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PRECUVENTARE
In acestă carte am sintetizat în scris ceca-ce în şcolele
țărilor apusene: Franţa, Belgia, Germania, se face în .
practică.
|

Cărţi în felul acesta nu există nici într'o limbă.

Scopul mei este ca prin aceste

cărţi să ajungem,

în

studiul limbei, la folâsele practice ale şeâlelor din tările

apusene ; şi cu ajutorul profesorilor. convinşi de misiunea
lor, cum sunt în cea mai mare parte acei pe cari din fe.

vicire am reuşit să'i avem astă-di, sperez că vom ajunge.
„Acest curs, după modul cum este împărţită materia :

1) Dă profesorului posibilitatea de a-şi fixa materia din
fie-care di, în cea mai strânsă legătură cu programa; 2) Mărginesce sfera activităţii intelectuale a elevului,
dându-i posibilitatea să se concentreze asupra unui anumit fel de lucrări;
3) Ajută desvoltarea gradată nu numai a inteligenţei ci

şi a talentului literar, artistic sai estetic al graiului, talen-

tului atât de preţios pentru inflorirea limbei, care e basa
conservării naţionalităţi ;

şi
pentru tote acestea, profesorul nu va avea de cât a
explica modelele date şi a pune pe elevi să realiseze în scris

„exerciţiile propuse ; fiind-că în partea teoretică a acestui
curs sunt date tote explicările trebuitâre: se arată Şi cum
şi pentru ce trebue să facă cutare sait cutare exerciţiu,

pentrucă cine scie pentru

ce Iuereză, lucreză mai cu

plăcere.
Exerciţiile sunt trebuităre, căci aşa e făcut omul ca
prin muncă să înveţe: poţi să privesci cât ţi-o plăcea pe
cel mai bun viorist?cum cântă din vidră şi nu vei sci să
cânţi până ce,nu vei lua arcuşul şi vei munci tu însu-ţi.
Folosul cel mai mic pe care, în casul' cel mai r&ă pot

să-l aibă elevii din aceste cărţi, este că, fiind nevoiţi să

prelucreze diferitele bucăţi alese din diferiţi seriitori, vor
face chiar din cele dintâi clase gimnasiale în de aprâpe

cunos
cinţă
cu seriitorii
români.

AUTORUL.

"CURS

PRACTIC
DE

COMPOSITȚTIUNI
——

CITIRE

——

ŞI RECITAȚIUNI
————

CAPITOLUL ÎNTÂIU
PREGĂTIRE GENERALĂ PENTRU
COMPOSIŢIUNĂ

A citi însemneză a repr oduce
fost scris,
Pentru ca să putem citi bine,
buesce mai întâi să înțelegem
Ca să. înțelegem bine o bucată

prin viă grai ceea-ce a

frumos şi cu înţeles, trebine bucata care citim.
scrisă, trebue:

a) Să ne deprindem a resuma
sai a

spune în scurt Şi
cu cuvintele nâstre cuprinsul
unei bucăţi scrise;
b) Să ne deprindem a prescurta
o bucată scrisă, adică
a

face dintr'insa o altă bucată
mai scurtă, dar întrebuințând nu

cuvinte de la DOI, ci chiar cuv
inte dintr'insa j
c) Să ne deprindem a amplif
ica, adică, fiind dată o
bucată scrisă, noi să adăugi
m intr'insa, pe ici pe colo,
unele lămuriri
sat amănunte

înțelesă şi mai plăcută la citi
re.

cari ar face bucata

|

mai

|

—
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Când reproducem prin vii graiu şi pe din-afară, sai pe
derost, o bucată care a fost scrisă, atunci se cheamă că
recitărn.

Resumarea, prescurtarea şi amplificarea unor bucăţi
scrise este o bună pregătire, nu numai

pentru

citirea şi

recitarea frumosă şi cu înţeles, ci mai ales pentru composițiune: adică, invăţând a resuma, prescurta şi amplifica bucăţile compuse de alţii, ne deprindem a compune

şi noi inşi-ne.

|

ŞI

RESUMARE |
Resumarea ne deprinde mintea
ca să găsească faptul
principal saii fondul unei bucăţi scrise. Exerciţiul de resumare este forte folositor, căci dacă nu vom putea găsi
fondul unei bucăţi scrise, nu numai că nici-o-dată nu vom
putea compune noi înşi-ne, dar chiar în zadar ne vom
mai osteni să citim şi ceea-ce ati scris alţii, de 6re-ce nu

vom înțelege şi deci nu ne vom putea folosi intru nimic.

A. — MODEL

DE

PROS

RESUMARE!

x

ARMATA DIN BUCĂTĂRIE
Haideţi, prieteni, dice Mihaiii, băiatul cel mai mare ; mama nu
este acasă, haidem să facem răsboili, să batem pe Turci. Eii sunt
Mihaiii Vitâzul, haideţi cu mine. Haideţi în bucătărie să vă daii
1 Inainte de a resuma, profesorul va citi în clasă întrega bucată și
va explica termenii mai greii de înțeles.
,
Tot ast-fel va urma profesorul şi mai departe la prescurtare, amplificare, etc. etc,

—
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armele cele mai frumose. Cine pârtă cisme și pantaloni pote fi
soldat, pâte să mârgă cu noi. Așa, intraţi cu toţii.
Na! Mătura să fie stegul, spaima Turcilor. In loc de pistole luaţi
fieşte-care câte o lingură ; în loc de săbii luaţi câte un cuţit; care
n'are cuțit, pâte lua o furculiță.
Așa! Puneţă și câte o pană de gâscă la, pălărie.
Bravo! Acuma sunteţi gata, înarmaţi până în dinți.
Voi, trâmbițași, luaţi câte o pâlnie şi suflaţi tare. Voi, toboșar,
în loc de tobe, luaţi câte o 6lă și bateți sdravăn, numai să nu le
stricaţi. Călăreţii, în loc de cai, să ia unul vătraiul, alții câte o |

vergea, că sunt forte bune de călărit.

|

Aşa, bravo! Păcat numai că n'avem barbe şi mustăţi !... Dară,
staţi ! Am găsit și pentru asta! Iată în vatră mulţime de cărbuni,
luaţi cu toţii şi vă faceți mustăţi şi barbe! Așa, bine!
De-acuma, oră-ce ar fi, umflaţi trâmbiţaşi obrajii, suflaţi vârtos
şi hai:
|
— Ho! Napoi, că vine mama și ne vede unși cu cărbune!

ARMATA

DIN BUCĂTĂRIE
(Resumat)

Nişte copii, fiind
soldaţii.

singuri acasă, voiai să se joce de-a

Mihaiii, unul dintre denşii, dice că el e Mihaiu Vitezul,

merge cu cei-lalţi in bucătărie să caute arme și iaii mătura ca st6g, linguri în loc de pistole, cuțite şi furculiţi în

loc de săbii, pâlnii în loc de trompete, 6le în loc de tobe;
işi pun câte o pană de gâscă la pălărie ; incalecă pe vătraii şi pe câte o vergea ; işi fac barbe şi mustăţi cu căr-

buni din vatră şi în sunetul trompetelor şi al tobelor plâcă
— în marş — să bată pe Turci, când de-odată Mihaii
strigă:

—

Napoi, că vine mama

şi ne vede unşi cu cărbune!

.

EXERCIŢII
„ Elevii vor gesumacîn scris bucăţile uwmătore

|

a

AS

SE

N

PĂCALĂ

ŞI PÂMINTUL

-

Un învățător vorbind întio qi şcolarilor săi, spunea că pământul .
este rotund ca un măr saii ca o portocală, și că dacă cine-va ar
pleca dintwun loc, și ar merge tot înainte, ar încunjura pămîntul
- de jur împrejur, și ar ajunge pe cea-l'altiă parte, iarăşă în locul de
unde a plecat.
Păcală augind aşa lucru, dise: Hai să cere și eii, să văd, unde
„voii ajunge. Şi cum dice aşa și face. .Plecă de acasă la fuga, ŞI
merge, merge, merge și tot merge până ce iese din sat, şi trece
și de moșia satului și de altă moșie, și ajunge printr'un loc, pe
unde nu mai fusese nică-odată. Mergând însă el așa, ajunge la un
pom mare și frumos, care făcea împrejurul lui o umbră, de-ţi era
mai mare dragul. Vădând el acolo umbră și bine, după ce mai
umblă ceva împrejurul pomului, stă o bucată la umbră, se odihuesce, și apoi pl6că să mârgă mai departe. Ce se întâmplă însă?
In loc să mârgă tot înainte, Păcală nu băgă de semă, și apucă îndărăt, şi, după ce merse pe cât a mai fost mers, ajunge iar acasă.
— A ha! qise acum Păcală, învățătorul acela n'a spus adevărat,
că ajungă acasă pe -cea-l'altă parte, căcă eii văd că am venit tot pe
- unde m'am dus!

„Cine avea dreptate 2 Păcală oră învățătorul ?
i

tie

“3

Mark
a

GROŞOTIŞUL

Eram tocmai în vîrful Groșotișului.: Ne-am pus jos să ne odihmin, şi în vreme de jumătate de ceas am stat faţă la una din cele

mai îrumâse privelişti.

Radele s6relui începeaza r&sbate printre

"copacii de pe creștetul munţilor și da negurei ce-i coprindea o
văps6lă roșiatică; iar în fundul văilor, unde pâcla era încă desă

—
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abia șe zărăa, ca printi”un vis, apa Bistriţei ce părea ca o dungă
albă.! Acea dungă se făcea din minut în minut mai lată şi mai
limpede ; şi de-odată, când s6reles'a ivit pe cer, umplând tâtă întinderea, de lumină, de-odată frumosa vale a Bistriţei a steclit ca
o panoramă, cu riul săii repede, pe care se scoboraii vre-o câte-va
plute, cu munţii înalţi și tufoşi ce o împrejură, cu satele sale sem&nate pe costișe ca nişte giucării, şi intrun cuvînt, cu tot farmecul
care împodobesce natura sa mândră şi sălbatică. Nu voiii uita nică
odată impresia ce am primit la acea minunată privelişte! Admirarea n6stră negăsind cuvinte ca să. se tălmăciască, s'aii răsuflat
prin vro două duzină de A! și de O! carele s'au ridicat spre
ceruri ca nisce imne de laudă
“una ati
Multe soiură de peisajuri am vădut prin deosebite țări, dar rare
ori am întâlnit acea fr umuseţe măr€ță și sălbatică, prin care se
deosebesc munţii Moldovei. Acolo pămîntul, codrii, stâncele, piraele sunt încă în starea primitivă a naturei, şi nicăeră nu se vă-

desce mâna omului cu prefacerile eă uricidse și prosaice. La munte

omul este mai simplu, viața lui este mai în liniște, năravurile sunt
mai nevinovate. Muntânu-i curat la suflet, liber la gând şi la vorbă,
şi verde de trup ca bradii subt cari trăosce. Munt6nca-i naltă de:
boiii, albă, veselă, sprintenă, istâţă și frumosă. Cum să nu-ți bată
inima de bucurie și de mulțumire în sînul unor locuri atât de măreţe și de poetice, locuite de “un neam de 6meni, a căror înfățișare
îți umple ochii și sufletul! locusi pline de aducere aminte a strămoşilor noștri, de poveștă fantastice și mai ales de doini armoni6se.
V. Alexandri *
N „Vasile Alexandri sa născut la Bacău la 21 Iulie 1821, şi a murit
Ja 22 “August 1890 la muşia sa Mircești, lângă Roman. A fost ministru,
senator, deputat, ministru plenipotențiar, membru al Academiei române
şi cel mai însemnat poet. A cules poesii populare, a scris poesii, piese

de teatru, ete.,

—
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JOCUL DE-A PORUMBEII

Acest joc este pentru copiii de la vârsta de șâpte ani până la.
dece. In acest joc intră şi băieţi şi fete. Se alege un colț de portă
ori de casă, care se dice că e coteţul porumbeilor. După acesta, doi
din cei mai r&săriței și mai întreprindetori dintre copii, se fac
unul uliă şi altul porumbar.
Porumbarul se duce la coteţ cu toți ceă-Talți copăă, cari se gic,
că sunt porumbei.
Uliul se depărtâză de coteţ și-i dă tîredle împrejur, cu mânile
întinse, cum face uliul, când urmăresce de pe sus porumbeii cu
aripile întinse.
Nu se apropie de coteţ, ca de trei saii de cincă pași, după cum
adică se învoese de la început.
Porumbarul își înalță porumbii, adică trimite pe câte unul din
cei mai molatici din copii să 'se preumble ; uliul se ia după dinșiă
și-i fugăresce, ca să-i prinqă. Aceștia alergă îîn drâpta și în stânga,
amăgind umbletul aliului.

Când vede porumbarul, că vre-unul din porumbii săi este
aprâpe de a fi prins, dă drumul la câte unul din copii fugacă şi
mai cotitoră.

Acesta se întâmplă atuncă, când uliul perde răbdarea, lasă pe
cei-L'alți porumbi înălțaţi şi se ia după câte unul, se ţine după
dinsul, îl alrgă și vrea cu dinadinsul să-l prinqă.
Băiatul cel fugaciii, cum ese din coteţ, se duce drept la ulii,
jâcă împrejurul săă, ca săi atragă băgarea de semă asupra sa, ca
să lase pe băiatul cel ostenit şi să se ia după dinsul.
Dacă uliul se amăgesce și face ceea-ce voesce porumbul cel noii
„venit, de multe oră se păcălesce, căcă acesta, cum este și de odihnit,
bun de pici6re și scie să cotâscă,îl obosesce, şi alergătura îi este
în sec,
.

Porumbul cel ostenit se întorce la coteţ. .
Dacă însă uliul nu se amăgesce de porumbul noii venit, nici

—
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nul bagă sâmă, ci alârgă mereii după porumbul, pe, care îl fugăria,
în sfârşit îl prinde,
Atunci se face că îl cioenesce în câp, şi îl duce la un loc deosibit, unde rămâne până la sfârşitul jocului.
Apoi se ia după un alt porumbel, și tot aşa până îi prinde”
pe toţi.

Acest joc vara se jscă.
|

Pia -

B.— MODEL

P. Ispirescu, !

DE RESUMARE

VERSURI

CÂINII ŞI LUPII
_FABULĂ

Un sâine plin de fală
Numit Buffon,
Celebra liberton,
Sciind istoria ce-i qice naturală
Din cartea lui Biuffon,
Făcuse o 'ntrunire de câinime ;
Dulăi, prepelicari, zăvodi,
Mai toți nerodi,

“Şi le grăi din înălțime:
se

*

«Câini
«Citadină !
«Voiii să vă daii un sfat,
«Ca om de stat.
1 Petre Ispirescu sa născut în Bucuresci la 1830 şi a murit la 1887.
A fost tipograf, dar s'a ocupat cu mult zel de literatura populară şi a cules
şi a scris basme, ghicitori, jocuri copilăresti, proverbe, etc. Lucrările lui
sunt de mare importanţă.

Ă

—
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<Să ştergem urmele de barbarie,
«De care mi-e rușine mie,
«Căci sunt civilisat.
«Netoleranţa ruginită,
«Moștenită

«Din timpii primitivă,
«VE face exclusivi,
«Uitând că lumea-ă aqi cosmopolită !
«In secolul acesta, liberal,
«Nu trebue și nu se pâte'
<A. nu primi pe lupi la drepturile tote;
«Căci, după codul natural.
«Numit zoologie,
«Se scie
|

«O'acești jupâni

«Şi că sunt tot un fel de câini,
«Cu noi de-o singură tulpină:
«Familia canină,
«Având strămoș pe mopsul cel scăpat

"«In qile de potop,
«Făcând un hop,
«In Ararat...!»

Sensaţiune mare
-

|

În lătrătârea adunare ;

Căţeii mai ales,
Din spirit de progres,
Se distingea prin gălăgie
Chemând pe lupi la hora de frăţie.
Un câine ciobănese atunci a dis:

«Frumos e în teorie
«Şi n vis;
Dar vă poftesc la stâni,

2 13 —
«Ca să vedeţi voi armonie
«De lupi și câini.»
B. P. Hasdei,. ?

CÂINII ŞI LUPIĂ
(Resumat)

Un câine liberal, care scia istoria naturală,
intrunire de câini, le grăi: ,

făcend o

Ca om civilisat vă sfătuesc, să vă lăsaţi de netoleranţa

ruginită, căci astă-di lumea e cosmopolită şi e ruşine.
Nu se pâte să nu primim pe lupi la tâte drepturile, căci,
după cum ne spune zoologia, şi ei sunt un fel de câini;
de acelaşi neam cu noi, din mopsul care a scăpat de potop
pe Ararat.
La aceste vorbe, toţi câinii, mai ales căţeii, fac sgomot
mare, se bucură şi vor a se înfrăţi cu lupii.

Un câine ciobănesc, însă, dice:

— E frumos

ce spuneţi

|

dumneavostră,

dar vă rog să

poftiți la stână să vedeţi ce bine se potrivesc lupii şi cu
câinii.

! Bogdau

Petriceicu

Hasdeii e român

din Basarabia.

S'a născut

la Hotin, la 1838, și-a făcut studiile în Rusia la universitatea din Harcov;
venind

în ţară, a fost

magistrat,

şi apoi

profesor

la liceul

din

Iaşi,

Astădi e profesor la Universitatea din Bucuresci, director al Archivelor
Statului și omul cel mai distins ca istoric, filolog, literat, în sfârşit enci-

clopedist şi poliglot conştient. A încercat tâte genurile de scrieri şi atât în
sciință cât şi în istorie şi în poesie a reuşit pe deplin..

—
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ESEROCIŢII
Elevii vor resuma în. scris bucăţile următore :
A
NA N

N

e)AI

S

j a,

Un sgârcit odată, când era să moră

ȘI

Se târâ cu 'ncetul la strânsa-și comâră,
Si meepucu galbeni gâtul să "și îndâpe,
Ca, murind cu dînșii în el să-l îngr6pe;

„o
3

Când făcea acâsta vine fără veste

:

>

Â
:
SGÂRCITUL

Un nepot să-l vagă, ce fel îi mai este,
Şi privind la dînsul cu mirare mare

a
sp
|

Cum înghiţia aurul ca pe o mâncare,

;

Imcepu-a dice şi cruce a face:
Ucigă-te tâcă, ce îl înveţi drace'!
Iar dracul răspunsul nevădut îl dete : Ba; ucigă-l tâca pe unchiu-ţi, băiete,
Că nică chiar eii însu-mă, de-mi die drac anume,
Şi acesta încă n'am vădut'o 'n lume.

|
|

i
|i i

.i
Av

Anton

A
Y

i

(eva,

SS

Pann.

1

"TERANUL ŞI PESCARUL
Un ţăran la târg se duse
Pesce vrând a-și târgui,

S | Şalegându-și un crap mare,
$ Fără altă cercetare
<a
erios pe loc se puse
în
„+ Anton Pann era român din Bulgaria. S'a născut la Slidven
ca
Ruşi
de
luat
fusese
ant
—
music
ca
1797. A fost prin armata rusescă

prisonier— apoi a venit în Bucures, unde iniră ca dascăl de biserică.

EI a scris mult: Cântece de stea, cântări de biserică, proverbe, cântece
de lume, fabule și sn6ve, A trăit în Bucureşci şi a murit la 1854.
3

— 15 —

- La c6dă a-l mirosi.

;

Pescarul Pastă vedere,
Răbdarea de tot pergând,
Dice rîgând:
— Om ciudat ca tine, vere,

Nam mai vădut de când sunt
Pe ăst pămînt.
Nică așa minte nerâdă
|
Să miroși pescii la câdă !
|
Vrei să afli de e prâspăt, mir6se-l la cap, creştine,
Că el de la cap se strică, şi o scie ori și cine.
— Despre cap, qise țăranul,
Nici mai este de vorbit,
Căci o sciii, o seiii, sărmanul
Că de mult a putregit;
Vream să văd încai la câdă dacă este precum spun,
Căci se pote de *ntâmplare să rămâie ce-va bun.
9%

.
O

4 C. Bălăcescu.
Ra

og

t

amo”,

ȚERANUL ŞI OCIIELARIĂ , _
Un om mereii audind
Pe unii pe alţii vorbind,

Câţi sciii carte

și citesc

Cu patru ochi se numese,
A. plecat la târg și el
In desagă cu un miel.

“Vendu mielul, bani luă,
Pe la bolte apoi întră,
De ochi de om întrebând,
1 €, Bălăcescu

s'a născut în Bucuresci, la 1800, Ianuarie 20, şi a

“murit la 1880, Februarie 20, A ocupat funcții administrative ca Prefect
şi a fost membru în comitetui teatral. Sa făcut cunoscut ca poet
scris mult, dar bine. A reuşit mai cu osebire în satiri şi fabulă.

Na

—
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A La ce negustor se vînd,

ACU care să pâtă citi,

Si
.

scrie și socoti.

Un boltaș l-a audit,
3
Ri:
după ce l'a poftit,
I-a dat niște ochelari,
Ca să vadă tâte mari.
=. EL, dacă i-a așezat,
a “Si ”ntr?o carte s'a uitat,
SA dis: «Deșert mă trudese,
SU Cuite, nu pot să citesc.>
4
Negustoral, ş'alții având,
Hi înfăţișă, dicând:
«Vegi, aceştia-s boeresci;
«Dor vei putea să citescă.> .
EI, prin ei cum s'a uitat,
A dis: «Surda mi Y-aă dat,
«Că nu pot citi de loc;
«Se vede, că n'am noroc.»
Boltașul, cătând la el,
.
I-a dis: «E mai am un fel,
$>
«Cu aceia-i vedea bine,

S

„ «Că-s scumpi, nu-s pentru oră-cine.
— «Adu-i câtde scumpi ar fi,
„Căi iată, d'oiii putea citi.»

Dar, cercându-ă, a dis iar:
__ «Şi aceştia în zadar;
«Că uite, ochi-mi sgâesc,
«ȘI tot nu pot să citesc,
«Of, și ce poftă aveam,

«Acasă, când mă gândiam !»
Negustorul l-a 'ntrebat:
«Cum te văd, n'ai învățat;
«Şi acum te necăjeşti.

«Pentru ?ntâă, ca să citesci.»

î
:

;

-
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pa

— «<Vegi bine a r&spuu
s el;
«De-aceea venii cu un miel
;
«Că, de aș sci să citesc,

«De aceştia ce "mi trebuese ?»
———————

-

o
|

Anton

O

Pann,

SU
PRESCURTAREA

„Prescurtarea ne silesce
mintea

să caute ŞI să găsâscă
firul logic sau legătura
strînsă a ideilor cuprinse
în bucată

pe cae voim să o prescurtă
m, şi anume în cuvintele
şi in
4: formaţin care sunt exp
rimate.
g
î

|

4

.

o - 4. — MODEL DE PR
ESCURTARE
a,

PROSĂ

ORAŞUL

7

GIURGIU”

Oraşul Giurgiului, afară
de un zid slab ce-l înconjura
, era ocrotit
de Castelul San-Geozaiii.
Acest castel âvea o posiţie
fort
e tare. Arta
Și natura! trebuiseră a-l întă
ri. EL era așodat pe o insulă
forte fru:* m6să, numită Slobozia
şi formată de un mic braţ
al Dunării, eare
- se desparte puţin may
d'asupra şi, înconjurând
un spaţii de două
jugere, cade iarăşi în mat
ca rîului. Ast-fel castelul
, acoperind, cu
-“fOtil mica ingulă până
în marginile ei, părea a
pluti d'asupra undelor. După -meliile lui
ce astă-gi încă se văd,
acest castel nu e
îndoială că aizost zidit de
Romani, Dărâmat în vre
mea năvălirilor
barbarilor, el:fu rezidit
pe la anul una mie după
Chr
istos de Genoveză, de la cari luă și
numele de San-Giorgio,
patronul acelei
neguțătore republici; Pe
la sfârșitul vâcului a VIII
Iea, Negru-Vodă
duce al Făgărașului, înt
ingându-și stăpânirea pes
te tâtă târa Român€scă până da. Dunăre,
mat întări castelul San-Gi
orgio. La 144 8,
când Mahon: I năvăli
în (ora 2 nâstră de pustii
,
o
parte dinti însa,
FE VOUA
-

Ş

:

„
;

-

ipuit
abari
3 Liniv
atd

a

.

2

|
— 18 —
între alte cetăți de.pe
Dunăre ce coprinse, fu.ș
i acest castel pe
care-l întări,
|
|
i
Puțin după aceia, Români
i îl luară înapoi sub ves
titul domn
Dan al IIea Daacula. La
14314, împăratul Sigism
und
, rege al
Ungariei, mai întări acest
castel cu fortificaţii și alte
zidiri, când
el trimise pe un viteaz
general, Loan Marotius,
în ajutorul luy
Dracula- Vodă, împotriva
lui Radu poreclit Prasna
Glava. care
intrase în țâră cu ajutor
de la Turci. Cădând dup
ă aceia iarăşi în
mânile 'Turcilor castelul
San-Georgiii le fu răpit împ
reună cu celeLalte cetăţi de către Vla
d-Vodă-Ţepeş. Dar după
mâr
iea acestui
domn de crudă şi viteză
aducere aminte, Turcii
îl luară înapoi
„la 1479, fiindu-le dăruit
de Vlad VII'=, pe care
ei îl numiseră
domn fără de alegerea țăr
eă ; dar îl perdură curând
după aceia şi
Românii îl stăpâniră pân
ă la anul 1544, când Tur
cii
îl
luară iarăși
împreună cu Brăila și Tur
nul. De atunci el fusese
mer
eă
în stăpânirea lor, până în acest
an 1595, și apoi după mâr
tea lui Mihaiă,
cădu iar în mânile lor, şi
fu stăpânit de dinșii pân
ă la tractatul de
la Adrianopole (1830), în
urma căruia se dărâmă cu
totul şi orașul
întră în stăpânirea nstră,

|

Nicolae
——————

ORAŞUL

Bălcescu,

i

”

GIURGIU

(Prescurtare)
NOTA.

Parantesele

arată locul de unde s'au
lăsat afară cuvinte,

Oraşul Giurgiului, afară
de un zid slab ce-] înc
onjura,
era ocrotit de castelul
San-Georgiii. Acest cas
tel avea o
posiţie forte tare : (———
—) era aşedat pe o ins
ulă (
numită Slobozia, (———
)
———) pe care o acoper
ea cu totul
* Nicolae Bălcescu s'a
născ

ut la 1819, Iunii în 29
şi a murit la Pazzrmo
(Italia) în 5 Octombre
1852, în etate de 33 ans.
A
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până la margini (
). După temeliele lui (
)nu
e indoială
că a fost zidit de Romani. Dărâmat în vreme
a
(
) barbarilor, (
) tu rezidit, pe la anul 1000 după
Christos, de Genovezi, de la cari luă numele de San-G
ior- .
gio (
). Pe la sfârşitul vecului al XIIIIca, Negru-Vodă
,
(
) intindendu-şi stăpânirea peste totă ţara Nomânesc
ă
până la Dunăre, mai întări castelul San-Georgii.
La 1418,
când Mahomet I-iu năvăli în ț6ra nosuă, ()
coprinse (
) şi acest castel, pe care”l întări, Puțin după
aceea, Românii il luară inapoi sub Dan al II
Dracula.
La 1431, împăratul Sigismund (
) mai întări acest
castel cu fortificaţii şi alte zidiri,(
). Cădend după

aceea iarăşi în mânile Turcilor castelul San-Georgiii le
fu

răpit de (———) Vlad-Vodă-Ţepeş (
). După mârtea acestui Domn (—————) Turcii îl luară
înapoi la

1419,

fiindu-le dăruit de Vlad VIliea (

perdură curând (——)

—);

daril

şi Românii îl stăpâniră până

la 1544, când Tursii îl luară iarăşi impreună cu Brăila
şi

Turnul. De atunci el fusese mere în stăpânirea lor
până
în (
) 1595, şi apoi, după mârtea lui Mihai, cădu
iar în mânile lor, şi fu stăpânit de denşii până la
tractatul

de la Adrianopole (1830), în urma căruia se dărâmă
totul şi oraşul intră in stăpânirea nostră.

=

cu

ARMATA DIN BUCĂTĂRIE
!

(Prescurtare)

"Haideţi prieteni, dice Mihaiă, băiatul cel mai mare
;
mama nu este acasă, haidem să facem răsboiă, să batem

pe Turci. Eu sunt Mihaiiui-Vitâzul (

bucătărie să vă dau arme (————).

). Haideţi în
Aşa, intraţi cu toţii.

Na ! Mătura să fie stâgul (--—). In loc de pistele luaţi
(
) câte o lingură ; în loc de săbii luaţi câte un cuţit;

care n'are cuţit pote lua o furculiţă,

—
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Aşa ! Puneţi şi câte o pană de gâscă la pălărie.
Bravo ! Acuma sunteţi gata (
),
Voi, trâmbiţaşi, luaţi câte o pâlnie şi suflaţi (
toboşari, (————) luaţi câte o 6lă şi bateţi (
lăreții (
Aşa! (

(-

>) să ia (
) Păcat (

)vătraiul, (
) că n'avem

) Staţi! Am găsit(

cărbuni, luaţi (

) câte o vergea...
barbe şi mustăţi!

). Iată în vatră mulţime de:

) şi vă faceţi mustăţi şi barbe.

bine !

). Voi,
). Că-

Aşa,

|

Acum să vină Turcii, dacă le dă mâna.
De-acuma ori-ce ar fi, umflaţi trâmbiţaşi obrajii, suflaţ

vertos şi hai:

|

|

"Nainte! Marş! Un, doi; un, doi...
— Ho! Napoi că vine mama (

).

ESEROIŢII
Eleviă vâr prescurta, în scris bucăţile următâre :

BĂIATUL

CINSTIT

Alexandru găsesce pe drum un bricâg, și bucuria lui e nespus
de mare, pentru că era un bricâg fârte bun şi forte frumos: avea,
două limbi; iar plăselele îi erati de sidef.
Mergând așa, Alexandru vru să-și tae o nuea, și se opresce la
un alun ; dar în vremea asta iată un om vine pe drum, şi fără a-l
vedeape dânsul, merge, uitându-se cu ochii pe jos, par-că ar fi

perdut ceva.

|

a

|

Alexandru însă, vădând pe om, se gândesce : Negreșit acesta e
-omul, care a perdut bricâgul ; și pe dată se apropie de om, și-l
.
întrebă ce caută.
__— Ce să caut? dragă! Am perdut un bricâg de sidef, cu două
limbă.
|
Alexandru, augind așa, seâte bricâgul, și-l dă omului.

—

21 —

— Mulţumesc, băiete, dise omul. Acâsta doredesce, că ești un
băiat cinstit. Cinstit să fii de tâtă lumea ; și cinstit să-ţi fie n6mul
Alexandru era în adevăr un băiat cinstit.

LENEŞUL
„Un om leneş se plângea mereii, că e greii de trăit.
— Răi e în ţară la noi, dicea el. Nu ai nimica ce-ţi trebue.
Cauţi haine, cauţi de mâncare, ori cauţi alte lucruri trebuit
âre,
nu găsesci nimica. Toţi din tâte părțile, pentru ca să-ți dea ceva,
te pun la tr6bă. Dar, pentru Dumnedeii, când să mai muncesci
?
Noptea trebue să dormi; diua e bine de dormit, căci e cald
și sera e forte plăcut lucru să te culci de vreme. O să mă due
într'altă ţară!
Sa ţinut de vorbă, și s'a dus în altă, țară, și încă nu numai
într'una, “ei a fost prin tâte ţările din Europa, și din Asia, și din
Africa, ba a fost şi prin America, și sciți ce a făcut la urmă ?
Văgând, că pretutindeni tot muncă şi hărnicie se cere, a venit
înapoi în țară, şi s'a pus pe muncă. Să-l vedeţi acuma ce vesel şi
ce mulțumit este, şi ce case frumâse are!....
N

GEORGE RAȚ LA ANDREI BATIIORI
Mihaiăi-Vodă, aflând de tabăra, cardinalului, de la Saș-sebeş
trămise în Ardeal pe banul Mihalcea, sfetnicul săii de aprâpe, şi
„pe George Raț, sârb cu nâmul și cu numele, spre a. cerceta puterile
și gândurile lui Andrey. Sosind lângă acest prinţ, ei îi declară
că Mihaiodă
ii-V
voesce să năvălescă în Bulgaria, în vreme ce IbraimPașa răsboia în Ungaria, după cum făcuse cu isbândă în anul trecut
şi că ar dori pentru acâsta să nu i se întâmple în lipsă vre-o primejdie din partea Ard6lului. Cardinalul (Andrei Bathori) încredinţă pe trămiși că Mihaiii- Vodă pote fi sigur că nu i se va aduce
nici o stînjinire la întreprinderile sale; pe lângă acest răspuns,
trămișiă raportară lui Mihai că în tabăra de lângă Saș-sebeş Andrei

— 22 —
avea numai niște pretorieni și 6re-cari oști mercenare; iar stea
țărei se licenţiase din pricina sărbătorilor și fiind fără grijă de
* vrăjmașă.
Nicolae

B. — MODEL

Bălcescu,

DE PRESCURTARE
VERSURI

Bucăţile în versuri nu se pot prescurta până ce nu vor
"fi mai întâiu schimbate construcţiile inverse în zonstrucțiuni directe. Pe lângă acâsta, observăm că, prescurtând
o bucată in versuri, suntem adese-ori nevoiţi să lăsăm
afară

proposiţiuni

întregi

şi încă: proposiţiuni

al căror

inţeles e adese-ori de mare însemnăltate.
Prescurtarea bucăţilor de versuri coprinde tr ej lucrări:
a) transformarea versurilor în prosă, b) transformarea
construcţiilor inverse in directe şi c prescurtarea proprii
disă.

Din aceste trei feluri de lucrări, şe vede de ce însemnăiale este prescurtarea bucăţilor in. versuri,

ESERCI

ŢII

Elevii vor prescubta în scris bucăţile următoie :

DREPTATEA

CELUI

MAL

TARE

Capra, 6ea şi o juncă
Cu un leii forte cumplit
Care domnia într'o luncă,
Intre ei s'aii învoit
Ca, să facă-o vânătâre și precum li se cuvine

=

Să împartă între-sine.
su

.

—
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Capra 'n cursa ce-a întins
Pe un cerb ințâii a prius

Şicost vânat ndată
Către soţii sărată
Atunci leul împărat
Pe degete-a numărat,
Dicâud : de sciii socotâlă,
Suntem patru la *mpărţelă.

Și venatu-apoi împarte,

Făcându-și d'intâiti o parte,
Dicând : asta mie-o iei ;
Parte-a doua se cuvine”

J

După drept celui mai tare
Și-acesta ered c'o sciți bine !

Parte-a, treia o ridic
. Pentru că sunt mai voinic;

Iar cu partea de pe urmă
Socotâla ni se curmă,

Pre cel ce brâncă-a să 'ntindă

ÎL sugrum și-l face merindă.
G. Asachi.t

SGÂRCITUL

Peste un riii lat și mare,

“Şi repede curgător
Vrend să treacă-un 6re-care
Sgâreit, Vargint iubitor,
1 George

Asachi

s'a născut în Moldova,

în târguşorul

Herţa

din

jud. Dorohoi, în 1788. A învăţat la Lemberg în Galiţia, şi
apoi la
Viena. Era inginer şi architect, în urmă s'a făcut profesor.
L.ui se datoresce înființarea Teatrului Naţional şi a Conservatorului
din Iaşi, A

scris cărți de matematici şi de istorie; a scris fabule
și diferite
„A murit în 1869, în vârstă de 81 de ani,
!

diare.

—
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Mergând pe punte, se pare
Unde-a, călcat n'a ve&dut,
'Căcă, smintind din întâmplare
Un pas, în rîă a cădut.
Şi 'ncepu să strige? n apă:
Vai de mine, mă "nec, mor!
Vino, lume, de mă scapă
Dă-mi mână de ajutor!
x

-

x

%

Uh pescar din întâmplare
Care-aprâpe s'a aflat
Alergând spre-a lui scăpare
Iute n rîă s'a aruncat,
Și cu multă ostenâlă.
Spre el degrab înotând
La ajuns într'o clipeală
Curaj dându-i şi strigând :

— Dă-mi încoce mâna, frate,
Intinde-o mai degrab
Să te scap deî înecare,
Aibi curaj și nu fii slab!
>

%

po
*

„EL, dă-mă augind prin unde,
Prea amar s'a supărat
— Nu-ţi daă nimic, îi răspunde

>

Şi 'n adânc s'a cufundat.
Anton

Pann,

Xa
LUNTREA

PE

USCAT

In zori de di frumâsă la țărmul unei ape,
O luntre sprinteidră cu pânză subţiri și albe,

Ă

Mândru se legăna;

“Şi valurile line de sâre poleite,
Chiar ca vesmînt de stofă pe lângă ea 'ncreţite
Frumos o prejura.
Senin de-asupra cerul, sub ea ca sticlă mare,
Ș'a florilor mirasmă, ș'a zefirilor b6re,
Gingaș o desmierda,
In cât părea că tâte i se supun, se plâcă,
Şi vor ca a lor graţii numai de cât să placă,
Iar luntrea s'alinta.
Spre seră îisă apa de vânt cumplit gonită,
Să trase de Ia țărmună, și luntrea părăsită,

Ca un bătrân nemernic,

Pe lut uscat rămasă, cu pânzele sfărmate,
Cu cârma prăpădită, cu câstele uscate,

|

Ca un butuc netrebnic.

Aşa ne lucesc tâte în zorile vieţei,
Așa ne pare lumea în vârsta tinereței,
Dar precum st6ua dileă se 'ntunecă de n6pte :

Aşa a vârstei s6ră vine să ne deştepte,

Că tâte sunt nălucă, că tâte sunt menite,
Pe om să amăgâscă,
Spre a uita căitul,ca luntrea fă” de minte,
Ce are să păţescă.
Cavaler Const. Stamati. *
1 Cavalerul Const, Stamati a fost român
din Basarabia. S'a născut
pe la sfârşitul secolului trecut, pe când Basara
bia nu era în stăpânirea
Rusiei; a învățat în Iași, dar a scris în Basara
bia ; Şi în acea singurătate,
în mijlocul limbei rusesci, a scris poesii
și fabule românesci de tâtă

frumusețea, EL a murit pe la 1870,

—
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Ş III

AMPLIPICA REAL"
Amplificarea bucăţilor fie în prosă fie in versuri e ceva:
mai grei de cât prescurtarea, dar e un exerciţii forte fo-

lositor. Prescurtarea ne silesce mintea să caute şi să gă-

sescă firul logic saii legătura strinsă a ideilor coprinse în
„bucata pe care voim să o presciurtăm ; amplificarea, însă,
silindu-ne să căutăm ce s'ar mai putea adăoga pe lângă
cele scrise, ne face, prin acesta, pe de-o parte să comparăm cele scrise eu cunoscinţele care le avem noi in minte,
iară pe de altâ parte, silindu-ne să alegem dintre cunoscinţele nostre pe acele cari s'ar putea adăuga, ne face să
creăm, adică ne face să compunem.

A. — MODEL DE AMPLIFICARE
PROSĂ

LUPUL, VULPEA ŞI OMUL
— Seii, ce tare și primejdios este omul? dise vulpea către
— Cum. se pote, cumătră, dise lupul, aide să-mi. arăţi şi
un om.
— Haide!
Așa vorbese între dânșii lupul și vulpea, când iată trece
bătrân.
— ME rog, acesta nu e un om ? întrebă lupul,
— Nu. Acesta a fost om.
|
— Dar copilul cel care vine după dânsul, este un om?
— Nu. Acela are să fie un om.
— Dar bărbatul cel cu barba negră, care merge drept | şi
-șesce apăsat ?
— Acela e un om. Păzesce-te!

lup.
mie-

un

_
pă-

—
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— Vrea să qică, de care să mă păzesc mai mult?
— Apoi să te păzesci de acest din urmă, pentru că el se apără.
însu-și și e tare și puternio.:
„— Dar de cel de al doilea, de copil?
— ȘI de acela să te păzesci, pentru că pe densul îl apără âlţii,,
care îl ajută, ca să se facă om.
— Dar de cel dintâi ?
— Şi de acela să te păzesci, pentru că pe acela îl ocrotesc alţiă,.
pe care “i-a ocrotit și dânsul, pentru ca să fie Gmeni.
— Vrea să gică, de cine trebue să mă păzesc?
— Să te păzesci de toți, căci şi 6menii tot așa fac.
”- Cine nu se păzesce,
O păţesce.

LUPUL,

VULPEA

ŞI OMUL

(Amplificare)
“xora.

Cuvintele adăugite le-am însemnat

prin

subliniare.

— Scii, d-ta, dragă cumă&tre, ce tare şi primejdios este:
omul, dise înt”o di vuipea către lup.
— Ce spul, cumetră?... Cum se pole, dise lapul, aide
dar atuncea să-mi arăţi şi mie un om, casăvăd cum o fi
el, cu cârne, cu codă?!..,

— Haidem, dacă vrei.
Aşa vorbesc între denşii lupul şi vulpea, când iată trece
un om bătrân, de abia mergând şi sprijinindu- se întrunn băț:
— lan privesce, m& rog, acesta nu e om? întrebă lupul.
— Nu, cume&tre. Acesta a fost deja om.
— Dar copilul cel micuşor, care vine după densul nu
este om?
— Nu, cumetre. Acela o să fie om de-acum înainte.
— Dar bărbatul cel de colo, cu barba negră şi svelt,

care merge drept şi păşesce apăsat?

a

—

— A!... Acela e om!
zesce-te
de dânsul.
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Acelae om, dragă cumătre,

Şi pă-

— Vrea să dică, de care trebue să mă păzesc mai mult?

— Apoi, e dic să te păzesci de acest din urmă, pentr
u

că acesta scie şi pote a se apăra el insu-şişi e tare Şi
puiernic, precum îl vedi.

-

— Dar de cel de-al doilea, de copil, trebue să mă pă-

zesc ?

E

— Şi de-acela trebue să te păzesci, pentru că pe dânsu
l

îl apără şi îl ajută alţii mulţi ca să se facă om.

— Dar de cel d'intâiu
să mă păzesc ?

_

— Da. Şi de-acela să te păzesci, cumetre, pentru că
pe
acela îl ocrotesc şi îl ajută alţii mulţi pe cari
“i-a ocrotit
Şi dânsul, pentru ca să ajungă să [ie 6meni.
— Vrea să dică, de cine trebue să mă păzesc ?

„_.— Să te păzesci de: toţi, fătul meu, căci şi Omenii tot
aşa fac,

Cine nu se păzesce
Acela o păţesce.

ARMATA

DIN BUCĂTĂRIE
(Amplificare)

Haideţi, prietini, dice, într'o s&rbătâre de vară, Mihaiu
,
băiatul cel mai mare dintre toți cei-Palti copii cari
eraă
cu el. Mama nu este acuma acasă ca să nG opresc
ă, haidem să facem răsboiii, să batem pe Turci. Ei sunt
acuma

Mihaiu-Vitezul cel vestit, haideţi cu mine. Haideţila
noi
în bucătărie să vă daă armele cele mai frumâse!
Cine este
băiat aşa de mare în cât pârtă cisme şi pantaloni,
acela
pote fi şi el soldat, adică pote să mergă cu noi.
Aşa, bă-

ieți intraţicu toţii, p'aice, în bucătărie.
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Na, Costică! Mătura să fie stegul nostru, spaima Tuucilor. In loc de pistâle, saii pusci, luaţi liesce-care câte
o lingură ; în loc de săbii luaţi câte-un cuţit; care pare
de unde mai găsi cuţit, pote lua, la nevoie, o furculiţă.

Aşa!

bravo,

băieţi!

gâscă la pălărie.
- Bravo, bine! Acuma

in dinţi.

Puneţi acuma şi câte o pană

de

văd că sunteţi gata înarmaţi până

”

Voi, care voiţi să fiți trâmbiţaşi, luaţi câte o pâlnie şi
suflaţi tare. Voi, cei-l'alți care voii să fiți toboşari, în loc
de tobe, iuaţi şivoi câte-o 6lă şi bateţi
ti sdravăn într'inseie, numai băgaţi « de sâmă să nu le stricaţi.
"Călăreţii, în loc de cai, să ia unul vătraiul, alţii să ia

câte o vergea, că sunt forte bune de călărit.

E

Aşa, bravo, băieţi! Suntem curat ostaşi! Păcat numai că

n'avem barbe şi mustăţi!... Dară staţi! Mi-a venit ceva în
gând! Am găsitşi pentru asta! Iată în vatră sunt mulţime
de cărbuni. Luaţi cu toţii cărbuni şi vă faceţi mustăţi şi.
barbe! Aşa bine.
Acuma să poftească să vină Turcii, dacă le dă mâna.

De-acum ori-ce ar fi, băieți, umflaţi trâmbiţaşi obrajii,
suflați vertos şi hai:
Nainte ! Marş! Un, doi; un doi!...
Ho! Napoi, că vine mama şi ne vede unşi cu cărbune..

ESERCIȚIĂ
Elevii vor amplifica în scris bucățile următăre:
CAPUL,

DE

MORT

Un tin&r bogat, bine făcut, mergea la plimbare călare pe un:
cal frumos și dintre cei mai buni. Pe cale, ast-fel se gândia
în sine.

i

|

Ce bine trebue să'mi stea mie ! Cal bun, șea frumâsă, pe mine

—
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haine scumpe și în buzunare bani de cheltuială, cât îmi trebue.
Cine e mai mare și mai fericit de cât mine?! Mai "nainte stăteam pe gânduri, dar acum văd, că sunt om mare, și pot să fac
oră-ce

de acuma

în coio, tot mare

rămâiii. De

acuma

tâtă viața

am să mă plimb, am să'mi fac tote gusturile, şi cine mi-o dice o
vorbă,... o păţesce: E hotărit, că eii sunt un om mare.
Gândind însă tînărul ast-fel, şi, merg6nd mai departe, iată
vede într'un cimitir pe un om, săpând o gropă.
— Ce faci acolo, omule? întrebă tînărul pe om.
_— ată, domnule, sap 0 gr6pă, să desgrop nisce morți, dar,
săpând, mult mă bat cu gândul, și mă socotesc, și nu pot eşi
ă
la capăt...
— Cu ce? întrâbă tînărul.
— ată cu ce, dice omul: Am găsit un cap de mort, și am
voit să sciii, al cui va fi fost acel cap? Al unui om bogat, sati

al unui sărac? Şi nică un semn nu se vede pe dânsul. Se vede

că după morte, cel sărac și cel bogat, cel mare și cel mic, tot una
sunt! lar gândindu- -m& la aceste lucruri, am rămas fârte nemul:
țumit, pentru că mi-am dis:
Dacă faci fapte mari, îţi rămâne numele ; iar, dacă nu faci,
nimica este!Și sunt nemulțumit, căci până acum n'am făcut
nimica !

|

-

“La aceste cuvinte tînărul rămase și el pe gânduri, și ar fi vrut
să lase și cal și tot. Se gândia numai la fapte mari.

VULPEA ŞI BARZA
„_ Cum&tra vulpe e un hoţ viclân ;“ea fură tot ce pote. Ea se bu“cură de paguba altuia, și păcălesce pe tâtă lumea. Dar odată şi ea
a fost păcălită. Să vă spuiii cum:
Odată vulpea a trimis bewzei vorbă, să vie la prânz la dânsa.
Cumătră barză, a dis vulpea, vino să mănâncă la amiaqi cu mine!
Barza a primit bucurossă mergă la vulpe, căci se gândia.: Vulpea are acasă de tote, cei trebue; de bună sâmă ea îmi va da

ă
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-de mâncare ceva bun de tot. Barza n'a mâncat nimica, cât a fost
dia, ca să fie tare flămândă, când va merge sâra la vulpe, și
apoi acolo să mănânce odată boeresce. Când s'a făcut sâră,
barza s'a dus. Vulpea întinsese pe masă fel de fel de talere, dar
în tote talerile era supă. N'a pus pe masă nică linguri, nici furcu„liţe, iar de pâine şi de carne nică vorbă nu era. Barza s'a mirat de
acest lucru; dânsa cu ciocul săi cel lung şi cu limba cea scurtă
nu putea nici să bea, nică să sârbă supa. Vulpea a început să pof-tescă pe barză: Te rog, mănâncă din supa acâsta, că e forte bună!
"Oră mănânci de aici, mănâncă ce'ţi place ! Dar barza nu putea să
mănânce nimic, și vulpea rîdea într'ascuns de barza cea fiămândă,
care avea mâncarea pe masă şi muria de fome, căcă nu putea nică
să o guste. Vulpea însă mânca sdravăn cât şepte, Barza, vădând
că e păcălită, a înghiţit'o, a tăcut frumușel, și s'a dus supărată
:acasă.
|
,
După câte-va dile, barza a trimis o slugă la vulpe, și a vugat'o.
să vie la cină. Vulpea se gândia: Cât e de prâstă barza! Ea n'a
vădut, că mi-am bătut joc de dânsa! Și acum mă mai chiamă și
la cină ! Vulpea s'a dus. Barza a pus pe masă fel de fel de fripturi
bune şi gustâse. Vulpea mirosia şi se bucura ce mâncări bine
pregătite avea dânsa să mănânce ! Pesce fript ! Vulpiă îi place pes- cele, de și barza tocmai pesce %-a pregătit. Dar când colo ce să
vedi! Tote fripturile cele bune eraii puse în carafe cu gâturile
strimte și lungi. Barza poftaa pe vulpe mereii: Poftim cumătră
vulpe ! poftim carne și pesce fript, piciâre de broscă, dacă vrei, de
aică, oră de aici; poftim! Şi barza cu ciocul ei cel lung scotea
din carafe bucăţi de friptură și mânca sdravăn ; Vulpea se uita la
barză cu multă poftă, dar nu putea să mânânce.-Botul ex cel gros
„ Du încăpea în carafă, ca să scâţă carnea. Şi așa a rămas flămândă,
și rușinată s'a dus acasă. Omenii, cari aii audit povestea acâsta,
ali dis: cAșa X-a trebuit vulpii! De ce a păcălit dânsa întâi pe
barză ? Bine a făcut barza.»
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CAL ROMÂNIEI ÎN VECUL XvuI

-

România avea nenumărate ergheli de cai
; cele mai înseninate,
prin rasa lor, se aflati în Moldova de sus
și în vecinătatea Prutului,
unde cresceaii pe locurile uscate şi înalte
un fin subţire şi hrănitor.
Caii moldovenesci eraii superiori, în tâte
privinţele, celor din Valachia, unde crescerea, acestor animale
era neîingrijită.
Afară de caii de rasă, ambele principate
produceaii mulţime de.
cai de rând, fârte buni pentru muncă
şi pentru comerciiă.

In Moldova, fie-care boer ţinea câte 100 și
200 de iepe. Părui

cel mai comun era negru și roib. Regi
mul ergheliilor era fârte.
rustic ; ttă vara caii eraii la păsciune, și
iarna se hrăniaii cu fîn.
Intro erghelie se lăsa pentru fie-care qece
tepe un armăsar.
Moldovenii preferaii armăsari pentru a dobân
di dintr'înșii prăsilă,
care se deprindea-cu traiul locului. Caii ast-fe
l prăsiţi eraii mai
sănătoși de cât aceia, care proveniaii din
armăsarii curaţi din
Asia,
Ă
„= Ca făptură, caii de Moldova eraii în
destul de mari, atât pentru
călărie, cât şi pentru tras ; aveati o înălțime
de 15 până la 16 pumni
nemţesci; erai făcuţi bine, Tuţi, docil
i și aveaii copita tare,
Prusianii și austriacii îă cumpărat pentr
u cavaleria lor ușră.
Caii din Valachia erati fârte căutați, nu numa
i de către oficerii
nemți din Transilvania, dar și de către comer
cianții din Polonia,.
„cară veniaii în ţâră anume pentru acest
sfârșit,
Cantemir ne-a lăsat Sre-cari amănunte asupr
a cailor Moldorenesci. Caii din partea muntelui erai mici
și aveati Gre-care asem&nare cu caii rusescă ; eraii vârtoşiigi traini
că la muncă ; aveaii
copitele atât de tară, în cât nu aveati trebu
ință să fie poteoviţi.
In partea câmpului, caii erai mai mari, mai
frumoși, potriviţă
la călărie, iuți și trainică. Era căutați nu
numai de Leși și de
Unguri, dar și de Turcă, cari aveai și proverbul
că un tînăr per=
sian și un cal moldovenesc este tot ce pote
fi mai deosebit,
Imprejurul hotarelor Moldovei se aflată erghel
ii de cai sălbatecă,

cari se deosebiaă de cei domestici numai printr'ace
ea că eraii mai.

—
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mică și aveati copitele de o palmă de late, rotunde și tari. Caii
aceștia se cumpăraii de tătarii din Buceg pentru mâncare şi pentru servicii,
.

P. S. Aurelian,

B. — MODEL

DE AMPLIFICARE
VERSURI

La amplificarea bucăţilor în versuri se procede ca şi la
prescuriare, transformând construcţiunele din inâirecte

in directe, adică prefăcend versurile

adăugând ceea-ce se pâte adauge.

CÂINELE

în prosă şi apoi

.

SOLDATULUI

Rănit, în bătae, soldatul căguse,
Şi ?n puţine dile chinuit muri,
Departe de mumă, care îl crescuse,
Şi care-l iubi,

Sărman, fără rude, pe ţărmuri străine,
N'avea nică prieteni, nici un ajutor;
Nu era ființă, care să suspine
Pentw'un trecător,
Singurul tovarăș de nenorocire,
Singura-i avere, un câine iubit,

Şedea lângă dânsul, șim mare mâhnire,
Părea adâncit.

=

1P, $. Aurelian s'a născut la Slatina în 1834. A fost ministru, Astă-di
e profesor şi director al şcâlei de agricultură din Bucuresci şi membru al

Academiei române. Se ocupă cu studii economice,
C.-2164

.

8
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Acum tot e pata pentru îngropare,

Acum ridic trupul pe mâini de soldați,
Cinstea hotărîtă acelora care
Mor pentru *mpărați.
In fruntea paradei câinele pornesce,
Din ochii lui pică lacrămi pe pămînt;
Ca un iubit frate, el îl însoţesce
Până la mormânt.
Aici se opresce, aici se aștdă,
-Nimica nu-l face a se depărta ;
Așteptă să-l strige, crede c'o să-l vadă,

Când s'ar deștepta.
Câte-odată Cârcă piatra sto ridice,

Câte-odată latră dup'un călător,
Coprins de durere «Vino» par'c'ar dice,
«Să-mi dai ajutor 1»:
Iară când străinul, de milă, voesce
A-l trage de-oparte și hrană a-i da,
EI își pl6că capul, în pămînt privesce,
ŞI niniic nu va,
Pe două oră nâptea cu umbrele sale
Emisterul nostru Pa învăluit,
Şi sărmanul câine din locul de jale
A tost nelipsit.

—

Dar în dimineţa acea, viitâre,
„Pe când se deștâptă omul muntitor,
Zăcea lângă grâpă, mort de întristare,
Câinele Azen:!
Gr. Alexandrescu, !
* Gr. Alexandrescu s'a născut pe la
1812 la Târgovişte şi a murit la
18386.

E. cunoscut ca scriitor şi mai ales ca poet.
Din tote scrieri

le sale,
genul în care a reuşit mai bine, este fabula
. Gr. Alexandrescu a fost cel mai
mare fabulist român,

—
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CÂINELE

SOLDATULUI

(Amplificare)

Bietul soldat căduse rănit în bătae şi'n puţine dile, chinuit de durerea rănilor precum şi de gravitatea lor, muri
«departe de mumă-sa care îl crescuse şi care-l iubea.
Fiind s&rman şi fără rude pe ț&rmuri străine, n avea nică
prieteni, n'avea
avea nici un ajutor; nu era pe 'mprejurul lui
nici o fiinţă car
care să suspine, ori să i se facă milă de un
biettrecător ca dinsul.
Singurul lui tovarăş de nenorocire,

un câine,
Acest biet
adâncit în
Acuma

singura-i avere era

care pentru credinceoşia lui îi era forte iubit.
câine şedea di şi nâpte lângă dinsul şi părea
mare mâhnire.
totul este gata pentru îngropare, acum trupul

mortului se ridică pe mâni de soldaţi, adică i se face cinstea

care

este hotărită

pentru

toţi

acei cari

mor

pentru

împeraţi, sau pentru ţară şi pentru nemul lor.
Ca şi un om care scie ce se petrece, câinele pornesce în
fruntea paradei, aşa de intristat că din ochii lui pică pe

pămint lacrămi;

cu un ftate iubit el îl insoţesce până ia

mormint.

|

|

Când ajunge la mormint, câinele se opresce aici, se
aşeză aici şi nimic nu'l face a se depărta. Stă lângă mormint, aşteptă ca stăpânu-săti să-l strige, crede c'o să-l
vadă când s'o deştepta, cum se iîntempla mai nainte.
Câte-odată mai cercă să ridice piatra de la mormint,
câte-odată latrădidupă câte-un călător, parc'ar dice, serma-

nul coprins de durere:Vino să-mi dai ajutor 1
Iară când străinul, de milă, voesce a-l trage incolo de
oparte

şi a-i da hrană, el îşi pl&că capul, privesce în pă-

mint şi nu vrea nimic.

—
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De când a murit soldatul şi
până acuma, nOptea cu
umbrele sale a învăluit emisferu
l nostru de două ori, şi
sermanul câine, în timpul aces
ta .de două dile, a fost nelipsit din locul ag jale, de la
mormint.
Dar a treia di, în dimineţa cea
v.itore, în zori de diuă,
pe când se deşteptă omul munc
itor, câinele Azor zăcea
lângă grâpă, mort de intristare.

CÂINII ŞI LUPI
”

(Amplificare)

Un câine, înândru, plin de fală, numi
t Buffon

Şi cunoscut ca celebru liberton, sciind
şi el din păcate istoria ce-i
dice naturală din cartea naturali
stului Biufton, făcuse într'o di o întrunire de câinime, de
fel de fel de câini: dulăi,
prepelicari, zăvodi, mai toți
nerodi, şi le grăi, din înăltime, ca un orator:
Câiniș citadini !
Voi să vă dai astă-di un sfat,
ca un om

|
de stat, ce sunt.

Haideti fraților să ştergem urme
—
lede bar

barie de
astă-di ve jur că mi-e ruşine
e
mie, căci sunt civilisat,
j
Net

care;

oleranţa tuginită, moştenită
de noi tocmai din tim-

pii primitivi vă face să fiți
exclusivi,
păcii că lumea-i adi cos
mopolită !

“In

uitând ca nişte ză,

secolul acesta care e un seco
l liberal, nu trebue,

domnilor, şi nu se pote
a nu priimi şi
drepturile tote ; căci după
codul natural,
să scie deja de mult c'aceşti
jupâni, adică

tot un fel de câini, şi sunt cu noi

pe bietii lupi la
numit zoologie,
lupii, şi ei sunt

dsG singură tulpină, |
din familia canină, avend
strămoş cu_toţii pe mopsul
cel scăpat în dile de potop,
făcend un hop tepăn în Ara
rat

—
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In urma acestor vorbe, sensaţiune mare se face în
lătrătorea adunare! Căţeii mai ales, din spirit de progre
s,

se distingeai, mai mult de căt alții, prin gălăgie, che-

mând cu toții pe lupi la hora frăţiei.
Un câine ciobănese atunci, in mijlocul entusiasmului,
a dis:
« Ceea-ce spuneţi voi, fraților, frumos e în teorie
şi în
vis. Dar, dacă voiți să ve convingeti, vă poftes
c să veniţi
pe la noi, pe la stână; ca să vedeţi voi acolo
armonia de

lupi şi câini.»

i

ESERCIŢII
Elevii tor amplifica în scris bucăţile următore
:

DAN CĂPITAN DE PLAI
(Fragment)

Bătrânul Dan ascultă grăind doi vechi 'stejari,
Crescuţă dintro tulpină pe culmea cea de munte
având ca o corână un secol pe-a lor fvunte.
— <O! frate, dice unul, un vânt în mied de npte
<Adusu-mi-a din vale lung vaet, triste șipte!...
«E sabie în ț6ră! aii năvălit Tătarii !
«Ș'acum în bălți de sânge își j6că armăsarii !»
— «Așa! răspunde altul, colo în depărtare
„ «Zăritam astă nâpte pe cer lumină mare !
«Ard satele române ! ard holdele "n câmpii !
«Ard codrii !... sub robie cad fete și copii ;
ăi
«Şi "n fumul ce se 'nalţă cu larme sgomotâse
«Sbor suflete gonite din trupuri sângerâse !'»
Bătrânul Dan aude, suspină și nu crede,
Dar iată că pe cerură din patru părți el vede
Trecând un stol de vulturi urmaţi de uli grămadă,
Atrași în orizonură de-a morţii rece pradă.

.

—
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Un fulger se aprinde în ochii lui pe loc.
«La luptă, Dane !-ţera-i în Joc, ţeza-ă în foc !»
Bâtrânul Dan desprinde un paloş vechii din
cuiit
Și paloşul lucesce voios în mâna lui ;
Bătrânul Dan pe sînu-i apasă a lui mână
Şi simte că tot bate o inimă română,
EI ice cu mândrie, nălțând privirea ?n sus:
— «Pe inimă și paloș rugina nu s'a pus.

«0 Dâmne, Domne sfinte, mai dă-mi dile de traii

«Pân” ce-oiăi strivi toţi lupii, toți șerpii de pe plai
£
«Fă tu să-mi pară numai atunci paloșul grei,
«Când inima înceta-va să bată n peptul mei ;
<Ş'atuncă inima numai de-a bate să încete,

«Când voiti culca sub țărină a dușmanilor cete
!»
Apoi el strînge chinga pe stravenele-i şale,
Işi face-o cruce, plecă şi se cobâră m vale.
V. Alexandri.

a

c

Ca

:

A
|
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" SBURĂTORUL
" (Fragment)

Ea în murgul serei şi sârele sfințise :
A puţurilor cumpeni ţipând par'că chiema
A satului ciredă ce greii mere sosise,
Şi vitele muginde la sghiab întins păşia.

Dar altele-adăpate trăgea în bătătură,
În gemete de mumă viţeii lor strigay,

Vibra al serei aer de taur grea murmură;
..
ua.
.
._
I Ă
Sglobii sărind viței,
la uger alergatji
S'astâmpără ăst sgomot, ș'a laptelui tontână
Începe să se audă ca șopot în susur.
Când ugerul se lasă sub feciorâsea mână,
ȘI prunca viţelușă tot tremură 'mprejur !

—
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Incep a luci stele, rând una câte una.
Şi focuri în tot satul încep a se vedea;
Târgie astă-seră răsare acum şi luna,
Şi colea câte-o dată tot cade câte-o stea.

Dar câmpul şi argâua câmpânul ostenesce
Şi dup'o cină scurtă și somnul a sosit.
Tăcere pretutindeni acuma stăpânesce,
Și lătrătorii numai s'aud necontenit.

E nopte 'naltă, 'naltă, din mijlocul tăriei
Vestmântul săi cel negru de stele semănat.
Destins coprinde lumea, ce în braţele somniei
Vis6ză câte-aievea deștâptă n'a visat.
Tăcere este totul și nemișcare plină:
Un cântec saii descântec pe lume s'a lăsat;

Nici frunza nu se mișcă, nică vântul nu suspină,

pi

Și apele dorm duse, şi morile ati stat,
|

I. Heliade Rădulescu 1,

-KAHER

Pe-o pttră mucegită lângă-o moschee bogută
Acoperit eu sdrenţe un cerșetor zăcea,
Și veșteda luă față de ani era brăsdată,
Şi-a lui vedere scursă de malt acum era.

-

„Pe drum, pe lângă dânsul, cu pasură regulate
Toţi bine credincioșii încet, tăcuţi treceaii,
Cu mânele pe pepturi și frunţile plecate,
Spre templul rugăciunei pios se îndreptată.
1 IL. Heliadela 27 Aprilie 1872.
scrieri, poet şi om
i-a ridicat o statue

Rădulescu sa născut la 1802 în Tergovişte şi a murit
A fost profesor, jurnalist, scriitor în tâte genurile de
politic. Pentru marele lui merite, țara recunoscătâre
îîn Bucuresci,
L

_—
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Și pasurile line loveaii a sa ureche,

Dar nime spre bătrânul privirea nu pleca
.
Şi nici da o pomană în mâna lui cea
veche
Şi vocea lui cu jale acest fel cuvânta
:

«O frate care intri în templu de credi
nță, <Nu trece lângă mine cu suflet ne'ndurat.
<«Privesce-"mi alba frunte plecată de
căință,

<Privesce cum isvorul vederei mi-a
şecat.

«0! pune o pomană în astă vechie
mână,

«Ce veștedă, sbârcită spre tine s?a întins,

«Căci ea odiniră a fosta ta stăpână,
<Ş'a 'ntregii lume frîuri într'însa a
coprins.
«Calif am fost odată, ş'al meii grozav
renume
<«Pe-aripa biruinţei sbura îndepărtat,
«Puternica mea voce cutremura o lume,
<Regă și "mpăraţi la tronu-mi supuși
s'a închinaț.
«Aveam o mândră faţă și ochi plini
de scântei,
<« Vedeai de bogăţie palatul meii gemâna,
«Copii aveam ca îngeră și multe dulcă
femei ;
<Slăvit ca și protetul eram pe-acest pămî
nt,
«Dar vai! împins de-un demon eiă
crud, fără de lege,
<Al bunului meii frate, eii tronul am
răpit,
<Și ghiare în spre dinsul întins'am
sacrilege,
<Şintra lui Allah templu pumnarumi a lovit,
«De-atunci ani făr” de număr trecut'aii
peste mine.
«ȘI fie-ce minută un secol a ținat ;
<Sdrobit şi orb sunt astă-qi și mârt
ea nu mai vine
«Să 'ngr6pe amintirea, grozavului
trecut.
«0 frate ! în spre mine privirile seni
ne
«Le plâcă şi nu trece cu oshiii ne'ndură
tor ;
<Adi june eşti și mândru, dar mâni poţi
fi ca mine,

«Căci nime nu cunâsce ascunsul
viitor 1»
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Ast-fel gemea bătrânul, dar toți cu "nfiorare
Şoptind Kaher! Kaher! fugiaă cu grabnic pas,
Şi intra în templu sacru să spele ?n închinare
Aspectul cel sinistru ce'n minte le-a rămas.
1. Negruzzi.

CAPIT.
PREGĂTIRI

II

SPECIALE PENTRU

Exerciţiile de resumare,

+

COMPOSIȚIUNI

prescurtare şi amplificare

ajută pe şcolari la înţelegerea bucăţilor scrise de alții. Nu-

mai exerciţiile de amplificare sunt o mică îndrumare, sati

un mic început de composiţiune, ori nisce pregătiri generale pentru composiţiune, pentru că aceste exerciţii si-

lese mintea să găsescă ce sar mai putea adauge pe lângă
ceea-ce este scris.

Ca să ajungă şcolarii a compune ei înşi- Şi, trebue să se

exerciteze în special asupra formei şi a fondului composiţiunei. De aceea pregătirea specială pentru composiţiune constă din exerciţii:

A) asupra tormei,
B) asupra fondului.

A.— PREGĂTIRI

SPECIALE

ASUPRA FORMEI

Exereiţiile de pregătire asupra formei se mărginesc la

schimbarea formei bucăţilor scrise de alţii.
Schimbările de formă se fac:
1) Prin înlocuirea cuvintelor ; ;

1 Xacob Negruzzi S'a născut la 1836, în Iași. Astă-qis profesor de
«drept la Universitatea din Bucuresci Şi membru al Academiei române. E

cunoscut ca scriitor. A fost şi este directorul revistei Convorbiri Literare,
»
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2) Prin schimbarea construcţiunilor
sintactice ;

-

3) După persânu vorbitâre ; şi anu
me :
a) când povestitorul vorbesce
despre el; .
b) când vorbesce despre altul
saă despre alţii, şi

c) când vorbind despre alţii ii pres
intă vorbind cam

aşa cum ai vorbit între ei.

Nora.—Forma de vorbire, în care numai
o singură pers6nă povestesce,
se numesce zzaraziune. Când Poves
tirea ia forma unei vorbiri în
care se pare
că vorbesc două săli mai multe perso
ne, din care unele fac întrebări Și
altele dati rEspu
nsuri, se chiamă dialog,

4) Prin transformare

Gr

a dialogului în naraţiune
;
9) Prin transformarea narațiunei
în dialog.

|

INLOCUIREA CUVINTELOR.
Exerciţiul de inlocuirea cuv
intelor este folositor din
două puncte de vedere, pentru
că scolaru] :
1) Este

nonime ;

nevoit a compara cuvintele
între ele căutând si-

2) Căutând sinonime Şi insist
ând asupra

fie-cărui cuvînt,
observă că în cutare fel de com
posiţiuni se intrebuințză
cuvinte mai simple, în altele
mai Pompose ; şi anume cu

ce ocasiese întrebuințeză
cele simple

şi cele pompose,
Şi că se par a fi simple sai pom
pose, după locul ce ocupă
in proposiţiune
sai frasă,

|

,
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MODEL

DE

INLOCUIREA

CUVINTELOR.

4). PROSĂ

VULPEA

BERCĂ

|

A fost odată un venător, care, de câte ori mergea la vânătâre,,
avea obiceiti să iea cu dinsul pe servitorul săi, iară când se în-toreea înapoi, povestea, cui vrea să-l asculte, o mulţime de întâm-plări minunate, cară de când lumea nu trecuse nimănui nică măcar:
prin vis, și la tâte aceste basme nu lipsia nică odată de a aduce ca.
martor pe bietul servitor, adevărat om al lui Dumnegei.
Adi așa, mâine aşa, până când într'o di acesta, sătul de a face:
mereii de pomană meseria ticăl6să de martor mincinos, își ceru s6ma:
de la stăpân şi voi cu tot dinadinsul, ca să-și ea diua bună de la el..
Stăpânul stărui, ca să afle pricina acestei neaşteptate hotăriri
şi cu vorbe blânde îl întrebă: «Ore nu te mulţumesc cu simbria.
ta şi cu traiul ce ai în casă la mine, de vrei. să mă lași 2»
_— «Să nu păcătuiesc, cocâne», îi respunse servitorul, tâte sunt.
«bune la domnia-ta. Dumnegeii să-ţi dea tot bine! dar să-ți spui
«curat și să nu-ţi fie cu supărare, uite mă mustră cugetul de atâtea.
«dovegi mincin6se, ce-mă ceri să daii pe tâtă diua, când începi,
«adecă să fie cu iertăciune, când începi să tai la palavre vână-«torescă. E păcat de Dumnegeii, cocâne, să mă afundez eii cu totul
«în focul Gheenei şi să port eii, săracul de mine, tot ponosul pă-.. .
«catelor, cu cară domnia-ta îți încarcă de bună voie sufletul...
<Lasă-mă mai bine să mă duc cu Dumnegeii !»
Aşa vorbi servitorul și stăpânul se puse pe gânduri ; dar fiind-că
el cunoscea preţul unei slugi drepte şi credineiâse, se resgândi.
bineși îi respunse într'ast-fel:
— «Ia ascultă, băete! Văd că tu eşti om cu frica lui Dumnedeii..
«Rămâi la mine şi ajută-mă, ca să mă desbar de pârdalnicul:
„«meii de nărav.

Crede-mă,

nică eii n'ași

voi să spui ceea-ce nu.

«prea este tocmai adevărat; dar ce să-i faci năravului! ME ia.
«gura pe dinainte. Așa dar să facem cum e mai bine; să facem:
«între noi o învoială, ca să scap și eîi de așa urit cusur, să rămâi.
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șitu împăcat cu sufletul,
Când mă vorii afla în vre-o
adunare, tu
«să stai la spatele meii și
cât vel augi că încep a croi
câte una
«mai deochiată, tu să mă
tragi de mâneca hainei, căci
eii îndată
«Yo îndrepta-o după
fiinţa adevărului.»
Așa spuseră și așa rămase
să fie.

povestâscă, că la o vânătâre,
la care fusese de curând,
i-a eşit
înainte o vulpe, care avea
o c6dă, o câdă lungă, lungă
cel puțin
de cinci stânjeni!!!
Pe când, în focul povestirii
el rostea acestea cu cea mai
deplină
încredințare, ca și când luor
ul ar fi fost întocmai, după
cum el
“spunea, de odată se simţi tras
pe dindărăt de mâneca sur
tucului.
Iși aduse aminte de tocmâl
a cu servitorul; își luă vor
ba înapoi
şi îndreptându-se că, în
înferbinţela vânătârei, nu
va
fi vEdut
“tocmai bine, reduse câda vul
pe până la vre-o doi stânjeni
.
'0 nouă smucelă de haină îl
făcu s*o maă scurteze cu un
stânjeu.
La a treia, o cionti până la
doi-coţă: .
Simţind încă şi acuma efec
tele restrictive ale consciinţ
ei servi- |
torului, se înduplecă a mai
reteza din câda vulpei : «Do
i
coți în«tocmai nu va fi fost, dise
el asudând, dar, pre legea
mea
,
că era
«de un cot și mai bine !»
.
Servitorul, care se bucură acu
m şi mulțumea în sine lui Dum
nedei, augind pe stăpânul săi
cum se l&pădă din ce în ce
mai mult
de ispitele Satanei, credu
că e momentul nemerit spre
a-l aduce
„la-o deplină pocăință și-l mai
trase încă odată de mânecă.
Dar răbdarea vEnătorului era
ajunsă la culme și întorcând
u-se
de odată înfuriat către neîmbl
ânzitul săi censor, se răsti la
dînsul
“strigând în gura mare: «Bine,
mișelule ! N u-ță este destul cu
atâta?
«Ce vrei să las vulpea bârcă?
Dar mai bine să te iea pe tine dra
cul
«de o mie de oră, de cât să răm
âe vuipea mea, fără c6dă.»
PNI
III

.
>
AL Odobescu, 2
1 Alexandru Odobescu
s'a născut la 1834 în Bucuresc
i, A fost ministru. Astă-di e profesor
de Archeologie la Universi
tatea din Bucuresci şi
“membru al Academiei româ
ne. Pe lângă lucrările sale
de archeologie e cu-noscut şi prin lucrări literare

al căror stil e în general lucsos
Și împodobit,

—
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VULPEA

BERCĂ

|ÎINLOCUIRE DE CUVINTE)
(Cuvintele subliniate sunt puse din not)

A fost când-va un venător,

care, ori-când se ducea la.

venat. obicinuia să ia cu el pe servitorul său ; iară când.
venea indărăt, povestea, cui vrea să-l asculte, o sumede-

nie de întâmplări minunate, care nici-odată nu trecuse
ră
nimănui nici măcar prin vis, şi la tâte aceste povesti nu
lipsia nici-odată de a aduce ca martor pe bietul servito
r,.

în adevăr om al lui Dumnedeii.

Adi aşa, mâine aşa, până ce intr”o-di servitorul, sătul
de făcut într'una, de pomană Slujba păcătâsă de martor:

mincinos, îşi ceru socotela de la stăpân şi voi cu tot di-.

nadinsul ca să-şi ia r&mas bun de la dinsul.
„Stăpânul stărui ca să afle pricina acestei neaşteptate
hotăriri şi cu vorbe blânde îl întrebă :
— Nu cum-va nu te 'mpaci cu l6fa ta şi cu traiul
ce ai
în casa mea, de 6re-ce vrei să m& părăsesci ?
— Să nu păcătuesc, boerule, ii r&spunde servitorul,
tote

sunt bune la domnia-ta. Dumnedei să'ţi dea tot bine ;
dară

să'ți spun drept şi să nu-ţi [ie cu supărare, uitte,
nu-mi
ese din minte atâtea mărturii mincin6se, câte-mi
ceri.

să dai pe tâtă diua, când te-apuci, adică să fie cu ertă-

ciune, când te pui la povestit de venătâre. E păcat
de D-dei,
boerule, să mă dati ei cu totul în flacările Gheenei
şi să
duc eii, s&rmanul de mine, tot greul păcatelor, de
care

domnia-ta iţi ingreuiezi cu bună-voe sufletul. Lăsă-me

mai bine să mă duc cu D-det.

Aşa grăi servitorul, şi stăpânul se luă pe gânduri; insă,

fiind-că
el cunoscea

cât preţuesce

o slugă cinstită şi ere-

dinci6să, se gândi şi se r&sgândi şi îi r&spunse
aşa :

Ian ascultă, băete! Văd că tu eşti om cu frica lui D-dei.

Remâi la mine şi ajută-mi ca să mă desvă! de uritul
met

—

“de obiceiu.

Crede-mă,
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nici eă n'aşi vrea să spun

ceea-ce
nu prea esie tocmai adeyă&rat; dar ce
să-i faci obiceiului!

MB ia gura pe dinainte. Aşa dar să
facem cum e mai bine;
să facem între noi o tocmeală,
ca să scap şi eit de aşa
urită patimă, să rămâi şi tu impăcat
cu gândul. Când mă
voit

afla în vr'o adunare, tu să-mi stai la spate
şi când

vei
-audi că încep a croi câte ună mai gogo
nală, tu să mă tragi
de mâneca hainei, şi eii îndată voi
drege-o după fiinţa
-ade

vărului.

Ri

|

Aşa vorbesc şi aşa r&mâne să facă.

După câte-va ile, fiind la masă Cu alţii,
venătoru

l în“Cepu să istorisâscă, că la o venă
l6re, la care fusese de
“curind, i-a eşit înainte o vulpe, care avea
o codă, o câdă
lungă, lungă cel puţin de cinci stânjeni ! Pe când, în toiul povestirei, el spunea
acestea cu cea
mai mare incredinţare, ca şi cum lucrul
ar fi fost tocmai
aşa precum spunea el, de-odată simţi că
era tras pe la
spate de mâneca gherocului. Işi aminti de învoiala
cu ser-

vitorul; işi luă vorba îndărăt şi dicând că,
în focul vânăGrei, nu va fi v&dut destul de bine, scăd
u c6da vulpei
până la vr'o doi stânjeni.
O nouă

trăsătură de haină îl făcu s'o mai

scadă

cu un

“stânjen.
|
La a treia, o scurtă până la doi coţi.
Mai simțind şi acuma urmările strimtor
itore ale cuge-

tului

servitorului, se înduplecă

a mai tăia din

c6da

vul-

pei: «Doi coţi tocmai nu-:xa fi fost, dise
el ştergându-şi

“sudorea, dar, dei, că era de-un cot şi mai
bine!
„ Servitorul care se înveselea acum şi mulțumea
în pâna
lui D-deii, v&dend pe stăpânul său cum se iep&
dă din ce

în ce mai mult de imboldirile diavolul
ui, socoti că e
vremea potrivită spre a-l aduce la 9 dese
verşită. pocăință
şi-l mai trase încă odată de mânecă,

-
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Dar r&bdarea venătorului ajunsese la culme, şi intorcendu-se de-odată înfuriat cătră neinduplecatul săi privighetor, se răsti la dinsul strigând în gura mare:
Bine, netrebnicule! Nu-ţi e destul cu atâta? Ce, vrei
să las vulpea fără c6dă? Dar mai bine să te ia pe tine
naiba de o mie de ori de cât să rămână vulpea mea bercă. .

EXERCIŢII
Elevii vo» face în scris înlocuire de cuvinte la uvimătovele bucăţi :

HERCULE ŞI AMAZONELE
Fata împăratului Euristeii audise, că împărătesa Amazânelor
avea o cingătâre cum nu se afla alta pe lume. Veqi că-i era dăuită de către qeul răsboiului, pe nume Marte, pentru că se deosebise în bătălii, ca o vitâză a vitejilor, și pentru vrednicia ei de
împărăt6să. Imi poltise fata împăratului, ca să aibă ea acea cingătâre. Fiind-că scia că la curtea tătână-săii se afla un om verde
şi harnic, carele face pe dracul în patru și nu se întârce buzat de
la slujba cu care îl însărcina cine-va, se rugă deci de tatăl săi,
ca să poruncâsză lui Ercule să i-o aducă. Atâta aştepta şi Buristeii;
-căcă el nu mai scia, unde se pote să fie vr'o primejdie mare, ca să
trimită pe voinic acolo. Amaz6nele acestea eraii nisce muieră viteze, cari nu vreaii să scie de nimeni. Ele locuiaii singure, și se
Tuptaii cu oră-cine se scula asupra ţărei lor, și mai adesea. ori ele
biruiaii. Ercule se întovărăși deci cu câți-va prieteni d'ai lui, cu
cari se avea ca nisce fraţi, și cu o s6mă de 6ste, se puseră în nisce
„corăbii, şi plecară pe mare, tala, tala, până se pomeniră la țâra
Amazânelor. Aci dacă ajunseră, Ercule nu vru d'o cam dată să-și
-pue mintea cu nisce muieri, ci trimise soli la Ipolita, împărătâsa,
acelor Amazâne, să-i spue pentru ce venise,
Ipolita, ca o femee înţelâptă ce era, și aflând de Ercule cel vestit
în răsbâie şi voinic fără semăn, îi eși întru întâmpinare cu gând,
«ca să-i facă pre voe. Cotropeşniţa de Junona, însă, își vîri coda şi

—
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aci. Vegi că ea purta, sâmbetel
e lui Ercule, şi ar fi voit să-l
facă
și de rușine, și să piară de pe
faţa pămîntului. Luă deci chip
de
amaz6nă, se amestecă printre dîns
ele, şi începu a striga cât îă lua
sura, cutreerând ţinutul lor:
<Săriţi, surirelor, tâte cu tOte
le, că.
iată nisce streini venit'a şi ne
răpiră pe împărătâsa.» Când audi
ră
A mazânele despre una ca asta,
se adunară numai într'o clipâlă,
„ca frunza, şi ca &rba, alergând
pe capete, care de care să ajun
gă
la mare mai curând, și să dea
năvală asupra corăbiilor. Cum
ajunseră la țărm, unde mi-ţi începură
a arunca în corăbii, care cu
bulgări, care cu sburături de
lemne, care cu săgeți și care
cu ce
găsi mai la îndemână, de să
chisăgescă pe Ercule și pe ai
săi,
şi
să le răstârne corăbiile, ca să se
înece în Mare și mai multe nu.
Ercule vădu că nu e glumă ; şi
de ar fi credut'o la început că
e
glumă, dar se încredinţă, că nu
e bună. Eși, deci, la țărm cu
ai
s&i, și unde mi se încocleţi o
luptă d'alea, de credeai că n'ar
e să
se mai al6gă nici praful de ei
și de ele. Şi aşa, se luptară di
de
Vară până'n sâră. Iară Ereule
se întorcia întrun călcâi, şi sta
faţă
tot-d'auna unde era primejdia
mai mare și răsboiul -mai înve
rșunat. Unde da el, pălea.!
- Când tu în spre s6ră, r&sbi Ereu
le şi cu aă săi și Amazânele
o .
luară în gână.
Ipolita, împărătâsa Amaz6nelor,
ceea care-ar A voit să-și dea
brâul din capul locului, fără să
se mai facă atâta vărsare de sâng
e,
cădu r6bă în mâinile lui Ercule
cu brâii cu tot.
P. Ispirescu,

TERANUL ROMÂN
Mie mi-e drag Românul şi soiii preţ
ui darurile, cu care l-a înzestrat natura. Mi-e drag să privesc
şi să-l ascult, căcă el e sim- plu și frumos în înfățișarea lui, eăci
e curat, înțelept, vesel și poetic
în graiul săi.
Imi plac obiceiurile sale patriarchale
, credinţele sale fantastice,
- danţurile sale vechi și voinicescă,
portul săi pitoresc, care la Roma,

—
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se vede săpat pe columna lui Traian, cântecele sale jalnice și melodi6se, şi mai ales poesiile sale atât de armoni6se.
Eii îl iubesc şi am multă sperare într'acest popor plin de simţire, care respectâză bătrâneţele, care-și iubesce pămîntul, și care,
fiind mândru de numele s&ii de Român, îl dă ca semn de cea mai
mare laudă oră-cărui om vrednic, ori-cărul vitâz, fie măcar de
sânge străin.
Am multă sperare înti'acest n6m, a cărui adâncă cuminţie e tipărită într'o mulţime de proverburi, unele mai înțelepte de cât
altele, a cărui închipuire minunată e zugrăvită în poveștile sale poetice și strălucite ca însă-şi cele orientale, al cărui spirit satiric se
vădesce în nenumăratele anecdote asupra tuturor naţiilor, cu cari
s'a aflat el în relaţie, a cărui inimă bună şi darnică se arată în obiceiul ospeţiei, pe care l-a păstrat cu sfinţenie de Ja strămoșii săi,
al cărui geniii, în sfirșit, lucesce atât de viii în poesiile sale alcătuite în onorul faptelor măreţe.

Și spre dovadă:
Care din noi nu a fost legănat în copilăria sa cu dulcele cântec
de Nani, puiule, și cu povești pline de zmei, ce alungă pe F&t-logofăt, cu o falcă în cer și cu una în pământ ?
Care nu a fost îngrozit cu numele de Strigoiii, de Pricolică, de
Stafii, de Rusalii, de Babe-elânţe, carile ies n6ptea din morminte
şi din pimniţe pentru spaima copiilor nesupuşi ?
Cine, ajungând nâptea la o casă țărănescă, a întrebat : «Bucuros
de speţă ?» și n'a augit îndată: « Bucuros !» saii trecând pe lângă
o masă de ţărani a dis: Masă bună! fără a fi poftit îndată la dinsa ?
Saii fiind faţă la o nuntă din sat n'a fost cinstit
de cuserii voioși,
şi nu s'a încredințat de respectul tinerilor către bătrâni ?
Cine a intrat la vorbă frăţesce cu locuitorul de la câmp și nu s'a.
mirat de ideile, de judecăţile lui, și nu a găsit o mare plăcere a
asculta vorba lui împodobită cu figuri originale?

De pildă:

|

Vrea să grăiască de un om bun? EI dice :
E bun ca sînul mamei.
G. 2164

|

:

4

—

50—

De un om nalt și frumos? E nalt
ca bradul și frumos ca luna,
lui Mai.
|
De an om răi? Are maţe pestriţe.
De un om prost? EI socâte că, câte
paseri Sboră tote se mănâncă.
De un lăudăros? Intră în doi ca
în doi-spre-dece și nu-l seste
nică două-deci și patru.
De un tîn& cu părul alb ? L-a nins
de vreme Șe.lş.e.l
Cine s'a amestecat printre flăcăi
la clacă sai la ședătore și n'a
petrecut câsuri de mulţumire, augi
nd glumele tinerilor, păcălirile
lui Păcală și Tândală, povestele lui
Sf rmă-Pâtră, Strâmbt-Lemne
şi ale lui Statu-Palmă barbacot, istor
ia, Văcavului, care s'a mâniat
pe sat?
”
|
Da
„Cui nu-i place să vadă alergând
pe un șes întins o poștă românescă cu opt cai? Caii al6rgă cât
le apucă piciorul ; postașii chiuese
cât le ține gura, poenind neconten
it din harapnice, și căruța saii
calâsca cobâră văile, trece podurile
, suie d6lurile cu o repegiciune
a drumului de fier din unele țări.
Tot drumul e ua vârtej spăimântător, în care călătorul are prile
giii de a'și vedea capul frânt
de
dece oră pe c6s; dar n'aibă frică
el, căci de şi drumurile sunt rele,
de și caii sunt iuți și mici, de
și hamnrile sunt slabe, de și într
'un
cuvânt, primejdiile sunt multe,
postaşii români sunt ghibaci, sunt
voinică. Fie nâpte ârbă, fie glod,
fie costișă, fie vale sati prăpastie...
n'aibă grijă călătorul, când post
așul îi dice : Nu te teme, domnule,
că eşti cu mine!
Cine a văquto horă veselă învârtin
du-se pe iarbă la umbra unui
stejar, saii danțul vestit al căluș
eilor, saii muntenâsca, saii voin
icâsca, și s'a putut opri cu sânge
rece în fața acelor veselii ale
poporului atât de vii, atât de carac
teristice ?
Și mai cu s6mă, care țăran româ
n nu'și a dorit patria cu lacrămă,
când s'a găsit în străinătate?
Şi care român nu se simte pătr
uns
de o jale tainică şi nesfârșită, când
aude buciumul și doinele de la
munte ?
O! trebue să nu aibă cine-va,
Dică 0 picătură de sânge în vine,
nică o scântee de simţire în inimă
, pentru ca să nu se înduioşeze
la priveliștea patriei sale și să
nu iubâscă pe fratele săii, popo
rul

—
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Român! Aruncă-ţi ochii tăi la ori-care român

și-l vei găsi tot-d'a-

una vrednic de figurat într'un tabloii. De va şedea lungit pe iarbă '
la pâlele unui codru, de va sta pe picidre rezemat într'un toiag
lângă o turmă de oi, de vasălta în horă vesel şi cu pletele în vânt,
:de se va cobori pe o cărare de munte cu durda sa pe spinare, de
se va arunca voinicesce pe un cai sălbatic, de va cârmui o plută
-de catarguri pe Bistriţa ş. c. |. ; ori cum îl vei privi, fie ca plugar,
fie ca cioban, fie ca postaș, fie ca plutaș, te vei minuna de fir6sca
frumusețe a posei lui, și te vei încredința, că un zugrav n'ar putea, nicăiră să-și îmbogăţescă albumul mai mult şi tot odată inai
lesne, de cât în țările ndstre.
Vegi-l pe Român, când vine primă-vara, cum i se umple sufletul de bucurie, cum îi cresce inima în piept ca frunza în pădure,
“cu câtă mulţumire el cată la noua podbă a naturei, ce acopere lo-cul nascerii sale, cu câtă veselie el vede luncile înverdite, câmpiile înflorite, holdele răsărite!
Românul se renasce cu primăvara, el întineresce cu natura,
.căcă o iubesce cu tâtă dragostea unui om primitiv. De aceea și tâte
.cântecile lui încep cu Frunză vede. Lui îi place să se rătăciască
prin desișul pădurilor, îi place să pocniască și să cânte din frunză,
îi place să-și pue flori la pălărie, să asculte cântecile pasărilor și
să gică atunci câte o doină de jale, de dragoste saii de hoţie. Pontru dînsul; primăvara este un timp de simţiri puternice şi ademenitâre. Şi desimea, înverdită a codrilor, prin. cari șerpuesc și
'se pierd tainice poteci, deștptă în inima lui un dor ascuns de
voinicie și îl înd6mnă a gice:
Frunza ?n codru S'a desit,

Sufletu-mi s'a r&corit!
Hai voinice la pondră,
Pân! ce-i erba crudişoră,

Unde calci,
Urmă nu faci,
Unde ședi,

-

Nu te mai vedi. V. Alexandri,
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POVESTEA UNUI OM LENEŞ
Ci-că era odată întrun sat un
om grozav de leneş: de leneș
ce
era nici îmbucătura din gură
nu și-o mesteca. Și satul văg
ând,
“că acest om nu se dă la mun
că nică în ruptul capului, hotă
rî să-l
spâuzure, pentru a nu mai da
pildă de lenevie şi altora. Şi așa
se
aleg vre-o doi Gmeni din saţ
și se duc la casa, leneșului, îl
umi
lă
pe sus, îl pun întrun car eu boi,
ca pe un butuc nesimţitor, şi hai
cu dînsul la locul de spânzură
târe.
Așa era .pe vremea aceea.
Pe drum se întâlnesc eY cu o
trăsură, în care era o cucână,
Cuc6na văqând în carul cel cu
boi un om care semăna a fi boln
av,
întrebă

cu milă pe cei doi țărani, dicând
:

|
— Omeni buni! se vede, că omii
l cel din car e bolnav, sărmanul, și-l duceţi la vr:o doftorie
unde-va, să se caute.
— Ba nu, cucână, răspunse unul
dintre țărani, să erte cinstita
față dumnâ-vâstră, dar aista e un
leneș, care nu credeam să mai
|
fi având pereche în lume : și-l duc
eam la spânzurătore, ca să cuTățăm satul de un trândav.
— Alei, 6meni buni, dise cucâna
înfiorându-se, păcat sărmanul,
să mră ca un câine fără de lege
! Mai bine duceţi-l la moşie la
mine; iacătă curtea, pe costişa cee
a ! Ei am acolo un hambar plin
cu posmagi; iată aşa pentru împrej
urări grele, Dâmne feresce ! —
A mânca la posmagi, și a trăi el
pe lângă casa mea ; că dâr sciiă,
că nu m'a mai pierde Dumnedeii
pentru o bucăţică de pâine. Dă!
suntem dato

ră a ne ajuta unii pe alţii.

— l-audi, măi leneșule, ce spune
cueâna: că te-a pune la coteţ
întrun hambar cu posmagi, dise
unul dintre săteni. Iacă peste
ce noroc ai dat, bată-te întunerec
ul să te bată, uriciunea 6menilor! Sai de grabă din car și mulțum
esce cucânei, că te-a scăpat
de la mârte, și-ai dat peste belş
ug, luându-te sub aripa dumisale,
Noi gândiam să-ţi dăm sopon și frîn
ghie. Iar cucâna, cu bunătatea
dumisale, îți dă adăpost și posmag
i ; să tot trăescă să nu mai mori.
Să-şi puie cine-va obrazul pentru
unul ca tine și să te hrăntască
ca pe un trântor, mare minune-i
și asta, ! dar tot de noroc să se

—
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plângă cine-va. Bine-a mai dis, cine-a dis, că : boii ară și caii mănâncă. Hai, dă răspuns cucânei, oră așa, ori așa, că n'are vreme
de stat la vorbă cu noi.
— Dar muieţi-s posmagii, dise atunci leneșul cu jumătate de
gură, fără să se cârmiască din loc.
— Ce-a dis? întrebă cuc6na pe săteni.
— Ce să dică, milostivă cueână, răspunse unul, ia întrebă că:
muieţi-s posmagii ?
— Vai de mine şi de mine, gise cucâna cu mirare, încă asta
n'am audit! Da el nu pâte să și-i moie?
— Audi, măi leneșule, te pringi să moi posmagii singur, ori ba?
— Ba, răspunse leneșul, trageţi mai bine tot înainte : ce mai
atâta grijă pentru astă pustie de gură!
Atunci unul dintre săteni dise cucânei:
_ — Bunătatea damnea-vâstră, milostivă cucână, dar de gâba
mai voiţi a strica ordulpe gâsce. Vedeţi bine, că nu-l ducem noi
la spânzurătâre numai aşa de flori de cuc, să-i luăm năravul. Cum,
chitiți ? Un sat întreg n'ar fi pus 6re mână la mână, ca să pâtă face
dintrinsul ceva ? Dar ai pe cine ajuta? „Dor lenea-i împărătesă
mare, ce-ţi baţi capul!
Cucâna atuncă, cu tâtă buna-voință ce avea, se lehămeotesce și
de bine-facere și de tot, dicând:
Omeni buni, faceţi dar cum v'a lumina Dumnedei!
Iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit şi-i fac felul. Şi iacă!
așa a scăpat și leneșul de săteni și sătenii aceia de dînsul.
Mai pottiască de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă
măna şi-i ţine cur6ua.
Şi-am încălicat pe o şea și v'am spus povestea așia.
Ip Creangă. !

* 16 Creangă s'a născut la 1837 în satul Zluemu/esci: în Moldova (Jud,
Neamţ), din părinţi ţărani. A fost diacon şi institutor; mai în urmă însă a
lăsat diaconia. S'a făcut cunoscut ca scriitor prin poveştile farap 44,
Zvan Turbinca, Etc, Şi mai apoi printr'un fel de povestire despre ei însuși,

întitulată : Amintiri din copilărie.

—
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DE INLOCUIREA

CUVINTELOR

8). VERSURI

Când în versuri se inlocuesc
cuvintele, atunci se pierde
forma versului ŞI chiar şi
frumuseţea lui; cu tâte ace
ste,
exerciţiul de înlocuire e folo
sitor: adese-ori nu putem
face.
un lucru de cât după ce
am desfăcut ori chiar stri
cat un
altul şi Vam vEdut de apr
ope cum e înăuntrul lui.
Inlo-.
cuirea de cuvint

e în versuri pote să deprin
dă chiar pe

mulţi a face versuri.

CORBUL

ŞI VULPEA

Jupân corbul câștigase
Din negoţul ce apucase
Uh bun chilipir de caş.
Şi cu diusu ?n cioc se duse
P'un copaciă, unde se puse
Ca un om l-al săi sălaş.
Vulpea ca o jupânesă
O cam şterge de p'a casă;
Și eşise la plimbare;
Iar bunul miros ce are
Dică de colo o ndreptă
“Sub copaciii şi n sus cătă,

«Jupâne Corb, plecăciune !

O Dâmne! ce frumuseţe !
Ce pasăre, ce minune,
Ce drag de pene măreţe |...
Dar n'are glas; ce păcat !»

Corbul îngânfat în sine

Nici de cum nu-i veni bine
Ca vulpea să-l socotiască
De mut, sa să mi-l xorbiască
Că e prost, l-al săi cântat,

Lungi gâtul, căscă ciocul
Şi 'ncepu a croncăni.
Cașul cădând, vulpea-aci,

Cântărețul păţi jocul.
«Jupân Corb, precum se vede,
Minte numai îţi lipsesce;
Şi fă bine de mă crede,
Şi 'mvaţă, te folosesce;
Că de mult, fârte de mult
Din punga celor ce-ascult
Linguşitorii trăesc.»
16n Heliade-Rădulescu

CORBUL
ŞI VULPEA
(INLOCUIRE DE CUVINTE)

Jupănul corb câştigase

din negustoria ce incepuse
un bun chilipir de caş.

Şi cu bucata de caş în cioc se duse
pe-un pom, unde se aşeză
ca un om in locuintata lui.
Vulpea, ca o negustorâsă,
o cam şterge de pe-acasă

şi se duce la plimblare;
iar nasul cel bun ce are
de-aici de colo o 'ndrâptă

sub pom, şi se uită in sus:
«Jupâne corb, plecăciune'!
«0, Domne, ce frumuseţă
«Ce pasăre, ce minune,

«Ce frumuseţă de pene slăvite!...
«dar nare glas...

ce nenorocire !...»

—
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Corbul mândrindu-se în
sine
nici de cum nu-i ving înd
emână
ca vulpea să-l creadă

că e mut, ori să spună pe
la alţii
că e prost ja cântatul lui.
Intinde gâtul, deschide Gli
scul

şi apucă de croncănii
.
Scăpând 19S= caşul, vul
pea

Ca

Cântărețul Păţi jocul.

«Jupâne corb, după cum

Minte numai iţi lipses
ce

aci::
se vede

ŞI înțelege de mă cre
de

ŞI învaţă, te folosesce,

Că de mult, forte de
mult
„din punga celor care
ascultă
linguşitorii trăesc.

ESERCIŢII
Elevii vor face
mătore :

în scris înlocuire
|
_
BOUL

de cuvinte

în bucăţile up-

ŞI VIŢELUL

Un boii ca toţi boii, puţin la simţire,

In qilele nostre de sortă-ajutat
,
Și de cât toți frații mai cu
osebire,
Dobândi în ciredă un post
însemnat,

Un boi! în post mare? drept
cam ciudat vine,
Dar asta se 'ntâmplă în oricare loc ;
De cât multă minte se scie că-i
mai bine
Să ai tot-dea-una un dram de
noroc.

—
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Aşa d'a vieţii veselă schimbare
Cum şi de mândrie boul stăpânit,
Se credea, că este de cât toți mai mare,
Că ca dinsul nimeni nu e potrivit.

Viţelul atuncea plin de bucurie,
Auqind că unchiul s'a făcut boer,
Că are clăi sumă şi livedi a mie:
«ME due» dise "ndată, «niţel fân să-i cer.»
Făr' a
Ajunge
Dar pe
«Acum

perde timpul, viţelul pornesce, |
la unchiul, cârcă a intra,
loc o slugă ține și-l opresce:
dârme, gise, nu-l pot supăra.»

—— Acum dârme? Ce fel! Pentru 'ntâia dată
După prând să dârmă! Obiceiul lui
Era să nu șâqă diua nici odată;
Ăst somn nu prea 'mi place, şi o să i-o spui.
— Bă să-ţi canţă tr6ba, că mănâncă trântelă.
S'a schimbat boerul, nu e cum îl scii.
Trebue înainte-ă să mergi cu sfială,
Primit în casă, dacă vrei să fi.
La o mojicie atâta de mare,
Viţelul răspunse, că va aştepta ;
Dar unchiul se se6lă, plecă la plimbare,

Pe lângă el trece, fără a se uita.
Cu mâhnire t6te băiatul le vede,
Insă socotesce că unchiul a orbit,
“Căcă fără 'ndoială nu putea a crede,
Că buna sa rudă să-l fi ocolit.
A doua gi iarăși prea de diminâță
Să-şi găsâscă vreme la dînsul veni.
'O slugă ce-afară îl vedea că 'ngheaţă
-Ca să-i facă bine de el pomeni.

A
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— Boerule, dise, aștâptă
afară
|
Ruda dumitale, al domne
vaci fă.
— Cine? A mea rudă ?! Mer
gi de-l dă pe scară,
Nam ast-fel de rude şi nică
voii să-l sciii.
Gr. Alexandrescu.

VULPEA

ŞI BURSUCUL

-— Dar dincotr'o şi unde
Alergi tu așa iute ?
Bursucul întâlnind pe vulpea întrebat,
— Oh! dragă cumetre, am
dat peste păcat.

Sunt iată surghiunită !

Tu scii, că eii am fost în sluj
bă rânduită
La o găinărie.
|
Cu trebile ce-aveam, odihna
mi-am lăsaț
ȘI sănătatea mi-am stricat;
Dar tot eă am cădut în grâsni
ca urgie.

Pe nisce pâri nedovedite,

Precum că luam mite.
Tu singur martur eşti, în ade
văr să spui,
De m'aă vădut cum-va măcar
cu vre-un puii ?
— Nu, dragă cumătră ş+. dar
când ne întâlniam,
E cam ades vedeam,
Că tu pe botişor

Avecă şi
Se întâmplă și la noi de
Cum unul având loc așa
In cât îţi vine mai
Că abia din 16tă el

puf
vedi,
se tânguesce
să-l cregi,
trăesce;

Dar astă-qi butcă, mâine cai,

De unde 6re îi vin? ȘI cân
d af vrea să stai,

-

*
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Să-i facă curată socotâlă
Pentru venit şi cheltuială,
N'ai dice ca bursucul : «Că are putușor
Pe botișor ?»

DAN
,

“

CĂPITAN

AL. Donici !

BE PLAIU

I

Bătrânul Dan trăesce ca Şoimul singuratic
In peşteră de stâncă, pe-un munte păduratic,
Privind cu veselie cum s6rele răsare
Dână viaţă luminsă cu-o caldă sărutare,
Privind cu jale lungă cum sârele apune...
Aşa şi el apus'aii din ile mară și bune!
Vechiti pustnic, rămas singur din timpul săi afară,
Ca, pe un gol de munte o stâncă solitară,
Dincolo de morminte el trist acum privesce
O tainică fantasmă ce 'n zare s'adâncesce,
Fantasma drăgălașă a verdei tinereță
Ce fuge de resuflul gerâsei bătrâneți,
Şi dice: «Timpul rece apas' umărul mei,
«Şi cât mv'afund în dile tot simt, că e maă greă:
«0 ! lege-a nimicirei, o lege nemil6să !
«Când, când s'a toci 6re a vremei lungă câsă >
;
Apoi el pl6că fruntea, şi cade în visare,
.
Iar munţii alvi ca dinsul, se elină ?n depărtare
1 Alee, Donici a fost român din Basarabia. S'a născut în 1806 şi a mu--

rit în 1866. După ce îşi făcu rândul în armată, în Rusia, trecu în Moldova.
în Iaşi intrând în ramura judecătorescă. Ca scriitor, el s'a făcut însemnat
prin fabule, unele originale, altele traduse în versuri după fabulistul rus.

Krilov.

.

—
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AX timpilor eroică imagin
ă augustă,
Pe când era el tînăr,
lumea-i părea îngustă
Pentru bine, şi largă
prea largă, pentru răi
!
EI ar fi vrut'o bună ca
bunul Dumnedei.
Deci îi plăcea să 'nfrun
te cu d'alba-i vitejie
Pe cei cari prin lume
purtaii biciii de urgie,
Și mult iubea, când țâra
striga: la luptă Dane!
Să vânture ca pl6va oşti
rile dușmane.
Atunci a lui mânie ca
trăsnetul era,
- În patru mari hotare
tuna şi tulgera,
Iar ţ6ra dormia n pac
e pe timpii cei mai răi
Cât Dan veg

hia, ?n pici6re la căpătâ

iul ei.
Ades el pleca singur
prin codri fioroși,
In cari Lucia n6ptea
oţeluri şi ochi YOȘI ;
Şi dacă murgu-i sprint
en da "n lături sforăind,
Vitâzul cu blândeţă îl
desmierda grăind :
|
«N'aibi Srijă, măi şoi
mane ! că am și duc cu
mine
<O vrajă rea de dușnia
ni și bună pentru tine
.»
Și murgu-și lua calea
în liniște deplină
Prin codri fără drumur
i și fără de lumină,
Iar vulturii carpatică
cu sborul îndrăsneţ .
Făceaii un cortej falnic
eroului drumeţ.
Incred
erea "nfloresce îa ini
mele mari!

V. Alexandri

SCHIMBAREA CONS
TRUCȚIUNILOR
|
SINTACTICE
„ Exerciţiul de schimb
area construcţiunil
or este folositor,
peniru că face pe
Şcolar să observe
în
ce legături stat
'construcţiunile sintac

tice cu felul ideilor
sau al gândirilor care se coprind în
acele construcțiuni,

—
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Scolarul va observa că alt-fel de construcţiuni se întrebuințeză pentru a îmbrăca gânduri de plăcere, milă, durere
sai mânie şi alt-fel pentru lucruri obicinuite, pentru lucruri 6re-cum indiferente.
In exerciţiile de schimbarea constr ucţiunilor, elevii vor
căuta, pe cât se va putea, să schimbe construcţiunile
drepte în nedrepte şi pe cele nedrepte în drepte.

MODEL DE SCHIMBAREA CONSTRUCȚIUNILOR
1) PROSA

LA MORTEA LUI ŞTEFAN CEL MARE
Pe un pat de abanos era culcat Marele Ştefan, galben, slab, cu
ochii înfundaţi și cară străluceaii acum cu un foc mai învăpăiat,.
ca radele unui sâre ce apune.
Inaintea patului sta în genunchi tînărul Bogăan-Vodă cu fața
ascunsă în mâvj.
La căpătâiul Domnului şedea, pepe scaun mitropolitul Teoctist,
b&trân, gârbovit de ani, care purtă o jumătate secol cîrja păstorieă..

Din dosul ierarchului staii în picidre vlădicii și egumenii.
Restul odăei era cuprins de fruntașii boerimei, către cari se
aplică cuvintele cântecului popular despre Ştefan-Vodă:
«Casa-i plină de boeri
«Viteji mari, cu mari averi
«Hatmani toţi şi vistieră !
B. P. Hasdei,

”

LA MORTEA LUI ŞTEFAN CEL MARE.
(SCHIMBARE

DE CONSTRUCŢII)

Marele Ştefan galben, slab, cu ochii infundaţi şi cară
str ălucăati acum ciLun foc mai învăpăiat, ca vadele unui
s6re ce apune, era culcat pe un pat de abanos.
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Tinărul Bogdan-Vodă sta,
cu fața ascunsă îu Mâni,
“genunchi înaintea patulu
i.

în

Mitropolitul Teoctist, băt
rân gârbovit de ani, car
e purtă
O jumătate de secol cirj
a păstoriei, şedea pe sca
un
la că„Pătâiul Domnului.
,
Vlădici şi egumeni stai,
în picidre, din dosul ier
arhului.
Restul odăei era cuprins
de fruntaşii boerimei căt
ră
“Cari se aplică cuvintele
cântecului popular despre
Şte
tan
Vodă:
«Casa-i plină de boeri
«Viteji mari, cu mari ave
ri,

«Hatmani toţi şi vistieri,
———_

ESERCIȚII
Elevii vor face înscris sch
imbarea construcțiunilor
în bucăţile
"urimmătore, scriind din cape
t tote frasele şi proposiți
unile îndepen-dente, ca

în modelul de mai sus:
CONCORDIA

ŞI DISCORDIA

Era odiniră un nâm de frâț
i născuţi tot dintr'o mamă
și din“tun tată: şi frații se iubea
între sine și crescea în avuţ
ie şi în
"fericire; turmele lor nenumă
rate, ea stelele de pe cer,
păsceati în
“câmpiile întinse ; vecinii pis
muiaii unirea, puterea și bog
ăţia lor;
dar le era tâmă de dînșii,
căcă bărbăţia lor îi îngrozia
.
Şi ast-fel
» acești fraţi trăiau fericiţi,
ei şi copiii lor, în moştenire
a
cea
mare
rămasă de Ja părinţii lor. Cân
d vre-o nevoie venia într'o
part
e, ei
alergaii cu toţii într'acolo, căde
aii cu toţii împreună, când
vijelia,
nare îi dobora, dară se rădicati
iarăși cu toţii împreună și isb
ândia. Ast-fel se pl&că și se
rădică în timp de viscol vers
uril
e
corilor.
|
După ce trăiră într”acest chip
vreme multă, nepoţii lor qise
ră
într'o di între dinșii : «Pentr
u ce să mat trăim amestecați
unii
cu
alţii? Hai mai bine, să împărţ
im moștenirea părint&scă și fiecare
să Xea o parte!» Atunci tras
eră cu funia și își împărțiră
moșia în

—

63—

mai multe părți, una la miaqă-di, alta la apus și alta la miazămâpte, săpară şanţuri și puseră râurile și munţii hotare. Și de
atuncă fraţii nu se mai puteaii vedea între sine, și vecinii cei răi
:se umplură de bucurie. Nu trecu mult și, fie-care şedând închis în
moșia sa, se făcu de copiii din aceiași părinți uitară de tot unii de.
alţii și, deşi vorbia tot o limbă, nu se mai înţelegeaii, și când unul
din ramurile acelui nm cu vreme se stinse înnecat de vecinii cei
răi, cei-lalți îxaţi nu simţiră nică o durere, căci acum eraii străină
Şi dușmani între dînșii. Şi aceste nemuri în ochii celor-lalte popâre erai numai nisce seminții rătăcite,al căror isvor s'a stins din
ţinerea aminte a G6menilor!
N. Bălcescu,

DORUL

DE

PATRIE

O patria mea! Ţeră frumâsă și întristată! Pot eii vorbi de o
mare suferință, fără să-mi aduc aminte de tine ? Străinătatea a încreţit fruntea mea încă de tînăr; departe de tine, de amorul tăi,
care este Românul ce ar fi ferice? Primăvara vieţii mele a înflorit
şi a scuturat florile cununii ei în străinătate, la umbra singurătății. Departe de tine, nu am cunoscut bucuria. Dar străinul, nică
inimicul tăi, nu s'aii bucurat vădând curgând lacrimile din exil:
'ele ai picat în tăcere și în umbră ca roua nopților. Eii nu m'am
hrănit cu laptele vieții tale. Mâna ta nu a răsfăţat fruntea mea. In
cartea fiilor tăi numele mei este șters. Nimica nu-ţi sunt dator și
cu tâte acestea nu pot să te urăsc; și fericirea ta pote încă să-mi

aducă ile de bucurie. Ah ! o qi numai de fericire pe acest pământ,
şi voiii fi ferice!... dar o cugetare amară se întinde ca umbra pe
inima mea; mormîntul se va închide peste anii mei, înainte de a
“vedea acâstă țâră fericită !
D. Bolintineanu, !
+ Dimitrie Bolintineanu s'a născut la Bo/intinu din vale, lângă Bu-curescă, la 1826 şi a murit în 20 August 1873. In 1848 a fost la Paris la studii;
în 1848 a luat parte la mișcarea Românilor pentru care a fost exilat. A fost

unul din cei mai însemnați poeți și scriitor al Românilor. A fost Ministru

«de Externe şi ministru de Culte sub Cuza-Vodă.
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PAN

Acest Pan era un ciuruc de deii, ce trăia
prin păduri.

EI era
om până în brâii, iară de la brâi în jos
cu picidre de capră. Pe.
cap avea, nisce cornițe, și barba lui era
ca de țap. Petrecerea lui
cea mai plăcută era să sperie lumea prin
păduri.
|
Pan, codîrlașiul deilor, se lăuda în tâte
părţile, că el ar cânta.
maj îrumos de cât căpetenia căpetenilor
de cântăreți, A polon, care.
i-ţi dicea din liră de te adormia. Şi de
câte ori întâlnia pe Apo-.
lon, de atâtea ori îl chema la întrecere.
Apolon nică că-l băga în smă; dar în
cele din urmă vru să-i
tae de unghișără și să-i arate, că nu-și
cunâsce lungul nasului;.
se hotărî, deci să se iea la întrecere, ca
să scape de o lichea ce
nu-i tot da pace. Primi chiar să le fie judec
ător înfumuratul de
Midas Impărat, pe carele îl alesese Pan ca
pe un prieten ce-i eră.
ȘI așa începu Apolon a-și înstruna lira, și
cântă vre-o două cântece de pare că se înduioșise până şi lemnele
şi pietrele ; aşa de
mângâios ce cântă! Incepu şi Pan cu naiul
săi Şi își puse și el
tote puterile ; dar ţipa din naiii așa de tare,
în cât trebuia, să-ți
pui mânile la urechi, daca voiai să nu te asurd
âscă şi să nu-ţi
ține urechile. Scotea nene, bojocarul de deii, nisce
țiuituri din naiul
Iui de sgâria și sfredalea audul. După ce sfârşi
ră, Midas împărat
de gândi niţel, pironi ochii în pămînt ca şi cum ar
pune în cumpănă măestriele amîndoror deilor la cântare, și ridic
ându-și capul
răspunse cu trufie, că Pan cântase mai frumos; şi ast-fe
l înfruntă
pe Apolon. Pan când audi începu a sălta și a juca de
bucurie de:
nu-l mai încăpea locul. Apolon atunci dise: «Urechile
ce ai ascultat la cântările nostre spre a le judeca, nu pot fi de om,
ci de:
vr'un dobitoc nătăfleţ. De asin dar să se facă urechile luY
Midas
împărat !» Şi cum dise el, aşa se şi făcu.
P. Ispirescu,
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MODEL DE SCHIMBAREA CONSTRUCŢIUNILOR
B). VERSURI

TOPORUL ŞI PĂDUREA
Minuni în vremea ndstră nu vEd a se mai face,
Dar că vorbiaii odată lemne și dobitâce,
Nu rămâne îndoială, pentru că de n'ar fi
Nici nu s'ar pomeni,
Şi caii lui Achil, cară proorociată,
Negreșit că aăi fost, de vreme ce-l trăgeau.
Intâmplarea ce sciii și voiii s'o povestesc,

Mi-a spus-o un bătrân, pe care îl cinstesc,

Şi care îmi dicea
Că și el o scia,
De la strămoşii lui,
Cari strămoși ai lui giceaii și ei c'o sciti
De la un alt strămoș, ce nu mai este vi,
Și p'ai cărui strămoși, qăti, nu pot să vi-ă spuiă.

Intr'o pădure vechie, în ce loc nu ne pasă,
Un ţăran se dusese să-și iea lemne de casă.
Trebue să sciți însă, și pot să dai dovadă,
Că pe vremea aceia toporul n'avea c6dă.

Ast-fel se încep tâte: vremea desăvârşasce,-

C. 2164.

[5

Ori-ce inventă omul, ori-ce spiritul nasce.
Așa țăranul nostra numai cu ferul în mână,
Incepu să slutâscă pădurea cea bătrână.
Tufani, paltini, ghindari se îngroziră forte:
— «Tristă veste, prieteni, să ne gătim de morte,
Incepură să dică : toporul e aprâpe!
In fundul unei sobe ţăranu-o să ne îngrâpe !»
—< E vre unul d'ai noștri cu el ca să-i ajute ?»
Dise un stejar mare, ce avea ani trei sute.
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— cNu»
— «Așa, fiți în pace : astă dată avem parte;
Poporul şi ţăranul alt n'o să isbutescă,
- De cât să osten6scă.»
_
Stejarul avu dreptate :
După multă silință, cercări îndelungate,
Dând în drepta și în stânga, cu puţină sporire,
Țăranul se întârse fără de isbutire.
Dar când avu toporul o câdă de lemn tare?
Puteţi judeca singuri ce tristă întâmplare !
Istoria acesta d'o fi adevărată,
Imi pare că arată,
Că în fieși-ce ţară,
Cele mai multe rele nu vin de pe afară,
Nu le aduc străini; ci ni-le face tâte,
Un pămîntân d'ai noștri, o rudă saii un frate.
Gr. Alexandrescu

TOPORULŞI PĂDUREA
(SCHIMBARE

DE

CONSTRUCȚII)

Nu văd a se mai face minuni în vremea n6stră, dar nu
r&mâne îndoială că vorbeait odată lemne şi dobitoce, pentru că de n'ar fi nici nu sar povesti.
Şi caii lui Achil cari proorociati, de vreme ce-l trăgeau,
negreşit că au fost.
Intemplarea ce sciu şi voiil s'o povestesc mi-a spus'o un
bătrân, pe care îl cinstesc şi care îmi dicea că şi el o scia

de la strămoşii lui, cari strămoși ai iui diceau că şi ei o
sciu de la un alt strămoş ce nu mai este viii, şi p'ai cărui
strămoşi, d&u, nu pot să vi-i spuiu.
Un ţăran se dusese într'o pădure vechie, nu ne pasă în
ce loc, să'şi ia lemne de casă.

“Trebuie să sciți, însă, şi pot să dai dovadă, că pe vremea aceea toporul n'avea codă.
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Tâte încep ast-fel: vremea destverşesce ori-ce inventă
omul, ori-ce nasce spiritul.
T&ranul nostru aşa, numai cu fieru 'n mână începu să
slutescă pădurea cea bătrână.
Tufani, paltini, ghinaari se îngroziră forte, începură să
dică : «Prieteni, veste tristă ; să ne gătim de morte ; topo-

<rul e aprope!

Țăranul o să ne 'ngrope în fundul unei

«sobe.»

,

Un stejar mare, ce avea ani trei sute, şi care era singur
ceva mai la o parte, dise:
— Vre-unul d'ai noştri e cu el ca să'l ajute ?
— Nu.
.
— Aşa, fiți în pace: avem parte astă-dată: toporul şi
ț&ranul n'o să isbutescă alt de cât să ostenâscă.

Stejarul avu drepiate : ţăranul, după multă silinţă, cer„cări îndelungate, dând in drepta şi în stânga cu puţină
sporire, se intovse fără de isbutire.
Dar când toporul avu o câdă de lemn tare?

Singuri puteţi judeca ce tristă întâmplare !
Istoria acesta

d'o fi adevărată

ini pare că arată că, în

fieşi-ce ţară, cele mai multe rele nu vin de pe afară, nu le
aduc străinii, ci un păminten de-ai noştri, o rudă saă un

frate ni le face tote.

EXERCIŢII
Elevii vor face în scris schimbarea construcțiunilor în bucăţile
următore, scriind din captt tote frasele şi proposiţiunile îndependente :

MIRCEA LA BĂTAE
Armia maghiară ţara a 'nvelit;
Sârele vădând'o a îngălbenit.
Dar bătrânul Mircea nu se înspăimântă,
Cu o mică câtă de voinici s'avântă.

Nu că el voesce ţara a scăpa,
Ci vrea să 'mplinescă datoria, sa.

“Unde este timpul cel de bărbăţie,
Când muria Românul pentru datorie !
Pe un cal ce mușcă spuma în zăbale
Printre qi şi n6pte el își face cale.
«Fraţii mei!

vorbesce talnicul bătrân,

Dumnedeii voit-a, ca să mor Român,
Cel ce a sa viâță ţărei sale închină,
Piere ca lumina întu'a sa lumină.
Ce e-n viâța ţărei viţa unui om?
Ce e-n primăvară flârea unui pom ?
Ceea-ce prin stele e o stelișcră
Și-n nemărginire un minut ce sbâră.
Șoimul când se vede prins de vânători
Spun, că își sfăramă cuib şi puişori.
Ast-tel de cât lanţul braţul să le 'ncingă,:
Ce-i Român, ce-i nubil astă-qi să se stingă.»
Unde este timpul cel de bărbăţie,

Când muria Românul pentru datorie ?!
D. Bolintin€nu

-

ORFANII

Vedeaii că ceva straniii se petrecea în casă '
Femei, bărbaţi în negru, cazi mai toţi plângeaii.
Măicuţa lor iubită întinsă pe o masă,
De facle 'ncogiurată, şi preoţii cetiaii.
De odată copilașii în braţe se luară,
Şi tără a-și da s6ma, ei suspinaii amar,
Mult timp şequră ast-fel ; iar când se deșteptară
Zăriră p'a lor mamă, trecând p'un negru car...
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Și tot ce mai ţin minte, e o grădină în care
Staii şir chipuri de piatră, colâne, lespeqi, cruci ;
Doi Gmeni în cămeșe săpând o gr6pă mare,
Pe când vibra în aer funebrul glas de tuci.
Când s6ra veni ora, copiii să se culce,

Voiră c'altă dată pe mamă-a, săruta ;
Dar în deșert cătară pe mama lor cea dulce
Şi în deșert chemară.... ea vai nu s'arăta...
Trecuse miedul nopţii, domnia tăcere-adâncă,
E nu puteai s'adârmă, se svîrcoleaii prin pat,
— Frate, dise cel mare, ochii n'am închis încă,
MB tot gândesc la mama de ce ne-o fi lăsat?

— Pote, răspunse micul, pe noi e supărată,
Dar e așa de bună, mâine ne va Yerta.
— Oh, nu sciii de ce-mi vine să plâng câte odată,
De ce în carul negru ea nemișcată sta?

Așa vorbiaii copiii... trecu întinsa n6pte,
Să&rmaniă încereară sadârmă în deșert.
"Tot așteptati s'augă a maicei dulce şâpte
Ș'un dor fără de margini simțiaii în al lor piept.
Trecură qile muite, copiii "n aşteptare,
La fie-care sgomot spre ușă alergaii ;
Vădând că nu mai vine, vărsaii lacrămi amare,
Pe câţi intrati în casă, de dînsa întrebat !
Şi toţi diceaii: En cerură de ângeri ocolită,
Petrece fericită, făr'a gândi la voi.
— Nu! r&spundeaii copiii, măicuţa mult iubită
Nu peste fi în cerură ferice fără noi!
Jar ei fără de diînsa, păreaii străini pe lume,
Amici, plăceri, saii jocuri, nimic nu-i atrăgea
Ori-ce altă iubire în lipsa unei mume,
Se stingă-a lor mâhnire, putere nu avea.
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Așa trecu o vreme; iar mârtea, ne'mpăcată,
Fu pentru ei umană, duisă ca o sor:
Căci nu voi, sărmanii, lung timp să-i mai despartă
De mama lor ; la ambii, săpă mormîntul lor.

Acum ei dorm în pace, de mama lor aprâps;
Acum ferice ?n ceruri toți trei s'aii întrunit,
Precum la cimitir unite sunt trei grâpe,
Așa mârtea unit'a ce dînsa a despărțit.
G. Creţeanu *

UMBRA

LUI

MIRCEA

LA

COZIA

Ale turnurilor umbre peste unde staii culcate;
Către ţărmul di protivă se întind, se prelungesc,

ale valurilor mândre generaţii spumegate
Zidul vechiii al monastirei în cadență îl isbesc.
Dintr'o peșteră, din-rîpă,
De pe muchie, de pe stâncă,
Muschiul zidului se mișcă...
O suflare, care trece ea prin

n6ptea ese, mă 'mpres6ră:
chipuri negre se cobor;
p'între iârbă se strecoră
vine un fior.

Este ora nălucirei : un mormânt se desvelesce,
O fantomă 'ncoronată din el ese... o zăresc...
Ese... vine către ţărmură... stă... în pr6jma ei privesce...
Riul înapoi se trage... munţii vîrful își clătesc.

Ascultaţi !.. marea fantomă face semn... dă o poruncă...
Oștiri, taberi fără număr împrejuru-i înviez...
Glasul ei se 'ntinde, cresce, repetă din stâncă ?n stâncă,
Transilvania Paude, Ungurii se înarmez.
+ G, Creţeanu s'a născut în Bucureşci la 1829 și a murit la 1887. A
scris poesii, mai ales poesii dui6se,

Oltule, care ai fost martor vitejiilor trecute,
Şi puternic. legi6ne p'a ta margine-ai privit,
Vivtuţi mari, fapte cumplite, îţi sunt ţie cunoscute,
Cine 6re pote să fie omul, care te-a îngrozit ?
Este
Cavaler
Traian,
Uriaș e

el cum îl arată sabia lui și armura,
de ai credinţei, sai al Tibrului stăpân,
gloria Romei, ce se luptă cu Natura?
al Daciei, sati e Mircea cel bătrân ?

Mircea ! îmi răspunde dealul ; Mircea Oltul repeteză;
Acest sunet, acest nume valurile-l primesc,
Unul altuia îl spune, Dunărea se 'nsciinţâză,
Ş'ale ei spumate unde către mare îl pornesc.
Sărutare
De la fii ai
Noi venim
Vecurile ce

umbră vechie ! primesce închinăciune
României, care -tu o ai cinstit.
mirarea n6stră la mormintu-ți a depune;
'nghit nâmură al tăi nume Pati hrăpit.

Noi cetim luptele vâstre, cum privim vechea armură
Ce un uriaș odată în răsboie a purtat;
Greutatea ei mă apucă, trece slaba-ne măsură,
Ne 'ndoim dac'așa 6meni întru adevăr aii stat.

Ai trecut timpii acei, timpi de fapte strălucite,
Insă triste și amare ; legi năravută se 'ndulcesc:
Prin sciinţe și prin arte naţiile înfrățite, In gândire şi în pace drumul gloriei găsesc.

Căci răsboiul e biciti grâznic, care mârtea il iubesce
Și aă lui sângeraţi Dafini naţiile îi plătesc ;
E a cerului urgie, este foc care topesce
Crângurile înflorite, păduri care-l hrănesc.
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Dar a nopții n6gră mantă peste dâluzi se lăţesce,

La apus se adun norii, se întind ca un veșmi
înt;
Peste unde și n tărie întunericul domnesce
:
Tot e grâză şi tăcere... umbra intră în morm
înf,
Lumea e în așteptare... turnurile cele alte
Ca fantome de mari secoli pe eroii lor jelese
;
Și-ale valurilor mândre generaţii spume
gate,

Zidul vechiii al monastirei în cadență
îl isbesc,

|

Gr. Alexandrescu

$ III

SCHIMBAREA FORMEI DUPĂ PERSONA

VORBITORE

Exerciţiile de schimbarea formei după
persâna vorbi„ tore sunt aprâpe un inceput de com
posiţiune
prin
; ele
şcolarii se deprind a observa asupra căror
lucruri trebue

să stărue mai mult, căci ori cine vorbesce sai
povestesce

ceva, stăruesce mai mult asupra lucru
rilor saă fiinţelor
despre care vorbesce, de cât asupra sa.
De aceea când
intr'o povestire vorbesce persona I-a, adică
tocmai peisona vorbitâre, atunci stăruesce nu asupr
a sa, ci asupra

lucrurilor despre care spune, peniru că
aşa, e şi firesce,
că pe povestitor îl vedem sau îl cunoşcem
şi n'avem nevoie să ne mai spună el singur ce
fel este.
După persâna vorbitâre, bucăţile
scrise pot să aibă

două forme, şi anume:

|

1) Când întrâga bucată e povestită de
persâna vorbitâre,
când adică cel care povestesce, vorb
esce tocmai despre el.
NOTA. Când vorbitorul nu numai

că vorbesce despre el, dar vorbesce
așa par'că ar vorbi cu dânsul Singur
, adică așa ca și cum: numai ar gărzii
ori şi-ar
20l0g.

face singur planuri saă socotelă, atunci
vorbirea se chiamă mo
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2) Când cel care povestesce, vorbesce

când povestitorul, vorbind

despre altul ;

despre alţii, duoi sai mai

mulţi, ne presintă vorbirea lor cu întrebări, 1&spunsuri
Şi intreruperi, cam aşa cum ar fi vorbit ei între ei.
Forma de vorbire în care vorbitorul ne spune ceva
despre el sait despre alţii se numesce narațiune.
Forma de vorbire în care vorbitorul ne presintă vorbele altora, unele după altele, cum aşa cum ar
fi fost

spuse de ei, se numesce dialog.

Avem deci două forme de vorbire:

1) Narațiunea despre sine sai despre alții.

9) Dialogul.

Exerciţiile care privesc schimbarea

sona vorbitâre

vor consta în:

formei după per-

1) Schimbarea naraţiunei despre sine în naraţiune des-

pre alţii;

|

II) Schimbarea naraţiunei despre alții în naraţiune des-

pre sine;

|

III) Transformarea dialogului în naraţiune ;
IV) Transformarea narațiunei în dialog.

1. SCHIMBAREA NARAȚIUNEI DESPRE SINE IN
NARAŢIUNE DESPRE ALȚII
Exerciţiile

de schimbarea

naraţiunei

despre

sine

în

naraţiune despre alţii sunt folositore, din punct de vedere gramatical, pentru că familiariseză pe elevi cu legile
acordului sait concordanţei; iară pe de altă parte sunt
folositâre la composiţiuni, penthu-că silesce mintea
să
caute mijlocul de a înlocui perssna vorbitâre printr”
o
peisonă strâină ; şi a căuta şi a găsi acea personă străină
insemneză a crea, a inventa, cu alte cuvinte a compu
ne.

—
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A. — MODEL DE SCHIMBAREA NARAŢIUNEI DESPR
E:
SINE IN NARAŢIUNE DESPRE ALŢII

EU

ŞI PĂMÎNTUL

( Naraţiune despre sine)

Pe când eram eii mic şi înv&țam la sedlă, învățătorul,
vorbina.
într'o discolarilor, spunea, că pămîntul este rotund
,ca un măr sati
ca o portocală, şi că dacă cine-va ar pleca dintr'un
loc, și ar merge:
tot înainte, ar înconjura pămîntul de jur împrejur,
și ar ajunge,
pe cea-l'altă parte, iarăși în locul de unde a plecat.
Audind eii așa lucru disei: Hai să cere şi eii,să
văd unde voii
ajunge. Şi cum dic așa şi fac. Plec de-acasă la fugă, și merg,
merg;.
merg și tot merg, până ce ies din sat și trec și de
moșia satului
și de altă moșie și ajung printrun loc, pe unde
nu mai fusesem
nică-odată. Mergând însă eii așa, ajung la un pom
mare şi frumos,
care făcea împrejurul lui o umbră, de-"ți era
mai mare dragul.
Vădând eti acolo umbră și bine, după ce mai umblu
ceva împre-.
jurul pomului, staii o bucată la umbră, mă. odihne
sc și apoi plec
să merg mai departe. Co se întâmplă însă ?
In loc să merg tot:
înainte, eii nu bag de semă, și apuc îndărăt, și,
după ce merg pe
cât am mai fost mers, ajung iar acasă,
— A ha! diseiti eii acuma, învățătorul acela
n'a spus adevărat:
că ajungi acasă pe cea-l'altă parte, căci eii
v&d că am venit tot
pe unde m'am dus!
_Cine avea dreptate ? Eii sati învățătorul ?

PĂCALĂ ŞI PĂMÎNTUL
(Naraţiune despre alții)

Un învăţător vorbind într'o di şcolaril
or săi, spunea,.
că pămintul este rotund ca un măr sati
ca o portocală, şi

că, dacă cine-va ar pleca dintr'un loc, şi
ar merge tot.

—
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inainte, ar incunjura pămintul de jur imprejur, şi ar
ajunge, pe cea-laltă parte, iarăşi în locul de undea plecat.
Păcală audind aşa lucru, dise: Hai să cerc şi eu, să

vEd, unde voiii ajunge. Şi cum dice aşa şi face. Plâcă de
acasă la fuga, şi merge, merge, merge şi tot merge, până

ce iese din sat, şi trece şi de moşia satului şi de altă mo-

şie, şi ajunge printr'un loc, pe unde nu mai fusese nici
odată. Mergând însă el aşa, ajunge la un pom mare Şi fru-.
mos, care făcea imprejurul lui o umbră, de-ţi era mai
mare dragul. Vedând el acolo umbră şi bine, după ce mai
umblă ceva imprejurul pomului, stă o bucată la umbră,
se odihnesce, şi apoi plâcă să mergă mai departe. Ce se
intemplă însă ? In loc să mergă tot înainte, Păcală nu
băgă de semă, şi apucă indărăt, şi, după ce merse pe cât
a mai fost mers, ajunge iar acasă.
— A ha! gise acum Păcală, învățătorul acela n'a spus
adeverat, că ajungi acasă pe cea-T'altă parte, căci ei văd,
că am venit tot pe unde m'am dus!

Cine avea dreptate? Păcală ori învățătorul?

ESERCIŢII
Elevii vor schimba în scris următovele bucăţi de năraţiune des=
pre sine în naraţiune despre alții:
O PRIVELIŞTE

Eram acum tocmai pe culmea dlurilor, sub care se adăpostesce,
ca într'o copaie, satul Bisoca. Gata a cârmi la drâpta, ca să coborîm în sat, aruncai împrejurul mei o lungă și mulțuumitore privire,
voind să-mi iaii ast-fel sâra bună de la întinsele priveliști ale plaiului, mai "nainte de a le perde cu totul din vedere.
Sorele apunea drept dinaintea mostră ; cercul lui roșatie scăpă-.
tase până pe zarea orizontului și ragele-i calde și senine, pare că
se așternuse peste tot șesul răsăriten al țărei, care ni se destindea.

—
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acum sub ochi. De pe acest tăpşan culminante
, de unde munții
Săcuieni cotese spre țâra Vrancei, tot Bărăganul,
tot șesul Galaților, cu matca Râmnicului, cu valea Buzăului,
cu lunca Siretului,
t6tă acea lată şi 6blă câmpie, se arăta scăldată
într'o lumină gălbuie și luci6să, ca faţa unei uriașe sinii de aur ; printr
'însa, liniile
șerpuite ale riurilor se desprindeaii ca fire creţe
de betâlă argintie, iar suprafaţa netedă a apelor sărate din Balta-Albă
și din BaltaAmară oglindiaii, ca nisce ochiuri de sticlă, fereca
te în mijlocul
Wauritei table. In depărtarea, cea mai afundată, d6luri
le dobrogene,
tivite cu aburâsa cordea a Dunăre, încingeaii, ca
un cere plumburii acest curios tabel, al cărui aspect devenia cu
totul fantastic,
prin neobicinuițe şi metalice reflecte.
.
Mai aprâpe de noi însă, sub forme și cu colori mai
reale, se vedeaii, pe vârtul Bisoceă şi pe al Ulmușorului, mari
petroe sure şi
murgi, unele grămădite la un loc ca turmă de vite
adunate la repaos, altele risipite prin livedi, ca vacile când pasc
pribege. Apoi,
sub aceste muchi, la stânga, pămîntul se lăsa la
vale, în costișe şi
prip6re gradate, până se cufunda în sghiaburile
mult umbrite ale
„Râmnicului și Râmnicelului ; tot pe acolo, la
locul ce se dice între
Râmnice, se zăriaii încă poenile fragede și verqi
ale Năculelor.
adăpostite sub stânci roșcate, cari se numese
Petrele-Fetei ; și în
fund de tot, înălțându-se în albăstrăla înnegurată
a cerului, se per-deaii culmile pădurâse ale Steșicului, învelite
în umbre viorii, civite și negre.
Preumblându-mi ochii, când peste șesul cu strălu
ciră și eu scîntee, când prin munții cu tainice și răcorose rade,
mă aședasem pe
an bolovan de piatră și așteptând să dispară cn
total s6rele, nu mă
puteam sătura de aseminea. privelişti, ce nouă
orășenilor, ne este
<dat arare-ori a le vedea.
Al. Odobescu

—
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GROŞOTIŞUL

Eram tocmai în virful Groşotișului. Ne-am pus jos să ne odihnim, şi în vreme de jumătate de ceas am stat faţă la una din cele
mai frumâse priveliști. Ragele s6relui începea a r&sbate printre
copacii de pe creștetul munţilor și da negurei ce-i coprindea o
văpsâlă roşiatică ; iar în fundul văilor, unde pâcla era încă dâsă,
„ abia se zăria, ca printr'un vis, apa Bistriţei ce părea ca o dungă
albă. Acea dungă se făcea din minut în minut mai lată şi mai lim=
pede ; și de-odată, când sorele s'a ivit pe cer, umplând tâtă întinderea de lumină, de-odată frumâsa vale a Bistriţei a steclit ca o

panoramă, cu rîul săii repede, pe care se scoboraii vre-o câte-va.

plute, cu munții înalți și tufoşi ce o împrejură, cu satele sale semănate pe costișe ca nisce giucării, și întrun cuvînt, cu tot farmecul care împodobesce natura sa mândră şi sălbatică. Nu voit
uita nică odată impresia ce am primit la acea minunată privelişte !
Admirarea, n6stră negăsind cuvinte ca să se tălmăcâscă s'aii răsuflat prin vr”o două duzini de A! şi de O! carele s'ati ridicat spre.
ceruri ca niște imne de laudă.
Multe soiuri de peisajuri am vădut prin deosebite ţări, dar rare.
ori am întâlnit acea frumuseţe măreţă și sălbatică, prin care
se
deosebesc munţii Moldovei. Acolo pământul, codrii, stâncele, pîraele sunt încă în starea, primitivă a naturei, şi nicăeri nu se vădesce mâna omului cu prefacerile ei uriciâse și prosaice. La munte
omul este mai simplu, viâța lui este mai în liniște, năravurile sunt
mai nevinovate. Muntenu-i curat la suflet, liber la gând și la vorbă
şi verde de trup ca bragii subt cari trăesce. Muntânca-i naltă de
boiii, albă, veselă, sprintenă, isteță și frumâsă. Cum să nu-ți bată
inima de bucurie și de mulțumire în sînul unor locuri atât de măreţe şi de poetice, locuite de un neam de Gmeni, a căror înfăţişare
îţi umple ochii și sufletul! locuri pline de aducere aminte a strămoşilor noștri, de poveşti fantastice și mai ales de doini armonise..
V. Alexandri.

—
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Nora.— Schimbarea bucăţilor în versurise face ca şi
-a celor în prosă cu deosebire că se strică ritmul şi rima,
prefăcendu-se versurile în prosă. Ar fi mai bine
dacă
-s'ar putea păstra versurile :

|

STRĂINUL

i Curg a mele lacrămi fără de'ncetare
Ingânând al nopței gems&t și suspin ;
Sufletul mei plânge, plănge cu "ntristare, | .
Căcă vai! sunt străin! |
i
NI

Ah ! în mine este o durere vie ]
Gândul meii mă portă spre al meii cămins)
Lumea mi se pare a fi o pustie”
Căci vai! sunt străin!

Luna bălăidră varsă dulci lumine ;]
Stele vii se jâcă pe azurul lin]
Dar sunt tâte triste, negre pentru mine]

„Căci vai! sunt străin!
Floricica smulsă din tulpina-i verde, ]
Fie chiar păstrată de-al fecidrei sîn,
Se usucă I— ast-fel vi6ța mea se perde
Pe pămînt străin!

!

"Când gândesc la tine, maica mea dorită
; Sufletu-mi de jale și de dor e plin;
„Ah! vin! de mângâie, sora mea iubită,

Pe

|

tristul străin!

,
Alexandru

Sihleanu. !

1 Alexandru Sihleaau Sa născut în Bucuresci la 1934 și a murit la
1857 în vârstă de 23 de ani numai, Avea talent poetic.

|

II. SCHIMBAREA NARAȚIUNEI DESPRE
IN NARAŢIUNE DESPRE SINE

ALȚII

Aceste exerciţii—ca şi cele de mai sus—sunt folositâre
din punct de vedere gramatical—sintactic—dară mai ales
folositore sunt pentru composiţiuni, pentru că mai grei
«este a înlocui in scriere o persână străină prin persona vorbitore, de cât persona vorbitâre prinu”o personă străină.
Ca să inlocuim o persână străină prin persona vorbitore, adică pentru a schimba naraţiunea despre alţii în
naraţiune despre sine, avem mai cu s&mă trei mijloce şi
anume:
|
1) Spunem întâi cine vorbesce ŞI apoi reproducem în-

trega povestire înlocuind pretutindenea a III-a (el, ea, ei,
ele sai Petru sau Pavel sau ori-ce alt nume) cu persâna

I-a (eii sai noi) ;

2) Arătăm întâiu împrejurănle în care am vorbit, de
pildă: când eram mic, sati când eram în cutare loc, şi apoi
reproducem întrega bucată, punând pretutindenea per-

s6na I-a ;

"

2

3) Când lucrurile cuprinse în naraţiunea pe care voim

să o schimbăm din naraţiune despre alţii în naraţiune despre sine, nu se potrivesc să se fi întemplat cu noi sai a fi

fost făcute de noi, atunci spunem la început că faptul s'a
întemplat in nişte împrejurări mai stranie, de pildă : în vis
sau pe lumea cea-V'altă, etc.
Nora Î.—Arătarea pers6nei care vorbesce sai a împrejurăr
ilor în care
vorbesce, în loc de a se pune la început, se pune tocmai
la sfârșitul vor-

birei. Acesta e lăsată, însă, la voia scriitorului : scriitorul
e liber să pună

arătarea la început sai la sfârşit, după cum crede el că va
fi măi bine, mai

frumos, mai înțeles și mai atrăg&tor pentru acei cari vor citi,

Nora II.—Mijlcele de schimbarea narațiunei despre alții
în narațiunea
despre sine, sunt tot-odată şi mijlce de composiţiune,
adică de compunere
sau scriere din noă.

|

—
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A. — MODEL DE SCHIMBAREA NARAŢIUNEI DESPRE
ALȚII IN NARAŢIUNE DESPRE SINE
PRIN

MIJLOCUL

ÎNT iu

(Adicii arătând la început sati la urmă:

ESI

cine vorbesce)

ȚERANUL ŞI OCHELARII
(Naraţiune despre alții),

Un om mereii audind
Pe unii pe alţii vorbind,
Câţi sciii carte și citesc
Cu patru ochi se numesc,
A plecat la târg și el
In dăsagă cu un miel.
Vendu mielul, bani luă,
Pe la bolte apoi intră,
De ochi de om întrebând,
La ce negustor se vînd,
Cu care să pâtă citi,
Şi scrie şi socoti.
Un boltaș l-a audit,
Și, după ce l'a poftit,
I-a dat nisce ochelari,
Ca să vadă tâte mari.
EI, dacă i-a așezat,
ŞI 'ntr'o carte s'a uitat,
A dis: «Deşert.mă trudesc,
- Caite nu pot să citesc.»
Negustorul și-alţii având,
Ti înfăţișă, qicând :
< Vegi, aceștia-s boerescă ;
«Dor vei putea să citesci.»
EI, prin ei cum sa uitat,
A dis: «<Surda mi i-ai dat.

—
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«Că nu pot citi de loc;
Se vede că n'am noroc.»
Boltașul, cătână la el,

I-a dis: «Ei mai am un fel,

«Cu aceia-ă vedâ bine,
«Că-s scumpi, nu-s pentru ori-cine.
— <Adu-ă cât de scumpi ar fi,
Că-i iai, Woiti putea citi.»
Dar, cercându-i, a dis iar:

«Şi aceștia în zadar ;

«Că uite, ochi-mi sgâesc,
«Și tot nu pot să citesc.
<Of, şi ce poftă aveam,
«Acasă, când mă gândiam !»
Negustorul la *ntrebat :
«Cum te văg, n'ai învăţat ;
«ȘI acuin te necăjesci
«Pentru 'ntâiii, ca să citesci 2»
— «<Vegi bine; a răspuns el;
«De aceea venii cu un miel ;
«Că de aș sci să citesc,
«De aceștia ce'mi trebuesc 2»
-

|
Anton Pann.

ȚERANUL ŞI OCHELARII
( Naraţiune despre sine).

Bi, într'una audină
Pe unii alţii vorbind,
Câţi sciii carte şi citesc
Cu patru ochi se numesc,
Am plecat la terg şi ei

In desagă cu un miel.
Venduiii, mielul bani luăi iă,

Pe la bolte apoi intrăki,

—
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De ochi de om întrebând,
La ce negustor se vind,

Cu care să pot citi,
Şi scrie şi socoti.
Un boltaş ma audit, |
Şi după ce ma poftit,
Mi-a dat nisce ochelari,
Ca să ved t6te mai mari.
Eu dacă i-am aşezat,
Şi 'ntw'o carte m'am uitat,
Am dis: «Deşert mă trudesc,
uite, nu pot să citesc.»

Negustorul, şalţii având,
Imi înfăţişă dicend:
«Vedi, aceştia-s boeresci ;
«Dor vei putea să citesci.»

Eu, prin €i cum mam uitat,
Am dis: «Surda mi i-ai dat,
«Că nu pot citi de loc;
«Se vede că n'am noroc.»

Boltaşul, cătând la mine,
Mi-a dis: «Ei mai am un fel,
«Cu aceia-i vedea bine,
«Că-s scumpi, nu-s pentru ori-cine.

— cAduri cât de scumpi ar îi,
Că-i iai, d'oii putea citi.»
Dar, cercându-i, am dis iar :
«Şi aceştia în zadar ;
«Că uite, ochi-mi sgâesc,

«Şi tot'nu pot să citesc.
«Of, şi ce pofiă aveam,
«Acasă când mă gândiam !»

Negustorul m'a intrebat:
«Cum te v&d, n'ai învăţat;
«Şi acum te necăjesci

—
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2

«Pentru "'ntăiui ca să citesci.»

— «Vedi bine, am răspuns eii
«De aceea venii cun miel
-«Că de aş sci să citesc
«De-aceştia, ce-mi trebuesc 9»

EXERCIŢII
Elevii vor schimba îm scris următorele
despre alții în naraţiune despre sine :

ARMATA

bucăţi

de

naraţiune

DIN BUCĂTĂRIE

Haideţi, prieteni, dice Mihaiii, băiatul cel mai mare ; mama nu
este acasă, haidem şă facem văsbotiă, să batem pe Turcă. Eii sunt
Mihai Vitâzul, haideţi cu mine. Haideţi în bucătărie să vă daii
armele cele mai frumâse! Cine pârtă cisme și pantaloni pote fi
soldat, pâte să mârgă cu noi. Așa, intraţi cu toții.
Na! Mătura să fie stâgul, spaima Turcilor. In loc de pistâle luaţi
fieşte-care câte o lingură; în loc de săbii luaţi câte un cuţit; care
n'are cuţit, pâte lua o furculiţă.
Aşa ! Puneţi și câte o pană de gâscă la pălărie.
Bravo! Acuma sunteţi gata, înarmaţi până în dinţi.
Voi, trâmbițași, luaţi câte o pâlnie și suflați tare. Voi, toboșari
în loc de tobe, luaţi câte o 6lă și bateţi sdrarăn, numai să nu le
stricați.

Călăreţii, în loc de cai, să ia unul vătraiul, alţii câte o vergea,
că sunt fârte bune de călărit.
Aşa, bravo! Păcat numai că n'avem barbe și mustăţi!
Dară staţi ! Am găsit și pentru asta!
lată în vatră mulţime de cărbuni, luaţi cu toţii şi v& faceți
inustăţi şi barbe.
Așa, bine!

Acuma să vină Turcii dacă le dă mâna!
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De-acuma, ori-ce ar fi, umnflați trâmbițași obrajii,
suflați vârtos

și haă:-

.

ID

Nainte ! Marș! Un, doi, un, doă!..
— Ho! Napoi că vine mama, și ne vede unși cu-căr
bune.

GERILĂ
(Din basmul : Harap Alb)

Harap Alb mai merge cât merge, și când la polele
unui codru,
numai iată ce vede o dihanie de om, care se pirpălea
pe lângă un
foc de două-deci și patru de stînjeni de lemne și
tot atunci striga
cât îă lua gura, că more de frig. Ș'apoi afară de acesta,
omul acela,
era, ceva de speriat: avea, nisce urechi clăpăuge și nisce
buzâie
grose și dăbălăzate. Şi când sufla cu dinsele, cea de
d'asupra se
resfrângea în sus peste scăfârlia capului, iar cea de desupt
atîrna
în jos de-i acoperea pântecele. Şi oră pe ce oprea suflarea
lui, se
punea promorca mai grosă de o palmă. Nu era
chip să te apropii
de dinsul, că așa tremura de tare de parcă-l sghihuia
dracul. i
dac'ar fi tremurat numaă el, ce i-ar fi fost? Dar
tâtă suflarea şi
făptura de prin prejui îi țineaii hangul : vântul
gemea ca un
nebun, copacii din pădure se văicăreaii, pietrile
țipaii, vrascurile
țiuiaiiși chiar lemnele de pe foc pocneaiă de
ger. Iară veveriţile,
găvozdite una peste alta în scorburi de copaci,
sufla în unghii
și plângeati în pumni blestemându-și ceasul,
în care s'aă năsent.
ME rog, foc de ger era; ce să vă spun mai niult.
Harap Alb numai
6 ţiră câta stat de s'a uitat, a făcut țurţură la gură
și neputându-și

stăpânii iîsul, dise cu mirare :

„>

Multe mai vede omul acesta cât trăesce!

|
Măi tartarule, nu

“mânca haram şi spune drept, tu ești Gerilă ? Aşa ecă
faci ?... Tu
bue să, fii : pentru că și tocul îngh6ţă lângă tine, de
arduliii ce
„— Rigăi tu riqi Harap Alb, dise atunci Gerilă tremurând,
unde mergi, fără de mine n'ai să poţi face nimic.
— Hai și tu cu mine, dacă vrei, dise Harap Alb ; abia
te-i
încăldi mergând la drum, căci nu e bine, când stai
locului.

treeştă.
dar
mai

I. Creangă.

—
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”

HAGI
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TUDOSE

(Fragment dintr'o nuvelă, în care
se zugrăvesce un sgârcit)

„Hagiul deschide ușa tingei,| o încu
e grabnic, | intră întw'o odae
mică şi întunec6să | aprinde o lumînare
de seii,|se așază pe pat/ îşi
iea capul în mâni Şi-și r6zemă câtel
e de genuchi./
|
Pereţii odăei sunt murdară, pătaţi, cojiț
i şi galbeni ; grindile tavanului, negre şi prătuite | icânele
puse la răsărit, cu sfinţii șterși |
candela închisă și de la e4 în jos pâra
e de unt-de-lemn îmbâcsite
de praf; patul de scânduri acoperit
cu o pătură lăţâsă, vărgată cu
alb şi vișiniii ] două perne de pae la
perete și una de lână îmbrăcată într'o faţă soi6să și luci6să pe
jos odaia este pardosită cu
cărămigi reci şi noroite., Odae tristă,
întunecâsă, chilia suferinţei
și a sărăciei jun mormint d'asupra pămî
ntului pe ale căruia ochiuri
de gâm mici ca un sfert de hârtie, | ţi-ar
fi frică să privesci de tâmă
d'a nu vedea morții odihnindu-se
pe spate, cu ochii îngheţaţi și
subți de creeri și nasurile ascuţite,
țepene, albe și uscate.
Hagiul se trezesce din gânduri, se uită
la lumînare, Itresare, și
suflă într'insa îngânând :
i
— Lumina, costă paxalej pot să mă
gândesc și pe întunericOh!
.
Dâmne,: Dâmne, ce bun ești, ce înțe
lept eşti; dacă n'ar fi sâre câte
lumiînără mi-ar trebui să ard gina
în prăvălie! pati bani, baţi bani,
Dumnegeu

ie f

|

Abia s'a lungit În pat, bâjbâind pe
întuneric, lbia şi-a dat o jumătate de pătură peste 6sele lui trudi
tej abia şi-a, plecat capul pe
pernă |și iarăși gândurile, cu nesfârşita
lor luptă încep să i se deștepte în minte)la început blânde, prie
tenâse mângâetâre,ș'apoi îndoielnice, triste, posomorâte, ameninţă
târe:|Sudotea veseliei îi înghiață încetul pe șira spinărei.
Ce fericit este că a rămas singur stăp
ân în prăvălie. |Stăpânul
săii era bun, era cinstit, dar de! două
chei la o tejghea, două mâni
în parale, două-geci de degete pe acel
eași firfirică, patru buzunare
și două socoteli...| Cine scie ; din greș
€lă ; :banii sunt mică ;| ușor
îţi scapă unul printre degete, ba îl
uiţi în buzunar, în pungă, în
căptușala haine chiar Stăpânul săii
era bun, era cinstiti dar ierta,
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de multe oră pe calfele sărace, pe ucenici, pe
peaii și spărgeaii prin prăvălie] Bun, cinstit
cerșetor, veniaii doi, veniaii doulă-deci: să le
- băga mâna în tojehca şi le da la toți Ma, dar

dar lui nui era milă. |

simbriași, când ruşi milos; ; |venia un
dăm că avem copii ;
el n'avea copii; da,

_ Barbu Ştef. Delavrancea !

B. — MODEL DE SCHIMBAREA NARAŢIUNEI DESPRE
ALȚII IN NARAŢIUNE DESPRE SINE
PRIN MIJLOCUL ?
(adică, arctând împrejurările în care am vorbit).
VULPEA
ŞI BARZA
(Naraţiune despre alţii).

Cumătra vulpe e un hoţ vicl6n; ea fură tot ce pâte. Ea se bucură de paguba altuia, și păcălesce pe tâtă lumea. Dar odată şi ea
a fost păcălită. Să vă spuiă cum:
Odată vulpea a trimis berzei vorbă, să vie la prânz la dânsa.
Cumstră barză, a dis vulpea, vino să mănânci la amiagi cu mine!
Barza a primit bucuros să vină la vulpe, căci se gândia: Vulpea
are acasă de tote, ce-i trebue; de bună s6mă, ea îmi va da de
mâncare ceva bun de tot. Barza n'a mâncat nimica, cât a fost qiua,

ca să fie tare flămândă, când va veni sâra la, vulpe, și apoi acolo
să mănânce odată boeresce. Când s'a făcut sâră, barza s'a us.
Vulpea întinsese pe masă fel de fel de talere, dar îîn tâte talerile
era supă. N'a pus pe masă nică linguri, nică furculiţe, iar de pâine
și de carne nică vorbă nu era. Barza s'a mirat de acest lucru;
dânsa cu ciocul ei cel lung şi cu limba cea scartă nu putea nici
bea, nică să sârbă, supa. Ea a început să o poftescă: Te rog mănâncă din supa acâsta, că e îârte bună ! Ori mănâncă de aică, mănâncă ce'ţă place ! Dar barza nu putea să mănânce nimic, și vulpea
Barbu Ștefănescu Delavrancea s'a născut la 1858, în Bucuresci
și trăesce în “Bucuresci. Ele unul dintre: scriitorii tineri ; unul dintre cei
mai talentați nuvelişti,
i
:

e,

—

—
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ridea într'ascuns de barza cea flămândă
care
, avea mâncarea pe
masă și muria de fâme, căci nu putea nici să o guste.
Vulpea,
însă mânca sdravăn cât şepte. Barza vădând că e
păcălită, a înghiţit'o, a tăcut frumușel, şi s'a dus supărată acasă.
|
După câte-va dile, barza a trimis o slugă la vulpe, și
a rugat'o
să vie la cină. Vulpea se gândia: Cât e de prâstă
barza! Ea n'a
vădut, că mi-am bătut joc de dânsa! Și acum 'mă
ma'ehiamă şi la cină ! Vulpea s'a dus. Barza a pus pe masă fel de
fel de fripturi

bune şi gustose.

Vulpea

mirosia şi se bucura

ce

mâncări

bine

pregătite avea dânsa să mănânce ! Pesce fript! Vulpiăîă
place pescele, și barza tocmai pesce W-a pregătit. Dar când colo
ce. să
vei! T6te fripturile cele bune erai puse în sticle cu
gâturile
strimte și lungi. Barza poftia pe vulpe mereii : Poftim
cumătră
vulpe! poftim carne și pesce fript, pici6re de brâscă,
dacă vrei,
de aici, oră de aici ; poftim ! Şi barza cu ciocul ei
cel lung scotea
din carafe bucăţi de friptură și mânca sdravăn; vulpea
se uita la
barză cu multă poftă, dar nu putea să mănânce. Botul
ei cel gros
nu încăpea în sticlă, ca să sc6ță carnea. Şi așa a rămas
flămândă,
şi rușinată s'a dus acasă.

VULPEA
ŞI BARZA
( Naraţiune despre sine )

O vulpe întâlnindu-se
besce aşa :

odată

cu altă vulpe îi vor|

«Scii că ei sunt un hoţ vicl6n ; ei fur tot ce pot. Ei
m6
bucur de paguba altuia, şi păcălese pe totă lumea.
Dar

odată şi eii am fost păcălită. Să-ţi Spuiit cum :
Odată ei am trimis 'berzei vorbă, să vie la prânz la

mine.

Cum&tră

barză,

am

dis eu, vino să mănânci

la.

amiadi cu mine! Barză a primit bucuros 8ă vină la mine,
căci se gândia: Vulpea are acasă de tote, ce'i trebue
; de
bună semă ea îmi va da de mâncare ceva bun de tot.

Barza n'a mâncat nimica, cât a fost diua,

ca să fie tare

—

fămândă, când va veni
nânce odaţă boeresce.
Eu întinsesem pe masă
talerile era supă. N'am
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sera la mine,
Când s'a facut
fel de fel de
pus pe masă

culiţe, iar de pâine şi de
s'a mirat de acest lucru ;
„cu limba cea scurtă nu
supa. Ei am început să

şi apoi acolo să măseră, barza a venit.
talere, dar în tote
nici linguri nici fur-

carne nici vorbă nu era. Barza
densa cu ciocul să cel lung şi
putea nici să bea, nici să sârbă
o poftesc: Te rog, mănâncă din

supa acesta, că e forte bună! Ori mănâncă de aici, mănâncă cețţi place! Dar barza nu putea să mănânce nimic,

şi ei rideam într'ascuns de barza cea flămândă, care
avea mâncarea pe masă şi muria de fome, căci nu putea.

nică să o guste. Eu însă mâncam sdravăn cât şepte. Barza,

vădend că e păcălită, a înghiţito,a tăcut frumuşel, şi s'a.

dus supărată acasă.
|
După câte-va dile, barza a trimis o slugă la mine, şi
m'a rugat să vin la cină. Ei mă gândiam : Cât e de prâstă
barza ! Ea n'a v&dut, că mi-am bătut joc de densa! Şi

acum me chiamă şi la cină! Ei m'am dus. Barza a pus
pe masă fel de fel de fripturi bune şi gustâse. Ei mirosiam
şi m6 bucuram ce mâncări bine pregătite aveam să mă-

nânc! Pesce fript!

Mie îmi place pescele, şi barza toemai

pesce mi-a pregătit. Dar când colo ce să vedi! Tâte fripturele cele bune eraă puse in sticle cu gâturile

strimte

şi lungi. Barza mă poftia mereă : Poftim, cumătră vulpe!
poftim carne şi pesce fript, picicre de brâscă, dacă vrei,

de aici, ori de aici; poftim! Şi barza cu cioculei cel lung

scotea din sticle bucăţi de friptură şi mânca sdravân. Et
me uitam la barză cu multă poftă, dar nu puteam să

mănânc. Botul mei cel gros nu încăpea în sticlă, ca să

scoţ carnea. Şi aşa am r&mas flămândă, şi ruşinată n'am
dus acasă.
|

—
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ESERCIȚII
Elevii ver schimba în scris următârele bucăţide navatiune despre alţii în narațiune despre sine:

LENEŞUL
Un -om leneș se plângea mereii că e grei de trăit.
— Răi e în ţară la noi, dicea el. Nu ai nimica ce-ţi trebue. Cauţi
haine, cauţi de mâncare, ori cauţi alte lucrună trebuitâre, nu găsesci nimica. Toţi din tâte părţile, pentru ca să--ți dea ceva, te pun
ia tr6bă. Dar, pentru Dunnegeii, când să mai muncesc ? Nptea
trebue să dormi ; diua e bine de dormit, căci e cald; ; și sâra e forte
plăcut lucru să te culci de vreme. O să mă duc înte "altă țară!
Sa ţinut de vorbă, şi s'a dus în altă ţară, și încă nu numaă întuna, ci a fost prin tâte țările din Europa, și din Asia „ŞI din Africa,
ba-a fost şi prin America, și sciți ce a făcut la urmă ?
Vă&dând, că pretutindeni tot muncă și hărnicie se cere, a venit
înapoă în țară, şi s'a pus pe muncă. Să vedeți acuma ce vesel și

CAPUL DE.MORT

Un tînăr bogat, bine făcut, mergea la plimbare călare pe.un cal

frumos, și dintre cei mai buni. Pe cale, ast-fel se gândia în sine:
Ce bine trebue să'mi ste: mie ! Cal bun, şea frumosă, pe mine

haine scumpe

şi în buzunare bani de cheltuială, cât îmi trebue.

Cine e mai mare şi mai fericit de cât mine?! Mai "nainte stăteam
pe gânduri, dar acum văd, că sunt om mare, și pot să fac ori-ce

de acum în colo, tot mare rămâiii; De acuma tâtă viața am
să mă

plimb, an să'mi fac tâte gusturile, şi, cine mi-o dice o vorbă. O
păţesce: E hotărît, că eii sunt un om mare.
Gândind însă tînărul ast-fel și, mergând mai departe, iată vede
întrun cimitir pe un om, săpând o grâpă.

— Ce faci acolo, omule, îl întrâbă tînărul pe om.
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— Iată, domnule, sap o grpă, să desgrop nisce morţi,
dar, săpând, mult mă bat cu gândul, şi me socotesc, şi nu pot eși la
câpăt...

— Cu ce? întrebă tinărul.

— Îată cu ce, dice omul: Am găsit un cap de mort, și am
voit
să sciii, al cui va fi fost acel cap ? Al unui om bogat,
saă al unui
sărac? Şi nici un semn nu se vede pe dinsul. Se vede
că după
morte, cel sărac şi cel bogat, cel mare și cel mic, tot una sunt!
Iar
gândindu-mă la aceste lucruri, am rămas forte nemulțumit,
pentru
că mi-am dis:
|
i
|
«Dacă faci fapte mari, îți rămâne numele; iar, dacă nu
faci,
nimica ești ! și sunt nemulţumit, căci până acum n'am făcut
nimica,
- La aceste cuvinte tînărul rămase și el pe gânduri și ar
fi vrut
să lase şi cal şi tot. Se gândea numai la fapte mari.

CÂINII ŞI LUPI
FABULĂ

Un câine plin de fală
Numit Buffon
Celebru liberton,
Sciind istoria ce-i qice naturală
Din cartea lui Biuffon,
Făcuse 6 "ntrunire de eâinime ;
Dulăi, prepelicară, zăvodi,
Mai toţi nerogi,
Și le grăi din înălţime:
* * *

_

«Câniă

«Citadin!

«Voiii să vă dati un sfat,

«Ca ora dă stat,

«Să şterem urmele de barbarie, “
«De care mi-e rușine mi6,

—
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«Căcă sunt civilisat.
«Netoleranţa ruginită,
«Moșştenită
«Din timpii primitivi,
«Vă face exclusivă,
«Uitând că lumea-i adi cosmopolită!
«In secolul acesta liberal,
«Nu trebue și nu se pâte
«A nu primi pe lupi la drepturile tâte;
«Căci, după codul natural
«Numit zoologie,
«Se scie
«C'aceşti jupâni
«Şi ei sunt tot un fel de câini,
«Cu noi de-o singură tulpină:
«Familia canină,
<Avend strămoş pe mopsul cel scăpat
«In dile de potop,
«Făcând un hop,
«In Ararat... !»
-

In

Se
Chemând
„Un

*

*

Sensațiune mare
lătrătârea adunare !
Căţeii mai ales,
Din spirit de progres,
distingeaii prin gălăgie
pe lupi la hora de frăţie.
câine ciobănese atunci a dis:
«Frumos e 'n teorie
«ŞI în vis; |
«Dar vă poftesc la stâni,

«Ca să vedeţi voi armobhie
«De lupi şi câini.»

a
-B. P. Hasdeu.
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C. — MODEL DE SCHIMBAREA NARAȚIUNEI
DESPRE
ALȚII IN NARAŢIUNE DESPRE SINE
PRIN MULOCUL 3
(adică

aretând

împrejurări

CÂINELE

mai

stranie)

SOLDATULUI

(Naraţiune despre alţii)

Bietul soldat căquse rănit în bătae șin puţine gile,
chinut de
„durerea rănilor precum și de gravitatea lor, muri
departe de mu-

mă-sa care îl crescuse şi care îl iubea.

i

Fiind s&man şi fără rude pe ţărmuri străine, m'avea
nică prieteni, n'avea nică un ajutor; nu era pe 'mprejurul
lui nică o. ființă
care să suspine, orăsă i se facă milă de un biet trecăt
or ca, dînsul.
Singurul lui tovarăș de nenorocire,singura-i avere
era un câine,
care pentru credinceoșia lui îi era fârte iubiţ,
Acest biet câine
ședea qi şi nâpte lângă dânsul și părea adâncit în
mare mâhnire.
„Acuma totul este gata pentru îngropare, acum
trupul mortului
se ridică pe mâni de soldaţi, adică i se face cinste
a care este hotărită pentru toți acei cară mor pentru împărați, sati
pentru ţară
și pentru nâmul lor.
Ca și un om care scie ce se petrece, câinele pornesce
în fruntea
paradei, așa de întristat că din ochii lui pică pe pămân
t lacrimi ;
ca un îrate iubit el îl însoţesce până la mormânt;
Când ajunge la mormînt, câinele se opresce aici, se
aș6ză aică și
„nimic nu!l face a se depărta. Stă lângă mormiînt, aştept
ă ca stăpânusăii să-l strige, crede co să'l vagă când s'o deștepta,
cum se întâmpla mai nainte,
:
E
Câte-odată mai cârcăsă ridice piatra de la mormânt,
câte-odată
latră după câte-un călător parc'ar dice, sărmanul coprin
s de duxere : vino să-mi dai ajutor!

—
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Iar când străinul, de milă, voesce a-l trage încolo de-oparte şi
a-i da hrană, el își plâcă capul, privesce- în pămînt şi nu vrea,
nimic.
i
"De când a murit soldatul şi până acuma n6ptea cu umbrele sale
a învăluit emisferul nostru de două ori, şi sărmanul câine, în timpul acesta de două gile, a fost nelipsit din locul de jale de la mormint:

|

- Dar a treia di, în diminţa cea viitâre în zori de diuă, pe când:
se deșteptă, omul muncitor, câinele Azor zăcea lângă râpă, mort
|
de întristare.

CÂINELE

SOLDATULUI

( Naraţiune despre sine)

Intr'o n6pte visaiii că eram soldat ; cădusem rănit
în
bătae şi'n puţine dile, chinuit de durerea rănilor precu
m
şi de gravitatea lor, muriiit departe de mumă-mea care

m& crescuse şi care mă iubea.

|

_

Fiind s&rman şi fără rude pe țărmuri str&ine, n'avea
m
nici prieteni, p'aveam nici un ajutor ; nu era pe 'mprejurul mei nici o fiinţă care să suspine, ori să i-se
facă
milă de un biet trecător ca mine.
Singurul meu tovarăş de nenorocire, singura mea avere
era un câine, care, pentru credincioşia lui, îmi era forte

iubit. Acest Diet câine şedea di şi nopte lângă

părea adâncit în mare mâhnire.
Acuma totul este gata pentru

îngropare, acum

mine şi
trupul

meii se ridică pe mâni de soldaţi, adică mi se face
cinstea care este hotărită pentru toţi acei cari mor pentru

imperaţi, sai pentru ţară şi pentru n6mul lot.
"Ca şi un om care scie ce se petrece, câinele pornesce
in fruntea paradei, aşa de întristat, că din ochii lui pică

—
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pe pămînt lacrămi ; ca un frate iubit, el mă însoţesce până
ta mormiînt.
Când ajunge la mormint, câinele :se opresce - aici, se
aşeză aici şi nimic nu'l face a se depărta. Stă lângă mormâînt, aşteptă ca eu să-l strig, crede c'o să mă vadă când
me voii deştepta, cum se întâmpla mai nainte.
Câte-odată mai cercă să ridice piatra de la mormint,
câte-odată latră după câte-un călător, parc'ar dice, sărmanul, coprins de durere: Vino să-mi dai ajutor!
Iară când străinul, de milă, voesce a-l trage încolo deoparte şi a-i da hrană, el îşi plecă capul, privesce în pămînt

şi nu vrea nimic.
De când am murit eu şi până acuma, n6ptea, cu umbrele sale, a învăluit emisferul nostru de două ori, şi s&rmanul câine, în timpul acesta de două dile a fost nelipsit

de la locul de jale, de la mormînt.
Dar a treia di, în diminţa cea viitore, în zori de diuă,
pe când se deşteptă omul

muncitor,

câinele

Azor zăcea

lângă gr6pă, mort de întristare.
Curios vis.

ESERCIȚII
Elevii vor schimba în scris următărele bucăţi de naraţiune
despre alţii în narațiune despre sine:

VENĂTOREA
Şeful vânătârei împărţi la toți
în de ajunsi desbătu apoi planul
general de armată ce curând are
linia de atac a hăitaşilor, linia de
totul fu bine pregătit, întrâga câtă

pușcașii ţărani praf și plumbi
vânătârei cu gravitatea unui
să înfrunte inimicul; însemnă pândă a pușcașilor, | și după ce
plecă spre pădure, unii călări,
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alţii pe jos, aspirând cu poltă aburii dimineții și cântând doine de
jale sai cântece de veselie după cum se simţiaii inspirați de r&săritul sdrelui saii de sgomotul răsboinic al v6nătârei. |
In scurt timp pădurea fu încinsă între două lanţuri de men,
când jde odată la sunetul cornului, care era semnul de începere al
vânătârei, |miă de ţipete sălbatice, sunete de ciomege, şuerătură
ascuţite, treziră ecourile de prin adâncul rîpelor| făcând să tremure
de frică chiar frunzele pe arbori | fi dis că bătrânii frasini şi
stejari să ră&stârnă sub vrăjmăşia

unui potop ce năvălesce asupra

pădurei| La audul acestui clocot înfiorător, linia pușcașilor stătea
tăcută, așteptând, fie-care la locul săii, ascuns printre frunzari,
sosirea vre-unei fiare sălbatice spre a o împroşca cu oc]
“Dar în acâstă aşteptare ce semănă a fi fără sfârşit jfie- are moment este însemnat prin bătaia inimii. Nu este vânător cât de
vechiii, cât de ispitit, care să'și pâtă stăpâni neastâmpărul.| «Pâte
va veni pe ici, pote veni pe dincolo,» își gice el pregătindu-și
arma, |şi ochiul săi se măresce, așa că ar voi par'că să străbată
prin m&duva copacilor.| Cel mai mic sunet prin frunzele uscate
răspunde de-a dreptul în inima sa | el își opresce suflarea ascultă
într€bă și nică o notă nu scapă -nepercepulă din graiul tainic,
armonios al pădurii. i
Apoi iată că r&sună o detunătură de pușcă în aripa stângă a
vânătorilor, urmată de mai multe alte în aripa drâptă și în centru,
până când focurile se înmulţesc pe tâtă linia) vestind fie-care câte
un duel singuratic, duel de mârte între om și fiară.
Cu încetul însă hăitaşii se apropie de pușcași, urletele se potolesc, focurile încet6ză, și cu toţii se adună grămadă în poiana cea
mai apropiată— pentru a număra prada dobândită. /
|

| N. Gane. *

1 N, Gane sa născut la Fălticeni în 1835 şi trăesce în lași. E cunoscut ca scriitor şi anume ca nuvelist, adică scriitor de nuvele. E scris

însă şi bucăţi cu subiecte istorice.
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DIN RĂSBOIELE

LUI TRAJAN

CU DACII

.

.... Trajan înainta cu încetul; unde pune piciorul însă se stabilesce ; esterminâză ce găsesce, zidesce și populeză cu Romani.
T6tă vara, lupta este cam nehotărită. Spre tâmnă se dă o bătăliă
generală la Talpa (Tapes) și Decebal fuge biruit. Trimete o solie să

ceră pace, deră Trajan n'o primesce. Inaintâză în Dacia zidind,

populând numai eu colonii romane locurile ce coprinde, şi lucrând
cu mare grabă la drumulce s'a numit Via Trajană şi pe care”!
numesc Românii și până astă-qi, în tâte părţile, Trojan.
In primă-vara anului 105, Trajan şi Decebal începură răsboiul
cu îndoită tărie. Dar Trajan tot-dâ-una învingător, înaint6ză cu
același sistem de esterminare şi populare în urmă-ă ! Dacii sdrobiţi
- cu totul, nu mai ţine pept Romanilor. O deputaţie numerâsă de căpetenii dace, cu copii și femei despletite se întățuşază lui Trajan,
aruncând armele și dând în genuchi, cu mânele legate la spate
spre semn de robiă, cerând numai viața. Amănuntele acestor răsbdie nu le vom da aci. Col6na lui Trajan este. singura epopee, ce
ne-a r&mas din răsbdiele lui Trajan în Dacia. Decebal se omâră
singur, ca să nu cadă în mânile lui Trajan, și în anul 105
Romanii stăpânesc tâtă Dacia.
Fertilitatea şi bogăţiile naturale ale Daciei, mania ce avea
Roma d'a coloniza, şi politica ei d'a strămuta locuitorii provinciilor dobândite, și a nu lăsa indigenii să vadă locurile, ce
le-ar fi putut păstra suvenire și inspira revoltă ; dorința lui Trajan d'a vedea înflorind. provincia ce purta numele lui și care se
făcuse domeniii chiar al lui, precum se vede şi din medalia de
bronz, bătută de Senat cu tipul Daciei şi cu legenta, Dacia Augusti, Provincia, făcură a se aduna aci may multe colonii de
cât
în tote cele alte provincii romane. Istoricul Dion observă, că după
împărțirea ce a făcut August în domenurile poporului Roman și
ale Impăratului, naţiile și provinciile subjugate în urma astei
împărțiri, nu mai făceaii parte a departamentului Roman, ci al
Impăratului și se guverna de locotenenţi, iar nu de Pretori și
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Proconsuli, afară numai de schimbările ce făceaii Impăraţii ei
însuși din când în când. Tâte contribuiati ca Dacia să fie locul
tăgăduinţei pentru Romanii din tot Imperiul și să se adune aci o
populaţie mare. Trajan dă dreptul de cetățân cu măini pline în
Dacia și voie legiunilor să'și însdre soldaţii. Acum Dacia nu mai
este captivă, nu mai este r6bă-a Romei, este Augustă ca şi Roma,
este fiica Romei.
i

Cesar Bolliac.

!

SGÂRCITUL

Peste un rîă lat și mare
Și repede curgător
Vrând să trecă-un 6re-care
Sgâreit Wargint Yubitor,
Mergând pe punte, se pare
Unde-a călcat n'a vădut,
Căci, smintind din întâmplare
Un pas, în râti a cădut.

Şi 'ncepu să strige 'n apă :
Vai de mine, mă "nec, mor !....

.

„Vino lumăde mă scapă
Dă-mi mână de ajutor!
a

Un pescar din întâmplare
Care-aprâpe s'a aflat
Alergând spre-a lui scăpare
Iute 'n rîi s'a aruncat,
Şi cu multă ostenâlă
Spre el degtab înotând -

-

1 Cesar Bolliac S'a născut la 1813 şi a murit la 1881. A fost în armată,
apoi, lăsând armata, se ocupă de literatură, A fost cunoscut ca diarist, A
scris în prosă şi în versuri.
C.

2464.

-

7

-

L'a ajuns într'o elipeală
Curaj dându-i și strigând :
— Dă'mi încoce mâna frate,
Intinde-o mai degrab
Să te scap de înecare,
Aibi curaj și nu fii slab!
sia

EI, dă-mă augind prin unde,
Prea amar s'a supărat
-— Nu-ţi daii nimic, îi răspunde
Şi n adânc s'a cufundat.
Anton Pann

„III, TRANSFORMAREA DIALOGULUI ÎN.
NARAŢIUNE
Transformarea dialogului în naraţiune este fârte folosi-

tore,pentru că schimbă cu desăvârşire forima,şi pentru-că,

schimbarea

totală

a formei este aprâpe

o creaţiune,

adică o composiţiune.
La sehimbarea dialogului în naraţiune se păstreză numai fondul, adică numai faptul care voim să-l descriem
ori să-l ar&tăm prin scris, iară forma este nouă.

Pentru a schimba un dia
în log
naraţiune n'avem de fă-

cut alt de cât să citim întregul dialog, ca să găsim fondul
sau faptul principal şi apoi, îmbrăcând acest fond
cu Cuvintele nâstre, să'l arătăm în formă de naraţiune.

Schimbarea dialogului în naraţiune nu este la urma ur-

mei de cât un exerciţiii de resumare ; iată pentru ce
exer-

ciţiile de resumare sunt de folos pentru composiţiune.

—
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MODEL DE TRANSFORMAREA DIALOGULUI IN
NARAŢIUNE

CINE ADUNĂ FOLOSESCE
(Dialog)

-

— Dâmne, unchiule, lung mai este drumul şi căldura te omâră.
— Lung, băete, dar ce să facem ? Dar uit'te jos, văd nu sciii ce
strălucind.
— E o poteâvă, unchiule.
— Apoi de ce n'o ridici s'o iai?
— Dar la ce ? Pe căldura asta nu face să te mai plecă jos pen-

tru-o vechitură.

— Atunci o ridic ei, băete.
— Treaba Dumitale.
%

*

— Dar de ce te opresci aici, unchiule.
— MB duc, băete, aci la casa asta la un fierar, căci am trebuinţă de ceva. Tu aștâptă-mă aice și apoi vom merge mai nainte.
x
: — A găsit fierarul, unchiule ?
— Da, băete.
— AN găsit şi ce căutai ?

— Da, am găsit, de-acum haide la drum.
%

— Dar la casa asta de ce te opresciă unchiule?

— Aci, băete, șâde un grădinar şi am de vorbit ceva cu dinsul.
— Dar nu stai mult? Oră pot să merg şi ei?

— Ba, tu stai și așteptă-mă aice ; ei viii curînd.
%
kk

— Lit'te unchiule am mai găsit o cireșă.
— Bine, dar ce-ai făcut cu dînsa?

—
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— Am mâncat'o. Pe căldura asta și pe drumul acesta așa
de
lung când iai o cir6șă în gură, pare că te mai învie, te
mai ră-

_ Goreşce.

„—

Câte cireşe al găsit până acuma ?

— P'apoi șciii eii! Am găsit multe.

— Soii tu că cireşele astea sunt de la mine din traistă
? Ei le
dădâm drumul la câte una și tu le luai.
_— Dar de unde le ai D-ta?
— Le-am cumpărat de la grădinar.
— ŞI ce-ai dat pe dinsele ?
|
— Am dat banii care i-am luat de la fierar mai adinedr
ă când
i-am vîndut poteâva care am ridicat'o de jos, și pe
care tu n'a

Yrui-so ridici.

ă

— Vra să dică, unchiule, cireșele aii fost la D-ta
și pentru că
te-ai plecat D-ta odată după potcâvă a trebuit ca
eti să mă plec de

o sută de ori după cireşe ?

— Trâba ta.

CINE
E

ADUNĂ FOLOSESCE
( Naraţiune )

Un băiat impreună cu unchiu-s&it merg
ea la un drum
lung, vara pe căldură mare.
Pe drum ei găsesc o potcâva.

Unchiul dice băiatului s'o ia. Băiatul nu
vrea, dice că

nu face să se plece pentru o vechitur
ă.

Unchiul ia poicova
şi, mai încolo pe drum, o vinde la
un fierar, iar mai departe, pe banii luaţi
de la fierar
cumpără de la un grădinar cireşe.
Băiatul n'a sciut nici de vindarea pote
ovei, nici de
cumperarea, cireşelor.
o
Mergend mai departe pe drum, unch
iul, din când în
când tot lepăda câte o cirşă, şi băiat
ul, cum vedea cir6şa, o

ridica şi o mânca.

|

—

După
chiul îi
că dacă
ori, cum
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ce se plecă băiatul nu mai sciă de câte ori, unspune de unde sunt cir eşele, şi-l face să ințelâgă
lua poteova, se pleca numai odată, nu de atâtea
s'a plecat după fie-care cireşă.

ESERCIȚII
Elevii vo» preface în scris următorele dialoguri în narațiună
:

BRICEGUL ŞI CINSTEA
— Uite, Petre, ce trumos briceg am găsit.
— Bravo! Bricâg cu două limbi şi cu plăsele de sidef!
— Când vom merge mâne diminâţă la șcOlă, să-l arătăm la ceiValţi școlari din clasa nstră.
— Da, să-l arătăm. Bi mă prind că nimene nare aşa briceg.
— Sei ce? Haide acuma colea, alăturea de drum, în pădure,
să ne tăiem cu acest briceg câte o vărguţă de alun.
„— Haide. Dar uitte un om vine încâce spre noi și merge cu
ochii cătând în jos pe drum; 6re n'o fi omul care a pierdut bricâgul ?
— Seiii eti, pote. Hai să-l întrebăm.
— Haide.
— Cs cauţi, nene?
— Un bricâg.
— Cum era?
— Apoi cum să fie. Era cu două limbi, şi cu plăsele de sidef.
— Uite, noi lam găsit.
— Ri? LPaţi găsit. Acesta e.
Bravo! Să vede că sunteți băeţi cinstiţi. „Cinstiţi să fiți cât veți
trăi şi cinstit să vă fie nâmul.

—

poi
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câini

— Sci ce, măi Grivei? Până acuma ne-am ostenit destul alergând mereii afară porcii care veneaii în curte să mănânce porumbul
stăpânului. Uit'te ușa deschisă, haide să intrăm şi noi în casă colo,
să căutăm şi noi ceva de mâncare, lapte, brânză, ori ce-ofi.
— Nu, bre Codosule ! Fii nu voesc. $menii aceștia la care trăim
noi sunt forte buni și miloși, ne dai tot-d'auna mâncare cât ne
trebuesce, ne alintă, ne mângâe, se jâcă chiar cu noi: cum îţi
trece ţie prin minte să le facem stricăciuni prin casă ?!...
— Ce stricăciuni ? Haide, eii mă due în casă.

— Du-te, dar să nu-ţi pară ră.

|

— Asleii! Vai! Vai!
— Ce e, bre lupule?

— Ma bătut, măi Grivei.
— Cine ?
— Stăpânul nostru ma găsit cu capul întm'o putină cu brânză
și mi-a dat o bătae!..
—. Să-ţi fie de bine!

CÂINELE

-

|

«Cât îmi sunt de
Cumjlupiă, urșii,
Care cred despre;
De se

ŞI CĂŢELUL

urâte unele dobitâce,
leii și alte câteva, !
sine, că preţuiesc ceva!
trag din n&m mare,

Asta e o întomplare |

ZZ

Şi eii pâte sunt nobil, darțs! o.ar&t nu'mi place.
Omenii spun adesea jeă” n ţări civilisate,
Este egalitate

— 103 —

Tşte iati o schimbare, și lumea se cioplesce)

pe“Numai pe noi mândria nu ne mal părăsesce.
„Cât pentru mine unul, fiesce cine scie,
C'o am de bucurie)

_

Când t6tă lighi6na măcar și cea mai prâstă,
Câine sadea îmi gice, iar nu domnia-vostră.»
Așa vorbea deună-di c'un boii 6re- -care,
Samson, dulăii de curte, ce latră fârte t

[

=

Căţelul Samurache, ce şedea la o parte

Ca simplu privitor,
Audind vorba lor,
Și că nu ati mândrie, nici capriţiă deșarte,
S'apropiă îndată
Să şi arate iubirea ce are pentru ei:
«Gândirea v6stră, gise, îmi pare minunată
Și sentimentul vostru îl Stimez, fraţii mei.»
N
«Noi fraţii t&i, r&spunșe Samson plin de mânie AY
Noi frații ti, potae ?2
"O să'ți dăm o bătae
Care s*o pomenesci.
- Cunoscă tu cine suntem, și ţi se cade ţie,
Lichea nerușinată, ast-fel să ne vorbesci ? >
— «Dar diceaţi...» — «Şi ce'ţi pasă? Te întreb eti ce Qiceam
devărat vorbiam,
Că nu iubesc mândria, și că urăsc pe leă
Că voiii egalitate, dar nu pentru căţei.»

Acesta între noi adesea o vedem
Și numai cu cei mari egalitate vrem.
T

Gr. Alexandrescu.

2

N

IV. TRANSFORMAREA
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NARAȚIUNEI

IN DIALOG

Exerciţiile de transformarea naraţiunei în dialog, sunt
mai folositâre dar şi mai grele de cât transformarea dialogului în naraţiune ; căci transformarea dialogului în
naraţiune este un fel de resumare, însă transformarea

naraţiunei în dialog este o amplificare şi încă o amplificare grea, pentru că cere nu numai a se adauge, ce sar
mai putea, ci să se împărțescă totă povestirea la două
sau mai multe persâne in aşa mod că fie-care să spună
numai lucruri de acele de care crede, sau de care vrea

să arate altora că crede. Fie-care om vede lucrurile în
felul lui, de pildă unuia îi plac mere, altuia pere etc., şi
fie-care — dacă este om cinstit — spune aşa cum îi place
sai cum ar trebui ca să-i plucă, de-aceea după vorbă să
cunosc Omenii, pentru că alte lucruri îi plac unui tînăr,
altele unui bă&trân, etc., şi dacă am tace pe cine-va să
spună acum una şi acum alta n'am mai cundsce cine e el.

MODEL DE TRANSFORMAREA
IN DIALOG

NARAȚIUNEI

VULPEA ŞI RACUL
(Naraţiune) .

„O vulpe alergându-se prin iarbă, după o găinușă de câmp, cade
într'o lupărie, adică într'o grâpă de cele ce fac Gmenii ca să
pringă lupi.
In gr6pă, însă, iată că dă de un rac care căquse și el din întâmplare şi care o într&bă de ce-a căqut ea și dacă scie vr'un meșteșug
ca să iasă îndărăt, afară.

—
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Vulpea dice că scie un sac și-o traistă de meșteșuguri şi-apoi
întrebă pe rac dacă scie și el ceva.
Racul dice că scie numai una şi bună.
Vulpea îl într6bă care este aceea una și bună.
,
Racul o chiamă ca să-ă spună mai de-aprpe, şi când vulpea se
apropie de dânsul, el, hai, se prinde cu piciorul lui cel ca fârfeca
de botul vulpei ; iar vulpea de spaimă scutură odată din bot și-l
aruncă tocmai sus afară din grâpă.
După ce s'a vtqut afară, racul începu să mârgă și să-și vagă de
run, iară vulpea îl întrebă ce să facă ea acuma ca să iasă.
Sciţi ce dice, însă, racul?
Racul îi spune vulpii ca să pună sacul și traista una peste alta,
să se urce pe ele și să iasă afară.

VULPEA
“

ŞI RACUL

(Bialog).

— Valeu!
— Ce e? Cine este?
— Eu sunt, jupâne race.
— D-ta eşti, jupânâsă vulpe ? Dar de unde vii aşa de repede ?
|
— Uit'te, voiam să prind o găinușă de câmp şi, alergând

după dânsa, am cădut în lupăria asta, în gr6pa asta pe
care ati făcut'o 6menii ca să prindă lupi într'insa..

— Apoi, jupân6să, uit'te din intemplare am cădut şi
eii ; dar, mă rog, d-ta sciivr'un meşteşug de eşit de aice?

— Eu? Eu sciiiun sac şi o traistă, dar d-ta?
— Eă sciă numai una şi bună.
|
— Care e aceea una şi bună?
— Dă-te mai încâce să-ţi spun.
— Aolei! Te-ai prins cu fârfeca ta de la picior tocmai
de nasul mei !

-
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— Sci.
— Cs!

— Să-ţi fie de bine cumătră, ai strănutat şi ai scuturat

din bot aşa de bine că m'ai aruncat toemai afară din gropă

şi am scăpat.
—
— Văd! V&dq fârte bine, dar să-mi spui acuma ce să fac

eu ca să scap, să ies de-aice.
— D-ta? D-ta acuma, uit'te, pune sacul Şi traista d-tale
de meşteşuguri; sue-te pe dinsele şi ieşi afară.

EXERCIŢII
Elevii vor transforma în dialoguri următorele narațiuni :

CÂINELE ŞI LUPUL
Y

Un câine gras și sdravăn, de la un gospodăr bogat, scăpând înto n6pte din legătore, să duce să se plimbe. -

La plimbare se întâlnesce cu un lup slab şi prăpădit, pare-că

ar îi fost ofticos.
Intâlnindu-se ei, câinele îl întrebă pe lup ce umblă, ce caută
și de nu cum-va e bolnav, că par” că ar fi eșit dintr'un spital.
Lupul îi răspunde că după hrană umblă,și se plânge că vremurile sunt așa de grele și lupii s'aii înmulţit așa de mult în cât aii .
ajuns să se mănânce unii pe alții, oră să piară de fâme. Tâte aceste
lucruri le spune însă cu atâta durere în cât i-se face câinelui milă

de el și îl îndâmnă să mârgă cu dînsul să intre în slujbă la, stă-

pânul lui și acolo o să aibă mâncare de ajuns și de întrecut și o
„să se facă așa de gras cum e și dinsul.
.
Lupul se prinde să m6rgă, şi chiar pornesc împreună, dar mergând vr'o câţi-va paşi, când să uită la câine, îl vede cam ros la
gât și-l întrebă de ce părul de pe gât la dinsul e mai scurt de cât

“pe spate. -

|

—
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Câinele îi răspunde că acâsta e din pricină că diua stăpânul îl
ţine legat și legătârea îi râde părul.
Audind acestea lupul, se întârce înapoi, dicând că mai bine
primesce să rabde de f6me de cât să trăi6scă. legat.

MĂGARUL LA POD
Un om ducând un măgar de căpăstru, voia să trâcă un pod.
Măgarul, însă, nu voia nici cu un chip: cu cât omul trăgea mai mult înainte, cu atâta el trăgea mai tare înapoi, pare că ar fi vorbit amândoi şi când gicea omul da el dicea ba.
Vădând omul că n'o pote seâte la capăt cu măgarul, după ce să
satură de tras înainte de căpăstru și de bătut; văqând că măgarul
caută numai de cât să'i facă din potrivă, îi vine, nu sciii cun, în
gând de se dă îndărătul măgarului, îl apucă de câdă și începe a-l
trage.
”
Măgarul văgând că-l trage îndărăt, pentru ca să-i facă omului
necaz, S'apucă de tras înainte spre pod. Tot ast-fel, trage măgarul
spre pod şi omul înapoi, până când, la urmă, omul dând drumul
de c6dă, măgarul o rupe la fugă şi trece podul. -

RACUL, BROSCA ŞI ŞTIUCA
Racul, brâsa şi cu știuca .
Intr” di s'aii apucat
|
De pe mal în iaz să ducă
Un sac cu grâii încărcat.
Și la el toţi se înhamă ;

Trag, întind, dar iaii de samă
Că sacul stă neclintit,
Căci se trăgea neunit :
Racul înapoi se da,

-

—
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_Brâsea tot în sus sălta,
Știuca fârte se isbea
Și nimie nu isprăvea.
Nu sciii cine-i vinovat,
Insă pe cât am aflat
Sacul în iaz nu s'a tras,
Ci tot pe loc a rămas.
AL. Donici !

B— PREGATIRI SPECIALE ASUPRA FONDULUI
Exerciţiile de pregătiri speciale asupra fondului composiţiunilor privesc conţinutul, adică materia composi-

ţiunilor, cu alte cuvinte privesc chiar lucrurile şi japtele
despre car e se vorbesce în composiţiuni.
Pentru ca să începem aceste exerciţii, trebue mai îniâiu să vedem care pot fi lucrurile şi faptele asupra căvora să pot face composiţiuni. Despre aceste lucruri vom
învăţa însă mai departe in clasa III, acuma ne oprim la
ceea-ce am învăţat asupra formei.

CAPIT. III
MICI COMPOSIŢIUNI
- Cel mai uşor fel de composiliuni sunt imitațiunile,
adică acele composiţiuni cari se fac luând drept model
altele făcute de alţii.

Sunt două feluri de imitaţiuni:
1) unele care imiteză numai fondul punând formă nouă ;.
2) altele care imiteză numai forma punând fond noi.
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Noi până

acuma

ne-am

exercitat

mai

mult

asupra

formei, de aceea şi composiţiunele care
le vom face acum
vor fi de cele care se imiteză numai fondu
l, iară forma.
punându-se nouă.

EXERCIŢII

DE COMPOSIȚIUNI
DE IMITAT

SAU MODELURI

Pentru, fie-care din aceste modele, elevii
vor face câte o compo_sițiune în prosă, luând ca material subie
ctul pe care-l dăm după.
fie-care model :

1. ŢERANUL ŞI PESCARUL
Un țăran la târg se duse
“Pesce vrând a-și târgui,
Ş'alegându-şi un crap mare,
Fără altă cercetare
Serios pe loc se puse
La câdă a-l mirosi.

Pescarul l'astă vedere -

Răbdarea de tot perdând
Dice rîqând :.

— Om ciudat ca tine, vere,

Nam mai văqut de când sunt
Pe ăst pămînt,
Nici aşa minte nerâdă
Să miroşi pescii la câdă!
Vrei să afli de e prâspăt, mirâșe-l la
cap, creștine

Că el de la cap se strică, și o scie or% și
cine.
— Despre cap, dise țăranul,
Nici mai este de vorbit,

>

—
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Căcăo seiti, o sciii, sermanul
Că de mult a putredit;
Vream să văd încai la câdă dacă este precum spun,
Căci se pote de 'ntâmplare să r&mâe ce-va bun.
Bălăcescu,

Subiectul de desvoltat : Cine-va cumperând nisce
buânzeturi sau. cârnaţi, dă câinelui sei să le guste;
ice că vrea să vagă dacă-i plac măcar câinelui.
2. RUSUL LA DRUM
Nu sciăi unde rusul alerga grăbit,
Dar pe-un drum pe 'ncunjur fost'a nimerit,
Şi mergea s&rmanul și mergea, mergea
Numai drum în ochii altă nu vedea.
Cine-va v&dându-l întrebă: — Dar unde
„Mergi așa cu grabă? — Rusul îi răspunde
În cotro se duce și că se grăbesce.
Cel-Palt vrându-i bine, stă și-l sfătuesce:
— Du-te ia pe-aice că-i aprâpe tare,
Pe-acolo e 'ncunjur, e cu depărtare!
— Se 'nţelege lucrul! Ast-fel trebuesce
Cum departe-i locul, lung și drumul este.
|
— Nu-i așa. E 'ncunjur, nu m'asculţi ? — Ascult,
Asta nu-ă pricină, dar de mers e mult.
— Mult, pe-acolo este, dar pe-aice nu-i_

Inţelegi acuma ? Ce te facă tehui ?
— Inţeles, dar ș'apoi dac'am înţeles?
Merg eii tot pe-aice, că tot am de mers...

—
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Subiectul de deseoltat : Unui băiat cam sărac i-a dat

într'o di un unchii

al lui nisce bani şi el umbla

aceea ca să-i cheltuiască,
vescă odată.

după

dicend că tot are să-ă ispră-

3- GRIERUL ŞI FURNICA
Greerile ?n desfătare,
Trecând vara cu cântare,
De odată se trezesce
Că afară viscolesce
Şi mâncare el nu are. .
La vecina sa furnică,
Alergând cu lacrămi pică

Şi se râgă să-l ajute

Cu grăunți să-l împrumute,
Ca, de fâme să nu mâră,
Numai pân! la primăvară.
Furnica l'a ascultat,
Dar ast-fel a întrebat:
«Vara, când eii adunam,
Tu ce făceai 2» — «Bă cântam,
In petrecere cu toţi.»
«AI cântat? Imi pare bine;
Acum j6că, dacă poți;
Iar la vară fă ca mine !»
AL, Donici

Subiectul de desvoltat: Un şcolar se plânge cătră un

altul că vine esamenul şi dinsul

a rămas

ne-invățate, apoi îl întrebă ce să facă el.

4. GÂNSACUL ŞI MAIMUȚA.
O maimuţă mică se afla odată
Coborită-în curte d'al ei lanţ legată.
Păsările curţii împrejurul săă .
In intimitate se-învârtia merei.

cu materiele
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Un gânsae găsesce sub un pom o nucă
Şi la. ea al6rgă ca să o aducă.
«Iată, dice, dragă, lucru prea ciudat,
«Că curcanul spune că-i bun de mâncat;
<Cercai în tot chipul dar nu îuă în stare
«Ca să bag pe gușă o nucă așa mare.»

Agera maimuţă iute o apucă,
-

Cu o pietricică sparge mica nucă,
Şi mâncând'o gice : «Vedi, dragă gânsace,
Află de la mine tr6ba cum se face;
Dacă vreă să capeţi lucrul ce viseză,
Cată ceva trudă să-ntrebuințezi.» :
Gh. Sion

i

N

Subiectul de desvoltat : Doi
ban de aur şi vor să-l schimbe
„le e lene să se ducă până la
imtâlnind un străin mergând

băeți găsesc pe drum un
ca să-l împărțescă, dar
han ca să-l schimbe şi
spre han, îi l-a dat să-l

schimbe el. Streinul nu s'a mai întors.
5. GÂSCILE
Un
De
De
Nu
Fă
Le

ţăran la târg ducând,
dinapoi c'o prăjină,
gâsce un cârd;
pot sei din ce pricină,
cea mai mică cruţare,
gonea cu defăimare !

Sta făcut cunoscut
- 1 Gheorghe Sion s'a născut la 1830,în Hârşova.
a reuşit mai bine
şi
Zbesii
scris
a
prin traducerile unor piese de teatru;
.
române
ei
Academi
al
în Zăbule, Este membru
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Se vede, că a lui grabă era ca să
ea preţ mare.
Apoi noi scim forte bine, că inte
res unde-avem,
Acolo nu numai gâsce, dar nici
6meni nu cruțăm ;...
Şi dar pe țăran nu învinovăţese.
Gâscele însă alt-fel acâsta înţelegea,
Căci întâlnind pe drum ele un călă
tor ce trecea,
Pe ţăran așa pîrăsc:
«Unde s'aii vădut în lume gâsce mai
nefericite,
Şi de un ţăran ca acesta mai osîndite
,
Gonindu-ne cu prăjina ca pe nisc
e pasări prâste,
Şi bătându-ne la câste.
Şi nu scie el țăranul căi dator să
ne cinstâscă :
Căci nâmul nostru se trage din cârd
ul acel slăvit,
Ce Roma odinidră ati mântuit,
Ah! când ar putea el să cetâscă,
În istorii, şi să vagă Romanii vech
i cât serba,
Acele gâsce proslăvite, şi câte serbări
le da.»
|
Atunci le-aii dis călătorul: «ati Şi
voi să fiți serbate,
Ca acele gâsce onorate ?»
— Dar dumnâta n'aă cetit ce aii fost
strămoșii noștri ?
— Mie îmi este sciut,
Că Roma s'aii. mântuit de către stră
moșii voştri ;
Insă vr6i să sei : voi ce ați făcut ?
— Noi nimica: dar strămoșii n'aii făcu
t destulă trâbă ?
Lăsaţă pe strămoși în pace, de dinșii nime
ni nu "'ntr6bă.
Căci ei după a lor fapte și plata şi-ai
ă primit ;
Iar voi iubitelor mele sunteți de frip
tură bune,
Și puful vostru de perini moi, trufaşe
de dormit,
Și nu vă mai lăudaţi cu strămoșii
r&posaţi,
Dacă voi nimica nu însemnați.
S'ar putea fabul'acâsta mai pe larg
a o vă spune,

Dar mă tem gâscele să zădărese,
Și de tot să le mâhnesc.
|

|
„O. 2164,

-

.

PE
_

C. Stamati,
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Subiectul de desvoltat: Nisce şcolari rămaşi repetenți se mândriai, faţă cu alți şcolari de la altă şcolă,
dicend că şedla lor e cea mai bună, şi profesorii lor cei
“maă îmvețați. Atunci şcolarii cei-lalți ai, rugat pe un om
să-i judece. Ce-a dis omul.

6. BRAGA
Braga dulce audise
Faima ce se răspândise,
Că vinul de Drăgășani,
Chiar de nu e de mulţi ani,
Capstă dulceţă mare
Preumblându-se pe mare. .

Şi ajunge ?n Țarigrad
Pusă 'n donița de brad.
Dar cu ce s'a folosit
Braga ce-a călătorit ?
C'o acrime și mai rea
In cât nu se putea bea!

Ţise ea în gândul săi,
Apoi intră "ncetișor
C'un Bulgar într'un vapor,

Merg să caute lumine,
Şi se 'ntore, ca vaă de ei,
Mai proști şi mai nătărăi !

Câţi neroqi prin țări străine

«Să călătoresc și ei !»

Gh, Sion.

Subiectul de desvoltat : O muscă lacomă, obrasnică

şi mândră s'a dus de la țară la oraş ca să trăiască

mai,

bine, dar la oraş a dat peste hârtiile otrăvite şi a pierit.
De cel răi unde e bine?

*

*
%

(Din modelele următore eleviă îşi vor scote ei subiectele asupra
cărora vor face composiţiună].

7. MOMITA ŞI DOUE MÂŢE
Şi iată că la momiţă

In a momiţelor țară

Se arată două mâţe,

Ce mai nu are hotare,
Ia
Odată judecătore
care
Era o momiță
Chibzuia cu scumpătate

_|

Zgâriete încruntate
In prigonire de morte,
Părăsind a lor locaş

—'115 —
Una strigă: «Socotesce,
«Cașul eîi l-am fost ochit.»
Alta ţipă : «Hotăresce,
«Cașul eii l-am dobândit.»
<Staţi !» le dise lor momiţa
«In cumpăna de dreptate
«Se va lămuri fiinţa
«Pricinii de caș urmate.»
Apoi cașul drept în două
Rupându-l ea prea frumos,
A pus întru amândouă
Cumpene câte un boţ;

Dar când cumpăna ridică,
Vede c'o parte-i-mai mică ;
Mușcă, cârcă chibzuesce,
Şi bine nu nimeresce.
Acum partea cea mușcată
Nu trăgea cât ceea-laltă,
Mușcând iar din acea grea,
'Toemai drept nu nimerea.
Şi aşa până 'n sfârşit,
Tot în cumpene a tras,
lar mâţele s'aii trezit,
Că din caș n'a mai r&mas.

)

Al. Donici

8. DOUE

POLOBOCE

Un poloboc cu vin
Mergea în car pe drum încet și fârte lin,
Tar altul deșert, lasă că venia mai tare,
Dară și hodorogia,
Făcând vuet mare,
In cât trecătorii în lături fugia :
Atuncă când el nici un folos nu aducea.
%

Asemine în lume

Acel ce tuturor se laudă și spune,
In trebi puţin sporesce,
Tar cel ce face

Și tr6ba-și face,

Acela tot-d'auna mai sigur isprăvesce.

ii

AL. Donici

—
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9. STICLETELE ŞI CIOCÂRLANUL
„Un sticlet s'a, fost prins în laţ cum era mai răi,

Și disperat cu totul, de mârte se bătea ; *

|

Iar ciocârlanul meii
De el încă ridea,
Dicând: «Ce nătărăii ;
Se pâte, diua mare
Să cagi în laţ așa de tare ?
Când eii n'am frică
De

nimică,»

=

Dar învârtindu-se pe lângă sticlețel
S'a prins în laj și el.
Vegi! ! după faptă plată,
Să nu mai rîqi de mine nici odată!
Al. Donici

10. LUPUL

— «R&mâi stinătos, vecine !
A. dis lupul către cuc,
«Aceste ţări de răii pline

Le părăsesc și mă duc.
Nu mai pot trăi aice,
De om câine prigonit:
In Arcadia ferice
Este codru de trăit,

Unde aurita vreme
Imp&răţesce deplin,
Unde lupul nu se teme
De năpăstiile ce-i vin,
Acolo nu sunt răsbse,
Toţi în pace vieţuese :
Omul este blând ca, Gea,
Iar câinii nică hămăese.»

ŞI CUCUL

— «Cale bună, măi vecine!
Dar te rog să-mi spui curat:

Năravul nu-ţi iei cu tine?
Şi colții i-ai lepădat?
— «Să-i i lepăd? da cum se

„—

[pâte b

<Apoi ţine minte, frate,

Că la viitârea iarnă
Ai să r&mâi fără blană.»

Și așa s'a întâmplat,
Precum cucul i-a cântat.

Intre 6meni iar sunt unii
Cu colţi de lup înzestrați :
Ori în care parte-a lumei

E vor fi tot ne'mpăcaţi.
Al. Donici

—
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ZMEUL

"Un zmeii cu câdă lungă și cu sbârniitâre
De tot răsunătâre,
Văgându-se odată sub nouri ridicat,
La Huturul din vale, acestea a strigat :
“<Sburdalnică fiinţă !
«Tu care t6tă qiua cu-atâta ușurință
«Alungă tot după floră;
«De ce nu cuteză 6re să te ridică ca miine,
«Să r&spândesci în aer mirare și fiori ?
«Mi-e milă, Qăă, de tine,
-«Căcă în întinsul spaţii, abia te mai zăresc !»
— «0, nuţi mai fie milă, lui fluturul % dice,
ă
«ii sârta-ţi n'o doresc:

«Tu sboră legat, .
«Fii liber mă desfătez aici.
«De flori înconjurat;
«<A ta sbârniitură e o șarlatanie,
|
«Chiar starea ta atârnă de vânt și de copii;
«In fine tu eștă-jucăriă,
«las eii sunt dintre viă !»
Aşa şi dintre 6meni sunt
Ce sbârnâesc, se'nalță cât
Iar cum a lui suflare ori
Cu vântul cad

șarlatani, sunt zmei,
vântul lor le bate ;
stă, ori se abate,
și ei.
Al. Donici

12. CATÂRUL CE-ŞI LAUDĂ NOBILITATEA
'Catârul unui părinte
:Cu prâstele lui euvinte
Nobleţa, îşi lăuda:
Dicâna fără încetare,
:Că de o virtute mare :

Exempluri mumă-sa da,
Că ea a fost la răsbâie,
Că la cutare bătae,
“Singură a biruit,
“Și că Pa ei privire,

=

Ori-care om cu simțire,
De tot rămânea uimit,
De aceea, se cuvine
Omenii să i se 'nchine,
Domnul Catâr socotea;
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La lumină tot scotea.
Dar cum se sfârşi nobleţa ?
. Când îi veni bă&trâneţea,
La râșniţă el fu pus,
Unde, prost, în scăpătare,

De tatăl-săă măgar mare

Şi uitând a sa rea stare

EI aminte "şi-a adus.

|

Părintâsca "naintare

Gr. Alexandrescu..

_ CAPIT. IV
BUCĂȚI DE RECITAT
DAN, CĂPITAN DE PLAIU
(XV secul).

4
-

Frunză verde de mălaiii
Cine merge sus la raiii ?
Merge Dan, Şoiman de plaiii,,
C?a ucis el mulţi duşmani,
Un Vizir şi patru Hani.
Frunză verde lemn de braâ,.
Cine merge jos la Iad?
.
Merg Tătarii lui Murad
Caii ucis în gi de Maiii
Pe Dan Căpitan de Plaiii !

(Dinb'un cântec popular) .

I.
Bătrânul Dan trăesce ca Șoimul singuratic
In peşteră de stâncă, pe-un munte păduratic,
Privind cu veselie cum” sârele răsare
Dând viâţă lumin6să cu-o caldă sărutare,
Privind cu jale lungă cum s6rele apune...
Așa și el apus” aii din gile mari și bune!
Vechiii pustnic, rămas singur din timpul săi afară,
Ca pe un gol de munte o stâncă solitară,
„Dincolo de morminte el trist acum privesce
O tainică fantasmă ce "n: zare s'adâncesce,

—
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Fantasma drăgălașă a verdei tinereţi
Ce fuge de răsuflul gerâsei bătrâneţi,
Și dice: «Timpul rece apas” umărul mei.
«Şi cât m'afund în dile tot simt, că e mai greii !
«O! lege-a nimicirei, o lege nemil6să !
«Când, când s'a toci 6re a vremei lungă câsă!>
Apoi el pl6că fruntea şi cade în visare,
Iar munţii albi ca dînsul, se 'nelină n depărtare...
Ai timpurilor eroică imagină augustă,
Pe când era el tinăr, lumea-i părea îngustă
Pentru bine, şi largă, prea largă, pentru răi !
EL ar fi vrut'o bună ca bunul Dumnedeii.
„Decă îi plăcea să 'nfrunte cu dalba-i vitejie,
Pe cei cari din lume purtati biciă de urgie,
Şi mult iubea, când țera striga : la luptă Dane!
Să v&nture ca plâra oştirile dușmane.
Atuncă a lui mănie ca trăsnetul era,
In patru mari hotare tuna şi fulgera,
Iar ţera dormia'n pace pe timpii cei mai răi
Cât Dan veghia 'n picidre la căpătâiul ei.
Ades el pleca singur prin codri fioroșă,
In cară luciaii nâptea oțeluri şi ochi roși ;
Și dacă murgu-i sprinten da "n lături sforăind,
Vit&zul cu blândeţă îl desmerda grăind :
«N'aibi grijă, măi şoimane ! eii am şi duc cu mine
«O vrajă rea de dușmani și bună pentru tine.»
Și murgu-și lua calea, în linişte deplină,
Prin codri fără drumuri şi fără de lumină,
Iar vulturii carpatici cu sborul îndrăsneţ
Făceaii un cortej falnic eroului drumeţ.
Increderea înfloresce în inimele mari !
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Bătrânul Dan ascultă grăind doi vechi stejar
Crescuţi dintr'o tulpină pe culmea cea de munte . —
Ş'având ca o cor6nă un secol pe a lor frunte.
—-<0! frate, dice unul, un vânt în mied de npte
<Adusu-mi-a din vale lung vaet, triste ş6pte !...
<E sabie în ţeră ! ai năvălit Tătarii !

«acum în bălți de sânge își jocă armăsarii '»
— <Așa! răspunde altul, colo în depărtare
«Zăritam astă nâpte pe cer lumină mare !
<Ard satele române ! ard holdele m câmpii !
«Ard codrii!... sub robie cad fete și copii,
«Şi 7n fumul ce se ?nalță cu larme sgomotâse
«Sbor suflete gonite din trupuri sângerâsa !»
Bătrânul Dan aude, suspină şi nu crede.
Dar iată că pe ceruri din patru părți el vede
Trecând un stol de vulturi urmați de uli grămadă,
Atrași în orizonturi de-a morţii rece pradă.
Un fulger se aprinde în ochii lui pe loc.
«La luptă, Dane ! țera-i în joc, ţara-ă în foc !»
Bătrânul Dan desprinde un paloș vechii din cui
Şi paloșul lucesce voios în mâna luă;
|

Bătrânul Danpe sînu-i apasă a lui mână
Şi simte că tot bate o inimă română.

EI gice cu mândrie, nălţând privirea *n sus:
«Pe inimă și paloş rugina nu s'a pus.
«O Dâmne, Dâmne sfinte, mai dă-mi dile de traiă
<Pân” ce-oiii strivi toți lupii, foță șexpii de pe plai!
<Fă tu să-mi pară numai atunci paloșul grei,
«Când inima "ceta-va să bată ?n peptul mei ;

<Ş'atunci inima numai de-a bate să încete,

«Când voiii culca sub ţărnă a dușmanilor cete !»
Apoi el strânge chinga pe sdravenele-i șale,
ÎŞI face-o cruce, plâcă și se coboră n vale.

—
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In scurtele restimpuri, când, s6rele declină
Şi n6ptea-şi pune stema feerică, stelină,

E un momenţ de pace în care, neoprit,
Se perde doru 'n umbra amur gului măhnit,
Atunci zăresce ochiul minunile din basme,
Acele lighine. de tainice fantasme,
Care "ntre di şi npte apar în loc oprite
'Cu mantii lungă şi albe de-a lungul învălite.
Aşa apare. 'n şesuri măreţul om de munte
Călcând cu pași gigantică pe urme mai mărunte !
Nu sciti de el copacii tineri, crescuţi pe maluri,
Dar riul îl cunâsce şi scade a sale valuri
Să trâcă înainte vitâzul Dan la luptă,
Şi ast-fel tot el pasă pe cale ne 'ntreruptă
Pân” ce sosesce ?n sară la casa lui Ursan,

'Om aspru, care dârme culcat pe-un buzdugan,
Ursan, pletos ca zimbrul, cu peptul gros și lat,
Cu braţul de bărbat, cu pumnul apăsat,
E scurt la graiii, năprasnic, la chip întunecos ;
EI e de peste Milcov pribeag misterios.
Toţi cari sciti de dînsul, spun multe dar șoptind,
Şi cale de o zare îl ocolese grăbind,
De și-i place să erâscă sirepe herghelii
„ Resleţe pe întinsul câmpiilor pustii.

Pe vremea lui, sub ochii lui Ştefan Domn cel mare
e,

Intrând în dușmani singur ca vieru ?n stuhul tare,
A prins pe hanul Mirza din fugă cu arcanul ;
Iar Ştefan de la dînsul în schimb luând pe Hanul,
T-a dis: <Ursane frate! să-ți faci ochirea, râtă
«Și cât îi vedea zare; a ta să fie tâtă!»

—
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De-atunciă el stă de pază în mijlocul câmpiei
Şi nime nu s'atinge de zmeii hergheliei.
Drumeţul intră, gice: — «Bine-am găsit, Ursane !...»
Un aspru glas răspunde: — «Bine-ai venit, In0Ș Dane !
«Ce vânt te-aduse-aice ?»
— «Vânt răi și de jălire !
«Ne calc păgânii, frate, și ţera-ă la peire !
Ursan tresare, geme, s'aprinde ?n gândul săă.
Dan dice: — «De pe munte venit-am să te “ei,
«Să mergem.»
— «Dar! să mergem !» adauge Ursan,
Şi mult cu drag privesce grozavu-i buzdugan.
Apoi un corn apucă şi buciumă în vânt...

IV
De-odată se aude un tropot pe pămînt,.
Un tropot de copite, potop rotopitor....
Ursan cu al săii spe, în fund spre sâre cată

Şi văd sub cerul luciii, în zarea 'nflăcărată,
Sburând o herghelie de armăsari zmeioși
Cu câmele în vânturi, cu ochii scânteioși,

Şi 'nfiorând câmpia de-o aspră nechezare.
„Un voinicel în flâre pe un alb fugar călare
Îi mână cun harapnic ce 'n urma.lor pocnesce
Şi ca un șerpe negru prin aer se 'nvârtesce.
Ursan le-aţine calea și caii staii în loc.
Apoi către voinicul ce pârtă busuioc,
EI dice :— «Fulgo ! prinde-mi pe murgul cel ţintat;
«Moş Dan şi eii la Nistru ne ducem pe luptat !» +
— «Dar eii, întrâbă Fulga, ei să nu-mi cerc puterea ?»
— «Tu să rămâi aice, ca să-mi păzesci averea.»

—
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Frumos odor e Fulga ! şi naltă-e făptura !
„Sub genele-i uimbrse doi ochi lucesc ca mura
Şi părul să de aur în crețuri lungi se lasă
Ca pe strujanul verde un caer de mătasă.
El are glas puternic în gura rumedră
Și mers cu legănare de gingașă fecidră.
Ori cine-l vede 'n sâre cu pelița lui albă,
Purtând la brâii un paloș și pe grumaz o salbă,
Se 'ntr6bă : ce să fie, fecior de zmeii ori fată ?....
Voinicul e vitâza copilă-a lui Ursan.
Ea intră 'n herghelie cu pasul îndrăsneţ
Şi merge drept la murgul sălbatic şi rezleţ,
Dicând lui Dan ce ?n trâcăt îă dă povăţuele :
«Moș Dane ! tu cn-a tale și eii cu ale mele !»
Sirepul o zăresce, ridică narea 'n vânt,
Incruntă ochiul, bate copita de pămînt,
Sburlesce câma, saltă, în lături se isbesce;
Dar Fulga svârle laţul, de gât îl arcănesce
Şi repede ca gândul, s'aruncă ușurel,
Îi pune mâna ?n câmă şi 'noalecă pe el.
Gemând, el sare "n aer de patru-a lui pici6re,
Asvârle, se frământă, se spumegă ?'n sudâre
Şi în sbor plecând de-odată, nebun de grâză, murgul
S'afundă ?n largul spaţii şi spintecă amurgul...
|
Dar când steluța lunei apare viii la lume,
Copila se întârce cu murgul alb de spume
Şi dice: «lată calul! el scie-acum de îrâii
«Ca paloșul de mijloc şi mijlocul de brâii.»
Ursan cu drag răspunde: < Aibi parte de noroc !».
Apoi cu Dan bătrânul, ardând de mare foc,
Incalecă și 'n umbră dispar ca într'un nor...
Iar Fulga-i urmăresce cu sufletul în dor.

—
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E n6ptea înstelată, e caldă, liniștită !
Se pare că din ceruri pe lumea adormită
Plutesce-o lină, dulce, divină îndurare ;

Dar ea nu pote stinge avântul de turbare

Ce duce călăreţii pe 'ntinderea pustie,
„Precum doi spectri gemeni mânaţi de-o vije
lie.
Ei sbor tăcuţi sub ochii steluțelor trezite
In orizontul negru ce-i sârbe și-i înghite;
S'afund mereii în taina nopții, dar gândul lor
De mult e cu Tătarii în luptă de omor.

0 ţintă de lumină prin umbră viă îndtă ;
Ea cresce, se înalță pe zare ca o rotă
ȘI umple de văpae cereseile abisuri.
Păduri, movile, rîuri apar cădute ?n visuri,
Dar leulde la munte și vierul de pe vale
Nu văd prin vis de sânge de cât Moldova "n jale:

— <E roșie luna! gice din doi cel mai bătrân.»

— «E luna însetată de sânge de păgân !»
Răspunde cel mai aspru... Şi puii lor de zmei
Se duc trăgând doi spectri de umbră după er.
Se duc vârtej ca gândul plecat în pribegie,
“Se duc pân! ce-a lor umbră întinsă pe câmpie

Le trece înainte, şi pân” ce se lovesc

In ochi cu faptul qilei... atunce se opresc, .

Şi iată-i pe o culme nocturni călători
Lucind sub cerul palid în mantie de zori!
Ei lasă jos pe câstă să pască harmăsarii
Şi staii privind în vale cum fac pârjol Tătariy.
'Cincă sate ard în flacără pe câmp, şi fumul lor ”
Se 'ntinde ca o apă, plutesce ca un nor

—
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De-a-lung pe șesul umed, și sbâră sus în aer
Ducând cu el un vuet de larmă și de vaer,
Prin fum se zărese umbre iuginde, rătăcite,
Copii mărunți și mame și fete displetite,
Şi cai scăpaţi în fugă, și câni şi boi în turme,
Goniţi de Tătărimea ce calcă pe-a lor urme.
Ică, colo, se văd cete în luptă încleştate,
Mişcări de braţe gâle în aer ridicate,
Luciri de arme crunte pătate TOȘ cu sânge
Pe care-o ragă vie din sâre se resfrânge.
Apoi din vreme 'n vreme o câtă luptătore
Se "'mprăștie cu grabă lăsând cadavre 'n sre..
Iar lângă Nistru, multa urdie tătărâscă
Năprasnic se ucide cu glâta românescă.
Dan gice: «M&i Ursane! acolo e de noi!
«Acolo rîde mârtea în crâncenul răsboiii.
«Acolo să dăm prâșcă, sub ochiul cel de sus,
«Tu despre faptul gilei și eii despre apus,
|
«Şi cale să deschidem prin aprigul duşman...
«La lucru-acum fărtate ! la lucru, măi Ursan!»

— «Amin şi Dâmne-aiută!» Ursan votos răspunde ,
Şi n gl6tă fie-care ca viforul pătrunde.
VI

Ursan năval s'aruncă în n6gra Tătărime
Croind o pârte largă prin desa ei mulțime.
Sub mână-i buzduganul, unâltă de peire,
Ca un balaur face în juru-i o rotire,
Un cere de morte 'n care amar de cine-i prins!..
Sărmanu "'nchide ochii și sorele-i s'a stins !
In lături, înainte, în urmă-i totul mâre !
"Sbor crieriă din tidve sub ghidga sdrobitâre,

—
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și 'mprejuru-ă și ?n lături sem&nate,
cadavre cu capete sfărmate.
"'mpăcatul Ursan mereii lucrâză,
prin sânge mereiă înaintâză.

“Cu dînsul, Dan bătrânul, eroii întinerit,
Tot vine după paloș spre mândrul răsărit,
El intră şi se 'ndâsă în glâta tremurândă
Ca junghiul cel de morte în inima plăpândă,
Şi paloşu i ce luce ca fulger de urgie
Tot cade "n drepta ?n stânga şi tae "n carne vie...
Fug toţi și per din cale-ă!... el strigă: «Stee față
Cui place vitejia, cui s'a urât de vi6ţă! »
Dar nime nu mdrăznesce la glasu-i s'apară

Căci el se 'naintâză precum un stâlpde pară,
Și cine-l vede falnic, aprins, cu fruntea sus,
Îi pare că alt sâre se înalță din apus.
Şi ast-fel ambii 6speţi a morţii ne'mpăcate,
Cosesc la vieţi în flâre pe straturi sângerate,
S'ajung ei față 'n faţă prin apriga furtună,
Şi armele lor unde cruciş le împreună.
— «Noroc ţie, Ursane! »
— <Şi ţie, tot noroc!»
Dar n'a sfârșit cuvântul Ursan și cade "n loc
Străpuns de o săgâtă ce-i intră 'n pept adânc.
EI scapă buzduganul,să plâcă pe oblâne
Şi greii se prăbușeșce c'un gemet de pe cal.
'Tătariă ca zăvodii pe dinsul daii năval!
«In lături, Lifte !» strigă la ei vitezul Dan,
Punându-se de pază la capul lui Ursan.
Cu calu ?n mâna stângă, cu pala n mâna drâptă,
Ameninţând cu ochii Tătarii, mi-i aşteptă
Precum aștâptă zimbrul de lupi încunjurat
Să-i svârle cu-a lui cârne pe câmpul spăimântat. .
Dar nică gândesc păgânii să dee pept cu el.
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Căci paloșu-i năprasnic e vultur de oțel.
Retrași în jur de-o parte, nemernic, spărieți,
Ei scot din a lor arcură un vifor de săgeți,
Şi Dan lovit în coste, șoptesce cu oftare :
«Ursane ! pentru tine de-acum nu e scăpare! »
Dicând, el cade-aprâpe, se sprijină 'nt'o mână
Şi paloșul lui ţine în loc câta păgână.
O Dane Căpitane ! puterile-ţi slăbese
Şi norii pe de-asupră-ţi trecând se învârtese.
Tu mori... și Tătărimea s'apropie de tine!
Dar iată din pustiură un alb vîrtej că vine
Şi trece prin urdie ca printr'un lan de grâi.
E un voinic călare pe-un cal ce n'are îrâi;
Voinic, în brâii cu paloș și pe grumaz cu salbă:
E Fulga ce apare ca o fantasmă albă
Şi grabnic pe al ei tată răpesce din grămadă,
Apoi cu el dispare ca șoimul cu-a sa pradă.
Alah! răenesc Tătarii, cătând cu gr6ză "n urmă...
Dar ce văd ei de-odată, căti glasul lor se curmă ?
Ei văd curgând pe dâluri arcașii din Orhei
Ce vin cu-o falcă în ceruri, aprinși ca nisce zmei!
Un lung fior de spaimă pătrunde într'o clipă
Prin dâsa, Tătărime ce-i gata de risipă,
Şi toţă pe loc la fugă plec iute, se duc orbi
Cum plâcă din câmpie un nor întins de corbi.
Amar e de r&zleţul ce 'n urma lor xămâne,
Şi cade, mic saii mare, pe mânile române !
In faţă cu Românul nu-i milă, nu-i ertare,
Nică chiar în sîn de mamă nu pâte-avea scăpare.
O sciii de mult Tătarii, o sciiă de la bătrână,

Şi îug, nevrând s'asculte de șefi, de-ai lor stăpâni,

—
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“Tot omul vede mârtea ș'alergă
'nspăimântat;;.
Cel vii uită şi lasă pe mortul
ne'ngropat,
Şi făr” a 'ntârce capul se duce
ori-ce păgân
Că în umbra fie-cărui S'av
ântă un Român;

Iar Hanu-și smulge barba, îșă
rupe şalul verde.
“Privind urdia 'ntrâgă în clip
ă cum se perde,
Sub ochii lui în lacrămi, pe
câmpul cel de lupte.
Apar grămegi de leșuri, gră
medi de arme rupte,
De cai uciși, de care, de.cortu
ri risipite,
Şi tuiurile Ostei de 6ste pără
site.

O pas cumplit al sârteă : Tot
ce-i era de fală!
Cai, stâguri, cete mândre, stră
lucitâre arme,

Clădiri de visuri nalte, magie triu
mfală,

A fost de-ajuns o clipă ca totu
l să se dame !.

VII

Ghirai a trecut Nistrul în not
pe calul săii
Luâ

nd pe Dan rănitul ca pradă
și trofeiă,
El merge de se ?nchide în cort
u-i, umilit,
Precum un lup din codri ce-a
fost de câini gonit;
Trei dile, trei nopţi Hanul
nu gustă 'n suflet pace ;:
Intins ca un cadavru jos pe
covor el zace,
Dar când revine, palid, de lun
ga-i desperare,
In ochii lui trec fulgeră de
cruntă răsbunare,
El strigă să-i aducă sub cort
pe Dan bătrânul,
De și cuprins de lanţuri, măr
eț intră Românul!

— «Ghiaur ! dice Tătarul cu ini
ma haină,
<Ce.simte firul erbei, când câsa
e vecină?

— «Ea plâcă fruntea ?n pace,
răspunde Căpitanul,
«Căci are să renască mai fraged
ă la anul !»

—
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Ghirai cade pe gânduri lăsându-și
capu ?n pept,
Şi, îmblângindu-și glasul : «O Dan,
om înțelept !
<Te sciă de mult pe tine, cunosc
al tăă renume
<Din graiul plin de lacrămy orfanilo
r din lume.
«Pe mulți Tătari cuprins'ai de-ay
morţii reci fiori,
«Acum îţi vine rândul şi ţie ca să
mori.
«Privesce ! lângă ușă cal&ul te pând
esce
«Cu ștrângul și cu pala ce în mână-i
zîngănesce.
<Un semn, și capu-ţi sboră la cânt
și la vulturi,
<Şi sufletu-ţi se perde în lumea de
ghiauri.
«Dar însă "mi fac milă de ani şi de a
ta minte
<Gândind la bătrâneţa ce-apas” al mei
părinte
«Și vreii, cu daruri multe, pe tine a-te
erta
«De vrei tu să te lepegi acum-de lege
a ta !'»
Creștinul Dan, bătrânul cu suflet lumi
nos,
Inalț' alui statură şi dice maiestos
:
— «Ceablăul sub furtună nu scade
moșunojii !
«Ei Dan, sub vântul sortei să scad păgâ
n, nu voiii.
«Deci nu-mi convine viţa mișelnic
câștigată,
«Nică pata, făr'- de-logii în fruntea
mea, săpată.
«Rușinea-i o rugină pe-o armă
de vitez,
«Un verme ce mănâncă alb&ţa din
obraz.
«Cui place să roş6scă, roşâscă... ei
nu vreii,
«Nică pată pe-a mea armă, nică-de
obrazul mei.

<Alb am trăit un secol pe plaiul stră
moșesc

«Şi vrei cu faţa albă senin să mă
sfârşese,
«Ca dup! o vitţă lungă, ferită de ruşin
e.
<Mormîntul meii să fie curat și alb
ca mine!
<Aşa m'a deprins Ştefan, ușâră țărna
-i fie!
<La trai fără mustrare şi fără prihă
nie.
«Nu-mi trebue a ta milă, nu vreii a
tale daruri.
<Tu îmă întinqi o cupă mult plină de
amarură,
«Departe ea de mine !.. mai drept e ca să
mor!...
«lar dacă ai tu cuget şi-ţi pasă de-al mei
dor,
C.

2164.
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«<Ghirai ! mă lasă, lasă în ora morţii grele
.

«Să mai sărut odată pămîntul țărei mele
!»

— Umilit, Ghirai se seslă, cu mâna lui desfa
ce

Un6lta de robie sub care leul zace,
Cumplitul lanţ ce-l l6gă cu strânse nodu
ri sute,
Şi dice grabnic: <Tată, ia calul mei şi
du-te !»

Bătrânul Dan ferice se duce, Nistrul
trece,
Și în aerul Moldovei se umflă peptu-i
rece,
Și inima luă cresce, și ochi-i plini de
jale
Cu drag privesc prin lacrămi podba
ţării sale.
S&rmanu 'ngenuchâză pe iârba ce stră
luce ;

Işi pl&că fruntea albă, smerit își face cruc
e

Şi pentru tot-d'a-una sărută ca pe o mâște

Pământul ce tresare și care-l recu
nsce...

Apoi el se întârce la Hanul, intră 'n cort

Suspină, șovăesce și palid cade mort!

3

Iar Hanul, lung privindu-l rostesce cu durer
e:
«O Dan vitâz ! ferice ca tine care pere,
<Av6nd o viaţă verde în timpul tinereţei,
«Și albă ca zăpada în €rna bătrâneţei 1...»
:

V. Alexandri.

GRUIL-SÂNGER
'

«Ci-că a fost odată un hoţ nă<prasnic ce se numia Grui-Sân«ger. EI locuia întrun codru
în«tunecos şi omoritor, ce-i gicea
:
«Codrul-fără-visţă,,. ete, eto.»

(Poveste veche) .

CODRUL-FĂRĂ-VIEȚĂ

Cine-aă aflat în lume de Codrul-tără-vi6ţă
ŞI n'a simţit în suflet un crunt fior de ghiâță
?
In cea pădure veche, grozavă, infernală,
Cărarea-i încălcită și umbra e mortală,
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Şi arbori, stânci, prăpăstiă, şi ori-care făptu
ră
Tea forme urieșe prin negura cea sură,
Aspecturi fiorâse de pajuri, de balauri,
De zmei culcaţi pe dâmburi, de şerpi ascunși
în gauri,
De tâte-acele fâre povestice, de pradă,
Ce luna giulgiuesce cu alba ei zăpadă.
Copacii întind braţe lungi, amenințătore
vălțând pe tâtă culmea câte-o spânzurătre ;
și stâncile, fantasme ploșuve, mute, 6rbe,
Deschid largi, negre peşteri menite de a sârbe
„In umbra lor adâncă şi de misteruri plină
Pe omu "mpins de sârtă a pere din lumină.
In funduri de prăpastii se bat
Șide, care pârtă cadavre pe-a lor
Şi aburi într'amurgul din ele se
Ce în rouă sângerândă pe frunză

mereii de maluri
valuri ;
ridică
uscate pică,

Sai merg de se așâqă pe stânci, pe vîrt de munte

Ca palide vedenii cu pletele cărunte.

O crâncenă orgie de sânge, de crudime
Imbată umbra mută ce zace la desime,
Ş'ades în mied de n6pte s'aude prin tăcere
O surdă lovitură, un vaet de durere.
Apoi un sbor de vulturi și urlete hidâse
De lupi ce vin să 'mpartă a victimelor 6se,
Şi stranii, lung, satanice, un hohot ce răsună
Ca clocotul de codri, când cerurile tună.
Atunci păstorii sarbegi zăresc din depărtare
Ivindu-se pe munte o naltă arătare
Ce stă în dreptul lunei cu-o bardă gr6să n mână...

Și până "n giuă urlă dulăii de la stână.

Amar de cine intră prin ramurile dese

A codrului de morte ! Sărmanul, dacă ese,
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EI pare-un strigoiii palid zărit ca printrun vis,
Ce caută cărarea mormântului deschis...

Acolo-i cuibul spaimei şi adăpostul urei.
Ei
GRUY-SÂNGER

E crud lupu ?n turbare! crud tigrul ce sfășie
O turmă de gazele pe-a Nilului câmpie!
Crud uliul, care trece şi ţintă se abate
:
Pe-un stol de păsărele în ierburi tupilate!
E crud destinul, crudă mârtea! dar în erudime
nu îl întreze nime!
Pe Sânger ucigașul
De-abia sosit în vi6ță prin mârtea maicei sale,
Vrăjitu-l'a satana cu pofte criminale.
Să schingiue, să rupă, să prade, să om6re,

Să fugă ?n întunerec de 6meni și de sâre,
Străin de tâtă mila, plăcerea-i cea mai vie
A fost să nimicâscă pe lume tot ce 'nvie,
Să calce flori și r6dă, să strice cuiburi pline,
Să smulgă aripidre de fluturi și de-albine.
Acum însă el cată un alt soiii de victime,
Ii place-a sui scara năprasnicelor crime:

Acum ucide 6meni !... Cum îi zăresce, ride,
Şi îi ucide numai de setea de-a ucide.

De dece ani în codru el s'a retras aice.
Soţia lui e grâza şi nptea luă complice.
„Ca tigru fără saţii sub un. stejar la pândă
EI face qi şi nâpte o crâncenă isbândă,
Găsind în agonie un vaet, care-i place
Ş'o vi€ță desfrânată în morţile ce face.
Monstru cumplit cu fața ca sufletu-i de slută
In drame sângerâse gândirea-i e perdută.
Ori-cine ?] vede crede, că a văduto ciumă,

?
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“Şi dacă scapă tefăr, cu păr de lup s'afumă,
Căci fruntea lui apare sinistru luminată
De-a focului ce'l arde văpae 'nflăcărată ;

Dar vulturii și ulii și buhnele şi corbii,

Precum tot spre lumină cu jale cată orbi,
'Ţintesc cu neclipire spre dânsul ochi sălbatici
Ce n6ptea printre arbori S'aprind ca roși jăratică.
Eă sbâră pretutindeni alăture 'mpreună
Formându-ă pe sub nuoră cu sborul o cunună,
Un larg cortegiii funebru ce lasă unde trece
De albe osăminte o cladă tristă, rece.
"O singură flință în inima-i secată

Otisesce adăpostire bătrânu-i jalnic tată,
La care se gândesce enprins de 'nfiorare.
De câte ori comite o crimă în turbare.
Imagina iubită a bunului părinte
Adese oră în lacrămi îi trece-atuncă prin minte,
Punându-se

'ntre dinsul şi victimele sale...

Zadarnic !..... ek e arma puterei infernale.
II
PARICIDUL

E ora de mistere, de gr6ză și de șpte,
Când trec fioră în aer și demoni roși în n6pte;
Când umbra trădătâre aș6qă pe sub maluri,
Prin unghiurile casei, prin guri de văi, pe aeluri,
Prin codri, prin ruine de veche mănăstire,
Pe naltele clopotniţi, prin negre cimitire,
Fantasme tupilate, vedenii mari, tăcute,
Ce staii ca nisce visuri din ochi nedispărute,
:7i ast-fel locuită de umbre, n6ptea pare
Mută de grâză, rece şi fără resuflare.

E ora de uimire, când Codrul-fără-viâţă

-
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S'arată maă sinistru prin văl de 6rbă ceță
Şi sedte-un aspru vuet ce msuflă oţerire
Ducând în lume, tainic, o cruntă prevestire.
Tot omul fuge, t6tă făptura se ascunde...

Li

Un om își face cruce și 'n codru des pătrunde! *
E tatăl lui Grui-Sânger!... plăpând, fără putere
Sub sarcina grede de ani şi de durere, EI intră pe sub arbori îri haosul cel mare
De negru întuneric, adânc, fără hotare,
Şi tot înaintâză pe căi nestrăbătute
Și pare, că îndtă prin unde nevăqute.
Incet, având de rezem un vechiii toiag de vie,
Sărmanul urcă 'n lacrimi cărarea de urgie,
Căci vine ca să cerce de-a smulge din orbire-ă
Pe fiul sii ce calcă în volvura peirei.
EI vrea să-l mai revadă, el vrea, să-l mai sărute,
Să-l sedtă la lumină din căile perdute,
Şi ast-fel merge, merge plecând a lui statură,.
Ca omul care-aștâptă a morţii lovitură,
Şi gura lui șoptesce cuvinte drăgălașe
Ca 'n timpul desmierdării, când fiul era 'n fașe.
Stai ! fugă, nenorocite ! un pas de-i face încă...
Dar iată-l sus pe culme, ah ! iată-l lângă stâncă !
Deodată-o bardă crudă prin aer Luce, sbâră

Lovesce !.. jos bătrânul cun vaet se doboră,
Iar Sânger ucigașul plecându-se, deodată
În clipa unui fulger zăresce... pe-al săă tată !
IV
BLĂSTEMUL

O! cruntă făr-de-lege! Păcat tără ertare!
Cumplitul, paricidul încremenit apare

—
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„De spaima ce-l cuprinde, spăimântător, la focul
Aprins cu răpegiune de fulgeri în tot locul.
Pădurea 'ntrâgă arde cu negrele-i păcate

Lăţind lumini pe ceruri, pe d6luri depărtate,

Şi 6speţii prădalnică în sboruri sgomotâse
Se duc, vîrtej fantastic, cn țipete fiorâse.
Pădurea arde ! braqii s'aprind ca nalte torții,
Sub bolte 'nflăcărate trec victimele morții,
Lung șir de spectri paliqi ce merg, ca să arate
Lui Sânger alor feţe și răni nevindecate.

De-odată prin vuirea de vaete?n mulțime,
Prin miile de glasuri ce-l mustră cu asprime
Şi mai pre sus de svonul pădurii ce trăsnesce
Un glas din altă lume se 'nalţă şi grăesce:
«Tu, proclet, ucigașe ! infame paricide !
«Tu pentru care astă-Qi tot Iadul se deschide,
<Tu răpitor de dile cui ţi-aii dat viţă, nume!
<Atuncă a ta osîndă sfârșit să aibă 'n lume,
«Când astă buturugă de arbor ars sub care
«Părintele tăii zace ucis, fără sufiare,
«Va da și flori şi frunze, etern fiind udată
«Cu apa cea de vale în gura ta cărată.

«Iar pân'atunce, iazmă ce a născut Păcatul,
«Legata "n înfrățire cu Răul ne“mpăcatul,

«In viţă şi n mormîntu-ţi în veci să nu guștă pace
«Şi cugetul din tine s'augi că nu mai tace.
«Să nu privescă tu cerul şi omenirea 7n faţă!
«De foc să-ţi fie apa și sârele de ghiâţă !
«Să bată ?n tine biciul urgiilor turbate
|
«Pân” n'a mai fi pe tine loc unde a mai bate!
«Toţi șerpii de pe lume să iasă n a ta cale!
«Să ntîmpini numai ură, să nu simți de cât jale!
«Să chemă cumplita; morte și ea la a ta chemare

«Să râdă, să te lase luptând cu-a ta mustrare,

:

—

136—

«In cât s'ajungi tu însu-ţi a te feri de
tine
«Prin ultima ta crimă, uciderea de
sine'!
<Blăstem ! Blăstem pe capu-ţi în lung
a vecinie!
<A ta cenușă piâră în vânt, și nâgră
fie !»
v
PEDEPSA

Trecut'aii jumătate de secul pe-astă lume.

Din codru nu rămas'a de cât hidosu-i
nume;

Pe unde-a fost odată stejarul, bradul, plopul,
Desime urieșă ce-a înfruntat potopul,
E numai câmp. de pietre, gol, trist, secat de
s6re,
De care fug și vulturi și f6re răpitâre,.
Nici scaiul, nică urzica pe sînul lui nu cresce
,
În veci dorita pl6e, nici roua nu-l stropesce
;
Iar dac'un nor se sparge deasupră-i câte-odată
, Cu lacrămi lungi de sânge e pl6ea-amestecat
ă.
De câmpul cel de groză chiar gândul se feresc
e,
Chiar crivățul pe margini din sboru-i se opres
ce ;
Atât este de mare pe locul de-auatemuri

Urgia ne'mpăcată cerescilor blăstemuri !

Și îns” un om, în sâre, om singur... cine-ar crede
?
Pe-a dâlului cărare un om acum se vede!
Bătrân ca lumea, gârbov, sub vântul relei sorte,
EI pare că de secoli ati fost uitat de mârte.
Pleșuv, pe-a lui frunte pârlită, nesenină,
Trec nori de gânduri negri sub carii ea se 'nclină.

Şi desele sbârcele pe ea sunt împletite

Precum o țesătură de fire încălcite.
Sprîncenele lui albe pe ochii lui se plâcă
Lăsând de-abia prin ele lumina ca să trecă ;
Iar barba-ă lungă, aspră se târîe 'n cărare,
Pe când el se tot urcă pe brânci fără 'ncetare

—
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De-o jumătate secul, sub gândul ce-l omâră,
EI în genunchi se sue, și în genunchi cobâră
Pe culmea vîrfuită cu-o negră buturugă,
ȘI tot șoptesce ?n sine o mult dui6să rugă.
Sărmanul merge n vale de-și umple gura plină
Cu apă din isvâre, vide, cristalină,
Apoi se 'ntorce iarăși la deal, pe culmea arsă
Şi "cet la rădăcina copacului o varsă;

O varsă tâtă, totă! făr' a lăsa din gură
Să lunece în peptu-i măcar o picătură;
Dar vai ! tree nopți, trec dile, tree ani și cât muncesce
Zadarnic ! buturuga nu maă reînverdesce!

VI

ERTAREA
" AqI cerul e mai aspru ! cad rage înfocate.
Şi setea linge pitra isr6relor secate!
'O gură, numai una de apă mai rămâne...
Bătrânul, neertatul, cu focul în plămâne
O sârbe ?n gură-ă, plâcă, se urcă iar din vale
Târându-se pe este, pe brâncă în eruda-ă cale,
Şi rupţi îi sunt genunchii, și rupte-a sale câte,
Şi sângele-i se scurge, și cade, nu mai pote,
Căci drumul se lungesce cu cât și setea-i cresce.. .
Dar iată că la mijloc de cale se opresce !
El vede-o păsărică pe jumătate mârtă ;
In palmă-i o cuprinde, la gura lui o pârtă
Şi cu o picătură prielnice o adapă
Făr a 'nghiţi, s&rmanul, măcar un pie de apă!
Re'nvie păsărica încet din amorţire

Şi n ceruri se înalță cu-o vie ciripire.

—
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Minune !... iată cerul deschis se ilum
ină

De-o tainică-auroră teerică divină,

Atât de strălucindă cât însuși mândrul
sâre
Se stinge ca steluța a sârelui splendor
e,
Şun glas pătruns de milă, duios de
bunătate
Din cer grăesce: «Sânger ! ertat ești
de păcate ! *
«Mult răi o faptă bună în ceruri cump
ă&nesce ;
«O biată păsărică de muncă te isbăvesce!»
Grui-Sânger nalţă fruntea... EL vede
cu uimire |.
Pe faţa părintâscă 0 dulce înduioșire ;
EL vede-a lui victime cu îngeri adunate
In braţe--le deschise chemându-l ca pe
un frate ;
Şi vede ca prin farmec pe trunchiul fără
viță
Urescând vlăstari frumâse cu veselă verd6
ţă,

Şi-n vârt o flâre albă ce cade pe-a lui frunt
e

Ca semn de încetare a chinurilor crunte.
Ertatul, gice : <Dâmne! părinte !.. îndurare
!. .»
ŞI cade și se stinga cu-o lină suspinare.

Se spune că pe locul, unde-aii murit sărm
anul
Un arbor mic, selbatec, răsare pe tot anul
Având o păsărică în vîri, cu glas de înger
...
EI pârtă pome roșii şi numele de Sânger.
V. Alexandri.

5- SENTINELA ROMÂNĂ
(Poem istoric)

I
Românul nu pere

Pe cea vale adâncită
Şi cu flori acoperită,

Din vîrful Carpaţilor,

Din desimea bragilor,
Răpedit-am ochii mei
Ca doi vulturi sprintenei,

E

Ce se întinde ca o câţă

|

Pân” în Dunărea mărâță,
„Și de-acolo ?n depărtare
Pân' în Nistru, pân” în. Mare.

—
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Jar pe cel amar pustiii

—

Paserea la munţi sbura,
Fâra ?n codri tremura,
Căcă prin lumea spâimântată.
In uimire cufundată,
Treceaii reci fiori de mârte, Presimţiri de rele sârte!
Iar pe cer un vultur mare,
Făcând cercuri de sburare,
Se vedea plutind cu fală,
Și n rotirea-i triumfală.
'Țintia ochiul săi măreț
Pe vit6zul călăreț.

Cu văqutul ce întâlnit?
Intâlniii vitez oştân,
Purtând semne de Roman,
Falnie, tare ca un lei,
Şi cu chip frumos de eii.
Bratu-i stâng era "ncordat
Sub un scut de fer săpat,
Ce ca sorele soria,
Şi pe care se zăria,
O lup6ică argintie,
Ce părea a fi chiar vie,

Şi sub fră doi copii,
— «Cine ești ? de unde ești?
«Pe la noi ce rătăcescă ?>
— Sunt Roman şi sunt oştân

Ce păreaiă a fi chiar vii.
Mâna-i drâptă ţinea pală ;
Iar pe cap purta cu fală
Coif de aur lucitor,
Ca un deii nemuritor.
Cel vitz era calare
Pe un cal alb în nemișcare,
Și, ca dinsul, neclintit
Sta, privind spre răsărit.
Numai ochii săi mișca,
Vulturesce'i alerga
Pe cea zare cenușie,
Lungă, tainică, pustie,
Unde, ca prin vis trecând,
S'audia din când în când
Vuet surd, grozave ș6pte,
Ce veniaii din Miagă-nspte,
Sgomot lung, înădușit,
Ce venia din Răsărit.
Erba nu se clătina,
Frunza nu se legăna,

«De-a împăratului Traian!
«Maica Roma, cea betrână
«Mi-a pus arma asta n mână.
<Şi mi-a dis cu glasul săi:
«Fiul meii, alesul mei !
«Ta, din toţi ai mei copii
«Cel mai tare ?n vitejii!
«Mergi în Dacia, grăbesce,
«Pe barbari de-i risipesce,

«Ş'apoi vecinic privighâză,
«Sentinelă mult vit6ză ;

|

«ŞI te-aţine la hotare,
«Că s'aud în depărtare,
«Răsunând dușmane pasuri,
«Meninţând barbare glasuri.
« Venit-am și am învins!
«Pe barbari pe toţi i-am stins,

«Şi pe țărmurile lor
+

s
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< Acum, Domn stăpânitor,
«Aştept 6rdele avane,
<Aștept limbile dușmane,
«Care vin din răsărit,
«Ca potop nemărginit,
«Să cuprindă, să înnece,
<Totpământul, unde- ortrece!»— <0! viteze, neterice,
<A să peri în câmp aice !»

Se ivesce-un negru nor,
Plin de sgomot sunător,
Ce tot vine, ce tot cresce
Și pe câmpuri se lăţesce,
Cât e zare de zărit
Intre Nord şi Răsărit!

— ii să per,că?.. nici-o-dată!
« Vie-o lume încruntată,
«Vie valuri mari. de foc...
«Nici că mor elinti din loc.
«Tot ce-i verde s'a usca,
«Rîurile vor seca,
«Şi pustiul tot mereiă
<S'a lăţi 'mprejurul metă ;
«Dar eii vecinic în picidre,
«Printre valuri argătâre,
<Voiii lupta, lupta-voiiă forte,
«Făr' a fi atins de morte,
«Căcă Român sunt în putere
«Şi Românu "n veci nu pere l»

HN
Apa

trece, petrele

.
rămân

Abia gice, și de-odată
Fulgeră în cer o săgttă,
YVâjie, vine, lovesce
Scutul, care zînghenesce,
Ş'o respinge, o svârie jos
Ca pe-un șerpe veninos.
După dinsa 'n depărtare,
Colo 'n fund, în fund la zare,

— Sentinelă, privigheză,
Norul crunt înaintâză.
Sentinelă ! te arată,
Norul crunt se sparge!... Etă,
Etă 6rdele avane,
Etă limbile dușmane
De Gepigi și de Bulgari,
De Lombardi şi de Avari!
Vin și Hunii, vin şi Goţii,
Vin potop, potop cu toții,
Pe cai iuți ca rîndunele,
Fără frie, fără șele,
Cai sirepi, ce fug ca vântul,
De cutremură pământul!
Mulţă sunt ca nisipul măriă,
Mulţi ca ghiarele mustrării

Intr'un suflet păcătos,

Intruin cuget sângeros...
Sai, Române, pe omor,
Fă-te fulger răsbitor,
Fă-te Dunăre turbată,
Fă-te srtă ne'mpăcată,
Căci potopul, tă” vine

ŞI-I amar, amar de tine!
—

Vie!

Ca o stâncă naltă,
Ce din vîrf de munte saltă,
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Tună, se rostogolesce,
Cade, tumpe și sdrobesce
Codrii vechi din a sa cale
Pân' în fund, în fund devale;
Ast-fel crunt ostașul mei
"şi isbesce calul săii
Peste codrii miișcătui,
De barbari năvălitori.
EI îi sparge şi-i răsbesce,
Snopuri, snopuri îi cosesce,
ŞI-A înfrânge şi-i respinge,
Şi-ă alungă și-i învinge !

Calu-i turbă, mușcă, sare,
Nechezând cu înfocare,
Calcă trupuri sub picădre,
Sfarină arme sunătâre
Și cu grei în sânge "ndtă,
Şi mereii se îndâsă ?n glâtă.

Crunt răsboiii! privire cruntă!
Fiul Romei se încruntă...
Fulgeri es din ochii săi !

Fulgeră mii de scântei
Dintr'a armelor ciocniră
Şi ucise zîngheniri.
Sbor top6rele-aruncate,
Sbirnie-arcele 'ncordate
Şi săgețile ușdre
Nourâză mândrul săre.
Caii saltă și nechâză,
Lupta urlă, se 'ncleştâză,
Şi barbarii toţi grămadă
Morţii crude se daii pradă!
Dece cad, o sută moi,
Sute vin în locul lor!

Mii întregi
Alte mii în
Dar vitâzul
Face drum
Şi pătrunde
Că'i Român

se risipesc,
loc sosese!
cu a sa pală
pintre năvală,
prin săgeți,
cu ș6pte vieţi*

In zadar idra turbâză, |
Trupu-i grâznic încord6ză,
Geme, urlă și crășnesce,
Și "'mprejur se "ncolăcesce.
Fiul Romei se aprinde,
Idra "n mână-i o cuprinde,
Ş'o sugrumă ș'o sfarmă,
Ș'o învinge şi o darmă!...
Fug Gepiqii, fug Bulgarii,
Şi Lombardi şi Avarii ;

Fug și Hunii, fug și Goţii,
Fug potop, potop cu toţii,
Şi se duc, se duc ca vântul,
Asurdind întreg pământul
De-a lor urlete barbare,
De-a lor vaete amare !
IEI
Roma,

Roma

nu mai

este

Unde-'s 6rdele avane ?
Unde-'s limbile dușmane?
Ai perit, s'aii stins din faţă,
Precum tâmna în dimineaţă.

Se topesc, se sting la sâre
Negurile. otrăvitâre
Cu ce vifor de urgie
Năvăliră "m Românie !
Cum venirăde turbaţi

— 142—
Ca balaurii ?ncruntaţi,
Cu o falcăîn cerul sfint
ȘI cu alta pe pământ!
„Dar sai dus, cum n'aiăi venit,,
In pustiul lor cumplit,
Părăsind în urma lor

“Câmpul luptei de omor!
Lat
„Lat
Plin
“Care
Plin

e câmpul celei lupte,
şi plin de arme rupte,
de trupuri fărâmate,
zac grămeqi culcate,
de sânge, ce "] pătâza

ŞI văzduhui abureză !

Unde sunt atâtea vieţi ?
Unde's ochii îndrăsneți ?
Mârtea rece le-a, cuprins,
Intr”o >clipă ea le-a stins,

Ca un sângeros vesmînt

Peste-un lung și trist morniînt!
De-asupra mormîntului,
'Țipă vulturul cu fală,
Şi'n rotirea-ă triumfală
Incunună cu al săă sbor
Pe vitâzu ?nvingător.
Să trăesci ostaș romane,
Stîlp a lumei apusane!
Tu cu peptu-ți ai oprit

Valul crunt din răsărit,
Şi cu braţul tăi armat

- Pasul sârtei Pai schimbat!

'Orunt locaș de rele sârte,

Dar ce dic!.... un fior rece
Pintre-a lumii vine trece,
Căci d'odabun glas prin lume,
Fără semăn, fără nume,
Sună, duce-o n&gră veste :
Roma, Roma nu mai este |...

'O tăcere 'mfricoșată ! [vreme
Numai când, din vreme?n

Dis-a glasul, un răsunet
Lung răspunde ca un tanet,

Şi pe câmpul cel de morte,

S'a lăsat acum de-odață

Se aude-un glas, ce geme

'0 jălire "ntristătâre,

Un suspin de om ce m6re,
“Sati nechezul dureros
Unui cal răsturnat jjos,
'Care chiamă ne'ncetat
Pe stăpânu'i jos culcat,

Sorele îşi schimbă locul
Şi apune roș ca focul,
Intinqând pe cea câmpie
O văpsâlă purpurie,

Şi a Romei vultur falnic

Cade, dând un țipăt jalnic !
Dis-a glasul şi cu jale
Plângând sârta mumei sale,
Fiul Romei cei bătrâne
Scapă armele din mâne,
Plâcă fruntea și n durere
Mârtea chiamă, mortea, cere!

Iară calu-ă frăţior,
Nechezând încetişor,
Câmpul luptei părăsesce
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Şi spre munţi încet pornesce,

Ca taina mormâîntului !
Şi sub ngra sa aripă
Se şterg tâte într'o clipă,
Cum se şterge de ușor
Visul cel amăgitor,

Ducând lin şi nesimţit
Pe stăpânul lui iubit.....
Ei se duc în tristă cale;

Şi pe urma lor de vale
Cade-o n6pte 'ntunecâsă,
Nâpte 6rbă fiorosă,
Ca fundul pământului,

Şi ca suvenirul sfint
Celor care nu mai sunt!,,.
V. Alexandri

DEŞTEPTAREA ROMÂNIEI
(1848)

Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi îni nemișcare,
Naudiţi prin somnul vostru acel glas triumfător,

Ce se 'nalță pân” la cerură din a lumii deşteptare,
Ca o lungă salutare
Câtrun falnie viitor !
Nu simţiţă inima vâstră, că tresare şi să bate ?
Nu simțiţă în peptul vostru un dor sfint și românesc
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate,

Ce pătrunde și răsbate
Ori-ce suflet omenesc ?

Ă

Iată lumea, se deştâptă din adânca”i letargie ! .
Ea pășesce cu pas mare cătr'un ţel de mult dorit.
Ah! treziţi-vă ca dînsa, fraţii mei de Românie !
Sculaţi toți cu bărbăţie,
Diua vieţii a sosit!

Libertatea îîn fața lumii a aprins un mândru s6re,
Ş'acum nemurile tâte către dînsul aţintesc,
Ca un cârd de vulturi ageri, ce cu-aripi mântuitâre
Se cerc vesel, ca să sbore

Către srele ceresc !
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Numai tu, popor Române, să zaci vecinic
în orbire ?
Numai tu să fii nevrednic de-acest timp
reformator ?
Numai tu să nu iei parte la obștâsca înfrăț
ire,
La
obştâsca fericire,
La obștescul viitor ?

Până când să crâdă lumea, o! copii de
Românie!
C'oră-ce dor de libertate a perit, s'a stins
din voi ?
Până când să ne tot plece cruda, 6rba tiran
ie
ȘI la caru'i de trufie
Să ne 'njuge ca pe boi!
Până când în ţara nâstră tot str&inuu să domn
âscă ?
Nu sunteți sătui de rele, n'aţi avut destui
stăpâni ?
La arme, viteji, la arme! faceţi lumea să
privescă
Pe câmpia românescă
Cete mândre de Români!

Sculaţi, fraţi de-același nume, fată timpul
de frăție!
Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste
Carpaţi,
Aruncaţi braţele vostre cu-o puternică mândr
ie,
Şi de-acum pe vecinicie
Cu toţi mânile vă daţi!
Hai copii de-același sânge ! hai cu toţi într'o
unire,
Libertate-acum saii mârte să cătăm, să dobândim.
Pas, Români ! lumea ne vede... pentru-a patri
ei iubire,
i
Pentru-a mamei desrobire
Viaţa nâstră să jertfim !
Fericit acel ce calcă tirania sub piciâre !
Care vede ?n a lui ţară libertatea re'nviind ;
Fericit, măreț acela care sub un falnic, sâre
Pentru Patria sa m6re,
|

Nemurire moștenind.
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