 
între străini, însă ca unitate metodică a parte. 

III. Aplicația. — Elevii vor învăţa o poesie pe dinafară și 
câte-va proverbe. 

  

44. 

PROVERBE 

DESPRE PURTAREA INTRE STREINI 

Orbul, când dă de perete, crede că s'a isprăvit 
lumea, dar cine întrebă nu greşesce şi mult trăesci, 
multe vegi; mult umbli, multe înveți. 

Deci mergi în țară străină, dar ia aminte : Când 
treci prin țara orbilor, închide și tu un ochizi. Să 
nu cregi că tot ce se sboră se mănâncă, ci amin- 
tesce-ți că corb la corb nu scote ochii, şi că cu rima 
mică prindi pescele mare. Sfăluesce-te şi cu cel mic 
şi cu cel mare și pe urmă hotărăsce tu singur.
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Ai cumpăt la vorbă : pune-ți lacăt la gură, căci 

de multe ori limba tae mai mult decăt sabia. Ori 

di ce-va mai bun decăt tăcerea, ori taci, căci limba 

indulcesce, limba amărăsce, limba dulce mult aduce, 

dar dintr'o vorbă ți-aprindi pae în cap, şi pe drept 

cuvint, căci şerpele până nu-l calci pe codă nu 

mușcă, şi de nu este foc, nu ese fum. : 

Când glumesci, între străini ca și între prieteni, 

glumele să-ți fie ca sarea în bucate, ca să nu-ţi dică: 

vorbe bune dar nesărate ; căci, în adever, nu e me- 

şteşug a găli mâncare ci e meșteșug a o potrivi 

din sare. 

Cu risul şi cu glumele 
Se culeg tămna prunele, 

dar 
Pe mulţi prieteni în lume 

Ii facem duşmani prin glume 

căci şi de e glumă,nu e bună ! 

Dacă te împrietenesci cu un străin şi vrei ca 

prietenia lui să fie trainică, nu-l cercela prea mut 

deorece 

Mai rara vedere 

Este mai cu miere ; 

Rara întâlnire 

E mai cu iubire. 

Să n'ajungă să-ți dică: 

A căşunat ca baba pe mormint ;_, 

De nu l-aş vede par'eaş mai trăi; 

Par'că-l ţii în spinare ; 

Vătăşel de mahala, 

A plecat a colinda ; _ 

Prieten al mesei nu al nevoii.
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Cu deosebire între străini, prietenul bun e co- 
moră. Dar când ţi-l alegi, gândesce-te, că nu hainele 
fac pe om de trebă, că prietenul cel bun nu-ți 
laudă nebuniile, şi, dacă vegi că prietenul ţi-e 
miere, atunci nu căuta să-l mănânci toi. Intre 
strâini prietenia e de mare folos, căci prietenul la 
nevoe se cundsce, şi prietenul vechiii e ca vinul, 
care, pe cât se învechesce, cu atât mai cu gust se 
bea. Insă dacă ai prieten nerod, fii tu înțelept: alt- 
minteri ajungi să dici: mai bine e cu un vrăjmaş 
înțelept, decât cu un prieten nerod! 

Nu fii mândru în ţara str&ină, chiar dacă scii că 
cel c'un ochii e domn în țara orbilor. Altminteri 
ceea-ce omul singur își face, nimeni nu-i pote desface. 

OBSERVĂRI METODICE.—1. Pregătirea.—Și totuşi de multe 
ori şi str&inătatea este bună. De la străin putem învăţa multe pentru 

folosinţa neamului. La străini putem vedea mai bine relele de care 

trebue să ne ferim şi bunurile, de care trebue să ne folosim. Intre 
străini simţim cât e de scumpă Patria, între străini ne încercăm 

sufletul cu amărăciuni pline de învăţătură, între ei ne învăţăm cu 

deosebire să trăim bine unii cu alţii. Căci străinul nu eartă şi tre- 
bue să fii cu inima totdeauna deşteaptă, ca să nu-l superi. Pentru 

a trăi bine cu el și a învăţa de la el tot ceea ce neamul cere spre 

propăşirea lui, trebue să ştii să atragi prin purtarea ta simpatia 

la care sângele tău de alt neam nu-ţi dă dreptul. Această purtare, 

pe care un copil răsfăţat în sînul familiei sale sau în sînul Patriei 

nu-l poate câștiga, îl câștigă cu deosebire în societatea străinilor 

și se numește politețe. 

In privinţa aceasta Poporul Român, care trăeşte şi acum în mare 
parte printre străini, ne dă multe învățături în proverbele sale. 

II. Tractarea şi III. Aplicaţia.—Vezi No. precedent.
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45. 

“CÂNTECUL LUI MIHAIU VITEZUL 

Audit-aţi de-un Olten ? 
De-un Oltân, de-un Craioven, 
Ce nu-i pasă de Sultan ? 

Audit-aţi de-un vitâz, 
Care vecinic şade trez, 
Când e ţara la necaz? 

Audit-aţi de-un Mihaiu, 
Ce sare pe șepte cai, 
De strigă Stambulul vai ? 

El e Domnul cel vestit, 

Care 'n lume a venit 

Pe luptat şi biruit. 

Spue rîul cel olten, 
Spue valul dunăren 
Şi codrul călugăren, 

Câte lupte ai privit, 

Câte oşti ari mistuit, 

Câte 6se-aii înălbit? 

Mulţi ca frunzele de brad, 

Ca nisipul de pe vad, 

Ca gemetele din Iad! 

Spue corbii munţilor 

ŞI ficrele codrilor, 

Care-a fost nutrețul lor ?
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Fost-aii leșuri tătărăsci 

Şi turcesci şi unguresci 

Date ?n săbii românesci ! 

Alelei Mihaiu, Mihaiu! 
Că de noi milă nu ai, 
Să ne scapi de-amar şi vai! 

Colecţ. de Possii populare V. Alecsandri, 
(1821—1890). 

  

OBSERVĂRI METODICE ').— 1. Pregătirea. — 1. Generală. 

Nu numai Moldova, pe care o cântă poetul, e frumoasă şi aprinde 

în noi dorul de ea, dar toate ţările române, unde auzim dulcea 

limbă a mamei, unde trăese amintirile in viaţa strămoşilor noștri, 
săpate în piatră sau păstrate în credinţe, cântece sau obiceiuri : 
toate sînt frumoase, în nici una nu ne găsim străini, și de toate 
depărtându-ne simţim cum ni se strînge inima de dorul lor. Aceste 

ţări frumoase şi scumpe inimei noastre şi care e «patria noastră 
cea mare», unde înfloreşte neamul nostru, neamul Românilor, au 
putut fi când-va unite într'un singur mănunchiu, prin vitejia unui 

Domn fără seamăn de viteaz, Mihaiu Viteazul. Dacă al ar îi ştiut 
să ghicească şi vicleşugurile străinilor, precum ştia să le spargă 
rândurile cu braţul său, atunci de mult am fi simţit bătând inima 
noastră liberă și fără grijă, în hotarele «patriei celei mari». Dar 
vicleşugurile și iscusinţa străinilor a fost mai mare decât virtutea 

lui, şi opera lui de unire a Munteniei, a Moldovei care pe atunci 

avea și Bucovina şi Basarabia, şi a Ardealului s'a dărâmat, precum 

dărâmat a fost el însu-şi înainte de vreme. 
2. Specială — In bucăţile următoare vom vedea unele din Îap- 

telo viteazului Domn. Şi mai întâi, în Cântecul lui Mihaiu Viteazul, 
vom vedea, cum în vremuri de restrişte Poporul Român și-a adus 

aminte de dînsul, l-a cântat şi l-a chemat în ajutor. Vom vedea 
apoi în bucata următoare, Mihaiu Viteazul osândit la moarte, cun 

Mihaiu mai înainte de a fi Domn, pentru că iubea prea mult po- 
porul pe care Alexandru-cel-Rău îl storcea, ca să plătească bani 
Turcilor, a fost osândit la moarte, dar a scăpat prin falnica şi 

1) La bucăţile 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 care formează ciclul lui 
Mihaiu.
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viteaza lui înfăţişare care a speriat pe călâu şi a entusiasmat pe 
boerii și poporu) ce erau de faţă. 

In Biruinţa de la Călugăreni vom vedea una din cele mai vite- 
jeşti fapte ce sau văzut vreodată: Acolo vom .vedea cum «Hasan 
Paşa» care era trimis să înconjoare armata românească pe la spate, 
păţeşte cea mai mare ruşine pe care o poate Păţi un soldat, iar 
în bucata următoare Hasan Paşa vom vedea şi mai viu vitejia 
Domnului nostru şi mişelia Turcului. 

Chiar când Domnul Mihaiu, din pricina împrejurărilor, este 
învins, găseşte prilejul să arate inima lui cea mare şi vitează. 
Ast-iel în După bătătia de la Mirăsiău şi în Mihaiu scăpând stin- 
dardul vom vedea cu ce curaj se luptă şi ce fapte face ca să scape 

„steagul ţării. Iar în Cea din urmă noapte a lui Mihaiu vom vedea 
de ce simţiri şi gânduri înalte şi generoase sufletul său a fost 
hrănit. Ast-fel el a rămas, prin iubirea lui de libertate, prin aspi- 
rațiile sale către o mare patrie, prin îndrăsneala lui, un model viu 
de imitat pentru urmaşi. 

Îl. Tractarea. — In iractarea tuturor acestor bucăţi vom in- 
sista mai cu seamă : 1) asupra conţinutului, analisând deosebitele 
idei ce coprind ; şi 2) asupra elementelor de composiţiune, deose- 
bind aceste elemente în discriptive şi narative, 

In privinţa punctului 1) facem observaţiunea că de aci încolo vom 
putea tracta cu mai multă libertate decât până acum analisa bucă- 
ților, şi anume, vom putea să nu mai grupăm ideile din composiţiune, 
după cele trei momente clasice (<început», «desfășurare», «sfârșit», 
pentru naraţiune, — «punct de plecare» sau <întroducere», «desvol- 
tare», «încheere» sau «conelusiune»> pentru deseripţii şi poesii lirice), 
ci vom putea deosebi numai ideile principale, care pot fi mai multe 

decât trei, sau, fiind trei, putem găsi între ele alte relaţiuni decât cele 

ce se găsese între cele trei momente știute. Ast-fel în Cântecul 
lui Mihai Viteazul putem deosebi patru idei : Prima — de la început 

până la «Spue rîul cel oltean» — e compusă din doă părţi: 

a) întrebările (eAuzit-aţi de-un Oltean... Auzit-aţi de-un Mihai»), şi 

8) răspunsul (cEle Domnul....»). A doa ţine până la <Spue corbii»..,, 
şi e compusă iar din două părţi: a) întrebările despre mulţimea 
oştilor biruite, conţinute în şase versuri, şi 8) răspunsul prin care 

se arată această mulţime (trei versuri). A treia e compusă iarăşi 

din două părţi: a) întrebările în privinţa dușmanilor ucişi (trei ver- 

suri), și d) răspunsul prin care ni se spune numele acestor duş- 

mani (iar trei versuri). In fine, a patra idee este invocaţiunea 
poetului popular către Mihai să vie să scape Poporul Român de 

nefericiri (ultimele trei versuri). — In acelaș chip putem procede 

Carte de citire cl. il, Dragomirescu. 9
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şi cu cele-l-alte bucăţi însă căutând totdeauna să punem cât se 

“poate mai mult interes în formularea în mod abstract; de către 

elevi a conţinutului acelor părţi ce am deosebit împreună cu ei. 
In privinţa punctului 2) avem de observat următoarele: 

Nu vom insista asupra deosebirii dintre elementele narative şi 
descriptive decât acolo unde ele sînt absolut evidente şi unde îru- 

museţea deseripţiei sau naraţiunii ne îndeamnă la aceasta. Ast-fel 

în Cântecul lui Mihai Viteazul, partea de la început până la «Spue 
rîul cel oltean» este evident descriptivă. Prin întrebările ce şi le 

pune singur poetul popular ne arată, descriindu-ni-l, pe Mihai ca 

«Oltean», «Craiovean», fără frică de puterea Sultanului», «viteaz» 

- <vecinic deștept şi cu ochii în patru» și foarte îndemânatic» (sare 
pe şepte cai). Dar mai pe urmă, deşi elementele descriptive se 

continuă arătându-ni-se mulțimea dușmanilor pe care Oltul, Dunărea 
şi Călugărenii i-au .văzut luptând, mistuindu-se şi putrezind, ucişi 

de săbii româneşti, ele nu credem să fie tot atât de evidente pentru 
mintea copiilor ; de aceea nici.nu le vom releva. 

In Mihai Viteazul osândit la moarte sînt trei locuri deserip- 
live caracteristice: a) descrierea mulţimii poporului ; dj a gâdelui 
şi c) a înfăţişării lui Mihai. E mai greu de arătat că admirabila 

descriere a fricii călâului e tot descriptivă (cun tremur groaznic îl 
apucă : ridică satârul, voește a isbi, dar mâna-i cade, puterile-i slă- 

besc, groaza-l stăpâneşte, şi trântind la păniânt satârul, fuge !!...») 
deoarece elementeie simultane ale descripţiei sînt amestecate cu 
elemente succesive. Toate cele-l-alte părţi ale bucății sînt evident 
narative şi elevii vor pricepe uşor natura lor.—In bucata narativă 
Biruinţa de la Călugăreni nu găsim aproape de loc elemente des- 
criptive. Vom atrage deci atenţiunea elevilor numai când narațiunea 
devine vie precum : a) Năvala lui Mihai: «El smulge o secure...» 
până la «Această faptă eroică...» şi d) Spargerea oştirii turceşti şi 
căderea lui Sinan: («In zadar Lenicerii»,... până la <El era p'aci să 
piară. ..»). In Paşa Hasan avem admirabile elemente descriptive 
când poetul ne deserie cum îi părea de frică Pașei Hasan Voe- 
vodul erou, și anume strofa: <Sălbaticul Vodă e 'n zale Și fer... 
cu minunata onomatopee din versul al doilea. Mai greu e de arătat 
elevilor de clasa II că și fuga Paşei, înfricoșat de moarte, este tot 
descriptivă, deși avem a face cu elemente succesive. E greu în 
adevăr să-i faci să înţeleagă că toate faptele ce compun fuga lui, 
deseriu unul și acelaş lucru, care însă e sufletesc : frica, De aceea 
putem trece peste el, accentuând numai asupra frumuseţii fon- 
dului. Se va putea ușor releva însă vioiciunea naraţiunii din strofă: 
“Cu tropote roibii»...., precum şi caracterul narativ al întregei



  

bucăţi. — In naraţiunea După bătălia de la Mirăslău găsim trei 
părţi descriptive : a) mâhnirea învinsului erou; d) descrierea Mure- 
șului și e) deserierea calului găsit de ostașii lui Basta. Părţi nara- 
tive mai pline de vioiciune nu se găsesc. — In Mihai scăpând 
stindardul avem elemente descriptive în: a) descrierea nopţii : 
(«Noaptea se întinde....») şi în b) descrierea lunii: «Luna după 
dealuri»... Deşi bucata e o naraţiune, elemente narative sînt destul 
de puţine. In fine, Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul, 
deşi se pare că e o naraţiune, nu e decât o descripţie întretăeată 
cu câte-va eleniente narative. 'Toemai pentru că trebue o înţele- 
gere mai desvoltată ca să se dovedească aceasta, nu se va insista 
asupra elementelor de composiţie, ci numai asupra fondului : iubirea 
de ţară şi libertate a marelui erou. | | 

Negreșit aceste analise nu se pot face, dacă elevul nu-și dă 
seama mai întâi de înţelesul vorbelor şi fraselor. După îndelungul 
exerciţiu de vorbe ce se presupune că au făcut până acum, elevii 
vor avea trebuință numai de puţine explicări de vorbe, care 
pot fi tăcute de profesor, incidental, fără să stăruească asupra lor. 
afară numai dacă se întâlneşte vre-un exemplu mai interesant 
Ast-iel în Cântecul lui Mihai Viteazul, spre exemplu, am putea 
insista asupra cuvîntului «nutreţ» care în poesie e întrebuințat cu 
alt sens decât cel obicinuit, «Nutreţ» acolo are înţeles de «hrană», 
<nutriment» ; pe când azi, în vorbirea curentă, e întrebuințat mai 
mult în sensul de <hrana rumegătoarelor domestice». Tot aşa am 

putea insista asupra cuvintelor <a găti» şi «urmări» întrebuințate 
în Mihai Viteazul osândit la moarte cu sensul de a «pregăti» şi 

<a urma». Și aşa mai departe. 

Resumând şi sistematisând cele zise până acum, ar îi bine ea 

tractarea deosebitelor bucăţi de citire să se facă de-acum în colo 
ast-fel : 

1) Vom face mai întâi noi cu sau fără ajutorul elevilor, un scurt 

resumat al subiectului. , 

1I) Bucata se va citi pe rând de câte un elev (noi vom inter- 

veni numai când va fi prea greu) şi anume fragmentar — fie-care 

fragment. cuprinzând o idee principală — iar cei-l-alţi elevi vor fi 
: a ec 

puși să resume după fie-care fragment ideea cuprinsă într'însul. 

Tot după citirea fie-cărui fragment vom explica vorbele şi expre- 

siunile necunoscute. , 
III) Vom face cercetarea stilistică, relevând elementele narative 

Şi descriptive, , o 
1V) Elevii vor face un scurt resumat al întregei bucății, accen- 

4uând părţile însemnate.
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III. Aplicaţia.—Vom păstra obiceiul de a da elevilor și unele 

bucăţi de citit acasă, cu sau fără obligaţiunea de a aduce însem- 

nare de vorbele necunoscute, de şirul ideilor sau de elementele 

descriptive şi narative. In aceasta ar consta aplicaţia.— Distribuirea 

materiei, subiectele composiţiilor şi obligaţiunile elevilor rămân 

la chibzuinţa profesorului. 

Facem observaţie numai că bucăţile ale căror cuvinte și ex- 

presii grele sînt însemnate în josul paginei sînt destinate să fie 

cetite acasă ; iar cele ale căror cuvinte și expresii sînt subliniate 

şi explicate Ja sfârşitul cărţii sînt destinate a fi tractate în clasă 

46. 

MIHAIU VITEZUL OSÂNDIT LA MORTE 

Crudul Alezandru Vodă!) nu întârqiâ a se în- 
spăimânta de marele nume al Banului 2) Mihaiti. 
Voia să-l piârdă cu ori-ce chip; şi, neîndrăsnind 
a-l prigoni pe faţă, trimise ucigași, ca să-l ucidă 
în taină 5). Dar Banul descoperi din vreme cursa 
ce i se gătia 4) şi, cu totă dragostea ce poporul 
avea pentru dinsul, necredându-se sigur în Craiova, 
fugi spre Constantinopol. unde-l chemase socrul. 
s&i, vistierul Ion, ce era capichehaia?) al ţării. 
Insă, prins fiind în cale de omenii lui Alexandru, 
ce-l pândiati, fu adus în Bucuresci, unde Domnul, 

  

1) Alexandru-Vodă, dis cel Răi, a domnit în Muntenia în anii 1592. 

—1593. După el se sui pe tron Mihaiti-Vodă Vitezul,. 

- 2) Mihaiu era Ban (guvernator) al Craiovei, având în stăpânire Oltenia. 

3) pe furiș; în ascuus. 

4) mai bine: i se pregălia. 

| 5) 16n sat lane Cantacuzino, fusese vistier (ministru de finance) și 

Ban al Craiovei înainte de Mihai, iar acum era capichehaia, adică 

agent diplomatic saii reprezentant al Domnului român pe lângă Sublima, 

Poartă (Sultan). Capichehaea pl. capichehaele e de genul masculin.
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trăsnut de mânie €), îl învinovăţi de ?) trădător Şi 
resvrătitor, și îl închise în puşcărie spre a fi pus 
la caznă$) și apoi ucis. 
Temându-se ca poporul să nu se ridice înfuriat 

şi să scape pe prinţul s&i, Alexandru Vodă hotări . 
a-i grăbi mortea. Într'o di puse de-l scoseră din 
pușcărie legat şi-l porni la locul osândei. Mulțimea 
poporului urmăria *) pe osândit tristă, jalnică 10) 
şi tăcută, vegend că cea din urmă speranță 11) de 
mântuire se va curma cu capul aceslui june băr- 
bat eroii 12). În cale, trecând pe la biserica Albă, 
pe vremea liturghiei, spun că-l lăsară să intre în 
biserică ; și el, rugându-se, făgădui lui Sfintul Ni- 
culae, fiindu-i hramul 15), că, de-l va mântui, are 
să-i facă mânăstire în numele lui,— precum a şi 
făcut, de se numesce acea biserică acum Mihaii- 
Vodă 1). | 

« Sosind la locul unde trebuia să primescă Mor- 
tea, gâdea î5) cu satărul 16) în mână, cu inima 
crudă, cu ochii sângeroși, se apropiâ de osândit; 

  

6) turbat de mânie; furios; nu mai vedea înaintea ochilor de mânios 

ce era, 

7) mai bine: «că este», 

8) munci ; chinuri; torturi. | 
9) mai bine: urma. Astădi se dice că curmărimy numai pe cine-va 

căruia vrem să-i facem r&i. 

10) plină de jale; cu lacrămi în ochi. 

11) nădejde. , 
12) se va nimici odată cu mârtea acestui tînăr bărbat vitez. j 

13) Mai clar: «care era hram (patron) bisericii şi se serbătoria atunci». . 

14) Biserica Mihaiii-Vodă se află în Bucuresti, pe partea dreptă a 

Dâmboviței pe o movilă ce ține de delul Spisii, în apropiere de Axsenal 

(arsenal=locul unde se păstreză, se dreg (repară) şi se fabrică arme 

ostăşesci,) 

15) calăul, călâul; gelatul, gâlatul; hoheriul. 

16) bardă mare cu mâner luvg.
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dar, când aţinti privirea asupra jertfei 17) sale, când 

vădu acel trup măreț, acea căutătură s&lbatică şi 

înfiorătâre, un tremur grâznic îl apucâ: ridică 

- satârul, voesce a isbi, dar mâna-i cade, puterile-i 

slăbesc, grâza-l stăpânesce și, trântind la pământ 

“satârul, fuge printre mulţimea adunată împrejur, 

strigând în gura mare, că el nu îndrăsnesce a 

ucide pe acest om. | | 
In zadar 6menii ce presidaiă la osândă 15) cerură 

a se împlini porunca domnescă; nimeni nu se 
mai putea găsi a lua locul găâdei '*). 

Acestă întâmplare minunată înfioră mulțimea 

cu o mișcare electrică2): ea vedu într'însa un 

semn ceresc, prin care Dumnedeii voia păstrarea 
acestui om, şi un glas detunător?!) de milă, de 

ertare, eşi din pieptul acelei gldte 22). Boerii şi 
poporul luară pe osândit în mijlocul lor şi, du- 
cendu-se la palatut Voivodului?5), cerură ertare. 
Vrând, nevrând, Domnul fu silit a se îmblândi 
şi a-i dărui vi€ța. Peste puţin, prin mijlocirea vistie- 
rului I6n, Mihaiii, împăcându-se de tot cu Domnul, 

primi iarăşi cinstea şi dregătoria 2%) sa %5). 

N. Bălcescu. 

(1819—1852) 

17) asupra celui ce avea să fie tăct (jertfit, sacrificat). Jertfă =victimă. 

18) ce priveghiai să se aducă la îndeplinire osânda, 

19) sati agâdelui», . 

20) care trece deodată prin toţi ca un curent electric. 

21) sgomotos ca tunetul. 

22) acelei mulțimi; acelui popor amestecat. 

23) Domnului; lui Vodă. . 

24) funcțiunea, postul, slujba sa: Bănia Craiovei. - 

25) lată cum ne spune Șincai (Il sub an. 1591) că povestesce acâstă în- 

tâmplare un scriitor Ungur care, ca Ungur ce e, vrea cu ori-ce preţ să înjo-
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47. 

BIRUINŢA DE LA. CĂLUGĂRENI 
  

S6rele acum căta spre sfințit; Românii se luptase cu 

eroism, dar, osteniţi de o luptă lungă şi nepotrivită, ee 

se plecară numărului celui prea covârşitor al duşma- 

nului. Bătălia se putea privi acum ca pierdută de dînşiis. 

dacă vre-o împrejurare nu-i va ajuta şi o sortită mai 
blândă nu le va străluci; Mihaiu însă, ca totdâuna 

liniştit şi.trufaș în'primejdie, mai avea încă o nădejde ; 

el trimisese de diminâţă să cheme lângă dînsul, o câtă 

de pedestrime, ce se afla departe de tabără... Sosi-va 
ea 6re la vreme ?.. De la dînsa atârna soria bătăliei, 

ți Sta să apună s6rele după orizont, când vestea veni 

că ajutorul aşteptat a sosit. Acest ajutor însă, ce ai 
noștri şi-l închipuiaă tare, nu era idecât o câtă de 300 

sescă pe acela care bătuse pe Unguri de atâtea ori și ca Domnitor al 

Ardelului îi pusese sub călcâiul săi stăpânitor. 

«Subt Alexandru al III, aii fost Mihai Vodă Vitez sati Mihail V, 

ban de Craiova, despre carele aşa scrie Gre-cine la Hevenși: «Lucruri 

de pe vremea lui Mibai Vodă.— Mihai Vodă ai fost mai înainte ban de 

Mehedie, după aceea s'aii făcut ban de Craiova, care deregătorie (fune- 

ţiune) e cea mai de frunte între deregătoriile Valahiei...... Acest Mihai 

Vodă a avut rudenie (unchii de pe mumă, după scriitorul Valther) pe 

Iane Vistiernicul, carele şi el fusese mai înainte ban de Craiova, şi era 

om înțelept, Iane Vistiernicul acesta cu darurile și purtarea sa cea bună . 

atâta făcuse lui Alexandru, Domnul Muntenese, (atât îl îndemnase, atât - 

se ținuse de capul lui), de (încât) pe Mihai l-a făcut ban de Craiova. 

Iane Vistiernicul locuia la Țarigrad, Mihai Banul în Craiova şi se înțe- 

geaii la olaltă, Sai întâmplat de (că) Alexandru Vodă sati mâniat pe 

Mihai, care faptă întelegând-o Iane, ait chemat pe Mihai (nepotul săii 

de soră) la Portă, să-l facă Domn Valachiei. Pornind aşa „dar Mihai 

cu semeni și trecând Dunărea şi-aii adus şi muerea (soția) și pe fi 

Pătraşcu, cu sine; şipre muere o au lăsat ascunsă între mueri (fer 

prâște (de rând), iară pre fiul săii la nisce țigani, la care aşa Sau ținut 

ul lui. 

(femei)
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pedestraşi din Ard6l, cu puşcă. Mihaiiă, fără a pierde 

vreme, căută de a se folosi de 'acest neînsemnat ajutor 

şi de reîmbărbătarea oştirilor sale, ca să smulgă biruinţa 

de la vrăjmaşi. EI îşi plimbă privirea pe câmpul bătă- 

liei, vede mişcările Turcilor şi după dînsele îşi pregă- 

tesce pe ale sale. Sinan-Paşa, văqând retragerea Ro. 

mânilor, luase înimă şi vrea a-i desface şi ai răsfira 

de tot. Spre acest sfârşit, în capul rezervei sale, el 

umblă să trâcă podul spre a isbi pe ai noştri în frunte, 

în vreme ce Hasan-Paşa cu Mihnea- Vodă, din porunca 

lui, alergaii prin pădure, să-i lovâscă pe la spate. Mihaiil 

atunci se aș6gă cu câta de curând sosită la capul po- 

dului spre a întâmpina pe Sinan, trimite. pe căpitanul 

Cocea cu 200 Unguri şi alţi atâţia Cazaci pedeștri, ca 

să ia pe vrăjmaşi pe la spate, şi Albert Kiraly aşagă 

cele doi tunuri, ce le redobiîndise de la Turci, într'o 

bună posiţie şi stă gata a trăsni pe vrăjmaşi, de vor 

îndrăsni a trece podul. Sfârşind aceste pregătiri, Mihail 

cugetă în inima sa, că împrejurarea cere neaperul 
vre-o faptă eroică spre a descuraja pe Turci şi a îm- 
bărbăta pe ai săi. El hotărăsce atunci a se jertii, ca 

altă dată, şi a cumpera biruinţa cu primejdia vieţii 

(cu care s'a deprins așa de mult), cât de-abea sati cunoscut, când sai 

înturnat tată-s&i Mihai înapoi. Alexandru Vodă, înțelegând de pornirea 

Banului Mihai, aă trimis după el să-l prindă și să-l aducă la dânsul. 

După ce l-ai adus, la atâta (mânie) ati ajuns Alexandru Vodă de (încât) 

pre „Mihai Banul după puţine qile l-ati scos să-i tae capul, Intru aceeâ 

s'a întâmplat de ţiganul care era hoheriă (călăi) era tare btt!), 

Acesta Vădend că Mihai Banul este (acela) căruia trebue să-i tae capul, 

sai spăimântat şi, lepădând sabia, aă fugit. Aşa, nefiind cine să tâe 

capul lui Mihai Banul, boerii s'ati rugat de Alexandru Vodă, de -aii ertat, 

Acesta Sati întâmplat la Bucuresci. Intru acest tip (chip), fiind mântuit 
Mihai Banul, Iane Vistierul atâta s'ai nevoit, până ce iarăși i-ati făcu! 

credemînt şi la Alexandru Vodă și la Pârtă» (adică le-ai câştigat încre- 

derea în favârea lui Mihai), ” 

  

1) Ungurul spunând acâsta vrea să micşoreze impresia pe care Mihai a făcut-o călăalui
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sale. El smulge o secure ostășâscă de la un soldat, se 

aruncă în colâna vrăjmaşă, ce-l ameninţa mai de aprope, 

dobâră pe toţi ce se încârcă a-i sta în potrivă, ajunge 
pe Caraiman-Paşa, îi sbâră capul, isbesce şi pe alte 
capete de vrăjmaşi şi, făcând minuni de vitejie, se în- 
trece la ai săi, plin de trofee şi fără a fi rănit. Acâstă 
faptă eroică înfidră pe Turcă de spaimă, iar pe Creștini 

îi însufleţesce. Sinan, v&dând acâsta, spre a da curaj 
la ai săi, îa ofensiva şi trece podul. Dar deodată se 

vede oprit în faţă de Mihai, ca de un zid de pictră 
tare ; în dos isbit cu o furie înfocată de căpitanul Cocea ; 
și, în câstă, trăsnit de tunurile aşedate pe dâl de Aibert 

Kiraly, care, bătând în mulţimea îndesată a Tureilor, 
le găuresce rândurile şi le pustiesce tâtă aripa dreptă. 
Înderetnicul vizir, fără a-şi pierde cumpătul, isbutesce 
a-şi întocmi oștile în rânduslă; dar o isbire nouă alui 
Mihaiii în fruntea armiei, pustiirile furi6se ale lui Cocea 
de dinapoi, fierbintele şi ucigătorul foc al tunurilor 

lui Kiraly sdrobese iar acestă rânduslă; şi Turcii, mi- 

nunaţi de îndrăsnâla cu care Românii, pe carei priviaă 

ca biruiţi, îi isbese acum, încep a fugi reslăţiţi. Satîrgi- 

Mahomed-Paşa, trăgându-se înapoi, fu rănit şi îndată, 

schimbând retragerea în fugă, dete cel d'întâiii semnalul 

neorânduelii, şi t6tă armia musulmană se întorse în 

risipă spre baltă. In zadar Lenicerii se ţin semeţi în 

potriva a lor noștri şi caută a le r&spunde cu focurile 

lor, căci cele-l-alte cete, spăimântate de aceste isbiri 

împreunate, la care nu se aşteptau, reschirându-se, îi 

întore şi pe dinşii înapoi. In zadar Sinan mustra pe 

ostaşii ce fugiail, acum cu cuvinte ocăritâre, acum 

bătându-i .cu măciuca sa înfierată, silind în tot chipul 

ai pune în rânduslă şi a-i întârce la pătae: glasul lui 

este nesocotit şi nică o putere omenâscă nu mai pâte 
opri în loe valurile sgomotâse ale fugarilor, care se 

prăvăliai cu furie şi repede spre pod, cătându-şi mân-
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tuirea în trecerea lui. La capul acestui pod stai îmbul- 

zite în neorânduslă arHileria, cavaleria, pedestrimea, . 
împingându-se de a țrece care de care mai înainte; dar, 

vădând că nu pot încăp6 toţi pe diînsul, mulţi din 

Turci îură siliţi a se arunca în baltă, unde își aflară 

mOrtea. Intre aceștia fură şi Pașii Haider, beilerbeiul 

de Sivas (Capadocia), Hnsein, beiul Nicopolei, şi Mus- 
tafa, feciorul lui Aias-Paşa. Ei se cufundară în mocirlă, 

unde fură ucişi. Bătrânul Sinan însu-și, fu târiît de ai sti 
Şi, în graba fugii sale, fu călcat în pici6rele cailor şi 

apoi, împuns de sulița unui ostaş român, căgu călare 

de pe pod, şi-şi pierdu chiulaful, feregâăa şi aoi dinţi, 

ce singuri mai avea în gura lui. El era p'aci să piâră 
sau să cadă în mânile Românilor, dacă din norocirea 

„ui, un voinic soldat din oștile Rumeliei, anume Hasan, 
nu s'ar fi aruncat după dînsul, ca să-l scape; şi, lă- 

sându-i calul înnămolit în lut, îl scâse pe umeri şi-l 
duse în taberă. Vestea morţii vizirului se împrăştiă 
între Turci, şi cei ce se mai împotriviai deteră şi ei 

dosul. Românii, cu furia lor obicinuită şi electrizați 

încă prin isbândă, îi goniră din urmă, ca pe nişce 

turme de vite, până îi vâriră în tabera lor. Hasan-Paşa 
Şi Mihnea-Vodă, ce veniau să înconjure pe ai noştri, 

aflând că Sinan a pierit şi stea lui e biruită, se trag 
îndărăt spre tabără. Inti”acel minut Mihai alerga într'o 
parte şi într'alta prin tabăra turcâscă, căutând pe Sinan; 
când, văqând de departe pe Hasan-Paşa, se luă după 
dînsul, strigându-i să stea, de e vit6z, să se lupte cu 

dînsul piept la piept; şi când de când era să-l ajungă 

cu paloşul; dar Hasan fugia înspăimântat şi nu se 

putea ţine pe picidre de grâză. El merse de-și ascunse 

rușinea într'un crâng spinos, de unde de abia a doiia 
di cuteză a eşi la ai săi. 

Noptea opri măcelărirea armatei musulmane şi o păzi 
de a fi cu totul sdrobită și risipită. Românii se întâr-
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seră friumfători în tabăra lor, încărcaţi cu prăgi bogate. 

Pe lângă tunurile lor, ce şi le redobîndise, alte tunuri 

mari de ale duşmanilor, cai mulţi și mai multe stâguri, 
între care şi stâgul col verde și sfint al proorocului, 

fură trofeele acestei strălucite dile. Trei mii de Turcă 
zăceai în câmpul bătăliei. Pierderea Românilor era 
încă simţitâre, căci Turcii se apăraseră cu curagiu. Apele 
Neajlovului se roșiseră de sângile vărsat în acea zi. 

N. Bălcescu. 

(1819—1852). 

  

48. 

PAȘA HASSAN. 
  

Pe Vodă-l zăresce călare, trecând 
Prin șiruri cu fulgeru m mână, 
Şi ?n lături s'asvârle oştirea păgână, 

Căci Vodă o "mparte, cărare făcând, 

Și n urmă-i se 'ndâsă, cu vuet curgând, 
Oşlirea română. 

Cu tropote roibii, de spaimă pe mal 

Rup frânele *n sbucium şi saltă; 
Turcimea 'nvrăjbită se rupe. de-olaltă 

Şi cade 'n mocirlă, un val după val, 

lar fulgerul Sinan, isbit de pe cal, 
Se *nchină prin baltă. 

Hassan de sub pola pădurii acum 

Lui Mihnea-i trimete-o poruncă : 

In spatele-oștirii muntene s'aruncă 

Urlând lenicerii prin flinte şi fum, 

Dar paşa rămâne alături de drum, 
Departe pe luncă.
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Mihaiu îl zăresce ş'alege vr'o doi, 

Se 'ntorce şi plecă spre glotă, 

Ca volbura tomnei se 'nverte el rotă 

Şi intră 'n urdie ca lupu ntre oi. 

Ş'o frânge degrabă ş'o bate 'napoi 
Ș'o ventură totă: 

«Stăi, paşă o vorbă de-aprope să-ți spun, 
Că nu te-am găsit nicăirea —»> 

Dar paşa-și pierduse şi capul şi firea: 
Cu frul pe comă el fuge nebun, 
Că ?n gheră de ficră şi *n gură de tun 

Mai dulce-i peirea: 

Selbalicul Vodă e *n zale şi 'n fer 
Şi zalele-i zurue crunte, 
Gigantică port'o cupolă pe frunte, 
Și vorba-i e tunet, r&sufletul ger, 
lar barda din stânga-i ajunge la cer 

Și Vodă-i un munte. 

«Stăi, paşă! să pieră adi unul din noi —> 
Dar paşa mai tare zoresce; 
Cu scările 'n câpse fugaru-şi lovesce 
Și gâtul i-l bate cu pumnii-amândoi; 
Cu ochii de sânge, cu barba vulvoi, 

El sboră şoimesce 

Turbanul îi cade şi-l lasă cădut; 
işi rupe cu mâna vestmintul, 
Că ?n largile-i haine se 'mpiedecă vântul, 
Şi lui i se pare că m loc e ţinut: 
Alergă de groza peirii bătut, 

Mănâncă pămîntul;
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Şi-i dârdâe dinţii şi-i galben perit, 
Dar Alah din ceruri e mare! 
Și Alah scurtăză grozava-i cărare, 
Căci paşa-i de taberi aprope sosit! 
Spaluii din corturi se 'ndâsă grăbit, 

Să-i dee scăpare. 

Şi 'n cesul acela Hassan a jurat 
Să zacă de spaimă o lună; 
Vă&dut-ai şi Beii că fuga e bună 
Și bietului paşă dreptate i-au dat, 
Căci Vodă, ghiaurul, în toți a băgat 

O sroză nebună. 

G. Coșbuc. 

  

| 49. 

DUPĂ BĂTĂLIA DE LA MIRĂSLĂU 

Duşmanii se apropiau să-l împresâre, şi Mihaiu, cu 

inima despicată de durere nu se putea smulge din acel 
loc. Toţi respecta acea tăcută şi adâncă mâhnire; cu 

t6te acestea dușmanii se apropiase; trebuia a fugit): 

acâsta strigaii cu rugare către Mihaiu soţii lui. EI, 
Mihaiu !... el!... să fugă? O! nu!... Generalii săi, 

prietenii săi iubiţi, îl înconjoră, îl râgă, îl îndâmnă, îl 

târăsc. El se hotărî, în sfârşit. Mai întâi însă, porunci 

să-i aducă stâgul cel mare, stâgul ţării. Acest stg, forte 
vechii şi privit de Români ca sfint, era de damasec alb, 
având zugrăvit un corb pe un câmp?) verde, purtând 

1) mai bine: «să fugă». 
2) partea ce formează fondul unui tabloii; fondul ; partea colorată 

uniformă pe care se zugrăvese figurile tabloului.
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în cioc o cruce roşie îndoită. Mihaiu puse de-l scse 

de pe lancea, de care era atârnat, şi-l ascunse în sînul 

săi, dând ast-fel exemplu ofiţerilor s&i de făcură ase- 

menea, spre a scăpa cât mai multe stâguri se putu. 

După aceea, dând pinteni calului şi lăsându-i fîrâul pe 

voe, luă fuga însoţit de ofiţerii sei, de câţi-va Poloni 

şi de alţi călăreţi, ce putură scăpa, căci duşmanii im- 

presurase pe Mihai şi trupa sa, ei eraii p'aci săi 

închidă 'de tâte părţile la mijloc şi pe toţi să-i prindă, 

de mai întârgiaă câtuşi de puţin. Mihaiă fu de aprâpe 

prigonit?) în fuga sa de călărimea polonă şi de alți 

cavaleri dintre duşmani având *) cea mai mare dorinţă, 

ca să aibă cinstea a-l duce5) prins lui Basta 5). 
Astfel Mihaii ajunse la malul Mureşului, în vecină- 

tate de satul cel ars, Mirăslău. Rîul era lat, adânc şi 

plin de trupurile ostaşilor ce se încumetaseră 7) a-l trece; 

cu î6te acestea nu era alta de făcut, căci dușmanul era 

în spate. Mihaii nu stătu de loc în cumpănă: el se 
asvârli în apă, încredinţându-se în puterea agerului săi 

armăsar. Aşteptarea lui nu fu înșelată; generosul 

fugar), de şi obosit de truda acelei gile, luptâ împo- 

triva valurilor întărâtate ale rîului, înnotând cu putere 

şi, ferind pe călăreţul săă de ori-ce primejdie, îl trecu 

pe cel-l-alt mal al rîului ; dar acolo el se opri sleit de 
putere, şi Mihaiă, văgând neputinţa lui, descălecă și, 
recunoscător pentru slujba ce-i făcuse, cu acea dragoste 
ce are călăreţul pentru calul să, soţul săă iubit, el îl 

3) a prigoni se qice mai mult în înteles moral și e tot una cu 
persecula, Aci, mai bine: ca urmări». 

4) care aveaii. 

5) să-l ducă. 

6) Basta, general, de nm italian, în serviciul Imp&ratului Austriei. 

7) se încercaseră ; îndrăsniseră ; își luaseră inima în dinţi ; avusese 

curagiul, 

8) Franţuzism : le gencreux coursier=calul (telegarul, bidiviul) inimos
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mângăiâ, îi trase coma frunţii, îl sărutâ şi apoi îi dete 

drumul să mârgă slobod pe câmpie. Acest cal, cu deo- 
sebire frumos, roib ?) înfocat, de vifă turcâscă curcită 19), 

fusese trimis în dar lui Sigismund Batori, când era prinţ 

de Ardâl, de Vicenzi de la Mantua 1!). De la Sigismund 
el încăpuse în mâna !2) lui Mihaiiă, şi, părăsit fiind 
într'ast-fel de dânsul 15), el picâ în mâinile ostaşilor lui 
Basta, care mult se minunară de frumuseţea lui. 

N. Bălcescu. 

(1819—1852). 

  

50. - 

MIHAIUJ SCĂPÂND STINDARDUL 
  

N6ptea se întinde, şi din gena sa!) 
Argintose lacrămi 2) peste flori versa. 

Dar, setos de lupte, în văi depărtate, 

Un eroii în nâpte încă se mai bate. 
Singur el se luptă în acele văi, N 

Unde mâna morţii a culcat pe-ai sei. 
Dar, sub mii de braţe trebue?) să cadă... , 

Trece printre Unguri, fără ca să-l vadă, *) 

9) roșcat deschis, 

10) n&m turcesc amestecat cu alte nemuri. 

11) oraş în Italia.: 
12) căduse în mână; încăpuse pe mână. 

13) Mihai. 
1) ceţa; aburii nopţii 
2) rotă 

3) Sub-înţeles : el (eroul) 
4) corect: fără ca să fie vădut.



144 

Și stindardul ţării el înfășurând, 
Către sin îl strînge înapoi câtând 5); 
Şi, în umbra nopții, armăsaru-i sboră, 
Ca o 'nchipuire albă 6) şi uşoră; 
Spre o apă lată calul s'a 'ndreptat, 
De maghiari r&sboinici fuge 'ncunjurat. 

Luna după deluri, mergând să se culce, 
Îi arată calea şi-i suride dulce. 
Cei ce îl preurmă 1) se opresc pe maluri; 
Dar Mihaiti cu calul se aruncă *n valuri; 
ŞI, de-uceea parte 8) singur ajungând, 
EI îmbrăţișeză calu-i spumegând; 
Apoi scote freul, încă alb de spume, 
Și îi dice: «Liber mergi de-acum în lume!» 

D. Bolintinenu. 
(1819-—1872). 

  

51. 

CEA DIN URMĂ NOPTE A LUI MIHAIU VITEZUL 

Ca un glob de aur luna străluciă, 
Și pe-o vale verde oştile dormia, - 
Dar. pun vârf de munte, stă Mihaiu la masă 
Și pe dalba-i mână fruntea lui se lasă; 
Stă în capul mesei, între căpitani, 
Şi rechemă dulce tinerii sei ani... 

  

5) privind cu repediciune. , 
6) Ca o avedenie», ca o «arătare». Aci se spune că nu roib, ci alb 

era calul lui Mihai. 
7) cei ce îi iai urma; cei ce-l urmărese (gonesc). 
8) de partea cea-l-altă.
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Vieţa nostră trece ca suava rotiă, 
Când speranţa dulce ne suride notă; 
Ast-fel, astă-dată, viţa lor cura : 
Cugetele triste nu-i mai turbura. 

Luna varsă rade dulci şi argintâse, 
Austrul le suflă comele pletose ; 
Căpitanii ternă prin pahare vin 
Și în sănătatea lui Mihaiu închin ; 
lar Mihaiu se scolă şi le mulţumesce, 
Şi, luând paharul, ast fel ie vorbesce: 
«Nu vă urez vieţă, căpitanii mei, 
«Din potrivă morte, iată ce vă cei/ 
«Ce e vița nâstră în sclavie ore?— 
«Nâpte fără stele, diiă fără sore. 
«Cei ce rabdă jugul şi-a trăi mai vor 
«Merită să-l pârte spre ruşinea lor! 
«Sufletul lor nu e mai pre sus de fierul 
«Ce le 'ncinge braţul... iai de martor cerul! 
«Dar Românul nu va câmpuri fără flori, 
«Dile lungi şi triste fără serbători. 
«Ast-fel e vulturul ce pe piscuri sboră: 

«Aripele tae-i, că ar vr6 să moră! 
«Ast-fel e Românul... și Român sînt et 

«Și sub jugul barbar nu plec capul mei!» 

D. Bolintinenu. 

(1819-—1872). 

10 Carte de citire cl. II, Dragomirescu.



CICLUL INŢELEPCIUNII 

_OBSERVĂRI METODICE. — Pregătirea !), — Dar încercarea 
viteazului Domn n'a isbutit. Vitejia lui a îngrozit pe vrăjmași, dar 
vrăjmaşii aveau mai multă isteţime, şi, când au văzut că nu pot 
învinge cu arma, au căutat să-l învingă cu isteţimea. Ast-fela căzut 

marea lui operă, şi, odată cu ea, și dînsul, 

Nu e destul dar vitejia pentru a întări Românismul, ci mai 

trebue înţelepciune. Numai ast-fel ne putem feri de loviturile duș- 

manilor. Această înţelepciune se deşteaptă şi se desvoltă în sufletul 

nostru mai cu seamă când soarta ne isbește. Şi multă vreme după 
moartea viteazului Domn ne-a isbit soarta: Românul ajunsese 

să-şi părăsească şi casă şi tot, să se retragă în sînul codrilor şi 

în văgăunile munţilor, ca să se apere de la adăpost în contra 

străinilor ce pusese stăpânire pe ţară. Conducătorii noştri, isbiţi 
din toate părţile, luau drumul străinătăţii, veneau iarăși în ţară și 

iar erau nevoiţi să plece, când nu cădeau sub loviturile duşma- 

nului. Din aceste nenorociri mintea Românului s'a deşteptat și a 
început să înveţe a se feri de uneltirile străinilor. In bucăţile urmă- 

toare, vom vedea la ce slujeşte omului deșteptăciunea şi cum €2; 

unită cu un suflet drept, este de cel mai mare folos. Inţelepciunea 

pentru dreptate şi vitejia, acestea au fost însuşirile sufletești, care 

ne-au dat mai târziu putinţa să jucăm Hora Unirii, să ne dobîndim 
deplina Independenţă și să câștigăm dreptul de a ne cultiva 

limba și obiceiurile chiar dincolo de hotarele Patriei. 
Cu deșteptăciune prinzi pe înșelățor: Deşteptăciunea lui Zadig. 

Cu înţelepciune ştii să dai lecţii de purtare fiilor celor râi al 
Patriei şi să-i aduci la calea cea dreaptă: Lecuirea neomeniti. 

1) La bucăţile 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 şi 59, care formează ciclul 

înțelepciunii sau isteţimii.
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Poporul nostru a plăsmuit chipul de înţelepţie, iscusinţă, isteţime, 

deșteptăciune în «vulpe». Dar vulpea e rea, ea alege ce e bun 

de ce e rău. In Vulpea fricoasă vom vedea, cât e de folositor să 

ai cunoştinţe de oamenii cu care trăești, mai cu seamă când sînt . 

străini. Cunoscând firea lor, ştii când trebue să te ferești de duşman. 

şi când trebue să n'ai nici o grijă de el. In Judecata vulpii vom. 

vedea cât de mult slujeşte isteţimea faţă de cei nedrepţi şi lacomi. 

Dar în Ariciul şi Vulpea vom vedea că deşteptăciunea nu slujește la 

nimic, dacă ai firea rea. Firea rea te împinge la fapte rele, fapta 

vea îţi ia liniștea minţii şi limpezimea ei. Atunci şi un om de nimie 

te poate înşela: şi ast-iel vom vedea cum micul şi mutul Ariciu 

înşală pe isteaţa Vulpe. 

Omul înţelept nu-şi pierde niciodată vremea în zadar: el ştie ce 

poate şi ce nu poate, şi nu sapucă niciodată de ceea-ce nu poate. 

In Știuca și Motanul, vom vedea, cât de puţin înţeleaptă a fost Ştiuea 

vând să s'apuce de lucruri peste putinţa ei. Iar în Dănilă Prepeleac 

vom vedea, cât de rău ajunge omul fără deşteptăciune şi cât de 

bine îi merge, dacă e deştept. . 

  

52. 

DEŞTEPTĂCIUNEA LUI ZADIG 
  

Ajungând în nemul săi, Setoc începu trebile sale ce- 

xendu-şi înapoi cinci sute unghiă de argint de la un 

Ovreii, pe care-l împrumutase faţă cu doi martori; dar - 

acești martori muriseră, şi Ovreiul găsia prilej de a 

ţin6 banii, mulţumind lui Dumnegei, că i-a înlesnit 

mijlocul de a pute înşela pe Arab. 

Setoc îşi descoperi necazul către Zadig, pe care-l 

făcuse sfetnicul sBă. 
j | 

— În ce loc ai împrumut Ovreiul cu “acești bani? 

— Pe o piâtră mare, răspunse neguţătorul, ce este 

aprâpe de muntele Orebului. 

— Ce fel de fire are protivnicul 18 ? 

— Este un amăgitor, dise Sotoc.
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— Dar eu te întreb, dacă e vorbăreţ saii tăcut, deș- 
tept sau neprevedetor. 

— Ele cel mai răi platnic, răspunse Setoc, şi cel mai 
flecar dintre toţi câţi cunosc. 

— Ei bine, adăugă Zadig, dă-mi mie voe să es ei, în 
locul tc, la judecată. 

EI chemă pe Ovreii înaintea dregetorului şi vorbi aşa: 
— Perina scaunului dreptăţii ! Vii a cere de la acest 

om, în numele stăpânu-mei, cinci sute de unghii de 
argint, ce nu 24 să-i r&spunqă. 
— Ai martori ? gise judecătorul. 
— Ba nu, căci ai murit; dara rămas o piâtră mare, 

pe care s'a ntmărat banii, şi, dacă vei pofti Măria Ta, 
ca să se aducă, nădăjduesc că va mărturisi ce-va ; noi 
vom aştepta aici, Ovreiul şi ei, pâna o vor aduce. Tri: 
mit ei s'o aducă cu cheltudla stăpânu-meii, Setoc. 

— Forte bucuros, răspunse judecătorul ;—şi începu 4 
căuta alte trebi. După ce trecu cât-va timp la mijloc, el 
întrebă : 

— Ei bine nu v'a mai venit piâtra ? 
Ovreiul, rîdând, răspunse: 
— Măria Ta, vei aştepta aici până mână, şi piâtra totna 

"va veni, căci e mai mult de şâse milură departe de aci, şi 
trebue cel puţin cinci-spre-qece 6meni, numai ca s'o misce. 
— Prea bine, strigâ Zadig, spuneam eii că pi6tra va . 

mărturisi ce-va : fiind-că acest om o scie, este destulă 
dovadă, că pe ea i s'aă numărai banii. 

Ovreiul, văgându-se prins, fu silit numai decât a mâr- 
turisi adevărul. 

Judecătorul potunci să-l lege de piâtră şi să nu-i dea 
mâncare şi băutură, până nu va plăti cele cinci sute de 
unghii, — care fură răspunse fără zăbavă. 

Robul Zadig şi pitra fură vestiți forte mult în t6tă 
Arabia. 

(Zadig de Voltaire, aupă trad. lui Căpăţinenu, 1831). 
nn
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53. 

LECUIREA NEOMENIEI 

Doi negustori tineri, spun, că se "nsoțiră, 1) 
După negoţ ambii 2) prin ţară eşiră.. 
Colindând 3) prin sate, în lunga lor cale, 
Odată 'nserară la un sat, pe-o vale; 4) 
Şi, să mâe noplea,5) aui tras 6) împreună 

„La o casă care le-a părut mai bună. 
Un b&trân le ese îndată "nainte, 
Şi, cu un chip vesel, cu blânde cuvinte, 
Inlâi îi salută, ?) apoi merg în casă. 
Unde ei cerură întâi și 'ntâi masă 8). 
B&trânul le dise: «Nifel?) fiți în pace, 
Că, despre mâncare, vom face ce-om face». 

Deci, până ce masa bătrânul s'o pue, 
De vre-o noutate i-ntr6bă să-i spue. 
Vorbind una-alta cu toţi împreună, 
Precum se întâmplă, mai mulţi când s'adună, 
Din ei unul ese și calul și-adapă 10). 
Bătrânul atuncea pe cel-l-alt întrebă, 

1) «spun» 6menii ; se spune; se povestesce. 

2) amândoi. Vorbă care n'ar trebui întrebuințată, 

3) Melaforă: «mergând» din sat în sat, ca și cum ar «colinda» din 

casă în easă. 

4) satul putea să fie şi pe del. Aci vorba e pusă pentru rimă. Rima 

e potrivirea sunetelor de la sfârşitul a două sati mai multe versuri, 

5) să petrecă nâptea; să stea să dormă în noptea aceea. 

6) ai mers să găzduescă. - 

7) le dă «bună giiia» ; le ur€ză «bine venire» ; le gice «bine-aţi venit !» - 

8) mai 'nainte de tote masă. Masă = de mâncare e o melonimie: locul 

pentru lucrul pus pe acel loc. 

9) puţin timp, 
10) corect ar fi: «să-și adape calul» saă «calul să-și adape». Con-
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Dicend: «Cum!!) se pare, voi fraţi sînteți, pote, 
“Căci vă& văd prea bine 2) semănând la tâte Eh. 
Dar el îi r&spunse ::<Vrei dor 14) joc a-ți bate 15)? 

“Să ferescă cerul!6) să am aşa frate! 
„Că atât dor are: chip şi trup ca omul, 
Dar poţi să-i dai pae ca şi la tot boul”). 
Vorbind ei acestea, vine cel de-afară, 
Și ei vorba "'ndată spre alte'355)—o schimbară. 
Puțin!) daca irece, şi cesta-l-alt*) ese, 
lar bătrânul, care curios?!) fusese, 
Ş'acestuia încă îi face "ntrebare, 
Dicend: «Te rog, spune-mi, fraţi sînteţi, îmi pare; 
Căci semânați eaca?:) la chip cu ?niregime%), 
La tolă făptura?) şi*5) la înălţime». 

  

strucţia e schimbată din pricina rimei. De și cadapă» cu întrebă» nu se 
potrivesce bine, tot se potrivesce mai bine decât «adape» cu «întrebă». 

11) precum 
12) se rapârtă la «semenând», nu la «văd». 

_13) mai bine decât «în tâte», precum se obicinuesce. 
14) pote; cum-va; se pare, 
15) inversiune cam silită, în loc de ca-ți bate joc» sati «să-ţi baţi joc». 
16) Dumnedei. Melonimie : locul în locul ființei ce trăesce în acel loc 
17) ca la ori-ce boi, 
18) aceste cuvinte pot fi scâse afară, fără să sufere înţelesul. In vor- 

"birea obicinuită se dice : «schimb vorba» fără nici un alt adaos, Vor= 
bele «spre alte» aă fost puse de poet pentru măsură, ca să se împlinescă 
un numer anumit de silabe. 

19) sub înţeles «timp». 
20) în loc de ccest-l-alt», fiind-că poetului i-a trebuit o silabă mai mult. 
21) doritor de a afla. 
22) pâte să lipsescă. E o vorbă care ajută pe poet să împlinâscă 

mesura versului, 
23) se rapârtă la «semeEnaţi», şi se pote înlocui mai bine cu «în 

totul», «perfect», «ca două picături de apă», «aidoma». 
24) mai bine: «întregă făptura». 

. 25) ar trebui adăogat un «chiar». Altminteri «la înălțime» ar fi de prisos după ce a dis ala tâtă tăptura»
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Dar ş'acesta-i dice: «Te amăgesci, tată: 
Să-mi fie el frate n'aş vre niciodată %); 
Că-i asin?2?) de cei mari, ce nimic nu simte: 
Să-i pui să mănânce tlărâțe "nuinte» 28). 
Bătrânul, în urmă, dacă?) a aflat, 
Că unul de altul ambii joc: își bat, 
Se scolă îndată, caut'o copae 3%), 
Merge și o umple până sus cu pae, 
Apoi încă una asemenea i!) ia, 
Și, câte 'ncap, pune tărâţe în ea; 
Și pline-amândou€ le aduce 'n casă, 
Le pune 'nainte32), pe pat, fără masă. 
Dară negustorii l-întrebă deodată: 
«De ce ne pui astea înainte, tată 33)?» 
«Pofitiţi » el răspunse, că vă dati eri încă 34); 
Că asinul, boul de astea mănâncă». 
Ei unul pe altul în ochi se priviră, 
Și unul de altul în față3) roşiră. 
Bătrânul atuncia gura-și înarmeză,36) 
Și înv&ţătura ast-fel și-o urmeză,*") 
Dicând: «Copii tineri! r&i să nu vă pară 
De acâstă glumă ce-o fac astă-seră; 

26) Inversiune: p'aş vre niciodată să-mi fie frate. 

27) mai cuviineios decât «măgar». 

28) se rapârtă la «să-i pui». Tărâţe=restul de la cernutul făinei, 

29) îndată ce; cum. 

30) trecă; albie mai mică şi în care nu se mai pote spăla. 

31) se rapârtă la «una»: «o copae asemenea cu cea-l-altă». 

32) înaintea lor, a negustorilor. . 

33) negustorii sînt tineri de tot şi pot să-i gică b&trânului «tată». 

34) în loc de: că vă mai daii eu. 

35) de prisos. Pus pentru măsură. , 

36) Melonomie şi mataforă. Metonomie : «gură» în loc de <cuvîntare»: 

mijlocul pentru lucrul mijlocit. Metaforă: «înarmeză» în loc de apre- 

gătesce». | 
37) și-o desfășeră; şi-o cuvinteză.
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Că omul, cât are în lume vieţă, 
Toldeuna "'nvață şi lot nu se *nvață; 88) 
Şi voi de acesta aveţi trebuinţă, 
Numai de-aţi lua-o cu bună-voinţă. 
Ast-fel dic: nu-i bine ca omul vr'odată 
Pe-un alt3) să defaime, să-i pue vr'o pală,%) 
Mai vîrtos pe-acela care-l însoţesce,4!) 
Cu el împreună în vre-un fel trăesce; 
Că, cu nătărăul, cel bun nu s'adună 
hRuşinea ş'onorea nu pot fi 'mpreună ; 42) 
Pentru că cu cine omul sensoţesce, 
Cu-acela de-o sâmă lumea-l preţuesce. 
A umbla pre 4%) sine mai bun să se facă, 
Defaimând pe altul, nu pâte să placă; 
Căci e o dicală 4) mai de toți vorbită :45) 
«Omul la om trage și vita la vită». 

Anton Pann. 

(1794—1854). 

  

54. 

VULPEA FIROSCOSĂ 1) 
  

Intr'o vie părăginită îşi făcuse culcuşul o vulpe. Acolo 
fătase şi crescuse mai multe rânduri de pui. Stăpânul 
viei era un pierde-vară, care aștepta să-i dea cine-va 
mură în gură. In t6te verile îşi croia la planuri, cum 

  

38) compară proverbul : «Omul cât trăesce învață şi tot more ne- 
învăţat». Ă 

39) mai corect: «altul». 
40) Metaforă : să-l vorbescă de rău; să-i scotă nume r&ă. 
41) lipsesce un aşi»: «care-l şi "'nsoţeşce», 
42) compară : «Viaţa și robia nu pot sta împreună» (Daniil Sihastrul). 
43) arh.—pe. 
44) proverb; dicătore. 
45) mai corect: «spusă». 
1) firoscâsă ; corapție populară din filosâfă».
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să-şi lucreze via; dar nu punea mâna să facă nimic. 
Via din ce în ce se părăginia. 

Cei din urmă pui ai vulpii se făcuse căţelandri. Ince- 
puse şi ei a sări din cuib. Intr'una din ile, unul dintre 
puii de vulpe gice mamei lor: «Mamă ! nu e bine de noi». 
«Dar de ce, mă 2» întrebă mumă-sa. <Am augit adi pe 
stăpânul viei», răspunse căţelanârul de vulpe, dicână : 
«Mă, da ce mare ai crescut bălăriile astea! Săptămâna 
<viit6re am să pun s'o 2) sape». «Tăceţi din gură şi căta- 
ţi-vă de trâbă», le gise vulpea bătrână, cunose ei cine 

este 3) stăpânul viei». Vara trecu şi nici o postaţă î) de 

pămînt nu fu ridicală 5) din vie. In vara următâre, căţe- 
iandrii își făcuseră şi ei fie-care câte un culcuş. Eşind 
la vânătbre fie-care în cotro putea, augiră iarăși pe stă- 
pânul viei, care venia din când în când să-şi vagă via, 

că are de gând să și-o sape. «Mamă!» dgise unul, după 
ce se adunară cu toții împrejurul bătrânei vulpi, <am 

audit adi pe stăpânul viei, că are să pue să smulgă cu 

mâinile buruenul 6) din vie şi să-i dea o săpătură fEpend,?) 
căci prea s'a înțelenit 5) pămîntul». «la cătaţi-vă de trâbă, 
asta vă spun ei, şi n'ascultaţi la flenca ) lui», dise 

bătrâna. Trecu şi vara asta, şi nici un buru6n nu se elinti 

din loc. In cea-l-altţă vară ce sosi, căţelandrii de vulpe se 
făcuse cum se cade 10) şi fie-care din ei avea căţelandri. 

2) via. 

3) sciă eii ce fel de om este. 

4) şușeniţă ; postată : făşie ; sfoară (catacresă); o parte îngustă și lungă 

dintr'un loc mai mare. 

5) săpată. 

6) buruenile ; bălăriile. 

7) săpătură adâncă. _ 

8) s'a întărit prin rădăcinele erburilor cari ai crescut nesuperate 

timp de mai mulţi ani. 

9) vorbire neseri6să ; flecărie. Da 

10) mari: aci «cum se cade» n'are înțelesul de «cuviincios» pe care 

l-are de obicei.
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Intr'una din gile, se adunaseră toţi vulpoii şi vulpile 
cu căţelandrii lor la vulpea bătrână şi-i spuseră: «Mamă! 
am audit adi pe stăpânul viei, că de s'ar usca mai bine 
buru6nul, căci are de gând să dea pârjol:1) viei la tâmnă, 
căci şi aşa nu-i aduce nici un folos, şi apoi vrea să limpe- 
descă 12) locul». «Ei, dragii mei, acum sd ve luaţi ale trei 
fuiore '3) şi să vă risipiţi ca puii de potârniche 1), care 
în cotro va ved8 cu ochii, căci nebunul este în stare 
să facă o asemenea becisnicie 15)». 

P. Ispirescu. 

(1830 —1887). 

  

55. 

JUDECATA VULPII 

Un om mergea odată la treba lui, prin nisce munți. 
Alăturea drumului, aude un glas milogindu-se :) şi grăind: 
„_— Fă-ţi milă şi pomană, creştine, şi me scapă?) de la 
peire. 

— Cine eşti tu şi unde te afli? 
— la aici, aici, în văgăduna%) asta. Fă bine, aşa să trd- 

esci 4), şi dă la o parte pietra de de-asupra. 

  

11) foc. 

12) Melaforă : în loc de «să curețe». Când cureţi par'că limpedesci. 
13) popular dar mai cuviineios decât: «să vă luaţi tălpăşița» saă asă 

vE luaţi eatrafusele». , 

14) pastre din aceeași familie cu găina, dar e mai mică și e s&lbatică. 
15) nemernicie; lucru fără noimă ; ticăloşie. 
1) rugându-se ; plângând ca milogii (cerşetorii). 
2) tot aşa de bună formă, de şi mai puţin lămurită decât «scapă-m&. 
3) grâpă adâncă şi strimtă săpată de ploi saă de alte împrejurări 

naturale. 

4) expresie populară prin care cel ce cere urâză sănătate celui de 
la care nădăjduesce ajutor. Nu o întrebuințeză decât cel care este şi 
se crede cu mult mai pre jos decât cel de care se rogă,
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Omul caută5) în drepta, caută în stânga, şi dă de vă- 
găuna de-asupra căreia era un pietroiit mare. 

Ce să vedi d-ta ?6) Acolo era culcuşul unui balaur. Pe 

când se afla încolăcit şi dormia, iată că un colţ de pictră, 
groznic de mare, se desface din munte şi prevălindu-se?). 
cade drept peste văgăuna balaurului şi-l închide acolo.. 
Șarpele, svâc! în sus, svâc! în jos, ca să 6să. Aş! unde: 

era pomana aea8). Pistra era mare şi astupa intrarea vă-. 
găunii, de?) nu r&măsese loc deschis nici cât să bagi de- 
getul. Se svârcolia balaurul în ghiara morţii de f6me, 
de sete şi de ostenelă, şi, ca să scape d'acolo, era peste: 

pote 10). 
Rugăciunile şarpelui îmmuiară inima omului, care se: 

pune de!) caută o pârghie '?), se luptă cu bolovanul de 
piâtră, şi, încet, încet, îl dă niţel la o parte de-asupra 

văgăunii, atât cât putea şarpele să esă. 

— Bogdaproste 113) că mai vEdui odată lumina sorelui; 
mai pot să suflu şi eii în voe, dise balaurul... Gătesce-te 
acum, omule, că am să te mănânc. Nu mai pot, uite, 

de feme; sint lihnit de la inimă 4). 

5) aci se pâte întrebuința şi «cată»=a privi şi «caută»=a cerceta, 

pentru că omul privesce în tâte părţile căutând. 

6) întrebare care înlesnesce și face mai vie povestirea, 

7) rupându-se și rostogolindu-se la vale. 

8) expresie glumeță populară, prin care arătăm că zadarnic se cârcă 

cine-va să isbutescă. 

9) încât. 

10) peste putință; imposibil ; nici într'un chip. 

11) =se pune şi caută+se pune să cauie. 

12) ori-ce lemn sati drug de fer cu ajutorul căruia putem mişca şi: 

da la o parte greutăţi mari. 

13) mulțumim lui Dumnegei. O expresie pe care o dice cine-va, când. 

primesce ce-va de pomană. Mai pâte avea şi înțelesul : «să fie de sufletul. 

rEposatului saă răposaților!». 

14) sînt sfârşit de la inimă (stomac); mor de fâme: nu mai pot: 

de fâme.
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— Ce stai tu de vorbesci, balaure? D'apoi ei ţi-am 
“făcut bine. Asta să-mi fie 6re r&splata ? 

— Bine, nebine, nu voiit să sciit. Resplătire la noi nu 
=scrie. 

Şi deodată se încovrigâ '5) împrejurul omului şi-l cu- 
prinse, de acesta nu se mai putea mişca de loc. 

—. Stăi frate, mai dise omul; ast-fel ţi-e dreptatea? 

Ei nu mă cunosc vinovat cu nimic. Să mergem la ju- 
-decată | 

— Să mergem, dacă vrei, la judecată. Dar ei îţi spun 

că o să pierdi. Totuşi, ca să nu poţi a te plânge că 
te-am mâncat pe nedrept, aidem şi la judecată! Numai, 
grăbesce paşii, că mi-e fome de tot. 

Şi, mai slăbind pe om din chingi15), acesta apucă pe 

câmp cu paşi grăbiţi şi tremurând de frică.... 
In calea lor întâlniră o vulpe şi se îndreptară către dînsa. 
— Vulpe, începu omul a dice, iată ce bine am făcut 

-ei balaurului acesta, şi iată ce r&i va17) să-mi facă el 
mie. Cu dreptul e? judecă tul! 

— Ce-ai gis, ce-ai gis 915) — întrebă vulpea. Omul îşi 
mai spuse încă o dată focul ce-l ardea. 

— Ca să judec, trebue să.merg la faţa locului, să ved 

«ii cu ochii mei şi să aud cu urechile mele. Alt-fel nu 

sciii să judec. 

15) se făcu covrig împrejurul omului; îl înfăşură strîns ; se încolăci 
Jur împrejur. 

16) mai slăbindu-l din strînsâre. «Chingă» este curcua saă făşia care, 
fiind legată de o parte a şelei şi fiind petrecută pe sub pântecele calului 

se l€gă de partea cea-l-altă a şelei printr'o cataramă, putând fi mai 
«mult sai mai puțin strînsă, după cum vrem ca ştua să stea mai mult 
sai mai puţin fixă pe spinarea calului. : 

17) forma auziliară în loe de cea predicalivă «vrea». Arhaism. 
18) Repetiţie interogalivă, din care vedem că vulpea începe să se facă 

“că nu pricepe; chiar de la acestă întrebare simțim şiritenia vulpii: ea 
=se face că nu întelege, pentru ca să aibă vreme să se gândescă la cele 
ice avea de făcut în împrejurarea de faţă.
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Se învoiră şi plecară la faţa locului. Şi, ajungând aci, 
începu omul să spue şiritenia pricinei 19). 

— Eacă ici, în văgăuna asta, şedea balaurul încolăcit 

şi pietroiul ăsta ndprasnicul 2), cădend din munte îi as-— 
tupâ eşirea. Trecând ei p'aici, şarpele mă rugă să-l scap- 
de peire. Eii vrui să-i fac bine: mE luptaiii, dădui bolo- 

vanul niţel la o parte şi-i făcui loc să 6să. EI, dacă eşi, 21). 

mă cuprinse, cum îl vedi, încolăcindu-se peste mădulă- 
rile 22) mele, şi acum voesce să mă& mănânce. 

— Aşa este balaure ? 
— Aşa, da! Fiind-că ast-fel cere dreptatea. 

Vulpea se mai gândi niţel şi r&spunse: 
— Măi fate, desluşiţi-meE 25) bine, că eii nu pricep aşe 

advocățesce :). Spune, omule, şiretenia din capul locului 
şi arată-mi şi cu mâna. 

— Iată, în văgăuna asta de ici, pe care o vedi cu ochii,. 

sta şarpele: încolăcit şi astupat acolo de pietroiul ăla... 

ma...25), 

— In văgăuna asta, diseşi, întrerupse vulpea. Ce, smintit. 

eşti, mă? Nu se pote una ca asta!.. Spune drept omule £ 

— Drept spun.... Aşa este balaure ? 

— "Tocmai precum spune omul. 

— Fie că mie nu-mi vine să cred că pâte să încapă 

o aşa namilă2) de trup într'o văgăună atât de micuţă- 

Trebue să văd cu ochii mei, ca să cred. NI 

Şarpele vru ca să încredinţeze pe vulpe. Se descovrigă 
vu 

de pe om, se târasce, se strecâră în văgăună, încet, în-— 

19) şirul, (rostul; desfășurarea ; povestea) afacerii. 

20) colosal ; enorm ; forte mare. 

21) după ce; (îndată-ce; cum! eși. 

22) membrele ; deosebite părţi ale trupului. 

23) lămuriţi-mă : spuneţi-mi lămurit, clar, limpede. 

24) adică «aşa cu vorbă multă». 

25) omul vrea să dică «marele», dar e întrerupt. 

26) mărime. Vedi şi 20, dar se dice numai pentru fiinţe însulleţite-
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cet, încolăcindu-se, ca să încapă. In vremea asta, vulpea 
face un semn cu ochiul, omului. Acesta o pricepe. $i 
tocmai când balaurul dicea vulpii: - 

— Acum vedi! 

— Ved. 
— Ei, credi? 

— Cred. 

— Judecă după dreptate. 
— După dreptate judec, — omul puse umărul, se opinti 

-cu desnădejduire 2") dete pictra la loc, şi clape! acoperi 

văgăuna din noi. 
Vulpea dise: 
— Aşa cere dreptatea! 

P. Ispirescu, 

(1830—1887). 

  

56. 

ARICIUL ȘI VULPEA 

Un biet epure, odată, fiind împuşcat de vânător și 

mefiind atins de alice ca să cadă mort îndată, se târi 

el, cum putu, şi se ascunse într'un kâfiș ae tufe, unde 

socotia să scape cu vi6ţă; dar aci îl ajunse c6sul cel 

-din urmă, şi muri. 

Ariciul, sfredeluş, cum l-a lăsat pe el Dumnedeii, dede 

peste acest epure mort. Ariciul mic, epurele mare, nu 
putea, vedeţi d-vâstră, să încâpă dintr'un tot întreg să 

mănânce; dede el târodle epurelui, şi, de unde voia să 
apuce, îl scăpa. Işi lingea buzele bietul ariciă, se uita 
-cu jind şi, ca să îmbuce și el măcar o dată, era peste 
pâte. 

  

27) împinse din tâte puterile ; se încordă din r&sputeri.
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Ariciul s'ar fi mulţumit cu puţin, ca să se sature, dar 
trebuia altul să încâpă. Ce să facă? Se gândi el, se 
mai r&sgândi, şi iată că o luă papuc la drum, să caute, 
d6r de-ar găsi pe cine-va, cu care să-şi împartă norocul. 

Și mergând, ce merse, întâlni o vulpe. Ariciul prinse 
a dice: 

— Bine te-am găsit, cumă&tră vulpe, am dat d'un 
chilipir, şi aş vr să-l împart cu un creștin al lui 
Dumnedeii. Mie îmi ajunge, te miră ce. Numai să fie 
cine-va care să-l fărămiţeze. 

— Bună să-ţi fie inima, cumetre aricii. Mulţumesc 
Domnului, că mi te scâse în cale. £, ce mai ala bala ? 
Pare-mi-se că vorbiai d'un chilipir. Bine ai făcut că 
te-ai gândit la mine. Aidem mai curând, şi voiii face 
împărţâlă drâptă. 

Ariciul mirosi că p'o să să la văpsea, după graiul 
și f6mea ce vedea el că arată vulpea. Dar vulpea sciu 
să-l încredinţeze, şi el, înduplecându-se, o luă tipa, tipa 
înainte, și vulpea după dînsul. 

Ajungând la locul cu pricina, ariciul arătă vulpii chi- 
lipirul, peste care dase el, şi o rugă să-l împărţescă 
precum îi fusese vorba. 

Vulpea, cum v&qu epurele, se repedi ca un găman 
şi începu a sfâşia dintr'însul şi a înghiţi Făltacele pe 

nemestecate. 
Iși uitase de împărţălă. 
Ariciul se întorcea pe lângă vulpe şi. voia să se apro- 

pie, să apuce şi el o dată măcar; vulpea îi arăta colții 
şi se întorcea cu c6da spre dînsul. j 

— Aşa ne fu vorba, cumătră vulpe ? Asta ţi-e drep- 
tatea ? a 

Dar vulpea n'avea. timp de vorbă. Rupea şi înghiţia 
ca de frica morții. PR 
După ce isprăvi, începu a-şi linge mustăţile și, întor- 

cându-se către aricii, îi gise:
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— Ce diseşi, ce giseşi, cumetrele, că nu augii bine? 
— Aşa dreptate făcuşi ? 
— Eu am făcut dreptatea pântecelui. Aşa se cuvenia. 
— Dar dreptatea cerâscă, care s'a pogorit din cer 

pe pămînt, aşa dice? 
— Ei nu cunosc altă dreptate, decât dreptatea pân- 

tecelui. 

— Ei cunosc şi o dreptatea dreptăţii, răspunse ari- 
ciul ; şi, dacă vrei să te cred că ai urmat după cum 
mi-ai făgăduit, să mergi, să pui laba pe dînsa şi să 
jar. Alt-fel, nu te creg. 

Vulpea, care nu scia alţă dreptate decât aceea co o 
spusese dînsa şi, voind să fie credută de aricii că 
spusele ei erai curatul adevăr, primi să m6rgă cu 
dînsul să jure. | 

Ea habar n'avea de cele ce umbla să facă ariciul şi, 
sciindu-l şi pufintel la trup şi fără putere, nu se îngriji 
de nimic şi merse după dînsul. 

Ajunseră. Ariciul, arătând tulpina unui copac, dise: 
— Aci, la rădăcina ăstui copac, este culcușul sfintei 

dreptăţi. Tu pune laba aci şi jură pe pielea ta de vulpe, 
că, tot ce ai făcut, cu dreptul fu să faci aşa. 

Vulpea rânji de prostia ariciului, cum de nu scia el 
că dreptatea este cu cel mai mare şi mai tare; şi, ca. 
să-i arate că aşa a fost cu dreptul să facă, şi fără a 
bănui ce-va, puse laba acolo. 

Ea, vedi, nu credea în altă dreptate decât în drep- 
tatea lăcomiei. Ariciul, cum văqu, sări şi el pe laba 
vulpii şi dise: 

— Apasă bine şi jură. 
N'apucâ să isprăvâscă vorba, şi clape! vulpea se 

simţi apucată de labă. Ce era? Eacă o cursă. Ariciul 
ochise cum, în revărsatul zorilor, un vânător aşedase 
cursa la rădăcina acelui copac mare, cum o acoperise 
cu îrunzet, şi acolo duse pe vulpe.  
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Ea începu a se svârcoli, a chelălăi de durere, şi se 
rugâ de arici, să o scape din mâna dreptăţii. 

Ariciul acum se făcea, ca şi dînsa, că n'aude, nu vede. 
In cele din urmă, gise: 

— Așa cere dreptatea. 
Vulpea începu să crosscă la şiretlicuri, şi se rugă de 

aricii să facă ce o face, să-i dea drumul. Inţelesese şi 
vulpea acum ce era acea sfintă dreptate; dar fu prea 
târgiu. 

Ariciul îi răspunse: . 

— Tu vegi ucum de te căesce de faptele ce af făcut - 

în lume, și lasă .şiretlicul; iată vine duhovnicul să te 
spovedâscă. 
Pasă-mi-te văduse pe vânător că se apropia, ca să-și 

cerceteze cursa. Iar el se duse p'aci încolo. 

P. Ispirescu, 
(1830—1887). 

  

57. 

ŞTIUCA ŞI MOTANUL 
  

Nu-i bine, când pânzarul se-apucă de cusut, 
lar croitorul de ţesut. 
Şi este sigur totdâuna, 
Că cine multe întreprinde 

Nu scâte 'n capăt nici pe una, 

Ba incă-adesea risul lumii iși aprinde. 

O ştiucă prea colţată, jaiuză, de soiu ret 

Vedând odinioră 

Motanul de la moră 

Cum tot vânsză şoreci, cădu la el mereii, 

1 Carte de citire cl. II, Dragomirescu.
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Cu multă rugăminte, s'o iee la vânat. 

„— «Dar spune-mi: cunosci ore 
«Tu astă venătore ?» 

O întrebă motanul. — «Nu-i lucru minunab, 
R&spunse mândră ştiuca, «de-a prinde șoricei, 

«Când prindem costrășşei» ! 
— «Prea bine! hai la trebă! Tu dar vei lua sema 

«Aprâpe de lăptoc ; 
«lar ei», dise motanul, «mă duc să păzesc vama 

«Pe lângă poloboc. 
| «Toţi șorecii din moră, 

Aice au să-ţi vie; veneză-i și-i omâră». 
Plecând atunci motanul, s'a apucat de tr6bă 

Și forte *n grabă 
Mulţime de şoricărit 

El a vânat, a omorit; 

Apoi şi la tovarăşi ati mers, dar ce să vadă! 

Mai, mai murinda știucă, ciuntată, fără codă, 

Pe care şorecii i-ai ros, 
Abia ruga, prin semne, s'o ducă pân” la baltă. 

Motanul, credincios, 

A dus-o; dar îi dise: «Vecină! de-altă-dată 
«Păzesce-ţi rândutla: 

Nu te-apuca de ce nu poți 
La cap să scoţi, 

«Şi nu-ți mai vâri botul unde nu-ţi fierbe ol. 

A. Donici. 

- (1808— 1866).



“ 163 

58. 

DĂNILĂ PREPELEC 

IL. 

Erai odată întrun sat doi fraţi, şi amândoi erai în- 
surați. Cel mai mare era harnic. grijuliv !) şi chiabur 2), 
pentru că, unde punea el mâna, punea şi Dumnedei mila; 
dar n'avea copii. lar cel mai mic era sărac. De multe 
ori fugia el de noroc şi norocul de dinsul, căci era le- 
neş, nechitit la minte şi nechibzuit 3) la trebi; şi apoi 

mai avea şi o mulţime de copii! Nevasta acestui sărac era 
muncitore şi bună la inimă, iar a celui bogat era pestriță 

la maţe +) şi forte sgârcită. Vorba veche: «fot un boii şi-o 

belea 5)». Fratele cel sărac —sărac să fie de păcate — tot 

avea şi el o păreche de boi, dar colea : porumbi la ptr, 
tineri, *nalţi de trup, ţ&poşi la cârne, amândoi cudalbi €), 

țintaţi 7) în frunte, ciolănoși 8) şi graşi, cum sînt mai buni 

de înjugat la car, de eşit cu dinşii în lume şi de făcut 

trebă. Dar plug, grapă, telegă +), sanie, car, tânjelă 10) 

  

1) care-şi grijesce (îşi vede) de lucruri cu băgare de semă ; meticulos 

2) hogat. 

3) prost la minte şi neîndemânatec la trebi ; nu se gândia bine când 

vrea să facă un lucru, şi nu-l putea face bine când s'apuca de el. 

4) De cei ce sînt r&i poporul gice că aii maţe pestriţe. 

5) adică, ori-ce lueru de folos îşi are greutatea lui. Boul e preţios, 

dar trebue îngrijit: e o greutate pentru cel ce-l are, o belea. 

6) cu vârful câdei alb. 

7) cu o pată mică albă în frunte. 

8) graşi ; cu ciolanele (6sele) puternice. 

9) cărucidră, de obicei cu doiiă rote. 

10) Partea carului, de care se înțepenesce jugul se numesce 

De proțap putem înnădi tânjala care e tot un fel de proțap, 

e înţepenită de car, ci mobilă (mişcătore). 

«proțap». 

numai nu
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cârcee ::), câsă, hrepcă 12), ţepoi 15), greblă 14), şi câte alte 

lucruri ce trebuesc omului gospodar, nici că se aflaii la 

casa acestui om nesocotit. Şi, când avea trebuinţă de ase- 

menea lucruri, totdâuna supăra pe alţii, iar mai ales pe 

frate-stii, care avea de tote. Nevasta celui bogat de multe 

ori făcea dile fripte bărbatului, ca să-l pâtă descotorosi '5) 

o dată de frate-stii. Ea dicea adesea-ori: 

_— Frate, frate, dar pita-i 16) cu bani, bărbate. 

— Apoi de, măi nevastă, sângele apă nu se face. Dacă 

nu l-oiii ajuta eii, cine să-l ajute? 
Nevasta, ne mai având încotro, tăcea şi înghiția no- 

duri. Tote ca tâtele; dar carui s&ii era haimana :?). Nu 

treceaii doiiă dile la mijloc, şi se tredia la uşa ei cu Dă- 

vilă, cumnatul s&ii, cerând să-i împrumute carul: ba 
să-şi aducă lemne din pădure, ba făină de la moră, ba 

căpiți din țarină, ba multe de tâte. 
— Măi frate, dise într'o di cel mai mare istuia-l-alt, 

mi-e lehamile 1%) de frăţia nâstră!... Tu ai boi; de ce 

nu-ți închipuesci :?) şi un car? Al mei l-ai hârbuit2) de 

11) doiiă cârlige ce slujesc să se înnădâscă de proţap tânjala, la un car 

ce trebue tras cu patru boi. 

12) un fel de pieptene mare ce se pune la câsă, pentru ca să întorcă 

şi să aşede brazda frumos. 

13) furcă cu dinți de fier mai scurţi şi mai drepţi decât ai furcii de lemn. 

Fur ca slujesce la strînsul brazdelor cosite ; țepoiul Ia asvârlitul snopilor. 

* 14) un fel de pieptene mare cu dinţi rari şi cu o eâdă lungă, Cu aju- 

torul ei spargem bolovanii prea mari de pe brazdele (tarlalele ; straturile) 

de zarzavat şi croim rândurile unde sădim răsadurile. Ea slujesce şi la 

eurățit curțile de gunoit. : 

15) a scăpa; desbera. 

16) pânea este. Pita=pâine mare, rotundă. 

17) hai-hui ; haimana ; vagabond ; pierde-vară; om fără căpătâi, Acii 

nu e vorba de un om şi numai prin melaforă se aplică la car. 

18) Vorba mai puţin josnică decît: «mă plictisesci»; m'am săturat. 

19) de ce nu-ţi faci; de ce nu pui la cale să-ţi faci; de ce nui 

întocmesci ? : 

20) l-ai hodorogit; l-ai sdruncinat ; l-ai stricat.
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tot. Hodorog în colo, hodorog 2!) pe dincolo, carul se strică, 
Şi apoi scii vorba ceea: «dă-ţi popo pintenii şi bate €pă 
cu călcâele» 2). | | 

— Apoi de, frate, dise ista-l-alt, scărpinându-se în cap,. 
ce să fac? | 

— Ce să faci? Să te învEţ ei. Boii tei sint mari şi 

frumoşi ; ia-i şi-i du la iarmaroc, vinde-i, şi cumpără alţii 
mai mici şi mai eftini; iar cu banii rEmaşi cumperă-ţi şi 

un car, şi eacă te-ai făcut gospodar. 
— Ja, scii că nu m'ai învețat r&i? Aşa am să fac. 

Dicând aceste, se duce la dînsul acasă, îşi ia boii de 

funie şi pornesce cu ei spre târg. Dar, cum am spus, omul 

nostru era un om de aceia, căruia îi mâncau cânii din 

iraistă 23) şi tote trebile, câte le făcea, le făcea pe dos. Târ- 

gul::) era cam departe şi iarmarocul*) pe sfârşite. Dar cine 

pote împotriva lui Dănilă Prepelec ? (că aşa îi era porecla, 

pentru că atâta odor 2) avea şi el pe lângă casă, făcut de 

mâna lui). EI tuflesce cuşma 2?) pe cap, o îndesă pe urechi 

şi habar p'are: «nici nu-i pasă de Năstasă, de Nichita nici 

  

21) Onomatopee : vorbe ce imită sgomotul carului, când merge pe un 

drum bolovănos. 

22) Proverb (Qicală sai dicătâre) prin care poporul îşi ride de cel 

care, ca să se facă grozav, se lipsesce de un lucru folositor şi apoi se vaită 

că nu-l mai are. (Popa şi-a lepădat pintenii şi apoi a fost nevoit să-și bată 

<pa cu călcâele). 

23) un om aşa de nătâng, ne ajutat, că n'ar fi băgat semă nici când 

câinii i-ar fi luat demâncarea din traistă, 

24) le făcea tocmai cum nu trebue (ca ne6menii). 

25) târgul, orăşelul ; iarmarocul= bâlciul, saă «târgul» dar nu cu în- 

ţeles de «orăşe]», ci cu înţeles de loc unde 6menii se adună la dile anu- 

mite, unii ca să vîndă ce ai de prisos, alții ca să cumpere ce le trebue, 

26) Prepeltcul este un fel de cuer țărănesc de pus 6lele, după ce ati 

fost spălate, ca să se usuce. Când acest cuer are cuele mai mari şi mai 

bine înţepenite, iar prăjina, în care sînt înfipte, e înaltă, prepelecul pote 

servi cui-va, care se urcă pe el ca pe o scară, să păzescă semenăturile, 

27) el îşi trântesce (îşi îndesă) căciula în cap lovind-o peste fund 

cu palma.
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atâta» 25). Mergând el cu Duman şi Tălăşman ai săi, tot 

înainte spre iarmaroc, tocmai pe când suia un del lung 
şi trăgânat, alt om venia din spre târg cu un car noii ce-l 
cumpărase chiar atunci şi pe care-l trăgea cu mânile 
singur... la vale cu proptele şi la del cu opintele 2). 
= Stăi prietene! dise cel cu boii care se tot smunciait 

din funie, v&dend troscotul3) cel fraged şi mândru de 
pe lângă drum. Stăi puţin cu carul c'am să-ţi spun ce-val 
„— Ed aş sta, dar nu prea vrea el să stea. Dar ce ai 
să-mi spui? 

„— Carul dumitale par'că merge singur. 
— D'apoi... mai singur, nu-l vedi? 
— Prietene, scii una? 
—- Sciii, dacă mi-i spune. 
— Hai să facem trempa*:); dă-mi carul şi na-ţi boii, 

Nu vreit să le mai port grija în spate; ba de fân, ba 
ocol32), ba să nu-i mănânce lupii, ba de multe de tâte... 
Oiu fi eii vrednic să trag un car, mai ales dacă merge 
“singur. | 

— Suguesci35), măi omule, ori i-i într'adins ?3:) 
— Ba nu şuguesc, dise Dănilă. 

_— Apoi dar te văd că eşti bun mehenghiii... 35), dise 
cel cu carul; m'ai găsit într'un chef bun; hai, noroc să 
dea Dumnedeui! Să-ţi aibi parte de car, şi eii de boi! 

Apoi dă carul, îşi ia boii, plecă pe costişă, într'o parte 

  

28) Proverb prin care se arată nepăsarea cui-va. De Năstase (cutare) 
nu-i pasă de loc, iar de Nichita (cutare) şi mai puţin. 

29) la valetrebuind să-l oprescă, la del trebuind să-l împingă ca să mârgă. 
30) €rba măruntă cu tulpina subțire şi târîtâre, cu frunzele mărunte, 

şi care cresce pe marginea drumului ; erba calului. 
31) hai să facem trampa ; ai să să facem schimbul (târgul). 
32) împrejmuire ; ţare : îngrădire fără acoperiş unde se tin vitele: 
33) glumesci ? ! 
34) ori vrei cu dinadinsul ? 
35) şiret ; priceput să-şi facă trebile ; isteţ. Aci îi dice mehenghiii lui 

Prepelâc în ironie (în rîs), dar fără ca acesta să bage de s&mă.
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spre pădure, şi se cam duce %). Ista-l-alt, adică Dănilă, 
dice în gândul sei : 
— Taci, că-i buche*?): l-am potcovit3) bine... De 

nu cum-va s'ar r&sgândi! Dar parcă nu era țigan, sd 
întorcă 39). 

Apoi îşi ia şi el carul şi pornesce tot la vale, înapoi 
spre casă. 

— Alo! car nebun, aho! Când te-om încărca sdra- 
ven î0) cu saci de la moră, ori cu fân din țarină, atunci 
să mergi aşa ! 

Şi cât pe ce, cât pe ce, să nu-l iee carul înainte 4), Dar 
de la o vreme valea sa sfârşit şi s'a început un del; 
când să-l sue la del, sue-l, dacă poţi! . . . Hărţi?) în 
colo ; scârți :2) în colo. . . . carul se da înapoi. 

— Na! car mi-a trebuit, car am găsit. 

Apoi cu mare greii horloesce%) carul -într'o parte, îl 
opresce în loc, se pune pe proțap:%) şi se aşterne pe 
gânduri +). 

  

36) Vorbele «cam mai» ne dă să înțelegem că cel care luase boii se 

strecâră și se face nevădut repede-repede, de temă ca nu cum-va Dănilă 

să nu se ia după el și să întârcă învotla. Dar Dănilă nu se gândia la 

aşa ce-va. 

37) taci, că mi-a eșit treba bine! 

38) l-am tras pe sforă; l-am înșelat fără să bage de semă. 

39) să întârcă târgul făcut; să-și ia vorba înapoi, 

40) mult; straşnie ; cu vârf şi îndesat. 

41) să nu-l întrecă (să nu-i ia înainte) carul. 

42) Interjecţie onomatopoelică arată scârţietura ce se aude la car, 

când „Dănilă vrea să-l misce din loc. 

43) artoesce; hartoesce; hartesce ; artesce, Deosebite forme ale ace- 

luiaş verb care însemneză: cârmesce sau cârnesce într'o parte un vehicul 

(căruţă, car, trăsură). Ă 
44) partea de dinainte a carului, la al căreia căpătâiu se pune jugul, 

Deosebirea dintre «proțap» şi «tânjală» e că proțapul este întepenit la 

car, e fix (în toemai ca coiştea» la căruţă sai trăsură), pe când «tânjala» 

este mobilă şi se pune înaintea proţapului. Vedi şi mai sus, No. 10, 

45) se pune (cade) pe gânduri.



168 

  

— Mă!.. . asta încă-i una! De-oii fi ei Dânilă 
Prepelec, am prăpădit boii ; iar de n'oiii fi ei acela, apoi 
am găsit o căruţă... Ba e Prepelec, ba nu-i el... 

Când iată un om trecea iute spre târg c'o capră de 
vindare. 

— Prietene, dise Dănilă, nu mi-i da capra ceea), 
să-ţi dai carul ista ? 

— Apoi... de... . capra mea nu-i de cele sărităre 17) 
şi-i bună de lapte. 

— Ce mai la del, la vale; bună, nebună, na-ți carul şi 
dă-mi-o! 

Cela nu se pune la pricină); dă capra şi ia carul, 
Apoi aşteptă, până vin alte care de-l legă dinapoia lor 
şi se duce în treba lui spre casă, lăsând pe Dănilă gură- 
cască tot pe loc. 

«Bun», dise Prepelec. «Ia, pe ist cu capra, sciii încaltea 
că bine l-am boit49)). 

Ia apoi şi el capra şi pornesce iar spre târg. Dar ca- 
pra tot capră: se smucia în tote părţile, încât îi era 
acum lehamite de dinsa. 

— De-aş ajunge mai de grabă în târg, dise Prepelec, 
să scap de râdea î) asta. Ă 

Şi, mergând el mai departe, eacă se întâlnesce cu un 
om ce venia de la târg c'o gâscă în braţe. 

— Bun întâlni 5), om bun, dise Dănilă. 
— Cu bine să dea Dumnedeii! 

  

46) p'ai vrea re să-mi dai? 
47) de cele care sar şi se cațără pe garduri, șanțuri şi pripâre, ca 

să-și caute hrană, 
48) sati cacela ru se pune de pricină», adică «nu se pune împotrivă»; «nu se împotrivesce» ; «se învoesce». 
49) bine l-am păcălit! «A boi» în înţeles (sens) propriu însemneză 

<a vopsi», 

50) pacoste; lucru aducător de necaz, ca râea. 
51) bine ne-am găsit ; întâlnirea nâstră să ne fie spre bine.
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„—Nu vrei să facem schimb ? Să-ţi dati capra asta şi 
să-mi dai gâsca. 

— N'ai nemerit-o, că nu-i gâscă, ci-i gânsac; l-am 
cumperat de s&miînţă. 

— Da, dă-mi-l, dă-mi-l! că-ţi dai şi eii o semînţă bună. 
—De mi-i da ce-va adaus, pâte să ţi-l daii: iară 

de nu, norocul gâscilor de acasă. 
In sfârşit, dur la del dur la vale 52), unul mai dă, altul 

mai lasă, şi Prepelec mărită 5) capra, apoi înştacă gân- 
sacul şi plecă tot înainte spre târg. Când ajunse în târg, 
gânsacul ţipa, cât îi lua gura: ga! ga! ga! 

— Na! c'am scăpat de dracu şi-am dat peste tată-săit; 
aisia mă asurdesce. Las” că te însor eii 5) şi pe tine acuşi, 

măi buclucaşule ! 5%) 
Şi, trecând pe lângă un negustor cu pungi de vîndare, 

dă gânsacul pe o pungă de cele pe talger 55) cu baerile lungi 
de pus în gât). Ia el punga, o sucesce o învârtesce şi 
apoi dice: 

— «Na-ţi-o frântă, că ţi-am dres-o 157) Dintr'o pereche 
«de boi, dea mai mare dragul) să te uiţi la ei, am ră- 

mas c'o pungă golă. Măi, măi, măi, măi! Dor sciit că 
nu mi-i acum întâiaşi dată să merg la drum ; dar par'că 

dracul mi-a luat minţile». 

52) expresie, dicere sati diclon prin care se arată lupta de vorbe 

dintre vîndător şi cumpărător, până se face vîndarea. «Dur», interjecție 

onomatopoetică care arată sgomotul ce-l face un lucru care ase dă 

dea-dura» (se rostogolesce Ia vale). 

53) Sens figurat (metaforic] pentru «vinde». i o | 

54) Vedi No. 53. «Buclucaş» cel care face bucluc (încurcătură ; necaz; 

nevoe). 

53) o pungă de cele eu fundul ca talerul, î 

56) baeră=șnur ; fir împletit din mai multe fire subţirele“ de lână 

bumbac, mătase sai chiar piele. «De pus în gât»y=de pus după gât j 

57) Proverb prin care se arată că cine-va a făcut o stricăciune, fără 

să vrea (un lucru fără îndemânare). j N 

58) de mai mare dragul; să nu te mai saturi (cu privirea).
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Mai şade el cât şade, de cască gura prin târg, şi apoi 
îşi ia tălpăşița spre casă. Şi, ajungând în sat, se duce 
drept la frate-săi, ca să-i ducă bucurie 59), 

— Bine vam găsit, bădiţă! | 
— Bine ai venii, frate Dănilă ! Da mult ai zăbovitla târg. 
— Apoi dă, bădiţă: m'am pornit cu graba şi m'am în- 

tâlnit cu zăbava s). 
— Ei, ce veste ne mai aduci de la târg ? 
— la nu prea bună! Bieţii boişorii mei s'aaai î) dus 

ca pe gura lupului ! 2) | 
„— Vr'o dihanie 5) a dat peste dînşii, ori ţi i-a furat 

cine-va ? 
— Ba i-am dat ei singur cu mâna mea, bădiţă. 
Apoi spuse din capăt tâtă întâmplarea. ... pe unde a 

fost şi ce a pățit: iar, la urma urmelor, dise: 
— Şi apoi ce mai atâta vorbă lungă ! Dintr'o păreche 

de boi, m'am ales c'o pungă, şi apoi şi asta-i pustie), 
bădiţă dragă. 
— Mă! da drept să-ţi spun, că mare nătărătii 65) mai 

eşti ! 

— Apoi dă!... bădiță, până aici, tote aii fost cum ai 
fost; da de acum am prins eit la minte... Numai, ce fo- 
los? Când e minte, nu-i ce vinde ; când e brânză, nu-i 
bărbânţă ). Eaca îți dau şi dumitale punga asta, căeit 

  

59) Ironie: gice «bucurie» ca să se înțelegă «necaz». 
60) Dicere prin care arătăm că am întârdiat mai mult decât am î 

vrut. 
_ 

61) Felul cum e scris, cu mai mulți ca», arată că trebue să pronun- 
țăm pe ca» prelung, spre a face să se simtă mirarea și părerea de răi 
pentru cele ce făcuse, 

62) ca şi când ar fi fost mâncaţi de lupi. 
63) ficră ; animal sălbatic și crud. 
64) fără nici un ban în ea. 
65) nătâng, ticălos şi fără căpătâiă, 
66) putinică unde se pune lapte bătut Ia păstrare (în munţii Moldo- 

vei) ; putinică de păstrat brânză. -
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n'am ce face cu dinsa. Şi, te mai rog, pe toţi Dumne- 
deii 51), să-mi mai împrumuţi o dată carul şi boii, saduc 
nisce lemne din pădure la nevastă şi la copii, că n'ait 
scântee de foc în vatră, sermanii ! Şi apoi, ce-o da Dum-.- 
negeii! Cred că nu te-oiii mai supăra. 

— Plii ! 6) mă! gise frate-s&i, după ce l-a lăsat să 
sfârşască. Se vede că Dumnedeii a umplut lumea asta cu 
ce-a putut. Eacă-ţi mai daii o dată carul, dar asta ţi-a fi 

cea de pe urmă 69). 
„Lui Dânilă atâta i-a trebuit. Ia acum carul cu boii 

frăţine-s&i şi pornesce. Cum ajunge în pădure, chitesce 

un copac, care era mai mare, şi trage carul lângă el: şi, 
fără să dejuge boii, începe a tăia copacul, să cadă în car 
deodată. Trebi de ale lui Dănilă Prepelec !... Bocănesce 
el cât bocâănesce, când pârrr! cade copacul peste car, 

de-l sfarmă, şi peste boi, de-i ucide. 

— Na! că făcui pacostea 7) şi frăţine-meii. Fi, ei, acum, 
ce-i de făcut?... Ei cred, că ce-i bine nu-i re: Dănilă 

face, Dănilă trebue să desfacă. Mă duc să ved: noii 

putea smomi 7!) pe frate-mei, să-mi împrumute şi epa, 
să fug apoi cu ea în lume; iar copiii şi nevasta să-i las 

în scirea Celui de sus. , 
Aşa dicend, pornesce şi, mergând prin pădure, s'a ră- 

tăcit. După multă trudă şi buimăcelă, în loc să esă la 

drum, dă de un heleșşteii şi, vădând nisce lişițe 12) pe apă, 

svârrr | cu toporul într'însele, cu chip să ucidă vre-una 

  

67) conjurare saii obsecraţie din care se vede credinţa păgână în mai: 

mulți dei. , N 

68) interjecție onomalopoelică ce imită scuipatul (stupitul) şi arată dis- 

preţul, în mod josnic, către un om. 

69) sub înţeles: «dată» sai «6ră). 

70) nenorocire pe neaşteptate şi nemeritată, 
71) a înşela cu binişorul. _ 

72) un fel de rațe sălbatice mici, negre şi forte sglobii, ce se dait 

„ afund și stai forte mult sub apă.
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şi so ducă peşcheş 2) frăţine-stii. Dar lişiţile, nefiind 
chidre nici morte, aii sburat ; toporul s'a cufundat, şi Pre- 
pelec a remas bătend în buze 74), 

— Măi !... că r&ii mi-a mers astădi! Ce di pocită! Se 
vede că mi-a luat cine-va din urmă 75), 

Apoi dă din umere şi pornesce. Mai merge el cât mai 
merge, până ce cu mare greii găsesce drumul. Apoi o ia 
la papuc) şi hai! hai! hai! hai! ajunge în sat la fra- 
te-săii, şi pe loc cârpesce o minciună, care se potrivia, 
ca nuca în perete. 

— Frate, mai fă-mi bine şi cu epa, să mân boii dea-că- 
iare ! ?7) In pădure a plouat grozav şi s'a făcut o mâzgă '5) 
şi un ghețuş, de nu te mai poţi de feliii ţinea pe picidre. 

— Mă! dise frate-s&ii, se vede că tu ai fost bun de 
călugărit), iar nu de trăit în lume, să necăjesci 6menii 
şi să chinuesci nevasta şi copiii. Haiti ! lipsesci80) dinaintea 
mea şi du-te unde a dus surdul rota şi mutul €pas), ca să 
nu mai aud de numele t&ă! 

— Epa! Las pe Dănilă! că scie el unde a duce-o: 
să-şi iee ertăciune de la boi şi diiiă bună de la car. Apoi 
ese pe uşă, pune mâna pe pă şi pe o secure şi tunde-o1%) 
PI 

73) dar; ploeon; poelon. 
74) r&mas păcălit. 
75) m'a fermecat; m'a vrăjit luând pămînt din urma pasului mei și făcând din el farmece (vrăji). 
76) o ia la picior; se pune pe cale; merge. 
77) fiind călare să mân (conduc) boii. 
78) udătură. Are o tărie mai mică decât: «glod» saii enoroiti», iar acestea la rândul lor, aii o tărie mai mică decât «mocirlă» sai «nămob. 79) bun dea călugăr, care, precum se scie, nu se pricepe în trebile 

pămîntesci, ci numai în cele ceresci. 
80) lipsesce sai «să lipsesei !» 
81) Dicere prin care poporul arată drumul cel mai lung cu care 

amenință în blestem pe cine-va, 
„ 82) ia-o la sănătâsă ; pârlesce-o; ia-o la gână, fugi pe neaşteptate și repede.
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II 

Când se trezesce frate-sei, ia epa, dacă ai de unde? 

Prepelsc era tocmai la heleşteul din pădure să caute 
toporul. Aici, îi trăsni în cap lui Dănilă că el ar fi bun 
de călugăr, după vorba frăţină-săii. 

— Am să durez o mânăstire pe pajiştea asta, de are 
să se ducă vestea în lume, dise el. Şi deodată se şi 

apucă. Face mai întâi o cruce şi o înfige în pămînt, de 

însamnă locul. Apoi se duce prin pădure şi începe a chiti 
copacii trebuitori. Ista-i bun de amânare, cela de iălpi, 
ista de grindi, ista de tumurugi; cela de costordbe, ista 
de tâcă ; şi tot aşa, dondănind el din gură, eaca se tre- 

zesce dinantea lui cu un drac ce eşia din ez. 

— Ce vrei să faci aici, mâi omule? 

— Da nu vedi? , 

— Stăi, mă! nu te apuca de ndzbâtii. Ezul, locul şi 

pădurea de pe aici sînt ale nostre. 

— Pâte-i dice că şi rațele de pe apă sint ale vâstre, 

şi toporul meii din fundul 6zului. Voii înveța eii să pu- | 

neţi stăpânire pe lucrurile din lume, cornoraţilor | , 

Dracul, neavând ce face, huştiuliuc ! în €z şi dă de 

scire lui Scaraoschi, despre omul lui Dumnedeii, cu năra- 

vul dracului. Ce să facă dracii ? Se sfătuesc între dinşii, 

și Scaraoşchi, căpitenia dracilor, găsesce cu cale să tri- 

mâtă pe unul din ei, cu un burduf de bivol plin cu bani, 

să-l dee pusnicului Dănilă, ca să-l potă mătura de acolo. 

— Na-ţi mă, banii! dise dracul trimes, şi să ie câră- 

bănesci de aici, că, de nu, e râii de tine. | , 

Prepelâc se uită la cruce, se uită la drac, şi la bani... 
dă din umere, şi apoi dice: , 

— Aveţi noroc, spureaţilor, că mi sînt mai dr 

decât pusnicia; că v'aş arăta eii voii€. Dracul r&spunde : 

— Nu te pune în poră, măi omule, cu împeratul Ia- 

dului, ci mai bine ia-ţi bănişorii şi caută-ți de nevoi. 

agi banii
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Apoi lasă banii şi se întornă în heleşteii, unde găsesec 
pe Scaraoschi tare mâhnit pentru perderea unei comori 
aşa de mari, cu care ar fi putut dobindi o mulțime de 

suflete. Prepelec în acest timp se chitia cum ar face să 
vadă banii acasă la dinsul. 

— Bun, dise Dănilă. Nici asta nu se ia din drum. 

Tot mănăstiri să croesci, dacă vrei să te bage dracii în 

samă, să-ţi vie cu banii dea-gata la picidre şi să te facă 
putred de bogat. 

Pe când se îngrija el cum să ducă banii acasă, eacă 
un alt drac din lad i se înfăţişeză înainte, dicendu-i: 

— Măi omule! stăpânul-meii s'a resgândit ; el vrea 
mai întâi să ne cercăm puterile şi apoi să iei banii. 

— Ia acu-i acu, dise Prepelec în gândul s&ii, oftând. 

Dar este o vorbă: «tot bogatul mintos, şi tintrul frumos». 
Dănilă mai prinsese acum la minte. 

— Puterile ? Ei, cum şi în ce fel? | 
— lată cum: Dintru "'ntâi şi dintru 'ntâi, care dintre 

noi amândoi va lua pa ta în spate şi va înconjura &zul 
de trei ori, fără s'o pue jos şi sd se resufle, ai aceluia 
să fie banii. 

__ Şi, cum dice, şi umflă dracul epa în cârcă şi într'o 

clipă, înconjură €zul de trei ori. Prepelec, vedend atâta 

putere din partea dracului, nu-i prea venia la socotelă; 
dar tot îşi ținu firea şi dise : 

— Măi Michiduţă ! dor eii te credeam mai tare decât 
eşti. Aşa-i că tu ai luat epa în spate? însă ei ţi-oi 

lua-o numai între picidre;—şi îndată se și asvâle pe 6pă 
şi înconjură €zul de trei ori, fără să se resufle. Dracul 
atunci se mirâ mult de asta şi, ne mai având ce dice, 
iscodi alta. 

— Acum să ne întrecem din fugă, dise el. 
— Măi Michiduţă ! da cu mine ţi-ai găsit că poţi tu 

să te întreci din fugă ? 

— D'apoi cu cine?
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— Vino încâce să-ţi arăt eii cu cine! 
„Apoi merge împreună cu dracul în nisce porumbi, 
unde vede un epure dormind şi-l arată. 

— Vedi tu colo pe cine-va ghemuit jos şi mititel? 
— V&d, Sa 
— Acela-i copilul meii cel mai mic. Aţine-te! Și când 

l-oiii trezi din somn, să te iei după el. Şi odată şi strigă: 

ul tal! na! na! na!... 

Atunci epurele sare, şi dracul după el. Fug ei cât fug, 

şi de la o vreme dracul pierde urma epurelui. Până acum 
toți rideaii de Prepelec, dar acum a ajuns să ridă el şi 
de dracul. Pe când Dănilă se ținea de inimă de prostia 

dracului, eacă şi acesta se înturna gâfâind. 

— Mă! da sprinten şi sprințăroiii copil mai ai, drept 
să-ţi spun! Când aprope, aprâpe să pun mâna pe dinsul, 
i-am pierdut urma, şi să te duci duluţă ! 

— Samănă tătână-stă, sireicanul, dise Dănilă. Ei ? mai 
ai poftă să te 'ntreci şi cu mine? 

— Ba mai puneţi pofta *n cuiii. . . Mai bine să ne în- 

trecem la trântă. 

— Din trântă? Dor de ţi-e grei de viaţă. Mă! tot am 

audit pe bătrâni, că dracii nu-s proşti, d'apoi, cum. ved 

eii, tu numai dai în gropi, de prost ce eşti. Ascultă: 

eii am un unchiti b&trân de 999 de ani şi 52 de săptă- 

mâni, şi, de-l vei trânti pe dinsul, atunci să te încerci 

şi cu mine, dar cred că ţi-a da pe nas! 

Dicând acestea, pornesce înainte şi face semn dracului 

cu mâna, să vie după el. In fundul pădurii, sub nisce 

stânci, se afla o vizunie de urşi, peste care dase Pre- 

pelec, umblând câte odată, ca pusnic ce se găsia, după 

vlăstări selbatice şi după smeură. Ajungând ei aprope, 

Dănilă dise : , „| 

Eaca lăcaşul unchiului mei. Intră în lăuntru ; ai să-l 

găsesci dormind în cenuşă, cu nasul în tăciuni. De vorbit,
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nu pote vorbi, că măselele şi dinţii i-aii cădut mai bine 
de o mie de ani... 

Dracul n'are ce face... Intră în lăuntru şi începe a-şi 

purta codiţa cea bârligată pe la nasul unchiaşului. Atâta 

i-a trebuit lui moş Ursilă, şi apoi, las pe dinsul ! Deodată 

sare mânios din bârlog, haț! dracul subsudră şi-l stringe 
cu atâta putere, de era bietul drac şă-şi dea sufletul, şi 
ochii i-ai eşit afară din cap cât cepele de mari. 

— Na! nu cauţi şi-o găsesci, dise Dănilă, care privia 

de departe vălmăşagul acesta şi se strica de ris. Dar nu 

sciii ce face dracul, că face el ce face şi, cu mare grei, 

scapă din labele lui moş Ursilă. Dănilă, cum vede pe 
drac bun lefăr, se face că-l scâte.l... 

— la las, măi omule, las! nu-ţi mai face obraz. Dacă 

ai sciut că ai un bunic aşa de grobian, pentru ce m'ai 
îndemnat să m& lupt cu el? 

— Da ce? nu ţi-a plăcut? Hai şi cu mine! 
— Cu tine, şi numai cu tine, m'oiit întrece din chiuit; 

şi care a chiui mai tare, acela să ia banii. 

— Bun !... dise Dănilă în gând; las că te-oiii chiui eiil... 

— Măi Michiduţă! Ia chiue tu întâii, să aud cum 

chiui. Atunci dracul se crăcesce cu un picior la asfinţit 
şi cu altul la r&sărit, s'apucă sdravă&n cu mâna de torțile 

cerului, cască o gură cât o şură şi, când chiuie o dată, 
se cutremură pămîntul, văile răsună, mările clocotesc şi 
pescii din ele se sperie; dracii es afară din 62, câtă 
frunză şi ârbă, şi o lecă, de nu s'a risipit bolta cerului. 

Dănilă însă şedea călare pe burduful cu banii şi, ţinendu-şi 
firea, dise : 

— Mă! da numai aşa de tare poţi chiui? et mai nu 
te-am audit. Incă o dată! 

Dracul chiue şi mai grozav. 
— Tot nu te-am audit. Incă o dată! 

» Dracul chiue şi a treia ră, aşa de tare, de credeai 
că sa rupt ce-va întinsul.



  

Acum nu te-am augit nici atâta... Aşa-i ca venit şi 
rândul mei ? 

— Mai aşa ! 
— Măi Michiduţă ! când oii chiui ei, ai să asurdesci 

şi aii să-ți sară creerii din cap, înţeles-ai tu? Insă ei y 
4 
iți priesc bine, dacă-i vre să mă asculți. 

— In ce fel? - 

— Ia să-ți leg ochii şi urechile cu un ştergar, dacă 

vrei să mai trăesci. 
— Leâgă-mi cum scii şi cu ce scii, numai să nu mor! 
Atunci Dănilă legă strins cu un ştergar gros de câlți 

ochii şi urechile dracului, ca la «baba 6rba»; apoiia o 

drughineță grâsă de stejar în mână, şi pac! la tâmpla 

dracului cea drâptă, una. 

—A... leă! destul, nu mai chiui! 

— Ba nu! stăi Sarsailă, tu cum ai chiuit de trei ori? 

Tronc ! şi la stânga, una. 

— Va... lei! destul! 

— Ba nu-i destul: şi-i mai trage şi în numele Tatălui, 

una. 

-- A... uleo! strigă dracul îngrozitor, şi, cu ochii 

legaţi, cum era, văicâărindu-se grozav şi svârcolindu-se 

ca şerpele, se aruncă în 6z, spunând lui Scaraoschi cele 

întâmplate şi că nu-i de şuguit cu vrăjitorul acesta. 

Dănilă însă' ofta din greii lângă burdulul cu bani şi 

se tot frământa cu gândul, ce-i de făcut ? Când eacă al 

treilea drac i se înfăţişeză înainte, cu un buzdugan 

straşnic de mare în mână, pe care îl trântesce la pămînt 

şi dice: 

— Măi omule ! Ia acum să te văd. Cine-a svârli buz- 

duganul ista mai tare în sus, ai aceluia să fie banii. 

— Na Dănilă ! dise el în gândul sâii, aşa-i c'ai sfeclit-o ? 

Dar vorba ceea : nevoea învaţă pe cărăuș. la svârle-l tu 

întâi, măi dracule ! 

Atunci dracul ia buzduganul de câdă şi, când îl svârle,
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se sue aşa de tare, de nu se mai vede; şi abia după 
trei dile şi trei nopţi, cădând jos, cu mare străşnicie s'a 
cufundat în fundul pămîntului, de s'aii sguduit temeliile 
lumii, 

— la svârle-l şi tu acum, dise dracul îngâmfat. 
— Loiii svârli eii, nu te îndârji; dar scâte-l mai întâi 

la faţa pămîntului, cum a fost şi la tine. 
Dracul ascultă şi-l scâte : 
— Haiti! mai repede, mai repede, că n'am timp de aşteptat. 
— Mai îngăduesce puțin, lartorule, că nu te trag co- 

piii de pole. 
Dracul îngădue, căci mare încotro. Nu irecu mult şi 

diiia se călători. Cerul era limpede şi luceferii selipitori 
rideaii la stele ; iară luna, scoțend capul de după nori, 
se legena în văzduh, luminând pămîntul. | 

— Da nu-l mai asvârii, omule ? 
— Ba am să-l svârl de-acum: dar îţi spun înainte sd 

te şiergi pe Dot despre dinsul. 
— De ce? 
— Eaca de ce: vedi tu colo în lună nisce pete ? 
— Le ved. 
— Acolo-s fraţii mei din ceea lume. Şi, Domne! mare 

nevoe mai aii de fier pentru poteovit caii. Uită-te bine 
şi vedi cum îmi fac semn cu mâna, să le dati buzdu- 
ganul ista; — şi odată pune mâna pe dinsul. - 
— Stăi, nepriceputule! că buzduganul ista îl avem 

lăsat moştenire de la strămoşul nostru, şi nu-l putem da 
pentru t6tă lumea, — și odată-i și smuncesce buzduganul 
din mână şi fuge cu el în ez, spunând lui Scaraoschi 
ce era să păţescă cu buzduganul. Atunci Scaraoschi, în- 
grijit şi mânios grozav, chemâ înaintea sa tâtă drăcimea 
şi bălu din picior, strigând : 

— Acum, în clipă, să se al6gă unul dintre voi, care
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să mergă şi sd afurisescă pe acest proclet şi vrăşmaş 
cumplit. 

Pe loc şi vine unul înaintea sa, tremurând. 
— Să trăiţi, Mârşăvia vostră! Ei mă duc să îndepli- 

unesc nelegiuita vâstră poruncă. | 
„— Mergi! şi dacă-i fi meşter şi-i isbuti, să scii c'am să | 

de fac mai mare. 
Atunci dracul pornesce c'o falcă în cer şi cu una în 

pămint şi într'o clipă şi ajunge la pustnicul Dănilă. 
— Măi omule, dise dracul, tu, cu şmichiriile tale, ai 

turbat totă drăcimea ; de acuşi am să te vâr şi eti în 

iole grozile morţii. Hai să ne blestemăm, şi care, dintre 

noi amândoi, a fi mai meşter acela să ia banii! Şi odată 

şi 'ncepe dracul u boscorodi din gură şi a descânta, că 
mu sciii ce face, de-i pocnesce lui Dănilă un ochii din 
cap. Săracul Prepelec! se vede că i-a fost scris, tot el 

“să r&splătescă şi păcatele epei frăține-s&ii, ale caprei, ale 
gânsacului logodit şi ale boilor ucişi în pădure. 

Domne ! multe mai are de pătimit un pustnic adevărat | 
Prepelec pustnicul se stricase acum de tot cu dracul... - 
Şapoi ce este mai gingaş decât ochiul! — Dănilă crăpa 
de durere! dar, ori cât de tare, el tot îşi ținu inima cu 
dinţii şi dise : 

— Nu me sperii tu cu de alde aceste, demon spurcat 
ce eşti. Am să te fac să-ți musci mânile şi să mE€ po- 
menesci în tâtă vicța ta! 

— DE, dă, nu mai dondâni atâta din gură, şi blestemă 
şi tu acum, să te v&d cât eşti de meşter. 

— Ai să iei burdulul cu banii în spate şi ai să mergi 
da casa mea, căci blestemurile părintesci nu-s la mine. 
Ințeles-ai ? 

ȘI, cum dice, încalecă şi Dănilă pe burduf; iară dracu-i 

umflă în spate şi sboră iute ca gândul taman la casa 

iui Dănilă Prepelec. Copiii şi nevasta lui, când ati v&dut 
un bivol sburând pe sus, aă rupt-o la fugă, înspăimân-
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taţi. Dănilă însă a început a-i striga pe nume, şi ei, 
“cunoscând glasul lui, s'aiă oprit. | 

— Dragii tatei băeţi! Ian veniţi încâce şi aduceţi cu 

voi şi blestemurile părintesci: ragila şi pieptenii de piep- 
t&nat câlți ! - 

Băeţii încep a curge toţi, care din cotro, cu bleste- 
murile părintesci în mână. Ii venise acum şi lui Dănilă 
apă la moră. 

— Puneţi mâna, copii, pe jupânul ista, şi începeţi a-l 
blestema cum îţi şci mai bine, ca să-i placă şi dumisale... 

Atunci, lasă pe copii, că şi dracul fuge de dinşii. Ai 
tăberit cu toţii pe dînsul şi l-ai schingiuit după placul 
lui Dănilă. Şa început dracul a țipa cât îi lua gura şi, 
scăpând cu mare greii din mânile ior, hârcâit şi stâlcit 
cum era, a lăsat şi bani şi tot, şi s'a dus pe urlați după 
cei-l-alţi. 

Iară Dănilă Prepelsc, ne mai fiind supărat de nimeni 

şi scăpând acum de-asupra nevoii, a mâncat, a bâut şi 

sa desfătat până la adânci b&trânețe, vă&dându-şi pe fiii 
fiilor săi împrejurul mesei sale. | 

J. Crengă. 
(1837-1889) 

  

n 

59. 

PROVERBE 

DESPRE NERODIE ŞI NEGHIOBIE ”). 

Nerodul, la ori-ce fie 
Pe loc gice că îl scie. 
Nerodului i se pare 
Că tote 'n palmă le are, 

  

1) Orânduite din noii după Anlon Pann,
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Nerodul, când e 'ntrebat 
Cine e mai mare 'n sat, 

EI pe loc r&spunde: «eii, 
Că 'ntărât câinii mere», 
Până se găsesce-o mână 
Să-l scuture din țerână! 
Nerodul şi cu nebunul, 
Amândoi, sînt frați ca unul. 

Cu nebunul să nă-ți pui nici în clin nici în 
mânecă. El nu scie nici ce e lae, nici ce e bălae; 
nu asudă nici la del, nici la vale; tu-i faci cu 
ochiul, el iți face cu capul; iar unde-s ochii înţelep- 
iului, este- mâna nebunului. 

Nerodu 'ntâi o croesce 
Și 'n urmă se socotesce: 
Gură are de vorbit . 
Şi cap nare de gândit; 
Ne gândind, ne socotind, 
Se pomenesce vorbind. 

Cine să apucă să învețe pe nerod, nu se osibesce 
de nebun. Căci 

Tu stai să-l înveţi de bine, 
Și el te 'nvață pe tine; 
C'o țin de corne se uilă 
Și tot sirigă că e ciută!); 
Di-i tu lui ori cât îți place 

| Că el tot ce scie face, 
câci pe nebun nu poți să-l aduci la cunoscinţă. 
Na ajuns la rii, şi şi-a ridical polele n brâi,; 
nu-l primesce în sat, și el întrebă de casa pârcă- 

1) fără esrne,
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labului; strigă de la munte, ca să-l audă de la 
Dunăre; şi, 

Ca să scutescă din cale, 
De cu seră a plecat 
Și în tindă s'a culcat. 

Nerodul, tstă-a lui nerogie 
„E de la părinți moşie, 

căci din coda pisicii sită de mătase nu se face; 
în tivga secă cât să sujli, nu poți s'o umfii; şi min- 
tea de-ar cresce pe tote cărările ar pasce-o și 
măgarii. 

Diăa bună de dimincță sarată ; iar la satul ce 
se vede călăuză nu trebue.



CICLUL UNIRII ŞI INDEPENDENŢEI 

60. 

HORA UNIRII 

Hai să dăm mână cu mână 
„Cei cu inimă română, 
Să 'nvertim hora frăției 
Pe pămîntul României ! 

Erba rea din holde pieră, 
Picră dușmanul din ţară; 
Intre noi să nu mai fie 
Decât flori și omenie! 

Măi Muntene, măi vecine, 

Vino să te prindi cu mine, 
Și la viţă cu unire, 
Şi la morte cu *nfrăţire! 

Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi şi la durere;
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Unde-s doi, puterea cresce, 
Şi duşmanul nu sporesce. 

Amândoi sîntem de-o mamă, 
De-o făptură și de-o samă, 
Ca doi bradi într'o tulpină, 
Ca doi ochi într'o lumină . 

Amândoi avem un nume, 
Amândoi o sârtă 'n lume; 
Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate, 
In noi doi un suflet bate. 

Vin la Milcov cu grăbire, 
Să-l secăm dintro sorbire, 
Ca să trâcă drumul mare 
Peste-a nostre vechi hotare, 

Și să vadă sfintul sore, 
Intro di de s&rbătore, 
Hora n6stră cea frățescă 
Pe câmpia românescă ! 

V. Alecsardri. 

(1821 —1890), 
OA 

OBSERVĂRI METODICE 1). — Pregătirea. Poporul Român a Ştiut totdeauna să preţuească înţelepciunea. Probă sînt numeroasele proverbe asupra neroziei şi neghiobiei, şi numeroasele anecdote - Prin care arată simplitatea celor-l-alte naţiuni. Dar dacă a ştiut să preţuească înţelepciunea, n'a ştiut totdeauna să se slujească de ea, când a fost vorba de fapte. 
. De multe ori, el sa bucurat de nerozia altora, “dar și-a perdut vremea rîzând de alţii şi a avut să sutere mult din această pricină. A rîs de Grec, de Ture sau de Rus, — şi Grecul, Turcul şi Rusul îşi făceau treburile din munca lui. Ride de Evreu sau de Bulgar—
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Evreul şi Bulgarul îşi fac şi acum afacerile sub privirea lui bine- 

voitoare. Şi tot aşa cu celo-l-alte neamuri streine, mai cu seamă cu 

cele de aceeaşi lege cu dînsul. Când vremile de vitejie s'au dus, când 

țara a cădut din ce în ce mai mult sub Turci, care trimiteau Domni 

şi cârmuitori streini, Românul îşi arăta curajul în haiducie şi în- 

ţelepciunea în batjocură. Haiducul ucidea pe streini, iar Românul, 

rămas la vatra lui, ridea de dînşii. Dar şi unul şi altul duceau 

greul vieţii, ca să îmbogăţească pe strein şi să sărăcească ţara, Ba, 

ca şi când w'ar fi fost destui streini, în contra cărora ar fi trebuit 

să luptăm, noi ne făceam streini chiar între noi. Era strein Mol- 

doveanul de Muntean, și streini, amândoi, de Transilvăneni sau 

Macedoneni. - 

Dar încet-încet vechiul curaj sa împreunat cu înţelepciunea 

mai nouă, încet-încet am început să ne simţim fraţi de la Nistru 

până la Tisa, şi cel mai mare act ce-am ajuns să facem din unirea 

înţelepciunii şi a îndrăsnelii a fost Unirea care ne-a dat puterea. 

Cum a făcut Unirea, vom înţelege după simţirea de însufleţire 

din Hora Unirii, şi din purtarea oamenilor puternici din acea 

vreme, aşa precum se vede în Jon Roată şi Cuza Vodă. 

Unitu-ne-am prin înţelepciune și îndrăsneală, dar trebuia să ne 

întărim, iar aceasta nu se putea decât dacă îndrăsneala ajungea 

la vitejie. Vitejia dormea în noi de aproape două veacuri şi trebui 

să se deştepte, ca să devenim neatârnaţi. In Sorțarii vom vedea 

simţirile voinicilor Români, care vin să-şi dea tributul de sânge 

pentru ţară, iar în bucăţile următoare vom vedea vitejiile pe care 

le-au făcut Românii sub conducerea viteazului Domn Carol I, astăzi 

Regele nostru. 
Şi după ce prin înţelepciune şi îndrăsneală am realisat o parte 

din gândurile măreţe ale Marelui Mihaiu, după ce prin vitejie am 

dobîndit drept la viaţa ce ne-a fost ameninţată atât amar de vreme, 

„ne putem uita cu mândrie în urmă și putem înţelege rolul greu 

şi glorios pe care l-am jucat la Dunăre — rolul de Sentineld Ro. 

mână, rol pe care sîntem chemaţi să-l jucăm încă, dacă vom şti 

toți Românii să ne unim cu înţelepciune, să lucrăm cu stăruinţă, 

şi să ne luptăm cu vitejie. 

ra SI 

  

1) la ciclurile Unirii şi Independenţii— şi anume la: No. 60, 61, 

„62,65, 64, 65, 66, 67 şi 68, a
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61. 

ION ROTĂ ŞI CUZA VODĂ: 

1 

Intre țăranii fruntaşi, care aii luat parte împreună cu 
boerii, cu Episcopii şi cu Mitropolitul ţării la «Divanul 
Adhoc» din Moldova, în 1857, era şi Moş Ion Bâtă, om 
cinstit şi cuviincios, cum sînt mai toți ţăranii români de 
pretutindene. — Numai atâta, moş Râtă, după câte văduse 
şi după câte păţise el în vicța sa, nu prea punea temeiit 
pe vorbele boeresci şi avea gâdiliciii la limbă ; adică spu- 
nea omului verde în ochi, fie cine a fi, când îl scormo- 
lia ce-va la inimă. — Aşa e ţăranul, nu prea scie multe. 
Şi moş Ion Râtă, fiind țăran, cum vam spus, de şi se 
învrednicise a fi acum printre boeri, nu -avea ascundă- 
tori în sufletul s&ă. 

In «Divanul Adhoc» din Moldova eraii boeri de totă 
mâna : şi mai mari şi mai mici, şi mai betrâni şi mai 
tineri, şi mai învățați şi mai neînvețaţi, cum îi apucase 
timpul. Intre aceşti din urmă erati de-alde bătrânul 
Alecu For&scu, poreclit şi Tololoiiă, Grigore Cuza şi alți 
câţi-va de-alde aceştia care, ţiindu-se de obiceiurile stră- 
moşesci, în tote strbătorile ascultaii cu evlavie slujba 
bisericescă de la început până la sfârşit, cântând şi citind 
la strană dea-valma cu dascălii şi preoţii bisericii: iar, 
la dile mari, ca să le ticnescă veselia, împărțiaii bucăţica 
de pâne cu orfanii, cu văduvele şi cu alţi nevoeşi, cum 
apucase din părinţi. — Atâta-i ajungea capul, atâta făceaii 
şi ei pe vremea lor. Dumnedei să-i erte şi să-i odihnescă, 
unde-or fi acolo, că bune inimi aveaă. 

Dar să ne întârcem iar la «Divanul Adhoc». Aici, ca 
în tote adunările de felul acestora, se făcea vorbă multă; 
şi era lucru firesc să se facă, fiind luptă între timpul de
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față cu cel trecut pentru cea mai dreptă causă a nemuluk 

românesc: «Unirea», sfinta «Unire» ! 

Boerii cei mai tineri, crescuţi de mici în strâinătate 

numai cu franţuzesca şi cu nemţâsca, erail cârtitori asu- 

pra trecutului şi cei mai guralivi totodată. Vorba, portul 

şi apucăturile bă&trânesci nu le mai veniaii la socotelă. Şi, 

din acestă pricină, unia, în aprinderea lor, numiail pe 

cei bătrâni : «rugini învechite», «işlicari», «strigoi» şi câte 

le mai veniati în minte, după cum le era şi crescerea : 

de, învățați nu-s 9... 

Nu-i vorbă, că şi nătângia unor bătrâni era mare. Une- 

ori, când se mâniaii, dădeoii şi ei tinerilor câte un ibri- 

şin pe la nas, numindu-i: «bonjurişti», «duelgii», «panta- 

lonari», «&meni smintiţi la minte» şi «ciocoi înfumuraţi» 

depădaţi de lege», «stricători de limbă şi de obiceiuri».— 

In aşa împuncişare de idei se aflaii boerii bătrâni cu 

tineretul din «Divanul Adhoc» al Moldovei, cu tote că şi 

unii şi alţii erati pentru «Unire». Numai atâta, că betrânit 

voiaii «Unire» cu tocmelă, iar tinerii «Unire» fără socoltelă.. 

Tote ca tâtele, dar mare luptă aveaii unia dintre boe-. 

rii tineri cu cuconul Alecu For&scu, care, una-doii€, îk 

tolocânia, mustrându-i. Ba că «nu vorbesc drept româ- 

nesce, cum vorbiait părinţii lor, ci aii corchezit graiul 

strămoşesc, de nu-i mai înţelege nimene»; ba că «face 

omul cu cine-va o tovărăşie cât de mică, şi tot urmeză 

învoslă între părţi, iar nu aşa cu ochii închişi ; căci «dacă 

n'ai carte, n'ai parte, scurtă socotelă» ; ba că «de cânt 

cu străinătatea v'aţi înstr&inat şi legea şi limba şi inima 

şi chiar dragostea sătenilor ; şi, după nepăsarea şi risipa 

ce o facem, svârlind banul pe lucruri de nimica, puțin: 

mai avem de înstreinat; şi nu-i departe vremea aceea, 

pe cât văd et. Intrebaţi pe bieţii nemernici de săteni, 

să spue ei, dacă mai cunosc cine le e stăpân. Ait remas, 

ca nisce câni ai nimănui, sermanii &meni ! Cine se scolă 

mai de dimineţă, acela e mai mare în sat la ei, de-i ho-
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zropsesce şi-i țuhăesce mai râii decât pe vite |. Ciocoismul 

şi străinii să trăescă, şi lasă pe dînşii, cd ne scot ei la 

covrigi» ; ba că « vai de ţara care ajunge s'o pună copiii 

la cale»; şi, dacă li-i treba de-aşa, facă ei ce-or sci, că el 

mai bine se duce acasă, că-i ploită caii în spate şi-i stai 

vitele cu dinţii la stele, din pricina slugilor, cărora puțin 

le pasă de munca stăpânului. — Şi câte şi mai câte năs- 

drăvănii de-alde acestea... Lasă pe betrâni să te descânte 

şi să te judece ei în legea lor, că nu-ţi mai trebue alt popă. 

Şi eaca aşa cu de-alde cuconul Alecu For&scu. 

Acum vine alta la rând: 

Intruna din dile, cum vorbia frumos un boer dintre 

cei tineri, eaca şi moş lon Bolă sare cu gura: 

— «Aveţi bunătate de vorbiți mai moldovenesce, cu- 

cne, să ne dumerim şi noi, căci eit unul drept ve spun, 

că nu pricep nimica, păcatele mele!» — Un re-care 

boer întâmpină atunci pe moş Rotă, dicendu-i cu glas 

poruncitor şi r&utăcios: 
— Dar ce nevoe mare este să înţelegi tu, mojicule ? 

“Tacă-ţi liorba, dac'ai venit aici, c'apoi... întorce-ne-vom 

noi acasă, şi helbet! nu ţa lua nime din spete ce sciii 

eii .... Audi, obrăznicie? Tu, cu opt-deci de mii de 

fălci de moşie, şi el, un ghiorlan c'un petec de pămînt, 

şi uite ce gură face alăturea cu mine! | 

Moş Râtă, simțindu-se lovit până în suflet, răspunde 

atunci cu glas plânge&tor : 

— «Dar bine, cucâne, dacă nu v'a fost cu plăcere să 

pricepem şi noi câte ce-va din cele ce spuneți dumne- 

vâstră, de ce ne-aţi mai adus aici, să vă bateţi joc de 

noi?! Ei, cucone, cucâne ! puternic eşti, megieş îmi eşti, 

ca răzeş ce mă găsesc, şi sciii bine că mare să-mi fie 

mole, când wvoiii întorce acasă, unde mă aştptă ne- 

voile. Dar, să nu ve fie cu supărare, ia palmele aceste 

țărănesci ale nâstre, străpunse de pălămidă şi pline de 
bătături, cum le vedeţi, vă ţin pe dumnevostră de atâta
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amar de vreme şi ve fac de huzuriţi de bine. Şi mai 
“mult decât atâta : ori-ce venetic în ţara asta este oploşit 

de dumnevâstră şi-l priviți cu nepăsare cum ne suge 

sângele, şi tăceţi. şi-l îmbrătoşaţi! Numai noi, vite de” 

muncă; ve sîntem dragi ca sarea “n ochi!,.. Din mojici, 

din ghiorlani şi din dobitoci nu n€ mai scoteți! Dumne-. 
deii să ne erte, şi să ne ertați şi dumnevâstră, cucâne, 

dar cu adevărat aşa este: v'ați deprins a lua focul tot- 

deuna cu mânile n6stre cele mojicesci... şi tot noi cei 

vinovați !». 
— «Sfint să-ţi fie rostul, moş I6ne, că ai vorbit din 

durere», r&spunse atunci cuconul Alecu Forâscu; «şi 

sînt fericit, că stai alăturea cu mine. Decât un bon= 

jurist c'o mână de înveţătură, mai bine un ţăran cu un 

car de minte». 
La aceste vorbe mulți dintre boeri sau simțit atinşi ; 

cel cu pricina a rămas ca opărit. lar colonelul Alexan- 
dru Cuza a dat mâna prietenesce cu moş I6n Rotă. 

II 

In sfârşit, după multe desbateri!) furtunâse urmate în 
«Divanul Adhoc», sa încuviințat «Unirea», şi apoi depu- 

taţii s'aă întors fie-care pe la vetrele lor. - 

Peste câţi-va ani după acesta, trecând Cuza-Vodă spre 
Bucuresci, a poposit în Agiud2), unde l-a întâmpinat o 
mulţime de lume, ca pe un domnitor. 

Printre lumea ce se înghesuia, cu trebă fără râbă, 
eacă se zăresce o hârtie fâlfăind pe de-asupra capetelor 

mulţimii, în vârful unei prăjini. Cuza-Vodă, înţelegend 

că trebue să fie vr'un suflet necăjit, face să se deschidă 
calea. Şi, când colo, un ţăran bătrân cade în genuchi 

  

1) lupte cu cuvîntul, 

2) oraș între Trotus şi Siret în judetul Putna. 

*
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dinaintea Domnitorului, sărutându-i mâna, cu lacrămile 

în ochi şi dându-i o hârtie scrisă pe tote feţele. 

— «He, he ! moş I6n Râtă, prietenul şi tovarăşul mei 

«cel vechiii din «Divanul Adhocy, lucru negândit! Ridi- 
«că-te, moş I6ne, şi spune fără sfielă ce durere ai? a 
făcut cine-va vr'un neajuns ?». 

Moş Rotă, vtdend că după atâţia ani de dile nu l-a 
uitat colonelul Alexandru Cuza şi că l-a primit cu atâta 
bunătate, a început a plânge cu hohot şi a-l ruga să-i 

citescă hârtia. Vodă, fiind gata de plecare şi vEdând că 

hârtia lui moș R6tă cuprinde multă polologhie 3), gise cu 
blândeţă : 

— «Spune, moş I6ne, din gură ce ai de spus, că mai. 
bine am să înţeleg». Atunci moş R6tă, viindu-şi în 
sine, începe a se jelui cum urmeză: 

— <Luminarea Vostră ! 
«De când cu păcatul cel de «Adhoc» n'am mai avut 

«di bună cu megieşul meii cel puternic, stăpânul unei mo- 
şii forte mari, pe care-l cunosci Măria Ta. N'am gândit, 
nenorocitul de mine, că dumnelui, un boer aşa de bogat 
şi cu învăţătură, să-şi pue miniea cu unul ca mine, de 

la nisce vorbe nesocotite ce le-am gis şi eii atunci într'un 
necaz. Numai Dumnedeii să-i dee sănătate şi bine, dar 

amarnic m'a lovit în avere şi în cinste ! Crede Măria Ta, 
că nici eii n'am fost aşa de sec între cei de-o samă cu 

mine. Dar, de cum am ajuns acasă, gână şi prigonă pe 
capul meii, din partea boerului în tot felul: 

«Intâi şi 'ntâi, a pus înadius pe feciorii :) boeresci să-mi 

caute pricină şi să me aducă la sapă de lemn 5) ; şi aceştia, 
ca Gmeni fără judecată şi pismaşi, făceaii tâte chipurile, 

saii ei dea-dreptul sai prin alţii, cum să dee vitişorele 

mele măcar de-un pas pe moşia boerescă; şi apoi, sub 

  

3) vorbă lungă. 
4) slugile, 

5) să mă sărăceâscă.
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cuvint că aii făcut stricăciune, să mi le potă ucide fără 

nici o cruțare! Şi astădi împuşcă-i porcii, mâne vacile 

şi boii, poimâne căişorii, în altă di ia-i oile dinapoi, cu 
grămada şi du-le la curte. Îţi poţi închipui, Măria Ta, ce 
urgie grozavă era pe capul meii. Vedând ei, de la o 

vreme, că nu mai înceteză cu jafurile, mi-am luat inima "n 
dinți şi m'am dus la boer, să me jăluese. Şi boerul, în 

joc de cuvint bun, m'a scuipat drept în obraz, de aţă cu 

slugile sale şi cu alţi 6meni ce se aflaii atunci la curte,: 

încât am credut că a cădut cerul pe mine de ruşine! 

Ba încă m'a şi ameninţat că, altă-dată, de mi-a mai călca 
piciorul în ograda 5) boerescă, are să poruncescă să mă în- 
tindă la scară şi să mă bată cu biciul! Şi cu rândudla 

asta, Măria Ta, în câţi-va ani de dile m'a calicit 7) cu de- 

săvârşire şi mi-a ridicat şi cinstea, care pentru mine a 

fost cel mai scump lucru !» 
Cuza-Vodă a stat neclintit şi s'a uitat țintă la moş lon 

Rotă, cât a vorbit el. Şi, când a isprăvit vorba, i-a pus 
două fişicuri de napoleoni în mână, dicendu-i cu bună- 

tate: —«Ţine, moş ione, acest mic dar de la mine şi în- 

tâmpină-ţi nevoea de adi pe mâne, cum te-a lumina Cel 

de Sus, iar pe boer lasă-l în judecata lui Dumnedeii, căci 
el nu bate cu ciomagul». 

Lui moşlon Rotă i se umplură din noii ochii de la- 
crămi şi, sărutând mâna lui Vodă ca semn de mulțămire, 

dice oftând: 
—«Dar cu ruşinea ce mi-a făcut, cum remâne, Măria Ta?!» 

-«Cu ruşinea, eacă aşa r&mâne, moş I6ne», dise Cuza 

Vodă, sărutându-l şi pe un obraz şi pe altul, în faţa mul- 

țimii adunate acolo. «Du-te şi spune sătenilor dumitale, 

moş I6ne, că pe unde te-a senipat boerul, te-a sărutat 

Domnitorul ţării şi ţa şters ruşinea». 
Lo oa ae 1. Crengă. 

(1837—1889). 
6) curtea. 

7) ma sărăcit.
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SORȚŢARII . 

Flăcăii, ca la horă, pe un tăpșan staii rotă, 
Pe rând tot băetanul îşi trage sorțul sâu, 
lar mamele bătrâne, cu inima mai mortă, 
Privesc cum perul cade sub forfecă mereti.. - 

Le dore mult pe ele şi pieptul lor se bate, 
Şi fie-care cată jăiind al ei odor, 
Căci forfeca, ce tae din pletele bogate, 
Nemilostivă lae din inimile lor. 

Cu tote-acestea nimeni nu scie ce tărie, 
Cât foc şi ce virtute se află în popor; 
Flăcăul de la ţară. deprins-la plugărie, 
In luptă trage brazdă adâncă de omor... 

Vedeţi-i cum toţi mândri pășesc de la olaltă, 
Cu feţele voiose, ca tinerețea lor, 
Și 'ntocmai ca la nuntă ei chiue și saltă, 
Incât privind la dinșii simfesci un falnic dor. 

«Taci mamă, nu mai plânge!» un copilandru dice 
Bă&trânei ce, de jale, abia pâte grăi; 
«De-a fi să mor, sfârşitul mă va găsi şi-aice. — 
lar de-oiit trăi, mulţi dușmani ca 6rba voit cosi... 

„<âAȘș vre un cal sub mine. ca Vinteș din poveste, 
Treerător al morţii, dând râte fără veste, 
Prin carne şi prin sânge cumplit aş triera 
Și sabia flămândă în t&că par mai sta».
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«Măi frate!» dice altul, «cu mine şi cu tine 
Nor șugui păgânii... tu scii, anul trecut, 
Când în bârlog ursâica m'a prins brătiș pe mine, 
Cum tu cu barda capul bucăţi i l-ai făcut. 

«Aşa e, măi fărtate ! Românul din născare 
Virtos e ca amnarul şi, din bârlog când sare 
Dihania pe dînsul, ea sare în mormînt, 
Căci barda şi securea surorile lui sînt...» 

Ast-fel sorțarii noştri vorbesc cu vitejie. 
Şi toţi, la glasul țării, cu mândră bărbăţie, 
Ca la o serbătâre pășesc, cântând voios, 
Și 'n mâna lor ofelul se face mai tăios... 

N. Beldicenu. 
DP 

63. 

VASILE GRĂUNTE 

In diiia de 30 August!), o mare mişcare se făcea în 

tabără. Cerul era nourat şi o ploe subțire curgea ca prin 

sită. De cum se ivise zorile, generalii, colonelii, maiorii, : 

alergai călări în tote părţile, dând felurite ordine 2); 

trupele nostre se înşiraii în linie de bătae, altele se 
aşedaii în coldne) la aripi); iar, după ce sorele se ri- 

dicase ca o suliță 5), începu o groznică împuşcătură de 

  

1) Diiia de Sf, Alexandru anui 1877, când Românii, care făceai parte 

din armata ruso-română ce înconjura Plevna, sul comanda Domnului 

Carol, — aă cucerit grozava redută Griviţa. 

2) porunci, 

3) Mai multe şiruri dese de ostaşi formeză o «col6nă». 

4) Expresie metaforică : părțile mărginaşe ale unei armate, 

5) In August vremea ar fi cam pe Ja 7 cesuri dimineţa. 

13 Carte de citire cl. II, Dragomirescu.
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tunuri, care mergea într'un şir ca bătaea darabaneis). 
Eraii tunurile n6stre, o sută de guri de oţel ghintuite, 
care salutaii pe Imperatul Alexandru de giiia lui?), îm- 
proşcând cu foc în întăririle Griviței. Fie-care lovitură 
spărgea brazda), detuna pereții de pămint*) ai duşma- 
nului. Trei cesuri ținu acest foc înfricoşat, apoi se opri 

Era acum sorele sus. Un mic paraclis 10) se făcu în 
câmp apoi se dădu un prânz!) în cinstea Imp&ratului, 
la care Măria Sa Domnul::) închină cel întâi pahar. Se 
spune însă, că Măria Sa nu a deşertat paharul şi că ar 
fi dis cu tristeță ::) generalului s&i de alăturea: 

«Mulţi băeţi de-ai mei n'aii să mai vadă asfințitul 
sorelui !»1:) 

Apoi se împărţi de mâncare la soldaţi, ce-va mai mult 

decât de obiceiii. Eram toţi tăcuţi şi gânditori, ca în 

apropierea unui ces de cumpEnă 15); fie-care îşi amintia 
câte un dor de-acasă; unul de tată sati de mamă, altul 

de soţie saii de copii, şi fie-care, puindu-şi nădejdea în 
Dumnedeii, dicea în gândul s&ii: «cum mi-a fi scris !5'5). 

Iar Vasile Grăunte cel poznaş, pe care niciodată nu l-am 
vedut supărat, îmi dise la ureche: 

6) (moldovenism) = tobei. | 
7) Alexandru III, Impăratul sai Țarul Rusiei, care venise să vadă cum 

merge resboiul, 

8) malul şanţurilor, 

9! ai întăriturilor. 
10) slujbă în care se cere ajutorul lui Dumnegei. 
11) masă ; banchet, 
12) Domnul nostru, Carol [, care avea comanda tuturor trupelor 

românesci şi rusesci, ce asediat Plevna, 

13) (mold.)= tristeţe 
14) Mulţi soldaţi vor muri astădi. . 
15) ces greu; ces care pote aduce vitța sai mârtea. 
16) Românul crede că fie-care om își are hotărită (scrisă) sorta încă 

de la nascere de către Dumnedeii ; sciind dar că sârta lui e hotărită de 
mai "nainte și nu o pâte înlătura, merge înainte, fără să-i pese de morte, 
căci, de murit, tot trebue să mâră odată.
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— Mâi Andrei, am semne că am să mor! 

Voiiii să-i răspund, însă el îmi curmâ vorba: 
— Ascultă, Andrei... adause el, de a fi să mor, să nu 

spui vestea asta mamei, aşa deodată ; s'o cruți, sărmana, : 

că-i bătrână, şi să-i dai părăluţele ce am aici în raniță 17), 

adunate din lefă 18), 

— la taci, măi, îi respunsei et, că nimeni nu-şi scie 

sfârşitul dilelor. 

—N'ai tu grijă, Andrei, că nu-mi fac eii inimă rea 
pentru atâta lucru. Oiu căuta şi eu să-mi vind pielea cât 
se pole mai scump !9), ca să nu-mi pară r&ii pe ceea lume 2), 
cam fost înşelat. 

Vasile, după ce-şi uşurase inima 21), spuindu-mi taina 
iui, intrâ iar în firea lui obicinuită, cu veselia pe faţă şi 

cu glumele pe buze. 
Apoi, după ce sârele trecu de amiadă-di, căpitanul veni 

în faţa nâstră şi ne spuse următârele cuvinte care se pe- 
cetluiră 2) în mintea mea : 

— Copii]... Vedeţi întăririle Griviței din fața nostră ?... 
Trebue să le luăm din mâna duşmanilor. Voi merge în 

fruntea vâstră, iar voi să me urmaţi cu bărbăţie, căci 

cinstea şi viitorul Ţării staii astă-di în mânele vâstre... 
Să nu aveți grijă de duşman ; să nu aveţi decât o singură 

grijă : ca el să nu ridă de voi. Acei care vor căde€ pe 

câmpul de luptă vor fi aleşii lui Dumnedeii, căci numele 
lor va fi pus în rândul vitejilor Ţării, şi Țara întregă şi 

  

17) sacul pe care-l pârtă soldaţii în spate, şi în care ei își pun tot 

ce le trebue la drum, la manevre, în r&sboii. 

18) Soldaţii, în afară de mâncare, aveaii I6fă de 8 bani pe di. 

19) să mă lupt cât mai vitejesce şi să ucid cât mai mulți vrăşmași, 

până ce voiiă fi ucis eă. 
20) lumea cea-l-altă. 

21) după ce se scăpase de grija ce-l apăsa (presimţirea morții). 

22) rămaseră scrise ; se imprimară ; se întipăriră.
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urmaşii urmaşilor noştri îi vor bine-cuvinta. Aşa dar, 

după mine copii, şi strigaţi să trăescă România ! 

Să trăescă! strigarăm cu toţii într'un glas. 
Trâmbiţele dădură semnul de atac. 
Căpitanul scâse sabia din tecă şi plecă înainte, iar rân- 

durile n6stre, ca valurile apei, porniră în spre Griviţa. 
Din a drepta mea era Vasile Grăunte, din a stânga, Pe- 

trea Doncilă. Imi era îndemână îatre dînşii, căci, ori cum, 

erai prieteni ai mei dintr'un sat şi, împărţită între prie- 
teni, nevoea se uşureză. — «Să ne ținem bine, ne diserăm 

între noi, şi ce-a da Dumnedei !>... De ce înaintam, de 

ce capetele nâstre se înferbintai; iar Turcii adăpostiţi 
în întăririle lor, de unde numai fesurile li se zăriaii, ne 

primiră cu o grindină de plumbi 2%), când ajunserăm la 
bătaea puşcii lor. Mulţi de-ai noştri cădură la cea d'întâi 

salvă 2) a duşmanului, dar nici unul nu dădu înapoi. 

Insă de ce ne apropiam, de ce focul?) era mai tare. 
Şueraii glonţii pe la ureche, treceaii prin căciulă, treceait 

prin manta, curgeaii mai deşi decât ploea de sus, încât 

s'ar fi gis că ladul se deschisese dinaintea nostră. Nu 
era chip să ne resuflăm 2). Românii cădeaii acum ca snopi 7) 
şi ar fi cădut toți până la unul, dacă căpitanul nostru, 
cu sabia gâlă şi cu stegul în mână, n'ar fi prins să alerge 
în fuga mare spre a scurta calea până la duşman. 

—- După mine, copii... nu-i vreme sd ne codim!... 25) 

strigâ el din tâtefputerile. 
Atunci tot şirul nostru începu să alerge cu pas voini- 

cesc şi în câte-va minute, ajunse la şanţul de lângă păre- 

23) glânţe. 

24) împuşeară cu toţi deodată. 
25) cu cât ne apropiam, cu atât... Focul = împuşcăturile. 

26) (mold.)=să r&suflăm. 

27) Snop=braţ de spice de grâne legat bine la mijloc. 
28) să şovăim; să. nu scim dacă trebue să facem sati să nu facem. 

un lucru.
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tele Griviței. Cât ai clipi din ochi, şanțul fu umplut cu 
strujani >), cu ţarcuri 5) de nuele, dar mai mult cu tru- 

puri de 6meni; apoi sute de scări, aduse în spate, fură 

lipite de perete, şi Căciularii 3) noştri, deprinşi din copi- 
lărie a sări garduri şi pârlezuri, *) se acăţară 3) pe ele 

ca mâțele. Aici priveliştea se făcu îngrozitâre, căci lupta 
era mai de aprâpe, mai piept la piept; dar acesta ne 
venia şi noii€ la socotelă, pentru că până atunci noi tră- 
sesem în pămînt, iar Turcii în carne vie. Domne sfinte !... 

multe scări de ale nâstre se rupseră în doi&, multă do- 
robânțime cădu în şanţ făcând pod cu trupurile lor, şi tot 
Omeni unul şi unul, Suseni34) de cei cumpetaţi la vorbă 55) 
şi răbdători la trebă, însă astă-dată şi dintre Turcii mulţi 
cădură, ca nisce țărci, 35) din înălțimile Griviței, fulgeraţi 
de flăcăii noştri. 

Căpitanul era totdeuna în frunte, acolo, unde primejdia 
era mai mare. El se suia acum pe scară în mijlocul unei 

vijelii de glonţi; aprâpe era să pună piciorul de-asupra 
şi să împlânte stegul în pămîntul duşman, când un plumb 
îl lovi în piept. — «Inainte copii!» strigâ el pentru cea 
din urmă dată, apoi cădu pe scară în mijlocul nostru. 
Imi veniră lacrămile în ochi, când îl vedui dându-și su- 

fletul, căci fusese om bun căpitanul nostru, dulce şi pur- 

tător de grijă pentru noi, iar pentru dinsul fără păsare ; 

şi, cum îl țineam încă cald în braţe, îmi veni un dor atât 

de înfocat de a-l r&sbuna, încât fără voe luaiii stegul din 
mânile lui şi mă aruncaii pe scară, în scirea lui Dumnedeii 

  

29) (mold.) coceni ; tulpini de porumb. 

30) împletituri. 

31) Curcanii ; Dorobanţii. 

32) locul mai bun de trecut peste un gard. 

33) (mold.) se agaţă, 

34) Munteni ; locuitorii locurilor 'nalte, de sus. 

35) care nu spun vorbe multe. 

36) (mold.) coțofene.
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Vasile Grăunte şi Petrea Doncilă veniaii după mine. 
Din nenorocire însă, scara nu ajungea până la muchia 
peretelui, şi trebuia să mă agăţ cu mânile pentru a mă 
urca sus. Atunci m&€ simţii lovit la mâna stângă de un 
tăiş de sabie: însă, în fierbinţela luptei, nu băgaiii de 
semă, îmi făcui vânt şi sării de-asupra. 

Turcul, care mă rănise, sta gata să-mi mai dea o lovi- 
tură, dar, vorba ceea, îi luaiii apa de la mâră, pocnindu-l 
cu stratul 3:) puscii peste scăfârlie 33) de s'a dus dea-tăvă- 
lucul 3), cum s'ar duce un harbuz :) în vale. Apoi înfipsei 
stegul în Griviţa. 

Năvălise acum ai noştri, ca furnicile, din tote părţile ; 
şi, amestecându-se cu Turcii, începură să se lupte cu ei 
piept la piept. Când e vorba de luptă dreptă şi de ciomag, 
apoi las' pe flăcăii noştri, că nu li-s mânile amorţite ! Era, 
drept dragul de vădut, cum se învârtiaii în aer straturile 
de puşcă, lovind câte doi, trei titve+!) o dată, cum 
sburaii fesurile cu creeri cu tot, cum se înplântaii baio- 
netele până în rădăcină în carne de Turc, încât, înnăduşiți, 
striviți de puterea nâstră covârşitâre, duşmanii cădură 
până la unul. Dar, ce-i drept, şi ei s'au apărat ca nisce 
Zăvodgi 42) | 

— Aşa mai înțeleg, dise Vasile Grăunte, care, dimpreună 
cu Doncilă şi cu mine, aperasem stegul din tâte puterile, 
plătind cu dobindă +5) loviturile ce ni se dăduse. Doncilă 
căpătase o rană la picior; eii o a doiia în costă, dar mă 

  

37) (mold.) patul ; pârtea lată de lemn în care este înfiptă ţeva puscii 
38) țesta capului. 

i 
39) (mold.) dea-berbelecul. 
40) (mold.) pepene. 
41) (mold.) tigve, mai des «tivgi». 
42) Câni răi, ce se întrebuinţeză, legaţi în lanţ, la paza casei, 
43) plătind cu vârf şi îndesat; dând mai multe lovituri decât pri- 

mise, precum un om, care s'a împrumutat, dă celui ce i-a dat cu îm- 
prumut pe lângă capital și dobîndă.
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țineam bine ; iar Vasile Grăunte era fefer ca oul), nu- 
mai căciula şi mantaua lui se facuseră ciur. 

— Asta sciii că a fost. nuntă, nu şagă |! adaoaseel glu- 
mind; păcat că n'am avut şi lăutari! 

Nu bine însă îşi isprăvi vorba, că un Lurc, lovit de 
morte, care sta lungit la picidrele lui, oftă din grei. Milos 
cum era, Grăunte se plecă spre el şi-l întrebă ce voesce ; 

» drept r&spuns, 'Purcul, care mai avea încă o r&măşiţă 
de vicţă, scose un pistol de la brâi şi-l descărcă în piep- 
tul lui Grăunte. | 

Acesta îşi aţinti atunci ochii într'ai mei cu o căutătură, 
pe care nu voii uita-o niciodată, apoi cădu lângă Turc, 

fără suflare. 
Sărmanul Grăunte 1... când mi-a spus că are semne de 

morte, a grâit, se vede, într'un ces rău. 
Dar şi în mine sa rupt ce-va, când a murit Grăunte, 

căci deodată puterile mv'aii părăsit şi am cădut jos leşinat. 

N. Gane. 

  

64. 
UN DOROBANȚ 

La Plevna zace într'un şanţ, 

Scăldat mai tot în sânge 
Şi-aprope mort, un dorobanţ. 
Resleţ şi singur plânge, 

Dar el nu plânge că-i rănit, 
Ori singur c'o să moră 

Aici, străin şi părăsit — 

Un alt chin îl dobâră 

  

44) întreg, nevătemat, cum e oul care nu e spart,
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La pieptu-i ţine strîns un steg. 
De steg îi este frică... 
Zărind un Turc umblând pribeg, 
Cum pote. se ridică, 

Cu unghiile sgâriind 
Pămîntul lângă dînsul, 
Il trage peste steg grăbind 
Și 'nnăbuşivdu-și plinsul. 

Apoi, slăbit, iar cade 'n șanț... 
Oiteză lung... şi mâre. 
Atâta-i tot: un dorobanţ 
E mai puţin sub sâre. 

După Bonachi. 

65. 

LUAREA GRIVIŢEI 
  

«...La 30 August se dă a treia bătălie înainte Plevnei. 
N6ptea precedentă ploiiase şi dimineţa mai ploita, totă 
înconjurimea Plevnei era în câţă. Atacul fusese hotărit 
pentru ora 3 după amiadi. Dar cu mult înainte, pe la 
11 ore, încep a se audi de la aripa stângă, din spre Radi- 
şova, violente împuşcături şi o canonadă care ține câte-va 
ore. După felul nedesciplinat al generalilor ruşi, trupele 
lui Scobelev atacaseră înaintea orei hotărite şi atrăseseră 
în luptă şi batalione din corpul lui Krylov. Pripita încer- 
care este respinsă cu mari perderi pentru Huşi. 

Din punctul de observare de-asupra satului Griviţa, 
Principele Carol dă la ora 3 ordinul pentru asaltul general. 
Ceţa se împrăştiase, dar reîncepuse plâea. De unde se 
află, Principele pâte veds o mare parte a câmpului de
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bătae, însă până la extrema stângă rusescă sînt 16 chilo- 

metri. La drepta, în partea română, obiectul de atac este: 
reduta Griviţa. Cu cel mai mare avânt, divisiile 3 şi 4 

năvălesc asupra şanţțurilor, dar focul Turcilor le nimi- 

cesce, granatele plesnesc în pămîntul de lângă Principe ; 
de doiiă ori, trupele înainteză până la şanţ, de doii€ ori 
sînt respinse, lăsând drumul lor acoperit de morţi, printre 
care maiorul Şonţu şi căpitanul Valter Mărăcinânu, ale 
căror cadavre sînt înfipte de Turci pe parapetul redutei 
ca trofee! Pe Principe nu-l mai răbdă în locul de obser- 
vare ; el se repede în mijlocul trupelor sale şi le îmbăr- 
băteză la un al treilea atac. Acum se întelesese causa 
neisbândei şi a marilor perderi: nu o singură redută 
avea Griviţa, cum se părea şi cum arăta harta rusescă, 
ci doiiă, legate între ele printr'un şanţ formând un fel 
de cortină, dar a doua, mai spre Răsărit, nu se putea 
zări decât după trecerea unei văi, de pe o înălţime 
dinainte-i.— Sînt 5 ore trecute; Principele se îndrepteză 

spre primele ambulanțe, încă sub focul turcesc; aici 

primesce scirea, că atacul este respins pe tâtă linia ! O 

singură speranţă mai rămâne pentru un succes parțial: 

resultatul ultimului atac al Românilor asupra redutei 

No. 1 de la Griviţa. Pentru a patra ră, în amurgul 

serii, trupele r&mase din divisia 4, sub conducerea locot.- 

colonelului Voinescu şi a căpitanului Groza, se aruncă 

asupra teribilei redute dinaintea căreia Ruşii perduseră 

a doiia a lor bătălie de la 18 Iulie. După cea maicrân- 

cenă luptă, batalionul 2 de venători (Maior Al. Candiano 

Popescu), regimentele 14 şi 16 de dorobanţi şi 5 de linie, 

isbutesc să intre în redută, de unde Turcii se retrag pas 

cu pas în reduta a doiia, încercând în zadar să câştige 

posiţia perdută. Un steg turcesc şi trei tunuri cad în 

mâinile Românilor. 

Ondrea dilei este scăpată, valrea armatei române este 

de acum înainte dovedită în ochii tuturor; dar perderile
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aliaţilor sînt enorme, peste 16000, morţi şi răniți, dintre 

care în partea n6stră 2600 cu 59 ofiţeri ; mai ales brigada] 

a colonelului Ipătescu şi în deosebi regimentul 8 (loc.- 

colonel Poenaru) sînt decimate... 
Titu Maiorescu. 

(născut la 1840). 

66. 

JDER DE SENTINELĂ 
  

_ELl e ostaş de frunte Jder Nistor, vânătorul, 

Ce intră 'n Turci năpraznic, cum întră 'n cârd omorul, 
Şi-i place pe câmp neted cu durda să vâneze 

Cumpliţi Bași-Buzucii şi firele cercheze. 

De-asâră 'n senținelă Jder şâde tot la pândă, 

Gândind la biâta-i mamă, cu inima plăpândă, 
- Visând Pa lui mirâsă, cu sufletul duios, 

Privind la Turci în faţă, cu ochiul scânteios. 

Dar vântul suf/'a €rnă, dar plâea cade "n unde! 

Prin haine pân' la 6se îngheţul îi pătrunde, 

Şi ?ncet el simte somnul că vine pe furiș, 

De 'ntinde peste ochi-i un v€/ păengeniș. 

Jder luptă, umblă, cântă, nevrând ca să se culce, 

Dar somnu-i varsă ?n creeri beţia lui cea dulce, 
Şi el pe nesimţite, învins, întunecat, 

Se r&zămă de puşcă ş'adârme clă&tinat. 

Deodată i se pare, că vede pe-a lui mamă, 
Ce vine, îl atinge la ochi cii-a ei năframă 
Şi-i dice: «Te trezesce, copile, dragul mei: 
<Vin duşmanii! te-ajunge prin somn păcatul grei!»
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Tresare vânătorul !... Doi spectri se arată 
"Nălţându-se prin umbră cu arma ridicată!... 

«Ho! fi6re ho!» el strigă şi "n clipă viă, deştept, 

Pe duşmani îi străpunge cu baioneta n piept. 

Din doi, unul c'un gem&t ofteză, cade, mâre; 7 

lar altul, cu durerea luptându-se ?n picidre, 

Se 'ncruntă, se repede, ca lupul crunt, la Jder 

Şi-i face-o brazdă largă la braţ ci-al săi hanger; 

Apoi se prăbuşesce alăturea cu mortul. 

Jder gice-atunci, mustrându-l: «De ce ţi-ai lăsat cortul 2 
«Şi ce cătaşi păgâne, aice 'n şanţul mei ? 

<Ţi-a fost urît de vi6ţă ? Amar de capul tău!». 

Și aprig, cu mânie, ridică stratu 'n aer, 

Să sfarme pieptul dușman, ce sc6te-un jalnice vaer; 

Dar, când să dea: «Stăi, frate!» îi dice-un glas îubit:  » 

«Nu-i drept să dai lovire vrăjmaşului rănit !» 

„Jder stă, aruncă arma, s'apropie *n tăcere 

Da Ture, îi l&gă rana, alin'a lui durere; 

Apoi, când vine giia, pe Turcul leșinat 

Il pârtă 'n ambulanţă, dicând: «Poftim vânat!» 

V. Alecsandri. 

(1821—1890). 

  

67. 

INTRAREA OŞTIRILOR IN BUCURESCI 

Pe câmpia Bănesei se ridicase un altar 1), împodobit 

cu flori şi cu arme. -, 

Pe câmpie, cât era de mare, se vedeaii numai oşteni 

  

1) o clădire în care avea să se aducă de preoțime rugi de mulțumire 

către Dumnedei ; o capelă. 

4
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îmbrăcaţi de serbătore. Era mare şi de mult așteptată 
diia, când oştirea biruitâre a Românilor avea să intre 
cu sunete de trâmbiţe şi de chimvale?) în capitala ţării. 
Şi de aceea, nespus de multă lume s'adunase în largul 
câmpiei, ca să fie de faţă la s&rbătorirea armatei. 

La drepta altarului se afla vr'o câte-va sute de oșteni, 
răniţi în resboiii, aduşi anume ca să mergă în fruntea 
oştirii. Acestă vrednicie li sar fi cuvenit morţilor noștri 
de pe câmpiile Bulgariei, dacă ar fi fost cu putință. Dar 
ei eraii morţi de un an acuma şi erati departe, în pămînt 
străin. Lângă răniţi stetea şese sergenţi voinici, fie-care 
purtând câte un steg turcesc, smuls de flăcăii noştri pe 
câmpul luptelor. Iar lângă ei, stetea un regiment de do- 
robanți, alcătuit din câte o mână de flăcăi?) din tote 
cele şase-spre-dece regimente de dorobanţi, care ati luat 
parte în r&sboiu. Frumos amestec de Români! Intr'acelaş 

regiment flăcăii din Oltenia cu cei din fundul Moldovei 
şi cei de la Dâmboviţa cu cei de la Prut, aşa cum ai 
intrat şi în focul turcesc, amestecați după întâmplare. 
Eraii dorobanțţii întregei Românii, temeiul puterei nostre. 
lar, alături cu dorobanţii, eraii săpătorii oștirii 4), oșteni 
de linie5), vânători şi tunari. 

La drepta altarului era un regiment de călărașis) al- 
cătuit, ca şi al dorobanţilor, din câte o mână de flăcii 
din tote cele opt regimente de călăraşi, care au cutreerat 
câmpiile Bulgariei. Acelaş amestec de 6meni din tâte 
colțurile țării. Iar, lângă călărași, erai cele două regi- 

  

2) instrumente musicale compuse din câte două discuri (tipsii) de 
alamă, care răsună frumos şi puternic, când sînt isbite. 

3) câte o câtă de voinici; câte un pluton de soldaţi. 
4) geniul, 
5) pedestrași, - 
6) armată călărâță, ca şi roşiorii, numai alt-fel îmbrăcaţi,
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mente de roșiori ?), alte regimente de linie şi de tunari, 

şi un pluton de ste de pe mare8). 
Era o di senină. Câmpia părea că e plină de fulgere, 

atâta strălucire şi schinteere se juca pe întinsul ei, por- 
nită de pe strălucitorul oțel al baionetelor şi al coifurilor 9). 

In jurul altarului, steteaii înşirate cele patru-deci şi 
şase de tunuri smulse de ai noştri din mâna Turcilor: 

tote îndreptate cu ţevele lor omoritore spre oştire, aşa 

ca 'n vremea luptelor. Dar astădi li-e gura fără glas şi 

biruitul nu mai are putere să înspăimânte pe nimeni. 

La amiadi sosi şi Domnul Carol, călare şi înconjurat 

de generali, şi de-ai noştri și străini, iar alături Dâmna 

Elisabeta în trăsură. 

Cine a fost pe câmpie, în clipele acelea, nare să uite 

nici în mormint vijelia de chiote ce ait întâmpinat pe 

vit&zul Domn. Tâte musicele regimentelor începură să 

cânte deodată, toţi fiăcăii de sub arme, ca dinir'o singură 

gură, îşi chiotird 10) urarea lor, iar mulțimea de pe 

margini fremeta 1), ca fremetul apelor mari. 

Fiori răsbiră prin mulţime şi vuetul despica văzduhul 

până la Dumnedeit. 

Apoi trei arhierei 1:) începură să slujescă la altar sfinta 

slujbă. Atunci din rândurile oştirilor aii înaintat voinicesce 

patru-deci şi trei de flăcăi cu cele patru-deci şi trei de 

siguri ale regimentelor nostre. Ei s'aii tăcut râtă, având 

în mijloc altarul Domnului-de-Sus şi pe Domnul lor 

şi al Țării. 

După sfârşirea siujbei, tote stegurile aii trecut, unul 

după altul, pe dinaintea Domnitorului, şi fie-care flăcăii 

7) Vegi 6. 
8) o cstă de marinari. 

9) un fel de chipiăă înalt și rotund, de metal. 

10) îşi strigară. 

il)-făcea un zgomot nedeslușit şi măreț. i 

12) preoţi călugări dintre care se aleg episcopii şi mitropoliţii.
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pleca stegul, iar Domnul însu-şi punea pe steg «Crucea 
trecerii Dunării» :3), iar Domna punea o cunună de flori, 
Pe trei steguri, pe ale regimentelor care se bătuseră în 
prăpădenia de luptă la Smârdan, Domnitorul puse în 
"deosebi şi alt semn de vitejie, «Steita României». 

Apoi musicele tăcură, şi Domnitorul vorbi oște- 
nilor : 

«Viteji flăcăi! Țara întregă şi capitala ei, împodobită 
cum na mai fost niciodată, şi cu tot sufletul pornită să 
vE r&splătescă vitejia de Ja Griviţa şi Plevna, de la Ra- 
hova:*) şi de la Smârdan 5), vă primesc astădi ca pe 
voinici vrednici, căci voi aţi adus neatârnarea țării. 

«Mândriţi-vE cu numele vostru de Român şi păstraţi 
în sufletul vostru credinţa că sinteţi tari şi buni, și nu 
uitaţi că nemul nostru întreg vă r&splătesce cu iubire 
şi vE s&rbătoresce fapta. 

«Să ţineţi la stegul ţării ca la un lucru sfint, aşa cum 
ați ținut pe câmpul luptei! Sciii bine, că de acum, ori 
când va fi nevoe de bratul vostru, veţi alerga cu inima 
întregă şi ca oșteni pe deplin. Nu uitaţi că inima Mea 16) 
e cu voi, şi că n'am altă fericire mai mare, decât acesta 
de astădi, când pot să vă dic tuturora: «copii viteji, vă 
mulțumesc !» 

«Acum, cu mândrie M& pun în capul vostru, ca să 
intrăm împreună în Capitală, unde ne aşteptă cu neas- 
tâmper poporul, ca să vă mulțumâscă şi el şi să vă arate 
de câtă iubire şi de câtă cinste sinteți vrednici». 

Apoi Domnitorul cu oştirea plecă spre oraş. 

  

13) decorație dată acelora care ati trecut Dunărea 
manilor. 

14) cetate, pe malul Dunării, în dre 
de Bechetul nostru. 

„în contra duș- 

ptul gurii Jiului şi față în față 

15) posiţiune straşnie întărită în apropiere de Vidin. 
16) E scris cu literă mar e, fiind-că aşa obicinuese să serie Capetele „dneoronate când vorbesc d espre sine,
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In fruntea tuturor mergeaii gendarmii!?) călări; apoi 
răniții cu stegurile luate de la Turci, având în mijloc 
pe Domnul Carol cu generalii. Indată, după Domn, 

veniai cântând într'un singur glas musicile tuturor regi- 
mentelor, în fruntea celor cinci-deci-şi-doii& de bata- 
liâne:5) de pedestrime. In urmă veniaii dorobanţii şi 

călăraşii cei amestecați, având în mijloc tunurile: tur- 

cesci. Roşiorii încheea întreg şiragul. Şi musicile cântaii, 
şi stgurile regimentelor fâlfâiati pe de-asupra capetelor, 
ropoteaii scurt şi îndesat paşii flăcăilor, scârţiiaii rotele 

tunurilor, şi era plină câmpia de strălucirea armelor. 

Oştirea avea să trecă pe sub o portă:9), făcută anume, 
cum e obiceiul să se facă oştirilor biruitore, înaltă, împo- 

dobită cu nepomenită mândrie, cu steguri, cu slove de 
aur, care spuneaii numele locurilor pe unde şi-air lăsat 
Românii 6sele, apărând ţara şi biruind păgânimea. Când 

a fost în dreptul porţii, 6stea a fost primită cu altă fur- 

tună de chiote, şi atâtea flori aii aruncat cei adunaţi 

peste flăcăi şi sub picidre, în drumul lor, încât drumul 
lor le-a fost numai o fl6re. 

Primarul Capitalei s'a apropiat atunci de Domnitor, 

aducendu-i pâne şi sare după obiceiul străbunilor, şi L-a 
salutat cu vorbe frumâse, amintind cât de cu drag a 
sărit oştirea la hotare, câte lipsuri şi greutăți a îndurat 

în țară streină, cum s'a luptat şi şi-a versat sângele cu 

atâta bărbăţie, şi cum, de acum înainte, e neclintită sorta 
României şi vegheată?) neatârnarea ei. 

Au mai vorbit şi alţii. 

Domnitorul le-a mulțumit, apoi oştirea în frunte cu 

  

17) cuvînt format din expresia franțuzescă gens d'armes = 6meni de 

arme ; este armata întrebuințată să ţină rînducla la sărbători însemnate 

şi la paza Capetelor încoronate. ! 
18) cete de câte 500 de soldaţi; trei bataline fac un regiment, 

19) arc de triumf, 

20) păzită.
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Domnul a intrat în oraş, pe podul Mogoşsei, care sa 
numit de atunci Calea Victoriei. El merse dea-dreptul 
la statua lui Mihai-Vitezul, Domnul cel neastâmpărat şi 

dătător de spaimă Turcilor, şi puse o corână de stejar 
pe capul vitezului Domn. 

De aci apoi-oştirea s'a împrăştiat prin oraş şi de acum 
a început serbarea mulțimii, aii cântat musicile ostăşesci 
şi lăutarii prin tote pieţele, s'aii întins hori pretutindeni 
şi era o bucurie de negrăit. Câţi părinţi şi fraţi şi cu- 

noscuţi nu plângeaii acum de bucurie, că li s'ai isprăvit 
cu bine grija şi temerea ce o aveai pentru ai lor, cei 

duşi departe! Câtă bucurie avea țara întregă, că li sa 

făcut şi Românilor parte, cu puterea lui Dumnedeii, să-şi 
vadă oştirile intrând cu biruinţă în Capitală, lucru de care 

mai avut ei parte mai mult de o sută de ani, iar cei 

bătrâni nici n'ar fi visat că pot să-l mai vadă înviâţa lor! 
Domnitorului şi flăcăilor noştri le sintem datori puterea 

şi mărirea ţării de -astădi, 

Fala nâstră este cumintele şi chibzuitul nostru Domn, 
iar fala Domnului este oştirea cea viteză pe care ela 
dus-o cu atâta bărbăţie în luptă. Iubire fără margini li 
se cuvine, iubire şi recunoscinţă de-apururi, că din n&mul 

nostru au făcut un nem sciut şi din țara nostră, țară 
de viteji. După G. Coșbuc. 

  

68. 

SENTINELA ROMÂNĂ 

l 

Din vârful Carpaţilor, 
Din desimea bradilor, 
Repedit-am ochii mei, 
Ca doi vulturi sprintenei, 

Românul nu piere,



  Carte de citire cl, LI, Dragomirescu. 

209 

Pe cea vale adâncită 
Şi cu flori acoperită, 

„Ce sentinde ca o ceță 
Până 'n Dunărea mărâţă 
Și de-acolo 'n depărtare 
Până *n Nistru, până 'n Mare. 
lar pe cel amar pustiu, 
Cu vedutul, ce 'ntâlnii ? 
Intâinii vuitez oșten, 
Purtând semne de Roman, 
Falnic, tare, ca un lei, 
Și cu chip frumos de dei: 
Braţu-i stâng era 'ncordat 
Sub un scut de fer săpat, 
Ce, ca sorele, soria 
ȘI pe care se zăria 
O lupoică argintie, 
Ce părea ar fi chiar vie, 
Și, sub fieră doi copii 
Ce păreau a fi chiar vii. 
Mâna-i dreptă ţinea pală; 
lar pe cap purta cu fală 
Coif de aur lucitor, 
Ca un dei nemuritor. 

Cel vitez era călare 
Pe-un cal alb în nemişcare, 
Ce. ca dinsul neclintit, 

Sta privind spre Resărit. 
Numai ochii sei mişca, 
Vulturesce-i alerga 
Pe cea zare cenușie, 

Lungă, tainică pustie, 

Unde, ca prin vis trecând, 
S'audia, din când în când, 

14
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Vuet surd, grozave şopte 
Ce veniaui din Miedă-nopte, 
Sgomot lung, înnăduşit, 
Ce venia din Răsărit. 

Erba nu se clătina, 
Frunza nu se legă&na, 
Pas&rea la munţi sbura, 
Fiâra 'n codri tremura, 
Căci prin lumea spăimîntată, 
In uimire cufundată, 
Treceau reci fiori de morte, 
Presimţiri de rele sorie ! 
lar pe cer, un vultur mare, 
Făcând cercuri de sburare,; 
Se vedea plutind cu fală, 
Şi 'n rotirea-i triumfală 
Ţintia ochiul s&i măreț 
Pe vitezul călăreț. 
— «Cine eşti? De unde eşti? 
Pe la noi ce rătăcesci ?» 
— «Sînt Roman și sînt oştân 
De-a 'mpăratului Traian! 
Maica Roma cea b&trână 
Mi-a pus arma asta 'n mână 
Şi mi-a dis cu glasul s&ă: 
«Fiul meu, alesul mei! 
<Tu, din toţi ai mei copii, 
«Cel mai tare n vitejii! 
«Mergi în Dacia, grăbesce, 
«Pe barbari de-i risipesce, 
«Şapoi vecinic privegheză, 
«Sentinelă mult viteză, 
«Și te-aţine la hotare, 
«Că s'aud în depărtare
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«Resunând dușmane pasuri, 
<Menințând barbare glasuri... 
Venitu-am şi-am învins! 
Pe barbari, pe toţi i-am stins; 
Şi, pe ţermurile lor 
Acum, domn stăpânitor, 
Aştept ordele avane, 
Aştept limbile duşmane, 
Care vin din Răsărit, 
Ca potop nemărginit, 
Să cuprindă, să înnece 
Tot pămîntul unde-or trece». 
— «O viteze neferice, 
Ai să pieri în câmp aice 
— «Eu să pier?... ei ?... niciodată ! 
Vie-o lume încruntală, 
Vie valuri mari de foc... 
Nici că mor clinti din loc! 
Tot ce-i verde s'a usca, 
Rîurile vor seca 
ŞI pustiul tot merei 
Sa lăţi "'mprejurul metă; 
Dar eă vecinic în piciore, 
Printre valuri ardetore, 
Voiii lupta, lupta-voiii forte, 
Făr” a fi atins de morte, 
Căci Român sînt în putere, 
Și Românu în veci nu piere b 

U 
Apa trece, pietrele rămân. 

Abia dlice, și deodată 
Fulgeră * n cer o săgelă, 
Vâjie, vine, lovesce 
Scutul care zingănesce
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$'o respinge, — o svârle jos, 
Ca pe-un şerpe veninos. 
După dinsa 'n depărtare, 
Colo 'n. fund, în fund la zare, 
Se ivesce-un negru nor, 
Plin de sgomot sunător, 
Ce tot vine, ce tot cresce 
Și pe câmpuri se lățesce, 
Cât e zare de zărit 
Intre Nord şi Resărit ! 

— «Sentinelă, privegheză : 
Norul crunt înainteză |! - 
Sentinelă, te arată : 
Norul crunt se .sparge!... Iată, 
lată ordele avane, 
lată limbile dușmane 
De. Gepigi şi de Bulgari, 
De Lombargi şi de Avari'! 
Vin şi Hunii, vin şi Goţii. 
Vin potop, potop, cu toţii, 
Pe cai iuți, ca rândunele, 
Fără. free, fără șele, 
Cai sirepi, ce fug ca vântul, 
De cutremură pămîntul; 
Mulţi sînt, ca nisipul mării ; 
Mulţi, ca ghierele mustrării 
Intr'un suflet păcătos, 
Inir'un cuget sângeros 7.. 
Săi, Române, pe omor, 
Fă-te fulger r&sbitor, 
Fă-te Dunăre turbată, 
Fă-te sortă ne 'mpăcată, 
Căci potopul, iată-l vine, 
Și-i amar, amar de tine!»
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— «Vie |. | 
Ca o stânca 'naltă, 

Ce din vârf de munte saltă, 
Tună, se rostogolesce, 
Cade. rupe și sdrobesce 
Codrii vechi din a sa cale 
Până ?n fund. în fund de vale, — 
Ast-fel crunt ostaşul mei“ 
Îşi isbesce calul seri 
Peste codrii mișcători 
De Barbari năvălitori. 
El îi sparge şi-i r&sbesce, 
Snopuri, snopuri îi cosesce 
Şi-i înfrânge și-i respinge, 
Şi-i alungă şi-i învinge. 
Calu-i turbă, muşcă, sare, 
Nechezând cu întocare ; 
Calcă trupuri sub piciore, 
Sfarmă arme sunătore 
Şi cu grei în sânge 'nnotă, 
Și mereu se *ndesă *n glotă ! 

Crunt r&sboii ! privire cruntă! 
Fiul Romei se încruntă, 
Fulgeri es din ochii sti; 
Fulgeră mii de schintei 
Dinlr'a armelor ciocniri 
Și luciose zingăniri; 
Sbor topdrele-aruncate, 
Sbârnăe-arcele 'ncordate, 
Şi săgețile ușore 
Noureză mândrul sore; 
Caii saltă şi nechâză, 
Lupta urlă, se 'ncleșteză,
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Şi Barbarii, toţi grămadă, 
Morții crude se dati pradă! 
Dece cad, o sută mor, 
Sute vin în locul lor; 
Mii întregi se risipesc, 
Alte mii în loc sosesc!. 
Dar vitezul ci-a sa pală 
Face drum printre năvală 
Şi pătrunde prin săgeți, 
Că-i Român cu şapte vieţi. 
In zadar hidra turbeză, 
Trupu-i groznic încordeză, 
Geme, urlă şi scrâșnesce 
Şi "'mprejur se 'ncolăcesce: 
Fiul Romei se aprinde, 
Hidra 'n mână-i o cuprinde 
Ş'o sugrumă şi o sfarmă, 
Ş'o învinge şi o darmă. 
Fug Gepidii. fug Bulgarii 
Și Lombardii şi Avarii ; 
Fug şi Hunii, fug şi Goţii, 
Fug potop, potop cu toţii, 
Și se duc, se duc ca ventul, 
Asurdind întreg pămîntul 
De-a lor urlete barbare, 
De-a lor vaete amare. 

HI 

Unde-s 6rdele avane ? 
Unde-s limbile dușmane ? 
Au perit, sau stins din faţă, 
Precum tomna, 'n dimineţă, 
Se topesc, se sting la sdre 
Negurile otrăvitore,
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Cu ce vifor de urgie 
Năvăliră 'n Românie / 
Cum veniră de turbaţi, 
Ca balauri încruntaţi, 
Cu o falcă *n cerul sfint 
Și cu alta pe pămint / 
Dar s'au dus, cum n'ai venit, 
In pustiul lor cumplit, 
Părăsind în urma lor 
Câmpul luptei de omor! 
Lat e câmpul celei lupte, 
Lat şi plin de arme rupte, 
'Plin de trupuri fărâmate, 
Care zac grămedi culcate, 
Plin de sânge ce-l păteză 
Și văzduhul abursză. 
Unde sînt atâtea vieţi? 
Unde-s ochii îndrăsneţi ? 
Mortea rece le-a cuprins, 
Intr'o clipă ea le-a stins, 
Şi, pe câmpul cel de morte, 
Crunt locaş de rele sorlte, 
Sa lăsat acum deodată 
O tăcere 'nfricoşată. 
Numai când, din vreme n vreme, 
Se aude-un glas ce geme, 
O jelire "niristătore, 

n suspin de om ce more, 
Sau nechezul dureros 
Unui cal răsturnat jos, 
Care chemă ne'ncetat 
Pe stăpânu-i jos culcat... 
Sorele îşi schimbă locul 
Şi apune roş ca focul,
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Intind&nd pe cea câmpie 
O văpselă purpurie, 
Ca un sângeros vestmînt 
Peste-un lung și trist mormînt... 
Dar în *naltul cerului, 
De-asupra mormintului, 
Tipă vulturul cu fală, 
Și "n rotirea-i triumfală 
Incanună ci-al sâă sbor 
Pe vitezu *nvingător: 
«Să irăesci, ostaş romane, 
Stâlp al lumii apusane! 
Tu cu peptu-ţi ai oprit 
Valul crunt din Răsărit, 
Și cu braţul t&i armat, 
Pasul sortei l-ai schimbat !» 

V. Alecsandri, 

(1821—1890).
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SMEUL 

Un smeu cu câdă lungă şi cu sbârnâitore 
De tot r&sunătore, 

Vedându-se odată sub nouri ridicat, 
La fiuturul din vale, acestea a strigat!) : 

— «Sburdalnică?) fiinţă! 
Tu, care tâtă diia cu-atâta uşurinţă 

Alungi3) tot după flori, 
De ce nu cutezi ore să te ridici ca mine, 
Să respândesci în aer mirare şi fiori?4) 

Mi-e milă, d&ui, de tine, 
Căci în întinsul spațiii 5) abia te mai zăresc l» 
— «0, nu-ți mai fie milă», lui fluturul îi dice ; 

«EU sorta-ţi n'o doresc: 

  

1) Către fluturul din vale a strigat cele ce urmeză. 

2) neastâmptrată. 

3) Mai bine: «alergi». 

4) Smeul cu shârniitura lui în înaltul cerului face pe copii să se mire, 

să se înfisre: «respândesce mirare și fiori». 

3) Dedrece în văzduhul ce cuprinde tote...
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„__ Pe când tu sbori legat, 
Eu liber me& desfăt aice 

De flori înconjurat; 
A ta sbârnâitură e o șarlatanie?) ; 
Chiar starea ta ?) atârnă de vânt şi de copii; 

In fine, tu eşti jucărie, 
lar eti sînt dintre vii!» 8) 

Aşa şi dintre Omeni sînt șarlatani?). sînt smei 
Ce sbârnâesc, se 'nalţă. cât ventul lor le bate !); 
lar, cum a lui suflare ori stă, ori se abate, 

Cu vântul, cad şi ei. 
Al. Donici, 
(1808-1866). 

mA 

  

70. 

EFTIN ŞI SCUMP 
  

— Tată, am găsit un boii eftin; bine ar fi să-l cum- 
peri, dise un tînăr ca de opt-spre-dece până la doi&- 
deci de ani, tatălui său, plin de bucurie!). 

— De unde scii tu că este eftin, şi cine este cel ce-l 
vinde? întrebă părintele. 

— Este un nenorocit, tată, răspunse tînărul, căruia 
i-au murit până acuma mai mulţi boi. Vitele, ce brumă 
i-ai mai scăpal?), le-a schimbat pe bani. El voesce să 
se apuce de alt-ce-va3), căci cu vitele n'are noroc. 

  

6) înşelăciune. —De la cuvîntul francez (le) charlatan = om care înşelă 
lumea, vândând pe la târguri şi pe la respântii doctorii prâste. 

7) fiinţa (existenţa) ta, 
8) iar ei fac parte dintre viețuitâre. 
9) (expresie metaforică) cât timp îi ajută împrejurările. 
1) determină pe «tînăr» nu pe atată», 
2) mult puţin, cât i-a mai rămas. 
3) să încâpă a se îndeletniei cu alt-ce-va ; să facă altă meserie.
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Boul ce i-a r&mas încă, este hotărât să-l dea pe ce l-o 

da*), numai să scape de dînsul, şi nu găsesce să-l vînqă. 

— Şi în cât l-a lăsat?5). 
— Eu l-am tocmit și-l pot sete) cu vre-o cinci-deci 

de lei. 

— Este scump, dragul tatii. 
Surprins?) de răspunsul tatălui săi, băâtul lăsă ochii 

în jos, 'tăcu şi se duse într'ale sale. Era încredințat că 

tatăl său scie ce spune. 
Sârta, care până aci fusese cam aspră cu acâstă fa- 

milie, se îndurâ în cele din urmă şi, de la un cârd de 
vreme), începu a-i zâmbi?). Pe ce punea mâna b& 
trânul :), totul îi eşia spre bine. 
După vr'o doi ani de la acâsta, bătrânul se întârse 

acasă într'una din gile cu un boă frumos. Avea de ce 
prinde ochiul, când se uita cine-va la el). Fiul, când 

vădu în bătătură :2) un ast-fel de boi, alergă la tată-săii 

întrun suflet şi, plin de bucurie, îi dise: 

— De la cine ai. cumpărat boul ăsta, tată ? 

— De la obor), tătucule. 
— Şi l-ai luat mai eftin decât cel care-l găsisem eu 

mai anţerţ ? 14), 
— Ba nu, pe acesta am dat mai mult, de şi nică acela 

  

4) (omul acela) este hotărît să-l vîngă cu ori-ce preţ. 

5) Şi care este cel din urmă preţ ce cere? 

6) şi-l pot cumpăra. 
7) mirat. 

8) de la un timp încâce; de câtă-va vreme. | 

9) Sârta începu a-i zîmbi (metaforă) — sorta făcu să-i mergă tot în 

plin ; srta îl făcu să se îmbogăţescă. 

10) De ce se apuca; ori-ce întreprindea ; ori-ce făcea. A 

11) Câna îl privia ochiul, îl vedea gras, voinic, frumos, aşa încât nu 

se mai sătura să se uite la el. 

12) curte; ogradă. 

18) târg de vite. 

14) mai acum doi ani.
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nu era prost. Boul, ce vegi în bătătură, mă ţine doiiă 

sute de lei. 

— Boul ce tocmisem eii era numai cinci-geci de lei, 

şi atuncă mi-ai gis că era scump, tată dragă. 

— Aşa este, fătul meii. Acâsta o gic şi acum. Atunci 

boul cu cincă-geci de lei era scump, fiind-că n'aveam 

bani. Astă-gi, acesta cu doi& sute de lei, este eitin, 

fiind-că, de la mila lui Dumnegei, am legat şi noi 

gura pânzei :5). 
Acâsta s'o ţii minte în viţa dumitale. 

P. Ispirescu. 

(1830—1887). 

  

7l. 

CONDAMNAREA STRUGURULUI 

Când a fost al6să gustosa gutue, 
Atât peste pome, regină să fie, 
Cât şi peste erburi şi peste legume 
Şi peste-ori-ce plante !) din întinsa lume, 
Tronul şi-l pusese sus la înălțime; 
Şi, 'ntindendu-și cortul 2) în mare lăţime, 
Sta înconjurată, ca regină mare, 
De pome destule până 'n depărtare. 

15) (expresie metaforică) avem şi noi cu ce să trăim ; avem şi noi avere. 

Î) Poetul îşi închipue că se întâmplă în lumea plantelor cele ce se 

întâmplă în lumea omenâscă. Ast-fel «gutuea» este al6să «regină», ca să 

domnescă peste pome, erburi, legume și ori-ce fel de plante, întocmai 

cum în lumea omenescă un rege este ales să domnescă peste un popor 

compus din deosebite nemuri de 6meni. Acâstă comparaţie ce o facem în 

minte în totă poesia ne arată îndestul că acestă poesie este un șir ne- 

întrerupt de melafore, tâte pornind de la închipuirea plantelor ca fiinţe 

omenesci. Acestă închipuire se numesce personificare. 

2) Vorbire figurată provenită din pricina personificării gutuii, Sensul 

propriu = își întinse ramurile.
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lar în jos, pe vale sta în şir, sub coste), 
Tot felul de plante, puternică oste4). 
Intr'ăst chip regina, gustâsa gutue, 
Vru *n ordine bună domnia să-și pue 5). 
Deci, după talente de tot cunoscute $), 
Işi puse miniștrii care s'o ajute: 
Rodia 1) al6să, cum şi alămâea 8), 
Persica, năramza?) pentru trepta 'ntâia 10); 
Intra doia treptă fu rânduit părul, 
Vişinul, cireșul, zarzărul şi merul; 
lar pe sub acestea, mai jos, cornul!!), prunul 
De-asemenea treptă 12), nucul şi alunul. 
In chipul acesta, împlinindu-și suma 15) 
Din pomele tote, din totă leguma, 

  

3) pe sub dal, _ 

4) Ca regină ce era, gutuea trebue să aibă şi ste — ste de plante, 

se "'nțelege, 

5) Vru să-și pue cele ce stăpânia în bună rânduclă ; vru să întemeeze 

o cârmuire (administraţie) bună. | 

6) luându-se după priceperea pe care toţi o recunosceaii la unii din- 

tre supușii săi, 

"7) fructul unui pom (rodiul) din ţările calde; e cam cât portocala de 

mare, are câja veide-galbenă închisă, grâsă şi tare, care nu se mănâncă, iar 

înnăuntru o mulțime de seminţe roșii, frumâse, dulci şi r&coritâre Ja gust. 

8) (mold.) lămâea. 

9) un fel de portocală de culore stacojie (nărămzată). 

10) pentru boeriile de prima trâptă. Inainte vreme la treburile Sta- 

tului nu puteaii lua parte decât boerii, care și ei erau de trei trepte 

(stărl). Cei de trepta întâia (protipendada) aveaii singuri dreptul să porte 

barbă, Treptele boeresci se deosibeai şi după - mărimea îșlicurilor (un 

fel de căciulă cu fundul forte umiflat). a 

11) un copac cu trunchiă subțire şi lemnul forte tare. Fiind că până 

acum în loc de numele copacului, poetul a pus numele fructului, ar fi 

trebuit şi aci să gică, nu cornul ci ce6rna», care e pâma cornului. 

12) lar. pe aceeași trâptă (pe trepta treia). Ă . 

13) punând boeri în tâte slujbele ce eraii trebuinci6se la cârmuirea 

Statului,
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Sta şi din "'nălțime se uita la vale, 
Trimiţând la t6te poruncile sale; 
lar strugurul, care era aşedat 
Aprope de "altul reginei palat, 
Pârcălab să fie ondrea-a avut 14) 
Peste ori-ce plante din latul ţinut; 
Insă, având ciudă către cele-l-alie 15), 
Cărora se dase slujbe mai înalte, 
Începu cu ură, tot pâre să facă, 
Credend că reginei aşa o să-i placă; 
Pe de altă parte, plantele sărace 16) 
Nu aveau de dinsul niciodată pace: 
Nu "'nceta in lături să se tot întindă, 
Să se mai lungâscă, loc să mai cuprindă; 
Satârna de una, sugruma pe alle'?), 
Navea păs în sine :8) de porunci înalte; 
Bătăios, sburdalnic din a sa natură 
Supă&ra pe tote prea peste măsură; 
li plăcea să-şi bată joc de fie-care, 
Ameţia o lume ca cu fermecare. 
In starea acâsta, cu față semsţă, 
Infoiat în haine, resucind musteţă 19), 
Plin de nebunie, cu arțag 2) în sine, 
Se ridică "'ndată, la regina vine, 
Ca pâre s'aducă despre cele-l-alte.... 

  

14) a avut cinstea să fie pârcălab (primar sai prefect). 
15) Mai bine: împotriva (contra) celor-l-alte, 
16) plantele care nu erai în slujbă; poporul de jos al plantelor. 
17) Corect: «pe altele». Pretutindene când poetul vorbesce de faptele 

“unei plante, caută să le deserie ast-fel în cât să se vadă firea acelei plante, 
Ast-iel «vița», care face strugurul, «se 'ntinde», «se lungesce», «se atîrnă», 
«rE&sucesce cârceii» de tot ceea-ce cresce în juru-i, apoi «vinul», ce se scâte 
din struguri, cameţesce ca cu fermecare» pe cei ce-l bea. 

18) Nu-i pasă de loc, 
19) (expresie melaforică) răsucindu-şi cârceii. 
20) mânie fără pricină; poftă de certă şi bătae.
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«ME închin, regină, cu supus raport2!), 
Precum a mea slujbă ceresă m& port; 
Cu purtare blândă, umblând ei cu ele, 
Aflat-am în tâte mari cugete rele: 
Prea multe din plante rele uneltesc 22); 
Să restorne buna ordine voesc 2%); 
Și mai ales varza, cea 'nfoctă ?n foi. 
Umblă să aducă 'n idte2%) mari nevoi; 
Cepa cea bărbosă, de-altă parte iar, 

Pornesce pe lacrămi %) prunci şi mame chiar; 
Asemenea prazul, cu chipul sei tras*), 
Cârnesce și strâmbă ori-și-care nas; 
Apoi usturoiul, cu firea sa iute, 
Tot lucru "mprejuru-i amar îl împute; 
Acestor, de tine, de loc nu le pasă 
Şi pre cele-l-alte, pre tote, le-apasă». 
Audind regina starea cea nespusă 
De mustosul strugur, "'nainte-i adusă, 

Dise către dinsul: «Ai tu mărturie 
Să vină de față după datorieb . 

câm, el îi r&spunse, nu o mărturie, 
Ci îţi pot aduce de vrei şi o mie; 
Nu de jos persone, ci de-onâre n lume, 

Şi, te rog, ascultă, să le spun pe nume: 

Mărturia ?ntâia mi-e piperul, care 
E la fie-care în ondre mare; 

a 

21) dare de semă respectâsă a unui slujbaş mai Mic către unu 
mai mare. 

22) uneltesc (pun la cale) fapte rele. 
23) Voese să răstârne cârmuirea (guvernul). 
24) în tote afacerile. 
25) Face să lăcrămeze. 

v ăp&tină 6 a 26) cu obrazul slab. In adever prazul nu are căpețină mare ca ccp 

sal usturoiul : el e mai tras», mai slab. 
15 Carte de citire el. Ii, Dragomirescu.
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Asemenea este şi enibaharul?*), 
Chimenul?8), mololrul?%), cimbrul30) şi mărarul; 
Capera5*), oliva32), carele-s de frunte 
Precum la ospeţe, așa şi la nuntle%): 
Mazărea gustosă, cuviosa 3%) linte. 
Ce *n ajun se pune la toţi înainte, 
Şi ghebosul roşcov*%), care la toţi place, 
Smochina ce pote pe prunci să-i împace, 
Așa şi curmaiia 5) cea în sîmbur tare, 
Așa şi castana cea cu miedul mare; 
Am și pe stalidă, sora mea cea mică, 
De va fi primită la ce-va să gică 3). 
De voesci, acestea 'nainte să vie. 
Indată să spună care ori-ce scie!» 

Cum simţi acesta cepa usturâsă, 
Cum e din natură-i forte veninosă, 

21) mirodenie ce se scâte din fructul enuperului. Enuperul saii În€- 

pEnul este un copăcel din familia coniferelor (s&mă&nă cu bradul). 

28) chimion, plantă din fam. ombeliferelor, care face bâbe miro- 

sitore. 

29) sulcină sai sulfină, un fel de plantă leguminâsă, care mirâse 

frumos şi se pune vara, printre ţesături, ca să nu le mănânce moliile. 

30) zarzavat din familia labiatelor, întrebuințat să dea gust unor 
bucate şi fripturi. În 

31) bobocii unui copăcel din ţările calde, care, uscați sati săraţi, se 

gătesc sub numele de «capere» şi daii o mâncare plăcută, 

32) măslina. 

33) Mai bine: nunţi». 

34) Lintea e ecuviâsă», saii cevlavi6să», areligiâsă» pentru că se 
mănâncă en deosebire de feţele bisericesci în dile de. «post» («ajun»). 

35) Ar fi trebuit «ghebâsa roşeovă», fiind-că fructul roşcovului (roş- 
cova) e ghebâsă, nu pomul care o face. 

36) Mai bine: «curmala». 
37) se mărturisâscă ce-va în vre-o privință.
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Se sculâ îndată iute, cu mânie, 
Doue&sprece haine puse de dimie3s), 
Cămeșe 3) atâtea, albe, subţirele. 
Imbrăcând benișul4%) roșul peste ele, 
Iși peptână barba albă şi betrână, 
Scuturând-o bine de lut şi ferănă 4), 
Plecă necăjită cu mare putere, 
Aerul "'nainte-şi umplendu-l de fiere 42). 
Pe pămînt, târîndu-şi barba lungă, lată, 
Sus în dâl ajunse la regina 'ndată: . 
«Să trăesci pe tronu-ţi, înaltă matronă '43) 
Să ne fii la tote prea bună patronă/44) 
Să "'nfloresci* ca meru ?n fie-care an, 
Aibă-ţic hipul vesel față de şofran /%) 
Eu, cu plecăciune până la pămînt, 
Îți rog bunătatea pentru cregemint45). 
Mincinosul strugur mult ne-a defăimat, 
Că 'n slujbele n6stre r&i ne-am fi purtat; 
Dar acestea idle, câte le-a vorbit, 
De la sine însu-și singur le-a scornit. 
Te încrede mie. adeveru-ţi dic 
Că am barbă albă, nu sînt copil mic. 

  

38) E vorba aci de foile cele albe şi grâse ale căpeținii de câpă. 
«Două&sprece» formă populară pentru «douăspredece». . ! 

39) (mold.) cămăși. 
40) giubea ; manta cu sai fără mâneci ce se purta 'nainte vreme. 

Aci e vorba de pelita roşeată ce învelesce căpăţina de cepă. * 

41) pămînt şi pulbere. Barba = mustăţile cepei. 

42) Mirosul cel iute al cepei. 

" 43) Femeile nobile la Romani se numiaă «matrâne». 

44) stăpână, 
45) sati «safran»; plaată din familia irideelor ce cresce în climele calde; 

Părțile din năuntru ale florii ei dati o colâre galbenă frumâsă. Cepa 

doresce gutuii o culâre frumâsă galbenă, fiind-că aşa e gutuea când se 

câce bine. | | 

46) Te rog să ai bunătatea să dai credămînt cuvintelor mele.
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Pot să-ţi fac îndată ori-ce jurămint 
Spre adeverinţă la al mei cuvînt: 
Jur în dreptu-mi cuget, să n'am parte ei 
Intr'acestă lume de tot n&emul mei! 
Şi să nu mă bucur, ca de-un mușuroiii t!), 
De iubitu-mi frate numit usturoiu, 
Cum şi 'n tristă stare să ajung să cad, 
Să plâng acum mortea ginere-meri48) praz; 
Să se stingă nemul socrului4% meii hrân, 
Să-l mănânce viermii viii chiar în ăst an; 
Să 'ngrop în vi6ţă-mi şi să tânguesc 
Ficele-mi ridiche5), ce mult le iubesc; 
Cum şi prea măritu-mi ginere, ardeii, 
Pulbere ajungă în ori-ce bordeiii5!). 
Să ajung eă însu-mi unchiului mei nap*?) 
Și mătușei sfecle sropă să le sap; 
Nici să am în lume parte ?n ochii mei 
De nepoţii morcovi şi de pătrunjei5); 
Să se rătăcescă n lume și câmpii 
Verele-mi iubite brojbe54) şi gulii55); 

  

47) tot aşa de puţin să mă bucur de frate-meiă, usturoiă, cum m'aș 
bucura de un mușuroiii care nu e qe nici-o trebă. 

48) Prazul, semănând cu cepa, cepa dice (prin metaforă) că îi este 
ginere. | 

49) Face socru pe hren, fiind-că e iute ca şi ea. 
50) Mai bine: «ridichi». 
51) Se vede că nici jurămintul cepei n'a fost drept, căci în adever 

ardeiul se găsesce pisat în tâte casele ţărănesci. Aceeaşi observație 
pentru hren, pe care-l mănâncă viermii, cât şi pentru cele-l-alte:rude 
ale cepei. | 

52) Napul este o plantă înaltă din familia cruciferelor, la a cărei 
rădăcină se găsesc tubercule, ce sem&nă cu cartofii, bune de mâncare. 

53) Se întrebuinţeză de obiceiii numai la Singular : «pătrunjel». 
54) Plantă din familia composeelor cu trunchiul bulbos, ce cresce în 

pămînt şi e bun de mâncat, 
55) Semănă cu brojba, numai învelişul trunchiuiui, nu e alb, ci vintt.
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Şi. bubosul strugur de n'o fi minţit, 
Mortea mea să fie de tăios cuţit, 
Cum și 'n bucățele să me facă 'n loc56) 
Și să me prăjescă în tigăi5) pe foc! 
Rog dar ca să fie strugurul adus, 
Ce-a bărfit de mine 58) şi minciuni a spus, 
Vroii prin judecată, ca ori eu, ori el, 
Să ni să alâgă dreptul la un fel». 

Audind regina aste jurăminte, 
Porunci salatei 59) ce sta înainte, 
Ca să cheme n grabă întreg'adunare, 
Preşegend bostanul 5) cel cu capul mare; 
Pepenele verde lângă el să ședă 
Cu slugi credinciose împrejur, spre pază. 
Numai pătlăgele în roş îmbrăcate 
Şi cele în vinăt ce sint veninate€l); 
Şi bamele încă, loboda 62) şi ştirul 6) 
Să se afle faţă să 'mplinâscă șirul64). - 

  

56) pe loc. 

57) Vedi 31. 

58) EI, care «ma calomniat» («m'a vorbit de răii») pe mine. 

59) Ar fi fost mai corect să qică: «lăptucii» sati amarulei» care sînt 

zarzavaturile din care se face salata, «Salata» nu e o plantă, ci un fel 

de bucate, 

60) Fiina preşedinte, adică conducător al judecătorilor, «dovleculs. 

Forma «hostan» se întrebuinteză mai mult în Moldova. 

61) Pătlăgelele vinete, când sînt bâtrâne sai învechite, sînt veninse. 

62) Plantă din familia chenopodeelor (Atriplex), avena une-ori frun- 

zele și trunchiul roșii. Cresce în stare sălbatică prin grădinile Gmenilor. 

Când sînt tinere frunzele, se fierb cu borş și orez, şi dai o mâncare de 

post fârte bună. 

63) Plantă din familia amarantaceelor (Amaranius) care semenă cu 

loboda dar arc trunchiul şi frunzele p&râse, Omenii săraci gătesc ştirul roşu 

ca pe lobodă (vegi 62) ; ştirul alb saă sălbatec slujesce ca hrană porcilor, 

64) numărul trebuincios de judecători,
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Deci aceste tote, cum se adunară, 
Pe mustosul strugur îl infățișară 6); 
Cumpena îndată aducend, porniră 
Şi spusele tote drept le cumpeniră*); 
Și bârfaşul6*) strugur nedrept fu găsit 
Şi că însu-şi tote singur le-a scornit. 
Dar vinosul strugur să plângă 'ncepu 
Și martori să stringă din parte-și ceru. 

La spate-i aprâpe stai trei, ce-l iubiră- 
Și să-i ţină parte anume veniră: 
Pepenele galben, persica, caisa; 
Dar judecătorii nu credură disa, 

„Ci îi condamnară toţi, ca dintr”o gură, 
Cum și încheere deodată făcură 6): 
Pepenele, parte ce-i ţinea nedreptă, 
Să se crape 'n doii& 'naintele 'ndată 59); 
Așa şi caisa și persica iară 
De necaz, mânie se dispintecară: 
lar urzica, care sta aci sbârlită. 
Vrend să €s' afară iute, necăjită, | 
Urzicâ 'mprejuru-i pe câţi îi atinse 
Și "nt acestea mare larmă se încinse! 

Dar regina 'n sine f6rte supărată 
Cu mare urgie se porni îndată, 

65) îl aduseră de față ca să-l judece. Judecată = înfăţişare. 
66) Poetul pune pe judecători să judece cu ajutorul balanței (cum- 

penei ; tiriziilor) care este simbolul (semnul) pe care pictorii îl pun în 
mâna Dreptăţii (Justiţiei) când o zugrăvese. Intr'un taler pun vorbele 
strugurului, în cel-l-alt vorbele cepei, ca să vadă care sînt mai cu greu- 
tate (mai drepte); şi găsesc că cepa are dreptate. 

67) calomniatorul ; pârîşul ; pâritorul ; vorbitorul de r&ă. 
68) Şi îndată deteră hotărîrea (făcură încheerea) ca... 
69) Pepenele galben când se coce, totdcuna se crapă; tot aşa caisa; 

mai puțin persica.
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Să 'nfrunte pe strugur pe sfinta dreptate 
Şi să cheme-asupră-i blestemele tote. 
Dicend: «Tu în vicță-ți, ca un blestemat, 
Tot de lemne 'n lume să fii spânzurat! *0) 
Sore să te ardă, să te bată vânt 
ȘI să. nu-ți ajungă trupul de pămint; 
Şi apoi, în urmă, prin cuțit tăios"!), 
Trupul t&i să fie de-acolo dat jos; 
Şi să naibi pe nimeni a se umuli, 
Nici clopot a-ţi trage, nici a te jăli; 
Ci cu ris, cu cântec a te arunca, 
Cum şi sub piciore înc'a te călca! . 
Sângele să-ţi storcă, corpu-ţi tescuind 2), 
Şi să-l bea voinicii vesel chiuind: 
Grijile să-și uite în acel minut 
Și toți să se ţină cei mai cu avut“); 
Unii 'ncepă limba a-și împletici 14), 
Iar fricoşii 'ndată cu curaj a fi?) 
Alţii, când dintr'insul ce-va vor sorbi 

La arțag să prindă, în certe-a vorbi; 

N 

70) In blestemul strugurului se spune ceeâ ce scim despre felul cum 

se cultivă el şi despre însuşirile vinului ce se scâte din el. Viţa de vie stă 

spâuzurată pe. «araci», dar acestă spânzurare îi face bine, căci alt-fel n'ar 

putea produce mulți struguri şi strugurii nu sar putea coce bine; dar 

pentru că «spânzurarea» este un lucru grozav pentru 6meni şi pentru-că 

plantele sînt aci închipuite (concepute) ca 6meni, gutuea are aerul de 

a-l blestema pe strugur întrun chip îngrozitor. 

71) cosor, 

72) sdrobind prin apăsare sai strivire, , 

73) Şi toți (cei ce s'aii îmbătat) să se credă cei mai cu avere (cei 

mai bogaţi) 6meni, 
74) Unora să încâpă a li se împletici (încurca) limba. i 

75) Gmenii la beţie sînt forte curagioși ; de aceea fac fârte multe lucruri 

care nu trebue, şi ajung adese-ori criminali,
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Alţii iar să mergă pe două cărări 6), 
Și cânii să latre lale lor strigări; _ 
Alţii ca nebunii, ventu' blestemând 1) 
Să mi să restârne în fină %8) zăcând; 
Alţii iarăși bându-l, dintr'al lui plecat *), 
Să se 'mbolnăvâscă și să zacă *n pat; 
lar, când din beţie-şi50) se vor deșştepta, 
Să se rușineze toți de fapta sa!» 

Acesta-i blestemul de strugur rostit), 
Ce și până astădi se vede 'mplinit. 

Anton Pan. 

(1794—1854), 

72. 

ARICIUL 
  

Când a tăcut Dumnegeii lumea, s'a apucat să răsu- 
câscă şi firul vremii. Acest fir era împletit din doiă: 
dintr'un fir negru și dintunul alb. Firul alb era giia, 
cel negru n6ptea. 

Și a căutat Dumnedei un dobitoc — că pe atunci încă 
nu erai 6meni pe lume — ca să-i ajute la răsucitul firului. 
Dar nici-un dobitoc n'a vrut să-i ajute, pentru că firul 
era nesfârşit de lung şi munca prea era cu obosâlă 

  

76) să nu pâtă ţine drumul drept din pricina ametelii, 
77) Beţivul blestemă vântul, credând că vântul îl face să nu se țină 

pe picidre și să nu mergă drept pe drum. 
78) noroiă, 
79) din pricină că i s'a aplecai (i-a venit grâță), 
80) din beţia lor. 
81) rostit asupra strugurului.
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multă. In urmă s'a găsit ariciul gata să dea ajutor lui 
Dumnegei. 

Şi a stat ariciul un an, doi ani, trei, o sută, o mie 
ba dece mii de ani şi a ajutat pe Dumnegeă. 

Și îi dase Dumnedei dotiă gheme!), unul alb şi unul 
negru, și-i dase în grijă să învârt6scă ghemele mereiă, 
ca să curgă cele două fire de-o potrivă. Iar Dumnegeă 
sta şi r&sucia firele şi făcea, din doiiă, unul pestriţ, şi-l 
depăna pe ghemul vremii. Şi aşa era menit?) ca, după 
ce va fi fost isprăvit de depenat 3) ghemul vremii, Dum- 

nedeii să facă pe omeni şi apoi să încăpă să desfacă 
firul vremii de pe ghem :). Şi atâta să trăâscă Gmenii 
pe lume, cât va ţinea firul de pe ghem. 

Şi acum, dice că, ariciul, uitându-se merei la cele doiă 

gheme şi învârtindu-le mereă-merei, a aţipit de obosâlă. 
lar în vremea asta s'a rupt firul cel alb, şi Dumnegeii 
depăna înainte pe ghemul vremii un singur fir în loc de 
doiiă: pe cel negru. 
Când s'a deșteptat, ariciul a rămas fără suflare de gr6- 

ză multă. Atâta 5) vreme, cât se depănase firul cel negru 

singur, atâta vreme trebuia să fie pe lume n6pte, numai 
nGpte, căci nu se amestecase cu fir alb, care era diăa. 
Pâte un an, pote doi, ori o sută, ori o mie de ani, era 
să fie pe lume numai n6pte! Şi atâta de mult s'a speriat 

ariciul de ce a făcut, încât toți perii de pe dînsul s'au 

ridicat în sus, cum se ridică în vârful capului părul 
omului la spaimă mare. 

În 

Î) sai eghemuri». 
2) sorocit; hotărît; destinat. Aa NR 

3) A depăna=a desfăşura firul de pe un ghem sait dintr'o jurubită 

(sul), 

4) Cel ce a închipuit acestă poveste ne spune aci că diua şi noptea 

care vin una după alta şi alcătuesc şirul vremei, a început odată cu 

omul, Singurul care a putut pricepe mersul vremii. 

5) Mai bine : «câtă vreme»,
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Şi Dumnegeii, supărat de răul ce i-l făcuse ariciul, a 

dis într'o mânie: <Sbârlit să-ţi rmâe părul vicţa întrâgă, 

şi spaimă de mârte să duci câte dile vei trăi!» Dar, 

aducându-şi aminte de binele cel-l-alt, ce i-l făcuse, a dis 

cu bunătate: 

«Ghemele mi le-ai ţinut, şi ghem să te poţi face la 

vreme de primejdie, şi nimeni, nici om, nici fieră să nu 

se pâtă apropia de tine, ca să-ţi facă rău, că mult mi-ai 

voit tu bine!» | 

Şi aşa a rămas până în diia de astăgi. Sbârlit Și cu 

ţepi a rămas ariciul, şi plin de spaimă; dar ghem se 

pote face, şi nimeni nu-i pâte cășuna 6) vr'un răi. 

G. Coșbuc. 

  

73. 

BALAURUL CEL CU ŞAPTE CAPETE 

A fost odată ca niciodată, etc. 

A fost odată într'o ţară un balaur mare, nevoe mare). 

EL avea şapte capete, trăia într'o grâpă şi să hrănia numai 
cu carne de meni. Când eşia el la mâncare, totă lumea 

fugia, se închidea în case şi sta ascunsă, până ce îşi po- 

tolia fomea?), cu vre-un drumeţ, pe care îl trăgea ata la 

morte?). Toţi 6menii locului se tânguiai:) de r&utatea 

şi de frica balaurului. 

Rugăciuni şi câte în lună şi în sore se făcuse5), ca să 

6) (a) pricinui ; (a) causa ; (a) face. 
1) (idiotism = expresie proprie limbii române) grozav (colosal) de mare. 

2) îşi astâmpera fomea (se sătura) el, balaurul, 

3) (idiot.) care, fără să scie, mergea la mârte, după cum fusese ursit. 

4) se plângeaii; se văicăriat ; îşi spuneai păsul. 

5) (idiot.) Expresie prin care arătăm mulţimea şi felurimea nenumeE- 

rată a faptelor făcute. O putem înlocui cu expresia: «Ce nu se făcuse ?
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scape Dumnedeii pe bicta omenire de acest nesăţios ba- 
laur; dar în deşert. 

Fel de fel de fermecători fură aduși, însă r&maseră ru- 
şinaţi cu vrajele lor cu tot. 

In cele de pe urmă, dacă v&du împăratul că tote sînt 
în deşert, hotări ca să dea pe fica lui de soţie şi jumă- 

tate împărăţia sa acelui voinic, care va scăpa ţara de 

acestă urgie 6), şi dete în scire la totă lumea hotărîrea sa. 
lar, după ce se duse vestea în țară, mai mulți voinici 

se vorbiră să mergă împreună la pândă şi să mântuescă 
fara de un aşa balaur înfricoşat. Ei se  înțeleseră între 
dinşii ca să facă un foc la marginea cetăţii, care era mai 

apropiată de locul unde trăia balaurul şi în care cetate 
era şi scaunul”) împărăției, şi acolo să stea să privegheze 

pe rând câte unul, unul, pe când cei-i-alţi să se odih- 

nâscă, ca nu cum-va acela ce ar fi de pândă, să dormă 

și să vie balaurul să-i mănânce d'a gata. Deci făcură 

legătură ca acela, care va lăsa să se stingă focul, să fie 

omorit, drept pedepsă, dacă va dormi când ar trebui 

să fie deştept. „ 
Cu aceşti voinici se intovărăşi şi un om verde), putii 

de Român), scii colea, care audise de făgăduinţa impe- 
ratului şi venise să-şi cerce şi el norocul. 

Porniră deci cu toţii şi aleseră un loc aprope de 

Sropă, şi se puseră la pândă. N | 
Pândiră o di, pândiră doi, pândiră mai multe dile 

şi nu se întâmplă nimic; iar când fu într una din dile, 
cam după sfințital :0) sorelui, pe când era de rând vitezul 

ÎN ot 

6) flagel; biciă dumnedeesc ; pedâpsă cerâscă ; nenorocire grozavă. 

7) (expresie figurală) capitala. SI 

3 fue a sare arătăm că omul de care vorbim este sănătos 

și la trup și la minte, în deosebire de «om desgheţat», prin care arătăm 

numai deșteptăciunea saă inteligența cui-va. 

9) Vegi 8. 
10) (muritenism) asfințitul ; apusul.
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nostru să pândâscă, eşi balaurul din grâpă şi se îndreptă 
către voinicii care dormiati pe lângă foc. | 

Vitezul =), care priveghia, i se făcuse inima câtun purice 
dar îmbărbătându-se se repedi, şi unde se aruncă, măre 12), 
asupra balaurului cu sabia golă în mână şi se luptă cu 
dînsul, până îi veni bine, şi hârşt13)| îi tae un cap, 
hârşt ! şi-i mai iae unul, şi aşa câte unul, câte unul, 
până când îi tae şase capete... | 

Balaurul se svârcolia de durere şi plesnia din cedă, 
de te lua fiori de spaimă ; vitezul nostru însă se lupla 
de morte!':) şi obosise; iar iovarăşii s&i dormiari duși 15). 

Dacă vedu el că tovarăşii s&i nu se deşteptă, îşi puse 
tote puterile, se mai aruncâ o dată asupra grozavului 
balaur şi-i tăe şi capul ce-i mai rămăsese. Atunci un 
sânge negru lăsă din ea fiera spurcată, şi curse, şi curse 
până se stinse şi foc şi tot. | | 
Acum, ce să facă vitezul nostru, ca să nu găsescă 

focul stins, când s'or deştepta tovarășii lui? Căci legă- 
tura le era să omore pe acela, care va lăsa să se stingă 
focul. S'apucâ mai întâi şi scose limbile din capetele 
balaurului, le băgă în sîn şi, iute, cum putu, se sui în- 
tr'un copac înalt şi se uitâ în tote părţile, că d6r va 
vede unde-va vr'o zare de lumină, să se ducă şi să 
ceră niţel foc, ca să aţițe şi el pe-al lor, ce se stinsese. 

Cătă într'o parte şi într'alta, şi nu vedu nicăeri 
lumină, Se mai uitâ o dată cu mare băgare de semă şi 

  

11) Corect: «Vitezului». 
19) Vorbă arhaică (arhaism =vorbă veche) 

siile şi poveştile popuiare prin care ni se arată 
la ce-va măreț, deosebit, 

ce se găsesce des în poe- 

că trebue să ne aşteptăm 

13) Interjecţie prin care imităm sunetul ce face sabia când tae ce-va cu repediciune. Aceste vorbe care imiteză 
numesc vorbe onomofopoatice, 

14) se lupta pe viată şi pe morte ; 
moment de mârte ; 

15) (idiot.) dormi 

lucrul pe care-l denumese se 

se lupta amenințat în fie-care 
se lupta cu desnădăjduire («desperare»). 

aii par'că ar fi fost morți ; 'dormiaii buştân,
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zări într'o depărtare nespusă o schîntee ce abia licăria 

Atunci se dete jos şi o porni într'acolo.: 

Se duse, se duse, până ce dete de o pădure, în care - 

intâlni pe Murgilă:), pe care-l opri în loc, ca să mai.: 

întârgie n6ptea. | 

Merse după aceea mai departe şi dete peste Micdă- 

Nopte 17), şi trebui s'o lege şi pe dinsa, ca să nu dea 

„peste Murgilă. Ce să facă, cum să dregă ca să isbutescă 15)? 

0 rugă ca să-i ajute a lua un copac în spinare pe care, - 

dicea el, îl tăese de la rădăcină; o învăţă el să se pue 

cu spatele, să împingă, pe când el tot “cu spatele la 

copac, de cea-l-altă parte, va trage cu mânile, ca să-i 

pice în spinare şi să l ia, să se ducă la treba lui. 

Micgă-Nâpte, de milă şi de rugăciunea ce-i făcu, se puse 

cu spatele la copacul pe care i-l arătă vitezul şi, pe când 

impingea, el o legă de copac cobză:?) şi porni înainte, 

căci n'avea vreme de perdut. 

Nu făcu multă cale şi întâlni pe Zorilă2); dar lui Zo- 

Îi 

Pi închipuită de mintea poporului spre a personifica «amurgul» 

ci “ ip «vremea de după apusul s6relui» ; «când: se îngână diua 

lb ptea ȘI încep să esă stelele; «începutul serii»). 

i pe Mugilă, face, până când i-o da drumul, ea începutu 

sa stea pe loc, 

a 17) finţă închipuită de mintea poporului spre a personifica nâptea. 

să potă h urma lui Murgilă şi-l alergă într'una. Voinicul Nostru, ca 

lege, e ținea n&ptea în loc, a trebuit să prindă pe Miagă-Nâpte și s'o 

„ ca să nu dea peste Murgilă. 

18) ca să isbutescă s'o lege? 

ta reuși» care e un bârbarism. | 

19) fidiot.] o legă de o făcu ca o cobză — $ 

cara Disonă în care poporul îşi închipuiesce ri 

Miegă-Nă ese că se apropie qiiia (se crapă de ditiă). Zorilă gonesce pe 

să leze opte, precum acesta gonesce pe Murgilă. Vitezul nostru trebue 

strică DĂ pe Zorilă, alt-fel ar da peste Mieqă-Nopte şi peste Murgilă şi s ar 

ostul gilelor şi nopţilor. Ca să țină cu adevărat n6ptea în loc, 

era srată 1 ai 4 : 
de neaptrată trebuință să-i lege pe câte trei. 

Vitezul oprind în 

1 acelei nopţi 

«A isbutiv e mai frumos cuvînt decât 

i de mâini şi de piciore. 

venirea zorilor (aurorei)
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rilă nu prea îi da meşii2) a sta de vorbă, căci, dicea el, 

se duce după Miedă-Nepte, pe care o luase la gonă. Făcu 
ce făcu şi-l puse şi pe dinsul la bună rânduelă:2) ca şi 
pre cei-l-alţi doi, dar cu mare bătae de cap?). Apoi plecă 
înainte şi se duse până ce ajunse la o peştere mare, în 
care zărise focul. 

Aci dete peste alte nevoi. In peşteră acolo, trăiail nisce 
&meni uriaşi, care aveaii numai câte un ochiii în frunte). 

Ceru foc de la dinşii, dar ei, în loc de foc, puseră mâna 

pe dinsul şi-l legară. După aceea aşedară un cazan pe 
foc cu apă, şi se gătiaii să-l fierbă, ca să-l mănânce. 

Dar, tocmai când era să-l arunce în căldare, un sgomot 

se audi nu departe de peştera aceea; toți eşiră şi lăsară 

pe un b&trân de ai lor, ca să facă astă trebă. 
Cum se vedu vitezul nostru singur numai cu unchiaşul, 

îi puse gând râi. Unchiaşul îl deslegă, ca să-l bage în 
căldare ; dar voinicul îndată puse mâna pe un tăciune 
şi-l asvârli drept în ochiul betrânului, îl orbi, şi apoi, 
fără să-i dea răgaz %) a dice nici câre! îi puse o pedică 

şi-i făcu vânt în cazan. 
Luă tocul, după care venise, o apucă la sânătosa şi 

scăpă cu faţa curată. 
Ajunse la Zorilă, îi dete drumul. După aceea o iuli la 

fugă 35) şi fugi până ce ajunse la Miedă-N6pte, o deslegă 

şi pe dinsa, şi apoi se duse și la Murgilă, pe care-l tri- 
mese să-şi vagă de trebă. Când ajunse la tovarășii sti, 

  

21) nu avea vreme; nu putea; nu se încumeta; nu avea timp de 

pierdut. Meși= pantofi turcesci, fără toc, 

22) şi-l legă şi pe aînsul. 
23) cu mare greutate. A trebuit să se bată de multe ori în cap ca să 

pâtă iscodi («găsi», «inventa») un mijloc prin care să isbutescă să-l lege. 

24) In vechime acest fel de 6meni se numiat «Cielopi». 
20) fără să-i lase vreme ; fără să-i dea pas. 
26) o luă la fugă, ca să pâtă ajunge la Miegă-Nopte mai 'naintea lui 

Zorilă.
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ei tot mai dormiail. Nu începuse, vedi, încă a se arăta 
albul?) gilei; atât de lungă fu noptea, fiind-că voinicul 
îi oprise cursul, şi aşa avu timp destul să cohnde după 
focul care îi trebuia. 
Napucâ să aţițe focul bine, şi tovarăşii sei, deşteptân- 

du-se, diseră : 

— Dar lungă n6pte fu asta, măi vere! 
— Lungă, da, vericule, răspunse vitezul. Și se umflă 

din fole2), ca să aprindă focul. - 
Ei se sculară, apoi începură a se întinde şi a căsca, 

dară se cutremurară, când vădură namila de 2) lighionă 
lângă dinşii şi un lac de sânge cât pe colo. Sgâiră ochii 
şi cu mare mirare băgară de semă că capetele balaurului 

lipsesc ; iară vitezul nu le spuse nimic din cele ce păţise, 
de temă să nu intre ura între dinşii, şi se întorseră cu 
toţii în oraş. 

Când ajunseră în cetate, tâtă lumea se veselia, cu mic 

cu mare, de uciderea balaurului, da laudă Sfintului, ca 

trecuse nptea cea lungă şi mai ajunse odată iară la 
diuă, şi ridica până la înaltul cerului 5) pe mântuitorul lor... 

Vitezul nostru, care văduse şi el lipsa capetelor, nu se 
frămentă de loc cu firea, fiind-că se scia curat la inimă 31), 

şi porni către curtea împerătescă, ca să vadă ce s'o alege 
cu capetele fără limbi; căci el înțelesese că aici trebue 

să joce vre-o drăcie 32). 
Pasămite 55) bucătarul împăratului, un țigan negru şi 

  

27) lumina ; zorile. - 

28) Și trase în piept aerul; şi-şi umilă plămânii. Plămânii sînt ca 

nisce fole (instrumentul de suflat în foc al fierarului). 

29) enorma ; colosala ; grozava ; exiraordinara. _ 

30) lăuda «nespus», («eu înflăcărare», «ca pe un dumnegeii»). j 

31) nu se neliniştea (nu era îngrijat) pentru că avea dovada sigură că el 

ucisese balaurul — anume «limbile» ce le tă€se înainte de a pleca după foc. 

32) trebue să fie vre-o viclenie drăcâscă la mijloc. 

33) Pesemne ; vedi dâmne ; se întâmplase că.
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“buzat, se dusese d'a minune să vadă ce mai ala-bala pe 

la flăcăii s:) ce staii de pândă. Şi, dacă dete peste dinşii 

dormind şi peste dihania3%) spurcată fără suflare, el se 

aruncă cu satârul3) de la bucătărie şi-i tăe capetele. Apoi 

merse la împăratul cu capetele şi i le arătă, fălindu-se 37) 

că el a făcut isbânda. 

Iară împeratul, dacă vEdu că se înfăţişă bucătarul curții 

cu isbândă, făcu o masă mare, ca să-l logodescă cu fica 

sa, şi pusese în gând să facă o huntă, unde să cheme 

pe toți împeraţii. 

Țiganul arătă la totă lumea hainele sale pe care le 

umpluse de sânge, ca să fie credut. 

Când ajunse vitezul nostru la: palat, împăratul şedea 

cu 'voe bună la masă ; iară cioropina 3) sta în capul mesei 

pe şapte perne. - 

Cum ajunse la împăratul, îi dise voinicul : 

— Prea Inălţate Imp&rate, am audit că ore-cine sar 

fi lăudat către Măria-Ta, că el ar fi ucis pe balaur. Nu-i 

e adevărat, Măria-Ta, că el ar fi ucis pe balaur. Nu e 

adevărat, Măria-Ta : eii sînt care l-am omorit. 

— Minţi, mojicule 3), strigă Ţiganul îngâmfat. Şi po- 

“runci slugilor să-l dea afară. | 

Impăratul, care nu prea credea să fi făcut Țiganul 

astă voinicie, dise: 

:— Cu ce poți dovedi disele tale, voinicule ? 

— Disele mele, răspunse vitezul, se pot dovedi prea 

  

34) ce mai fac flăcăii; ce mai e pe la ci. 

35) fi&ra anăprasnică» («grozavă»). 

36) bardă cu coda lungă pentru tăstul cărnii şi Oselor; cu satârul 

se tâcă carne. 
37) lăudându-se cu îngâmfare ; făcându-se grozav. 

38) Cuvînt cu care Românii numesc cu dispreţ pe Țigani. 

39) bădăranule ; om de jos ce eşti; mitocanule, Tote aceste vorbe 

sînt josnice, adică nu sînt întrebuințate decât de Gmenii fără ecrescere 

bună» (eeducaţie»].
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bine; porunciți numai ca mai întâi să se caute, dacă 
capetele balaurului, care staii colea la ivelă, ai şi lim- 
bile lor ? 

— Să caute, să caute, dise bahniţa 40). 
El însă o cam băgase pe mânică::), dar se prefăcea că 

nui pasă, 

Atunci căutară şi la nici unul din capete nu găsiră limbă : 
iar mesenii înmărmuriră, că ce va să dică asia 22) | 

Ţiganul, care o sfeclise de tot 43) şi care se căia de ce 
na căutat capetele în gură mai înainte de a le aduce 
la împăratul, slrigâ: 

— Daţi-l afară, că e un smintit şi nu scie ce vorbesce. 
Impăratul însă dise : 
— Tu, voinicule, va să dică, ne dai să înţelegem că 

acela a omorit pe balaur, care va arăta limbile? * 
— Fugi d'acolo, Impărate, dise Tiganul, care tremura 

ca Varga şi se îngălbenise ca cra, nu vedi că calicul 44) 
ăsta este un deşuchiat 45), care a venit.aci să ne amăgescă? 

— Cine amăgesce, r&spunse voinicul liniştit, să-şi ia 
pedepsa. 

EL începu apoi a scâte limbile din sîn şi a le arăta la 
totă adunarea : şi, de câte ori arăta câte o limbă, de atâtea 
ori cădea şi câte o pernă de sub Ţigan, până ce, în cele 
din urmă, cădu şi de pe scaun, atât de tare se speriase 
dihania 46), 

După aceea voinicul nostru spuse tâte câte a pățit şi 
v 

cum a făcut de a ţinut n6ptea atât de mult timp. Nu-i 

inna 

40) urîciunea țigănâscă ; cioropină. Vedi 38. 

41) începuse «so sfeclescă», «să se îngrijoreze» ; 

trijă» ; asă-l cuprindă tema». 
42) că nu stiati ce însemneză acesta. 
43) o băgase pe mânecă dea-binelea. Vedi 4l. 
44) sărăcăciosul ; miserabilul ; nepricopsitul. Sa 

49) nea'ntr'o parte ; smintit ; într'o ureche ; zăbăuc; zăpăcit. 
46) Vegi 35, Aci e întrebuințat însă în sens figurat. 

«să fie cuprins de 

si 16 Carte de Citire cl. 11, Dragomirescu.
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trebui împăratului să se gândescă mult şi să vadă că 
voinicul care vorbia avea dreptate; şi, cum era de su- 

p&rat pe Ţigan pentru mişelia şi minciuna lui cea neruşi- 

nată, porunci şi numaidecât se aduse doi cai neînvăţați 

şi doi saci de nuci, legă pe '[igan de câdele cailor şi 
sacii cu nuci, şi le dete drumul. 

Ei o luară la fugă prin smârcuri 47), şi unde cădea nuca, 

cădea şi bucăţica, până sa prăpădit şi Țigan şi tot. » 
In urmă, pregătindu-se lucrurile, după câte-va dile se 

făcu nuntă mare, şi luă Românaşul nostru pe fata împă- 
ratului de soţie, şi ţinu veselie mare. şi nepomenită mai 

multe săptămâni, puindu-l şi în scaunul împărăției; iar 

fata lăcrămă şi mulţumi lui Dumnedei că a scăpat de 

harapina %5) spurcată. 
- Şi eram şi eii p'acolo şi dedeam ajutor la nuntă, unde 
căram apă cu ciurul, iar, la sfârşitul nunţii, aduse un COȘ 

de prune uscate, să arunce în ale guri câscate:?). 

P. Ispirescu. 

„(1830—1887), 

  

47) locuri prăpăstiose şi pline de mocirle și băiţi, 
48) Vedi 38 şi 40. 
49) Basmele se'ncep şi se sfârșesc totătuna cu câte unul sati mai multe 

spuse al căror neadevăr se -vede cât ae colo. Ast- fel, la început găsim 

pe «puricele potcovit cu nouă deci şi nouă ocale de fier, ete.», iar la 
sfârşit, povestitorul ne spune mai adese-ori cum «a cărat apă cu ciurul? 
Ja nunta lui Făt Frumos. Aceste spuse „ati de scop să ne facă să pri- 
cepem la început că din lumea aaevea» («reală») intrăm în-lumea închi- 
puită ; iar la sfârșit, că din lumea închipuită intrăm. Iaăşi în lumea 
reală, Acelaş rost îl au glumele: pe care povestitorul le face la sfârşit 
pe sema' ascultătorilor («aduse un coș de prune uscate, să arunce în 
«ale» («cele») guri căscate»).
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| 74. 

DACA VRE DUMNEDEU! 

—Seii una, măi femee ? dise Pârvu, înjugând boii la car 
— Oi sei, dacă mi-i spune, răspunse femeea. 
— Boii noştrii sînt bătrâni, abia de mai pot râde 

colțul erbii!); merg în scădere. M'am gândit să-i vind 
și, cu o parte din banii ce-oiii prinde pe dînşii, să cumpăr 
0 pereche pe juncani tineri; iar cea-l-altă parte s'o pă- 
străm pentru gospodăria 2) n6stră : bani albi pentru gile 
negre Ce dici şi tu ? 

— Scii şi eu ? 
— Cum aşa? N'ai nici o socotinţă în capul t&ă? 

Bine-i să-i vînd, ori nu-i bine ? 
— Bine, dac'a vr6 Dumnedei. 
— Ce “fel: «daca vr6 Dumnedgei ?» Ce are:să se 

amestece Dumnedei la vîndarea boilor noștri ? 

— Eacă are. 
— Măi femee, nu fii și tu forfecdtură 5)! Sîntem noi 

stăpâni pe boi sai nu? Avem dreptul să-i vindem saii 
n'avem ? Răspunde ! ! 
— Sîntem stăpâni ş'avem dreptul, daca vr6 Dum- 

nedei. 

— O ţii una şi bună: «daca vr6 Dumnegeii !» Adecă, 
să fie numaidecât pe voea ta. Aşa mi se cade, dacă cer 

Îi 

| 1) &rha «când e măruntă» ; («când încolţesce»). 

2) «căsnicia» (eeasa» ; «familia»). 
3) încăpăţînată. Acestă expresie se întemeeză pe o poveste. Vegenă 

un loc cosit, un om dise că «parcă ar fi ras»; femeea sa însă, r&spunse 

Că «par'că ar fi tuns» («forfecat», «forfecătură»). Omul ţinu la vorba 
lui, femeea tinu la a ei, şi ajunseră lucrurile aşa de departe, că omul 

YI0i să-și înnece femeea, Qacă nu va dice ca el. Ea însă ținu la vorba 

ci așa de mult, încât şi sub apă fiind, îşi: scâse mâna afară și făcu 

cu doug degete semnul forfecelor.
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sfat de la un cap de muere 4), care nu scie să încurce 
doti& pae5). | 

— Hăis! Prier, cea! Zorilă, — gise el boilor răstit, în- 
vârtind de-asupra lor o vărguţă de alun şi urcându-se 
în car. | 

— ME duc, să-mi vînd boii la târg. Să ne vedem sănă- 
toși peste trei dile! 

— Ne-om ved6, dac'a vr& Dumnegei. - 
— Apoi nu spun ei, că femeea îndărătnică fe scâte 

din sărite 5)! Eacă; dăi, poţi căd6 într'un păcat, aşa 
pe nemâncate, atâta te cicălesce cu gura. Hăis! Prier, 
cea! Zorilă. 

Pârvu ajunse la târg. 
Acolo mare înghesuâlă şi tămbăldiii 7), de nu puteai 

răsbate cu sufletul. T6te prăvăliile de pe strade încăr- 
cate cu martă noită de Braşov, Lipsca și Țarigrad. 
Numai bani să fi avut cine-va. Câmpul vitelor, cât co- 
prindeai cu ochii râtă împrejur, fizit8) cu boi, cai, oi, 
trăsuri şi căruţe de t6te soiurile, de tâte preţurile. Apoi 
hămurării 3), olărăă, sticlării, locante 1»), la fie-care pas; 
şi o învălmăşâlă şi o fertură de norod 1:) şi strigăte de 
telali '2) şi pocenete de bice şi nechezuri de cai, încât 

  

4) un cap lipsit de minte şi judecată. Femeile sînt socotite de pnpor 
mai prâste decât bărbaţii: «pâle lungi şi minte scurtă», dice Românul. 

5) care nu scie nici să împletâscă doi& pae; care nu scie să facă 
nici cel mai lesnicios lucru. 

6) te «irită» (caţiţă») într'atât, încât încetezi de a mai face fapte 
«înțelepte» («cumpănite», «chibzuite»). 

7) multă lume, multă neorânduclă şi mult sgomot. | 
8) înghesuit; plin cu desăvârșire de nu mai se găsesce loc pentru nimeni. 
9) prăvălii unde se vîna hamuri. 
10) cârciumi ; crâșme (mold,]; locuri unde se mănâncă şi se bea 

pe plată. 

11) (expresie figurată] 
jos, ca apa când fierbe. 

12) negustori de haine vechi. 

o mulţime de popor care mergea în sus şi în
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bietul Pârvu nu mai scia pe ce lume se. găsesce. El îşi 
deslegă boii în iarmaroc, le așternu o sarcină 13) dinainte; 
şi, aşegându-se în car, cam într'un cot, se puse pe aşteptat 
muşterii. Se rotiră împrejurul lui doi, trei Ovrei, cu 
mânile în buzunare, forte fuduli, care, când audiră de 
preţul boilor, dădură din umere şi plecară ; dar și Pârvu 
nu era mai puţin fudul: cu cât muşteriii îi despreţuiati 
maria, cu atât el o urca mai sus 1). Venia de pildă un 
perciunat'5) şi întreba : 

— Bade, bade! Chite purale boii 215) 
— Trei-geci de galbenă cu zimţi și fără bortă 11), 

răspundea el hoţărit. 

— Trei-deci de galbeni pentru cine într&bă, dar pentru 
cine cumpără ? 

— Aistaii preţul, cui place: cui nu, eacă drumul! 

Aşa se petrecu dqiua în ciocniri de cuvinte, în târgueli 
fără ispravă ; iar, pe la întunecate 5), Pârvu, ostenit 
de atâta vorbă de clacă 12), se culcâ în car, ca toţi vîn- 
Qătorii de boi, ce se aflaă în iarmaroc. 

OI 

13) un braț de fân. 
14) cu atât el «cerea un preţ mai mare» («ridica preţul»). 

15) un «Evrei» («Ovreiii», aJidov», «Ebrei», «ludeit»). Dintre aceste 

vorbe cu care românesce putem denumi o persână de religiune mosaică, 
cele mai cuvinciâse sînt: «Evrei» saă «Ebreti» și «ludeii». Cele-l-alte 

denumiri și cu deosebire «perciunat» (ceare pârtă perciuni sati zulufi») sînt 

mai mult sai mai puțin josnice şi arată din partea celui ce le întrebu- 

ințeză un sentiment de dispret pentru aceşt fel de 6meni. _ 

16) Ei neică, «câte parale boii?» (ace ceri pe boi» ?»). Imitaţie după 
Yorba românescă stricată a unor Evrei. , 

17) bani de aur preţuind 12 lei și ce-va, cu crestături pe margine, 

Spre semn că ati eşit din «monetăria» («tarapanaiia», «bănăria») împe- 

Tătescă și deci aii valâre,— şi fără să fie găuriţi, spre semn ca au t6lă 

valârea, ne lipsindu-le nici-o părticică din aurul ce trebue să aibă nisce 
âsemeriea monete, 

18) pe "nserate ; la căderea nopții. 
19) vorbă «de geaba» («fără folos»).
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Când se deșteptă a doua di, ce să vagă ?... boii ni- 
căirea. Dă în sus, dă în jos; alergă, Pârvule%), pe la 

„prefect, sub-prefect, polițaii 2), primar... închină-te, 
Pârvule, pe la tote îenele... 22) boii intraseră în pă- 
mint. In sfârşit, după trei qile de căutare, Pârvu, care-şi 
cheltuise acum şi paratia de naforă 3), găsi boii într'o 
pădure, kdmisiţi2:) de fme, furaţi de un cinstit de 
negustor 25), scăpat de curând din temniţă şi care aștepta 
numai n6ptea să-i trâcă peste hotar. 

Când îşi aduse Pârvu boii de funie în. iarmaroc, îi 
clătina vântul, de slabi ce erai; iar lui i se-părea câ 
are de dar, întru atâta pierduse nădejdea de a-i mai 
găsi. EL îi dădu în jumătate de preţ, fiind-că era acum 
pe la spartul târgului şi boii pierduseră din faţa lor 2). 
Dar erai bani buni şi aceia, luaţi ca din drum 2), căcă 
puţin a lipsit să r&mâe fără boi şi fără bani. 
După ce a bătut palma cu negustorul 5) şi a nu- 

m&rat zimţii*) unul câte unul, punându-i la brâtă într'o 

  

20) Scriitorul se adresâză direct la persona despre care povestesce, 
spre a da mai multă vioiciune povestirii, 
o 21) plecă-te și râgă-te, Pârvule «pe la tâte autorităţile» («pe la toţi 
Omenii cârmuirii»). a 

22) sați, în oraşele mari, prefectul de poliţie. .E căpetenia persânelor 
însărcinate cu paza oraşului şi cetăţenilor de: făcătorii de rele. 

23) paraăa ce-o dăruesce cine-wa bisericii, când miruindu-se, ja 
«naforă» (mold.) (canaforă», «anafură», «pâine sfinţită»). A cheltui «și 
'paraa de anatoră» =a cheltui «până la o para» («tot»). - 

24) «lihniţi» ; amorţi de fsme». - 
„25) Expresie ironică (batjocoritâre) prin care autorul înţelege tocmak 

contrariul de ce vrea să dică: cun cinstit de negustor» =cun hoț». 
26) nu mai păreaii așa de graşi şi de frumoşi, cum eraă mai înainte 

de a fi turaţi. 
27) ca şi când ar fi fost de găsit saii de căpătat. 
28) După ce a sfârşit vîndarea ; după ce s'a închect cumpărătorea. 

La sfârşitul ori-cărei vîngări, cumpărătorul dă mâna cu vingătorul îs- 
bindu-se palmă în palmă. 

i 29) expresie figurată) galbenii. E
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pungă de piele cu baere 30), Pârvu voi să plece acasă; 

dar, nefiind mult până în sâră şi temându-se să nu 
înnopteze pe drum, se hotărî să r&mâe până a doua 

di. Atras deci de o siufenie de maimuţă 21), ce sta în 

vâriul unui par, şi de un pataț22) uns cu făină pe obraz 
care bătea. doba 32) din răsputeri la ușa unui cort, che- 
mând norodul să vadă <minunea minunilor», «copilul 

sburător»,— calul năsdrăvan», şi comul care înghite iata- 
gane», Pârvu dădu cinci-deci de bani şi intrâ la comedie. 

T6te ai fost cum ai fost: minunăţii nemţesci nu alt- 
ce-va; treceri prin cerc, frânturi de ștle 54), iatagane 

înghiţit, şoreci înhămaţi; dar năsdrăvăniile calului 

le-ai întrecut pe tote. M5 rog! Cum a eşit calul de 

după perdea, s'a plecat în genuchi în faţa publicului 
în chip de «bine v'am găsit sănătoși». Apoi, punân- 
du-i-se câsornicul dinainte, a arătat câsurile fără greş, 
bătând de atâtea ori cu copita în pămînt, câte câsuri 

erai ; și, la întrebarea «ce-i place mai bine : «biciul sait 

grăunţele ?» a răspuns, la biciă, scuturând din cap, adică 

«au», și la grăunţe, plecând din cap, adică «da». Iar 

când paiaţul îl întrebâ:: 

— la sâma, murgule, şi-mi spune, cine din tâtă lumea, 

adunată aici, e mai beţiv ? — calul se așternu pe fugă, 
făcu câte-va roţi împrejur, se opri dinaintea unui or, 

Îl mirosi, apoi fugi mai departe; mirosi pe un altul şi 

i 

30) cordon ; împletitură de lână saii de păr de cal care, fiind petre- 
cută prin găurile de la gura pungii, slujese pe de o parte să închidă 

Punga, pe de alta s'o spânzure spre păstrare de gâtul purtătorului. 
31) o urițenie de momiţă; o maimuţă «urîtă» («pocită», estută»), 

82) pers6nă care, fiind îmbrăcată în haine extra-ordinare, şi având n 

Cap o mască caraghi6să, face fel de fel de strîmbături năsdrăvănii ca 

să facă pe privitori să rîdă şi să intre la comâdie. 

33) (mold.) toba ; darabana. 
34) trânturi de mijloc ; exerciţii gimnastice.
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iar fugi; dar, când ajunse dinaintea lui Pârvu, pâr- 

dalnica de vită 55) stătu pe loc şi începu să bată din 

picior. 
— Nu cum-va e aista? — întrebă paiaţul. 

Calul dădu din cap şi necheză. 

Nică că mai încăpea vorba), «aista-i», r&spunse 

calul în limba lui, aşa ca să-l înţelâgă şi copiii. 

Riîdea .lumea cu chef, rîdea şi Pârvu; apoi cu toţii 

eşiră mulţumiţi pentru cei cincideci de bani daţi la 

intrare. 
— Ascultă, Pârvule, îi gise o cunoscinţă de-a lui din 

Iarmaroc, vita cea de cal*) o fi spus sau nu adevărat; 

dar scii şi eii una adevărată. | 
— Ce? A 

— Wai dat adălmaş?*) pentru vîndarea boilor. 
— Bine dici, adaose un al doilea ; asta nu-i cu cale 

între gospodari 5%) cinstiţi. 
Pârvu stătu un moment pe gânduri; pierduse jumă- 

tate de preţ la vîndare, mai cheltuise din pungă cu 

căutarea boilor, mai dăduse cincideci de bani la co- 

m&die... ei... ce mai la della vale? «Unde a mers mia, 
mMErgă şi suta /» 40). Ă 

— Hai la aldămaş! 
Plin de chef, Pârvu cu tovarăşii săi intrâ într'o crâșmă, 

35) blestemata (afurisita ; ticăl6sa) de vită; vita blestemată. Prin 

acestă expresie arătăm în mod glumeţ că nu prea ne vine la socotelă lucrul 

sau ființa despre care vorbim. 

36. Nu mai era nici-o îndodlă; nimeni n'ar fi putut spune alt-fel: 

37) Expresie glumâţă : «calul ăla !» 

38) N'ai făcut cinste (n'ai dat de băut, ca să-ți arăţi bucuria). Adăl- 

mașul saii aldămașul se face în totdeuna în urma îneheerii unei afaceri, 

şi de obiceiti de către vîngător. 

39) 6meni cu casa lor; casnici; familişti. 

40) ce să se mai gândescă întrun fel ori într'altal? Dacă a pierdut 

atât de mult, de ce n'ar mai pierde ce-va mai puţin ! $
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și acolo: «fine, hine; na, cumetre 7» 41) se prelungi al- 
dămașul până ce ochii lui Pârvu se păinjiniră 2), de 
vedeai ca prin ciur. Incă două, trei pahare şi Pârvu, 

vâjiit*2) cu desăvârşire, cădu sub masă, spre îndepli- 

nirea proorociei ::) calului. Mai qi că nu sînt şi dobitâce 
năsdrăvane ! 45). 

A doiia di, Pârvu se deşteptă cu capul înfierbîntat şi 
cu ochii grei în arestul poliţiei. Caută la brâu; dar gă- 

sesce, dacă ai ce 1.15). Banii îşi căutaseră şi ei de drum 
cu punga cea cu baere, dimpreună *1). 

Asta a fost o adevărată pacoste +5). 
Pârvu alergă iar la tote fețele cârmuirii *), se închină 

iar la tâte icânele, lăcrămând după punga lui ; însă banii, 

maj şireţi decât boii, sciură să se ascundă mai bine 50). 

După trei gile de zadarnică căutare, Pârvu fu silit 

să-şi vîngă şi-carul, spre a-şi plăti datoriile la casa 

unde găzduise, şi se întârse acasă pe jos, prin colbul 5) 

ÎN 

&l) Vorbe prin care &menii se îndemnă la băutură. «Hine» /provin- 

cialism)= «âne», (Vorba cu care nașul chemă pe cel pe care l-a botezat 

și l-a cununat). 
| 

42) se întunecară ca de o «perdea» («pânză») de «păiajen» («paianjen»; 

<paingăn») ce i s'ar fi lăsat pe ochi. 
43) ameţit ; trăsnit. 

44) prevestirii, 
j 

45) care fae minuni. Calul de la comedie făcuse minunea să pr 

tescă că Pârvu e bețiv. 
46) dar nu mai găsi nimic. Vedi şi 21. | | 

47) Vorbesce de bani ca şi când ar fi nisce fiiuţe însufleţite. E o expresie 

«banii fuseseră furati dimpyeună cu punga cea 

eves- 

melaforică ce însemneză : 
cu baerey. - 

48) nenorocire nemeritată. 

49) la tâte autorităţile; la toţi Gmenii 
(radministraţia», «oblăduirea»). 

50) Banii sînt numiţi «şireţi» în glumă, spr _ 

mai mici decât boii, aii putut să fie ascunși mai uşor 

furaseră, 

51) (mold.) pratul ; pulberea. 

însărcinați â iirea» 
însărcinați cu «cărmu 

e a se arăta că €i, fiind 

de către hoţii ce-l



  

  
i 

i 
| 
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drumului, pleoștit 5) ca vai de el, gândind... adică ne- 
gândind nimic; ce €ra să se trudâscă a gândi la lucruri 
e nu se mai puteaii întorce! | 

— Cinei acolo ? — strigă 'femeea Jui Pârvu, audind 

în puterea nopţii o bătae la uşă. | 
— Eu, bărbatul tău, «daca vr6 Dumnegei!» răspunse 

bietul om poedit 53). | 
N. Gane. 

  

75. 

| TALGERUL CU DOUE FEŢE 

Ore-care meșteraș - 
A trimis un băeţaş 
Cu un talger rudăresct), 
Cu doit feţe, prostesc?), 
Ca să ia de la băcan?) 
Icre roşii) de un ban. 
li mai dete și alți doi, 
Să ia icre negre 5), moi, 

  

32) cu capul în jos; umilit. 
33) căindu-se că la început nu a vrut să înţelegă vorba adâncă, pe 

care i-o spusese nevastă-sa: «daca vre Dumnegeii». Acum o simte așa 
de mult, încât acum o întrebuinţeză şi când nu trebue, 

1) taler de lemn, făcut de Rudari (un fel de Ţigani care se îndelet- 
nicesc să lucreze deosebite obiecte de lemn, precum : ălbii, fuse, linguri, 
talere, jucării, etc.). 

2) ordinar ; de rând. 

3) bacal (mold.); vîndător. de lucruri de mâncare scumpe (zahăr, 
orez, icre, portocale, ete.). ! 

4) icre de crap sati de ştiucă. 
5) icre de morun, care sînt fârte gustose şi fârte seumpe (14, 16 și chiar 24 de lei chilogramul). - | Ă
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„Băstul, cam prosticel, 
Cerând icre de un fel, 
Le-a pus pe talger aci 

ş . Şi altele porunci. 
Băcanul, dacă i-a dat, 
— «Unde le pui?» l-a 'ntrebat. 

EI, talgerul întorcând 
„Şi icrele resturnând, 
— «Pune-le aici», a dis, . 

Şi-a mers d'unde l-a trimis*). 

Acolo când s'arătă, 

Stăpânul săi l-întrebă : 

— Cele-l-alte unde sînt? 
«Ori nu ?aţelegi de cuvînt?» 

* Copilul iar întorcend *) 
Şi ceacătă-le» dicend, 

Cădu și acele $) jos. 

Stăpânul s&i, necăjit, 
Indată l-a pălmuit, 
Dicând: — «Vedi, minte să ţii 

Și păzesce să nu fii 

Cu -douiă fete şi lu 

Cast talger ce te bătu» 9), 

Anton Pann. 

(1794—1854). 

DN IO 

6) Şi s'a întors de unde fusese trimis. 

7) Adaogă : «talerul». 

8) icrele care-i mai- remăsese; cele di 

vălia Dbăcanului, 

9) Şi apăzesce-te» («feresce-te») să nu fii c 

ntâi se vărsase chiar în pră- 

u doiiă feţe ca acest taler 

din pricina căruia ai mâncat bătae (adică să nu fie «ipocrit», «prefăcut»).



252 

76. 

HARAP ALB LA ROŞ-IMPERAT 
  A. 

„.„„„Acum Harap Alb) şi cu ai săi mai merg ei, cât 
merg ; şi, într'o târdie vreme, ajung la împărăție, Dum- 
nedeii să ne ţie, că cuvintul din poveste, înainte mult mai 
este?). Şi, cum ajung, odată intră buluc3) în ogradă tus- 
şese 4): Harap Alb înainte şi cei-l-alţi în urmă, care de 

1) Harap Alb era fiul cel mai mic al unui Impărat, fratele lui Verde- 
Imperat. Verde-Impărat, care nu avea decât fete, ceruse fratelui săă, 
care n'avea decât hăeţi, să-i trimetă pe unul din fii, ca să-l lase urmaş 
în scaunul Imp&răţiei sale. Rând pe rând fratele lui Verde-Imp&rat căută 

să-i trimetă pe cel mai mare dintre fii, apoi pe cel mijlocii ; dar nici- 

unul nu putu să r&sbată până la împărăţia unchiului lor. Numai cel mai 

mie putu să ajungă cu ajutorul unui cal năsdrăvan, dar şi lui pe drum 

i se întâmplă o nenorocire, Nevrend să asculte de povaţa tatălui săi, 

- care-i spusese să se ferescă de 6menii spâni sati cu părul roşu, el îşi luă 

slugă tocmai pe un spân. Acesta, prin şiretlic şi r&utate, sili pe stăpânul 
săi să se facă slugă cu numele de Harap Alb, iar el să remână stăpân 

cu numele şi însușirea de nepot al lui Verde-limpărat. Ajungând ast-fel 
la curtea acestui împărat, Spânul se pârtă fârte răi cu fostul săti stăpân 
şi vrea să-l piardă, poruncindu-i să îndeplinescă nisce fapte pe care toți 
le credeati cu neputinţă. Ast-fel Spânul trimite pe Harap Alb să aducă 
sălăți din grădina Ursului și nestimate din pădurea Cerbului. Ajutat de 
calul săă năsdrăvan şi de Sfintele ce întâlnesce în cale, Harap Alb isbu- 
tesce să îndeplinescă poruncile Spânului. In fine fosta sa slugă, care acum 
îl asupria de mârte, îl trimite în întreprinderea cea mai grea: să-i aducă 
pe fata lui Roș-Impărat, cel mai grâznic împerat de pe vremurile acele. 
Harap Alb-cu calul să năsarăvan şi cu nisce 6meni şi mai năsdrăvani cu 
care se întâlnesce în cale, isbutesce şi în acestă întreprindere. In acestă | 
bucată se povestesce cum a isbutit Harap Alb să ia cu sine pe fata 
lui Roş împărat. Prin acâstă fată se dă la urmă pe faţă viclenia Spâ- 
nului, pe care calul năsdrăvan îl ucide, iar Harap Alb ia de soţie pe fata 
lui Roş-Impărat, 

2) cuvinte care se spun pe la jumătatea povestei, când povestea e 
prea lungă. 

3) grămadă. 

4) [mold.] câte şi şase.
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care mai chipos şi mai îmbrăcat, de se tăriiai afele şi 

curgeaă oghelele dupe dinşii 5), par'că era stea lui Papuc 
Hogea Hogegariul 6). Şi atunci Harap Alb se înfăţişeză 
înaintea împeratului Roş, spunându-i de unde, cum, cine 

şi pentru ce anume ai venit. Imp&ratul i-a fost de mi- 
rare), vădând că nisce golani 5) aii asemenea îndrăsnelă, 

de vin cu neruşinare, să-i ceră fata, fie din partea ori- 

cui ar fi. Dar, nevoind a le strica inima ), nu le spune 

nici da, nici ba, ci le dă re&spuns, ca să r&mâe peste 
npte acolo; şi, până mâni dimincţă, s'a mai gândi el ce 
trebue să facă... Şi, pe altă parte, împăratul odată chemă 
în taină pe un credincios al sâi şi dă poruncă să-i culce 
în casa cea de aramă înfocată, ca să dormă peniru veş- 

nicie, după cum păţise şi alţi peţitori pote mai ce-va 10) 

decât aceştia. | 
Atunci credinciosul împăratului se duce repede, dă 

“foc casei cele de aramă pe de-desupt, cu doiitdecişi- 
patru de stânjeni de lemne, de se face casa roşie, cum. 
e jăratecul. Apoi, cum înserâză, vine de poftesce pe ospeţi 
la culcare. Gerild ::) atunci, năsdrăvan cum era el, chemă 
pe tovarășii s&i de o parte şi le dise încetişor: 

  

5) (expresie ironică) care de care mai urît şi mai sdrențăros, de remă- 

sese numai ațele din hainele lor, și amenințaă să cadă petecele de pe ei. 

6) Numele unei persâne vechi pe care tradiţia și numele ne-o arată 

ca ce-va de ris şi de batjocură. 

7) sa mirat; a fost surprins. 5 o 

8) nisce calici (esărăcăcioşi», «vai de ei», «nemernici», «becisnici», 

nevoiaşi»). 

9) nevrend «să-i mai supere» (esă le facă inimă rea»). . 

10) mai cu însemnătate; mai importanți; mai cum se cade. j 

11) lată cum ne este descris mai înainte Gerilă : «....la pâlele unui 

codru, numai ce vede (Harap Alb) o dihanie de om, care se părpălia pe 

lângă un foc de 24 stânjeni de lemne şi tot atunci striga cât îi lua gura 

că-i e frig. Şi apoi, afară de acesta, omul aceia era ce-va de speriat : 

avea nisce urechi «căplăuge» («mari și blegi») şi nisce buzâe grâse şi 

«debălăzate» (adate în sus și în jos»). Şi când sufla cu dinsele, cea de
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— Măi, nu cum-va să vă împingă Mititelul 12) să intraţi 
înaintea mea, unde ne-a duce omul ţapului celui roş 15), că 
nu mai ajungeţi să vedeți diiia de mâne.- Dor nu-i împă- 
ratul Roş vestit prin meleagurile 14) acestea pentru bună- 
tatea lui cea neaudită. Il sciii eii cât e de priitor şi de 
darnic la spetele altora 15). Numai, de nu i-ar muri mulți 
înainte 15); să trăescă trei dile cu cea de alaltăeri 17). D'apoi 
fetişăra lui.... a dis dracul şi s'a făcut: bucăţică ruptă, 
tată-stii în picidre, ba încă şi mai şi... Vorba ceea: capra 
sare masa şi €da sare casa 15). Dar las că şi-aii găsit ei 
omul... De nu le-oiti veni er de hac 19) în astă-nâpte, nici 
mama dracului nu le mai vine. 

— Aşa gândesc şi eii, dise Flămângilă ; şi-a pus el îm- 
peraiul Roş boii in cârd cu dracul, dar are să-i scotă 
fără corne 2). 

  

de-asupra se resfrângea în sus peste scăfârlia capului, iar cea de-desupt 
îi atârna în jos, de-i acoperia pântecele. Şi pe ori-ce se opria suflarea 
lui se punea «promorâcă» («brumă») mai grâsă ca o palmă. Nu era chip 
să te apropii de dinsui, că aşa tremura de tare, de. par'că-l sghihuia 
dracul... 

12) Dracul. 

13) (expresie batjocoritâre) omul de încredere al Imperatului Roş, 
-14) vecinătăţile ; ţinuturile ; locurile, | 
15) (expresie ironică) cât îi place să facă răi celor-l-alți 6meni. 
16) să mâră cât mai curând; lovi-l-ar mârtea măi degrabă! 
17) să-l găsescă mârtea chiar astădi. 

__18) ba încă şi mai mult... Vorba Românului...— Prin proverbul ce 
urmeză poporul arată că copiii adesc-ori sînt mai răi decât părinții, 

19) De nu şi-or găsi băcăul cu minz; dacă nu i-oiă rămânea ei 
dacă nu-i voii birui eii; dacă nu le-oiă da de cap ei, 

20) s'a pus în vrăşmăşie cu noi, dar n'are să-i mârgă bine, cum nu 
t-ar merge bine cui-va care sar pune tovarăş cu diavolul care e plin 
de vicleșug. — Flămângilă este ast-fel descris mai înainte :.aŞi mergend 
ei o bucată înainte, Harap Alb vede altă drăcărie şi mai mare : o namilă 
de om mânca brazdele de pe urma a 24 de pluguri și tot atunci striga 
în gura mare că crapă de fome....»
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- — Ba mi se pare, c'a da el şi telegă2:), şi plug, şi otic 22) 
şi tot, numai să scape de noi, dise Ochild 23). 

— Ia ascultați, măi, dise Gerilă, vorba lungă sărăcia 
omului 24). Mai bine hăidem la culcare, că ne aşteptă omul . 
împeratului cu masa întinsă, făcliile aprinse şi cu braţele 
deschise 3). Hai! ascuţiţi-v& dinţii şi porniţi după mine. 

Şi odată pornesc ei, telep %), telep; şi, cum ajung în 
dreptul uşii, se opresc putin. Atunci Gerilă suflă de trei 

ori cu buzișorele sale cele iscusile 27) şi casa r&mâne nici 
ferbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit într'însa. 

Apoi intră cu toţii înlăuntru, se tologesce 25) care unde 

  

21) căruciâră cu două râte. 
22) uneltă cu care se răzue pămîntul după fierul rarifei (un fel 

de plug întrebuințat la brăzdatul porumbului când are burueni). 

23) Iată cum e descris mai înainte Ochilă: «Şi mai mergând ei o 

bucată, numai iată ce vede Harap Alb altă minunăţie şi mai minunată : 

o schimonositură de om avea în frunte numai un ochii mare, cât o 

sită, şi când îl deschidea, nu vedea nimica; da chior peste ce apuca. 

lară când îl ținea închis, dar, fie qi, fie n6pte, spunea că vede cu 

dinşul și în măruntaele pămîntului. — lată, începu el a răcni, ca un 

smintit, tâte lucrurile mi se arată găurite ca «sitişea» («sită ae strecurat») 

și străvegii ca apa .cea limpede; de-asupra capului mei văd o mulţime 

nenumărată de vădute şi nevădute; văd 6rba cum cresce din pămînt, 

văd cum se rostogolesce sârele luna şi stelele după a€l, luna şi stelele 

cufundate în mare, copacii cu vârful în jos, vitele cu picidrele în sus 

şi 6menii umblână cu capul în umere; văd, în sfîrșit, ceea-ce n aş 

mai dori să vadă nimeni, v&d nisce guri căscate, uitându-se la mine, 

şi nu-mi pot da semă, de ce vă mirati așa...!». 

24) Proverb prin care Românul osândesce pe ce Ș A 

şi lucrâză puțin, adică p& aceea care, toi făcând la planuri cum să 

“Iucreze mai bine, se aleg numai cu planurile și nu înainteză de loc. 

25) (expresii ironice). Gerilă înţelege prin aceste vorbe tocmai COR- 

trariul, 

i ce vorbese mult 

ja ce merge prin noroiti 
26) Interjecţie prin -care imităm pasul unu prin noroi 

Prin acestă interjecție 

sai a cărui încălțăminte de-abia se ţine de picior: 
arătăm mersâi grei şi alene. . j 

27) (expresie ironică) buzele lui cele grozave. Vedi si. 

28) se trântesce ; se așcgă cu tot trupul aea-lungul și alene.
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apucăg şi... tac me chemă 2). Iar credinciosul împera- 
tului, încuind uşa pe din afară cu repegiune, le dice cu 
r&utate: | 

— Las'că v'am găsit ei ac de cojoc 30). De acum dormiţi, 
dormire-ați somnul cel de veci 31), că vam aşternut eii bine. 

VE veţi face voi scrum %) până mâne dimineţă. 
Apoi îi lasă acolo, şi el se duce în treba lui. Dar Ha- 

rap Alb şi cu ai săi nici nu bindisiari 3) de asta ; ei, cum 
aii dat de căldurică, pe loc li s'aii muet ciolanele 34) şi aii 
început a se întinde şi a se hârjoni 35). Ba încă Gerilă 

se întindea de căldură, de-i treceuii genuchile de gură 35). 

Și hojma morăcănia pe cei-l-alţi, dicend 5): 

— Numai din pricina vâstră am r&cit casa, căci pen- 
iru mine era numai bună, cum era. Dar aşa păţesci, 
dacă ie iei cu nisce bicisnici 35). Las” că va mai plăti el 
Derechetul acesta, de altă-dată 33). Scii că are haz şi asta! 

Voi să ve lăfăiţi:o) şi să huzuriţi:!) de căldură, iar eii să crăp 

  

29) (idiot. și tăcură cu toţii; şi nu se mai audi nici pis. 

30) [idiot.] v'am făcut ei pe piele; v'am făcut eii de petrecanie; 

v'am făcut et ce vă trebuia. 

31) găsi-v'ar mortea ! 

32) cenuşă ; remăşiţa cărbunelui topit cu desăvârşire. 
33) habar p'aveaiă ; nu le păsa de loc; nici nu bănuia că sînt la re. 

34) îndată li sa muiat «osele» («mădulările»; «membrele»). 
35) a se sbegui; a se lovi unul pe altul în glumă. 
36) (expr. ironică) îi era aşa de frig şi se sgârcia aşa de rii de frig 

că ajungea cu genuchele dincolo de gură. 

37) Şi merei bombănia pe cei-l-alţi, dicând...; şi întruna îi mustra 
mormăind. 

> 

38) dacă-ţi bagi în cârd (dacă te însoţesci; dacă faci tovărăşie; dacă - 

bagi în plug) cu nisce «pierde vară» (cOmeni de nimic», «nevoiaşi»). 

39) «N'o să mai găsiţi altă-dată pomana asta»; n'am să mai Gui prost 
să mai fac «să dea peste voi» (asă vă folosiţi de») «berechetul» -(abel- 

_Şugul» ; cabundenţa» ; «pomana») acesta. . 
40) Voi să vă desfătaţi cu neruşinare; voi să staţi întiuşi petrecând 

cu «ifos» (cîngâmfare», «obrăznicie», «nerușinare»), 
41) şi să trăiţi în belşug,
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de frig. Buuună trebă! Să-mi dai ei liniştea mea pentru 
hatârul nu sciii cui 42) 9 Acuş vă târnăesc 4) prin casă, 
pe rudă pe s&mînță +), încaltea 45), să nu se algă nemica 
nici de somnul mei, dar nici de al vostru. | 

— la tacă-ţi gura, măi Gerilă, diseră cei-l-alți. Acuşi 
se face diăă şi fu nu mai stincheşti cu braşâve de-a 
tale 45). Al dracului lighide mai eşti ! Destul acum că ne-ai 

făcut capul călindar 11). Cine-a mai dori să facă tovă- 

răşie cu tine, aibă-și parte şi porte-ţi portul 45), că pe noi 

sciii că ne-ai ameţit. Are cine-va cap să se liniştescă de 
reul tei 4)? la audi-l-ăi 50)! Par'că-i o moră hodorogită. 
Numai gura lui se aude în tote părţile. Hojma tolocă- 
nesce 51) pentru nimica tâtă, curat ca un nebun. Tu, măi, 

eşti bun de trăit în pădure cu lupii şi cu urşii, dar nu 

în case împerătesci şi între nisce 6meni cum se cade. 
—-la ascultați, măi, da de când aţi pus voi stăpânire 

pe mine ? dise Gerilă. Apoi nu me faceți din cal măgar 52), 
că vă veţi găsi mantaiia cu mine 52). Eii îs bun, cât îs 

  

42) pentru a face ape placul»; pentru ca intra în voea» («de dragul» 

«spre mulțumirea interesată a») nu sciii cui. 
43) vă iati de păr şi «vă târăse pe jos înece şi încolo» («vă târnuesc»). 
44) [idiot]. pe toţi dea-rânâul ; cu tot n&mul. 

45) încai; barim ; cel puţin. 

46) tu nu mai «contenesci» (cîncetezi»; «taci») cu cilecuri» («nimicuri»; 

«vorbe de clacă») de-ale tale. 

47) ne-ai ameţit ; ne-ai plictisit. -Călindar şi cărindar (pop.) = calendar. 

48) să aibă parte (să i se isbândâscă) ca să se pârte cum te porți tu. 

49) Nimeni nu pote să se liniştescă din pricina «neastâmpărului» 

(«purtării tale rele»), N 

50) Forma populară în loc de «audi-l», căi» neadăogând nici-un 

înţeles. EI lungesce zadarnic cuvîntul. 

51) Iatr'una (mereii) «tae la bureti» («flecăresce»; «bombănesce»; 

spune gogoşi»). NR , 

52) nu mă necinstiţi ; nu mă deconsideraţi ; nu me faceţi că sînt mai 

neînsemnat decât sînt, . 

53) că «vă veţi găsi belea» ; co s'o păţiţi» ; «o să daţi de dracul» ; 

(co să vi se întâmple r€ă») cu mine. 

17 Carte de citire cl. 11, Dragomirescu.



258 

bun, dar şi când m'a scâte cine-va din răbdare, apoi 
nu-i trebue nici Tigan de lae împotriva mea 5:). 

— Dei, nu șuguesci 5), măi Buzilă5)? Da amarnic 
mai eşti la vicţă 151) gise Flămândilă. Tare mi-eşti drag 5)! 
Te-aşi- vâri în sîn, dar nu încapi de urechi 59)... la mai - 
bine ogoesce-te 5) o lecă, şi mai stringe-ţi buzişdrele acasă; 
nu de altă, dar să nu-ți pară r&ii pe urmă, că dor nu 
eşti numai tu în casa asta. 

— Ei apoi! vorba ceea : fă bine, să-ţi audi răi s), dise 
Gerilă. Dacă nu v'am lăsat să intraţi aci înaintea mea, 
aşa mi se cade; ba încă şi mai r&ii decât aşa: cine va 
face altă-dată ca mine, ca mine se păţescă. | 
— Ai dreptate, măi Gerilă, numai nu te cauţi 2), dise 

Ochilă. Dar cu prăjituri de-a tale e), ia acuş se. duce 
n6ptea şi vai de odihna n6stră! Măcar tu să fii acela, 
ce ai dice, când i-ar strica cine-va somnul? Ba încă ai 
dat peste nisce omeni ai lui Dumnedeti s:), dar să fi fost 
cu alţii, hei, hei! mâncai păpară până acum 65), 

  

54) așa de fără de rușine şi așa de r&ă crescut este, că nici un Ţigan 
«de lae» («nomad») nu-l pâte birui în ocări. 

55) (ironic) nu glumesci ? (vorbesci serios ?) | 
56) Alt nume al lui Gerilă, care, precum scim (vedi 11) avea bu- 

zele grozav de mari. . . 
57) Dar r&i mai ești (dar greii mai trăesce cine-va cu tine). 
58) (ironic) Nu te pot suferi; urtcios mai eşti ! 
59) (ironic) Te-aş vâri în sîn (se înțelege: ca să te încăldesc, ca să 

te ocrotesc), dar îţi sînt urechile prea mari și nu pot. 
69) liniştesce-te ; calmeză-te ; înceteză cu vorbele tale. 
61) Proverb prin care se arată nerecunoscința 6menilor către cei 

ce fac binele. Fă bine, ca să fii «bârfit» (ceriticaty) de cei-l-alţi. 
62) (ironic), Ai dreptate, măi Gerilă, dar nu pune lumea nici-un 

preț pe tine. 

63) firon.]. Dar cu. «flecurile» («nimicurile») pe care le spui. 
64) peste nisce «6meni buni» («eum se cade»). 
65) mâncai bătae până acum. Papară=un fel de mâncare din bucăți 

de pâine fiartă cu brânză la un loc. Acie întrebuințat în sensul figural, 
de «hătae» («trântelăy; «târnuelă»),



  

— Dar. nu mai taceţi, măi? că ia acuş trec cu pici6- 
rele prin pereţi şi es afară cu acoperemiîntul în cap, dise 
Lăţi-Lungilă &). Par'că nu faceţi a bine s1), de nu ve mai 
astâmpără dracul nici la vremea asta. Măi Buzilă, mi 
se pare că tu eşti tâtă pricina gâlcevii dintre noi? 
— Ba bine că nu, gise Ochilă. Are el noroc de ce are, 

dar sciit eti ce i-ar trebui. - 

— Ja să-i faci chica topor, spinarea dobă şi pântecele 

cobzăs8), dise Setilăs»), căci altmintrelea nici nu e de chip s'o 

scoţi la capet cu buclucaşul acesta 0). 
Gerilă, vedend că toți îi staii în potrivă, se mânie 

atunci şi unde nu trântesce o brumă pe pereți *:) de trei 
. 

  

66) lată cum e deseris Pasări-Lungi-Lăţilă saii Păscrilă mai nainte : 

«Şi mai “mergând ei o bucată, numai iată că vede Harap Alb altă «bâzdă- 

ganie» («fiinţă extra-ordinară») şi mai și: o pocitanie de om umbla 

cu arcul după vânat păsări. Şi-apoi chitiţi că numai în are se încheea 

meșteșugul şi puterea omului acestuia ? Ţi-ai găsit ! Avea un meşteşug 

mai drăcos şi o putere mai presus decât își pote dracul închipui : când 

voia, așa se lătia de tare, de cuprindea pămîntul în brațe. Şi altă dată 

așa se deșira şi se lungia de grozav, de ajungea cu mâna la stele, 

la sâre, și cât voia de sus. Şi dacă se întâmpla să nu nimerescă past- 

rile cu săgâta, ele tot nu scăpaii de dînsul: ţi le prindea cu mâna din 

shor, le răsucia gâtul cu ciudă, şi apoi le mânca așa crude, cu pene 

cu tot, 

67) Parcă faceţi a răii; par'că faptele ce le faceţi le faceţi ca să vi 

se întâmple r&ă, | 

68) la să-l iei de păr ca să i se ridice părul în sus în chip de topor, 

să-i dai câte-va în spinare ca într'o tobă și pătându-l să-l frângi așa 

ca pântecele să pară că e cobză. _ 

69) Iată cum ne este descris Setilă: «Şi mai mergând ei «o postată» 

(to bucată», co fâşie», «o suviţă)», numai iată Harap Alb vede altă mi- 

nunăţie şi mai mare: o arătare de om bă&use apa de la 24 de iazuri şi 

o gârlă pe care umblaii 500 de mori, şi tot atunci striga în gura mare, 

Că se usucă de sete, 
10) nici n'ai ccum să sfârşesci cu» 

(«căutătorul de certă») acesta. 

7]) trântesce mâniat (s'apucă să trântescă cu m 

pe pereţi, 

(«cum să scapi de») «buclucașul» 

ânie) un strat de brumă 

7
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palme de grâsă, de aii început a clănţăni şi cei-l-alţi de 
frig, de săria cămaşa de pe dinşii. 

— Na! încaltea v'am făcut şi eii pe obraz 12). De acum 
înainte, spuneţi ce vă place, că nu mi-a mai fi ciudă *2), 
dise Gerilă, ridend cu hohot. Ei, apoi ci-că să nu te 
strici de ris !... De Harap Alb, nu dic; dar voi, mango- 
siților şi farfasiţilor 4), de câte ori &ți fi dormit în stroh 75) 
şi pe târnomată %), să am ei atâția bani în pungă, nu 
mi-ar mai trebui alta. Ore nu cum-va v'ați face şi voi 
nisce feciori de ghindă, fătaţi în tindă că sinteţi obraze 
subțiri 11) 9 

— Jar cauţi semînță de vorbă 18), măi Buzilă? diseră 
cei-l-alți. Al dracului să fii cu tot nemul tei, în vecii ve- 
cilor, amin ! e 

— De asta şi ei mă anin %) şi me închin la cinstite 
fața vostră, ca la un codru verde, cu un poloboc de vin 
şi cu unul de pelin 0), dise Gerilă. Şi hai! de acum să dor- 
mim, mai acuş să ne trezim, într'un gând să ne unim, 
pe Harap Alb să-l slujim, cu toți prieteni să fim, căci, 
cu vrajbă5:) şi urgie, Raiul n'o să-l dobîndim. 

In sfârşit, ce-or mai fi dondănit ei s2) şi cât or mai fi 

PI 

72) m'am purtat şi ei cu voi, după cum «vă este obrazul» (după 
cum meritaţi»). 

73) că n'are să-mi mai fie necaz. 
74) netrebnicilor şi lăuâăroşilor. 
75) fân sai pae ce se aştern vitelor. 
76) pae. 

77) că sinteţi aboeri» (câmeni ce aii fost crescuți în belșug»), 
78) lar vrei «să te gâlcevesci» («să te iei la certă»), 
79) Expresie figurată : şi eii me agăj=şi ei dic tot așa (și eii sînt 

de părerea asta), | 
30) şi vă iubese cum aş iubi un codru. verâe în care aş merge să petrec cu un boloboc de vin şi cu unul de pelin. 
81) dușmănie (vrășmășie) însoţită de certă şi gâlcevă. 
82) ce-or mai fi cbombănit» (emormăit> ; «vorbit nedeslușit cu gând de certă») ei.
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dondănit, că numai iată se face diiiă!... Şi atunci cre- 
diciosul împăratului, credend că s'a curăţit 33) de ospeți, 
vine cu gândul să mdture scrumul afară, după rânduelă 84). 
Şi, când ajunge mai aprâpe, ce să vadă? Casa cea de 
aramă, infocată aşa de straşnic de cu seră, era acum totă 
numai un sloiii de ghisță şi nu se mai cunoscea pe din- 
afară nici uşă, nici uşori 5), nici grâtiis), nici oblâne 87) 
la fereştri, nici nimica, iar în lăuntru se audia un tără- 
doiiis5) grozav ; toţi bocăniaii s9) la uşă, cât ce puteaii, şi 
strigaii cât le lua gura, dicend: | 
— Nu sciii ce fel de împerat e acesta, de ne lasă fără 

schintee de foc în vatră, să degerăm aicea. Aşa sărăcie 
de lemne nu s'a mai veEdut nici la bordeiul cel mai să- 
răcăcios, Vai de noi şi de noi, că ne-a îngheţat limba 
în gură şi măduva în ciolane de frig! 
Credinciosul împăratului, audind aceste, pe d'o parte 

l-a cuprins spaima, iar pe de alta s'a îndrăcit de ciudă 2). 
Şi dă el să descue uşa, nu pote; dă s'o desprindă, nici 
atâta. Pe urmă, ce să facă? alergă şi vestesce împ&ra- 

Înannana I 

85) sa scăpat. 
84) Nu era întâiaşi dată că Impâratul-Roş își cinstia ast-fel ospeţii ; 

aşa că, îngrijitorul scia mai dinainte «rândutla» («ce-avea de făcut») de 

a merge să curețe odaia cea înfocată de «cenuşa» («serumul») rămasă 
din trapurile arse ale 6speţilor. , , 

85) usciori ; tocurile ușii ; îmbrăcămintea de pe dinăuntru a pereților 
unde se face o uşă, şi în care se bat țițînele, pe care se sprijine uşa, 

închidenda-se şi desehigendu-se, şi cârligul de care se prinde elanţa. 
86) ficrele ferestrei ; drugii de fieri ce se puneaii mai "nainte vreme 

în tocurile, ferestrelor şi care se mai pun și astădi la ferestrele caselor de 

fară și pe la închisori, ca să nu pătrundă în casă saii să 6să din tem- 

nită făcctorii de rele , . 
87) pleopele ferestrei. Uşile ce se pun pe dinafară dinaintea ferestrei 

pre a opri pe ri făcâtori de a intra în casă pe ferestră. 
88) larmă ; sgomot mare; gălăgie. 

89) bătea în ușă cu putere. , - tra 65- 
%0) Sa mâniat (a turbat; sa făcut fiere) de necaz în contra os 

Peților. - |
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tului despre cele întâmplate. Atunci vine şi împăratul 

cu o mulţime de Gmeni, cu cazmale?:) ascuţite şi cu 

cazane pline cu uncrop*) ; şi unii tăia ghicța cu cazmale, 

alții aruncaii cu uncrop pe la fițineles) uşii şi în borta 
cheii ; şi, după multă trudă, cu mare ce), hălăduesc 5%) 

de deschid uşa şi scot pe 6speţi afară. Şi, când colo ce 
să vedi? toţi eraii cu părul, cu barba şi cu mustă&ţile 
pline de promordcă), de nu-i cunosceai, 6meni sînt, 
draci sînt, or alte arâtări%). Si aşa tremuraii de tare, 
de le dârdâiau 5) în gură. Iară mai ales Gerilă par'că-l 
sghihuiai %) toţi dracii; posne 1%) făcea cu buzișorele sale, 
încât s'a îngrozit şi împăratul Roş, când l-a vădut făcând 
aşa de frumuşel :0:), | 

Atunci Harap Alb, eşind dintre dinşii, se înfăţişeză 
cuviincios înaintea împăratului, dicând : | 

— Prea Înălțate Impărate! Luminarea sa, nepotul prea 
“puternicului Verde-împărat, m'a fi așteptând cu nerăb- 
dare... De acum înainte cred că mi-ţi da fata, ca să vă 
lăsăm în pace şi să ne ducem în treba nostră. 

— Bine, voinice, dise împăratul, uitându-se la dinşii 
cam acru dre-cum 12); a veni ea şi vremea aceea... Dar 

  

91) un fel de sapă al cărei tăiș nu e pus perpendicular pe câdă, 
ci în aceeaşi linie cu câda. Slujesce mai mult la săpatul şanţurilor şi 
al pămiînturilor «nelucrate» (cînţelenite»), 

92) căldări mari pline cu capă căldicică» («unerop» ; «încrop»). 
93) cârligele de fier în care se pun balamalele ușii și împrejurul 

cărora acestea se pot înverti, învârtind şi uşa odată cu ele. 
94) cu mare greutate, . 
95) isbutesc ; ajung să; reușesc (barb.) ; le succede (barb.). Inainte 

vreme, «a hălădui» (arhaism/ = «a scăpa». 
96) brumă. o : 
97) fantome ; fantasme ; stafii ; specltri ; strigoi. 
98) făceati sgomot isbindu-și dinții unii de alții. 
99) par'că-l chinuia trăgendu-l şi împingendu-l în tote părţile. 
100) minunaţii ; năsdrăvanii. : 
101) firon.] strâmbându-se aşa de urit, , 
102) cam «urit» (ceu necaz şi r&utate» ; «cu ciudă şi scârbă»).
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acum deodată, ia să ospetaţi ce-va, ca să nu diceţi că 
ați eşit din casa mea, ca de la o casă pustie. 

— Par'că v'a eşit un sfint din gură 1%), Luminate Im- 
pirate, dise atunci Flămândilă, cd ne chiordesc maţele 

de fome 10), | | 
— Pote ni-ţi da şi ce-va udelă 1%), Măria Ta, dise Setilă, 

că ne sfârâe gâtlejul de sete. ” 
— la lăsaţi, măi, dise Ochilă cliopocind mere din 

gene 19), că Luminarea Sa scie ce ne trebue. 

— Aşa cred şi ei, dise Lungi-lăţilă, dor da puterea 

hi am cădut la casă împerătesed 17); şi nu vE temeţi, că 
are Inâlţimea Sa atâta purtare de grijă, ca să nu fim 
chinuiţi cu frig, cu fome şi cu sete. 
— Mai r&mâne îndoelă despre asta ? dise Gerilă, tre- 

murând. cumplit. Dar n'aveţi sciinţă că Inălţimea Sa este 

tata flămândilor şi al însetaţilor? Şi tocmai asta me 
bucur şi eii, că de-abia m'oiii mai încăldi o lecă, bend 

sângele Domnului 105). | 
— Bi, tacă-vă gura de-acum dise Flămândilă. Destul 

e o mâciucă la un car de lei). Nu tot cetăraţi 110) pe 

  

103) Mi-a făcut aşa de mare plăcere vorbele Măriei Tale, ca și cum 

aș fi vegut eşind din gura Măriei Tale, un sfint. j 

104) (expresie josnică) că nu mai putem (că sîntem morţi) de tome 

. 105) (expresie glumeță) vin; băuturi spirtâse ; băutură; p&uturică ; 

Sângele Domnului, 

106) clipind într'una din genele cele mari ; 

perindu-și mereii ochii cu genele lui cele năprasnice. 

107) căci, ala urma urmelor» (în definiliv»; «precum se vede») «am 

Înnemerit» (cam venit în gazdă»; esîntem âspeți») la un palat împărâte e 

108) se înţelege «Domnului nostru Isus Christos», al cărui sânge ese 

simbolisat» («este înlocuit» ; ceste arătat») prin vinul dia «cumin 

tură» (egrijanie»). Vegi și 105. 
109) Proverb prin care arătăm că SI 

cerere sati poruncă, pentru ca cine-va să săvârşescă ce-) 

destul o amăciucă» (eciomag», «bâtă», «băț avend un captt $ 
flat») pentru ca cu ea să spargi un car de 6le. j 

110)-Nu tot ceicăliţi» (necăjiţi cu vorbă multă»). 

acoperindu-şi şi desco- 

e destul o singură rugăciune, 

va, precum € 

ros şi um-
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Măria Sa, că om e dumnialui 1)... Pentru nisce sărăcuți 

ca noi e greii de făcut trebi de acestea. Dar la o împă&- 
răţie, ca cum te-ar pişca un purice, nu se mai bagă 
în semă. 

— Din partea mea mâncarea-i numai o zăbavă 112) : bău- 
turica mai este ce este, dise Setilă; şi aş ruga de Lumi- 

narea Sa că, dacă are de gând a ne ospăta, după cum 
sa hotării, apoi sd ne îndesescă mai mult cu udela, pentru 

că acolo stă totă puterea şi îndrăsnela ::3). Vorba ceea: 

dă-i cu cinstea să picră ruşinea 114). Dar mi se pare că 

ne-am prea întins cu vorba, şi Luminarea Sa nu scie cum 
să ne mai intre în voe. 

"— Acum, de ne-ar da odată ce ne-ar da, dise Flămân- 

dilă, căci m€ râde la inimă, de fme ce mi-e. 
— Ja mai îngăduiţi. o lecă, măi, dise Ochilă, că dor 

nu v'aii mas şorecii în pântece 415). Acuş s'or şi aduce bu- 
catele şi vinul, şi numai de-aţi ave pântece unde să 
le puneţi. 

— Îndată vi sa aduce şi demâncare şi băutură, dise 
Imp&ratul, numai de-aţi pute dovedi e) cât vă voii da 

= 

111) că dumnialui e om care înțelege datoria şi cuviința. 
112) mâncarea e numai o «pierdere de vreme» («zăbavă» ; «zăbo- 

vială»), 

113) Să ne trimâtă mai des băutură, pentru că numai băutura face 
pe om mai puternic şi mai îndrăsneț. Acâstă vorbă a lui Setilă nu-e 
decât pe jumătate adevărată, dedrece se scie că omul cu cât e mai 
bât cu atât e mai puţin puternic, de şi e adevărat că se face mai în- 
drăsneţ. 

114) bea mereă ca să ajungi să nu-ți mai fie rușine.—Este un pro- 
verb prin care Românul biciuesce pe bețivi, arătându-le unde-i duce 
beţia. 

115) Ia «n'o luaţi aşa de repede» (fiți mai pacienți»; «nu fiți așa de 
nerăbdători»),* măi, dise Ochilă, că dâr n "aveţi stomacul aşa de gol, ca şi 
cum şrecii ar fi rămas peste nâpte într'însul şi ar fi mâncat tot ce-ați 
mâncat asâră. 

116) numai dacă veţi put& «să resbiți» (asă mâneaţi»).
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ei. : că de nuțţi fi mâncători şi b&utori buni, v'aţi găsit 
beleiia cu mine... nu vă pară lucru de şagă. 

— De ne-ar da Dumnedei tot atâta supărare, Lumi- 
narea Vâstră, dise atunci Flămândilă, ţinendu-se cu mâ- 
nele de pântece. 

— Şi Inălţimii Vostre gând bun şi mână slobodă 111), 
ca să ne daţi cât se pote mai multă mâncare şi b&utu- 
rică, dise Setilă, căruia îi lăsa gura apă, că din mâncare 
şi b&utură las”, dacă ne-a întrece cine-va ; numai la trebă 

nu ne prea punem cu toți nebunii 115). 
Imp&ratul tăcea la t6te aceste, îi asculta cu desgust şi 

numai înghiţia noduri. Dar, în gândul să&ii: 

— Bine, bine ! cercaţi voi marea cu degetul 113), dar ia 
să vedem, cum iţi da de fund: VE vor eşi ele tote aceste 
pe nas 12). După aceea îi lasă şi se duce în casă. 

In sfârşit, nu trecu mult la mijloc, și numai, eacă, li se 
aduc 12 harabale 12!) cu pâne, 12 ialovițe 122) fripte şi 12 
buţi pline cu vin de cel hrănit 123), de care cum bei câte 
o lecă, pe loc ţi se tae picidrele 124), îţi sticlesc ochii în 
cap 1%), ţi se înclee limba în gură şi începi a bolborosi 

117) mână darnică (se înţelege: asă vă dea»). 

118) (expresie ironică) numai să lucrăm ne este grei ; numai la lucru 

nu ne luăm la întrecere cu nebunii care lucreză.—Prin acestă expresie 

Românul își bate joc de cei leneşi şi care adesea îndrăsnesc să facă 

nebuni pe Gmenii vrednici, cărora le este drag lucrul. 

119) încercați voi să vă puneţi cu mine care sînt de-o sută de ori 

mai grozav decât voi; cercaţi vol să faceţi cu netrebnicia vostră ceea-ce 

puternicia mea vă va da să faceţi, 

120) VE veţi căi voi de tâte câte le faceţi; veţi dice vai şi amar'că 

" aţi încercat să vă puneţi cu mine. 

121) care mari de cărat. 

122) junici ; vaci tinere. 

128) vin vechiu. 

124) înaată încep «să nu te mai 'ţină» (asă ţi se înmâe») picidrele, 

125) ochii încep să-ți lucâscă în cap de ameţela beţiei. 
. .
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turcesce 125), fără să scii bechii 127) măcar. Plămângilă şi 

Setilă diseră atunci celor-l-alţi: 

— Măi, mâncaţi voi întâi şi beţi, cât veți pute, dar nu 

cum-va să vă puneţi mintea 1%) cu totă mâncarea şi b&u- 

tura, c'apoi al vostru e dracul? 129). 

Atunci Harap Alb, Gerilă, Ochilă şi Păseri-Lăţi-Lun- 

gilă se pun ei de ospăteză şi beaiă, cât le trebue. Dar ce 

are a face ? Par'că nici nu se cunoscea de unde ait mâncat 

şi aii băut, că dor mâncare şi băutură era acolo, nu şagă ; 

dă! ca la o împerăţie. 

— Hai! ia aaţi-vă& de o parte, măi păcătoşilor, că numai 

ați crâmpoțit mâncarea 1%), diseră atunci Flămândilă şi 

Setilă, care aşteptaii cu neastâmpăr, fiind rupți în coş 11) 

de fome şi de sete. 
Şi atunci, unde nu începe Flămângilă a cărăbăni deo- 

dată în gură câte o haraba de pâne şi câte o ialoviță 

întregă, şi repede mi ţi le-a înfulicat 1%) şi le-a forfecat 12), 

de parcă n'aii mai fost. Iară Setilă, dând fundurile 

afară de la câte o bute, horp !13:) ţi-o sugea dintr'o sin- 
gură sorbitură, şi repede-repede mi ţi le-a supt pe tote 

126) a vorbi tureesce. Când un Român aude pe cine-va vorbind tur- 

cesce i se pare că «bolborosesce» («ţişnesce apa cu bobâce saă băşici»; 

«face ca curcanii»). 

127) boacă ; nimic. 

128) dar nu cum-va să vă puneţi tâte puterile («să căutaţi să mân- 

caţi cu îndârjire»). 

129) că atunci «vai de voi» («vă snopim în bătăi»; «vă batem pe 

rudă pe semînţă»; «vă cotonogim»). 

130) ati ciupit din mâncare; ați sfârticat mâncarea ; aţi sfăşiat ică 

şi colo fără să se vagă că'aţi mâncat din ea; aţi ciopârţit-o. 

131) fiind prăpădiți (simțind durere) la «coşul pieptului» «partea ce 

desparte stomacul de plămân» ; «diafragmă»; alingurea»). 

132) înghițind «repede şi pe nemestecate» («lacom»). 

” 133) le-a mâncat; le-a mistuit. | 
134) Interjecţia prin care se imiteză sunetul ce face un om când sârbe 

cu lăcomie o băutură 6re-care,
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dearândul, de n'a mai rămas nici picătură de vin pe 
doge 135). 

După acea Flămândilă a început a striga în gura mare, 
că more de f6me, şi a asvârli cu ciolane 156) în Gmenii 
împerătesci, care eraii acolo de față. 

lar Setilă striga şi el, cât putea, că crapă de sete şi 

asvârlea cu doge şi cu funduri de poloboc în tâte păr- 

ţile ca un nebun. 
Imp&ratul atunci, audind vuet tocmai din casă, ese afară ; 

şi, când vede aceste, îşi pune mânele în cap de necaz. 

— Măi, măi, măi! aceştia-s curat sărăcie trimisă de la 

Dumnedeii pe capul meii ! — dise împeratul în sine, plin 
de amărăciune. Mi se pare, că ia! acum mi-am dat şi 
eii peste omeni. | | 

Harap Alb ese atunci din mijlocul celor-l-alţi şi iar se 

înfăţişeză înaintea împăratului, dicând : 

-— Să trăiţi, Luminate Impărate! de acum cred că 

mi “ţi da fata, ca să vă lăsăm în pace şi să ne ducem în 

treba nostră, căci nepotul împăratului Verde ne-a fi aştep- 

tând cu nerăbdare... 
— A veni ea şi vremea aceea, voinice, qise împăratul, 

îngânând vorba printre dinţi, dar până atunci mai este 

încă trebă. Iată ce aveţi de făcut: fata mea are să se 

culce desară, unde se culcă totdâuna, iar voi să mi-o 

strejuiți 131) totă n6ptea. Şi, dacă mâne dimineţă s'a afla 

tot acolo, atunci pote să ţi-o daii; iară de nu, ce “i păți, 

cu mine nu “i împărți...) înţeles-aţi ? 

— Să trăiţi, Luminate Imperate, răspunse Harap Alb, 

numai de n'ar fi mai multă întârdiere, căci stăpânul me 

  

135) scândurile prin a căror strinsă alăturare se face pereţii buţiilor. 

136) 6se lungi şi grose. 

137) voi «să mi-o păziţi» 

138) ce vei «păţi» («pătimi») n 

păţi va fi aşa de r&ii că numai un â 

să-l sufere, 

(«să fiți de pază») să nu fugă. 

umai tu vei păţi. Adică lucrul ce va 

ltul decât cel ce vorbesce va trebui
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aşteptă, şi grozavă urgie potă să cadă pe capul meit, din 
astă pricină. 

— Stăpână-teii ca stăpână-teii 59); ce ţi-a face el, asta-i 
deosebilă de başca 14), dise împăratul, uitându-se chioriş 
la dinşii. lee-vă măcar şi pielea qe pe cap, ce am eii de 
acolo ? Insă pe mine căutaţi să nu m& smintiţi; fata şi 
ochii din capu), căci atâta vi-i lecul : v'aţi dus pe copcă 142), 
cu t6tă smichiria 145) vâstră. 

După acesta, împăratul îi lăsă încurcaţi şi se duse la 
ale sale. 

— Aici încă trebue să fie un drac la mijloc 14%), dise 
Gerilă clătinând din cap. 

— Ba încă de cei bătrâni, săgeta de ndpte145) şi dracul 
cel de amicdă-di 145), răspunse Ochilă. Dar nu şa juca el 
mendrele îndelung 1:7), aşa cred ei. 

În sfârşit, durai vurai 148), sera vine, fata se culcă şi 

  

139) «Stăpână-tăti» e o formă populară pentru «stăpânul tăi». Cu 
stăpână-tăă vei ave socotela pe care tu o scii și de care mie nu-mi pasă. 
140) ce-ți-o face el este ce-va «deosebit» (e«başea», «separat». Expresia 

« deosebită de başea» este un pleonasm (o repetire a aceleeaşi idei), 
141) ori mi-aţi scâte ochii, ori nu mi-aţi face ceea-ce cer în privința 

fetei — tot una e. 

142) v'a luat «Aghiuţă» («dracul»); o s'o păţiţi răă de tot, ca şi când 
ați fi cădut în mâna «Necuratului» («Diavolului»; «Dracului»), 

143) smecheria ; șiritlicul; abilitatea. ” 
144) Aici trebue să fie iarăşi „0 cursă în care vrea să ne facă să 

cădem. 

, 

145) strige; una din fiinţele r&ă făcâtâre cunoscute sub numele 
de Ele. 

146) Se presupune că dracul cel ce stăpânesce la Miadă-di este mai 
grozav decât cei-l-alţi. 

147) Dar enu-şi v 

vreme la largul săi» 

să facă»), 
148) Vorbe onomatopoetice prin care se arată că s'a mai vorbit și sa mai făcut lucruri neînsemnate până ce s'a ajuns la un fapt pe care 

povestitorul îl crede vrednic de spus, 
” 

a face multă vreme mendrele» (anu va mai fi multă 
3 «nu va mai pute face multă vreme ceea-ce cuteză
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Harap Alb se pune de strajă chiar la uşa ei, iară cei- 
l-alţi se înşiră tot câte unul-unul până la portă, după 
poruncă. 

Şi când, pe aprope de miedul-nopţii, fata împăratului 
se preface într'o păstrică şi sboră nevădută prin cinci 
str&ji. Dar când ajunge pe la str&jerul Ochilă, el, sirei- 
canul, mi ţi-o vede 149) şi dă de scire lui Păstrilă, dicend: 

— Măi, fetişora împeratului ne-a tras butucul 150). A; 

dracului sgâlie de fată): sa prefăcut în păstrică, a 

sburat ca o săgetă pe lângă cei-l-alţi, şi ei habar n'ait , 

despre asta. Ei apoi? Lasă-te în sema lor, dacă vrei să 
r&mâi făr' de cap. De-acum, numai noio putem gâsi şi 

aduce la urma ei. Taci molcum 12) şi haidem după dînsa. 
Eu ţi-oi arâta-o, pe unde se ascunde, iară tu să mi-o. 

prindi, cum ţi-i meşteşugul, şi să-i strâmbi gâtul o lecă, 

să se înveţe ea de altă-dată de a mai purta lumea pe 
degete. 

Și atunci odată şi pornesc ei după dinsa şi nu merg 

tocmai mult, şi Ochilă dice: 
— Măi Păstrilă, eacătă-o, ia ! colo în dosul pămîntului, 

tupilată sub umbra epurelui 152)! Pune mâna pe diusa şi 
n'o lăsa! 

Păscrilă atunci se lăţesce, cât ce pâte, începe a bojbăi 15%) 

prin tote buruenele; şi, când să pună mâna pe dinsa, 
zbâr! pe vârful unui munte şi se ascunde după o stâncă. 

  

149) el, sărăcanul, a putut-o vede. — «Sărăcanul» sau «sireicanul»- 

arată admiraţia povestitorului pentru o persnă care, de obiceiă des- 

pretuită, e în stare să facă totuși multe fapte însemnate. 

150) ne-a tras pe sfâră; ne-a păcălit; ne-a înșelat, 

151) A dracului «şerpâică» (afiinţă rea şi neastâmperată») de fată. 

152) liniştit; fără să dici nici câre. 

153) Colo pe după pămînt, ascunsă sub umbra epurelui (un fel de 

buruână). Din acestă imagine vedem că ideea de rotundime a pămin- 

tului nu e tocmai streină de înțelegerea poporului. 

154) A căuta, pe nevădute, încâce şi încolo ; a cotrobăi,
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— Ecâtă-o-i155) măi, colo în vârful muntelui, după stânca 
ceea, dise Ochilă. 

Păscrilă atunci se înalţă puţin şi începe a cotrobăi 156) 
pe după stânci ; şi, când să pună mâna pe dînsa, zbâr! 
şi de acolo şi se duce, de se ascunde tocmai după lună. 
— Măi Păserilă, eacătă-o-i colo după lună ! dise Ochilă ; 

căci nu pot eii s'o ajung, să-i daii o scărmenătură bună 157) 
Atunci Păsărilă se deşiră odată 135) şi se înalţă până la 

lună. Apoi, coprindend luna în braţe, găbuesce 15) păsă- 
rica, mi ţi-o înşfacă:%0) de câdă şi cât pe ce să-i sucescă 
gâtul ! Ea atunci se preface în fată şi strigă înspăimântată : 

— Dăruesce-mi viţa, Păstrilă, că te-oi dărui şi ei cu 
milă şi cu daruri împărătesei, aşa să trăesci! 

— Ba că chiar, că erai să ne dăruesci cu milă şi cu 
daruri împerătesci, dacă nu te vedeam când ai paşlit-o 161), 
farmazonă ce eşti 152)! dise Ochilă. Sciii că am tras o 
durdură '52) bună, căutându-te. la mai bine, ai la culcuş, 
că se face diită acuş. Ş'apoi ce-a mai fi, a mai fi. 

Și odată mi ţi-o înşfacă ei, unul deo mână şi altul 
de cea-l-altă şi hai, hai... hai, hai... în dori de ditiă 
ajung la palat; şi, trecând cu dinsa, printre str&ji, o silesc 
să intre în odaea ei, tot cum a eşit. 

— Ei, Harap Alb, dise Ochilă, dacă nu eram ei şi cu 

  

155) Formă populară pentru «eacată-o). 1 scurt de la sfârșit nu 
represintă nici-o idee ca şi «ăi» din «augi-l-ăi». Vedi 50. 

156) Vegi 154. 
157) să o trag ae păr niţel ; să-i trag o bătăiuşcă'; s'o târnuesc nitel. 
158) se deşiră («se lungesce desgrădinându-şi 6sele») «pe neaşteptate» 

(crepede-repede»). 
159) pune mâna pe; prinde; găsesce și prinde. 
160) mi ţi-o apucă cu putere. 
161) (iron.) Aşa e, era să vedem noi mila și darurile împărătesci, dacă nu te vedeam, când «ai pașlit-o» (cai dispărut odată»: ; «ai luat-o la sănătâsă»; 

ai şters-o»)! — Dicând așa, Ochilă vrea să înţelegă toemai contrariul. 162) fermecătore ; vrăjitore, 
163) tremurătură ; neliniște ; frică.



  

  

  

27] 

Păstrilă, ce făceaţi voi acum ? Eaca aşa : totomul are un 

dar şi un amar ; şi unde prisosesce darul, nu se mai bagă în 

semă amarul 18%). Amar era să fie de voi, de nu eram noi 

amândoi. Şi cu străjuirea vostră, era vai de pielea nostră ! 

Harap Alb şi cei-l-alţi, ne mai având ce dice, plecă 

capul ruşinaţi, mulţumind lui Păs&rilă şi vestitului Ochilă 

căci le-ai fost ca nisce îraţi. 

Şi atunci, numai eaca şi împeratul vine, iar Harap 

Alb se înfăţişeză înaintea lui, dicend: 

— Luminate Imperate, de acum cred mi'ţi da fata, 

ca să vă lăsăm în pace şi să ne ducem în treba nostră. 

— Din partea mea poţi s'o iei de-acum, Harap Alb, 

dice împăratul, ovilit 1) şi sarbed 16) la față de supărare 

şi ruşine ; dacă n'a fost ea vrednică să vă răpue capul, 

fii măcar tu vrednic s'o stăpânesci, căci acum ţi-o dait 

cu totă inima. 
Harap Alb mulţumesce atunci împeratului şi apoi 

dice fetei : | 

— De-acum putem să mergem, căci stăpânul mei, 

Luminarea Sa nepotul împăratului Verde, a fi îmbătrânit 

aşteptându-mă. 

— Ia mai îngăduesce puţin, nerăbdătorule, dise fata 

împ&ratului, luând o turturică în braţe, spunându-i nu 

sciii ce la ureche şi sărutând-o cu drag; nu ie grăbi 

aşa, Harap Alb, că te-i pripi!4). Stăi, că mai ai şi cu 

mine o lecă de vorbă:s) înainte de pornire, trebue să 

  

164) ori-ce om are parte de bune şi de rele; şi când cele bune sînt 

mai mari, nu se mai socotesc cele rele. —— Ochilă vrea să spue că de 

nu eraii el şi cu Păsărilă de partea cea bună, nenorocirea ar fi cădut 

pe capul tovarășilor; dar aşa, ai fost ei şi-a înlăturat nenorocirea, 

şi-acum nu mai ţin în socotelă nenorocirea ce era să dea peste toți. 

165) ofilit ; vestejit; tras la faţă şi galben; slăbit. 

166) fără viaţă ; pipernicit. 

167) m'o lua lată, Harap Alb, că o laşi negrăpată ; graba strică treba, 

“Harap Alb; ia-o mai domol, dacă nu vrei să te potienesci şi să cagi. 

168) niţel de lucru; niţică trebă.
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mergă calul t&i şi cu turturica mea, să-mi aducă trei 
smicele de mer dulce şi apă vie şi apă mortă de unde se 

"bat munţii în capete 15). Şi, de-a veni turturica mea îna- 
inte cu smicelele şi apa, ia-ți nădejdea despre mine, căci 
nu merg, ferescă Dumnedeii ! Iară de-i avea noroc şi-a 
veni calul t&ii mai întâi şi mi-a aduce cele poruncite, 
să scii că merg cu tine or unde m&'i duce; sa mântuit 
socotela 110), 

Și atunci odată pornesc şi turturica şi calul, fugând pe 
întrecute, când pe sus, când pe jos, după cum cerea 
trebuinţa. 

Dar turturica, fiind mai uş6ră, ajunge mai înainte ; şi, 
pândind tocmai când era sdrele în cruce 111), de se odih- 
niai munţii numai pentru o clipă, se repede ca prin 
foc 12) şi ia trei smicele de măr dulce şi apă vie şi apă 
mortă ; şi apoi, ca fulgerul, se întârce înapoi, Şi, când pe 
la pârtia munţilor 113), calul îi ese înainte, o popresce 114). 
în cale şi o ia cu măgulele 115), dicându-i : 

— Turturică-rică, dragă păstrică, ad 115) la mine cele 
trei smicele de măr dulce, apa cea vie şi cea mortă, şi 
tu du-te înapoi de-ţi ia altele şi mă “i ajunge pe drum, 
căci eşti mai sprintenă decât mine. Hai, nu mai sta la 

  

169) trei țăndări de măr ce face mere dulci şi apă vie (cu care po- 
porul crede că se învicză morţii) şi apă mârtă (cu care poporul crede 
că se opresce sângele din curs şi se lipesc la loc bucăţile tăcte din trup, 
de unde munţii se isbese unii cu alţii (iarăşi o credință a poporului). 

170) atunci totul s'a sfârşit; nu mai am nimic de gis. 
171) pe la amiadi, când direcția srelui face cruce cu mâinele nostre 

întinse, una spre Răsărit şi alta spre Apus. 
172) precum trece de repede cine-va prin foc, ca să: nu se ardă, 

aşa a trecut păsărica printre cei doi munți care se isbiat unul de altul. 
173) pe la deschigătura ce lăsase munţii între ei când se odihniai. 
174) o opreşte ; o ține în loc. 
175) o ia cu şosele şi momele ; începe «s'o măgulescă» («s'o ameţescă 

cu vorbe dulci» ; «s'o încânte»). 
176) Imperativ presinte neregulat de la ca aduce».
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îndoelă şi dă-mi-le, căci atunci are să fie bine şi de slă- 
pânu-meii şi de stăpână-la, şi de mine şi de tine; iară, 

de nu mi le'i da, stăpânu-meii, Harap Alb, este în pri- 
mejdie, şi de noi încă n'are să fie bine. 

Turturica, par'că n'ar fi voit, dar calul n'o mai întrebă 

de ce-i cojocul1"1) ; se repede şi-i i-a apa şi smicelele cu 
hapca 18), şi apoi fuge cu diînsele la fata împăratului şi 
i le dă de faţă cu Harap Alb. Atunci lui Harap Alb i 
sa umplut inima de bucurie. 

Vine ea şi turturica mai pe urmă, dar ce ţi-e bună 119)? 
— Alei, cine mi-ai fost 130) ! dise fata împeratului ; dar - 

bine m'ai vîndut? Dacă e aşa, hai pornesce chiar acum 
la- împe&ratul Verde şi vestesce-i că venim şi noi în urmă. 

Atunci turturica pornesce, iară fata împăratului înge- 

nunche dinaintea idfână-sări 181) şi dice: 
— Binecuvintâză-mă, tată, şi r&mâi sânătosl Se vede 

că aşa mi-a fost sortit:*2) şi n'am ce face; trebue să 

merg cu Harap Alb, şi pace bună. 
După acesta, îşi a cele trebuitore la drum, apoi înca- 

lecă şi ea pe un cal năsdrăvan și stă gata de pornire. 
Iară Harap Alb, luându-și 6menii săi, încalecă şi pornesc 

spre împărăție, Dumnedeii să ne ţie, că cuvintul din 

poveste înainte mult mai este... 
J. Crengă. 
(1837—1889). 

OBSERVARE. _ primele patru bucăţi ale părţii II (No. 69, 

70, 71, 72) le vom da elevilor să le citească şi să le resume în tim- 

pul vacanţiei Crăciunului ; iar cele-l-alte patru (No. 73, 74, 75, 76), 

în vacanţa Paștelui. 
PS PP 

177) nu mai zăbovesce; nu se mai uită la eprotestările» (cîmpotri- 

virile») ei. 
178) cu sila; cu violența. 

179) dar la ce mai slujesce ? (uee-o să mai facă dacă a venit 7»). 

180) rea mi-ai fost | Ai fost mai rea decât m'aș fi aşteptat! 

181) Formă populară pentru «tatălui săi». Vedi 139. 

182) mi-a fost ursit. . 

13 . 
Carte de citire clasa I!, Dragomirescu.
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