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CELE DOUĂ SURORI 
SAr 

FRUMOSA ŞI URITA 

F 

Cele două surori, 

Aurelia. fată de cinci-spre-dece. ani, sta îna- 
intea, oglindii şi se privia mereă într insa, admi-. 
rându-şi faţa rotundă şi părul cel frumos, care 
cădea'n crețuri pe umerii ei mai albi de cât nin- 
sorea. Nici una din amicele şi cunoscutele sale nu 
era; atât de frumosă ca dinsa; de aceea se şi ţinea 
forte mândră. 

— Nu te mai îmbraci? 0 întrebă soră-sa Lu- 
creţia, care nu se bucura, de darul frumuseţii şi 
n'avea, deprinderea să-şi perdă timpul cu cătela. 

— Ba da, o să m mbrac; dar ta? 
— ME grăbesc să-mi termin rochia, răspunse 

Laucr pa care de câte-va dile lucra la dinsa fără - 
prege
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— Dra agă Lucreţio, dise Aurelia cu un zimbet; 
despreţuitor, ci nu sei unde ţi-a fost ochii, când 
ai ales o rochiă aşa de urită! Coldrea asta nu se 
mai portă şi desemnul e pre închis, fără gust. 
Nică-o-dată nu mi-ar veni să es în lume c'0 ase. 
menea rochiă... de și nică a mea nu este mai fru- 
mOSă ! urmă ea suspinând. 

— Dar ce trebuinţă avem noi de haine mai lu- 
»x6se? Rochiile ne sunt simple, însă curate; ce 

vrei mai mult? S'apoi nu ne pre aflăm în niscari- 
xa relaţiuni întinse cu lumea. 

— Tot aşa-nii vorbescă! Tu te porţi mai aspru 
cu mine de cât cu alții. Daca ţie nu-ţi place să te 
gătesci, par 'că nimeni nu trebue să se mai gătescă,. 
Ce răii e să-i placă cut-va a se îmbrăca, cuviincios ? _ 
Mie mi-ar fi rușine să mă arăt în lume cu atâta, 
neîngrijire ca tine. 

— Dragă Aurelio, ai cuvânt să te plângă de 
mine, căci Vatâtea ori am vorbit despre nemăsu- . 
rata-ţi aplecare spre gătâlă. Îmi pare răi însă că 

+ mustrările mamei şi consiliile mele aii rămas până, 
_ acum deşârte ; de aceea te îndemn ca, pe viitor să 

ţii mai bine sâma, de dinsele. 
_— Consiliile tale! îi răspunse Aurelia cu un ton 

batjocoritor. Dar de când sunt eit datore să ascult 
de tine, predicatâre neobosită? Dâmna 'Lufescu,
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femeiă cu multă judecată şi cunoscută pentru bu- 
nu-i gust, gicea mai de-unăgi că stima şi conside- 
raţiunea, ce ne-arată alţii, atirnă mai mult de în- 
grijirea ce punem spre a ne găti. Şi e forte ade- 
vErat, căci persânele pre simplu îmbrăcate sunt. 
tot-(Va-una, privite cu despre, trec în ochii Gme- 
nilor ca nisce ființe sărăcăciose sati ca nesimţitore. 

— Bii cred că nu trebuie să se turbure nimeni 
de opinia celor ce se uită numai la exterior ; de 
aceea ţiii pr puţin la o ast-fel de. opinie. 

— Şi chiar ai cuvânt să te porți ast-fel! 
Înfumurarea îi împetrise aşa, de timpurii inima, 

încât nu se mai sfia să atingă simţibilitatea, surorii 

7 

sale. Lucreția, din contra. îi răspunse cu o blân- - 
deţe ingerescă,: 

— Vrei să dici că nu sunt frumâsă? O sciii de “ 
mult, căcă oglinda mi-o spune în tâte dilele, dar 
să nu cregi că-mi pare răi, ori că mă simt neno- 
rocită pentru acâsta. 

— Esti pre înţelâptă şi vorbescă ca, din carte ; 
insă, când te aud, nu mă pot opri de a mă gândi 
la fabula vulpei cu strugurii, pe care-i găsia, pre 
necopţi, fiind-că nu putea s'ajungă la dinşii. Dar 
să lăsăm asemenea, convorbiri nefolositore şi gră- 
besce-te să te'mbracă, fiind-că peste puţin o să ne 
vină musafiriă.
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— Musafirii vin peste o oră, așa că o să-mi pot 
termina rochia şi să lucrez apoi la hăinuţa bietei 
copile a văduvei, pe care am primit'o să locuiescă, 
la noi, căci e trenţărâsă, şi tremură de frig. 

— AI destul timp, ca'să te ocupă şi cu d'alde- 
astea. Adi e di de sărbătâre pentru noi. Eu, îţi 
spun drept, nu simt nici o plăcere să pun mâna 
pe ac... 

— Am să mai lucrez trei pătrare de oră, ş'apoi 
o să mă îmbrac; îmi sunt de ajuns dece minute. 

— Tă cum vrei! E cu neputinţă să'nţeiegi de 
cuvânt! 

Aurelia mai stete cât-va înaintea oglindă, în- 
torcendu-şi capul când la drâpta, când la stânga, 
ca să vază, daca părul îi era bine aşedat; apoi, 
după ce'şi. termină gătela, se duse în salon ca să 
aștepte pe invitaţi. Lucreția rămase la lucru cu 
multă stăruinţă. 

II. 

„ Destiiinuirea,. 

Petrică, fratele mai mie al Aureliei, când o vădu 
aşedendu-se cu mândriă pe un scaun Şi în neas- 
tâmpăr pentru întârdierea invitaţilor, îi dise de 
departe:



SAT FRUNMOSA ŞI CRITA | 9 

— Hee, dar ce gigea eşti astăgi! Te-ai gătit cu 
atâta îngrijire, ca şi când am aştepta să ne vină 
cincă-deci de persâne, pe când scii bine că o să 
vină numai un amic al tatii cu soţia și cu două 
fete. Şi mi se pare, dragă Aurelio, că n'o să-ți pr 
ste bine cu panglicele, cu mărgăritarele şi cu peț- 
tenul t&ii de aur fals. Familiei Fluvianu îi place 
modestia şi simplitatea, de şi are destulă avere. 

— Dar tu, limbutule? O să treci ca, nerod cu 
nesăratele-ţi observaţiuni. D'aci inainte vedi de 
tine şi nu te mai amesteca în afacerile altora. Nu 
cum-va cregi tu că ași put să es în lume cu vest- 
minte destrăbălate ca ale tale? Daca nu mă vei 
lăsa în pace, o să mă plâng tatii, ca să-ţi de o 
bună lecţiune. 

— O ho, tu oiei la serios! îi răspunse spulbe- 
raticul frate, învertindu-se întrun picior. Daca e 
aşa, nu-ți mai spun ce-am audit vorbindu-se des- 

“pre tine, acum câte-va dile... 
-— Dragă Petrică, tu sciă cât de mult ţii la tine; 

spune-mi, rogu-te, ce-ai audit? | 
— Vegi? Ei nu sunt aşa de indărătuie cun 

eşti tu, când e vorba să afli ceva de la mine. EX 
bine, ascultă să-ți spun. Etă ce diceaii: < Aurelia 
asta e torte îngâmfată de frumuseţea ei şi din di 
în di devine mai nesuferită, căci frumuseţea fără
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modestie e mai mult un răi de cât un bine.> De 
Şi vorbiaii încet, ei am audit tot! 

— "Trebuie să fi fost sait nisce nerogi sai nisce 
sluţi de uriţeniă. Vorbesc ast-fel numai din invidiă! - 
rEspunse ea, muşcându-și buzele de supărare. 
— Ba nu sunt nici nerodi, nică uriţi, ci per- 

s6ne a căror părere este de mare greutate pen- 
tru tine. 

— Te încredinţez că nică nu mă turbur de ideea 
ce şi-ail format despre mine, nică nu voiit să-i fac 
a şi-o schimba, daca se rostesc cu atâta asprime 
şi necuviinţă. Cu tote astea, tu poţi să-mi Spui cum 
se numesc; te asigur că nu voii vorbi cu nimeni 
despre asemenea, lucrwuj. 

— Sunt... dar lasă că-ţă spun altă-dată, fiind-că, 
se aude sgomotul unei trăsuri în curte. Negreşit 
că sunt Ospeţii nostri. 

Dicend acestea, Petrică eşi din cameră şi lăsă 
pe Aurelia în mare turburare ; căci, de şi se arăta; 
nepăsătore, laudele sai defaima altora o preocu- 
paii forte. Vanitatea, îi era atât de mare, că vrea 

„să fiă iubită şi admirată, de totă lumea. 

IN 

Modestia e mai presus de frumusete. 

Invitaţii, aşteptaţi cu atâta nerăbdare, intrară
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impreună cu tinărul Petrică. De şi Aurelia nu-i cu- 
noscea încă; dar audise pe părinți vorbind tot de 
bine despre familia Fluvianu, care se bucura de 
cea mai bună reputaţiune. 

Simplitatea îmbrăcămintei lor o puse în mare 
mirare, sciind că acâstă familiă era una din cele 
mai bogate în partea locului. Fetele d-lui Yluvianu, 
una de doi-spre-dece, cea-l-altă de cincă-spre-dece: 
ani, erati pe atât de frumâse,. pe cât şi de mo- 
deste. Portul le era de gust, dar nu luxos: în loe 
de mărgăritare şi diamante, aveaii la cap câte o 
simplă fiore. h 

„ Domna Fluvianu, a cărei faţă era plină de vo- 
ioşiă şi cuviinţă, se vedea că fusese forte fiumosă, 
în tinereţe. Ea era investmentată tot aşa de simplu 
ca şi fiicele ei. Bicta Aurelia dar, simțind că în 
asemenea, împregiurări nu-i sta bine atât de gă-. 
tită, se afla în mare încureătură. 

— Cine e tinăra ? întrebă încet d-na Fluvianu: 
pe mama Aureliei. 

— E fiică-mea cea inai mare. Dă- -mi voiă, te 
rog, să ţi-o presint. 

Aurelia, care audise cele din urmă cuvinte ale. - 
mame-sei, credea că d-na Fluvianu va răspunde, 
ca cele mai multe din străinele cărora fusese pre- 
sintată pen'aci: <ai o copilă pre frumosă ; te fe-
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licit, ete.» D-na Fluvianu însă nu era atât de UȘGră . 
ca să vorbâscă ast-fel; căci seia bine cum laudele 
aduc perderea, fetelor, insufându- le vanitatea spre 
care ele mâi tot-d6-una ai o aplecare firescă. La îi 
adresă dar câte-va, cuvinte bine- voitâre, însă fără 
a-l tace cea mai mică laudă. Acesta, mâbni cn to- 
tul pe Aurelia, care privia ca un tribut cuv enit 
fe unuseţii ei măgulirile ce-i aduceait unii-alţii. 

În momentul acela, întră și Lucreția. Termi- 
năndu-şi lucrul, câte-va minute î Ă fuseseră de a- 
juus ca să se îmbrace simplu, iar nu ca soră-sa. 

Stăruinţa, cu care luer ase, bucuria ce simţia că 
_terminase haina destinată unei sărinane copile, de- 
" deseră plăcutei ei figuri o' "nfăţişare de mulţumire, 
care sporia și mai mult firâsca-i modestiă. Ea dar 
produse tuturor o bună impresiune. Peste puţin 
Florica, şi Cornelia, fetele d-nei Fluvianu, făcură 
deplină, cunoscinţă cu dinsa. Vorbirea-i era dulce 
Şi firescă : nu căuta frase alese şi pompose, ci spu- 
nea lucruri plăcute persânelor cu care vonbia. Pe 
când câte-trele intraseră în relaţiuni destul de in- 

“time, biâta Aurelia sta retrasă făr'a, lua parte la 
convorbirea lor; părea cu totul descoragiată. vt- 
dând puţina atenţiune dată persânei şi gâtelii ei 
încărcate. - 

«Aşa dar, se gândia dinsa, familia Fluvianu şi-a
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format o părere puţin favorabilă despre mine. A- 
ceşti omeni, de cari tata şi mama vorbesc tot-d'a- 
una cu cea mai mare stimă și consideraţiune, nu 
merită asemenea onoruri: le lipsesce cu totul bu- 
nul gust şi politeţea cuvenită. Fetele lor sunt nisce 
nerdde. Ele-şi perd timpul cu flecăriile soră-mei. 
care nu se gândesce de cât la trebuinţele casei; 
parcă mă despreţuiesc, fiind-că le întrec prin gă- 
telă, şi frumuseţe. Pisma lor este un omagiti adus 
graţiilor mele, şi cată să le fiii recunoscătore. » 

Prin asemeneu cugetări, provenite numai din 
superare, Aurelia se nevoia să-şi astimpere bă-- 
tăile inimei şi să-şi ascundă schimbarea feţii. 

Soră-sa observându-ă turburarea, o întrebă: 
— Vrei să mergi cu noi în grădină? 
— Nu! Ei rămâiii aică, căci timpul e amenin- 

țător, şi mă tem să nu mi-se strice rochia de pl6iă. 
Cele două fete zimbiră, audind'o vorbind ast- 

fel. Luară dar pe Lucreția la braţ şi plecară să se 
primble în grădină, unde simţiră atâta plăcere, in- 
cât rămaseră penă la, ora, cinei. În lipsa lor Aure- 
lia nu scia ce să mai facă de urit; ba, chiar ar fi 
adormit, daca în mai multe rinduri mamă-sa nu 
i-ar fi dat a”nţelege prin semne necuviința, purtării 
ei. Stete dar ast-fel înlemnită două ore întregi; 
căci lucrurile despre care se vorbia, îi erai cu atât
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mai neînţelese, cu cât uşurinţa gusturilor ei 6 im- 
pedicase de a se aplica la studii mai seri6se, 

— Fită-le bune amice! dise d-na Fluvianu suri- 
-dend, când intrară câte-trele în casă, ţinându-se 
de mână. 

„Aurelia de ciudă trecu într'altă cameră, sub cu- 
vent că nu se simte bine. Mamă-sa îşi ceru iertare 

-de la musafiri că-i părăsesce pentru câte-va mo- 
mente şi se duse după dinsa ca să vadă ce are. 

Florica se apropiă atunci de mamă-sa şi-i dise 
încet : | a 

— Te asigur, mamă, că Lucreția este forte plă- 
cută. E aşa de bună, așa de îndatoritâre, în cât 
nași simţi fericită s*o am de amică ; e pre de spi- 
rit, şi cu tote astea nu se ține mândră. 

— Am petrecut de minune, dise şi Cornelia a- 
propiându-se de mamă-sa. Nu e aşa, că-o să ne 
laşi să venim mai des p'aică? Lucreția nu mă trac- 
teză ca pe o copiliţă, ci se jâcă cu mine ca Şi cu 
soră-mea, | 

— Da, da! copilele mele, răspunse muma ; dar 
nu trebuie să vă arătaţi reci către soră-sa. Pentru 
ce nu vorbiţă şi cu diînsa? 

— Ni se pare forte capriţiosă, dise Florica, 
Când i-am propus să mergă cu noi în grădină, n'a 
vrut, dicând că se teme să nu-și strice rochia. Îți 
spun drept că mie nu-mi place de loc.
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— Cu tâte astea e forte graţiosă : vare-ori am 
vădut aşa frumuseţe ! îi răspunse mamă-sa. 

— Nu voii să seiii de frumuseţea ei; Și păpu- 
şile sunt frumose. Ea nu vorbesce, nu face nică o 
mişcare ; par'că ese în lume numai ca să-şi arate 
găt6la şi frumuseţea. Ori-cât ar fi dar de frumosă, 
e peste putinţă să placă cui-va. 

— Dragă Plorico, eii nu-i incuviinţez mândria, 
nică aplicarea, de a. se găti; insă nu-mi pot forma 
despre dinsa o așa de urită părere, cum faci tu, 
Înainte de a ne pronunța despre o pers6nă, cată 
s'o studiem cu mare Inare-a-minte. Nu e mat bine 
ast-fel, de cât să ne espunem la necuviințele unei 

„judecăţi nedrepte? 
Aceste observaţiuni ale d-nei Fluvianu făcură 

pe 'loriea să se ruşineze. Ca, să-şi repare greşcla, 
şedu la masă lângă Aurelia, iar nu lângă Lucre- 
ţia, precum ar fi dorit. D-na Fluvianu fu mulţă- 
mită de purtarea ci. ' 

În timpul mesei nu-i fu cu putinţă să convar- 
bâscă mai îndelung cu Aurelia, fiind-că acesta 
vorbia numai despre frumuseţea, sait uriciunea a- 
micelor ei, pe care le lăuda, daca erai frumose, 
saii le critica cu multă asprime, daca natura nu le 
înzestrase cu acest dar. Nesăratele-i cuvinte făcură 
pe Florica să-şi perdă atât de mult răbdarea, în-
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cât nu Scia, cum să scape mai curînd de o vecină 
aşa de nesuferită, | 

D-l Fluvianu voi să vorbâscă şi dinsul cu Aure- 
lia, dar îndeșert; căci, după răspunsurile ei, vădu 
cât era de mărginită, Apoi se adresă, Lucreţiei, ale 
cărei cuvinte, pline de bun-simţ şi de modestiă, îl 
încântară, forte. 

Ast-fel se petrecu (tă sera. IF amilia Fluvianu 
arătă Lucreţiei o mare afecţiune, pe când atenţiu- 
nea dată Aureliei era numai de bună-cuviinţă. 

Când plecară, invitară pe Lucreția şi pe soră-sa 
să vină pe la dinşii, dar frumâsa, şi despreţuitârea, 
Aurelia, -supărată de preferința arătată soră-sei, 
le mulţămi cu Gre-care răcâlă, | 

Abia eşise din curte familia Fluvianu, şi Aure- 
lia arătă dorinţa de a se Ietrage în camera, ei, 
sub cuvint că o durea răi capul, dar în realitate 
spre a plânge în ascuns de supărare, că frumuseţea, 
şi eleganța găteli ei nu fuseseră luate în sâmă. De. 
aceea, prinse ură pe Lucreția, care de aci "nainte 

“avu să sufere tot felul de neajunsuri din parte-i. 

IV. 

Mai adesea urîtul e de preferit frumosului. 
După, ce familia Fluvianu ajunse a-casă, Cor- nelia se grăbi să întrebe :
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— Ia spune-mi, mamă, de ce Lucreția îmi place 
mai mult de cât soră-sa, de şi nu e atât de fru- 
mOsă ca dinsa ? 

— Cu puţină gândire ai să ghicesci tu singură, 
pentru ce una îţi place mai mult decât alta. 

— MP'am gândit et. Lucreția e mai drăgăstosă 
de cât Aurelia, de şi amândouă aii primit aceeaşi 
educaţiune. 

— Să-ţi spun şi et ce te face ca pe Lucreția, 
s'0 preferi soră-sel. Aurelia, fiind-că este frumosă, 
crede că nu mal are trebuință de nimic, ca să fiă 
şi plăcută. În acestă greşelă cad măi toţi câţi se bu- 
cură de darul frumuseţii. Pentru dinşii exteriorul 
este totul; de aceea nu-și dati ostendla să dobin- 
descă şi alte calităţi laudabile, nesciind că voioșia, 
bunătatea inimei, grațiile spiritului şi mai cu sâmă, 
modestia dai frumuseţii o nouă strălucire şi fac ca, 
ritul să devină plăcut. Când nu mai sunt tinere, 
femeile forte fiumose îşi perd farmecul; şi, daca 
n 'aii avut grijă să-şi cultive spiritul, v&d cum se 
depărtâză de dinsele toţi câţi o-dinidră se întreceaii 

"să le placă. În acâstă privinţă, femeia, urită, are o 
„__ Mare superioritate asupra celei frumsse. Fiind lip- 
tosită de nurii exteriori, ea se nevoiesce să căştige 
+9 calități solide, prin care să placă, societăţii. Cât 
se despre Aurelia, cată sibian că tocmai aşa se 

45 ”Y cama! | 2
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întîmplă cu dinsa: absorbită neîncetat de găteli, nu 

mai duce grijă de nimic și ast-fel rămâne ca o fru- 

m6să stană-de-piâtră. 

— Şi eii am băgat de semă, dise Florica, că 

Aurelia pare tot-d'a-una supărată. Rare-oră zin- 

betul i-se arăta pe buze; par'că ar fi mereii frămen- 

tată de grija să nu-şi strice părul, să nu-şi moto- 

tolâscă, rochia, Ar fi mult mai frumâsă, dac'ar fi 

voi6să ca soră-sa. Când tată-seii vorbia, despre mu- 

sică şi literatură, ea nu se încerca să dică măcar 

un cuvânt în tâtă convorbirea, de şi a luat lecţiuni 

despre aceste obiecte ; ba încă se prefăcea că nici 

nu iea, a-minte la ceea-ce se vorbia. Apoi, când 

tata o întrebă despre un fapt din istoriă destul de 

cunoscut, ea se roși, plecă ochii şi nu răspunse, 

ceea-ce da a se'nţelege că pe cât e de frumosă, pe 

atâta e de ignorantă. Lucreția, din contra, se dea- 

sebesce cu totul de dinsa: răspunde cu siguranță 

la tote întrebările ce i-se fac, şi ar crede cine-va 
că w'aii avut aceiaşi profesori. 

— Simt mare plăcere, dragele mele fete, dise 

d-na Fluvianu, vădând că daţi preferinţă aceleia 

care în adevăr o merită. Pe faţa Lucreţiei se 

vede sinceritate şi spirit. De şi încă copilă, ea e 

d'o rară maturitate, care prevestesce ce va fi într”o 

gi. Aci e adevărata frumuseţe, pe care trebuie s'o 
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caute cine e pătruns de sentimentul binelui ŞI ftu- 
mosului. Numai uşuraticii, înfumuraţiă, smintiţii 
preteră calităţile exteriâre, ţinend cu ori-ce preţ - 
la frumuseţe, de care Aurelia e atât de mândră. 
Peste cât-va, timp se va put vede şi mai bine deo- 
sebirea dintre aceste două surori. Când anii vor 
vesteji frumuseţea Aureliei, fără să d€ spiritului ex 
poddbele pe care ea le-a despreţuit, atunci Luere- 
ţia va ajunge la. deplinătatea raţiunii şi va fi mult - 

„mai preferită de cât soră-sa,! 

V. 

Când inima cui-va este împetrită de mândrie, 
consiliile sunt nefolosităve. 

Peste v'o două luni Y'lorica şi Cornelia. deve- 
niră vecine cu cele două surori; căcă d. Fluvianu; 
tatăl lor, care de mult doria să se retragă, de sgo- 
motul afacerilor publice, cumpără o proprietate a- 
prope de a d-lui Steleseu, cu care se afla în legă- 
tură de vechiă amiciţiă. Ambele familii dar înce- 
pură a se ved6 mai des, şi nu trecea o di fără ca 
copiii lor să nu se'ntilnâseă, 

Fetele d-lui Fluvianu ajunseră atât de intime cu 
Lucreția, în cât formaii, ca să dicem. ast-fel, un 
corp şi un suflet. Acestă legătură de adevărată a- 

1
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miciţiă plăcu forte mult părinţilor, căcă d-l şi d-na 

Stelescu iubiaii tot aşa de mult pe fetele Fluvianu, 

cum şi părinţii acestora iubiait pe Lucreția. 

D-na Fluvianu, care primise o crescere îngri- 

jită, era femeiă de merit: se ocupa singură, cu in- 

strucţiunea fetelor, dându-le în tote dilele lecţiuni, 

pe care scia să le facă plăcute şi tot-d'o-dată fo- 

lositore. Şi, fiind-că Lucreția avea cea mai viiă do- 

rință pentru învăţătură, o invită să asiste şi dinsa, 

“la lecţiunile din familiă, ceea-ce fata primi cu multă 

plăcere şi recunoscinţă. . 

Cât despre Aurelia, -ea se ducea forte rar în fa- 

milia Fluvianu, şi atunci mai mult în silă, de cât 

de plăcere. Acestei fete pretenţiâse, atâta răi îi 

făcuse r&câla ce i-se arătase la început, în cât sim- 

ţia o adevărată ură către familia Fluvianu. Pe de 

altă parte, fiind-că purtarea şi convorbirea ei nu 

erai câtuşi de puţin atrăgătore, nică familia Flu-. 

vianu 'n'o invita de'cât de politeţe. 

 Întve acestea, Aureliei i-se deschise o altă casă, 

unde găsi o primire ce-i lingușia forte mult vani- 

tatea: casa d-nei Tufescu, care de asemenea se 

învecina, cu a părinţilor ei. De şi d-l Stelescu nu 

privi cu plăcere astă înprietenire, totuşi nu fu în 

stare so desbare de relaţiunile cu acea familiă, pe 

care o credea, vătămătore fiicei sale. Fetele d-nei
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Tutescu, crescute într'un pensionat de modă, se 
deprinseseră cu luxul. Stând tgtă, diulica la oglindă, 
nu se preocupaii de cât de gătâlă, de baluri şi alte 
petreceri. Stimaii numai ceea-ce bate la ochi şi 
erai cu totul măr ginite în cunoscințele cele mai 
simple, pe: care chiar unui ţăran i-ar fi fost ruşine 
să nu le aibă. 

- Aurelia intră în acâstă societate, unde se afla 
în adevăratu-i element. Nemintosele-i amice îl re- 

_petaii necontenit că este forte frumâsă, că nu-i may 
lipsesce nimic ca să placă ori-cui. Ea se întorcea 
a-casă, cu capul înfumurat de asemenea, idei vătă- 
mătdre, gândindu-se numai la lux şi la gătelă. În- 
deşert Lucreția îi făcea, observaţiuni înțelepte şi-i 
punea în vedere periculul la care se expune, luân- 
du-se după nisce cuvinte seci, care puteai s'0 ne- 
norocâscă. Aurelia nu vrea nici chiar să audă con- 
siliile soră-sei, pe care în batjocură 0 numia mâca 
moralist ; căcă, de câte-ori Lucreția. deschidea 
gura ca să-i comunice vre-o idee folositore, ea, îi 
întorcea spatele şi o părăsia fără s'o asculte, fără 
să-ă răspundă. 

Peste puţin neinţelegerea, dintre amândouă de- 
veni şi mai mare, fără să fiă de vină Lucreția, care 
era un model de bunătate şi de blândeţe. Adesea 
ea plângea cu lacrimi, vădend răcâla ce-i arăta
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soră-sa, precum și înăsprirea inimii ei; dar acâsta, 
1'0 împedica nici-de-cum s'0 iubâscă cu căldură. 

În mat multe renduri Aurelia simţise dorinţa să 
se scape de acâstă tiraniă nesuferită, căci ast-fel 
numi ea înţeleptele consilii ale Lucreţiei. În cele 
din urmă i-se împlini şi acestă dorinţă cu urmă- 
trea, ocasiune. | 

D-l Fluvianu se hotărise să plece în Elveţia, 
unde voia să rămână cât-va timp, pentru comple- 
tarea educaţiunii fetelor; şi fiind-că iubia pe Lu- 
creţia ca pe o copilă a lui, propuse părinților so 
iea şi pe dinsa. Esplicându-le folsele ce-ar re- 
resulta dinti”o asemenea combinaţiune, nu întim- 
pină nică o greutate ca să le dobândeseă consimţi- 
mentul. D-l şi d-na Stelescu ar fi dorit ca şi Au- 
relia să facă acea călătoriă ; dar, fiind-că ea, se tot 
retrăsese de familia Fluvianu, nu mai era de gândit 
la o asemenea, întreprindere ; de aceea nici nu mai 
deschiseră vorbă despre dinsa. | 

„Lucreția ajunsese de opt-spre-dece ani şi, în 
privinţa înţelepciunii, era destul de matură. Ea fu 
coprinsă de nespusă plăcere, vădând pregătirile 
pentru o călătoriă, pe care-de mult o doria în tă- 
cere; căci modestia-i era aşa de mare, în cât mar 
fi cutezat nici-o-dată să propună părinţilor ca so 
lase să plece cu familia Fluvianu. Cu tote astea, a-
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propiindu-se minutul plecării, simţi în sutiet o mare 

turburare, căci se despărţia pentru prima-dră de 

părinţi, pe care-i iubia din totă inima. Acâstă idee 

o făcea să plângă, şi abia o maj liniştia cugetarea, 

că soră-sa, şi fratele-i mai mic rămân cu dinşii. 

Cu câte-va dile înainte de plecare, vădend pe 

Aurelia mai dispusă ca s'o asculte, 9 îndemmnă din 

noii să rupă relaţiunile cu fetele d-nei Tufescu, a 

căror uşurinţă de caracter era criticată de totă lu- 

mea. De astă-dată însă Aurelia nu se mulțumi să, 

răspundă cu r&celă la înţeleptele-i consilii, ci o 

mustră cu asprime că-i defaimă amicele, pe care le 

privia ca singurele fiinţe ce se interesaii de dinsa 

şi care o iubiaii cu sinceritate. 

— Hei, Aurelio, dise Lucreția plângând, cum 

te poţi tu amăgi atâta despre simţimintele mele! 

Nu voiii să defaim pe aceste domniș6re nenorocite, 

pe care aşi dori să le pot; face mai înțelepte; dar 
me tem ca nu cum-va, atrăgendu-te în rătăcirea, 
lor, să-ţi compromită viitorul. Chiar de pe acum 
icu sema, că te-aii făcut să ţi-se impetrâscă inima, 
că ait aruncat între noi sămânţa desbinării, căci 
cam de mult n'am mai audit o singură vorbă dulce 
din parte-ţi. Tot-d'a-una te adresezi către mine cu 
mândriă şi cu asprime. Cum ai mai putut sta ală- 
tură şi de vorbă cu acelea, care, neavend câtuşi de



24, ” CELE DOUĂ SURORI 

puţină generositate, luaii în vis pe soră-ta, fiind-că 
natura nu i-a dat frumuseţe ? Şi cum te-a lăsat cu- 
getul să te asociezi la acele batjocuri? Nu crede 
că m'aii atins vorbele lor, căci nu pun nici-un preţ 
pe dinsele; dar mi-ar fi plăcut să văd că nu îm- 
părtEșesci şi tu asemenea idei, asemenea simți- 
minte, Ac6stă purtare din parte-ţi mi-ar fi probat 
că ele nu ţi-aii corupt inima. Dea Dumnedeii să nu . 
te amăgesci a pune atâta temeiii pe frumuseţe, o 
favore tree &tore, care adesea ne face vi6ța neno- 
rocită ! Atunci aj trăi mai în linişte, şi nici o ră- 
tăcire nu ță-ar mai învenina tiner eţea. 

— Nu-ţi înţeleg de loc muste ările, îi răspunse 
Aurelia aprinsă de mâniă, mai cu semă acuin, când 
nu sunt de loc dispusă să ascult necurmata repe- 
tire a aceloraşi observaţiuni. Sciii eii mai bine ce 
se cuvine să fac. Vegi de tine şi nu-mi mai duce 
grija: 6tă ce-ţi recomand pentru ultima-oră. 

Lucreția plecă cu lacrămile în ochi și suspinând; 
era convinsă mai mult ca tot-d'a-una că nu male 
cu putință nici-o îndreptare pentru soră-sa. 

VI. 

„Frumusetea nu e de ajuns pentru ferici;eu 
- | unată sot. 

Trecuse doui ani de la plecarea Lucreţiei în
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străinătate. Într'o di părinţii ei primiră din partea 
d-lui Fluvianu o epistolă, care-i puse în deplină 
mirare, dar care umplu de invidiă inima Aureliei. 
Printw'acea, seris6re d. Fluvianu ruga pe d-l şi d-na 
Stelescu să consimţă la căsătoria Lucreţiei cu fiiul 
lor Mateiii, eare, după ce-şi terminase studiile în 
Italia, unde se afla de mai mulţi ani, venise acum 
la Geneva spre a se întoree cu toţii în Patriă. 

«Amândoi își sunt simpatică, dicea, d-l Fluvianu 
terminându-şi epistola; amândoui sunt demni unul 
de altul. Despre zestre Mateiii nici nu vrea s'audă, 
fiind sigur că va fi în stare să-şi întreţină familia, 
prin munca-i onestă. Am simţi mare plăcere, când 
aţi incuviinţa şi d-vostră o însoţire, care va ferici 
pe amândoi copiii nostri. Daca puteţi, veniţi să-i 
cununăm cu bucuriă,.» | 

S€ înţelege de sine că părinţii Luereţiei consim- 
țiră cu cea mai mare plăcere la căsătoria fiicei lor 
cu un tintr nu numai avut şi învăţat, ci şi dotat 
cu însuşirile cele mai fericite, cu talentele cele mai 
distinse. Ei răspunseră că nu pot întreprinde o că- 
l&torie atât de lungă, dar că bine-cuvintâză pe iu- 
biții lor copii, aşteptându-i cu nerăbdare. 

Ceremonia căsătoriei fu celebrată în Geneva, şi 
după trei luni călătorii se întârseră în Ţâră. Fa- 

“miliile se simţiaii fericite prin înrudire, iar tinerii 
fericiţi prin iubire şi stimă reciprocă.
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Aurelia, spre a-şi mai domoli mâhnirea 'ce o 
chinuia, pentru că soră-sa se măritase aşa de re- 
pede și mai "nainte de dinsa, dicea adesea către 
uşuraticele-i amice : 

— Sunt sigură că bărbatul soră-mei trebue să 
fiă o adevărată pocitură, un monstru de uriciune; 
căcă alt-fel, fiind avut şi instroit, n'ar fi luat de s0- 
țiă p'o urită ca Lucreția. 

— Fac prinsore, răspundea Veta, că acest mire 
are 0 coc6şă'n pept și alta'n spate, ca o paiaţă, şi 
apoi trebue să fi fost nerod saii nebun, ca Să-i r&- 
mână inima la o slută ca, dinsa,.. 

— Spre a-i completa calităţile, adause Victora, 
ei gic că schidpătă, de nu-i va fi lipsind chiar cu 
totul un picior. Hei drăciă ! Ce-o să mai ridem d”o- 
aşa curisă părechiă ! Bine, (ăi, că acâstă căsă- 
toriă ne dă ocasiune să petrecem fără multă chiel- 
tuială!... 

După ce călătorii ajunseră în comuna Fluvieni, 
proprietatea familiei, Mateiii se grăbi a-şi lua soţia 
şi a se duce la socri, spre a le arăta respect şi 
mulţumire. Aurelia, când îl vădu. fa cât p'aci să 
leşine de pismă, căci tinărul Fluvianu era cel mai 
frumos din câţi văduse vro-dată. 

— Cum e cu putinţă ca un om atât de frumos: 
să al6gă de soţie o femeiă așa, de urită ca Lucre- 
ţia ?! repeta dinsa cn nemintosele-i amice.
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— Trebue să fi fost fermecat, gicea una: alt- 
fel w'ar fi făcut o asemenea neroriă. 

— Se înţelege, soro, că n'a fost în minţile lui! 
adăuga alta. 

Ast-fel fiă-care din ele îşi exprima mirarea ce-i 
causa fericita sortă a Lucreţiei. Şi era uşor de in-. 
țeles că, sub vălul ironiei, se ascundea invidia ŞI 
ura ce le fr&mentaii. Ca nisce femei înfumurate de. 
frumuseţea, lor, care nu puneaii preţ de cât pe ca- 
lităţile esteridre, nu puteaii pricepe cum un om ar: 
fi-tost în stare să iubscă o pers6nă, căreia, natura 

„îi refusase frumuseţea exteridră. Pentru dinsele. 
virtutea şi modestia, deşteptăciunea firescă şi in-. 
strucţiunea nu preţuiaii nimic. Aceste însuşiri as- 
cunse nu le băteaii la ochi atât de mult ca o fi-- 
gură frumosă, ca un midloc subţire sait ca o mână 
delicată. - | 

Mateiii nu era, nică fermecat, nici nebun: ci un: 
tinăr de bun-simţ şi de spirit, eare nu ţinuse la 
frumuseţe, când fusese vorba să-şi algă o soţiă. 
Blândeţea, onestitatea, modeştia şi talentele Lu-. 
creţiei îl făcuseră so stimeze, s'0 iubâscă şi s'o iea 
în căsătoriă. Era din micul număr al celor ce pun: 
mai mult preţ pe un sufiet bun, de cât pe zestre sait. 
pe un corp frumos: scia că frumuseţea, este trecă-- 
tore, pe când virtutea şi modestia sunt neperit6re.
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Deplina lor fericire făcea bucuria familiei Flu- 
vianu, care bine-cuvinta neîncetat diua când vădu- 
seră pentru prima-6ră pe Lucreția, devenită acum 
cea mai scumpă podobă a casei lor. Eraii mândri 
de aşa nuroră înţelâptă şi încântați de Mateiu, 
pentru-că sciuse să-şi alâgă o ast-fel de soţiă. 

VII. 

P'rumusețea nu face fericirea. 

Căsătoria Luereţiei cu Mateiii rănise atât de- 
mult inima invididsă a Anreliei, în cât ea nu se 
maă putu vindeca, nici-o-dată. Singura-i ambiţiune 

„era să se căsătorâscă, daca nu mai hin€, cel puţin 
tot ca soră-sa. Ar fi fost mândră să aibă un soţ, 
care să-i împlinescă tâte gusturile şi ast-fel, prin 
luxul ei, să înfrunte simplitatea, familiei Fluvianu. 

Mai mulţi tineri, atraşi de frumuseţea ei, ve- 
niseră s'0 cră în căsătoriă ; însă ea retusase pe 
unul, sub pretext că nu era, destul de avut; pe al- 
tul, pentru-că nu era destul de frumos : pe un al 
treilea, fiind-că, de şi avut şi frumos, era neguţă- 
tor, pe când ea ar fi dorit să fiă funcţionar şi de viţă 
mare. Ast-fel, respingând pe toţi, aştepta mereii pe 
soţul viselor ei. care să potă satisface uşuraticu-i
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suflet şi s'o rădice mai presus de soră-sa. Dar din 
nefericire nu se presintă nimeni, care să mplinâscă, 
tote aceste condițiuni, şi ast-fel Aurelia înaintase- 
mereii în vîrstă, fără a se mărita, 

tumendla, feţei începu să-ă dispară, ochiă îşi per- 
dură vioiciunea, iar ca culme la aceste pia 

ii Surisul ei, odinidră atât de grațios, care sea 
să i-se vadă două şiruri de dinţi albi ca mărgări- 
tarul, acum își perduse tot farmecul. Spre a-și as- 
cunde dinţii ce-i lipsiaă, vorbia tot-'a-una cu bu- 

„zele strinse, ceea-ce-i da o înfăţişare neplăcută. 
Întrebuinţarea dinţilor falsi, midloc la care recurse 

„mai în urmă, o făcea chiar ridiculă, 
Pe de o parte perderea frumuseţii, pe de alta 

fericirea de care se bucura soră-sa, o aduceai la, 
despesare. Petrecea nopţi întregi plângend, ceea-- 
ce contribui şi mai mult a o face urită şi a-i sdrun- 
cina sănătatea. Frumosul ci păr, altă-dată negru 
ca pana corbului, începu să-i cadă şi să albâscă ; 
slăbise şi se vestejise cu totul, ast-fel că la, trek- 
deci şi cincă de ani părea a, fi de cincă-deci şi mai 
bine. 

În acestă tristă posiţiune, nimeni nu se mai pre-- 
sintă ca să-i eâră mâna. Mulțimea admiratorilor, 
care odinidră se întreceaii să-i placă, dispăru d'o0-
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dată cu frăgegimea ei. Şi, fiind-că nu ingrijise să 
„dobindâscă, cunoscinţe folositâre, prin care să potă 
deveni plăcută, acum când frumuseţea-i dispăruse, 
nu-i maă rămase nimic din ceea-ce odiniră o făcea 
să fiă admirată. De aceea, nici nu cuteza, să mai 
6să în lume, de cât cu mare sfială. În adunările pe 
“unde mergea, abia i-se adresa şi ei câte o'ntre- 
bare. Din di în di era mai nemulțumită ; iar pur 
tarea-i desprețuitore, la, care nu i-se luase s&ma 
când era frumosă, acum contribuia, şi mai mult s'o 
facă urită. | 

Peste puţin îi muriră părinţii, lăsându-i o avere 
cu mult mai mică de cum s'ar fi aşteptat cine-va, 
căci de cât-va timp afacerile familiei Stelescu mer- 
seseră forte răi. Ast-tel, cu mica, moștenire ce i-se 
-cuvenia la împărţirea, averii părintescă, ea abia 
putea trăi întrun mod onorabil. În cele din urmă, 
“frumosa şi mândra Aurelia M'altă-dată rămase fată 
„bătrână, urită, ignorantă, supărătâre, desprețuiită 
de toţi 6menii onesti şi bine crescuţi ; căci ocupa- 
ţiunea-i de căpeteniă era să defaime neîncetat per- 
s6nele ce-o înconjuraii şi care eraii mai fericite de- 
cât dinsa. Cu drept-cuvînt dar lumea se feresce de 
asemenea pers6ne, care-și găsesc mulțumirea nu- 

"mai în a defăima, pe alţii. Societatea lor este cu 
-atât mai pericul6să, cu cât ei ascund tot-d'a-una,
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sub vălul glumelor săgețile inveninate cu care ră- 

nesc pe toţă câți nu împărtăşesc uritele lor senti- 

mente. Daca intri în relaţiune cu ast-fel de fiinţe, 

te deprindi pe nesimţite cu defăimarea. Ca şi din- 

ŞIi, Stâşiă fără cruţare chiar pe cei mai buni amici, 

în loc de a fi indulgent şi d'a căuta să acoperi mi- 

cile lor defecte. 

Lucreția, din contra, fu aşa de fericită, cum me- 

vita: ea avu mai mulţi copii frumoşi, pe care-i 

crescu înţelepțesce şi-i deprinse a nu vede frumu- 

seţe de cât acolo, unde se află o inimă bună, un 

sutlet nobil. o minte înavuţită cu plăcute şi folosi- 
târe cunoscinţe. | 

Veta și Victora, cele două vechi amice ale Au- 
reliei, se măritaseră, dar nică-una, nu-şi găsise 
fericirea. Ca zestre dedeseră soţilor frumuseţea 

corporală, de care eraii înzestrate; dar când ea fa 
vestejită de ani, şi mai cu sâmă prin desfriul lor 
pentru lux şi plăceri, ne mai având prin ce să le 

„captiveze inima, fură despreţuite. Iubirea dispăru. 
uriciunea caracterului lor se arătă în totă goliciu- 
nea şi le făcu să devină nesuferite. Ele nu scu- 
tiră nică pe Aurelia de defăimări, ci o răsplătiră 
cu prisos pentru pisma ce le arătuse ŞI lor. vă- 
gdendu-le căsătorite, pe când ea rămăsese nemări- 
tată. Aşa, sunt legile firii: societatea celor răi măi
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nici-0-dată nu ţine mult. Când nu mai pot vătăma, 
pe alţii prin calomnii, încep a se defăima între din- 
şii, şi ast-fel aduc serviţiii celor buni, căcă îi răs- 
bună de r&utatea lor. 

Florica şi Cornelia, cunmatele Lucr eţiei, avură 
din contra o s6rtă fericită, pe care o datoriail virtu- 
ților şi frumosei lor purtări. Ele găsiră soţi demni 
de dinsele, care-şi deteră totă silinţa ca, să le facă 
fericite. Amiciţia lor pentru Lucreția, pe care cu 
drept-euvent o priviaii ca soră, ajunse din di în di 
maj intimă, şi cu toţii formară ca o singură fami- 
liă, unită prin legătura, cea mai strinsă a meritului 
şi a virtuţii. 

„Lucreția, mişcată de compătimire peâtru posi- 
țiunea soră-sei, în mai multe rânduri îi propuse 
să locuiâscă la dinsa; Aurelia însă refusă cu ră- 
celă. Invidia, care-i rodea i inima, o făcu să prefere 
singurătatea, în locul pedepse» de a fi martură Ja o 
fericire, de care s'ar fi putut bucura şi dinsa, dacă 

„ar fi fost mai puţin vanitosă. Nefiind în stare a se 
căi de uritele-i purtări, muri fără să fie plânsă de 

„nimeni, precum vieţuise fără să fi fost stimată de: 
Gmenii onestă. 

a TREE...



MARGARITELE 

Dâmna Murgenu, mamă virtosă ŞI înţelâptă, se 
preumbla într'o di pe livedea proprietăţii, însoţită, 
de fiică-sa. Maria, copilă drăgălaşă, îmbrăcată, cu 
o rochiă albă şi cu pălărie de paie. Era o frumosă, 
di de primă-vară şi livedea începuse a se împo- 
dobi cu mii de floricele.. 

— Ce senin e agi şi ce albastru e cerul! dise 
Maria. Cât e de plăcută şi de verde câmpia, pre- 
sărată de la o margine la alta cu nenumărate floră! 
Cum bunul Dumnedeii a sciut să înfrumusețeze tot 
ce a făcut! | _ 

Dicend acestea, Maria se plecă jos şi începu să 
culegă câte-va, fori, apoi adause : 

— Ce frumse sunt aceste floricele, forte fru- “ 
m6se! Micul cerc din midloc e galben deschis şi 
foițele albe îl încungidră ca nisce rade. Ia uit'-te, 
mamă : marginea florilor e cam roşâtică şi mai la 
vale sunt boboci vergi, albi şi rotundi ca, nisce 
mărgăritare. Se numesc flori de licedi, dar tote 

3
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florile de prin livegi se pot numi ast-fel. Spune-mi, 
rogu-te, nai şi altă numire ? 

— Ba da, răspunse mamă-sa. La noi se chiamă 

flori frumâse, părăluțe, bănuti, bănuţei, fiind-că 

sunt drăguţe şi rotunde ca nisce bănişori; în unele 

ţări despre apus, flork-de-lumă, fiind-că înfloresc 

în tote lunile anului, afară numai daca pământul 

ar fi acoperit cu ninsâre sau cu ghiaţă: apoi se 

mai numesc şi flârea-gâscii, pentru că lăstarele-i 
fragede sunt hrana cea mai plăcută a bobocilor de 
gâscă; înfine, prin măi tâte ţările de mâdă-nâpte 

se numesc în genere florile modestiei. 

— Florile modestiei?! Fă, ce curios nume! Dar 

cum şi de ce [i s'a dis aşa! 

— Nu pre sunt sigură în astă privinţă; cred 

însă că acâstă frumâsă numire li s'a dat pentru-că 

„sunt, simple, fără pretensiune şi tot-d'o-dată forte 

plăcute. Ele ne pot servi ca exemplu în ce privesce 

gătla nostră;-parcă ne-ar dice să iubim cumpăta- 

rea şi simplitatea. Uit'-te: n'aii alte nuanţe de cât 

galben şi alb, amestecat cu roșior, cum eşti gătită 

şi tu astăgi cu rochiă albă, cu pălăriă de paie gal- 

bene, c'o panglică roșâtică, care te prind mai bine 

de cât colorile bătătâre la ochi. Doresc să-ţi placă, 

întru tote simplitatea ce cu plăcere văd în portul 

tăi, ca ast-fel să fii şi tu o flâre a modestiei!
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Maria îi promise; apoi, după câtă-va gândire, 
«lise : 

— Seii, mamă, că în grădină avem numai legu- 
mii şi nică o flore. Îmi dai voiă să iau câte-va rădă- 
cină, ca să le sădesc în răzorul dat -pe sâmâ mea? 
— Cu plăcere, răspunse mamă. sa, fiind-că sunt 

nu numai frumose, ci şi folositore : cu fi undele se 
pote face salată şi alte mâncări ; iar florile, fiă 
prâspete, fiă uscate, se întrebuinţeză, ca doctoriă 
pentru răcelă şi alte bâle. O cunoscută a mea, care 
suferia de pept, și-a recăștigat sănătatea, bend z6- 
ama acestor frunzuliţe. Aşa dar, sunt şi plăcute şi 
folositâre, dându-ne 0 nouă lecţiune, de care se 
cuvine a ne folosi tot-l'a-una,! 

A doua di Maria se duse itri ăși la livede, scâse 
din pământ mai multe rădăcini, la eare bobocii nu 
se deschisese încă, şi le sădi regulat în grădiniţă, 
cum văduse pe mamă-sa răsădind var da și salata. 
Pământul era priincios Şi ea le cultivă cu multă îu- 
erijive : le săpa, adesea, le smulgea, ierburile ce-ar 
fi putut să le năbușâscă, şi le uda regulat, când 
nu ploita mai multe dile d'a-rândul, i 

Când bobocii lor se deschiseră, Maria rămase 
în mirare, vădendu-le cu mult maj frumâse de cum 
eraii în livede. Acum nu mai aveati foiţe albe im- 
prejuz, iar cercul galben devenise mai mare şi ro-
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şior saii roşu-inchis ; colorile şi formele lor erai 

„cu totul schimbate şi mult mai frumose. Maria a- 

lergă îndată la mamă-sa;: 

— Vino, te rog, mamă, vino să vedi ce bine le 

“merge floricelelor mele. N'o să le mai cunoscă, atât 

s'ait făcut de frumose ; par'că sunt de catifă. 

— AX dreptate, dise mamă-sa. Ftă de ce, când 

iati o ast-fel de schimbare, se numesc catifeluțe. 

De aci se vede cât pâte cine-va să înfrumuseţeze 

şi să perfecţioneze planta cea mai simplă, prin în- 

grijire şi cultură. 

Maria, încântată de acestă prefâcere, se duse in 

livede să mai ia câte-va rădăcini, pe care, plantân- 

du-le iarăşi în grădiniţă, le cultivă cu mai multă în- 

grijite de cât pe cele V'ântâiii. Atunci luară o nouă. 

schimbare: cercul galben din migloc dispăru şi foi- 

„ţele albe, ce-l încongiuraii, luară tot felul de feţe: 

unele rămaseră albe ca nâua, altele deveniră roşi- 

ore, încât, vădendu-le cins-va din depărtare, le-ar 

fi luat drept nisce trandafiraşi din cei mai frumoşi. 

Maria, mult mai mirată de cât ântâia-dată, a- 

lergă iarăşi la mamă-sa, sărind de bucuriă: 

— Mamă, mamă, vino să vegi ceva și mai noii. 

Uite, ce minune! Ei cred că, dac'aşi merge înainte 

cu ingrijirea, le-am vede cu. mulţime de coiori fe- 

lurite.
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— E prâ cu putinţă! răspunse mamă-sa. Încă 

de mult grădinarii, cultivând florile de câmp, le-ai 

adus în starea în care le vedem astădi măi in tote 

grădinile ; căci, prin îngrijire şi stăruinţă, se pot 

înnobila şi perfecționa tâte producerile nature. Tot 

aşa e şi cu arborii şi cu fructele. Cele mai multe 
din plăcutele fiori, ce se văd prin grădinile n6s- 

tre; sunt umile flori de câmp cultivate, iar fructele 

cele mai gustose provin din ârbori care altă-dată 

produceaii numai fructe sălbatice. Dummnegeii răs- 

plătesce pe omul inteligent şi muncitor, făcendu-l 

Domn al naturii. Ş'apoi chiar omul n'ajunge la, 

perfecţiune; decât tot printr'o educaţiune îngrijită . 

şi înţeleptă. Păcat însă că atâtea mii de copil nu 
se pot îmbunătăţi așa de lesne ca florile ; păcat că 

mulţi dintr 'înşiă, prin neascultarea şi nesupunerea 

lor, fac netolositâre tote trudele ce-şi dă cine-va. 

ca să le procure o bună-crescere! Cugetă dar, fata 

mea, la educaţiunea, ce mă trudesc a-ţi da, şi fo- 
losesce-te de dinsa. 

Florile Mariei crescură şi se perfecționară din 
di în di. Răzorul se acoperi ast-fel, că se asemăna 
unui postav verde cu mii de stelişore. Vădend dar 
că le merge atât de bine, ea credu că nu mai e 
trebuință să le îngrijâscă şi să se mai ocupe de 

dinsele. Mare-i fu însă mirarea, când le vădu pi-
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pernicindu-se pe nesimţite, perdendu-şi vioiciunea 
colorilor şi devenind cum erai pe când le scosese 
din livede. 

— 0! ce răi îmi pare, dise ea; nici-o-dată, n'aşi 
fi credut ca aceste flori, pe care le-am îngrijit cu 
atâta, stăruinţă şi care atunci mi-ai produs multă 
bucuriă, să mă facă acum a simţi atâta mâhnire! 
Ia spune-mi, mamă, de ce au le mai merge bine? 

— Causele acestei schimbări, răspunse mamă- 
să, Sunt lesne de inţeles. Mat ântâiti le-ar îngrijit 
forte mult; apoi le-ai lăsat nesăpate, neudate și 
neplivite, ca pe câmp. Numai” prin îngrijiri stă- 
ruitâre puteaii să, prospere; alt-fel per saii se săl- 

„băticesc. Vedi tu? Aşa se întimplă şi cu 6menil, 
Ori cât de bună educaţiune ar primi cine-va în 
copilărie, daca mai târdiii nu e îngrijit, daca e lă- 
sat în voia întimplăriă, degenerâză, se perde. Nu 
te mâhni dar daca şi acum găsesc de cuviință să-ţi 
arăt greşelele şi chiar să te mustru câte-o - dată, 
Neapărat că, de când ai strămutat aceste flori. în 

- grădină, ai mai crescut Şi tu, ai devenit mai se- 
ri6să, maj cu minte ; cu tâte astea ai încă trebuinţă, 
de neadormita, priveghiere a mamei tale şi de con- 

_Silii înțelepte. Caută dar să fii tot-l'a-una, supusă 
Şi ascultătre, daca vrei să nu te schimbi şi tu ca - 
aceste fiori. Dar mai e şi altă causă, care le-a fă-
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cut răi: răzorul tăi e în apropiere de locul des- 
tinat pentru spălatul rutelor, unde cresc mulțime 
de floră sălbatice. Omenii cu experiență ne încre- 
dinţeză că amestecul unor asemenea buruieni cu 

“florile cultivate le aduce vătămare şi le face să de 

înapoi cu timpul. Acestă observare ne amintesce 
învăţătura morală că trebue să ne ferim de 6me- 
nii stricaţă şi corupți, căci urita lor societate strică 
bunele moravuri. De aci poţi vede iarăşi, scumpa, 
mea, că Dumnegeii creând universul, în părintâs- 
ca-i îngrijire a răspândit pretutindeni cele mai 
bune lecţiuni, care pot fi de mare folos omului în- 
țelept. 

Din acea gi Maria începu din noii să-și cultive 
florile cu indoită ardere, şi peste puţin avu bucuria 
de a le vede îndreptându-se şi devenind din di în 
di mai frumbse. Tot-d'o-dată, vrend să nu rămână 
mai pre jos de dinsele, depuse şi ea mai multă 
luare-a-minte de-cât pen aci la consiliile mame-sei, 
spre a se folosi de dinsele. Ferindu-se dar cu în- 
grijire de tot ce i-ar fi putut corupe inima, deveni 
inţeleptă, virtudsă şi ajunse la o perfecţiune cu 
mult mai minunată de cât florile răzorului ei. 'Toc- 
mai atunci recunoscu dinsa, cu viă mulțumire, tot 
folosul bunei educaţiuni ce i-se dedese. De aceea, 
când veni giiia numelui mame-sei, Maria o duse
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în grădiniţă şi-i arătă numele format cu cele mai 
frumose floră, de mâna, ei sădite şi aşedate. 

— Scumpă mamă, dise Maria, îngrijirea ce al 
avut pentru crescerea mea, a fost cu mult mal os- 
tenitâre şi mai însemnată de cât silinţa depusă de 
mine pentru cultură florilor. Prosperarea lor mi-a 
răsplătit acestă silinţă, însă, cum aşi put eii să fiii 

mal puţin simţitâre de cât dinsele! Primesce dar 
acest mic semn de adâncă recunoseință pentru tote 
grijile şi supărările ce ţi-am causat! 

Muma, mișcată de bucuriă, strînse în br ațe cu 
lacrămi de înduioşare pe copila-ă atât de înţeleptă, 
de modestă, şi de recunoscătâre. 

— Să scii, fata mea, că aceste flori cultivate 
de tine cu.-atăta, îngrijire şi care ți-aii insuflat lec- 
țiuni folositore, le voi numi de aci "nainte, în on6- 
rea, ta, florile Mariei. 

— Ba nu! răspunse Maria; să pârte numele 
d-tale, cum se vede scris aci: să le dicem Ma 
garite. 

De şi mina le numia neincetat florile Mariei, 
Maria însă, şi cu dinsa vecinii, apoi mât tâtă lu- 

- mea, le diseră A/arg garite, nume care La ai păstrat 
până astădi. 

RA
 Se



  

MIOSOTUL! 

„Lina era o fată forte bună şi milosă pentru tâtă 
“lumea. Făcea; cămăși şi vestminte pentru orfani, 
trimitea demâncare bolnavilor şi adesea le-o ducea 
chiar dinsa; într'un cuvânt se simţia fericită de 
câte ori putea veni în ajutorul vi”unor nenorociţi 
cu banii ce-i da mamă-sa pentru micile ei plăceri. 
Cu totă acestă bunătate de inimă, ea aducea câte- 
0-dată şi Gre-care nemulțumiri acelora ca care 
era în legătură, căci avea defectul da uita forte 
lesne ceea-ce promitea. Ast-fel în Pitesci, ca şi la 
moşiă — unde se afla acum cu părinţii ei — se în- 
timpla adesea să-şi chieltuiescă banii pe lucruri 
de care n'avea nică o trebuinţă ; şi, când vrun să- 
rac îi cerea ajutor, se mâhnia că risipise cu neso- 

1. Flăre, care cresce fără cultură pe câmp, și mai cu s6mă 
pe marginea riîurilor. Are cinci foițe albastre ca cerul, iar 
staminele-i saii cerculețnl din întru e galben strălucitor, La 
cele mai multe popâre din Europa, mai ales la Germani, e 
cunoscută sub numele de: « Nu-mă-uita.>
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cotinţă 0 sumă care acelui nenorocit i-ar fi fost 
atât de folositâre. Une-ori nu-și mai aducea a- 
minte de florile ce împodobiaii: ferestrele casei şi 
a căror îngrijire îi era încredinţată, ast-fel că, ne- 
fiind udate la timp, se v estejiaii adesea, spre marea 
mâhrnire a mame-sei. Alte-ori uita să d€ demân- 
care canarului, ea care cu nică un pr eț n'ar fi voit 
să facă nimenui nici cel mai mic răi. 

În acelaşi sat şi aprope de casa, părinţilor ej, 
locuia Sofia, o copilă forte săracă. Tată- -s&ii, căpi- 
tan Dragomir, oştân de merit, fiind nevoit a-şi pă- 
răsi serviţiul din causa ranelor primite în luptele 
cu Turcii, se retrăsese la țeră, unde spera, să vie- 
ţuiescă mai economic cu mica-ă pensiune; însă, din 
împrejurări nenorocite, n'o primise aprope de un 
an de gile. În acestă trista, posiţiune, Sofia, unica-i 
fiică, lucra di şi nopte, ca să- -ŞI susţină părintele. 
Din nefericire, cusătura nu-i aducea vrun câstig 
mare. 

Irina avea şi stimă şi iubire pentru Sofia: ade- 
sea îl da de lucru, pentru care-i plătia destul de 
bine ; o ajuta din când în când şi neîncetat o nu- 
mia surată. Totuşi, prin caracteru-i neingrijitor, 
de multe-ori nemulțămia şi pe acestă bună amică, 
Etă o împrejurare. : 

Mama, Irinei fiind odată grea bolnavă, i-sa adu-
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sese din oraş un doctor renumit ca s'0 caute. Irina, 
promisese că-l va duce să vagă şi pe tatăl Sofiei, 
care suferia, de vechile-i rane; dar medicul plecă 
fără ca ea să-şi amintâscă despre proinisiune. Când 
vădu pe Sofia venind la dinsa, atunci simţi o a- 
dâncă mâhnire, îi ceru iertare cu lacrămile'n ochi, 
dar era pr& târdii ca să mai întorcă inapoi pe 
medic. 

Altă-dată Irina, dorind ca Sofia să-i ajute la cu- 
sutul unei perine, pe care voia s'0 d6 mame-sef 
pentru diiia numelui, se duse la dinsa şi-i arătă de- 
semnul ce făcuse. Sofia o felicită pentru îngrijirea 
şi frumusețea lucrării, apoi adause : 

— Cusătura w'o să fiă anevoi6să, dar ar trebui 
să m& duc eu în oraş, ca să cumpăr mătase și să. 
aleg colorile de care avem nevoiă. 

— Cât m'ai indatora, dragă suridră! În lipsa 
ta, voiit îngriji să prepar demâncarea tatălui tăă 
ŞI să i-o duc chiar eu. 

Sofia se încredu și plecă în orașul vecin. 
Între acestea, intimplându-se să vină nisce mu- 

safiri în familiă, Irina, absorbită de acâstă, visită, 
nu-şi mai aduse a-minte de însărcinarea ce-şi lu- 
ase. Bietul căpitan, nefiind în stare să 6să din casă 
şi neputend să-şi procure nici un ajutor, căcă toţi 
locuitorii satului se duseseră la câmp pentru cositul
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fenului, fu nevoit să mănânce numai pâne cu apă. 
A doua-gi Irina se duse în sat cu două fete, a- 

mice. ale ei, ce veniseră de cu sera, şi zărind pe 
Sofia, care întindea, pe ierbă o trâmbă de pânză 
ca, să se 'nălbescă, își aduse a-minte de promisiu- 
nea, ce-i dedese şi alergă la dinsa cu obicinuita-i 
voioşiă. Sofia nu-i făcu nici o mustrare, faţă . cu 

„cele două străine; însă, fiind-că doria să-i d6 o 
mică lecţiune, le pofti pe tote în grădină. Aci se . 
minunară de frumuseţea, trandafirilor şi de mio- 
„sotele drăgălaşe ce cresceaii pe marginea, riului ; 
„apoi Sofia le duse în odăiţa ei, a cărei curăţeniă 

le atrase forte mult atenţiunea. După dorinţa, Iri- 
nej, le arătă mai multe cusături d'o rară perfec- 
iune şi, pe când ele admiraii lucrul, Sofia se duse 
în grădină, făcu două buchete de trandafiri, pe 
care le presintă străinelor » Şi unul de miosote, îm- 
podobit cu ierburi mir ositâre, pe care-l oferi Iri- 
nei. Acâsta, înțelegând ce voia să-i arate Sofia, 
adică cnu-m&-uita», îl mulţumi în adâncul inimei 
de purtar ea ingeniosă cu câre o mustra pentru ca- 
vacteru-i lesnezuitător. 

— Să trăiesci, surată, (lise ea, că scii de mi- 
nune să alegi florile ce-mi convin ! 

Şi, roşindu-se, puse mănuchiul la. sîn. 
Irina şi cele două fete se'ntârseră a-casă. In-
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trând. cu dinsele în camera ce le era destinată, 
puseră tote buchetele de flori pe ferâstră, întrun 
vas cu apă prospătă. După câte-va dile, Irina, du- 
cendu-se din întîmplare în acea cameră, vădu că 
amicele ei, la, plecare, îşi luaseră buchetele, pe 
când al ei se afla tot acolo, căcă îl uitase cu totul. 
Mare-i fu însă mirarea, vădend că tote ierburile 
dinprejuru-t. se uscaseră, pe când florile miosotu- 
luă îşi păstraşeră frumosa col6re albastră, cu frun- 
zele veri şi vesele, ca şi cum ar fi fost culese 
chiar în momentul acela. 
«Cum se pote, îşi dise ea, ca în acest pahar, 

unde nu e nică o picătură de apă şi unde tote 
cele-l-alte ierburi sai uscat, numai aceste fiori- 
cele să se păstreze atât de bine?!» 

Atunci incepu a se uita la dinsele mai cu ltiare- 
a-minte şi mare-i fu surprinderea, când vădu că 
acele floră nu eraii naturale. Sofia, care lucra. cu 
îndemânare floră artificiale, făcuse înt'adins mă- 
nuchiul de miosot cu atâta măiestriă, încât se pu- 
teaii lua drept flori naturale. 

«Buna mea amică, dise ea atunci, te înţeleg şi 
ai mare dreptate. Aveam trebuinţă de aceste flori, 
ca să-mi reamintesc tot-d'a-una, datoria, şi promi- 

- siunile date; căci, nevestejindu-se nici-o-dată, îmi 
vor repeti neincetat: nu-m&-uita ! Nu, draga mea,
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nu te voiii mai uita, şi chiar de acum voii căuta 
să-mi îndreptez purtarea!» 

Lună dar florile, le puse întrun mie vas poleit, 
apoi se duse la, Sofia, ii mulțuuni de iscusita-Y lec- 
ţiune, o felicită pentru perfecțiunea lucrului şi-i 
dise, față cu bătrânul căpitan: 

— D'acum inainte, de câte-ori voii promite 
ceva, 0 să pun florile tale pe masa-mi de lucru, 
de unde o să le iait numai după ce-mi voiă fi îm- 
plinit promisiunea. | 

— Bine, forte bine! strigă Dragomir. Fii, când 
voiii să-mi reamintese ceva, pun 0, bucăţică de 
hârtiă în tabachieră. Un caporal al mei, în ase- 
menea, casuri, făcea un nod la colţul” batistei. Dar, 
pentru o fată ca, dumneata, florile sunt mult mai 
nemerite. De aceea mă tot gândesc şi-mi place 
ideea, ce-ati avut unii să alegă miosotul, cea mai 
drăgălaşă flâre de câmp, drept emblemă a suve- 
mirii Ş'a amiciţiei, dându-i numele dulce de: «nu- 
me-uita». Ca, cine-va, însă s*o întrebuinţeze, cum 
faci d-ta, Spre a-şi reaminti datoriile de bine-fa- 
:cere, acâsta mă încântă şi mai mult! 
„Irina, îşi ţ ținu cuvântul, iar miosotul deveni un 
isvor de fericire, atât pentru scăpătaţi, cât şi pen- 
tru dinsa. Ast-fel, de câte ori uita, trista posiţiune 
a vr'unui bolnav, aceste fioritele o făcea să a-
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lerge în ajutorul lui. Daca i iarăşi îi scăpa din me- 
moriă vr'o afacere, îndată se punea la lucru ŞI 0 
termina. Ast-fel înlătură mulţine de supărări şi de 
nemulțumiri. 

Mamă-sa, observând acâstă schimbare, o în- 
trebă o dată: | 

— De unde atâta exactitate din parte-ţi? Lu, 
care altă-dată erai aşa de uitucă Şi neinegrijitâre, 
acum nu mai uiţi nimic! Cum ai ajuns să te în- 
dreptezi ? 

Când Irina îi povesti inpregiurarea cu florile 
de miosot, ea, dise: 

— "Tu şi Sofia sunteţi copile forte bune. de.a- 
ceea o Să vă fac şi eă o mică plăcere! | 

A doua di se duse la oraş şi comandă unui giu- 
vaergiii să-i facă două inele de aur, cu câte un 
miosot d'asupra, compus din cinci petre de safir, 
albastru ca, cerul, şi d'un topaz galben la midloc. 

„Când imelele fură aduse, dete unul Irinei ca în- 
carajare | - 

— ea acest ine!, copila mea, portă-l şi fă cu 
dânsul cum ai făcut pen'acum cu florile de miosot. 
Îndată ce vei promite sait vei hotări să faci ceva, 
pune inelul în degetul arătător şi nu-l schimba de 
cât după ce-ţi vei fi implinit promisiunea. Cest-l-alt 
inel dă-l bunei tale amice Sofia, care Pa meritat 

..
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atât de bine. Frumosele flori artificiale, ce ţi-a dat, 
ai fost pentru tine un dar mai pr eţios-de cât aurul 
şi petrele scumpe ale acestui inel. 

Irina alergă îndată la, amica, ei: 
— De şi tu n'ai nică o trebuinţă d'un asemenea 

inel ca, să-ţi amintesci datoriile sait promisiunile, 
fiind-că nică o-dată nu uiţi cel mai mie lucru, pOr=.. 
tă-l însă spre a-ţi aduce aminte de amica căreia 
i-al făcut un servicii atât de mare. 

— Buna mea Irină! Cine n'are trebuinţă să i-se 
reamintâscă datoriile ? Cât pentru noi, de câte ori 
ne vom arunca ochii la aceste floră de petre pre- 
ţiose, să cugetăm la implinirea unei fapte bune, să, 
ne silim cât ne va fi?n putinţă a veni în ajutorul 
vr'unui nenorocit, sati a face cul-va vr'un servicii. 

Îndată apoi își deteră mâna, în semn că se vor 
ţin de cuvint, apoi se îmbrăţișară cu căldură. 

— Bine, pr6 bine! dise căpitanul. Facă cerul. 
ca cel-ce nu pot av€ un inel atât de scump să-şi 

aducă a-minte cel puţin a face binele, de câte-ori 
vor vede frumosul miosot pe marginea, riului saă 
pe câmp. Ast-fel acestă modestă fiore va av6 a- 
tunci mai mult preţ, de cât aurul şi petrele scumpe! 

Acestă înpregiurare avu încă un resultat, tot 
aşa de fericit. Pe iarnă, când timpul se înăsprise,. 
când frumosele livedi începuseră a, se acoperi de.
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brumă, Irina se întârse cu mamă-sa la Pitesci. 
Frumosu-i inel atrase atenţiunea tuturor şi îndată, 
se introduse moda de a se purta, asemenea inele, 
Povestirea, inprejurării, ce dedese nascere la fa- 
cerea lor, se respândi pretutindeni şi ajunse să fiă 
cunoscută chiar la Curtea domnâscă. Bătrânul că 
pitan, tatăl Sofiei, care rămăsese de atâta, timp în 
uitare, deveni ast-fel obiectul unor noui îngrijiri 
din partea, guvernului : pensiunea i-se adause şi, 
mulţumită miosotului, nu mai fu uitat ea pân'aci. 

- 
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CUIBUL DE PASERE 
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D-l Sorenu, consilier la, înalta, curte judecăto- 
rescă, avea, o proprietate întrun plaiii încântător 
al Muscelului. In toţi anii se ducea acolo să pe- 
trecă o parte din vară, să respire aerul curat de 

la, munte şi să mai scape de greutăţile afacerilor 
publice. . 

Întro vară, pe timpul vacanței celei mari, îşi 
luă ainândoi copiii şi-i duse la moșiă, ca, să se mai 
răsfeţe la, sâre. Băieţii, scăpaţi de grija, sedlei, nu 
se mai săturaii de plăcerile vieţei de ţâră,; simţiaii 
un farmec nespus alergând prin frumbsa grădină, 
pe poienele înverdite şi prin livedile smăltate cu 
floră; dar, mai presus de ori-ce, le plăcea încân- 
tătorul stufiş de la, spatele casei, străbătut de po- 
teci aşternute cu nisip şi în care se afiaii arbori de 
tot felul, stejari, fagi, mestecăni, anini, etc. 

Într'o di, preumblându-se cu dinşii p'acolo, d-l 
Sorânu le arătă un frumos cuib de pasăre. Copiii,
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apropiindu-se, vădură într'însul cinef Puişoră, iar 
alături pe părinţii lor, care nu se speriară, câtuşi 
de puţin. Acâsta le produse o nouă bucurie. 

Atunci, ședend cu toţii pe o bancă de lemn, la 
umbra unui bătrân stejar, de unde vederea, se în- 
tindea departe pe o vale încântătore, le dise : 

— Să vă spun o poveste despre un cuib de pa- 
săre, cred c'o să vă intereseze, căci întîmplarea, 
s'a petrecut, chiar în aceste locuri. 

Copiii își încordară totă luarea-a-minte, iar tatăl 
începu ast-fel : 

— Acum vr'o trei-geci de ani, într'o frumosă 
dimin€ţă de primă-vară, un biet ciobănel, şedu 
chiar sub acest stejar şi începu să cânte din fluier. 
Din când în când, Îşi arunca ochii la turma-i de 
'0i, care păsceaii pe livedea înflorită, dintre acestă 
pădurice şi piriul limpede, ce se vede şerpuind 
colo în vale. D'o-dată âtă că vede apropiindu-se de dinsul un băiat ca de doi-spre-gdece ani, frumos la faţă, mândru de statură, îmbrăcat fârte Scump în haine de vinătore. Era fitul unui ministru de pe atunci, care avea o moşie în vecinătate. Păstora-. Şul, necunoscându-l, cregu că era al vr'unor aren- daşi, cari vor fi venit să vineze p'acolo. 
— Bună-diua, domnişorule ! îi dise el, scoțân- du-şi pălăria,
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— Ia spune-mi, băiete, se.găsesc p'aică cuiburi 
de pasări? 

— Aug vorbă! Cum să nu se găsâscă? 

Dac'audi cucul cântând 

Şi mierliţa, şuierând, 

„Dică nu mai încape îndoială că sunt şi cuiburi în 

pădure. 

— Atunci trebue să scil tu vre-unul, dise ti- 

nărul cu voce dulce. 

"— Da, sciii unul, cel mai frumos din câte-am 

vădut pân'acum. E împletit aşa de minunat cu fire 

de paie, c'ai crede că l'a făcut cel mai îndemâna- 
tic meşter, iar pe dinăuntru e aşternut cu muşchii 

m6le, pe care se află cinci ouşdre albăstruie. 

— Ce lucru plăcut! Hai de mi-l arată şi mie, 

că doresc forte mult să-l văd. 

— Te cred, dar nu ţi-l pot arăta. 

— Nu-ţi cer să te ostenescă de gâba. O să te 

văsplătese forte bine. 

— Se pote, dar nu ţi-l arăt. 
Între acestea se apropiă şi profesorul băiatului, 

un bărbat respectabil, pe care ciobănelul nu-l ză- 

rise pân'atuncă. 

— Îi mai blând, fătul mei! dise el. Pân' acum. 

dumnealui n'a vădut cuib de pasăre, şi f-ar face plă- 

cere să vadă vr'unul,; te încredinţez că nici nu se va;
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atiuge de dinsul: vrea numaj să-l vadă, d'aprâpe. 
Păstoraşul, clătinând din cap, răspunse: 
— Bi nu-mi es din curent, nu pot să artt ni- 

menui unde e cuibul! 

— Eşti pr6 îndărătnie, dise profesorul. Ar 
trebui să-ți pază bine când faci plăcere altora, şi 
nai ales uni fii de ministru, proprietarul moşiei 
învecinate. 

— O fi! gise copilul. Dar nici lui Vodă nu k-aşi 
arăta cuibul, că... sciă eii de ce. | 
„ — Nici-o-dată n'am vădut un copil atât de în- 
căpăţinat! dise tînărul. Cu tote astea, avem noi 

- destule midloce ca să-l facem să înţelâgă de cuvânt. 
— Liniştesce-te, răspunse profesorul, mirân- 

du-se şi el de atâta îndărătnicie. 
Apoi adresându-se către păstoraş, îi dise: 
— Spune-mi cel puţin, fătul mei, pentru ce nu 

„vrei să ne împlinescă dorinţa. Spune, c'apoi te-om 
lăsa în pace. Nu cred să fiă cine scie ce lucru 
mare la midloc. | 

— De! asta v'o pot spune, răspunse el. Cuibul 
mi S'a arătat şi mie de vărul Dumitru, care pă- 
zesce caprele colo pe munte, şi m'am legat către 
el să nu-l arăt nimenui. 

— Bine, bine, înţeleg eit! răspunse profesorul, 
Apoi, ca să-i încerce credinţa, sc6se punga, luă 

dintr'insa o monetă de aur, şi-i dise:
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— Vedi tu galbenul ăsta? Va fi al tăi, daca ne 
vei arăta cuibul. Nu mai spune nimic lui Dumitru. 

— VE torte mulţumesc, dar de!... nu pr6 merge 
aşa, că nu e cinstit să-ţi calcă vorba, să nesocg- 
tescă încrederea ce-ţi arată cine-va. Ori o afla, ori 
n'0 afla Dumitru, nu mă icrtă cugetul să fac una 
ca asia, când ei și Dumnedeii scim c'ași face o 
necuviinţă, un păcat. 

— Se vede că tu nu scii cât preţuiesce galbe- 
nul ăsta. Daca ai schimba în bani de aramă, ai 
umpl6 o căciulă. 

— Ce de bănet! dise copilul, uitându-se cu mi- 
rare la monetă. Bietul Tata n'ar mal put de bu- 
curiă, când m'ar ved€ că-i aduc pe neaşteptate 
atâtea parale! | | | : 

Apoi, după câte-va minute de cugetare, adause : 
— lertaţi-mă, boierilor, iertaţi-mă, că nu voită 

să cad în ispită, Ce să vă mai spuiă? Am dat mâna 
lui Dumitru că n'o să rămân de ruşine, şi omul 
de-tr6bă trebuie să-și ţină cuvântul; să ne vedem 
sănătoşi! | 

Când vru să plece, d'o-dată se arătă sub-pre- 
fectul, care, făr'a fi fost vădut de copil pen'aci, 
audise totă convorbirea. Cu faţa, roşiă de mâniă, îl 
apucă de mână și-i strigă cu voce răstită : 

— Ce, ştrengarule, te'mpotrivescă domnişoru-
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luă, care mâine-poimâine o să-ţi fiă stăpân? Tu ţi 
maă mult la un bădăran păstor de capre, de cât la, 
boieri ca dumnealor? Aide'ndată de ne arată, cui- 
bul, că alt-fel e vai de tine! 
aa aceste cuvinte, făcu semn dorobanţului de 

la spate să-l i€ şi să-l lege. 
Ciobănelul ingălbeni, începu a, plânge, a tre- 

mura ca, varga şi a cere iertare. 
— Atunci, arată-ne cuibul. | 
— Nu, nu pot, răspunse copilul cu hotărire şi 

acoperindu-şi faţa cu amândouă mâinile. 
— Destul, dise profesorul, adresându-se către - 

subprefect. Liniştesce-te, micule ; nu te teme de 
nimic. Te-ai purtat forte bine; al o inimă bună. 
Du-te de cere voiă de la văru-tăi, Ş'apoi vino de 
ne-arată cuibul. Veţi împărţi între voi banii. 

— Aşa, da! răspunse păstoraşul. Chiar astădi o 
să aveţi răspunsul. 

Profesorul se întârse cu tin&rul la casa proprie- 
tăţii, unde veniseră de câte-va, dile, spre a petrece 
o parte din vară. Mergând pe drum, cugeta în sine 
la purtarea ciobănelului, la caracterul luk onest şi 
demn de t6tă admiraţiunea, la aplecările-i stator- 
nice şi necoruptibile; apoi, cum de multe-ori sub 
umilul acoperement al colibei se pot, găsi nisce vir- 
tuţi, pe care în deșert le-am căuta în palate.
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Îndată după sosire, cercetă despre.micul păstor” 
şi află că era un băiat cum se cade, cunoscut sub 
numele de Tudor; că tată-săti, de şi scăpătat, era 
cel mai onest om din partea locului. Spre seră, 
tînărul terminându- şi lecţiunea, eşi afară şi „din 
tinda, casei zări pe Tudor, care-și apropia turma, 
de curtea boierescă şi se uita mereii spre dînşii. 

— Aide să aflăm ce răspuns ne dă, dise pr 0- 
fesorul. Şi plecară împreună. 

— Păstorul le eşi înainte plin de bucurie: 
— Veste bună! strigă el. Dumitru se învoiesce 

bucuros, şi mi-a dis că am fost nerod de n'am pri- 
mit îndată să vă împlinesc dorinţa. Dar nu face 
nimic, sunt maă împăcat în cugetul meii că Pam 

„întrebat şi pe dinsul. Acum veniţi cu mine să vă 
arăt cuibul. 

EI apucă înainte, iar profesorul şi tînărul îl ur- 
mară, în tăcere. 

În partea cea, mai ascunsă a dumbraveă, un pă- 
ducel cu frunze frumose şi cu numerdse flori albe, 
ce se deschideaii la ragdele sârelui de sâra, răspân- 
dia un miros tare şi plăcut. Când se apropiară, Tu- 
dorel le arătă cu degetul păducelul, apoi dise încet: 

— Uitaţi-vă, pasărea, stă pe ouă! 
Tinărul o vădu, dar în acel moment ea sbură... 

Ş'atunci, spre marea-i mulţumire, putu vedă cu în-
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| „lesnire măiestrita întocmire a cuibului şi frumosele 
ouă ce se aflaii într'însul. Profesorul, după ce-i 
dete mai multe esplicări interesante despre acest 

subiect, dise păstorului ; 
— Acum vino de-ţi primesce plata făgăduită, 

Aurul fiind anevoiă de schimbat, o să-ţi dait a- 
ceeași sumă în argint. “ 

Atunci, scoțând banii din posunav, numără chiar 

pe acestă bancă de lemn, pe care şedem noi acum, 

doi-spre-dece lei noui și frumoşi, şi-i dete ciobă- 

melului, care nu se mai putea sătura, uitându-se la 

dinşii. | 

_— Aibi grijă să-i împarţi pe din două cu Du- 
mitru, dise tînărul. 

— Chiar la dinsul mă duc acum, răspunse Tu- 

dorel, care se puse pe fugă, ca şi cum ar fi furat 

banii. 

Profesorul cercetă în ascuns despre modul îm- 

părţirii acestei sume, şi află că Tudor nu nedrep- 

tăţise pe văru-săi nici măcar cu un ban; iar că 

„partea ce i-se cuvenia lui o dusese tatălui săi, făr'a, 

opri nimic pentru sineşi. 

Din minutul acela, tînărul se ducea în tâte di- 

lele în dumbravă, ca să vadă cuibul, şi fiind-că nu 

făcea nici un r&ii pasărilor, peste puţin ele înce- 

pură a, se familiarisa cu dinsul. Mai ântâiii simţi o
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bucuriă nespusă, când vădu eşind puii din ghioci, 
întindend gâtul, deschidend ciocul şi cerând de- 
mâncare, prin repetate piuituri ; apoi admiră în- 
grijirea cu care tatăl şi muma le aducea hrana, şi 
repediciunea cu care puii cresceati pe nesimţite a- 
coperindu-se cu puf delicat şi mole. Bucuria lui fu 
însă şi mai mare, când începură a-şi încerca, ari- 
pele, sburând pe ramurile vecine, pe când părinţii 
le aduceaii pe întrecute demâncare. - 

În aceste preumblări, învățătorul şi tînărul în- 
tilniait adesea pe ciobănel, care-și ducea, oile când 
înt”un loc, când înt'altul. Şi fiind-că le plăcuse 
de la început, într”o gi profesorul îi dise : 

— Sciii că din fluier cânţi forte bine. Nu ți-ar 
plăce 6re să înveţi şi carte? 

— Ba mi-ar plăcea. Văru-mei Dumitru scrie şi 
citesce; dar eii nu pr pot, că d'abia am inr&ţat 
să cunose literile, să silabisese şi să leg cuvintele. 

Apoi dându-i o carte în mână, îi dise: 
— Ia citesce colea, să văd şi eii ce scii. 
Copilul începu să citescă cu voce tare şi fără 

sficlă, însă adesea era nevoit să se oprâscă spre a, 
silabisi unele cuvinte mai anevoiâse. - 

— Pr6 bine, băiete; citescă binişor pe sâma ta, 
dar la, sc6lă ai fi învăţat şi mai bine. 
— De, boierule, cum să mă due la sc6lă, că e
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departe! Aşi fi perdut pr6 mult timp pen” acolo. 
Vara, păzesc vile şi ierna stai a-casă pentru alte- 
trebuinţe ; ş'apoi tata e sărac lipit. Vă&rul Dumitru 
nvar fi învăţat mai mult: dar nici el n'are pe ce 
să maj citâscă: cartea X-a ajuns într”o stare așa, de 
prostă, că pe unele foi abia se mat pote citi, de- 
rupte şi pătate ce sunt. 

În aceeaşi di profesorul chiămându-l la, sine şi 
arătându-i o carte nouă şi legată cu piele, îi dise: 
_ Ţine cartea asta şi, când vei pută să citesci 

0 f6iă fără greșelă, ţi-o daii să fiă a ta. 
Păstorelul simţi o nespusă bucurie ; luă cartea; 

cu atâta, sfi6lă, în cât abia o atingea cu virful de- 
getelor, ca şi cum foile i-ar fi fost de pânză de 
păiajen. A treia di alergă la curte şi dise profe-- 
sorului : 

— Boierule, să vă citesc dece feţe din carte, 
limpede şi fără greşelă ! | 

Făcendu-se încercarea, îi dăruiră cartea, şi Tu-. 
dor rămase încântat de bucurie. 

Într”o diminâţă, ministrul proprietar sosi la mo-- 
şiă pe neaşteptate şi făra, fi însoţit de nimeni, ca. 
să vagă pe fiiu-săă şi să se încrediniţeze de pro- 
gresele ce făcuse în studii. La, masă, băiatul îi po- 
vesti istoria cuibului de pasăre şi cele întimplate 
cu micul păstor. Ministrul, îl ascultă cu mare mul-
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ţumire, lăudând caracterul onest şi statornic al bie- 
tului păstor. | 

— În adevăr, gise profesorul, calităţile acestui 
- <opil sunt minunate. El ar put6 să devină o-dată 

un funcţionar bun şi de totă încrederea, daca i-s'ar 
desvolta facultăţile intelectuale, cu care Pa, dotat 

„natura. Tatăl săii însă e prâ sărac, ca să-i dâ in- 
sirucţiunea cuvenită. Cu tote astea, ar fi păcat ca 
bietul băiat să rămână un simplu cioban. 

După masă, "ministrul luă d?o parte pe profesor, 
vorbi cât-va timp cu dînsul ; apoi trimise să chieme 
pe Tudor, care rămase uimit, când întră în casele 
boierescă şi se vădu înaintea unui domn cu o'nfă- 
țişare mărâţă şi impunătore. Profesorul îi spuse cu 
cine avea a face şi copilul se grăbi a-i săruta mâna, 
cu respect. 

— Am aflat, băieţele, că-ţi place mult cartea. 
„Ai dori tu să mergi mai departe cu învăţătura ? 

—— Cum să nu dorese! Chiar acum paşi duce 
la sc6lă, dar tata e pr6 scăpătat. 

— Vroiă să fac o încercare cu tine, Dumnialui, 
„pe care-l vedi, este prieten cu un profesor învăţat, 
care primeste scolari cu plată şi- pregătesce pen- 
tru învăţătură. O să te trimit dar acelui profesor 
la Bucuresci, cu o scrisore, iar pentru chieltuielile 
întreţinerii tale le plătesc eii. Ce dică?



CUIBUL DE PASERE si 

Acum se așteptaii să-l vadă bucurându-se şi pri- 
mind cu cea mai mare mulţumire propunerea ce 
i-se făcea; dar se amăgiră, căcă păstorelul, de şi 
zimbise la început, îndată se întristă,. 

— Ce ai? îl întrebară. Par'că i-ar veni să 
plângi, în loc să te bucuri! Spune ce te întristză, 
să vedem! 

— De, boierilor, răspunse Tudor, tata e sărac, 
şi are mare nevoiă de ce agonisese ei cu ciobă- 
nitul. Ajutorul mei e mic, dar ork-cum tata n'ar 
pute trăi fără dinsul. 

— Eştă un fiii forte bun, dise ministrul cu bună- 
voinţă. lubirea, ce ai către tată-tăi preţuiesce mai 
mult de cât ori-ce. Nu te'ngrija câtuşă de puţin; 

„daca eştă hotărit să-ţi schimbi meseria de păstor, 
mă însărcinez eii şi cu îngrijirea tatălui tăi. Acum 
eşti mulțămit? 

Tudor, răpit de bucuriă, îi apucă răpede amân- 
două, mâinile şi i-le sărută cu cea mai viă recu- 
noscinţă. Apoi alergă la tată-săi, ca să-i împărtă- 
şescă frumosa, scire. După câte-va minute, tatăl şi 
fiiul, nesciind cum să-şi arate alt-fel recunoscinţa 
pentru atâta generositate, veniră cu lacrămile”n 
ochi, ca să se arunce Ia picidrele bine-făcătorilor. 

D-l Sorânu, ajungend pimaci cu povestirea, se 
simţi atât de mişcat, încât începu a lăcrăma şi se - 
opri fără voie.
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— Dar ce aj, tată? întrebară amândoi băieţii; 
istoria nu e terminată. Ce sa may făcut cu Tudor? 

— Dragii mei copii, acel Tudor, care păzia oile.. 
Sunt ei !.. Ministrul, bun Român şi om de inimă, 
îndată ce-mi terminal studiele, mă luă în serviciul 
lui, apoi mă numi judecător de Poliţiă și treptat mă 
înaintă pînă la rangul ce am astădi. Voi nu Paţi 
cunoscut, fiind-că a murit de acum dece ani, dar 
nu va peri nici-o-dată din memoria, mea. Recunos- 
cina ce-i datorez, atât. eii cât şi ţ6ra întregă, îl va 
urma în eternitate. Fiiul săi, pe care-l vădusem 
pentru ântâia-6ră sub acest stejar, este generalul 
cel mai bun şi mai învăţat, pe care-l avem astă li 
în armată. Demnul şi respectabilul bătrân, care vă 
arată atâta, iubire şi care pune atâta stăruință ea 

„să vă instruiescă, este profesorul despre care vor- 
biii penbaci. Tată-meii, moşul vostru, pe care Pam 
luat în casa, mea, şi-a petrecut ultimii ani ai b&- 
trâneţelor intro dulce vieţuire şi a răposat când 
eraţi mică. Vă iubia mult, şi pote v'aduceţi încă 
a-minte cum vă făcea neîncetat câte-o mică plă- 
cere... fiă-ă ţărâna, uşoră,! Dumnegeii a bine-cuvîn- 
tat atât de mult silinţele mele, încât am putut să, 
cumpăr acâstă frumâsă proprietate, unde păscusem 
oile în copilăriă, Înfine, arendaşul moşiei este chiar 
vărul Dumitru, care păzia caprele pe munte şi 
"care-mi dete cele dântâiii lecţiuni de citire.
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— Aşa dar, tată, gise Vasile, cuibul de pasăre 
ţi-a adus tot binele. Ia spune, mai trăiesc acele pa- 
sări? N'or fi tot acelea, care şi estimp gi ati făcut 
cuibul în acâstă dumbravă ? 

— -Ce copilăriă! răspunse Stefan, fratele-i mai 
mare. Nu cuibul a făcut fericirea familiei, ci tata, 
pentru-că a fost onest, muncitor şi econom. 

— Nu se cuvine mie tot meritul, dise tatăl, ci 
lui Dumnedeii, cu al cărui ajutor am putut, din copil 
sărman ce eram, să ajung la un grad atât de înalt 
de prosperitate şi de avere. Dumnegei a voit aşa : 
el, prin cuibul de pasăre, mă făcu cunoscut unor 
suflete nobile, apoi tot el în urmă bine-voi să-mi 
încunune munca şi integritatea. Asemenea şi voi, 
dragii mei copii, siliţi-vă a vă desvolta 'talentele 
ce v'a dăruit Cerul; lucraţi cu zel şi stăruinţă; fiţi 
onestă şi credincioşi; aveţi încredere în Dumnedeii 
şi rugaţi-l neîncetat să vă d protecţiunea şi bine- 
cuvîntarea lui. Numai ast-fel trudele vâstre vor fi 
încununate cu cel mai deplin succes. 

„ APOI, sculându-se şi indreptându-şi privirile că- 
tre cer, dete, subt umbra, acelui bătrân stejar, pă- 
rintâsca-i bine-cuvintare amândoror copiilor, care 
în acel moment aveaii ochii plini de lacrămi. 

D-l Sorenu, după mai mulţi ani de servicii, a- 
junse preşedinte la înalta curte. Integritatea, iubi-
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rea-i de adevăr şi de dreptate nu se sehimbară, câ- 
tuş de puţin, iar influinţa, lui deveni în adevtr 
folositâre pentru ţară. Amândoi fiii să îi călcară, 
pe urme şi meritară, stima generală. Vasile intră 
în ramura judecătorâscă, iar Stefan în armată şi 
se distinseră prin cunoscinţele şi virtuțile lor. Ast- 
fel fură consolarea şi cor6na bătrâneţii pentru bunii 
lor părinţi. 

 



  

“RACII 

Caterina, copilă blândă, modestă şi muncitâre, 
avea un mare defect: era forte lacomă. Părinţii ei 
ţineaii cea mai frumosă prăvălie de marchitănie şi 
băcănie. Încă de mică ea nu se putea opri de a lua 
în ascuns struguri; smochine sai migdale. După ce 
mai crescu, nu simţia nici o mustrare de cuget să 
vîndă câte un petec de stambă sai de pânză, câte 
un cot de panglică saii de mătase, ca într'ascuns” 
să-şi cumpere prăjituri şi alte lucruri de mâncare. 
Era o adevărată fericire pentru dinsa, când părinţiă 
ci, invitaţi la vre-o serbare sati la vr'0 adunare, 
lipsiaii o parte din di şi 0 lăsaii singură a-casă. 
Atunci se punea pe mâncare: cocea ouă, frigea 
câte un puii de găină, îşi făcea cafe şi câte altele. 

Într”o di, pe când tată-seii era în călttoriă, pentru 
re-care afaceri, mamă-sa fu invitată la 0 nuntă, 
Caterina, după obiceiul ei, voind să se folosâscă 
de acâstă libertate, invită trei amice la dinsa, le 

2
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puse pe masă o turtă cu duleâţă, prăjitură, struguri, 
fructe, cofeturi şi vin roşu; întrun cuvînt, masa 
era atât de incărcată, că nu mai rămăsese loc nică 
pentru talere. Câteşi-patru începură să mănânce, să 
be şi să facă nebunii... Dar, pe când se dedeseră 
petrecerilor, uşa se deschise d'o-dată şi muna Ca- 
terinei întră c'0 altă femeiă. Fetele se sculară spăi- 
mântate, iar Caterina rămase atât de ruşinată, în 
cât ar fi vrut mai bine să intre”n pământ de viă. 

Cu tâte astea mamă-sa nu-i dise nimic do-cam- 
dată, ci trecu în prăvălie cu străina ce- O 'însoţia. 
Acestă dâmnă venise de câte-va gile. de la ţară, 
fusese şi ea la nuntă, unde, întilnind pe muma Ca- 
terinei şi ar&tându-i dorinţa de a face 6re-care 
târguieli pentru copii, acesta se grăbise s?0 invite 

” la dinsa, spuindu-i că are felurite obiecte şi stofe 
de gust, cu preţurile cele mai cumpătate. Streina 
cumpără tot ce-i trebuia și plecă destul de mul- 
fumită. Pi 

Spre s6ră tatăl Caterinei, întorcendu-se din că- 
lătoriă, soţia sa nu vru să-i spună îndată cele în- 
timplate, ca să nu-i turbure repausul de care avea 
atâta nevoiă. A doua di însă, ar&tându-i purtarea 
fiicei lor, el simţi o adâncă mâhnire şi 0 chiămă, 
îndată. Caterina, care nu putuse închide ochii ttă 
nopticica, de grije, veni tremurând înaintea lui. A-



RACIĂ 2 67 

tunci tată-seii începu să-i facă mustrările cuvenite. 
— Fata mea, nu scii cât mă întristeză lăcomia, 

ta! Tu o privescă ca un răt neinsemnat, pe când 
este atât de mare, incât pote să aibă urmările cele 
mai triste. Cine nu scie să-şi înfreneze lăcomia nu 
va deveni nică-o-dată virtos, fiind-că nu va fi în 
stare să-şi invingă aplecările rele, ci va ajunge 
jucăria simţurilor. Cine nu-şi vede de lucru, ci ne- 
încetat se gândesce la mâncare saii la băutură, nu 
pote s'ajungă departe. Lăcomia, duce la multe alte 
neajunsuri. E adevărat că ieri w'ai fi avut, de unde 
chieltui, daca w'ai fi luat bani de pe marfa ce-ai 
vindut în ascuns. A fura însă saii a ascunde ceva 
părinţilor e tot una. O copilă necredinei6să, deve- 
nind maj târdiii s6ţă şi mamă, îşi va ruina bărbatul 
şi va risipi moştenirea copiilor, ca să-şi indestuleze 
„plăcerile şi vanităţile. Uit'te, ei mai mulţumit aşi - 

fi ca în t6tă viâţa să am numai pâine şi apă, decât 
să nedreptăţesc pe cine-va. Te-incredinţez că la- . 
comul nu se pâte bucura de stima 6menilor oneşti, 
ci tot-d'a-una e priviţ cu despreţ. 

— Pe lângă acestea, adause muma, nu trebuie 
să pergi din vedere că dulceţurile sunt vătămătore 
şi pentru dinţi şi pentru stomac. Asemenea cafâua, 
care-ţi place atât de mult, are o înriurire forte rea 
asupra sănătăţii, mai ales către bătrâneţe. Câţi
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săracă ai fi putut ajuta cu banii ce ai chieltuit pân”- 
acum cu lăcomiile tale! Gândesce-te că omul n'are 
numai stomac, ci şi inimă. Bucuriile inimii, feri- 

„cirea ce simte cine-va când ajută pe vr”un nenoro- 
cit, sunt cu mult mai presus de plăcerile materiale. 
Fugi dar de viţiul lăcomiei ; alt-fel, teme-te de 
Dumnegeii, să nu te pedepsâscă pentru greşla ta. 
Ține minte ce-ţi spui: nici o faptă rea nu pote să 
remână ascunsă, ci curend oră maj târdiii tot se dă 
pe faţă. | 

— Adesea, în viâța mea, reîncepu tatăl, am: 
avut ocasiunea să văd calea prin care se descopere 
vicleniile şi înşelătoria cul-va — ozi-cât de bine ar 
fi ţesute — şi atunci făptuitorul va fi pedepsit după 
cum merită. Află dar că daca vei mai face vre-o- 
dată o asemenea necuviinţă, ea se va da pe faţă, 
şi atunci nu va fi bine de tine. Îți spuiii dar de 
mal "nainte că vei fi închisă pentru o lună, că nu-ţi 

„vom da decât pâine și apă, ca să te inveţi minte 
şi să te mulţumesci cu ce avem la masă. 

Caterina înţelese dreptele mustrări ale părinţi- 
lor. Plânse amar şi promise că se va îndrepta; 
insă peste puţin cădu iarăşi în vechia-i greşâlă. 
Într'o qi părinţii ei, plecând dis-de- dimin6ţă la un 
târg din depărtare, îi diseră să aibă grije de casă 
în lipsa lor, dar mai cu sâmă să nu-şi mai chieme
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prietenele ca să se ospăteze împreună, cum făcuse 

în trecut, Cu tâte astea cele trei amice, pe care le 

iubia forte, venind la, dinsa nepoftite, ea credu de 

cuviinţă să le de cel puţin câte o câşcă de caf6, 

lucru pe care de alt-fel nu voia să-l ascundă nici 

părinţilor; şi, fiind-că acum nu se mai arătă aşa de 

spulberatică şi voi6să ca altă-dată, amicele-i ple- 

cară mai curend de cât ar fi dorit. Ă 

După vr'o trei ore veni un ţăran cu o traistă pe 

umeri şi-i spuse că doresce să cumpere un cot de 

postav stacojii, ca să facă un peptar copilului de 

care era însoţit. Ea îi arătă o bucată; însă ţăranul, 

găsind'o pr scumpă, voi să plece. 

— Dar ce ai în traistă? îl întrebă Caterina cu 

mirare. Ce sgomot curios s'aude înt”însa! 

— Racă, domnişoră, raci! 

— Raci? Ei n'am mâncat raci nici-o-dată. 

Trebuie să fiă forte buni, nu e aşa? 

— Firesce, răspunse ţăranul: plac la t6tă lumea. 

— Sunt vinduţi? întrebă Caterina cu nerăbdare. 
— Nu, dar tot ca şi cum ar fi vînduţă. Nevasta 

primarului mi-i cumpără pe toţi, de câte-ori îi a- 

duc. ÎN fac mare plăcere şi sunt sigur că mi-i va 

plăti forte bine. Uitte cât sunt de mari şi de fru- 
moŞĂ ; îi poţi pune chiar la masa lui Vodă! 

— Ia ascultă, dise Caterina, iati şi eit vr'o dece.
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Traista, ţi-e plină şi-ţi rămân destui pentru primar. 
Cât despre postav, aşteptă, puţin. 
Se urcă repede pe scară şi aduse din camera ei 

-un petec de materie stacojiă, pe care-l ţinea; as- 
cuns de mai mult timp. | 

— Uit'te, dise ea măsurându-l pe peptul co- 
pilului, dint:”însul poţi face un peptar de minune 
pentru băiatul dumitale. Fiind-că peticul a rămas 
dintr'o bucată, pot să ţi-l las mai eftin. 

Se ajunseră din preţ. Cu tote astea, se simți 
forte turburată în minutul când primi banii şi racii 
de la ţăran; dar nu ţinu s&mă de -nimic, ci întrebă 
cum să-i gătescă. Țăranul o învăţă şi plecă, 

N'apucase să se depărteze ţăranul şi Caterina, 
simţi o adevărată neliniște. «N'âr fi trebuit să-i 
cumpăr, își dise ea; dar ce s'a făcut s'a făcut; a- 
cum n'0 să-i l6păd.> Apoi se duse în bucătăriă, îi 
puse la foc într'o cratiţă cu sare și pătrunjel, îi 

„acoperi şi aşteptă cu nerăbdare să ferbă mai cu- 
rend, ca să-i mănânce. Când credu că s'aii fert în- 
destul, luă, cratiţa de la foc, îi rădică capacul şi 

„Scose un țipăt de spaimă, vădând raciă stacojii ca 
petecul de postav ce furase şi amintindu-și cuvin- 
tele părinţilor «că tot-d'a-una se dati pe faţă fap- 
tele vele şi se pedepsesc cei vinovaţi. » 

Caterina nu scia că racii din verdui devin roşii
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prin ferbere ; ea socoti acestă schimbare ca o mi- 

nune, și mirarea-i fu tot atât de mare, ca şi frica. 

În încurcătură o mai punea şi faptul că cratiţă, 

cădându-i din mână, sfărimase două frumose cesci 

poleite, ce se aflati lângă vatră. Racii şi cioburile 

cescilor sta risipite pe pământ... Caterina înmăr- 

murită se uita la racă ca la nisce cărbuni aprinşi, 

şi nu cuteza să mai pună mâna pe dinşii. Atunci, 

din adâncul inimii ceru iertare lui Dumnegeii pen- 

tru greşâla, ce făcuse şi luă statornica, hotărire d'a 

se îndrepta în viitor. 

În acelaşi moment se audi sgomotul unei tră- 

suri, ce se oprise inaintea casei. <Dumnedeule! îşi 

dise ea, părinţii mei! Nu-i aşteptam aşa curend. 

Vai de mine! ce-o să dică ei? Ce să mă fac?» 

Apoi, cu totul uimită şi cu ochii plină de acră, 

le eşi înainte. 

— "Tată şi mană, ia veniţi repede îu bucătăriă, 

să vedeţi ce lucru ne-mai audit s'a întimplat! 

Părinţii o urmară cu Gre-care temere și neliniște. 

— Vai! strigă mamă-sa. Ce văd? Frumosele 

mele cesci sparte! 

— Da, eo nenorocire, dise Caterina; dar e alta 

şi mai mare: Gtă racii &stia cum s'ait schimbat, 

cum S'aii făcut, roşii ca nisce cărbuni aprinşi!.. 

— EX! dise tatăl. Ce lucru mare? Ca toţi racii 

ferţi! |
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— Şi mie mi-se par Toşii-stacojii, din eausa, pe- tecului de postav stacojiii ce-am furat şi pe care lam vîndut într'ascuns ! 
Atunci mărturisi cum, spre a-şi împăca lăcomia şi a-şi cumpăra o mâncare, pe care n'0 cunoscea 

încă. vînduse ţăranului un petec de postav pentru acei raci şi pe o mică sumă de bani. De şi părinții 
eraii supăraţi de purtarea ei, totuşi nu se putură opri de a suride pentru nimieul ce-i causase atâta 
spaimă. Înfine tată-săt, reluându-şi seriositatea, o apucă de mână Şi-i dise cu asprime : 
— Ai mare dreptate, Caterino, să te sperii de urita-ţă purtare, dar temerea pentru roşirea racilor 

este cu totul copilărâscă. 'Tu nu Sciai că 'se fac sta- cojii când se ferb. Cu tote astea, ori cât de firesc ar fi lucrul acesta, înfăţişarea lui, chiar în minutul 
Când ai săvirșit o aşa de mare greşâlă, este pentru tine o însciinţare a cugetului, care sperie pe vino- vat şi-l face a se îndrepta. Fiă ca acestă însciinţare cerescă să nu rămână deşârtă pentru tine! "Te-ai 
purtat forte răi astădi. Simt o adâncă mâhnire v&- dend că nu te-ay Sândit câtuşă de puţin nică la vor- 
bele mele, nici Ia consiliile mame-tei; ba încă te-ai arătat surdă chiar la, vocea consciinţei tale şi ar cădut iârăși în greşelele-ţi de mai "nainte. Însuftân- du-ţi acâstă spaimă, care te-a făcut să tremuri,
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Dumnegeii a voit să de mai multă putere şi energie 
mustrăril tale de cuget şi să te înveţe a o asculta 
mai bine. Află, copila mea, că ori-cine face vre-o 
greşelă, nu se pote scuti de remușcarea, cugetului; 
se teme chiar de umbra sa, se sperie de sgomotul 
unei frunze, pretutindeni vede întipărită fapta urită 
ce a comis, trăiesce în chinuri nesuferite: totul îl 
pune în mirare şi-l spăimântă. Cea mai neînsem- 
naţă împrejurare e de ajuns să-l facă, a-şi perde 
cumpătul, a da pe faţă ceea-ce credea că a ascuns 
atât de bine. Portă-te dar ast-fel, incât să nu te 
mai temi de nimic, nici înaintea Iul Dumnegeti, nici 
înaintea 6menilor, şi atuncă vei fi liniştită şi mulţu- 
mită în totă viâţa. 

După aceste observaţiuni se convinse de turbu- 
rarea, fetei, de sincera-i căinţă, de statorniea-X ho- 
tărire de a se îndrepta, şi vădu că era de prisos s'o 
mai pedepsâscă, după cum îşi propusese. În ade- 
văr, impresiunea produsă Caterinei de acestă în- 
prejurare nu i-se maj şterse nici-o-dată din minte. 
D'aci încolo nu mai fură nici măcar un ban, ci-şi 
puse tote puterile ca să-şi înfrineze aplecarea, ce 
avea, spre lăcomiă. Se mulţumia cu bucatele de la 
masă şi nu se maj gândia la prăjituri şi dulceţuri. 

Mai târgiit căsătorindu-se cu un neguţător onest 

şi devenind mamă, fu stimată şi trăi fericită. A desea
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işi aducea a-minte de spaima ce-i însuflase racit. 
La bătrâneţe, cu ocasiunea unui ospăț în fami- 

„lie, punându-i-se inainte o farfurie cu raci fr UmMOşĂ, 
presăraţi cu pătrunjel ver de, ea, începu să-şi poves- 
tescă întimplarea, în audul copiilor şi nepoților, care 
0 ascultară cu mare plăcere. Terminând, le dise: 

— Racii umblă înapoi, dar pe mine m'ai învă- 
ţat să merg tot înainte spre bine. Firesce că nu 
vacii, ci Dumnedeii, care s'a servit de dinşii, ma, 
învăţat să-mi înfrinez lăcomia şi să mă& deprind 
a-mi învinge aplecarea ce aveam de a risipi banii 
iu chieltuieli deșârte. Ac6stă folositore lecţiune m'a 
condus a fericirea de care mă bucur acum, mulţu- 
mită, ă îngrijirii părinţilor şi bine- -cuvintării Cerului! 
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Mihai Vintilă, după ce luase parte la resbdiele: 
purtate în contra Ungurilor şi se luptase bărbă- 
tesce pentru Patriă, fu liberat din servicii. Când 
se întârse acasă, părinţi-i muriseră, lăsându-i ca, 
moștenire numai o căscidră, aprâpe surpată, şi 0 
grădiniţă cu pomi roditori. Numerâsele-i rane, de 
şi vindecate, il împedicaii de a se da la. obositârele: 
lucrără ale câmpului, și ast-fel cu mica-X pensiune, 
trăia in mare strimtorare. EL ar fi dorit să-şi în- 
c6pă din noii meseria de dăogar, pe care o cunoscea,. 
binişor, însă îi lipsiaii cu totul uneltele trebuin- 

. close. După multe neajunsuri, isbutind să şi-le cum- 
pere, incepu să lucreze putini, doniţe şi alte obiecte. 
Peste puţin căstigă mare, îndemânare în acestă me- 
seriă, prin care-şi agonisia midlocele de vieţuire. 

Mihaiii lucra, fără preget tâtă săptămâna, în. 
haine de meseriaş; dar Duminica, îmbrăcându-se 
cu frumâsa-Y uniformă de caporal şi punendu-şi.
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medalia de ondre la pept, se ducea, dimineţa la bi- 
serică, iar sâra petrecea câte-o oră sait două cu 
prietenii. În purtarea şi înfăţişarea lui păstrase 
aerul de oştân curagios. Onestitatea, esperiinţa, şi 
iubirea-i de ordine îi atraseră stima consătenilor; 

„iar prin activitate şi economiă ajunse cu încetul la 
0 avere destul de bunicică, fiind-că nu era dintre 
aceia care, îndată ce căstigă câţi-va bani, î risi- 
pesc în plăceri, închipuindu-şi că nu se vor mai 
'sfirşi nică-o-dată saii că lor le va merge tot-d'a- 
una bine... 

Ast-fel, îndată ce se bucură de Gre-care îndes- 
tulare, nu clădi din noii vechia-ă căsci6ră de lemn, 
ci o repară bine, o făcu ca un pahar în midlocul 
merilor şi perilor de care era înconjurată. Mai 
în urmă însurându-se, avu doui copii: un băiat şi 

:0 fată, cărora le dete o bună-crescere şi le asigură 
viitorul. 

« Nici- odată nu lipsesc midlocele de vieţuire 
cui lucrâză, cu stăruinţă, dicea el adesea. Facă-şi 
fiă-care datoria şi aibă încredere în Dumnedeii, 
"câ-l va da sprijinul de care va av trebuinţă. > 

De şi acum Mihaiii era înaintat în virstă; totuşi, 
fiind-că mortea, îi răpise pe buna şi virtsa-i soţiă, 
îngrija singur de casă. Între altele, luă la dinsul 
pe unul din nepoți, copil drăgălaş şi deştept, căruia,
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i-se dedese numele săii. Micul Mihaiti prinse mare 

iubire de dinsul; făcea totul ca să-i placă şi se si- 

lia, să-i preîntimpine cele mai mici dorinţe. Mihaiii 

îl deprinse cu lucrările meseriei sale, şi, ca să-i în- 

sutle mai multă plăcere la acâstă ocupaţiune, îi po- 

vestia, pe când lucrai, întimplările vieţey luă mili- 

tare, pe care le insoţia 1 neiucetat de învățături fo- 
losit6re. 

Din când în când se ducea la pădure, unde r&- 

mânea mai multe dile d'a-rindul, ca să. taiă lem- 
nele trebuincidse. Tot-d'a-una lua cu sine şi pe ne- 

potu-săi, care simţia, o nespusă bucuriă de câte ori 
îi arăta deosebitele feluri de copaci, spuindu-i cum 
şi la ce a-nume pot fi de folos. < Bunul Dumnedeii, 

dicea el, a fost forte prevădător; fără arbori ne-ar 

fi lipsit multe lucruri. Bradii de pe munte, fără a 

mai vorbi şi de reşina lor mirositâre, ne dai grindi, 

scânduri şi laţi; casa, scauriele, masa, dulapul, pa- 

turile sunt măi tote de brad. Cu tote astea, bradul 
este un lemn cam mâle, pe când stejarul şi fagul 
ai o țesătură cu mult mai desă şi mai solidă. Daca, 
r6ba n'ar fi de lemn tare, nu ne-am pută servi mult 
timp cu dinsa. Fără aceste lemne n'am ave nici 

măcar 0 €6dă tare pentru bardă, teslă ori săcure. 

Asemenea, e de mirare cum fie-ce soiii de lemn are 

0 faţă deosebită, ce servesce la înfrumusețarea mo--
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bilelor. Lemnul de nuc, de scoruş, de anin e mult 
maj frumos, fiind-că are ape ca marmura, însuşire 
preţiosă, la obiectele de strungăriă. Este adevărat 
că nu se mănâncă fructele tuturor arborilor sălba- 
tici, însă ei dai midldee de vieţuire la mii de lucră- 
tori şi ineseriași; ast-fel e părul, cireşul, mărul şi 
alţi pomi pădureţi. Într'un cuvint, Dumnedeii a 
făcut totul cu înţelepciune; să-i recundscem dar, 
să-i pr&-mărim îngrijirea şi bunătatea părintâscă, 
tot-l'a-una să-i aducem mulţumiri. » 

Mihăiţă mai simţia plăcere și când vedea pasă- 
rile saii asculta frumosele lor cântece. 

— Unchiule, gise el într'o di, ar fi bine să priu- 
dem vro pasăre Şi s'0 ducem a-casă! 

—- Nu, răspunse Mihaiă, nu €e bine! 
— Dar de ce, unchiule? Cântă aşa de bine şi ar 

fi o adevărată plăcere s'o audim pe când suntem 
la lucru. 

| 
— Aici, în voia lor, cântă frumos; dar, când 

sunt închise, se bolnăvese şi nu trăiesc mult. 
După cât-va timp, într'o frumosă di de tomnă 

Mihaiu se afla cu nepotu-săii la lucru în pădure. 
Ca tot-d'a-una, işi adusese demâncarea. Şedend pe 
verdâţă ca, să prângâscă, d'o-dată vădură că vine 
lângă ei un sticlete şi începu să ciugulâscă firimi- 
turile de pâine, ce le cădeai din mână,
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— Ce păstrică frumosă! dise băiatul incet, ca 

să n'o sperie. Mult aşi dori s'o am pe iarnă în o- 

daia n6stră!. 

— Seii tu, răspunse Mihai, că lucrul n'ar fi 

anevoiă ? Sticletele nu e s&lbăticos; îi place socie- 

tatea omului şi cred că i-ar prii mai bine să petrâcă 

iarna în casă de cât pe câmp. 

Atuncă îl învăţă cum să întindă laţuri, ca să 

prindă pasări. | 

Mihăiţă se ducea în tâte dilele la pădure ca să 

vadă daca se prinsese vre-o pasăre, dar tot- d a- 

una se întorcea cu mâna g6lă. De şi nu se mai 

| aştepta să-şi ajungă scopul, totuşi într'o di veni 

a-casă plin de bucuriă şi strigând de departe: 

— Ft&, unchiule, an prins una! Uit'te cât e de 

frumsă! Acum nu-mi maj pare r&ii de ostenâla ce 

mi-am dat. 

Şi alergă să d6 drumul sticletelui în cameră. 

Câtă plăcere pentru el, vădând că stieletele nu 

era nici-de-cum sperios; ci prindea musce, mânca 

meiii şi sămînţă de cânepă, se scălda în străchicia 
cu apă ce-i pusese pe poliţă. A doua-di îi aduse o 

ramură verde de brad şi o puse intrun colţ. Ști- 

cletele sbură îndată pe dinsa. 

— Aa! gise Mihăiţă. Fită cum îşi cundsee lo- 
cuinţa; ce voios sare din cracăn cracă! Cu câtă
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vicleniă pa”că ne privesce printre frunze, şi cât 
de strălucitâre-i sunt penele gâtului în midlocul 
verdeţiy ! 

În câte-va ile sticletele se familiarisă cu bă- 
iatul. Une-ori îi mânca din mână semințele sait fi- 
rimiturile de pâine ce-i da; alte-ori, scăpând pe 
terestră, sbura, în grădină şi începea, să cânte pe 
gard saii pe câte un pom, apoi singur se întorcea 
în odaiă, spre marea bucuriă a copilului. Când veni 
iarna, într'o seră unchiul îşi aruncă ochii pe ca- 
lendar: 

— 0 Dâmne, ce repede trece timpul! Marţia 
viitâre e sântul Mihail. Acum un an, pe când trăia, . 
buna mea IGna, eram cu mult mai bine: mâncam 
împreună curcanul ce îngrășase de dina mea. A- 
cum... ce tristă va fi pentru mine acâstă sărbătore! 
Cât e de grei să lipsâscă soţia din casă! Nici nu 
n'am mai gândit la obiceiul da îngrăşa un curcan 
de sântul Mihail. Acum e pre târgii! 

Dicend acestea, îşi îmbrăcă uniforma şi se duse 
la primăriă, unde se adunat şi alţi ţărani în tote 
Duminicile, ca să mai afe câte una-alta, 

Îndată ce plecă d'a-casă, Antonică, fiul pro- 
prietarului moşiei, care locuia în marginea, satului, 
veni să comande două cutidre pentru mamă-sa, 
după modelul ce-i adusese. Găsind pe Mihăiţă ju-
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cându-se cu sticletele, are mânea din mână-i să- 
minţă de cânepă, îi dise: 

— Ce-mi ceri pe acest sticlete? Văd că e forte 
blând și aşi dori să-l cumpăr. 

— Nu-l vind, răspunse Mihăiţă, mângâindu-l. 
Nu aşi da cu nici-un pr eţ. 

Antonică stăruind din ce în ce mai mult, îi dete 
pină la trei lei. Atunci Mihăiţă se gândi numai 
flecât că cu trei lei ar putâ cumpăra un curcan, 
cu care să facă unchiului săi plăcerea de care se 
bucurase în anii tr ecuţi. Dete dar lui Anton sticle- 
tele la, care ţinea atât de mult, rugându-l cu stă- 
ruinţă să aibă grije de dinsul. 

— Mai cu s6mă, adause el, feresce-l de pisică, 
şi, pentru mai multă siguranţă, nu-i tăia, aripele. 

Făr'a mai întârdia, Mihăiţă alergă din casă?n 
casă şi găsi la o femee un curcan frumos, care 
costa patru lei. La început ea nu voia, să i-] vîndă, 
dar aflând cum agonisise cei trei ler Şi că curea- 
nul era pentru unchiu- său, i-l lăsă cu acest din 
urmă preţ 

În diua de sântul Mihail, luând curcanul la sub- 
sudră, intră serios în casă, mulţuni unchiului săi 
de tote îngrijirile ce-i dedese şi-l oferi curcauul în 
semn de recunoscinţă. 

Bătrânul Mihaiu, care ținea forte mult la, ones- - 

6
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titate, intrând în bănuieli, privi darul cu răcâlă şi 
începu să-l intrebe : 
„— Dar de unde ai avut bani, ca să cumperi 

curcanul ? | 

„Dicând acestea, se sculă de pe scaun cu supă- 
rare. Nicy-o-dată nu se arătase atât de aspru către 
un copil așa de blând şi supus, Mihăiţă sta inmăr- 
murit.. . 

— Nu-mi răspund? strigă bătrânul răstit. De. 
unde-ai Iuat banii ? 

Băiatul îi “spuse despre venirea, lui Antoniii, fiiul 
proprietarului, cum şi ce-l făcuse să-i vindă iubita 
sa păstrică, Atunci Mihaiii, mişcat din suflet . şi. 
ştergendu-şi laceămile, îi gise: 

— Bine, copilul mei, te-ai purtat forte bine; 
sunt , fericit vEdend cât de mult mă iubesei. Aşa 
dar şi estimp sântul Mihail este pentru mine o fru- 
m6să sărbătore, o gi de adevărată bucuriă! 

Când Mihăiţă eşi afară, bătrânul se gândi in 
sine: «copilul ăsta are o inimă de ânger; fapta lui 
e prețiosă : şi-a înfrânt tâtă bucuria ca să mă facă 
să gust un minut de mulţumire. Cu asemenea sim- 
țiminte o să ajungă un om pr6 cum se cade.» Şi, 
fiind-că se pricepea într“ ale bucătări iei, — nu numaj 
ca vechii soldat, ci şi pentru-că în văduviă fusese 
nevoit. să-şi prepare singur demâncarea -- fripse
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curcanul şi la masă dete nepotului din bucăţile cele 
mai bune. Pe când mâncaii, un servitor de la pro- 
prietarul moşiei veni să le spună că boierul şi soţia 
Juj, aflând de la fiiul lor că Mihăiţă îşi venduse sti- 
cletele ca să potă face în acea di mulţumire un- 
chiului săi, Pai trimis să-i aducă o sticlă de vin 
vechii. Mihaiii se simţi forte măgulit de ondrea şi 
bună-voinţa, ce i-se arăta, iar Mihăiţă se bucură că 
putuse aduce atâta mulțumire iubitului săi unchii. 

Cu tote astea bietul băiat nu putea să-și uite 
pasărea. De câte-oră îşi îndrepta ochii spre ramura 
de brad, aruncată întrun colț al casei, simţia o a- 
dâncă mâhnire. 

Într”o seră şedea cu unchiu-săii lângă foc. Cerul 
fiind întunecat de nori, fuseseră nevoiţi să înceteze 
lucrul mai de timpurii decât pen' atunci. Timpul 
era umed şi friguros: aci ploiia, aci ningea, ŞI eri- 
v&ţul sufla, cu atâta putere, de pan'că era să se dă- 
vime casa. D'o-dată Mihăiţă strigă: 

— Fei! tă o păsărică cum sboră pe lângă fe- 
Testre şi ciocnesce în gemuri, ca şi cum ar cere să 
intre înăuntru! 

Şi alergă îndată să deschidă fer&stra. Pasărea 
intră în odaiă. Cine-ar pute descrie bucuria, lui. 
când îşă vădu sticletele mult-iubit > 

— 0, mititelule! dise el, te-ai intors iarăşi la
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noi! Nu ne-ai uitat! Dar cum ne-ai ţinut minte 10- 

cuinţa ? Nu cum-va îţi place mai mult în mica: 

n6stră căscidră de cât în casa bogată a proprieta-- 

rului?.. Şi de ce nu? Aici avem foc destul de bun. 

ca să ne încăldim, mâncare de ajuns ca să ne să-. 

turăm, şi mai aveim liniştea şi mulţumirea, inimii !. 

Apoi, întindend mâna, sticletele se puse pe dinsa,.. 

— Nu e aşa “ai dori să rămâi cu noi! Dar de!. 

nu se mai pote, căci aşi face o hoţiă. Trebue... da, 

trebue să te duc înapoi. Ah! suspină el apropiind 

pasărea de obraji-i plini de lacrămi, daca, ai sei tu: 

câtă mâhnire simţ, despărţindu-mă de tine! dar nu: 

pot face alt-fel!.. 

— Așa, dragul meii, aşa! dise unchiu-săi. Văd 

că-ţi cunoscă datoria. Grăbesce-te şi du înapoi pa-- 

s&rea proprietarului ei, daca vrei să nu te mâh- 

nescă şi mai mult. Ce nu e al nostru, nu se cuvine 

să st6 măcar o n6pte la noi. Grăbesce-te dar, până 

nu înnoptâză de tot. 

Mihăiţă îşi luă căciula, pe care i-o dăruise un- 

chiul de diiia numelui săii şi, cu t6te că ploita şi: 

niugea încă, alergă la proprietar. Antonică rămase 

uimit de plăcere, văgdend pe Mihăiţă că-i înapoiază 

pasărea. Asemenea şi mamă-sa, căre cosea p'un. 

jeţ, fiind mişcată de onestitatea, băiatului, dise: 

— E forte frumos din parte-ţi, mieule, că ne-ai:
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adus înapoi sticletele. Puteai să-l ţii fără să scim: 

căcă, chiar când lam fi vădut vre-o dată la tine, 

ne-am fi închipuit că vei fi prins altul. Ei! daca 

nisce pasări aii atâta iubire pentru cei-ce le fac 

bine și nu le vine să se deslipâscă de casa în care 

ait locuit cu dinşii, cu cât mai mult noi 6menii s'ar 

-cuveni să avem simţimîntul amiciţiei și al recu- 

noscinţei! | 

- Când apoi vădu mâhnirea, cu care Mihăiţă dete 

sticletele în mâinile lui Anton, se apropiă de fiiu- 

săii şi-i dise:: 

— "Tu vedi pre bine că acâstă pasăre era sin- 

gura lui bucuriă, şi scii că wa vindut'o de cât ca 

să facă o mulţumire unchiului săi. Sticletele a scă- 

pat din neingrijirea ta; el iubesce atât de mult pe. 

băiat, în cât s'a întors iar la dinsul. Bine este acum 

să-l primesci înapoi? 

— Nu, răspunse Antonică, nu este bine. Etă, 

Mihăiţă, sticletele; ţi-l dăruiesc ca răsplată pentru 

Cai fost aşa de onest! 

D'o-cam-dată băiatul nu cuteza să-l primâscă, 

însă Antonică stărui în hotărirea lui, dicându-i: 

— I6-], i6-l negreşit, şi, daca vei pute să. mai 

prindi vr'unul, îl voii primi cu plăcere! 

Mihăiţă r&spunse plin de veseliă : 

— Vă mulţumesc din tâtă inima; de mi-aţi da
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totă averea dumnea-v6stră, nu: m'aşi simţi atât de fericit! 

Proprietărâsa, încântată de purtarea, fiiului ei, se sculă şi dete lui Mihăiţă un leii, dicendu-i: — Pentru că fiiul met a seiuţ să-ţi preţuiâscă, atât de bine onestitatea, nu mă lasă inima, să te. văd plecând, făr'a face şi eii ceva pentru ţine, Tine acestă monetă de argint și silesce-te ca sufletul să-ţi fiă în totă Vi6ţa curat ca argintul. 
„Băiatul plecă sărind de bucuriă şi, când ajunse. a-casă, strigă de departe: 
— Unchiule, vine înapoi sticletele, vine pentru: a treia-6ră în casa, nOstră. E o pasăre NOroc6să, că mi-a adus şun leit de argint! i-l daii dumitale, că acum cu sticletele sunţ destul de bogat. 
— Vedi tu, răspunse bătrânul, cât sunt de ade- vărate cele ce ţi-am spus atâtea ori? Proprietă- vesa ţi-a dis asemenea că cinstea, e maj preţidsă de cât argintul, şi ast-fel trebue să cugete ori-ce om detrâbă. Îţi mar repet dar și acum să nu te de- părteză nici-o-dată de calea adevărului şi a cinstii, de vrei să fii fericit. Cât pentru bani, o să mai pun şi de la mine, ca să-ţi cumpăr cisme noui de Pasce, să te mândresei că le-ai căstigat prin bu- na-ţi purtare! 

- Peste cât-a, timp, sticletele le aduse şi alte fo-
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l6se, cu mult mai însemnate. Printr însul Mihaitt 

cu nepotu-stii se făcură şi mai cunoscuţi proprie- 

tarilor. În adevăr, pe când aceștia se preâmblaii 

într'o di prin sat cu fiiul lor, trecură pe dinaintea 

locuinţei dăogarului. Antonică dori să vadă cum se 

mai află sticletele. Părinţii lui, care nu cunosceaii 

pe Mihaiu de cât din vedere, vrând să facă mul- 

țumirea, băiatului intrară în casa vechiului caporal 

şi începură să vorbâscă cu dinsul. E ascultară cu: 

deosebită plăcere povestirea luptelor la, care luase 

parte ca oşten şi din minutul acela, de câte oră 
proprietarul îl întilnia în sat saă în pădure, intra în 

vorbă cu dinsul şi-i arăta mare interes. Adesea 

„chiar, mergând într'adins la Mihaiii, ca să-i cum- 

pere câte ceva, sta ore întregi de vorbă cu dinsul, 

pe când lucra. Asemenea şi Mihăiţă dobândi voia, 
să mergă din când în când la Antoniă, spre a pe- 

trece înpreună. 

Acum Mihai începu să simţă slăbiciunile b&- 

trâneţei. Cu meseria lui nu mai putea să căştige 

ca altă-dată ; iar de la copii, pe care-i căpătuise 

destul de cuviincios, nu avea nică un ajutor, ne- 

fiind nică ei în vr'o posiţiune mai bună, din causa 

numeroşilor copii ce aveai. Pen'aci el creduse că 

Mihăiţă sar pute hrăni cu dăogăria, în care do- 

bândise destulă îndemânare ; dar preţurile obiec-
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telor ce lucra scăduseră forte din causa altor: dăo- gari veniţă de curind în satul lor: Căuta dar să se gândâscă la, altă meseriă pentru nepotu-săii... însă nu scia cum să facă spre a-l da la învăţătură, 
 Înta?o di Mihăiţă, care ajunsese de cincă-spre- 
dece ani, ducându-se ca tot-d'a-una la proprietar, - Antonică îl arătă un scrin frumos, făcut de un tîm- plar din Oraşul vecin, Mihăiţă începu să privâscă 

„lucrarea cu cea mai mare luare-a-minte, Şi se mira 
mai cu sâmă de alegerea lemnului cu care era căptușit. 

— Ce ape frumose are nucul! dise el. Cât de bine sunt îmbinate bucăţile din care e intocmit! 
Proprietarul, care chiar atunci intra în casă, vădend că băiatul avea, cunoscință despre felurile 

şi însușirile lemnelor, îl întrebă : 
— Cine te-a învăţat. să cunoscă aşa de bine 

lemnele ? 

— Unchiu-meii. Le cunose de mult şi avem a- casă bucăţi din tote felurile de lemne, ce se găsese în grădini şi în pădure. | 
Proprietarul, care doria, să aibă în sat un tim- 

plar îndemânatic, îi dise:: 
— VEI că ai multă aplecare întv”ale lemnăriei. 

Ce dici tu? N'ai dori să te facă timplar? 
— De ce nu? răspunse Mihăiţă ; dar unchiul 

n'are midloce ca să mă d€ la învățătură,
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— Fii liniştit; mă& însărcinez eii cu cheltuielile, 
cât vei fi ucenic. De va primi şi Mihai, o să te: 
aşed la meşterul care a făcut scrinul acesta, 

Băiatul fu încântat şi recunoscător de acâstă pro- 
punere, iar unchiu-săă o privi ca adevărată fericire. 

Peste câte-va, dile intră ca ucenic şi, după ce-şi 
făcu termenul, eşi calfă. Atunci judeţul, prin stă- 
vuinţa proprietarului, îl trimise la Sibiiu, spre a se 
perfecționa în ineseria lui. 

Când se intârse în ţară, era un tînăr voios, plin 
de săntate, bine îmbrăcat, modest în purtării, a- 

„ Vend cunoscinţe întinse în timplărie şi strugăriă,. 
Proprietarii judeţului fură, aşa de mulțumiţă de 
perfecțiunea obiectelor ce-i comandase, încât îi 
înlesniră, capitalul trebuincios pentru deschiderea 
unui mare atelier. Aci avu tot-d'a-una de lucru, 
fiind-că punea multă ingrijire în executarea obiec- 
telor ce i-se comanda Şi vindea cu preţuri destul 
de cumpătate. Ast-fel ajunse să căştige bani și peste 
puţin să-şi mărâscă, averea, luând în căsătoriă pe 
fiica unui bogat neguțător. 

Mihaiii, la virsta de şâpte-deci de ani. avu fe- 
ricirea, să-şi vadă nepotul în deplină prosperitate. 
E] locui cu dinsul, gustând o viţă dulce şi liniștită: 
căci Mihăiţă era în stare să fiă folositor părinților. 
fraţilor şi surorilor, dându-le tot ajutorul de care 
„aveail trebuinţă.
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Într'o di, când întrega familiă era adunată la 
dinsul de diiia sântului Mihail, şi când toţi se afla 
la masă plini de veselie, bătrânul le dise: 

— Fiind-că pote pentru cea. din urmă oră şed 
la masă incongiurat de toţi copiii şi nepoţii, nu pot 
să nu-mi reamintese cu plăcere acea s6ră, în care 
Mihăiţă îşi vîndu sticletele ca să-mi procure o bu- 
curiă. Cu ajutorul cerului, tot acea păstrică deveni 
isvorul îndestulării de care else bucură astăgi. 
Dumnegdeii i-a răsplătit respectul către cei mai 
mari, munca, onestitatea Şi buna-i purtare, spre 
a'mi îndulci bătrâneţele şi a vă face' la toţi bine. 
Acum pot muri liniştit ! 

Când bătrânul oşten r&posă, în virstă de peste 
şepte-deci și cinci de ani, Mihăiţă îl îmmormintă ca - 
pe un tată bine-făcător, iar la mormint îi sădi un 
teii, în care pasările se strîngeaii să-i cânte, cum 
îl cântase şi în viţă,
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Acum vre-o 70 de ani, un neguţător din Cara- 
„cal avea doui fii, ale căror însuşiri se deosebiait cu 
totul. Cel mai mare, a nume Barbu, era forte in- 
fumurat şi răi la suflet. EI ura pe „Pavel, fratele 
sei mai nic, care, prin purtarea-i blândă şi înţe- 
l&ptă, îşi atrăgea iubirea, tuturor. 

La mortea, tatălui lor, Pavel n'avea decât 18 
ani, pe când Barbu, ca mai înaintat în“ vîrstă, luă 
direcţia afacerilor casei lor de comertiii. Ajuns aci, 
prima lui grije fu să înlăture pe fratele săi din aso- 
ciaţie; apoi, lăsându-se cu tetul în voia, uritelor lui 
înclinări, credu că moştenirea tatălui nu se va mai 
sfirşi niei-o-dată şi, fără, multă cugetare, se încurcă 
în nisce întreprinderi ce-i causară mari perderă. 
Atunci Gmenii onești, care-i cunosceaii relele pur- 
tări, nu mai avură încredere într'însul şi peste 
puţin averea i-se sdruncină. 

La început Pavel, descurajat Şi cu inima amă- 
ită, își dicea: «daca frate-mei se portă atât de
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TE cu mine, ce mai pot aştepta de la străini 2> 
Dar cu încetul reluându-şi curajul, întreprinse 

“câte-va afaceri de comereiii Şi, ajutat de amicii sei 
pentru buna reputaţiune ce-şi făcuse, susținut de 
marea încredere ce însufia tuturor, îndată v&du cu 
bucurie cum afacerile-ă prosperaii şi averea-i cres- 
cea mereii. 

Aprope şepte-spre-dece ani trecuse de atunci, 
În timpul. acesta, câte prefaceri şi întîmplări ne- 
prevădute se petrecuseră ! 

Fratele mai mare ajungând în stare de plâns. 
părăsise era, sperând că va găsi alte midlâce de 
vieţuire în străinătate ; dar după multe şi grele su- 
ferinţe se întorse în patriă, sărac lipit, fără nici un 
ajutor şi nevoit să cerşescă, 

Înti”o di, sdrobit de ostenelă după îndelunga 
călătorie ce făcuse pe jos, uitându-se în tote părțile 
ca doar va găsi vr'un adăpost unde să se potă o- 
-dihni, zări la capătul unei livedi de pe marginea 
Oltului o casă forte frum6să. Apropiindu-se de 
dinsa, vădu în grădina de-alături câţă-va copilaşi 
jucându-se pe iârbă lângă mama lor; iar mat la 

-0 parte, un on cu înfăţişare plăcută, care spunea 
ceva, unor lucrători şi părea a, fi proprietarul mo- 
şieă. Nenorocitul Barbu, ale cărui haine sdrenţuite 
învederati de ajuns miseria sa, înaintă spre dinsul



FIli NEGCȚĂTORULLĂ 93 

cu mare sfială şi abia putu rosti câte-va; cuvinte,. 
spre a-şi arăta nevoile ce-l apăsa. 

Stăpânul casei, om milos şi bine-făcător, îi dete: 
să mănânce ceva; apoi, după ce-l lăsă să se mai 
odihnâscă, îl întrebă cu multă bunătate despre în-- 
prejurările care-l adusese în starea de faţă. Neno-- 
rocitul simțind trebuinţa să spună tot ce-i sta pe: 
inimă, îi povesti restriștile vieţii sale şi între altele. 
pronunţă chiar numele tatălui săi. 

Pe când vorbia, ast-fel, proprietarul părea din 
ce în ce mai mişcat, însă ascundându-și sentimen- 

„ tele ce-i frământa, păstră tăcerea; apoi, invitând 
pe nenorocit să petrecă n6ptea la, sine, dete ordin 
să i-se pregătâscă o cameră curată şi să fiă servit, 
cu cea mai mare ingrijire. A doita di îi dise: 

— ler îmi vorbiai de tatăl dumitale; erai uni- 
cul săi copii? . | 

— Nu, domnule, aveam şi un frate, pe care însă. 
Lam respins cu multă crudime, în loc să-l iubesc: 
din tot sufletul pentru bunătatea inimii lui! Oh, 
cât mă chinuiesce amintirea purtării mele! Dar 
pentru cemi faci acestă întrebare? | 

— Pentru-că eii, eii sunt fratele tăi! răspunse: 
Pavel cu laerămile'n ochi şi stringendu-l cu căl- 
dură la peptul săi. 

Barbu, ca trăsnit de mirare, de confusiune, de-
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-căință, de recunoscinţă şi de bucuriă, nu putu rosti decât aceste cuvinte, suspinând şi vărsând şiroie de lacrămi: «ratele mei, scumpul mei frate!» 
— REmâi în casa mea, îi dise Pavel; acum ești 

„bogat, fiind-că eii-însu-mi am destulă avere; să ne 
petrecem viâţa, împreună ocupându-ne cu tot ce ne pote fi de folos, noă şi altora, și să uităm neajun- urile și suferinţele “din trecut.» 

  

ELEVUL SCOLEI MILITARE 

Pe timpul domniei lui Bibescu-Vodă, un copil 
de 12 ani, intrând ca bursier în Sc6la militară, se deosebia la, mâncare de colegii sei printr'o mare cumpttare, fapt destul de var la orice vîrstă și mai ales la a sa, căci nu mânca de cât supă Și pâine. “Sub-direetorul sc6lei, încunoscinţat de acest lucru 
neobicinuit, îl mustră dicându-i: | 

— Nu-ţi plac 6re bucatele ce vi se daii la masă? 
— Din contră, domnule; aceste mâncări îmi par 

forte gustose, dar nu-mi vine să mănâne, 
După mai multe întrebări, sub-directorul vădend că nu pâte afla nimic de la dinsul, raportă casul directorului scdlei. Acesta chiemă la sine pe elev,
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îi explică părintesce că în sedlă nimeni nu trebue 

să se conducă după gusturile sale, ci că toţi sunt 

datori să se conforme regulelor stabilite; apoi con- 

vingendu-se şi dinsul că copilul nu voia să-ă spună 

nimic lămurit, fu nevoit să-l amenințe cu depăr- 

tarea, lui din sc6lă. 

— Vai! demnule director, dise atunci copilul, 

fiind-că stăruiţi să aflaţi adevărata causă a purtării 
mele... iat-o: tata, mama, fraţii mei se găsesc în 

cea may adâncă sărăcie; ei nu mănâncă decât pâine 
Şi une-ori nici aceea de ajuns; iar eii, când văd 
mâncările bune ce ni se daii aici, apoi când mă 
gândesc la miseria în care zac ei, inima mi se 
stringe şi nu pot să mănânc. 

Copilul terminându-și povestirea, sdrobit parcă 
de acestă amintire, ruşinat şi mâhnit că fusese silit 
să descopere nenorocita posiţiune a părinţilor sef, 
isbucni în lacr&mi. Directorul, înduioşat. strînse pe 
copil la peptul stă, şi, căutând să-l mângâie şi în- 
curajeze, îl întrebă: - , 

— Dragul mei, tată-teii, ca vechii şi bun ofi- 
ţer, nare el re vr'o pensiune? 

— Nu, domnule director, de dout ani aprope - 
stăruiesce să-și dobândâscă acest drept, dar penă 
acum nu i-s'a dat nici un răspuns la cererile lui. 

— Scumpe copil, gise -directorul, să scii că
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chiar de mâine voii căuta să văd pe d. ministru de- 
r&sboit şi sunt convins că peste două-trei s&ptă- 
mâni voit isbuti ca tatăl tău să-şi reguleze pensi- 
unea. De acum inainte dar, mănâncă cu plăcere şi 
primesce aceşti dece lei pentru micile tale trebu- 

- înţe. Cât despre nevoile ur gente ale tatălui tău, 
voiil simţi o adevărată plăcere a-i veni în ajutor, 
imprumutându-i suma cuv enită pe- primele . două. 
lună din pensiunea 'sa. 

— Însă, domnule director, dise copilul abia pu- 
tendu-și stăpâni bucuria, cum „0 să faceţi pentru 
trimiterea acestor bani? 

— Fii liniştit; vom găsi noi midlocul de a, re- 
gula acestă afacere. 

— Ah! domnule; fiind-că vă stă în putinţă, vă 
rog să-i trimiteţi atunci şi aceşti dece lei, pe care: 
mil-aţi dăruit adinâori ; căci aici în Sc6lă am tâte 
cu indestulare, ast-fel că cu acesti bani nici n: aşi 
sci ce să fac, pe când tatălui met i-ar fi de mare: 
ajutor pentru cei- lalţă fraţi at mei. 

CELE TREI SURORI 

Ai fost o dată trei copile, Florica, Irina şi Lu- 
creţia. Într'o gi după amiadi mama lor întorcân-
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du-se din târg, le aduse trei portocale şi dete fie- 
căreia câte una. 

Cătă plăcere simţiră ele când se vădură pentru 
prima-dră cu câte o portocală în mână! Frumosa 
lor c6jă aurie şi cu miros plăcut, le făcu să salte de 
bucurie ; dar fiind-că nu se mai săturaii tot admi- 
rându-le, timpul trecuse repede, ast-fel că se în- 
noptase. Atunci muma lor le dise să mergă la cul- 
care şi să aştepte pină a doiia di, când vor face cu 
portocalele cum le va plăcâ. Copilele se duseră dar 
să se culce, nu însă fără a-şi mai arunca o dată 
asupră-le o ochire jinduitore. îi 

În mai multe rinduri peste nopte, Irina fu ispi- 
tită să se scdle din pat şi să rupă cu unghia măcar |! 
0 bucăţică din minunata c6jă mirositre a fructului |; 7. 
seu; dar din causa intunericului, nu-și putu împlini O 
gustul. | 

În somnu-i Florica par'că-şi vedea aevea por- 
tocala. Și în adevăr, este ore cu putinţă ca un copil 
să aibă o ast-fel de comâră ŞI să n'0 viseze? 

Lucreția la rindu-i, se gândi mult cum ar pută 
s'0 nemerâscă mai bine cu întrebuințarea, minuna- * 
tului său fruct. 

A dotia-gi fie-care dintre surori făcu cu porto- 
cala sa cum voise; iar sera, muma le dise: 

— Veniţi lângă mine, fetelor, şi spuneți-mi pe 

2
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rînd ce-aţi făcut cu portocalele, pe care vi le-am 
dat ieri? | 

Tina luând cuvintul, dise: 

— Ah, ce bună era, mamă, ce bună era! plină 

de zemă dulce şi cu gust cam înţepător! La dejun 

am dat-o gata pe a mea şi aşi fi mai mâncat una, 

"dacă aşi fi avut. 

[ss ochii Irinei schinteiaii de bucurie numai rea- 

ntindu-şi cum se ospătase ea diminâţa ; apoi îşi 

| lingea mereit buzele, sperând că doar o fi mai remas 

(pe dinsele ceva din gustul portocalei.__ 
La rindu-i, Florica dise: 

— Portocala mea era, aşa de bună, încât am 

împărţit-o în două: o parte pentru dejun, iar alta 

pentru prânz. La dejun Irina, ne mai având nimic 

din a sa, mi-a cerut o felie din jumătatea ce-mi ră- 

măsese; iar în schimb îmi da patru din frumosele 

ei bilișore de sticlă colorată, dar eii n'am vrut să 

„ie iai, ba încă i-am dat două felii de portocală în 

„loc de una, cum îmi ceruse ea. 

În fine Lucreția adause : 
- Anicuţa, vecina n6stră, fiind bolnavă, m'am 

gândit că portocala mea ar put€ să-i facă plăcere, 

şi de aceea, i-am dat-o ei. Biata copilă era în pat. 

Dînsa nu voia s'o primâscă, dicând că n'o lasă ini- 

ma, să sufer acest neajuns din causa ei. Stăruind
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în hotărirea mea, ea refusa, merei, de şi vedeam 
bine în ochii ei că ar fi dorit s'o aibă. Atunci am 
pus portocala pe patu-i și am plecat repede, fără 
a-i da timp să mai dică ceva. x= 

Fetele terminându-şi ast-fel povestirile, muma 
lor luă cuvîntul şi dise: 

— Irina n'a ţinut sema de cât de împlinirea plă- 
cerii sale; de aceea nu numai că nu merită nici o | 
laudă, dar încă aşi mustra-o chiar, pentru-că, după 
"ce-şi mâncase partea, ei, a mai cerut o bucăţică de 
la soră-sa. Acâstă purtare e faptă de lăcomie, un 
mare defect ce nu i-s'ar pute ierta, daca n'am av6 
în vedere frageta, ei virstă. — Florica a, dat probe 
de economie, păstrându-şi o jumătate din portocală, 
pentru mai târdiă ; apoi a arătat că are inâmă bună 

"dând Irinei o bucăţică din jumătatea, ce-i rămânea. 
În fine ea a fost generdsă, neprimind bilişorele de 
sticlă ce i-se da în schimbul unei felii de portocală. 
Pentru acâstă bunătate de inimă, pentru plăce- 
rea ei de economie şi simţimintu-i de generositate, 
i-se cuvine mari laude; dar purtarea Lucreţiei, 
care se lipsesce de portocala, ei ca s'0 ducă unei 
copile bolnave, merită laude cu mult may însem- 
nate. — Dintre tâte frumosele fapte omenesci, pe 
care ângerii le înscriii în cartea cerâscă spre a ne 
da sâma de dinsele odată, nu uitaţi, dragele mele
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copile, că cea mai preţiosă este cuitarea de sine 
pentru ajutorarea celor aflați în suferință». 

AGRICULTORUL ONEST 

Un agricultor din judeţul Dâmboviţa se plânse: 
într”o di proprietarului moşiei, pe care dinsul o 
ţinea cu arendă, că la marea vinătore din urmă 
ce făcuse cu Gmenil. -sei, îl călcase în piciore grâul 
de pe căte-va pog6ne de pămint, aducându-i-se ast- 
tel mari stricăciuni şi perderi. «Bine, îi dise pro- 
prietarul ; fă dumneata socotâla de paguba ce ai 
suferit şi ţi-o voiă plăti. » Arendaşul r&spundându-ă 
că o şi făcuse şi că se ridică la suma de cinci sute 
lei, proprietarul i-i numără îndată şi nu se mai 
gândi de loc la acâstă afacere. 

După câte-va septămâni, arendaşul se presintă. 
din noi ia proprietar şi-i dise: «Am venit, dom- 
nule, să-ţi spun că grâul ce fusese căleat în picidre, 
s'a îndreptat ast-fel încât s'a făcut cu mult mai fr u- 
mos de cât tâte grânele de pe moşie ; de aceea îţi 
înapoiez banii ce-mi dedeseşi ca despăgubire.» Tot 
d'o-dată el puse pe masă un pachet cu cinci sute



AGRICULTORUI, ONEST „101 

de lei. <A! răspunse proprietarul încântat, dar 
fără a se mira câtuşi de puţin, 6tă o faptă forte 
frumosă, care pote servi ca exemplu de cum ar tre- 
bui să se porte toţi Gmenii intre dinşii.» Apoi el 
trase o cutie de la masa-i de scris, luă dintr'însa 
cincă sute de lei în aur, îi puse în pachetul cu banii 
aduşi-de arendaș și i-i înmână pe toţi, dicându-i: 
<dlumneata ai un copil care învaţă la sc6lă ; îi dă- 
ruiesc lui aceşti bani; fă ca ei să sporâscă pentru 
dinsul cum vei crede că e mat bine. Când va ajunge 

la maturitate, dăi-i din parte-nii ; însă nu uita, să-y 
facă cunoscut cu ce imprejurare i-ai primit. » 
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RUGĂCIUNEA 

Tote lucrurile bune 
se încep prin rugăciune: 
numai ea ne dă tărie 
să lucrăm cu bucurie ; 
numai dinsa ne îndrâptă 
să alegem calea drâptă, 
să fugim de fapte rele, 
de dureri şi chinuri grele. 

Deci... la bine şi la ză, 
rOgă-te lui Dumnedeii! 

Rugăciunea ne 'ntăresce 
sorta când ne prigonesce : 
ea ne-aduce uşurare | 
când cădem în întristare 
şi ne'mparte fericire 
chiar în grea nenorocire ; 
iar când viţa”! fericită, 
ne păzesce de ispită. 

Deci... la bine» și la răi, 
rOgă-te lui Dumnedeii!
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Rugăciunea mântuiesce 

când vrăjmasul ne-asupresce : 

ea, nenvața trăi bine; 

după cum ni-se cuvine, 

iar în cesul cel de morte 

este m stare să ne porte, 

prin virtute şi iubire, 

pe calea de nemurire. 

Deci... la bine şi la r&ii, 

vrogă-te lui Dumnedei! 

Arad IULIAN GROSESCU 
(ârad) Ă 

PENTRU PATRIE 

Măreţ e bradul munţilor, ce codri înverdesce 

şi pe noianul mărilor ca uriaş plutesce. 

Mult falnie este vulturul cu aripi isbitâre, 

ce vintul, norii spintecă şi.. sbâră către sâre. 
L'a lor mişeare repede tot omul, în uimire, 

simțescem a iui inimă o tainică pornire. 

Dar, ca s'aprindă sufletul, nimic nu e pe lume 

ca numele de Patriă ş'al libertăţii nume. 

Nimie nu'usuflă omului o mai sublimă fală 
ca mersul: mândru-al cetelor la luptă triumfală. 

Nimic, sub bolta cerului, mai nobil la privire 

ca florea tinerimilor pornită la oştire. 

Pe fruntea: sa energică un tainic foc străluce 
şa ei păşire“i sprintenă, ca gândul care-o duce.
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Ast-fel, la alasul gloriei, un nalt plăiaş de munte, mergea cu dorun inimă să mâră chiar în frunte şin midlocul resbdielor striga, luptând ca teră : 
«corâna vieții, fraților, e mârtea pentru Jiră? 

V. ALEXANDRI 

MIRCEA LA BĂTAŢE 

Armia maghiară ţera a'nvelit, 
Sorele, v&dând'o, a îngălbenit. 

Dar bătrânul Mircea nu se Înspăimântă : 
cu 0 mică câtă de voinici s*avîntă 

Nu că el voiesce țera a scăpa, 
ci va să'mplinescă datoria sa. 

Unde este timpul cel! de băzbăţie, 
când muria Românul pentru datorie! 

Pe un cal ce muşcă spuma în zăbale 
printre di şi nâpte el îşi face cale. 

— «Fraţii mei! vorbeste falnicul bătrân, 
Dumnedeii voit-a ca să mor Român. 
Cel ce a, sa viţă ţărei sale "nchină, 
piere ca lumina înti'a sa lumină. 
Ce en viâța ţărei viâța unui om? 
Ce em primă-vară firea unui pom ? 
Ceea-ce prin stele este-o stelişâră
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şin nemărginire un minut ce sboră. 
Şoimul, cânl se vede prins de vinători, 
spun că își sfăramă cuib. și puişori. 
Ast-fel... de cât lanțul brațul să ne'nciusă, 
ce-i Român, ce-i nobil astădi să se stingă.» 

Unde este timpul cel de bărbăţie, 
când muria Românul pentru datorie?! 

D. BOLINTINEANU 

MUMA LUI STEFAN CEL MARE 

1 

Pe o stâncă ncgră, întrun vechiii castel, 
Unde cură n pâle un rii mititel, 
plânge şi suspină tinăra domniţă, 
dulce şi suavă ca o garofiță; 
căci în bătălie soțul. ei dorit 
a plecat cu stea si n'a mai venit. 

- Ochii săi albastri ard în lăcrimele, 
cum lucesc în rouă două viorele; 
buclele-i de aur cad în albu-i sîn, 
rosele şi crinii pe faţă-i se 'mgân. . 
Însă Dâmna sâcră lângă ea veghiază 
şi cu dulci cuvinte o îmbărbăteză. 

TI 

Un orlogiii sună n6ptea jumătate, 

în castel la portă 6re-cine bate.
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— «Eit sunt, bună, maică; ful tăă dorit, 
eii, şi de la 6ste mă întorc rănit. 
"Sârta n6stră fuse crudă astă dată: 
mica mea oştire fuse sfărămată, 
Dar deschideţi porta... Pureii mă nconjor... 
vintul suflă rece... zanele mă dor!» 

Tinăra domniţă la ferâstră sare 
— «Ce faci tu, copilă ?» dice dâmna 'mare. 
Apoi ea la pârtă atunci a esit, 
şin tăcerea nopţii ast-fel i-a grăit : 
— «Ce spui tu, streine? Stefan e departe; 
braţul săit prin taberi mii de morţi înparte. 
Fii sunt a sa mumă, el e fiul meii. 
De ești tu acela, nu- ți sunt mumă ei! 
Însă daca cerul, vrând săngreuneze 
anii vieţii mele şi să mă 'ntristeze, 
nobilul sei suflet ast-fel Pa schimbat ; 
daca tu eşti Stefan cu adevărat; 
apoi tu aicia fără biruinţă 
nu poţi ca să intri cu a mea voinţă. 
Du-te la oştire! pentru târă mori! 
Şi- ți va fi mormentul coronat cu flori!» 

III 

Stefan se întorce şi din cornu-i sună: 
Sstea lui sdrobită de prin văi adună. 
Lupta iar începe... duşmanil sdrobiţi 
cad ca nisce spice, de săcuni loviți. 

D. BOLINTINEANU
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Aprecierea regretatului profesor și publieist, G. Dem. 7eo-- 
doreseu fost ministru, publicată în diar ul « Românul >» din 26. 
Fevruariu 1870, pag. 175. - , 

BIBLIOTECA DE LECTURĂ PENTRU PINERIMEA DE AMBE-SEXE.»- 

Etă una din acele întreprinderi, care — mici în. 
aparenţă — sunt, în realitate, de cea mai necontes-. 
tată utilitate, de cel mai laudabil merit: e vorba: 
despre formarea unei «Biblioteci de lectură pentru 
tinerimea studi6să română de ambe-sexe.» 

Era o lacună de împlinit la noi, şi d-lui! I6n M.. 
Riur6nu îi revine onârea d'a fi luat cel d'ântâiii îni-. 
țiativa acestei forte utile lucrări. 

Publicaţiunea (care formâză mai multe volume,. 
prin reunirea celor şse-spre- -dece broşuri, eşite de 
sub tipar) întrunesce tâte calităţile pe care le esige. 
0 scriere al cărei scop este să inspire minților fra-- 
gete, tinerilor care acum încep a cunâsce, a distinge- 
şi a-şi forma caracterul, să le inspire iubirea de a- 
devăr, de dreptate, de datoriă, de temperanţă şi de.
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tâte cele-l-alte virtuţi, prin esemple, prin istoridre alese şi narate înti?o limbă pură, într'un stil facil. 
Nu vom insiste a proba de câtă "naltă împortanţiă 

este, pentru o națiune, crescerea copiilor. Aducem a-minte numai că una din causele cele mai de. că- petenie, care aduseră căderea societății romane an- tice, fu rua crescere a copiilor de către sclavii pe- 
dagogi, străini corupți și corupători, 

D-l 1. Riurânu e adânc pătruns de acest adevăr, 
şi prin -urmare de utilitatea operei, pe care cun un 
devotament rar o urmăresce. o 

Etă cum exortâză d-sa, în capul broşurei «Fran- 
klin (opere alese),» pe junii pentru cară îşi destină 
scrierea : 

«Citiţi-o cu luare-a-minte şi studiaţi-o toţi, câți doriți a fi iubiţi de părinți, stimați de conceţățeni, onoraţi de posteritate; feriţi-vă de tot ce e vătă- mător voă şi altora; fiți cumpătați, puţin vorbitori, economi, activi, curaţi, modestă, bine-voitori, mise- ricordiosă, laudabili prin tte faptele vâstre, demni de numele ce purtați şi de țâra în care v'aţă născut. care, într'o di, vă va chiema so serviţi prin arte şi sciințe, s'o ilustraţi cu virtuţi deosebite... După edu- cațiunea, ce vor primi tinerii, ca copii, se vor educa și familiile cărora le vor fi capi mai târdiă: apoi după cum vor fi educate familiile, se vor educa şi naţiunile, prin urmare întrâga omenire». 
La finea broşurei intitulate « Oule Pascelor» citim 

următârele aprecieri despre personagiul de care se 
ocupă ultimul capitul: | 

<EI fu tată fericit, fiind-că fusese bun fii ; fu avut,
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fiind-că fusese luborios si econom ; fu considerat şi 
onorat, fiind-că fusese cetățân bun şi folositor ţărei.» 

Asemenea precepte dorin: să se imprime în mintea 
copiilor români şi atunci ei — creseuţi şi nutriță. cu 
dinsele — devenind cetățeni, vor face fericirea fami- 
liilor şi a Pataiei, comunei nâstre mame. 

Broşurele apărute până astădi (1870) sunt în nu- 
măr de 16. 

Fită ce dice, între altele, d-l B. P. Hasdeii despre 
acestă bibliotecii, în No 24-al lui «Traian» din 20 
luniu 1869: 

«Ceea-ce întrelâgă, întrun sineur buchet, tâte se- 
riele acestei bibliotece şi tote părțile fiă-cării serii, 
este nu numai unitatea de idee didactică, dar încă 
un stil de o potrivă corect, îngrijit, câte o dată ad-. 
mirabil. Puţine, forte puţine cărți sunt scrise aşa de 
bine romănesce, In acâstă privință, nu numai sco- 
larii, dar până şi cei mal mulți dintre diaristii nostri 
av trebui șă ia lecţiuni de la d-l [. Riurânu.» 

Unindu-ne şi noi vocea, întru a recoinanda tuturor 
părinţilor, institutorilor şi în genere ori-cărut Ro- 
mân broşurele de care ne e vorba, felicităm pe d-l 
D. Gusti, ministrul din 1568, pentru românesca ideie 
ce-a avut d'a autorisa cărţile de mai sus, ca nisce- 
«cărţi de lectură, denine de a se afla în mânile b&-- 
ieţilor şi fetelor din sedlă şi afară din şeolă.» 

Încheiăm prin. esprimarea unei dorințe : 
Sunt la noi atâtea istorire frumose, Incepând de 

la povestile şi anecdotele ce se spun la ori-ce şe-- 
dătore pe la țeră, până la basmele, baladele, isto-- 
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ricul ori tradiţiunea despre numele localităţilor şi «despre faptele străbunilor, săvirşite prin acele lo- „calităţi — tote acestea ar fi o fericire să le vedem figurând în «biblioteca de citire pentru tinevimea de “ambe-sexe> a d-lui 1. Riurânu. Cât farmec să vedem 
„caracterele şi moravurile naţionale depinse întrun 
stil dulce, ca al d-lui Riurânu ! Cititorii ar fi în plin “românism, prin citire, prin esemple şi prin cugetare. 
Începutul a şi făcut d-l Riurânu prin: publicarea 
câtor-va fabule şi poesii didactice la finele unora din „broşurele d-sale. 

| 
G. DEM. TEODORESCU 

Aprecierea regretatului scriitor şi publicist Cesas Bolliac, “publicată în diarul seii « Trompeta Carpaţilor » No. 757 din 4/13 Septembre 1869, pagina 2312. 

«Făr'a voi să atingem susceptibilitatea, cul-va, “D0i — care am lăudat tot-dâ-una o carte bine-făcută în felul ei, care am cerut tot-dâ-una cărți populare, “cărți de instrucțiune pentru popor, ma”'nainte de orj- -ce carte de lux şi de înaltă literatură — nu putem să nu lăudăm stăruniţa şi munca neobosită a adevăratu- lui profesor şi pedagog d-nul! I6n Riurenu, directorul liceului Mateiii-Basarab. 
«Este în adevăr prodigi6să şi admirabilă mulţimea "Şi alegerea cărţilor ce face d-nul Riurenu, cum şi efti- “nătatea lor.
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«Aflăm că d-nul ministru actual al instrucţiunii pu- 
blice a început să iea în consideraţiune şi să aprecieze 
acest număr de cărţi pentru popor. 

<Penă vom av timpul să dăm o relațiune mai în- 
tinsă despre conţinerea şi utilitatea acestor cărți, ne 
grăbim astădi să mărturim meritosului publicist re- 
cunoscinţa nâstră ca Român, şi ca unul dintre acei Ro- 
mâni, care p'aii credut nict-o-dată prosperitatea pentru 
Statul român de cât numai în instrucţiunea poporului, 
ca basă a tuturor celor-l-alte dr epturi şi avuţii, şi fără 
care basă t6te libertăţile nu pot prinde rădăcină, ci 
sunt clăbuc de săpun în aer, sunt scrise pe nisip». 

CESAR BOLLIAC
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