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INTRODUCERE 

In spindsa cale a vietei ndstre, fiă-care ne tru- 
«dim, muncim, ar mărind satisfacţii în legătură cu fi- 
rea nostră şi cu deprinderile căpitate în mediul unde 
am crescut. 

Mulțumirile cele max mari, pe cară le-am simţit 
în viață, s'aii manifestat când am putut aduce un ser- 
viciii cultural tinerimiY 3 căci, m-am dis, aci. este vii- 
torul unel națiuni; către asigurarea unui viitor mai 
bun trebuiesc îndreptate tote silințele fiă-cărit gene- 
rațiuni. Aşa anu credlut şi în direcția acesta am lu- 
crat fără preget, de când m'am dexotai cu totul în- 
vtământului şi educaţiuniă tinerimir. 

De mult — sunt peste 40 de ană de atunci — pe 
când singur conduceam, « Institutul Riuvcanu»! de cre- 
scere românâscă a tinerimii, a încolțit în mintea mea 
gindul şi hotărirea de a da în niâna copiilor nisce 
cărți de citire, care să le hrănescă sufletul cu învăță- 

1. În afară de Internatele de băieți ale Statului, acesta a, 
fost primul pensionat particular român, fundat către finele a- 
nului 1854 de neuitatul met frate mai mare, George, împreună, 
cu mine, sub direcţiunea, lui. Pînă aci, eii — ca vechii elev a] 
«Scâlei de Ingineriă civilă» din Bucuresci, apoi ca inginer— 
mă ocupasem mai în special cu Sciinţele exacte.
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tură folositâre vicței, să le innobile: ze fiinta prin senti-. 

mente ce onortză pe om; şi acâsta cu atât maă muult, cu 

cât pe atunci lipsiaii aprope cu totul asemenea căr: pi, 

În vederea acestul scop, la 1859 am dat la iu. 

mină prima edițiune a luă Franklin (opere-alese ), 

0 scriere forte apreciată. în humea cultă. Velend însă. 

că e cam anevoidsă pentru inteligenta copiilor, am 

căutat să procedez într'un mod mal sistematic, maă 

potrivit cu etatea şi cunoscințele lor, şi ast-fel am în-. 

tocmit trei seriă din materialul ce preparasem, înce-. 

pând cu publicarea cărții «Despre datoriile copiilor: 

către păvințil lor». % 

Preferisem acest subiect, considerând că copii sunt 

urmaşii nostri în continuarea vieței, că legăturile cu 

minte dintre ei. şi părinți întăresc şi fericesc fami-- 

lia, pregătesc tăria morală și materială a uneă na- 
Hiună, înlesnese mersul înainte pe calea câvilisaţiunii.. 

Acestă lucrare însă — ca şi altele ce i-ai urmat-— 
s'a presintat fârte sfiiciose 2. Scose din combra pu-. 

blicisticeă francese şi germane, prelucrate pentru tre- 

buinţele copiilor nostri, într'o stare de fermentare li-. 

1. Între anii 1829 și 1853 apăruseră vro câte-va, broşurele 
şi cărți — mai mult sati mai puţin proprii pentru copii — pu-: 
blicate de Gr. Pleşoianu, I. Pop, I. Negulici, D. Iarcu şi al-- 

ţii ; dar şi acelea, se găsiaii forte rar. 

2. Cele 4-5 cărticele cu care începusem, aii apărut sub anoni- 
mul de: <Un amic al copiilor». Numai după ce marele naționa- 
list, mult regretatul V. A. Urechiă, prin măgulitârea”i apreciere: 
în care a arătat de cine sunt publicate, am început a'mi pune: 

numele pe: dinsele. (A se ved6 «Fdia Societăţii pentru învăţă- 

tura, poporului român» de la 1 Iuliu 1867, redactată de d-sa)..
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terară, când nică limba, nică ortograția nostr'ă nu 
eruii fixate, aceste cărticele, imbrăţişate cu căldură 
de mulți dintre fruntaşiă literature nâstre!, asi putut 
să-şi afirme viata în mai multe edițiună. Succesul 
lor a fost o îmbărbătave pentru mine. Rind pe rînd, 
mu în fiă-care an de atunci încâce, am dat la lu- 
mină 20 de lucrăvi felurit alcătuite, dar tote ci un 
fond moral destinat să formeze caractere demne de 
stimă. 

În tote aceste lucrări, m'am folosit de munca a- 
tâtor cugetătoră, cart ai iubit omenirea, dar am pus 
într'însele şi o bună parte dim sufletul me. Am tra- 
dus unele bucăţi, am loculisat altele, au suprimat ce 
nu sepotriviu cu deprinderile vieței ndstre, am trans- 
format multe după necesitățile tineretul, am pus de 
la mine unde nu puteam împrumuta de la alții şi 
aşa, căutând a face îmbunătățiră de la o edițiune la 
alta, încetul cu încetul am. dat tinerimii ndstre, într'o 
limbă cât am putut de curată şi caoupenită — fără 
a căde în ezagerără nică arhaice, nică neologiste — o 
« bibliotecă de lectură pentru tinerimea română», de- 
spre care s'a vorbit mult bine. 

Acum, ajuns la bttrânețe, vreaii să adun la un loc, 
în volume?, aceste cărticele risipite, dintre cari unele 

  

1. Tote aprecieri!e d-lor, precum şi cele oficiale, se vor in- 
sera treptat la finele cărţilor, ca, omagiă datorit pentru aten- 
țiunea ce ai bine-voit a le da. 

2. În acelaşi timp vor apăr şi în broșuri separate ca pînă 
acum, pentru a înlesni pe cititorii, cari posed unele din aceste. 
cărticele,
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d'abia se mai găsesc, să le veved, să maă îndreptez 
pe unde ai rămas nescark-va greşeli şi să le las maă 
îngrijite cul va simţi o parte din dorurile ce mă-aă 
încăldlit sufletul, ca să le vesfoitscă, să le mat citescă 
şi, prin ele, să cunâscă gindurile şi simţirile ce fră- 
mântaii o genevaţiune aprăpe dispărută. - 

Reîncep cu ce începuse la 1863. Dedic şi acum 
acesti întregă lucrare tinerimit române, la care am 
tinut atât de mult şi pe care am căutat tot-A'a-una 
s'0 servesc. Fericit daca me va ajuta Dumnedeii să-mă 
împlinesc şi acest dor, aduce căldurbsele mele mulfu- 
zisă tuturor câți mi-ai venăt în ajutor cu porata, mată 
încuragiat cu sprijinul, marti citit și mai găsit de 
folos tineri mit. 

1. M. RIUREANU 

20 Decembrii, 1901. 

——— Pro ———



PRECUVÎNTARE 

Tot omul se nasce cu instinctul ceptuvilor sale, 

însă nici un drept nu pâte să existe fără datorii. 

Ca să ne putem bucura de cele d'ântâiii, trebue să 

începem a ne împlini pe cele din urmă. 

Avem datorii către Dumnedeii şi neamul omenesc, 

către Patriă şi legi, către părinţi şi bine-făcători, 

către mai micii nostri prin etate şi posiţiune; avem 

datorii către tâte fiinţele ce ne încunjâră, de la Crea- 

torul lumii pînă la insecte şi plante. Numai când ne 

vom împlini aceste datorii, vom ave cuvint să cerem 

respectarea drepturilor nâstre. Alt-fel, a pretinde nu- 

mai drepturi fără a împlini şi datorii, ar fi o tiraniă, 

precum -a ave numai datorii fără dreptuni, ar fi o 
sclaviă, | 

Cunscerea, şi împlinirea datoriilor se învaţă prin 
citirea cărţilor religi6se şi morale. Moralitatea este 

temelia solidă, pe care se înalţă omul şi națiunea, 
chiar şi cu mai puţină învățătură. Din contra, ori cât 

de mare şi de luminat ar fi un popor, el va căd cu 

totul, când nu va mai recunsce datorii de îndepii- 

nit şi se va lăsa în voia desfriului. Fără moralitate,
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nu pote să existe adevărată viaţă socială, pentru-că. 
acolo, unde 6menii nu iubesc binele şi nu se înfidră 
de rii; unde fapta bună nu este răsplătită, nici cea 
rea pedepsită: unde virtutea ajunge o vorbă deşertă 
şi viţiui o realitate; unde onestitatea, munca şi eco- 
nomia sunt dispreţuite, iar corupţiunea, moliciunea 
şi luxul încuragiate; unde tineretul vrea să ocupe 
locul bătrânilor întru tâte, iar bătrâni! alergă după 
răt&cirile tinereţii : acolo nu ma! este viaţă, ci agoniă 
socială; acolo totul merge cu paşi repedi spre. cea, 
mai deplină cădere şi nimicire. 

Tinerii, pentru a căror educaţiune morală s'ait com- 
pus aceste cărţi de citire, vor deveni într'o di băr=- 
baţi, capi de familiă, preoţi, profesori, magistrați, in- 
gineri, ostaşi, comercianți, etc. De la modul cum îşi 
vor împlini datoriile, va depinde mal ântâiii înălțarea 
lor în stima 6menilor, fericirea familiilor Şi — ca UI- 
mare fir6scă —moralisarea societăţii, mărirea, pute- 
rea, ondrea şi fericirea Patriej. 

Puţine țări se pot compara cu scumpa nostră Ro-- 
mâniă în fertilitatea pămîntului, în varietatea, Şi a- 
bundanţa productelor, în mulțimea, midl6celor de îna-- 
vuţire. Pe lingă acâsta, suntem dotați de natură cu: 
însuşirile cele mai proprie pentru a deveni un po- 
por mare şi fericit. Nu ne lipsesce nici înlesnirea ma- 
terială, nică inteligenţa, nică chiar instrucțiunea care, 
de vr'o jumătate de secol, a făcut progrese de ne-. 
credut; ne lipsesce însă — cutez a o spune cu du- 
rere — educaţiunea de. familiă, moralitatea, împlini- 
rea cu religiositate a datoriilor.
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Partea cea mai frumâsă din educaţiunea omului, e-- 
dueațiunea morală, am neîngrijit'o sati n'am cugetat. 
la dinsa, cu destulă seriositate. Şi, fiind-că lipsa ei în 

trecut ne-a causat multe rele, care s'ar put repro-- 

duce şi în viitor, e urgent să împlinim acest gol, în-- 
demnând pe tineri a se deprinde cu îndeplinirea con- 
sciinţiosă a datoriilor, adică cu practicarea virtuții. 

Datoriile ce se impun tinerilor, se resumă în a face- 
tot ce e bun, frumos, onest şi compatibil cu morala 
publică, tot ce apropie pe om de Dumnedeii prin o-- 
ndre, prin ordine, prin legalitate, prin justițiă.; a se 
feri de tot ce e răii, de tot ce e vătămător sie” şi şi al-- 
tora. Asemenea datorii nu fac pe om sclav, ci liber; 
căci nu recomandă supunerea, ci lupta în contra pa- 
siunilor, a viţiilor, a tot ce este contrar binelui comun, 
ci aplicarea spre tot ce pote contribui la, perfecţiona-- 
vea, omului, la o reală. libertate. 

În adevăr, cine pote fi mai liber de-cât omul care 
nu face nici un răi, ci tot binele ce'i stă în putinţă 2 

Cine, din contra, e mal puţin liber, mai selav decât o-. 

mul care, nevrând să recundscă nici o 'datoriă, se lasă. 
a fi dominat de patimele cele mar veninâse şi de viţi- 
ile cele mai înjosite ? De aci resultă că cel mai mare 
tiran, care nu cun6sce nică o datoriă, este cel mai ne-. 
norocit sclav din lume ; pentru-că sclavul propriii-dis. 
are să pOrte lanţuri şi să se supună la capriciul unui 

singur domn (s6rtă pentru care merită compătimire),. 

pe când tiranul este nevoit să pârte lanţul tuturor pa-- 

timelor, să se supună la capriciul tuturor viţiilor ce'l. 

tr&mîntă, să întîmpine ura şi disprețul omenirii.
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Fiind-că neîmplinirea datoriilor conduce la acestă 
“sclaviă, am dorit a scuti de dînsa tinerimea română, 
-oferindu'i presinta «Bibliotecă de lectură» ca o gră- 
dină plantată cu arborii vir tuților sociale, cu florile 
religiunii şi ale moralei creştine, şi în care se cultivă 
fructele inteligenței. Ea îi va fi ca o livede încântă- 
tre în midlocul deşertului numit uitarea virtutilor 
străbune; ca o insulă desfătătăre, în midlocul oceanu- 
lui de corupţiune socială ; ca, nisce flori, ce exală pa- 
cea, armonia, caritatea, iubirea de bine şi de adevăr. 
Numai ast-fel fiind preparată, tinerimea va deveni spe- 
“ranța Patriei, către care se cuvine să ar ate, prin fapte 
şi în tot-l'a-una devotament ŞI abnegațiune. 

Fiă ca viitorii cetățeni să datorâscă exemplelor de- 
puse aici formarea caracterului, oțelirea inimei şi se- 
“ninătatea consciinţei! Modestul spicuitor al acestor 
scrieri se va simţi fericit, când va vede că s&mînţa a- 
vuneată de dânsul n'a cădut pe pâtră sai între spini, 
ci pe ogdrele fertile ale unor suflete nobile, capabile 

«de a realisa fericirea Patriei, după cum a dorit'o dinsul, 

I. M. RiunEANv 

9 mii, 1963.



Viaţa copiilor să fiă cumpătată,. 

vestmintele lor simple. — Seneca. 

Copilul lăsat în voiele luj, este o. 

desordine socială, — Z,abonisse. 

Fii pentru părinţii tăj, ceea ce ak. 

dori să fiă copiiy tăi pentru tine. 

RECUNOSCINŢA CUVENITĂ PĂRINŢILOR. 

Printr'a, cincia poruncă din vechiul Testament, . 

Dumnedeii a dis omului: <onoreză pre tatăl tăă şi 

pre muma, ta, ca să'ţi fiă ţie bine şi să trăiescă anr” 

mulţi pre pămînt.» 

Multă înţelepciune coprinde acest înv&țămint ! 

De aceea legile tuturor poporelor îndatorâză pe co- 

pii de oră-ce etate să onoreze, să respecte pe pă- 

rință şi să li se supună. 

Ast-fel legea lui Dumnedeii și legea 6menilor aii 
prescris acelaşi lucru. Religiunea şi Patria, care ait 

dreptul să reguleze purtarea nostră, ne impun una 

şi aceeaşi îndatorire. 

Însă chiar de n'am sci despre acestă voință a.
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lui Dummegeii și despre legile poporelor, tot nu ne- 
ar fi maă puţin sfântă datoria Ma. onora pe părinţi; 

“căcă ne este scrisă în inimă, ca o lege: a naturei, 
„care ne spune că ingratitudinea e cel mai uricios 
dintre viţiură ; iar recunoscinţa, cea mai dulce din- 

“tre datorii. | 
În adevăr, cui datorim noi mat multă recuno- 

scinţă, de cât tatălui și mamei nostre ? Mai inainte 
de a ne nasce, noi nu eram în viaţă : prin urmare, 
după Dumnedeii, lor le datorim ființa n6stră ; prin 
ei ne împărtăşim de tote bunurile date neamului o- 
menesc; prin ei suntem 6meni, Români şi chre- 
-ştini ; prin ei avem nespusa fericire de a cunâsce şi 
a iubi pe. Dunnedeii. | 

Ne nascem plăpândi, expuşi la tot felul de ne- 
ajunsură, şi părinţii ne apără de dinsele, cu o că]- 
dură şi cu o grijă ce nu se împuţinăză nici-odată ; 
ne nascem upsiţi de tâte, şi părinţii nu înceteză de 
a ne da ajutorele trebuitore ; ne nascem ienoranți, 
şi părinţii ne formeză judecata, ne învaţă să cun6- 
scem lucrurile, să vorbim, să înţelegem, să deose- 
bim binele de răi, să avem voinţă şi să ne facem 
Omeni. Ori-ce ne lipsesce la nascere, de ori-ce a- 
vem nevoiă pină ne mărin, ni se procură prin în- 
erijirile lor. 

Chiar înainte de a ne nasce, tătăl se gindesce la
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tot ce ne va trebui, lucr6ză necontenit şi face pen- 

tru .noi tote economiile putinei6se, ca să nu ne lip- 

sescă nimic. | 
Muma, pote că face şi mai mult: pârtă pe copil 

în pântece, îi dă fiinţa, îl alăpteză şi'i înlesnesce 

tâte îngrijirile. 

De şi noul născut nu cun6sce pe aceea de la 

care primesce atâtea probe de iubire; de şi nu e în 

stare să'i spună păsurile, totuşi muma se silesce să 

afle ce'i lipsesce, să'i dea ce'i place, şi se trudesce 

necurmat, di şi nopte, fără să se gîndscă dacă vr'o- 

dată va fi răsplătită pentru atâtea, osteneli. 

Când copilul e bolnav, tatăl şi muma îl îngrijesc 

cu cea mai mare stăruință ; îşi uită chiar sănătatea 

lor spre a căuta, de a lui, se frămintă neincetat ca 

să nu'! lipsescă ceva, şi, în rugăciunile lor cer ne- 

contenit lui Dumnedeii tote bine-facerile pentru co- 

pilul lor. | 

Îndată ce el ajunge să pricâpă câte ceva, părin- 

ţii se grăbesc să/l înveţe tot ce'i pote fi folositor; 

îl trimit la sc6lă şi nu cruţă nică o chieltuială pen- 

ru a] instrui. A-casă îi spun cum să se pârte cu 
lumea, și se nevoiesc a/l face virtuos, ai inspira 

simţimintele iubiri de Dumnedeii, de aprâpele săi, 

de Patriă, de dreptate, de probitate, de ondre ; îl 
prepară să devină o-dată în stare de a'şi susţine
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singur existența, cu onestitate, după condiţiunea şi 
averea ce aii. Ca să'i asigure 0 stare mai fericită, 
fac une-oră sacrificii mai pre-sus de puterile lor. 

Când fata e de măritat sau băiatul de însurat, 
părinţii le dă o parte din avere şi păstrză cu în- 
grijire ce le mai rămâne, ca tot lor s*o lase după 
morte. 

Într'un cuvânt, părinţii se gindesc neîncetat nu- 
mai la fericirea, copilului ; aii pentru dinsul o iubire 
nemărginită şi parcă nu viețuiesc de cât prin el 
şi pentru el. 
Aşa dar, cum ar put€ un copil să nu păstreze în 

t6tă viţa, pentru tatăl şi muma luk, cea mai viiă 
şi mai adâncă recunoscinţă ? 

Istori6ra următore ne dă un frumos exemplu de- 
spre ceea ce se cuvine să facă un copil pentru pă- 
zinţii hui, când e pătruns de simţimîntul recuno- 
scinței. 

FIIUL PESCARULUI. 

Un pescar din Brăila, om onest şi înaintat în 
vivstă, avea un copil a-nume Nicolae. EI ar îi putut 
trăi destul de bine cu soţia sa, lucrând mai puțin 
și făr'a se expune adesea valurilor furi6se ale Du- 
nări; dar, ca să pOtădi ha deya şi pentru fiiul săii, 

aa 
la (Ce u3giia,
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suferia cu mulțumire ori-ce ostenâlă Şi îufi uuta, tâte 
periculele, 

Nicolae era, cea mai mare iubire ŞI Singura grijă 
a mamei sale. In copilăriă zăcuse în două rînduri 
de o bâlă forte grea, de care n'ar fi putut scăpa, 
fără căutarea şi neadormitele ei îngrijiri. Se pote 
dar dice că el îi era dator de maj multe oră viaţa. 

. Îndată ce fu în stare să înțelegă câte-ceva, pă- 
rinţii îl trimiseră la seolă. Nicolae făcu progrese 
repedi. Institutorul, pe deplin mulţumit de silința, 
ŞI Supunerea lui, indemnă, pe părinți să'l ţină cât 
vor put mal mult la, invețătură. Fă îl ascultară ȘI, 
ca să potă întimpina chieltuielile necesare copilu- 
luă, îşi îndoiră munca Şi economia. Adesea bieţiă 
părinţi se mulțumiati la masă cu o bucată de pâne 
Şi cu puțin pesce, numai ca să” potă cumpăra vest- 
minte și cărţile trebuitâre la studii. 

Dunmedeii bine-cuvintă străduinţele acestor 6- 
meni buni şi răsplăti cuvi6sa purtare a fiiului lor ; 
căci Nicolae, devenind marinar curagios şi indemâ- 
natic, după ce se deosebise prin mai multe fapte fru- 
mose, fu primit în marina statului și peste puţin a- 

Q unse întrun grad forte mare. 
Atunci închiriă pentru părinți o casă cu gră- 

Sydină, și se grăbi a le ue. ce le putea îndulei 
SC betrâneele. 

Se mai CENTR 3 

UNIELTARĂ
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Când nu se afla, pe mare, şedea cu dinşii, îi ser- 

via şi petrecea cu ei în tâte serile; le arăta nein- 

cetat respect şi iubire; avea grijă ca toţi să'i ono- 

veze asemenea, şi nici-o-dată nu se bucura de vre-o 

plăcere, la care să nu fi luat şi ei parte. 

— 0, scumpul nostru fiii, diceaii ei adesea, 

câte nu'ţi mai suntem datori! 

— Nu'mi sunteţi datori nimie, le răspundea el; 

din contra, eii vă datorez tot ce sunt, tot ce posed 

şi tot ce sciii. De ași face şi mai mult de cât îmi stă 

acum în putinţă, tot n'aşi fi în stare să mă plătesc 

pe deplin de o datoriă atât de sântă. 

Ast-fel părinţii trăiră mulțumiți pînă la adâncă 

bătrâneţe, şi la morte îl bine-cuvintară; iar Nico- 

lae duse o viaţă fericită, ajunse om mare şi lăsă un 

nume frumos copiilor sei. 

E AB 

II 

IUBIREA FIIESCĂ 

Se cuvine să avem mai multă iubire pentru tatăl 

şi muma, n6stră, de cât pentru oră-ce altă ființă, 
ala 

căcă nimeni nu ne va, aduce xr'o dată atâta, servi- 
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Căi, în cât să se apropie de bine-facerile lor. In 
t6tă vicţa nu vom afla pe nimeni care să ne iubâscă 
cum ne-ai iubit şi ne iubesc părinţii nostri. 

Amicii, pe cari ni i-am face cu timpul, ori cât de 
“caldă şi sinceră iubire ar av6 pentru n0Ă, pot, din 
felurite împrejurări, să ne uite, să ne lase, să ne 
trădea ; pe când un tată şi o mamă nu uită, nu pă- 
Tăsesc, nu trădaii nici-o-dată pe copilul lor. 

Ori-ce perdere am suferi, se pote îndrepta câte- 
:0-dată. Nu e însă tot ast-fel, când este vorba de- 
spre un tată bun şi o mamă bună; căcă, daca, din 
nefericire îi perdem, w'avem prin ce săi mai înlo- 
cuin. Nick-o-dată nu vom mai afla pe cine- va, care 
să fiă ceea-ce eraii părinţii pentru noi. 

Să iubim dar cu căldură pe părinţi. Cu cât îi 
vom iubi mai mult, cu atât vom deveni mai înţe- 
lepți şi mai stimaţi. Ac6stă iubire, pe care însuși 
Duimegeii ne-o impune, se împacă forte Ușor cu a 
virtuţii; căcă, cu cât vom iubi pe părinţi, cu atât ne 
vom sili a* mulţumi, şi nu% putem mulțumi de cât 
printr'o bună purtare. 

Să iubim pe părinți ast-fel cum sunt şi cum ni 
i-a dat Dumnegeii ; să le iubim nu numai pers6na, 
ci şi starea și condiţiunea lor socială. Daca sunt 
săraci, neînsemnaţi şi nefericiţi, nu se cuvine să ne 
pară răi că nu ne-am născut dintr'o familiă may -
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avută, mai înaltă și mai fericită ; acâsta, ar fi o cu-. 
getare aprope nelegiuită, un blestem în contra pro-- 
videnţei. Din contra, atunci se cuvine să ne iubim 
şi maă mult părinții, fiind-că ei ati îndurat pentru 
noi mult mai masă neajunsuri şi nevoi ; şi apoi pote 
că iubirea şi buna nostră purtare, sunt unica lor 
mingâiere în suferinţele ce-ai întîmpinat. 

Să nu invidie dar pe copiii ai căror părinţi sunt 
mai avuţă saii par mai fericiţi de cât ai nostri; ci să. 

ne purtăm ast-fel, ca nici-un copil să nu producă. 

părinţilor mai multă mulţumire şi fericire de cât noi. - 

MIRCEA, 

Într'o sâră de vară, tinărul Mircea, fiiul unui 

mic proprietar, se preumbla pe lîngă un eleşteii, în 

ale cărui ape se străvedea lumina lunci. Singură- 
tatea, dulcâţa luminei, frumuseţea serei, .duidsele- 
cântări ale privighietârii, îl cufundară cât-va timp 

într'o plăcută visare. Când se întârse sub bolta de 

viţă din faţa, casei, găsi pe bătrânul stii tată dor- 

mind liniștit pe verdeţă. | | 
Oprimlu-se lingă dinsul, îl privi cu iubire şi, co-- 

prins de o simțţire forte plăcută, i-se umplu inima 

de bucuriă. Vederea“ rămase aţintită asupra lui ;,
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câte-o dată privia cerul printre frunze şi dicea în 
sine: - 

<Etă bunul meii tată cum (6rme de uşior şi cât 
de liniştit e somnul dreptului! Se vede că, după de- 
prinderea luă. astă sâră a eşit din casă să: Şi facă 
rugăciunea, apoi cu încetul, obosit de munca de 
peste gi, l'a apucat somnul aici. Negreşit că s'a ru- 
gat şi pentru mine, și Dumnedeii ascultă rugile pă- 
rinţilor. Daca ţârinele nostre sunt acoperite cu fru- 
m6se secerişuă, daca păsciunile nutresc turme nu- 
merdse, acâsta, însâmnă că Cexul ne bine-cuvinteză 
pe toţi numai pentru virtutea lui. Ce fericit mă simţ, 
când îl văd mișcat de îngrijirea mea pentru b&trâ- 
neţele lui şi când, rădicându'şi căutăturile către cer, 
chiamă asupra capului meii bine-cuvintările provi- 
denţei! I6tă cum suride în somn! Fără "ndoială că 
vis6ză vre-una din acele frumose fapte, pe care le 
“împlinesce atât de adesea... Dar pote că la virsta 
lui n'o fi bine să dormă pe. rotia şi în vintul r&co- 
os al nopţii». 

Dicend acestea, îl sărută pe frunte, îl deşteptă 
încetişor şi | conduse în casă, ca să guste un somn 
maj bun, mai sănttos.
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Fiind-că ne iubim părinţii, se cuvine să ne ferin» 

de a le displace şi Wa le aduce supărări ; se cuvine: 

adică ai respecta şi a ne teme de dinşii. 

A ne teme de părinţi însâmnă a ne feri de oră-ce 

ar pute săi nemulțumâscă, a ne cumpăni faptele şi 

vorbele ast-fel, în cât să merităm tot-d'a-una încu-- 

viinţarea lor. 

Temerea acâsta a fiiului nu se pote asemăna, cu 

temerea sclavului : selavul se teme de pedâpsa ce 

pote să'i aplice stăpânul, pe când copilul se feresce 

de nemulţumirea ce ar simţi tatăl şi muma sa. 

Temerea fiiescă nu numai că se împacă pe de- 

plin cu iubirea şi cu respectul ce datorim părinţilor, 

dar ne este chiar neapărată. Cine'şi iubesce cu sin- 

ceritate părinţii, trebue să se ferâscă de a'i întrista, 

vr'0 dată prin vorbe sait prin fapte. 

Daca părinţii se pârtă une-oră pre Dlând cu noi 

şi daca sunt pr6 înclinați a ne ierta greşelele, nu
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se cade să abusăm «de blândeţea lor, nici să înce- 

tăm de a ne teme de dinşii. Marea îndurare, care 

provine din pre multa lor bunătate, cată, din con- 

tra, să ne fiă ca un noii îndemn da înlătura tot ce | 

pote să'i mihnâscă. 

Se cuvine irășă să fim tot-d'a-una supuși tatălui 

“şi mumei nostre, adică să ne conformăm cu voinţa, 

lor, fără murmuire şi cu plăcere. 

E drept, firesc şi frumos ea copilul să primâscă 

cu supunere pi6să tot ce'i vine din partea părinţilor: 

consiliuri, ameninţări, mustrări şi chiar pedepse. 

Asprimea părinților către copil este o probă de- 

spre iubirea ce'i portă. Natura, religiunea şi patria 

le impun datoria de al conduce pe calea cea bună. 

Ei tac acâsta din t6tă inima, întrebuinţând cuno- 

scinţele ce posedă, experienţa ce aii dobindit. Iubi- 

vea lor e o probă sigură că nu'l pot îndemna la răi. 

Prin urmare, e drept ca copilul să se supună cu to- 

tul voinţei părinţilor, să le sufere mustrările cu răb- 

dare, să nu le răspundă cu supărare şi mai puţin 

încă cu mindriă saii cu r&utate ; căci copilul, care 

s'ar arăta ori mindru, oră neruşinat către tatăl sai 

muma, sa, ar fi o fiinţă demnă de cel mai mare dis- 

preţ şi de pedepsele cele mai aspre. Aşa dar nu se 

cade să răspundă la mustrări, de cât printi”'o pro- 

misiune sinceră că nu le va mai merita. Nu e de a-
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Juns să dică «ni voii mai face cutare răi», ei tre- 
buie să nul mai facă. | 

Părinţii sunt câte-o-dată nevoiţi a Şi pedepsi co- 
pilul, pentru binele lui şi din iubirea de care sunt 
însufiețiță către dinsul. Daca, spre a'1 îndrepta, n'ar 
întrebuința, tâte midldcele ce le staii prin putinţă, 
ar fi o probă-că nu'l iubesc precum se cuvine să']. 
iubescă. Copilul însă, pe care'l pedepsesc părinţii, 
nu se cuvine să se apere de pedepsă, nică să prindă 
ură pe (linşiă saii să se îndloiescă, despre iubirea lor, 
ci să vadă în pedâpsă o nouă probă despre cât se 
iutereseză de dinsul, şi so primâscă cu hotărirea 
de a n'o mai provoca altă dată. 

Copilul trebuie să se mihnâscă de pedspsă, dar 
nu pentiu durerea ce cai causâză, ci pentru nemul- 
țumirea ce-a adus părinţilor, pentru întristarea ce 
simt €ă oxă Şi când sunt nevoiţi a'1 pedepsi. Se cu- 
vine dar să'şi pună tote silințele spre a'i scuti d'o 
asemenea, întristare ; şi când. din nefericire, nu se 
pote stăpîni de a face vr'un rău, fără precugefare 
saii din ușurință, atunci să le fiă recunoscător de 
ped&psă, să le mulțumescă ca pentru o nouă bine- 
facere, fiind-că pentru binele lui Ș-ait impus ei mih- 
nitorea, sarcină de a'l pedepsi. 

Copilul supus şi temător de părinți e tot-d'a-una 
ascultător, adică se feresce de tot ce'l opresc diuşiă.
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Dar nu e destul ca cine-va să se supună părin- 
ţilor de nevoiă ori cu părere-de-răt, ci încă să pri- 

vescă ca bun şi înţelept tot cel învaţă că; căci a- 
tunci, când îi dic să facă sait să nu facă ceva, sunt 
contiuși de iubirea și de interesul ce'i portă. 

Fiind-că supunerea, către părinți ar trebui să fiă 
pentu noi o adevărată mulţumire, suntem datori să 
le arătăm acâstă mulțumire prin graba și plăcerea 
cu care facem ceea ce ne îndâmnă ei. Copilul care 

așt&ptă să i-se repete vorba de două-trei ori ŞI nu se 
arată voios la împlinirea celor ce i se prescriă, este 
o fiinţă desgustătore prin capriciele că, un văsfățat, 
care face pe toți să credă că n'are o inimă bună. 

Aşa dar ascultarea trebuie să fiă întregă, adică 
pentru luerurile mică, ca, şi pentru cele mari ; căcă, 
drept vorbind, nică nu pote fi neascultare mică. Ne- 
ascultarea în ea-insăşi este un răii aşa, de mare, că 
preţuiesce tot atât ea şi o vină, ork:cât de neinsem- 
nată i-ar fi causa; ea 1tu se pote ierta, decât numai 
când provine din uitare saii din neluare-aminte. 

Să nu se credă însă că uitarea, și neluarea-aminte 
sunt tot-d'a-una iertate. Părinţii ni le iârtă, când 
suntem mică şi nu scim deosebi binele de răă. dar 
nu şi când ne-am deprins a judeca. De aceea, cată 
să ne ferim de dinsele, mai cu sâmă când începem 
a învăţa la scolă.
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Neascultarea pote ave pentu copil urmăă forte 
vătămătore, fiind-că el nu pâte să deosebescă ce e 
bun de ce e răi, ce e folositor de ce e periculos, 
nici să prevâgă urmările faptelor sale. Părinţii, din 
contra, aii experienţă, înţelepciune şi judecată; scit 
cei pote fi folositor oră vătămător, atunci ori mai. 
târdiii ; cunosc tâte urmările bune saii vele ce dag 
curg din faptele lui. Lor dar le este dat să'1 con- 
ducă, iar lui să se supună fără cercetare. EX nu 
sunt datoră săi arate de ce se portă aşa, de cât a- 
tuncă când ered că copilul e în stare să le înţelegă 
motivele. 

Ori când părinţii oprese pe copilul lor de la ce- 
va, o fac pentru binele lui. Să fiă dar încredinţat, 
că ce” este oprit să facă, e tot-la-una răi. 

Sunt copil cari, fără să fiă tocmai neascultători, 
născocesc felurite midlâce de a nu se supune vorbei 
părinţilor. Noi să ne ferim cu totul de asemenea a- 
măgiri, care ne deprind cu făţărnicia, şi cu minciuna, 
viţiuă forte urite. Să ne supunem pe deplin, cu bu- 
curiă și din t6tă inima. Ast-fel cugetul ne va, fi tot- 
M'a-una împăcat şi vom înlătura nenorocirile ce a- 
duce nesupunerea, precum vom vede din povestirea 
următore : 

“Ș 

.—-
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COPILUL NEASCULTĂTOR. 

Stefan era fiiul unei văduve, care locuia aprâpe 

de o moră aşedată pe o girlă. Ferestrele casei lor 

răspundeaii spre acâstă girlă din care nisce zăga- 

zură abăteaii prisosul apei peste câmpiă, de unde 

se despărţia în piriiaşe; iar apa din acele zăgazuri, 

intra printr”un iaz şi învîrtia, v6ta cea mare a morej. 

Acestă râtă — lată de 60 centimetre, înaltă de 3 

metri, cu lopeţi în care apa isbia cu putere pe de- 

desubt — se învirtia, necontenit; apoi, prin ajutorul 

fusului ei lung și gros, ce pătrundea înăuntrul mo- 

rei, punea în mişcare cele două pietre de măcinat. 

Se înţelege de sine că aci curgerea girlei era. 

forte iute şi că, cu cât se apropia de r6tă, cu atât 

era mai răpede ; fiind-că se grămădia multă apă în 

iaz şi cu sgomot asurditor eşia departe, dincolo de 

scoc, prefăcută ?n valuri de spumă. 

Ştefan era băiat cu inimă bună, dar cam nebu- 

natie. Când se afla lingă mumă-sa, nu'% aducea nică 

o nemulțiunire; dar, îndată ce o perdea din vedere, 

avea, temere de dinsa şi puţin îi păsa de mustră- 

rile ci. Asemenea, când era în clasă, nu învăţa măi 

nimic şi ajunsese de un-spre-dece ani, fără să scie 

de cât să silabisâscă şi să facă câte-va litere. Apoi, 

de câte ori nu se afla, la, se6lă, se ducea să se joce



28 COPILUL NEASCULTĂTOR 

cu copiii svinturatică, cu care mumă-sa îl oprise de 
a se mai aduna, | 

Ca să'l terâscă şi maă mult de asemenea Jocuri, 
biata văduvă îşi impuse o sarcină forte grea: în tgte 
dilele il ducea singură pină la ușa sclei, şi, la ora 
când: se termina, elâsa, mergea iarăşi de'l aducea 
a-casă, 

Joia după prând, când nu se ținea, scdlă, ar fi 
vrut din tâtă inima să aibă lingă dinsa; Stefan 
însă, se întrista, plângea, ŞI promitea, că se va, purta, 
ca un ânger, daca] va lăsa să să din casă. În cele 
din urmă, ea îi dete voiă să petrecă, şi singur Joia; - 
dar cu condițiune să nu se apropie de iaz, şi mai cu 
s6mă să nu se atingă d'o luntrişoră legată, la țărm. 

Stefan îi promise și în două rînduri nu 'Șă călcă 
cuvintul: se jucă și petrecu numar ca copii înţelepţi 
Şi bine-crescuți, fără a se apropia de girlă. 

În Joia a treia însă, pe când mumă-sa se dusese 
la târg pentru trebuinţele casei, Stefan credu că se 
pote juca şi pe marginea, apei. 

Mumă-sa, după ce şi terminase târguielele Şi por- 
nise la drum, cunoscând aplecările lui Stefan, era 
chinuită de o mare neliniște şi, îndată ce se întârse 
a-casă, își aruncă ochii spre iazul gîrlei. Când... ce 
Să vagă acolo? P'un copil într'o luntrișdră, nevoin- 
du-se să plutâscă sigur pe apă. «Ce fel de părinţi
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sunt aceia, îşi (lise ea, tare lasă pe copil să se dea 

la o petrecere atât de primejdidsă >! 

Rămase însă îmmărmurită, când i se păru că a- 

cel copil era, chiay Stefan al că, căruia în atâtea rin- 

duri îi spusese să nu se apropie de apă, Stefan care 

nică-o-dată nu mânuise o lopată! Şi tocmai el era, 

nesocotitul ! E] deslegase lanţul luntrişorei ; apoi, 

necunoscend periculul şi inchipuindu' şi că o să potă 

duce luntrea, se lăsa în voia apei. Ceva, mai mult: 

vesel că plutia, pe vali, cânta cât îi lua gura, nevă- 

dend viltorea ce avea.săl înghiță și ne mai audind 

seomotul v6tei şi al valurilor, ce se spărgea în iaz. 

La acestă vedere, nenorocita mumă se repedi 

spre el şi scâse un țipăt atât de infiorător, în cât, 

cu tot uruitul dinăuntrul morii, lucrătorii îl audiră 

şi îndată eşiră afară. Dar ce puteaii ei face, ca să 

vină în ajutorul copilului neascultător ? 

Cu tote astea, Stefan cânta mereă, apropiindu-se 

din ce în ce de locul nenorocirii. Când însă audi şi 
ă 
y 

el ţipătul mumeă sale, când vădu că lucrătorii spăi- 

mântaţi abia o puteai ţine să nu se repâdă după 

dinsul, atunci înţelese periculul ce'l ameninţa: se 

vită cu spaimă la înfiorătorea, râtă, întinse braţele, 

înălță mâinele către cer, şi ast-fel peri victimă a ne- 

ascultării sale!
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BLÂNDEŢE, LUCRARE, CONDUITĂ LA SCOLĂ. 

Atât ascultarea, datorită, părinţilor, cât şi intere- 
sul nostru ne impun datoria, de a lucra şi studia, cu 
tragere-de-inimă. 

Părinții ne trimit la seolă îndată ce suntem în 
stare să învăţăm. Ei fac ac6sta pentru binele no- 
stru; căcă, fără învățătură şi fără muncă, nimeni nu 
pote trăi fericit. Numai instrucțiunea, ne deşteptă, 
ne învaţă cum să ne împlinim tâte datoriile şi să 
ne regulă afacerile, iar munca e un midloc sigur 
pentru înlăturarea uritului şi a sărăciei. Invăţătura 
ne face să petrecem în mod folositor orele de re- 
pâus și ne apără de relele deprinderi, la care ne-ar 
pute expune nelucrarea, ca în dilele de sărbătore. 
Astăgi ea este mâl tot aşa de neapărată omului, ca 
şi pâinea ce'l hrănesce, ca şi aerul ce respiră. 

Părinţii ne trimit la scolă, ca să ne bucurăm de 
bine-facerile ei. Prin urmare, trebuie să mergem la 
se6lă de bună-voiă şi cu plăcere; fiind-că noi, chiar
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când nu pricepem folosul învăţăturei, se cuvine să 

împlinim voia părinţilor şi acâsta.e de ajuns spre 

a ne face să iubim sc6la. 

Copilul e dator să mârgă la sc6lă pe călea cea 

mai scurtă, făra se abate nicăiri saii a se juca pe 

drum, ca să ajungă acolo ceva mai "nainte de ora 

hotărită. 

Pers6na și vestmintele lui să fiă cât se pote de 

curate, iar în clasă să intre cuviincios şi liniștit, 

fără să alerge, fâră să se oxvăbâscă. Intrând, să se 

așede la locu'i, făr'a turbura pe alţii saii a se lega 

de dinşii. | 

Cât ţine clasa, să nu se ocupe de cât cu studiul 

şi să nu cugete la alt-ceva..: 

Să, asculte cu luare-aminte la cele ce spune învă- 

țătorul şi să'şi studieze cu plăcere lecţiunile. 

Să nu ridă, să nu vorbâscă cu nimeni, să nu se 

apuce de jocuri saii de glume. 

Când învățătorul nu'l vede, să stea tot aşa de 
liniştit, ca şi când Var privi. 

După ce se termină clasa, să se 'ntârcă da drep- 

tul a-casă, ca și la venire. 
Un bun scolar se cuvine să fiă modest. Daca nu 

înţelege ceva, să câră voiă învățătorului sail insti- 

tutorului ca, să'i spună ce n'a priceput şi, când i se 

permite, să '] râge a"! esplica ceea ce'l încurcă.
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Să nu fiă mândru. saă pr& îndrăsneţ, căcă mâu- 
dria şi cutezanța sunt vițiută nesuferite. Să nu ridă 
nică-o-dată de scolarii mat slabivla învățătură; să 
nu'şă înichipuiescă că, el e mai presus decât dinșiă ; 
să nu vorbescă nică-de-cum despre silinţa şi notele 
bune ce â dobindit, ci să lase ca alţii să'] laude, dac: 
Vor găsi de cuviință, 

Să dorescă a sci maj mult, a scrie şi învăța may 
bine, dar să nu fiă invidios sait pismuitor. Când al- 
ţii îl întrec, să nui urască, ci să'şi indoiâscă cura- 

"y 

Ă întrâcă. 
y giul şi silința ca să'% ajungă şi chiar să 

„Când nu e în clasă, să nu vorbâscă de greșelele 
ce fac cei-l-alţă la scolă, de mustrările ce aii meri- 
tat, de pedepsele ce-ai suferit; căcă şi el pote greşi 
vro dată. 

Să nu spună în clasă ce fac colegii ui când nu 
se află la sc6lă,. Să nu vorbescă nică-o-dată răi. de- 
spre dinşii; să nu gică nimic în contra lor. 

Să se ferâscă de cârtă Şi Să nu sară a despărți 
pe alţii, de cât numai ca să apere pe cel mai slab, 
când este asuprit de altul mai tare, 

Să vorbâscă frumos cu toţi şi să aibă a face nu- 
maj cu cei silitori, liniștiți şi mintoși. Să se ferâscă 
de adunările celor stricaţi şi svînturatică, căci Uşu- 
rința, sait sburdălnicia, pote duce la neascultare şi 
la. tote viţiele.
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Să d6 exemplu bun la toţi, amicilor şi neami- 

cilor. Când se află cu dinşă, să nu dică şi să nu 

facă nimic, ce nu s'ar putâ spune sai arăta părin- 

ților săi. 

Să respecte şi să iubâscă pe învăţător, săi pri- 
mâscă cu supunere îndemnurile, să'i fie recunoscă- 
tor de îngrijirile lui. 

Să nu murmure nici-o- dată în contra asprimik 
ce X-ar arăta şi să nu se îndoiescă de nepărtinirea 

saii dreptatea lui; ci, de va audi vorbindu-se răi 
despre dinsul, să'l apere cu devotamentul unui fiii 
şi cu căldura unui amic. . 

Purtându-se ast-fel, copilul se va, folosi de lecţi- 
unile învăţătorilor şi va deveni bucuria părinţilor. 
lată acum şi o istoriră despre asemenea învățături. 

MATEIU 

A fost o dată un păstor, a-nume Mateiit. Pe tată- 
sti, un biet lucrător din satul Ulceniă, îl perduse 
încă de la virsta de doui-spre-dece ani: Mumă-sa, 
de şi fârte scăpătată, îl dete la seslă şi el prinse 
gust mare de învăţătură. P'atuncă lecţiunile se ţi- 
neai în sat numai în cele trei luni de iârnă. Mateiii 
dar şedea trei luni la mumă-sa, urmând cu stăru- 

- 3
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inţă la învăţătură ; iar vâra, la curtea proprietaru- 
lui ale cărui vite le păzia. Însă şi atunci, ca scolar 
silitor şi înţelept, se ocupa cu citirea, pe cât î era 
cu putinţă, ca să nu uite ce învățase iârna. Ast-fel, 
la. patru-spre-dece ani, scia, să citâscă bine, să serie 
şi să socotâscă binişor. 

Când fa nevoit să'și părăs6scă satul, plânse mult, 
despărţindu-se de biâta mumă-sa, şi se hotări a 
trimite o parte din ce va putâ să câştige. Mai târ- 
diii își îndeplini cu drag acâstă hotărire. 

Mateiii plecă pe o iernă forte aspră. După două 
dile de umblet, nu mai putu suferi frigul şi răcind, 
căgu bolnav de vărsat în midlocul zăpedilor. Era 
să moră, când se gîndi la mumă-sa, pentru care el 

rămăsese ca singurul sprijin pe lume, şi prinse ia- 

Tăși curagiil. 

Se tiri dar cum putu pînă la un sătuc. 

Arendașul, mişeat de compătimire, îl duse în sta- 

ulul oilor, îl desbrăca de vestminte, îl invăli în pânze 

şi în plevă de ovăz, şi'l îngropă pină la pept în gu- 

noiul sait băligarul oilor, ca să] ţină la căldură pină 

la eşirea vărsatului ; apoi îi făcu semnul crucii și'] 

lăsă, dicendu'i: < Dumnedei să se indure de tine, 

căcă numai el îţi pote veni în ajutor.» 

Căldura băligarului şi aburul oilor începură al 

vindeca puţin câte puţin. De două ori pe di aren-
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dlaşul, cu tote neajunsurile lui, îi aducea câte ceva 
de mâncare. 

Ierna devenia din ce în ce mai aspră. Staulul era 
inconjurat de nuci şi de ceri. Adesea n6ptea copi- 
lul era deşteptat de nisce sgomote repegi ca ale tu- | 
netului, cășiunate prin crăparea, arborilor, pe care 
asprimea gerului îi făcea să se despice. 

Când Mateiii începu să se simtă mai bine, aren- 
daşul şi preotul satului, 6meni miloși și mat cu dare 
de mână, îi deteră t6te ajutârele. Ast-fel Mateiii, re- 
căpătându și sănttatea şi puterea, le mulțumi din 
inimă şi plecă să'şi caute vr'o ocupațiune. 

Intră dar ca păstor la un agricultor şi nu încetă, 
de a citi, ca să nu uite ce învățase. 

Tot păscend vitele, paşii i-se îndreptară către o 
colibă singuratică, în miglocul pădurilor. Aci locu- 
iati patru Gmeni, retrași cu totul din lume şi trăind 
din produsul unei mică proprietăţi, pe care o lucraii 
singură. Lor le trebuia un băiat ca să.le păzâscă va- 
cile. Mateiu fu primit cu bunătate şi se învoi cu ei 
ca cea mai mare parte din Jeafă să fii 4 trimisă mu- 
anei sale la Ulceni. 

De-aci înainte, asigurat de sortă şi fericit că va fi 
folositor mumei sale, Mateiii se gîndi numai la două 
lucruri: să'şi împlinescă bine datoriile şi să'Şi în- 
trebuinţeze Ia studii minutele de repaus. Spre a
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înveţa şi mai bine să scrie, îi veni în minte ideia. 
să deslipescă de Ia ferâstră un ochii de geam, să'l 
aşede pe modelul de caligrafiă şi să tragă pe supra- 
faţă liniile ce se străvedeait printr"însul. După o 
prescurtare de aritmetică, învăţă singur cele patra. 
lucrări cu fracţiunile, ceea-ce pentru dinsul fa o pe- 
trecere şi o mulţumire. 

V&dendu'i gustul de citire, stăpânii săi îi deteră. 
din cărţile ce aveati cu dinşii. D'aci inainte nu fă-- 
cea un pas. în pădure cu vacile, fără să nu aibă şi 
câte o carte. Preotul bisericei din satul vecin, unde 
Dumineca Matei mergea să asculte leturgia, învă- 

ţase în seminar şi avea o geografiă, pe care i-o dete 
s'0 citâscă. EI o înveţă pe din-afară cu atâta plă-. 
cere, în cât peste trei săptămâni cunoscea tote ţi- 
nuturile, munţii, apele şi oraşele. Când înapoiă pre-- 
otului geografia, ii dete şi câţi-va lei, economisiţi 
din darurile ce primise când şi când, rugânidlu'l săi 
mai cumpere şi-alte cărţi. Preotul îă împlini dorinţa, 
procurându'i o chartă geografică şi mai multe cărţi 
folositore. 

Într'o gi, pe când şedea la tulpina unui stejar, ui- . 
tându-se cu nesaţiii pe acele cărți, nu luă sema că 
doi străini se apropiaseră de el şi că] priviaă cu 
mirare. Cel mai tinăr era fiiul Domnitorului țărei, 
iar cel mai în virstă era profesorul săi. Minunaţă
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că văd un păstor ocupându-se ast-fel, îl întrebară : 

— Ce faci aci, băiete? 

— Învăţ, răspunse Mateiii cu sficlă. 

— Ce, aii pricepi tu ceva din acele cărţi? 

— ME trudesc şi eii să înţeleg, răspunse păsto- 

raşul, care se rădicase cu respect. 

Atuncă amândoi îi făcură o mulţime de întrebări 

din geografiă, din istoriă şi din aritmetică, şi se mi- 

vară de răspunsurile lui. Cercetând apoi despre din- 

sul. cu Vamănuntul, stăpânii lui răspunseră că era 

pe atât de înţelept, pe cât şi silitor la învățătură. 

Când se întârse la palat, tînărul principe spuse 

tatălui sti că a găsit în midlocul pădurilor un cio- 

bănaş, care numai prin silinţele lui câștigase o bu- 

nicică învăţătură, şi'i ceru voiă să îngrijescă el de 

srta acelui tînăr. 

Mateiii fu dar luat de la cei patru muncitori şi 

aşedat în sc6la oraşului. După doi ani, făcând mari 

progrese în tote ramurele de studii, deveni renu- 

mit prin sciinţa, lui, iar principele îl numi bibliote- 

car al săi. 

De şi ajunse om mare şi avut, Mateiii rămase tot 

aşa, de simplu, modest şi regulat în purtare, ca şi 

când păzia vacile în pădure. Nu cunoscu alte mul- 

ţămiră de cât pe ale studiului şi bine-facerii. 

FI zidi din noii casa părintâscă, şi asigură mu-
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mei sale un traiii fericit; iar după încetarea ei din 
viaţă, casa o dărui satului pentru sc6lă şi pentru 
locuinţa învățătorului, dând şi bani de cumpărat 
cărți la copiii săracă, cară — ca, şi dinsul — ar voi să, 
se lumineze prin învăţătură, 

153 SS 

V. 

ÎNCREDEREA CUVENITĂ PĂRINŢILOR. 

Datorim părinţilor nu numai o întregă ascultare, 
ci şi o încredere deplină. Fiind-că ex ail grija de a. 
veghia asupră-ne, tot ei aă şi luminile trebuitâre 
spre a ne învăța cum să ne purtăm. Cât suntem co- 
piă, ba chiar tineri, nu ne putem conduce singuri ; 
prin urmare lor le este dat să ne îndrepteze toţă- 
paşii în viâţă. | 

Numai un tată ŞI o mumă se intereseză de noi a- 
tât de mult, în cât neîncetat sunt Voioşi a ne spune: 
ce trebuie să facem şi de ce trebuie să ne ferim. 

Cel mai mare răi ce i-se pote întîmpla, unui co- 
pil, este să nu aibă, încredere în părinții să.
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Lipsa. de încredere îl pâte duce la minciună și 

minciuna, este un viţiii uricios, care'l împinge la 

tote cele-l-alte viţiuni. 

A minţi unei pers6ne, oră-care ar fi, e tot-d'a- 

una un răi; a minţi însă tatălui şi mumei sale este 

aprâpe o nelegiuire. Chiar prefacerea către dinşiă 

şi ascunderea, adevărului este o vină şi un pericul, 

fiind-că părinţii sciii o mulţime de lucruri, pe care 

noi nu le cundscem ; ei văd răul la care ne expu- 

nem, şi numai ei ne pot învăţa să ne ferim de ne- 

NOrOCiLĂ. 

Nu se cuvine dar să ascundem nimic părinţilor ; 

numai ast-fel ne vom păstra nevinovăția, și vom stă- 

rui în bună purtare. 

Daca cine-va îndâmnă pe un copil să facă vr'un 

lucru fără scirea părinților, copilul să nu se iea după 

asemenea îndemnuri. 

Dacă'i dice să nu spună tatălui şi mumei sale 

cele ce'i vorbesce el, copilul să vedă într'însul un 

om răi, carei vrea perderea,; căcă, de ce să ascun- 

dă un lucru părinţilor, daca acel lucru ar fi bun? 

Nu e însă de ajuns să dăm părinţilor sâma, de- 

spre faptele şi cugetările nostre, ci se cuvine a le 

şi asculta învățăturile cu supunere respectudsă, a. 

ne folosi de bunele lor exemple, a pune în lucrare 

tâte poveţele ce ne-ati dat în tinereţe.
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Cea mai sigură probă de respect şi încredere că- 
tre părinţi e să ne purtăm după dorinţa şi indem- 
nurile lor ; să lucrăm în tote ast- fel, ca să plăcem 
lui Dumnegeii și să merităm stima. Gmenilor onesti. 
Un tată şi o mumă, care! ŞI văd copilul purtându-se 
bine se simt pe pămint ea întrun raii: laudele ce 
i-se aduc lui îi încântă, vir tuţile luă fac bucuria, i- 
nimei lor. În voia nostră stă să le aducem acestă 
tericire. Să mergem dar cu tăriă pe calea binelui, 
să învingem uşurinţa copilăriei şi patimele tinere- 
ţii, să fim tot-la-una credincioşi sfintei legi a da- 
toriei. | 

Cu tote acestea, oră cât de bune cugetări at avâ 
un copil saii un tînăr, cu anevoie se pote feri de 
tote greşâlele. 

Dacă din nefericire a, cădut în ve'o greșâlă, ce 
trebuie să facă? 

Să se căiescă de dinsa, din adincul sufletului şi 
s'0 îndrepte, daca, se pote. 

A se căi cine-va de greşclă, este a, simţi o viă 
durere că a săvirşit-o. 

A ndrepta, este a'şi arăta, căința ce simte 
pentru dinsa, a dobindi iertare și a n'o mai face 
altă dată. 

Căinţa să fiă repede și sinceră, adică din cur ăţe- 
nia inimei, iar nu o deşârtă şi slabă părere-de-răă.
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Căinţa să fiă durabilă, adică să ţină mult ; căci, 
daca s'ar sterge îndată, copilul ar căde forte UŞOr 
în aceeași greșâlă sai în alta. 

Mândria să nu se amestece nică-o-dată la îndrep- 

tarea, greșelelor. A şi-le.recunâsce cu sinceritate, 

a le înlătura fără șovăire este o probă despre mă- 
rimea sufletului; a stărui însă într însele e v rușine, 
adesea o nebuniă, une-ori o adevărată nelegiuire. 

Nu e de ajuns să”ţi indrepţi o greşâlă, ci se cu- 

vine să te ferescă de a mai căd6 într'însa. 

Fericit e copilul ale cărui greşeli sunt rari și cu- 

rînd îndreptate, dar mai fericit acela care, prin i- 
nocenţa primilor lui ani, își prepară o tinereţe scu- 
tită de rătăciri şi de viţii. 

ALEXANDRU 

« Alexandru avusese nenorocirea să rămână încă 
de mic fără mumă. Tatăl săi, ne mai având alt co- 
pil, îşi afla într'însul t6tă mângâierea, şi fericirea. 
„Născut cu aplecări bune spre virtute şi cu iubire 

de lucru, Alexandru era îndemânatic la tâte. Pe 
lingă învăţătură, îi plăcea, ca în orele'i libere să se 
ocupe mai ales cu desemnul, şi făcuse mată pro-
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grese. Stând înaintea unei oglindi, încercase aşi 
face singur portretul, carei semăna de minune. La, 
diiia. numelui tată-săii, i”1 dete ca dar. Părintele, 
plin de mulţumire, îl atîrnase în camera sa. Inainte 
de culcare, se simţia fericit să, privâscă chipul lui 
Alexandru şi, la deşteptare, primele“ căutături se 
îndreptaii iarăşi spre dinsul. 

Alexandru însă, la etatea de șepte-spre-dece ani, 
începu a'şi schimba purtarea. Unul din verii lui, 
mai mare cu patru ani de cit dinsul şi care acum 
era stăpân pe faptele şi averea, sa, căută a/1 amăgi 
prin urite consilii şi prin exemple periculose. Il făcu 
să credă că tată-săii era pre aspru, şi] îndemnă să. 
nu mai stea sub priveghierea lui, ci să se dea în 
ascuns la petreceri neiertate. | 

La început Alexandru nu voi să] asculte. Intr?o 
di însă, fiind sigur că greşâla”i va rămân6 necuno- 
scută, se hotări a face o abatere pe care o credea. 
uşidră, de și nesupunerea, ori cum ar fi, e tot-d'a- 
una rea. Dar îndată ce începu să guste din amăgi- 
târele plăceră lumesci, se apropiă de perdere; căci 
bunele lui apucătuă de mai "nainte se schimbară, 
pe nesimţite, judecata, i-se întunecă şi ajunse aşi 
călca pe faţă datoriele, pe cari acum părea că nu le 
mai cunoscuse nici-o-dată şi că nu le mai ințelege. 

Tatăl săă, strivit de durere la, vederea unei ase-
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menea schimbări, întrebuinţă tâte midlâcele, ca, să- 
"3 întorcă, copilul din reia cale ce apucase. Une- 
oră îi arăta o blândeţe atingătore, alte-oră o înţe- 
leptă asprime; dar nică asprimea, nică blândeţea. 
nu putură schimba spre bine sufletul rătăcitului. 

Cu tâte astea, Alexandru câte-odată se vuşina de 
greşâlele făcute, lua hotăriri bune, şi, aruncându-se 
în braţele tatălui săi, plângea cu amar şi promitea. 
că are să se îndrepteze. Însă, spre a stărui în că-. 
inţă, se cere tăriă de suflet, şi lui îi lipsia cu totul 
acestă însușire. Se lăsa uşor să fiă înduplecat de 
vorbele stricatului săi amic şi, uitând totul, cădea. 
iarăşi în rătecirile”i de mai "nainte. 

În cele din urmă, tatăl săi cu drept-cuvint supărat 
şi îngrijat, se hotări a tăia răul din rădăcină. Aflase 
că nepotul s&ii adusese pe Alexandru la neascultare; 
decă îl mustră aspru, îl dete afară, îl opri pentu tot-- 
"Wa-una de a'% maj intra, în casă, iar pe Alexandru 
d'a mai av€ pe viitor vr'o întilnire cu dinsul. 

Atunci descreeratul nepot, supărat peste măsură. 
de ruşinea ce suferise, plănui să'şi r&sbune. Ast-fel 
veni în ascuns, peste ndpte, ca să întilnescă pe A- 
lexandru, şi” indemnă să fugă de la tatăl stii, spre 
a scăpa de asprimea lui. Alexandru, de şi era 0- 
prit să nu mai aibă a-face cu văru-sii, totuși avu. 
neiertata slăbiciune de a/] asculta.
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La ântâia propunere rămăsese ca, înghieţat de 
„spaimă, dar vorbele vărului săii %-o risipiră şiL a- 
meţiră, Nu maj trecu mult şi, rătăcit cu totul, se 
înduplecă, își uită tote datoriele către Dumnedeii şi 
către părinte, își părăsi casa, şi plecă cu văru-săii, 
care luase de mai 'nainte tote măsurile, ce creduse 
el mai nemerite, 

Nimeni nu le mai putu da de urmă, căcă se duse- 
seră împreună întrun oraş depărtat, unde se deteră 
la tot felul de necuviinţe şi destrăbălări. 

Iată ce făcu Alexandru, odinidră atât de bun şi 
atât de înţelept; iată pină unde pote merge un co-: 
pil, care se lasă a cădâ într”o primă greşâlă ! 

EI însă nu se bucură mult timp de plăcerile ne- 
permise. Când îşi veni în simţire, îşi aduse aminte 
de tată-săi şi remuşcarea, începu a'1 chinui. Sufe- 
rinţele”i deveniaii din ce în ce mai crude: nici o 
plăcere, nică un repaus nu mai gusta. La ospeţele şi 
petrecerile unde”l tîra văru-săă, era galben şi tur- 
burat ; figura tatălui părăsit cu neomeniă îi apărea 
necontenit şi” înfigea mii de săgeți în inimă. Une- 
ori i-se părea că'l aude oftând şi vărsând lacrămi, 

alte-oră credea că] vede aprins de miniă şi căl a- 
ude blestemându'l. Aceste durerose închipuină îl ur- 
măriaii chiar în visuri și'Y turburaii somnul. 

O ast-fel de vitţă îi deveni nesuferită ; se hotări
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da» a face totul ca, să'și repare greşela şi să dobin-.. 

descă iertarea tatălui săi. Nici rușinea, nici teme- 

rea de pedâpsă nu'l mai putură impedica. Remuş- 

carea, curăţindu'i inima şi risipindu'i slăbiciunea, 

precuni şi ilusiunile, îi dedese de-o-dată rațiune şi 
energiă. Se despărţi dar pentru tot-Pa-una de fă- 

ţarnicui amic, care”l rătăcise şi îşi luă calea spre 

locul unde se născuse. | 

Casa părintâscă, cam la marginea, satului, era, 

înconjurată de grădini încântătâre. Ajungând pe o- 

costă, de unde putea, s'o vagă, se opri cu inima a- 

păsată, începu a suspina, şi ochii i-se umplură de 

lacrămi. «Acolo, dise el cu voce întreruptă, acolo. 

mi-am petrecut eii copilăria, lingă acela căruia nu 

maă sunt demn să'i gic «tată»! Cât eram de fericit, 

când singura'mi dorință era, să'l mulțămesc şi săi 

plac, când lucram şi studiam cu tragere de inimă, 

când tote plăcerile mele erati inocente şi curate! 

Acel timp ferice se va, întârce : iâtă-mă, tată; viii 

înapol. Alexandru e tot al tăi!» 

Dicând acestea, cobora răpede câsta, când de-o- 

dată reamintirea, faptei sale îl înghiăţă de spaimă, 

simţi că picidrele“i nu se mai mişcă din loc, o su- 
dre rece îi coprinse tot corpul. «Cum să mă arăt. 

eii înainte'i, după câte am făcut! Ah! răi m'am 

amăgit, cregând că o să am atâta putere. Nu, nu



46 ” ALEXANDRU 

voiii cuteza nică-o-dată ; sunt pre vinovat !.. Cu ce 
ochi să mă mai înfăţişez înainte"? Cum să cred eii 

„că o să mă mai iubescă, când prin fuga mea, i-am 
înfipt un cuţit în inimă? O să mă gonâscă, o să mă 
blesteme, căci am meritat'o. Nu mai este iertare 
pentru mine : sunt un copil perdut, un desmetie, w- 
rit de tâtă lumea!» 

Pronunţând aceste cuvinte, nefericitul cădu pe 
verdsță, sdrobit de mâhnire şi de durere. 

Peste puţin însă o voce cerâscă îi răsună în ini- 
mă şi 1 reînsufieţi. «Un tată, își dise el, e pe pământ 
imaginea lui Dumnedeii, şi indurarea, lui, ca şi a lui 
Dumuegeii, este nemărginită. Ori-cât de vinovată 
mi-a fost purtarea, nu sunt osîndit pentru tot-d'a- 
una. Tată-meii nu mă urasce, n'o să mă blesteme; 
-0 să aibă milă de remuşcările mele. Daca nu va voi 
să mă primescă ca fiii, o săl rog a mă prenumăra 
printre servitorii lui. Prin muncă şi prin înfrinare o 
să'mi spăl greşelele, o să'X învederez sinceritatea 
căinţei, şi ast-fel voii merita să'mi deschidă i6răşi 
braţele şi să mă numâscă din noi fiiul săi.» 

Porni dar sfiicios, tremurând şi nesciind cum să- 
'și anunţe întârcerea, și să'şi câră iertare. 

In fine, la ora când scia pe tată-seii ocupat cu 
regularea grădini, intră pe ascuns în casă, unde 
găsi pe bătrâna şi credincidsa femeiă, care'l îngri-
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jise în copilăriă şi care, la vederea lui, fu cât p'aci 

să leşine de uimire şi de bucuriă. Intră cu dinsa în 
camera tatălui săii, şacolo... ce să vedă ? Portretul 
era tot în același loc, portretul pe care'l credea a- 

runcat afară. Acestă vedere îi reînvioră puterile şi”i 
insuflă ideia, pe atât de atingătore, pe cât şi neme- 
rită, de a încunoscinţa într'un fel pe tatăl sei de- 
spre întorcerea şi căința luă. Dete jos portr etul Și 

luă pensula, 

Portretul arăta pe Alexandru aşa cum era, odini- 
Sră: cu bucuria, inocentei copilăriă în ochi şi cu su- 
risul fericirii pe buze. Sterse dar, îndreptă şi schim- 
bă îndată trăsurile feţei ast-fel ca, fisionomia, lui să 
exprime durerea şi ruşinea ; căinţa se arăta în o- 
chi umegi de lacrămi. Portretul arăta, acum tot pe 
Alexandru, însă pe Alexandru umilit şi rugător. 

Audind pașii tatălui sei, aședă îndată portretul 
la loc, apoi se ascunse în odăița W'alături. 

Când bătrânul intră în casă, primele" căutătuni, 
după deprinderea ce avea, se îndreptară către por- 
tretul fiiuluă seii. La, acestă vedere, scâse un țipăt, 
nu însă, de blestem şi de miniă, ci de bucuriă şi de 
fericire. « Ciudată prefacere ! Pare: că chiar în por- 
tret se căiesce! De ce nu vine, aşa cum se arată 
acum, că lași ierta: eă tot îl iubesc!» - 

— Iată-mă, tată! dise Alexandru eşind repede
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şi aruncându-se la picirele părintelui s&ii, care] 
rădică şi] strînse în braţe. 

„Din acea di, purtarea lui Alexandru deveni e- 
semplară și merită a fi privită de cet-l-alţi tineri ca 
un model de imitat. Toţă îl ferieiai că prin căinţă - 
s'a întors la virtute, de şi ar fi fost mult mai bine 
să nu se fi depărtat nici-o-dată de dinsa. 

. . m Ps — 

VI 

RESPECTUL CUVENIT PĂRINŢILOR. 

Nu numai în copilăriă şi în tinereţe se cuvine să, 
onorăm şi să respectăm pe părinți, ci chiar în totă, 
viața ; ba încă cu cât înaintăm în etate, cu atât a- 
câstă datoriă devine pentru noi mai sfântă, fiind-că, 
exemplul nostru are mai multă înriurire asupra ce- 
lor mai mică de cât noi. î 

Nică-o posisiţiune, ori-cât de strălucită ar fi, nu 
ne pote scuti de acâstă îndatorire. 

Cât timp locuim cu părinţii, trebuie să le arătăm
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respect printr'o necurmată luare-aminte de a le fi 
plăcuţi, ascultându'* şi ingrijindu'1 cu stăruință. 
Daca suntem departe de ei, să le scriem adesea Şi 
să ne informăm despre dinşii, să le facem cunoscut 
'tot ce ne privesce, să nu întreprindem nimic însem- 

xy nat fără aX consulta, săi vedem cât se.pâte mai des. 
Nu e de ajuns săi onorăm numai noi, ci să de- 

prindem şi chiar să îndatorăm pe soţiă, pe copii, pe 
rude, amici şi servitori a le arăta, acelaşi respect. 

Daca ajungem să avem mai multă sciinţă sati mai 
mare avere de cât dinșii, să nu ne mândrim, nică să 
ne credem mai pre-sus de ei; căci atunci este mult 
mai bine să rămânem tot-d'a-una în ignoranță, de 
cât să câştigăm instrucţiune spre a ne corupe inima, 
şi a ne face fii denaturaţi şi nerecunoscători. 

Se intimplă une-oră ca un tînăr, prin talentele 
şi munca lui saii prin vr'o deosebită favâre a sâr- 
tei, să se înalțe mai pre-sus de condiţiunea, părin- 
ților, să se înavuţescă, să devină puternic, renumit. 
Atuncă se cuvine să simţă o nespusă fericire de a 
pute împărtăşi pe tatăl şi pe muma sa din folosele 
ce a dobindit şi pe care lor le datoresce. A urna 
ast-fel e o datoriă; împlinirea datoriei este tot-d'o- 
dată și o plăcere, iar dintre plăceri nu pote fi alta 
maă dulce și mai curată, de cât respectarea, şi în- 
„grijivea părinţilor.
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S'a văgut câte-o-dată copii fără caracter, cari, 
devenind învăţaţi sai avuţi, se ruşinâză de vest- 
mintele ordinare, de ignoranţa oră de scăpătarea 
părinţilor. Nu credem să se afle asemenea, nenoro- 
ciţi printre copiii de adevăraţi Români ; iar de se 
vor fi găsind unii, pr puţini la număr, apoi aceia 

sunt uriţă şi dispreţuiţi de toţi 6menii cum se cade. 

Întrun cuvînt, respectul ce datorim tatălui şi mu- 

mei n6stre nu trebuie să înceteze nici după mârtea 

lor, ci să le onorăm cu religiositate memoria, pă- 

'strându-le şi atunci o dui6să amintire despre tot -ce 

aii făcut în viaţă pentru binele şi fericirea nâstră, 

CROITORUL ȘI BOGATUL. 

Întrun sat din judeţul Vâlcea vieţuia un croitor 

forte scăpătat, însă mulţumit de posiţiunea lui. So- 

ţia împărtăşia cu dinsul neaverea făr'a murmura, şi 

făcea tot ce'i sta în putinţă ca să'i îndulcescă viaţa. 

Amândoi eraii bătrâni, dar se bucuraii de o deplină, 

sănttate şi puteaii încă să lucreze destul de bine. 

Radu, fiiul lor unic, căruia" dedeseră o crescere 

maă pre-sus de starea în care trăiaii, plecase încă de- 

mult în străinătate, spre a'şi croi o sârtă mai bună.
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"Trecuse peste dece ani de când nu'l mai văduseră, 

ȘI tot-d'a-una, vorbiait despre dinsul ; în tâte Dumi- 

nicele daii câte. o leturgiă pentru pomenirea, nume- 

lui seii şi rugaii pe Dumnedeii să aibă grijă de el. 

Fiiul lor asemenea se gindia neîncetat Ia dinşii. 

'Suferise însă multe neajunsuri şi nu'i putuse însci- 

inţa, nici-o-dată despre starea sa, fiind-că ţera unde 
se afla nu avea p'atuncă mai nică o comunieaţiune cu 

România. Cu timpul, îmbogăţindu-se prin muncă, 

'economiă şi bună purtare, se întorse în patriă şi se 

aşelă în Craiova, ca să'și urmeze negoţul. 

Îndată ce'și alese o casă şi îşi regulă tote afa- 
'cerile, avu grijă să cerceteze prin sine-însuşi de- 
spre starea, în care i-se găsiaii părinţii. 

După ce spuse Gmenilor casei să nu ducă nici o 
grijă despre dinsul, plecă călare, neinsoţit de ni- 
meni, şi porni spre locul nascerii sale. 

Era aprope dece ore sera şi bătrânul croitor dor- 
miia dus cu soţia lui, când d'o-dată săriră din somn, 
audind că cine-va bate în uşă. «Cine o fi bătend ?» 
se întrebară ei. 

— Deschideţă, deschideţi, le gise el; e Radu, 
fiiul d-vostră. 

— Lasă-ne”n pace, răspunse bătrânul ; cată toţi 
dle. cale, că nai nemerit”o. Radu e în str ăinătate, 
«daca. o fi mai trăind. Dumnedeii scie!
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— Nu, nu se mai află în străinătate, s'a întors 
acum şi chiar el vă vorbesce; nu maj staţi la, în-- 

_doi6lă,! 

— la să ne sculăm, Petre, dise atunci femeia. 
Cred că în adevăr e Radu; mi se pare căi Cunosc: 
graiul ! 

Amândoi se sculară îndată şi se îmbrăcară re- 
pede. Bătrânul aprinse luminar ea, iar femeia des- 
chise uşa, privi pe tînăr ș ŞI, recunoscându'l, îi apucă. 
capul în mâini și” sărută cu dor ferbinte. Petre, 
mişcat de aceeași simţire, îmbr ăţişă şi el pe fiiu- săi 
şi câteşi trei, veselă că se vedeaii uniți după atâta. 
timp, nu se mai puteai sătura de a 'Şi arăta bucuria... 

Pină una-alta, Radu luă ş6ua, de pe cal ŞI | duse: 
într'un coşar, unde părinţii lui aveaii o vacă, sin- 
gura lor avuţiă ; după aceea, le. povesti călătoriile 
şi deosebitele împrejurări ale vieței prin care tre- 
cuse de la pletare și pîn'atuncă. 

Aceste amănunte fură lungi, şi ar fi desgustat, 
pote, pe hisce Gmeni nepăsătozi; dar un fiiă, care 
spune ceea ce se atinge de dinsul, nu pote face nică- 
o-dată pe un tată și pe o mumă să li se urască: 
pentru dinşiă nică-o împrejurare nu e neînsemnată. 
Îl ascultai dar cu nesaţiii, şi descrierea celor mai 
mică lucruri petrecute în bine sait în r&ii, le produ- 
ceai! când bucuriă, când durere.



CROITORUL ŞI BOGATUL 53 

Când îşi termină povestirea, le spuse că a venit 

să le dea o parte din averea căştigată şi rugă pe 

tată-seii să nu mai lucreze. 

— Nu, fătul mei, dise Petre ; îmi iubesc mese- 
ria, şi de ce s'o părăsese? 

— Lasă, tată; e timpul să te mai odihnesci. Nu 
vE silesc să veniţi a locui cu mine la, Craiova,; sciti 
că şederea, în acel oraş mare nu v'ar face nică o 
plăcere, ci v'ar turbura liniştea, vieţei ; însă cel pu- 

ţin scutiţi-vă de o lucrare trudită şi vieţuiţi aci fără 

grijă, fiind-că acum puteţi. 

Muma, încuviinţă propunerea fiiului ei şi Petre 

se înduplecă. 

— Bine, Radule, gise el, ca să'ţi fac mulţămi- 
vea, n'0 să mai lucrez pentru alţii ca pină acum, ci 

numai vestmintele mele și p'ale preotului din sat, 

<are în lipsa ta ne-a mângâiat cu vosbe bune şi ne-a 

ajutat pe cât i-a, stat prin putinţă. 

După acâsta, tînărul mâncă ceva, apoi se culcă 

„Şi dormi cu o plăcere, pe care numai copiii buni 

Sunt în stare s'o guste. 

Radu petrecu trei dile cu părinţii, apoi le lăsă 

0 sumă de bani și se 'ntârse la Craiova. 
Mare i fu însă mirarea, când după cincă-spre- 

dece dile vădu pe tatăl săii venind la, dinsul. 

— Ce te aduce p'aică, tată? întrebă el.
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— Fiiule, răspunse bătrânul, îţi înapoiez banii ; 
iea/i, că voii să trăiesc cu meseria mea. Mor de: 
urit, de când nu mai lucrez. 

— FĂ bine, tată, întorce-te a-casă, urmâză” ţi 
"meseria, dar numai ca să scapi de urit. Iea, însă ba 
niă, și nu te mai gîndi la economii. 

— Dar ce vrei să fac eii cu et? întrebă Petre. 
_— Îmtrebuinţâză”i ca să ajuţi pe cel scăpătaţi, 

şi fă cu dinşii ce'i va dice preotul. 
Bunul bătrân, încântat de acest răspuns, se în- 

târse a-casă şi împreună cu soţia, sa, începură iarăşi 
să lucreze, dar fără a se trudi ca pîn'aci. La fiă- 
care şese luni, fiiul lor venia să i i vâdă şi să în- 
grijâscă, ast-fel că nică-o-dată nu se vădu un fiii mai 
demn de laudă, nică părinți mai fericiţi de cât ai luă. 

054 pe — 

VII. 

DEVOTAMENTUL ŞI 
PREÎNTÎMPINAREA DORINTELOR PĂRINTESCI. 

  

Nu e de ajuns să ne iubim părinţii, ci trebue să 
le și arătăm acestă iubire, făcând tot ce le pote a- 
duce fericire şi devotându-ne pentru dinșiă,
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Se cuvine dar să fim cu ei blândi, supuşi, vo- 

ioşă; căcă numai ast-fel ne putem ferici pe noi, mul-- 

ţumind şi pe alţii. 

Aceste însușiri le dobindim une-oră cu anevoiă. 

La început ne vine grei să ne înfrinăm ; nu ne pu- 

tem opri de a vorbi mult, de a face lucruri neplă- 

cute acelora pe care“ iubim ; însă, prin deprindere, 

greutatea înceteză şi culegem din purtarea n6stră, 

folâsele cele mai preţi6se. | 

E tot-d'a-una răi să se lase cine-va minici şi să 

se arate supărat către alţii; dar e o necuviinţă, o 

greşelă şi mai mare a se arăta nepăsător, răsfăţat 

şi răutăcios către tată şi mumă. 

Îndeşert s'ar dice, că copilul adesea se uită pe 

sine din causa vioiciunii caracterului, că inima nu 

iea parte la asemenea sburdălniciă. Abaterile n'ait 

nică o scusă, nică o indreptăţire pentru nimeni. Ră- 

utatea, oră cum am numi-o, e tot r&utate; pe când 

blândeţea, cuviinţa, îndatorirea, calităţi plăcute, 

sunt farmecul societăţii omenescă. În relaţiunile n6- 

stre cu alţii, aceste însușiri sunt un midloc sigur de 

a ne atrage bine-voinţa lor; iar în familiă sunt cea 

mai scumpă datoriă către un tată şi o mumă, ale 

căror bine-faceri le daii atâtea, drepturi, nu numai 

la respect, ci şi la sacrificii din partea copiilor. 

Să fun dar neîncetat răbdători şi voioşi către pă- 
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Tință, să le răspundem întrun mod: plăcut, să avem 
pentru ci acele nenumărate îngrijiri pe care le în- 
suflă numai o iubire adevărată, Destul că etatea, îi 
face să fii înclinați spre 'întristare : să nu le mai 
-sporim şi noi mihnirea. Din contra, să căutăm în 
tote dilele noui midlâce spre a le face plăcere. 

Daca îndatoririle şi conduita ne vor fi tot-d'a- 
una aceleaşi, singura nâstră vedere îi va, însufleți 
şi le va reda bucuria. Fiă-ce zîmbet al nostru, fiă- 
ce faptă frumosă, fiă-ce îngrijire pentru dinșiă, le 
va prelungi dilele, iar noă ne va atrage bine-cu- 
vintările lor şi laudele celor-l-alţi Gmeni. Ast-fel, 
vom primi o îndoită răsplată pentru buna nâstră 
conduită: una prin fericirea părinţilor, alta prin fe- 
ricirea, ce bine-cuvintările lor ne vor aduce ; căci 
bine-cuvintările părinţilor întăresc casele fiilor şi le 
daii viaţă lungă, pace Şi fericire. 

IOANA RÎPEANU. 

I6na Ripenu se născuse la Caracal. Tată- seii, 
grădinar muncitor și onest, avea la marginea ora- 
Şului o căseidră şi o mică ţârină cu legume şi cu
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flori. IOna, la doi-spre-dece ani, intrase ca servi- 

târe într'o familiă din vecinătate, unde i-se plătia 

o I6fă destul de bună pentru virsta, ej. 

Peste doui ani de dile, îi veni scirea, că mamă-sa, 

tvecută de cincă-decă și cinci de ani, se imbolnăvise 

şi nu mai putea să mârgă pe picidre. Cum audi, ea 

își părăsi serviciul și se duse la mamă-sa, ca să X 

fiă de ajutor. 
— Vreaii să rămân lingă dumnea-ta, mană, dise 

ea, după-ce'i sărută mâna. Când mama e bolnavă, 

e mai bine s'o servesc pe dinsa de cât pe străini. 

Nu trecu însă mult şi se bolnăvi şi tată-săii, care, 

după o grea și îndelungă zăcere, îşi perdu aprope cu 

totul vederea. Ina îngriji de diusul, cum îngrijia şi 

de mamă-sa,; chieltui tot ce agonisise, apoi vîndură, 

și pământul ce aveati. Nisce Gmeni miloşi, carei 

sciaii în ce stare se găsesc, le maj veniră în ajutor, 

mişeaţi de devotamentul minunat al bietei fete. 

După patra ani, bătrânul Ripânu muri, bine-cu- 

vintând'o din tot sufletul, şi I6na îl plânse cu amar. 

Ore-cine îi dise : 

— Bine ea murit, sermanul, fiind-că a scăpat şi 

el şi dumnea-ta. Suferia atât de mult! Nu te mâhni 

şi nu mai plânge, că era bătrân : şi-a făcut rindul ! 

— Cei ce'i vorbesc ast-fel, dise Iona către ma- 

mă-sa, cred că'mi ușurâză durerea şi că mă mân-
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Ig: giiă; ei nu se gândesc că'mi fac mai mult răi, căcă 
nu sciil cât iubiam pe bietul tata,!.. Dar Dunmedeii 
Va, ușurat și va av& milă şi de mine. 

Rămânând numai cu mumă-sa, Ina torcea, cule- 
gea ierbui, lucra omenese, ca să şi câştige hrana, 
şi în acelaşi timp ingrijia şi de sărmana bolnavă. 

Mamă-sa, care pin'atuncă tot mai putuse umbla. 
sprijinindu-se înti”un b&, perdu cu totul vederea, 
iar paralisia (damblaiia) n'o mai lăsă să se misce: 
trebuia s'o sc6le, s'o rădice, s'o culce, să'i ajute 
să şedă. Câţi-va ani I6na nu dormi nică-o-dată li- 
niştită. Abia 'şi pote închipui cine-va îngrijirile de 
nâpte şi de gi ce dete mumei. sale. 

Bătrâna era forte religiosă;: t6tă diulica, se ruga. 
În ajunul Înălţării Domnului ea dise fiicei sale : 

— Mâine e Înălţar ea. Cât aşi dori să merg şi ei 
la biserică, dar nu se pote! M'o ierta Dumnedei,. 
că nu e din vina mea! 

 Întro posițiune mai bună şi cu mai multe mid- 
l6ce, alţi copii ar fi arătat Gre- care anevoinţă să. 
porte o pers6nă aşa de neputinci6să ca dinsa,; Ina. 
însă răspunse cu cea mai mare tr agere-de-inimă. 

— Vrei, mamă, să mergi la biserică ? Bine, să. 
mergem amândouă. O să te duc ei, fii liniștită, - 

" Dicend acestea, îă luă mâna şi i-o sărută, căcă tot- 
W'a-una îi vorbia cu blândeţe și cu luare-a-minte.
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A doua di diminâţa o îmbrăcă cu haine mai cu- 

rate, apucă de stinghii scaunul de lemn din casă, 

sculă binişor pe mamă-sa în picidre, o ţinu cu mâna, 

dreptă ; iar bătrâna, sprijinită ast-fel, înaintă doi- 

trei paşi şi se opri. IGna o ajută să mai şedă pe 

scaun, apoi o sculă şi iar începură a merge. Acest. 

drum ostenitor, pe care un om sănătos Par fi făcut. 

munai în câte-va minute, ţinu aprope o oră. La bi- 

serică toţi se mirară, nu că văduseră pe bătrâna, ci 

de răbdarea şi suferinţele fetei. 

La întârcere, care se făcu tot asemenea, I6na. 

era voi0să. 

—— Te-ai rugat, mamă, îndestul lui Dumnedeii 2 

Eşti mulţămită ? Aşa e că n'ai ostenit? 

Acâstă obositâre cale s'a repetat de aci înainte: 

de câte oră a voit mumă-sa. 

I6na. ţinea, pentru sine pâinea n&gră ce dait unii- 

alţii ca ajutor, iar din munca ei cumpăra pentru ma- 

mă-sa pâine mai bună. Adesea îi lua unt, brânză şi 

lapte, pe când dinsa mânca, ce se întîmpla. 
Într”o gi un vecin îi trămise o plăcintă, abia în- 

cepută. După câte-va dile, cel care i-o trimisese ră- 

mase uimit, vădând că Ina tot mai avea dintr'iusa, 

şi ă dise: 

— Ce, n'ai mâncat încă plăcinta ? - 

— Nu, fiind-că o economisesc pentru mama; îi
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taiil câte o bucăţică la masă, că'i face mare plăcere. 
— Aşa dar m'ai mâncat şi d-ta din ea! 
— Ar fi păcat să nicşorez partea unei biete b&trâ- 

ne, când asta e mica ei mulţămire. Să nu vedă, să 
n'augă și să sufere neîncetat!.. Îngrijirile mele sunt - 
pre mici pe lingă ceea, ce ași dori să fac pentru dinsa. 

Cu tote neajunsurile b6lei, bătrâna era atât de 
curată, atât de bine ţinută, în cât lesne se vedea 
cât de bine o îngrijia fiică-sa, 

Une-oră suferinţa, îi inăspria caracterul şi deve- 
nia din ce în ce maj suptrăcisă, dar blândeţea şi 
bunătatea IGnei nu se împuţinai nică-de-cum. Ea 
dicea, către cei ce veniaii s"0 vegă: 

—- Dac'aţi fi cunoscut'o altă dată, cât era de 
bună, cum lucra ca să'şi susţină familia, în timpură 
grele ! Era așa de blândă şi de îndatoritore ! Acum 
e bolnavă de atâta timp; şi, daca e supărăcidsă, nu 
e ea de vină: suferinţele o fac să fiă ast-fel. 
„Cel ce o ascultai rămâneait uimiţi d'atâta bu- 

nătate. 

După ce bătrâna închise ochiă, primarul satului, 
vădend însușirile demne de laudă ale fetei, o înze- 
stră cu bani și vite, măritând”o după un nepot al săii. 
I6na d'atunci înainte trăi în îndestulare, fiind ome- 
nită detoţă şi gustând o deplină fericire, ca răsplată 

-a virtuţilor şi a devotamentului ei către părinți.
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VIII. 

UNIRE FRATERNĂ. 

Copiii cei buni, ca să dea probe despre respectul 
datoriţ părinţilor, trebuie să'şi iubâscă din inimă. 
fe aţi Și surorile, să vieţui6scă tot- d'a-una cu dinşii 
în cea mai bună înţelegere. 

Nimic nu e mai plăcut pentru un tată şi pentru 
o mumă, de cât să vâdă unire între copiii lor. 

Cel mai tare nu se cuvine nicl-o-dată să se înă- 
sprescă şi să şi arate puterea. Din contra, să fiă. 
blând şi omenos cu cei mai slabi; iar acestia să nu 
abuseze de răbdarea şi bunătatea, celor mai tară, ci. 
să se ferescă cu îngrijire de tot ce ar put să su- 
pere pe fraţii sait pe mai marii lor. 

Între fraţi Şi surori, certele şi bătăile nici nu tre- 
buie să fiă cunoscute ; căci, cum am putâ trăi bine 
cu străinii, când nu scim sat nu vrem să fim în u- 
nire nici chiar cu aă nostri, cu surorile, cu fraţii 
sai cu rudele. ? 

Ast-fel, e o datoriă pentru noi să le dăm neîn- 
cetat esemple bune şi, prin purtarea, și consiliele
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n6stre, să'i aducem în stare de a face numai ceea, 
ce place părinţilor. 

Copiii maj în etate aii o mare datoriă de împlinit; 
fiind-că sunt mai cu judecată de cât cei-l- alță şi fi- 
ind-că exemplele lor asi mai mare înri îurire, trebuie 
mai cu dinadinsul să fiă pentru cei mică nisce ade- 
verate modelui de supunere şi de bună-conduită. 

“Un frate mai mare e dator să îngrijâscă de fraţii 
şi surorile lui mai mică, să înveţe saii să'i mustre 
cu bunătate, când fac vre-o greşâlă ; întrun cuvânt 
să fiă, pentru crescerea lor, ca înlocuitor al tată- 
lui şi al mumei. Acesta este o deosebită ondre ŞI 0 
sântă datoriă. 

Copiii datoresc surorilor mai mari respect şi su- 
punere. Însă, fiind că eă sunt mat plăpânqi de cât 
ele, se cuvine ca, și dinsele să se porte cu blândeţe 
către eă ; să” mângâie, să" ajute în lucrările lor. 
Cată mai ales să nu le vorbâscă: nici-0-dată răstit 
şi cu aprindere, să nu le dică vorbe rele sait cu- 

- vinte care ar put să'X mihnâscă, ci să țină semă 
de modestia lor, să nu le atingă simţibilitatea. 

Fraţii şi surorile să se întrâcă a'şi arăta uniă- 
altora, cel mai mare interes, cea mai căldurâsă iu- 
bire. Fraţii, daca e cu putință, să se nevoiescă a 
întrece pe surori în acestă luptă de amiciţiă. Cu 

„cât vor av6 mai mult dor pentru dînsele, cu atât
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bunele lor simţiminte vor fi mai preţuite, şi dulcea 
unire, ce va domni în familiă, va umpl6 de bucuriă 
inima tatălui şi a mumei. 

CULESUL FLORILOR. 

» Bicta Tudora fusese bolnavă, şi dilele cele mai 
frumse de primăveră, tot în suferinţe le petrecuse. 
Când se ma întremă și incepu să umble prin casă, 
se gândi la flori, care'i plăceaii forte mult, şi în- 
trebă daca, şi'n acel.an era tot aşa, de frumâse ca, 
alte dăți. | 

Atunci Toma, fratele ei mai mare, luă un COŞU- 
le, şi dise încet mumei sale: 

— ME duc, mamă, să” culeg florile cele mai fru- 
m6se de pe câmp. Cât o să fiă de mulțumită, când 
le-o vede! 

Picend ast-fel, alergă la câmpiă, pentru ântâiaşi 
dată în anul acela, fiind-că nu se depărtase de pe 
lingă soru-sa de când se bolnăvise dinsa. Primă- 
vera i-se păru mai frumosă, de cât tot-l'a-una ; de 
bucuriă că vedea pe 'Tudora scăpată, natura i-se 
înfățișa cu un farmec şi maă mare.
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Toma umbla, cu voioșiă înedei şin colo, suind și 
coborând deluşorele. Privighietorile cântaii prin tu- 
fişe, albinele sbârnăiai printre ierburi, fluturii sbu- 
vaii împrejuru'i, şi cele mai drăgălaşe flori staii pre- 
sărate la picirele lui. Cântând, trecea de la ghiocei 
la viorele şi de la aglice la dedăței. 

Umplu îndată coşuleţul. D'asupra aședă o fru- 
m6să cunună făcută din mărgăritărel, ghiocei şi 

_micşunele, legate cu un fir de icrbă; se uită la dinsa, 
zimbind, apoi se lungi pe mușchiul mâle de sub un 
bătrân stejar. Aci privia în linişte câmpul împodo- 
bit de tâtă frumuseţea primăverii şi asculta cu plă- 
cere cântecul privighietorilor, care păreait că se în- 
gână cu cintezile. 

Fiind-că era ostenit, adormi. 
Pe când dormia în pace, se rădică pe neaștep- 

tate o furtună, cum se întîmplă adesea pe timpul 
nestatornic al primăverei. Nuori deşi se orămădiaii 
într”una, pe cer; fulgerele începură să licărâseă şi 
bubuiitul tunetului se audi în depărtare. Îndată; ven- 
tul eletină cu putere ramurele stejarului. Copilul, 
tresărind, se deşteptă şi vădu împrejuru'ă cerul aco- 
perit de nuori negri şi deşi. Atuncă isbucni un tră- 
snet înfiorător. Toma rămase înmărmurit, de spaimă, 
la acâstă schimbare neașteptată. 

Vai! tot ast-fel plăcerile, ce gustăm noi pe pă-
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mint, sunt adesea, turburate de vijelii repedi şi ne- 
prevădute. | 

Picătuni mari de pldiă începură a străbate printre 
frundele stejarului, şi el speriat îşi luă coşuleţul şi 
fugi spre casă. Dar ploia şi furtuna se înteţiaii cu 
mai multă putere, tunetul urla cu sgomot asurditor. 
După câţi-va paşi hainele i-se muiară de plâiă, a- 
pai curgea d'a-lungul părului şi pe umeri. Abia. 
putea, să'și mai urmeze calea. Spre culmea, nenoro- 
ciriă, un vânt furios îi smulse coşul din mână şi ri- 
sipi fiorile ce culesese cu atâta, îngrijire. 

— Dâmne! strigă el, după ce mi-am bătut atâta, 
capul, ca să fac o mică plăcere soră-mei, nu e pă- 
cat ca, acum totul să fiă perdut !? 

Plin de mâhnire şi de supărare, își urmă drumul 
înainte, suspinând ŞI înmuiat pină la piele; dar pînă 
a nu ajunge a-casă, furtuna, încetă şi cerul se înse- 
nină ca prin minune. Pasările îşi reincepură cân- 
tecele şi muncitorii lucrul. Aerul era. curat şi r&co- 
ros; o linişte plăcută domnia prin văi şi peste co- 
line. 'T6tă natura părea că reîntinerise, şi locuitorii, 
plină de bucuriă, iși rădicai privirile către nuorii ce 
se depărtaii, după ce r&vărsaseră peste ţârine ne- 
preţuitele lor bine-faceri. 

Toma, descuragiat şi trist, se întorse binişor, ca, 
să'şi găsescă, coșul şi să] umple din noii cu flori. 

5
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Nu” căută mult şi] găsi pe povirnişul delului lingă 

un mărăcine, care'] adăpostise de furia vântului. Îl 

_1uă; mare” fu însă mirarea şi bucuria când uitându- 

se împrejur, vădu că plâia, ale cărei picături schin- 

teiaii pe frunze ca nisce diamante, desvoltase mil de 

alte fiori noui mult maă gingaşe, mai frumose. EL 
alergă din tlâre "n fldre ca o albină, şi îndată umplu 
iarăşi coșuleţul. 

Sorele acum se scobora pe după munte, iar Toma 

porni voios spre casă privind cu nespusă plăcere 

cununa şi florile ce culesese. 

Radele s6relui îi luminaii faţa şi ochii i-se în- 
viorară şi mai mult, când vădu bucuria şi recuno- 
scinţa îubitei lui suridre. 

— Nu e aşa, Tomo, dise mamă-sa, că plăcerile 
aduse celor ce ne iubesc ne fac mai multă bucuriă 
de cât ori-care altele. ? 

— Da, mamă, răspunse diusul; dar am luat s&ma, 
că asemenea plăceri, cum bine dicea şi tata, sunt 

„mult mai preţidse, când ne-am ostenit şi am suferit 
Gre-cum pentru dinsele. 

Apoi povesti ce i-se întîmplase şi fu îndoit fer i- 
cit: mai ântâiti de bucuria surorii, apoi fiind-că me- 
ritase laudele mumei.
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IX. 

SACRIFICII ŞI DEVOTAMENT 
PENTRU PĂRINȚI. 

Când tatăl şi mama nâstră încep să îmbătrânescă, 
când nu'şi mai pot întimpina singuri trebuinţele, a- 
vem ca sântă datoriă de a lucra pentru dinşii, de ai 
nutri, de ai îmbrăca, de a le înlesni tot ce le pote face 
viţa plăcută. O asemenea datoriă ne este impusă de 
recunoscinţa ce trebuie să le păstrăm : legile ne-o 
prescriii şi însăşi natura o şoptesc inimei n6stre. 

E învederat că, cei ce ne-aii dat fiinţa sunt în 
drept să ne ceră a face tot ce stă în putinţa nostră, 
ca să le prelungim viţa. 

Asemenea, este învederat că cet ce ne-ai ingrijit, 
hrănit şi crescut, la o etate când nu puteam face ni- 
mic pentru noi, cată să fiă şi €ă îngrijiţi, nutriţă şi 
ajutaţi de noi, atuncă când starea lor şi a n6stră 
S'aii schimbat, când noi am devenit tai şi ei ue- 
putincioşi. ” . 

Împlinindu-ne cu inimă curată acâstă, datoriă, să 
nu aşteptăm laude de la cine-va, căci purtăm o sar-
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cină de care nu ne putem apăra, plătim o firâscă, 
datoriă ; iar cine .n'o plătesce este nu numai un om. 
fără inimă, ca o fâră lipsită de ori-ce simțiminte, 
daz trece şi drept un datori de rea, credință. 

Acâsta se înţelege și mai bine din răspunsul ne- 
merit al unui săten' de omeniă, dat unui bătrân ju- 
decător, care”l întreba ce face cu banii căstigaţi 

prin munca lui de tâte dilele: 

— ÎN fac în trei părță, dise sătânul: cu una îm 
plătesc datoriele ; pe a doiia o întrebuinţez la chiel-. 
tuielile mele şi ale soţiei; iar pe a treia, o împru-: 
mut cu mare dobîndă. 

— Adică cum? îl mai întrebă judecătorul. 
— Ecă cum: ântâia parte e pentru susținerea: 

părinţilor, care acum sunt înaintați în vîrstă. Cu a- 
cesta nu'mi plătesc dre o datoriă sfântă? A treia, 

parte imi ajunge ca să'mi cresc copiii, şi acesta e 
împrumutul cu mare dobindă, despre care vorbii. 

“Mare” fu mirarea. audind de la un om simplu un. 
asemenea răspuns, plin de înţelepciune şi de sim-. 
ţiminte laudabile. 

Un fiii bun şi recunoscător privesce împlinirea, 
acestei datorii ca o adevărată fericire, fiind-că ni- 
mic nu e mai dulce, de cât a îngriji şi a face tot, 

ce'i stă în putinţă pentru părinţi. Mult e plăcut a le 

da din produsul muncii tale şi a revărsa peste ulti--
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mele lor gile îndestularea și fericirea ! E o nespusă 
mulţumire să potă cine-va dice în sine: «Nică o- 
dată n'o să pot întoree părinţilor de cât o fârte mică, 
parte din ceea-ce am primit de la dinşiă ; însă, daca 
nu le pot. răsplăti pe deplin bine- facerile prin re- 
cunoscința mea, o să mă silese a mă apropia de din- 
sele. Fiind-că ei mi-aii condus paşii din pruneiă, 
astăgi ei ajut pe ai lor, când şiovăiesc; fiind-că, 
mi-ai dat poveţe folositore, le probez astădi că 
m'am folosit de dinsele; fiind-că mai adus în stare 
să mi țiă viţa, eii le susțiii acum pe a lor; fiind-că 
ai veghiat pentru mine din copilăriă, eii fac totul 

„astăgi ca vicţa să le fiă fericită. » 
Acesta e adevărata, mulțumire, ce pâte gusta, 0- 

mul cu inimă bună şi curată. Lui nui e de ajuns 
să v6gă că părinţilor nu le lipsesce nimic, ci îngri- 
jesce să aibă mat mult de cât cele necesare, voind 
mai bine să rabde dinsul, ca să le înlesnâscă, lor 
plăcerea de care ar fi putut să se scutâscă într”o 
altă etate, dar care pentru bătrâni e o îndulcire şi 
o mângâiere în neajunsurile lor. 

Fiiul cel bun nu se mărginesce numai să şi îm- 
plinâseă acestă datoriă într'un chip cuviineios ; dar 
pe lingă dinsa mai pune bună- voinţă şi atenţiune 
în purtare, care” adauge meritul Şi X îndoiesce pre- 
ţul. În tote dilele rogă pe Dumnedeii să ţină sănă-
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toşi pe bătrânii lui părinţi, al căror traiii în sinul 

familiei este o cerescă bine-cuvîntare. 

Ast-fel dar se cuvine să îngrijim de bătrâneţele 

părinţilor nostri. 

În alte împrejurără, când pote să aibă trebuinţă 

de noi, inima ne spune de ajuns ce trebuie să facem. 
Spre ai îngriji la bâle, spre a scăpa de vr'un pe- 

ricul, spre a le uşura nevoile, se cuvine să fim gata. 

a suferi totul, a întreprinde totul, a face totul. 

Nu sunt rari taţii şi mumele, care se sacrifică, 

pentu copii; asemenea se văd forte adesea fii gene- 

roşi şi fiice devotate, a căror purtare frumâsă este 

pentru tâtă lumea faptă demnă de laudă şi de iubire, 

precum se va ved6 din exemplul unui tinăr din Iaşi. 

ION CORBEANU. 

Elena Corbânu, femeiă virtudsă şi bogată din 
Iaşi, îşi perduse bărbatul şi averea, din causa mul- 
telor bole în familiă şi altor nenorociri neprevăgute. 
Nu'i rămânea, de cât un copil, a nume I6n, care în- - 

văţa Ja colegiul naţional. EI era elev bun, supus, 
silitor, iubit de conscolară şi stimat de profesori. La 

serbările scolare de Ia finele anului, lua multe pre- 

mii, şi cu tâte astea era cel mal modest din clasă..



ION CORBEANU 11 

I6n scia bine că familra, lui fusese isbită de multe 
restriști, dar nu le cunoscea pe tote : nu scia, că ma- 
mă-sa ajunsese în cea mai desăvirşită lipsă. Direc- 
torul scdlei, om milos şi iubitor de tinerime, se ho- 
tări a plăti pentru diînsul, fiind-că locuri de bursieri 
nu maj eraii în internat, iar lui îi spuse că fusese 
primit fără nică o plată pentru silinţa şi buna sa, pu- 
tare. «Când se va face mare, dicea în sine, o să fii 
pe deplin despăgubit prin bucuria, ce voiti simţi că 
aun dat ţărei un tînăr învăţat şi un cetăţân virtuos. > 

Atâta însă nu era de ajuns: afară de costul in- 
ternatului, îi maj trebuiaii vestminte, cărți, rufe și 
multe altele. Cum să le aibă? 

Câte-va pevs6ne cu inimă îndurătore, între cară 
mal mulţi profesori şi un preot de la biserica, sân- 
tului Nicolae, îi deteră, câte cât putu fiă-care, spre 
a întimpina trebuinţele nenorocitei familii, Dar a- 
jutorele lor nu erai de ajuns şi pentru chieltuielile 
mumeă, măi tot-'a-una, bolnavă, şi pentru întreţi- 
nerea fiiului. Consultându-se dar între dinşii, aflară 
de cuviinţă să ducă pe bista văduvă întrun spital 
al casei St. Spiridon. Acestă măsură trebuia, să fiă 
spusă şi tinărului. Sarcina era cam grea, căci se 
temeaii de durerea şi disperarea lui. Preotul o luă 
asupră și, şi iată ce făcu: 

Într'o Joi, când interniler li se da voiă să mârgă
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pe a-casă, preotul să duse la internat ca să iea pe 
I6n spre a/l ţine să petrâcă acea, qi la dinsul. Co- 
pilul, plin de voiă-bună, se îmbrăcă cu vestminte- 
lei de sărbătore, cum face cine-va, când ese să se 
preumble saii să petrâcă, şi plecă îndată. Sosind a- 
casă, preotul îl -duse întz'o odăiţă unde, pe o masă, 
se afla o psaltire, un catechism şi alte cărţi de ru- 
găciuni. După aceea eşi pentru nisce afaceri, spu- 
nendu'i că va veni îndată, şi lăsă singur acolo. 

I6n, neavând ce face şi vădând cartea de rugă- 
ciuni, credu că n'ar fi necuviincios s"0 deschidă, 
Yăcea răi, negreşit; însă fapta lui, în împrejurarea 
de faţă, nu era tocmai de neiertat. Luă dar cartea 
şi o deschise. O hârtie dint”'însa, alunecă ŞI cădu 
jos. I6n o luă, își aruncă ochii fără voiă pe ea, dar 
când colo... ce să vedă ? Tocmai biletul de: permi- 
siune, pentru primirea mumei sale în spital. 

“Ochii i-se acoperiră de eâţă, şi biletul îi cădu din 
mâini. I se păruse că n'a citit bine: rădică iarăşi 
hârtia, o mai citi o dată și se încredinţă că chiar 
despre muma lui era vorba. Atunci îl coprinseră 
fioră de spaimă și începu să tremure ; un țipăt sfe- 
şietor îi eși din pept: «In spital mama! In spital? 
Va să dică ei n'am sciut pină astăli adevărata, po- 
siţiune a. familiei mele ! » 

Câte-va, minute rămase cufundat într'0 adincă
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cugetare. Nu'i părea, răii de posiţiunea ce perduse, 

nu se gindia la averea ce ar fi moştenit într'o di; 

dar nu și putea lua mintea de la biâta sa mumă că- 

dută în cea mai erudă scăpătare, de la mamă-sa, 

ameninţată să zacă întrun spital. «Mama în spital! 

Cum. se pote una ca asta... şi ei să nu sciii nimic? > 

Iubirea fiiâscă îi dete puteri nespuse. 

De şi copil încă, simţi curagiul unui bărbat şi luă 
hotărirea (a se purta cu stăruință şi tăriă. Eşi dar 
dih casă, fără a fi v&dut de nimeni ; se duse la sc6lă, 
își lăsă hainele de serbătore, îşi luă pe cele de tâte 
dilele şi se întorse repede înapoi. 

Preotul, care după plecarea, lui intrase în casă, 
se miră mult, când nu'l mai găsi, şi era neliniștit. 
Când îl văgu venind, d'o-cam-dată nu luă sâma că'șă 
schimbase vestmintele, şi'i dise : 

— S&rmane copil! Mi-ai deschis cartea de rugă- 

ciuni! Acum sciă totul şi te-ai ascuns spre a plânge. 

— Nu, părinte, răspunse dinsul ; n'am plâns... 

Dar vă rog să nu duceţi pe mama în spital, că va 

muri acolo de mihnire. Eii părăsesc se6la şi voii să 

rămâjiii pe lingă dinsa, ca s'o îngrijesc şi s'o susţiii 

cum voii put! | 

Mişeat de nisce simţiri atât de generdse şi de 

neaşteptate din partea unui copil, preotul nu putu 

să'şi oprescă lacrămile. ÎL îmbrăţişă dar şi'1 dise :
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— Dragul mei, o să'ţi perdi viitorul, și apoi cunx 
0 să poţi susţine pe mamă-ta? 

— Dummnedeii o să'mi dea putere, care va cresce 
cu etatea. Am desbrăcat vestmintele cele bune ȘI - 
n'am să le maj iâă, ci le voii vinde, spre a da ma- 
mei primele ajutore. 

Ca să/l facă a'şi schimba hotărîrea, preotul chie- 
mă pers6nele ce se interesait de acâstă familiă, pe 
directorul sedlei şi pe profesori, cană îndeşert se. 
nevoiră a/] întorce din ideia lui. 

— Gindesce-te la, viitorul tău, îi diseră ei. Stu- 
diele ţi le faci cu mare succes. Eşind din colegii vei 
pute săţi alegi o carieră, să dobindesci vr'un aju- 
tor de întreţinere, să te faci cu timpul ce vei voi: 
profesor, inginer, medic, ofiţer, advocat. Ast-fel îți 
vei redobindi posiţiunea. ce familia ta a perdut şi 
vei bucura pe mamă-ta, devenind ondrea şi spriji- 
nul betrâneţelor ei. | 

— Aşa este, răspunse el, dar d-vâstră nu cun6- 
sceţi pe mama. Daca va intra în spital, peste trei- 
patru luni pote să moră de mihnire. Plăcerea mea, 
ar fi să mi termin studiele ; dar simt că mat pre-sus 
de tote e datoria ce am de a fi cu dinsa, d'a o îngriji, 
da o susţine. Îmi voiii face acestă datoriă cu ori-ce 
preţ şi voiii fi mai fericit de a mi-o face, de cât 
de a lăsa pe mama în spital singură. Ş'apoi n'aşi
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mai pute să învăţ nimic, sciind că dinsa, mar dori, 

mar chiăma şi ar fi tot cu gindul la mine. 

Toţi rămaseră uimiţă de atâta devotament şi iu- 

bire fii6scă. Toţi eraii cu ochii scăldaţi în lacrămi, 

Înţeleseseră, că I6n avea multă dreptate. Prin u- 

mare nu maj duseră pe văduvă la spital, ci o aşe- 

dară într'o casă din Tătăraşi şi, după ce plătiră chi- 

ria, adunară între dinşii o sumă Gre-care pentru 

chieltuielile gilnice. 

_TOn avea, o mică colecţiune din cărţile ce primise- 

la împărţirea premielor; avea un câsornie de aur, 

dăruit de către Domnul (atunci al Moldovei, la u-. 

nul din esamenele generale, când rămăsese încân- 

tat de răspunsurile lui ; avea, vestmintele'i cele fru- 

m6se : le vându pe tote, ca să aibă cu ce căuta pe 

mamă-sa. Apoi se duse la sc6lă, rugă pe băieţii cu 

dare-de-mână să i încredinţeze lui prescrierea pe 

curat a temelor şi a caietelor, pentru cât i-ar lăsa, 

inima ca, săi plătâscă. În fine, se rugă de casierult 

primăriei să'i dea ceva de lucru, bună-6ră să co- 

pieze socotelile şi hârtiele mai însemnate, cară tre-- 

buia, să fiă prescrise pe curat în registre. Prin a-. 

ceste midl6ce îşi putu căştiga existenţa vr'o câţi-va 

ani de dile. 

Crescând şi dobindind practică în matematice, 

ajunse comptabil la un otel din oraş, unde se mută.
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cu mamă-sa și unde acum avea tote cele trebuităre. 
Cu acâstă meseriă, de şi forte gre, își procurară o 
viețuire mai plăcută. 

Două-deci de ant el nu părăsi nică o singură di - 
pe biâta bolnavă, şi nu încetă de a fi modelul ee- 
lui mai laudabil devotament fiiesc. Şedea neîncetat 
cu dinsa şi, de câte ori era timp frumos, o lua la 
braţ şi eşiaă amândoi la pr eumblare. 

Ca comptabil .de otel, cine-va întimpină, multe 
neajunsuri ; totuşi I0n, cu inima. lui bună, suferi 
făra se plânșa de capriciele şi pretensiunile călă- 
torilor, cară nu sciaii cine e şi cât preţuiesce. În 
simţimântul împlinirii datori iei, el găsi puterea de a 
suferi totul. Toţă câţi îl cunosceaii, îl stimait şi'l ad- 
miraii. Fostii lui colegi de sc6lă, oră-cât de strălu- 
cită era, posiţiunea socială a unora, îi arătaii neîn- 
cetat aceeași familiaritate ca, şi altă dată ; şi fiă-care 
dintre dinşiă, când îl întilnia, simţia o mare plăcere 
să i vorbâscă şi sa'i stringă mâna cu iubire. 

Cu timpul, Corbenu adună Gre-care avere şi își 
cumpără o casă. După mârtea mumei sale se în- 
sură; dobândi copii şi, la bătrâneţe, le povestia en 
mulţumire ceea ce făcuse el pentru părinți.



X. 

RESPECTUL CUVENIT 
CELOR MAI MARI, BETRÂNILOR ŞI BINE-- 

FĂCETORILOR NOSTRI. 

Sunt unele pers6ne pentru care simţim un fel de 

respect, ce se asâmănă cu iubirea către părinți. 

Ast-fel sunt mai marii nostri prin etate, prin po- 

siţiunea, lor în societate, prin talentul ce aii, prin re- 

numele ce aii dobindit. Regelui, care este capul Ţ&- 

rej şi al oștirii ; ministrilor, cari sunt înalţi demni- 

tari ; judecătorilor meniţi să impartă, dreptatea, şi 

tuturor funcționarilor învestiţi cu autoritatea pu- 

blică le datorim supunere şi bună-cuviinţă, fiind-că 
în persona lor onorăm demnitatea, legile şi aşedă- 
mintele Patriei ; fiind-că tot cetăţenul, necum copi- 

lul şi tin&rul, e dator a respecta pe aceia cărora, le 

sunt, încredințate afacerile şi interesele Statului. 

Tot aşa, încă din copilăriă cată nu numai să re- 

spectăm pe preoţi, ca pe nisce părinţi sufletescă, ci 

să le şi urmăm învăţăturile ; să ascultăm cu luare-
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a-minte morala ce 'ne predică în numele şi ca din 
partea lui Dumnedeii, maj ales să ne conformăm cu 
dinsa purtarea și faptele nostre. 

Învăţătorii, institutorii și profesorii, cari ne -aii 
luminat mintea, şi ne-ai format inima, cari s'ai 
trudit spre a ne desvolta judecata şi a ne deprinde 
cu bunele moravuri, merită să ne fiă tot-la-una 
scumpi, al doilea după Dumnedeii şi după părinţi. 
Prin urmare suntem datori ca, și după ce ne ter- 
minăm studiele, să le păstrăm o viiă recunoscinţă 
ȘI să le arătăm semne de iubire şi de stimă. 

Un copil se cuvine să fiă respectuos către ori-ce 
altă pers6nă mai în vîrstă de cât el, mai ales către 
femei şi către bătrâni. Cine şi ride de un bătrân 
este un stricat, pe care toţi îl dispreţuiese. Trebuie 
să respectăm pe bătrâni în tote priviuţele, să le su- 
ferim mustrările cu răbdare şi să nu ne supărăm de 
micele defecte pe care le ati şi dinșii, din causa, vir- 

„stei. Pretutindeni să ne sculăm înaintea lor, să le 
dăm cele mai bune locuri, să ne purtăm către din- 

şii cu multă cuviinţă şi con sideraţiune. 
Daca cine-va a făcut vr'un bine tatălui sai mu- 

mei nostre, să ne aducem tot-d'a-una a-minte de 
fapta, lui, spre a purta, un respect. deosebit. 

Copilul nu trebuie să moştenâscă urele și pati- 
mele tatălui saii ale mumei, căcă religiunea ne 0-
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presce de a uri pe cine-va şi ne comandă să iertăm 

pe cei ce ne-aii făcut răi ; se cuvine însă să împăr- 

tăşâscă şi el recunoscinţa ce părinţii lui datoresc 

bine-făcătorilor, şi să privâscă acâstă recunoscinţă 

ca o parte preţi6să din moştenirea ce i-aii lăsat. 

Se întîmplă une-oră ca un copil, rămânend orfan 

sati nenorocit, să primescă de la, vre-o rudă și chiar 

de la vr'un străin îngrijiri părintesei. Câte o dată, 

unchiul îşi cresce nepotul şi se însărcinâză ai fi 

tutor, epitrop ; alte-ori vr'o pers6nă de inimă are 

milă de un orfan, îi întimpină nevoile, veghiâză a- 

supra copilăriei lui şi”] înveţă vr'o meseriă, spre 

ai susține viţa. Ei bine, un asemenea bine-fă- 

cător căştigă tote drepturile unui părinte. Copilul se 

cuvine nu numai să fiă către dinsul respectuos, su- 

pus și ascultător; dar să/l si iubescă, să i-se în- 

crâdă, să'i porte o viiă şi pi0să recunoseință pe 

care să şi-o arate în t6tă vi6ţa, mai mult prin fapte 

de cât prin vorbe. 

Aşa făcu copila Maria, a cărei purtare se va a- 

răta în istoriâra de mai la vale.
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MICA CUSĂTOREASĂ. 

Maria Antonescu, născută la Făgăraş, era, fiica. 
unui militar fără avere. Încă de mică rămăsese fără 
mumă, şi la vîrsta de şese ani, tatăl săi se gindi 
a> da o meseriă, cu care să şi notă agonisi ale vie- 
ței. O duse dar la Sibiii şi acolo o încredinţă unei 
dâmne Adela, ca so înveţe cusătoria în marele ma- 
gasin ce avea pe strada din midlocul oraşului. 

Maria dar crescu în Sibiii şi tu de aprope îngri- 
jită ; căcă stăpîna magasinului, neavând copii, o iu- 
bia ca pe o fiică a sa. De aceea o şi învăţă tot ce 
privia cusătoria, căleatul rufelor, şi alte amănunte 
ale meseriei. Cu chipul acesta Maria ajunse o minu- 
mată, cusătorâsă. La etatea de 18 ani se intârse la, 
Făgăraș, unde'şi câştigă trebuinciosele vieței prin 
muncă onestă. Nu trecu însă mult şi aflând că d-na, 
Adela se bolnăvise, lăsă totul şi alergă, la dinsa. 

Sănătatea bolnavei se perdea din di în di mai 
* mult, Fusese coprinsă de o mare durere de pept, 

avea, dese înecăciuni şi în curind nu maj fu în stare 
să lucreze şi să'şi îngrijescă afacerile. 

Sarcina prăvăliei şi grijile casei cădură dar a-
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supra Mariei, care, în via ei recunoscinţă, făcea bol- 
navei tote serviciele de care avea, trebuinţă. , 

Fiind-că bla ţinu mult şi în timpul acesta nu mai 
era nică un căştig, ajunse lucrul acolo că biâta bol- 
navă nu mai avu cu ce să'şi întîmpine nevoile. Fu 
dar silită să'şi vină pe rînd mai tote lucrurile. Peste 
puţin casa, Adelei, altă-dată, îndestulată cu de t6te, 
înfăţişa acum priveliştea pustietăţii şi a sărăciei. 

„Maria întîmpină tote : ea nu se descuragia nică 
de trudele ce'şi da, nică de sacrificiele ce era ne- 
voită să facă, pe fiă-care qi. Nu lăsa, lucrul, de cât 
spre a căuta pe bolnavă ; adesea era. nevoită să se 
scdle şi peste nopte ca s'0 îngrijescă. 

Une-ori Adela, simțindu-se mai bine, voia să lu- 
creze ; dar, din causa, relei stări în care i-se afla ve- - 
derea, Maria trebuia să desfacă ceea, ce dinsa cususe, 
spre a lucra din noii. Numai pentru acâsta, se ascun- 
dea de ea şi aştepta să adârmă, ca să n'o mihnâscă. 

Bita bolnavă în cele opt lună de dinaintea morţii 
nu se dete jos din pat. Maria, nu voise să lase ao 
duce la spital, ci chieltuise tot ce agonisise; iar când 
nu măi avu nimic, îşi emanetă lucrurile, ca să în- 
tîmpine chieltuielile dilnice. | 

Ceea ce face ca acest devotament să pară în a- 
devăr demn de mirare, fu că el nu ţinuse numai 
câte-va săptămâni, ori câte-va luni, ci şâse ani d'a- 

6
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rindul, fără ca zelul acestei virtudse copile să se îm- 
puţineze un singur minut. Ast-fel Maria putu dice 
că şi-a împlinit sânta, datoriă a recunoseinței, tără 
de care nu e virtute, prin urmare nică fericire. 

i If — 

XI. 

FAMILIA. 

După vista copilăriei, urmâză tinereţea, apoi a- 

dolescenţa. Atunci 6menii ai şi mai multe datorii 

de împlinit. Prin urmare e bine să se folosâscă de 

câte-va consilii, forte însemnate Şi p eţiose pentru 

viitorul lor. 

Mai întâiii, arătându-se pioşi şi ascultători către 
păriuță, căstigă pe nesimţite şi fără greutate măi 
tote însuşirile ce împodobesc pe omul de omeniă. 
Lumea îi vorbesce de bine, amicii ă laudă, străinii 
îi stimeză. Apoi virtuțile de familiă ne învață tote 
cele-l-alte virtuţi, căci'practicarea, lor ne face plă- 
cută şi uşdră, împlinirea tuturor celor-l-alte datori.
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Sufletul, deprins de timpurii cu tot ce e bun, 0- 
mest şi frumos, nu se va, pleca in urmă la alte învă- 
ţuri. Fiind adăpat din copilăriă cu simțită înalte şi 
curate, nu va mai dori alte plăceri, cari condue la: 
viţiii. Se scie de toţă că omului devotat familiei sale 
îi place necontenit lucrul, prin care pote să'şi pro- 
cure îndestularea,; îi place ordinea şi economia, sin- 
gurele bunuri cari asigură acâstă, îndestulare. 

-Ast-fel, practicarea virtuţilor de tamiliă, contri- 
buie la nascerea, tuturor simţimintelor generose şi 
«demne de laudă. Ea e ca un isvor nesecat de plă- 
:ceră curate și tot-d'a-una, noui ; printr'însa, mai cu 
ssemă, merită cine-va fericirea de care se pote bu- 
«cura în viţă. . 

Fericirea e tot-Va-una răsplătirea unei familii 
virtudse și unite. Cum am găsi 6re afară din fa- 
miliă iubii sincere şi durabile, când n'am cunâsce 
„pe cele coprinse înăuntrul casei nâstre? Am fi 6re 
Yre-o dată demni să gustăm adevăratele plăceri, 
«dac'am fi nesimţitori la aceste bucurii senine şi ne- 
vinovate, al căror început se află în virtute? 

„ Așa dar acela, care doresce şi caută fericirea a- 
ară din familiă, se expune a n'o afla nicăivea. Unde 
va spera s'0 găsâscă? În jocuri şi în petreceri, în 
distracţiuni sgomotâse ? Dar petrecerile şi jocurile 
nu ne aduc de cât o plăcere trecătâre, de câte-va
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minute ; distracţiunile sgomotâse ne turbură mintea, 
şi ne s6că inima. Din contra, plăcerile de familiă ne 
mulţumesc pe deplin sufletul ; duleâţa lor nu se îm- 
puţineză nici-o-dată, ci, cu cât le gustăm mai mult, 
cu atât voim să le mai gustăm. Timpul ni le face şi 
mai preţi6se, deprindendu-ne cu dinsele. 

Afară din familiă, nu află cine-va, de cât plăceri 
nesigure şi costisitâre, nu gustă de cât nisce bucu- 
rii deşârte, amăgitâre. Fericirea, şi traiul dulce se 
găsesc numai în familiă, ligă nisce părinţi buni şi 
virtuoși, lingă o soţiă îngrijitore şi dui6să, lingă, 
copii pioși și ascultători, lingă rude doritâre, lîngă 
amică pe cazi simpatia ni i-a făcut fe aţă. Aceste fi- 
ințe scumpe ne îndulcesc nevoiele luând parte la. 
dinsele, iar bucuriele nostre împărtăşite cu dinşii, 
devin pentru noi îndoit mai mark şi mai preţidse.



XII. 

IUBIREA CĂTRE PATRIA, CĂTRE LIMBA, 
MORAVURILE ŞI LITERATURA 

NAŢIONALĂ. 

Fiind-că atât noi cât şi părinţii nostri, ne-am nă- 
scut, am crescut, am trăit şi trăim ca Români, se 
cuvine să iubim din tot sufletul ţâra al cărei nume 
îl purtăm, România. 

Acestă scumpă ţâră este Patria, nâstră, fiind-că 
într însa ait locuit strămoşii, bunicii şi părinţii pă- 
rinţilor nostri ; aci sait bucurat eX de tote fericirile 
pe timpuri liniştite, și ati apărat'o cu sângele şi 
viâţa lor în înprejurări grele şi nenorocite ; limba 
ei ai vorbit'o, datinele eă le-ai păstr at, în pămen- 
tul eă s'ati înmormântat. 

A ne iubi Patria, a lucra pentru fericirea ei, a 
ne da chiar viţa pentru dinsa este.cea. mai fe umâsă 
şi mai nobilă datoriă. 

Nu e de ajuns să spunem din gură că ne iubim 
ţera, că suntem patrioţi, ci trebuie să dăm şi dovedi
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despre aceste simţiminte, silindu-ne a fi tineri ini- 
moşă, cetăţeni onestă şi muncitori, părinţi virtuoşi. 

Pe cât timp ne bucurăm de tote puterile, sun- 
tem datoră a servi ca militari, adică a ne pregăti 
să ne apărăm Patria de asupririle, de încălcările 
sait de sclavia ce străinii s'ar încerca, să ne impună. 
Pentru dinsa, trebuie să bată tote inimele ; la chiă- 
marea ei să alergăm cu mic şi mare, fiind-că a ne 
apăra Patria, însemnâză a. ne apăra nu numai ave- 
rea, familia şi viţa, nostră, ci şi mormintele părin- 
tesci, ci şi limba, datinele, credinţele şi ondrea nea- 
mului nostru, 

Tot pentru Patriă vom lucra, când ne vom îm- 
plini cu sfinţeniă datoriele în ramura ce ne-am ales. 
fiă-care; când nică prin amenințări, nică prin ade- 
meniri sai promisiuni, nici prin plăceri, nică prin 
interese personale, nu ne vom abate de la ceea ce 
este bun, drept, adevărat, frumos şi folositor. 

Ne vom împlini datoriele către Patriă şi von 
mulţumi pe părinţi, când vom însufla copiilor nostri 
simţiminte de iubire şi devotament către ţeră, către. 
moravurile şi către limba, naţiunii române. La Pa- 
triă şi la limba nstră trebuie să ținem mai mult de- 
cât la, viâţa, nâstră ; fiind-că nu e faptă mai gene-. 
rOsă, nu e gloriă mai strălucită, de cât a muri eine-- 
va pentru binele, mărirea şi fericirea neamului seit.
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Cel ce ţine la Patriă, respectă şi păstreză reli- 
giunea, pune în practică datinele cele bune ale stră- 
moşilor, nu se ruşineză să porte vestmintele, săi 
placă cântecele naţionale ; căcă portul, musica, cre- 
dinţele şi datinele unui popor sunt pentru dinsul o 
vechiă şi preţi6să moştenire. 

Nu mai puţin suntem datoză a cun6sce, a învăţa 
şi a iubi literatura nâmului nostru, adică scrierile 
bune şi folositore, poesiele desfătătore, compuse de 
bărbaţii dotați cu sciință, cu învățătură, cu inimă 
simţitore şi cu daruri minunate. Asemenea, poesiă 
ne îmbogăţesc și ne deşteptă mintea, ne înnobilâză 
sufletul, ne formâză caracterul, prin frumuseţile cu 
care sunt întocmite, prin înţelepciunea, şi adevăru- 
rile ce coprind. 

mult e dulce şi frumosă 
limba ce vorbim : 

altă limbă-armoni6să 
ca ea nu găsim. 

Ca să înlesnim tinerimii învățarea unor ast-fel 
de produceni, transeriem (d o-cam-dată, în acâstă 
cărticică, pe cele următâre:
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RUGĂCIUNI. 

RUGĂCIUNEA DE SEARA! 

Cruce?n cer, cruce'n păment 
de la: Dumnedeii cel sfânt ; 

cruce'n casă, 

cruce'n masă, 

crucen aşternutul meti 
de la sfântul Dumnedeii. 

Cruce bună-adârme-mă ; 

ânger sfânt, păzesce-mă 
din greii somn trezesce-mă, 
de duh rău feresce-mă, 

CĂTRE ÂNGERUL PĂZITOR. 

Înger, ângeraşul mei, 
râgă-te lui Dumnedeii 
gapără sufletul mei, 
diminâţa, n di şi'n n6pte, 
pin” la câsul mei de morte. 

1. Despre literatura, populară, se recomandă marea culegere 
a mult regretatului profesor G. Dem. Teodorescu, întitulată 
« Poesii populare române», (Bucuresci, 1885).
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RUGĂCIUNE CĂTRE ÂANGER. 

(de V. Alexandr.) 

O dulce ânger, care sbori 
şi priveghiezi pe lângă mine ; 
tu, ce mY'ngâni diita cu flori 
şi n6ptea cu ceresci lumine ; 

Tu, ce ?n taină îmi şoptescă 
să fiti cu minte, cu blândeţe, 
şi ca un frate bun păzesci 

„a mele slabe tinereţe ; 

Ţie m&'nchin, ângerul mei, 
mă "chin cu suflet, de iubire, 
căci eşti trimis de Dumnedeii 
să luminezi a mea simţire. 

CÂNTAREA DIMINEŢEI! 
(de 1. Heliade- Rădulescu 2 

Cântarea dimineţei Tu eşti stăpân a tote, 
din buzi nevinovate, tu esti pre bunul Tată, 

- cui altui se cuvine, a ta putere sfântă 
puternice Părinte, făptura ține 'ntrâgă, 
de cât ţie a da? ne ţine şi pe noi. 

  

1. Acâstă rugăciune scolară a fost compusă în anul 1822, când 
„Sail început seslele române, după metoda lancasteriană,
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În inimă,'n tot omul 

tu ai sădit dreptatea, 
unirea şi frăţia ; 

tu consciinţa scumpă, 

tu, bun ce-avem, ne-ai 

dat. 

P'aceste saduri sfinte 

r&coritâre pl6iă 
de adevăr să pice, 

să crâscă, să dea rodul, 

să fin pre fericiţi. 

Îndreptător al lumii, 

tu ai mărit popâre, 
le-ai dat şi legă pr6 sfinte 
şi le-ai format în state : 
măresce şi pre noi 

Ş'aceste legi prâ sfinte 
ori-ce popor le calcă, 
Saii care nu le scie, 

cade, ruină rămâne, 

se face nesciuţ. 

Din gloria străbună 

de am cădut, ne'nalţă. 

De am uitat unirea 

ce'i întăriă 'ntru tote, 

acum ne fă uniţi. 

Să scim C'avem dreptate 

să scim ce, cine suntem, 
gaşa să nu se uite 

o naţiă mărită 

ce-am fost şi ce-am fi 
noi. 

Cu toţii dară ţie 

cântăm cântare nouă; 

în flacăra unirii, 

întindem mâini la tine, 

rugăm să ne'nsoțesci. 

Ne luminâză mintea 

să te cundscem, bune: 

să scim că ne eşti Tată, 

să te cântăm mai bine 

Şaşa să ne'mpăcăm. 

  

ÎNVEŢĂTURI FOLOSITORE 
(de 1. Heliade- Rădulescu, ) 

„Ce semeni vei culege; ce dai ți se va da: 
legi, Gmeni, te măs6ră, cum.tu vei măsura.
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Ce vrei să'ți facă alţii, aceea fă la toţi. 
De vrei să afli bine, fă binele cât poță. 

* 

Din inimă, din suflet pe Dumnedeii adoră. 
Supune-te la lege şi pe părinți onoră. 
Respectă cărunteţea, ajută pe orfan. , 
Nu trece cu vederea pe văduvă, sărman.. 

* 

Feresce-te de vorbe, de lauda "mpănată, 
căci fapte cere Domnul şi inimă curată : 

durere la durere. P'al figurilor pat, 
mângâie şi ascultă pe ori-ce scăpătat. 
La casa de suspinuri, la porta, încuiată 
ca ânger de scăpare închisului te-arată. 
Pe omul drept îl scapă, îndreptă pe cel răi. 
Ajută pe aprâpe, c'adori pe Dumnedeii. 

PROVERBE POPULARE 

Cine'nti'altă lege sare Unde este vorbă multă, 
nici un Dumnedeii nu are. | acolo e tiâbă scurtă. 

| * * 

Tot-d'a-una desfătarea Cin'la multe năzuiesce 
este soră cu 'ntristarea nică una nu isprăvesce.. 

3% * 

Când dai celor neavuţi Pe om se6la!'] face om: 
pe Dumnedeii împrumuți. | şi pe pom altoiul pom.
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“Cine n'a gustat amarul 
“nu scie ce e zaharul. 

*% 

Când pisica nu” a-casă 
ŞOrecii j6că pe masă. Pa 

Numai cine e stricat 
“nu se teme de păcat. 

E 

Vedi birna din ochiul tă : 
“nu vorbi p'altul de răi. 

* 

D'ar fi omul cât de bun, 
vinul îl face nebun. 

% 

Binele de răi te scapă, 
“chiar când îl aruncă în apă. 

E 

„Numai cine are carte 

„acela are şi parte. 
* 

Omul, ori şi cât trăiesce, 
învățând se folosesce. 

| x 

“Sarea”! bună la fertură, 
însă nu peste măsură. 

* 

Scâlă-te de diminâță, 
«de vrei sălungesci din viţă. 

  

  

Când cuget r&ii 

te'mboldesce, 
întâiu la păcat gîndesce. 

= 

Ori-ce, la timp dăruit, 
preţuiesce însutit, 

% . 

La una ne adăstăm 
şi alta întîmpinăm. 

* 

Când ai vre-o judecată, 
pregătesce-te de plată. 

% 

Caută'ţă de tr6bă bine 
şi Domnul va fi cu tine. 

* 

Ridem de unul, de doi, 
şi o sută rîd de noi. 

* 

Nerodul întâiii vorbesce 
şi pe urmă se gîndesce. 

* 

Fluier nu se pote face 
din 0ă şi ce lemn îţi place. 

%* 

Învață la tinerețe, 
ca să scii la bătrâneţe. 

* 

Mai bine adi un oi, 
de cât mâine un boă.
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Afle toţă că limbuţia, 
e un r&ii ca şi beţia. 

* 

Omului sec i se-pare 
că tâte 'n palmă le are. 

*k 

Lenea e cocână mare, 

dar nu are de mâncare. 

E 

Leneşul la tote, 

dice : nu se pâte. 

* 

Limba dulce, 

„bine-aduce. 

* 

Întâiit capul să gîndescă 
Ş'apoi gura să vorbâscă. 

* 

Încetul cu'ncetul, 
se face oţetul: 

93: 

Capra sare peste masă, 
i6da chiar şi peste casă. 

* 

În nădejdea slugii, 
dai de fundul pungii. 

* 

Cine se lăcomesce, 

în urnă se căiesce. 

* 

Graba 

strică treba. 

*% 

Cine se lasă'n voia miniei” 

face cu ochiul nebuniei. 

* 

Nerodia are 
chieltui€lă mare, 

iar luxul se scie 

că e nerodiă. 

GHICITORI POPULARE 

Am un bulgăre de aur, 

j6că p'o piele de taur. 
(S6rele) 

Am o vacă bălaie, 

umblă nâptea prin gundie- 
(una):
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De la munte 

pîn'la munte, 
tot zare mă&runţe. 

(Stelele) 

Câmpu'i alb 
oile negre : 

'cin'le mână 

le adună. 

cin'le pasce 

le cun6sce, 

cin'le vede 

nu le crede, 

(Serisul) 
* 

Am 0 găină pestriță, 
duce vestea 

la Gheorghiţă. 
(Sorisârea) 

Cureluşă unsă, 
“sub pământ ascunsă. 

(Rima) 

Sus bat tobele, 
Jos cad negrele. 

* 

Ce e mic, mititel 
Şi ngrădesce frumuşel ? 

3 (Acul) 

Cercelul dâmnei, 

An fundul Slej, 
(Clopotul) 

(Sita) | 

  

E n'am din făptură, 
nică limbă, nică gură ; 
dar spun la ori-care 
cusurul ce are, 
şi nu se mîniă, 
ci va să mă ţiă. 

(Oglinda) 

Ce nu pot să puii 
în cuiii ? 

(Grâpa) 
x 

Tărtăcuţă nâgră 

peste câmp alârgă. 
i (Ochiul) 

Ce lucru e'n tâte, 

Şi fără el nu se pote ? 
(Numele) 

= 

Di, nâpte călătoresce 

şi nu se mai obosesce. 
(Girla) 

% 

_Poţăsă fugi de eaprâbine 

că tot vine după tine. 
(Unibra) 

* 

“ Am patru surori gemene 

cu numele asemene: 

una p'alta se gonese 

şi în veci nu se'ntilnese. 
(Rotele)
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Sus pădure, 

jos prescure. 
(Cipa) 

Ce trece peste apă 

şi nu face valuri ? 
(Chiotul) 

Frigarea de carne, 

şi carnea de aur. 
(Inelul) 

Ce nod cu gura, se'nâdă 
şicu mâninuse desn6dă? 

(Cununia) 

Am un copacii 

Sunt 'naltă, sulimenită 
şi urită şi iubită, 
Vara nu vor să mă vedă 
şi iârna mă "mbrăţişeză. 

(Soba) 

Ce e mic şi făr' de minte 
şi ne'nvaţă la cuvinte ? 

(Cesornicul) 

Două fete prtă salbă 
una, nâgră, alta albă: 
ne'ncetat se tot alungă 
şi nu pot să se ajungă. 

(Diia şi nâplea) 

cu.12 ramuri, 

în fiă-care ramură câte 4 cuiburi, 

în fiă-care cuib câte 7 ouă 

jumătate albe, jumătate negre. 

(Anul, lunile, săptămânile, gilele şi nopțile) 

Am o carte: 

vîntul o 'mchide, vîntul o deschide 
(C6da pasării) 

Din iute ce sunt, trei abia mă țin: 
din nasul meii curge miere şi venin. 
Glas n'am, dar să strig când oii fi pus, 
m'aude răsărit şi apus. 

Ei lumea o 'npăciuiese, 
şi o 'nvrăjbez;: 

x ay = a pe toţă îi bucur şi” întristez. 3 

(Condeiul)
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Nici în casă, nică afară, 
nică în cer, nică în pămînt. 

(Ferestra) 
E 

Fă'mi capul, seâte'mi limba, 
dă'mi să bâii şi să'ţi vorbesc. 

: (Condeiul de penă) 

FABULE 

CORBUL ŞI VULPEA 

(de 1. Heliade Rădulescu) 

Jupân corbul câşstigase 

din negoțul ce-apucase 

un bun chilipir de caş. 

Şi cu dânsun cioc se duse 

p'un copaciii unde se puse 

ca un om l'al săii sălaş. 

Vulpea ca o jupân6să 

o cam sterge de pe-acasă, 

şi eşise la plimbare ; 
iar bunul miros ce are 

Mici de colo o îndreptă 

sub copacii şi'n sus cătă: 

«Jupâne Corb, plecăciune ! 

«0 Domne, ce frumuseţe! 

«ce pasăre, ce minune, 

«ce drag de pene măreţe !.... 

«dar n'are glas ; ce păcat!»
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Corbul îngânfat în sine 
nică de cum nu'i veni bine 
ca vulpea să'l socotescă, 
de mut, sait să ni'] vorbâscă 
că e prost 'al seii cântat, 
lungi gâtul, căscă ciocul 
şi începu a croneăi. 
Caşul cădând, Vulpea-aci, 
cântăreţul păţi jocul. 

«Jupân Corb, precum se vede, : 
«minte numai îți lipsesce ; 
«Şi fă Dine de mă crede 
«şi nvaţă, te folosesce, 
«că de mult, forte de mult 
«din punga celor ce-ascult 
<linguşitorii trăiesc.» - 

DOUĂ BOLOBOCE 
(de A. Donici) 

Un boloboc cu vin 
mergea în car pe drum, încet şi forte lin ; 
iar altul, cu deşertul, las” că venia, mai tare, 

dar şi hodorogia, . 
făcând un vuiet, mare, 

în cât cei trecători în laturi toți fugia, 
atuncă când el folos nimic nu aducea.
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Asemenea în lume 
acel ce tuturor se laudă Şi spune, 

în trebi puţin sporesce ; 

iar cel ce tace 

şi trebă face, . 
acela pururea mai sigur isprăvesce. 

x 

CÂINELE ŞI UMBRA LUI 

(de G. Asachi) 

Cu năluci omul vii&ză, 

lăsând lucrul care! ține : 
numai umbra şi-o vînâză, 
precum a păţit un câine, - 

Un câine, odinidră, 

peste-o apă curgătâre 
trecea cu grăbire 'n not, 

ţin€end o friptură ?n bot, 
când.. în apă de o-dată 

altu-asemenea s'arată. 
Lui atuncia i-se pare 

cea friptură mult mai mare. 
Vrend să'șă prindă umbra 'n apă, 
nu numai fri iptura scapă, 
ei, când botul şi-a căscat, 
puțin de nu s'a 'necat, 

în cât cu nimic din val, 

viii abia scăpă la mal.
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BROSCA ŞI BOUL. 

(de G. Asachi) 

Brâsca, mică cât un oii, 
:a VEdut păscând un boii; 
şi, venind fârte'n mirare 
«o făptur'aşa de mare, 
“cugeta c'ar fi noroc 
pentru tot broscetul, dacă 

:ar put să se prefacă 
-din mie mare dobitoc. 

Deci semeţia o prinde : 

ea se umflă şi se 'ntinde 
“apoi dice : «Suri6ră, 
nu's ca boul, bunidră %> 

Dar acâsta "1 dise: «Ba b 
Deci iar urur'a se umfla 
“icând iar: ela vedi, lelică ! 

— Soro, încă eşti tot mică! 
— Dar acum nu Pam ajuns > 
— Încă nu!» i-s'a răspuns. 

Brose atunci, “a mai umflat 
„aşa în cât a cr&pat. 
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ANEXE 

Diarul România liberă, în numărui de la 21 August 1887, a. 
publicat următârea notiță bibliografică : 

«D-L I6n M. Riureanu a început să tipărescă:o nouă. 
ediţiune a Biblioteceă de lectură pentru tinerimea ro- 
mână de ambe-sexe. Valrea cărticelelor ce compun a- 
câstă bibliotecă este de mult cunoscută. Critica a vor-. 
bit cu laudă despre lucrările d-lui Rinreauu. Ministe-. 
rul, prin deosebite decisiuni, le-a, aprobat pentru a se 
întrebuința în sedlă. 

«Singura obiecţiune ce se făcea acestor lucrără, era 
cu privire la ortografiă şi la neologisme. D-l Riureanu 
a ținut seama de dinsa în noiia ediţiune a «Bibliotecei 
de lectură» şi astădi lucrarea sa se intățișâză în tâte: 
condiţiunile unor bune cărți de citire pentru copii. 

«De sigur că, pe unde ele ai fost întrebuințate, 
institutorii şi institutârele ati putut culege resultate 
mulțunmitre, atât pentru deprinderea cititului, pen-. 
tru desvoltarea gustului citirii, câţ si pentru instrui-. 
vea morală a, copiilor. 

«Acestă bibliotecă ar trebui îmbrăţişată cu căldură, 
nu ca înlocuind Cartea de citire a învăţătorilor asoci-. 
aţă, care are un caracter enciclopedic, ce ţine sâmă de: 
desvoltarea firâscă a copilului, ci ca complinitre a a--
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«cestei cărți, cu tendința specială de a desvolta gustul - 
citirii, care este midlocul de căpeteniă al culturii, şi a 
desvolta acest gust în direcţia instructivă. 

«D-l Riureanu a uşurat alegerea cărților pentru fiă- 
care clasă, arătând, într'o scrisâre către institutori şi 
institutâre, care ar fi părerea sa cu privire la întrebu- 
înţarea lor. Găsim acâstă părere bine justificată, şi o 
recomandăm cu dinadinsul corpului didactic primar. 

D. AUG. LAURIAN. 

Acelaşi organ de publicitate, în număru'“ de la 11 Septembre 
1887, inseră epistola ce menţionase, precedând'o de următ6- 
rele linii : 

_<Vorbind despre luer iile didactice ale d-lut ]. Riu- 
vEnu, am dis că sarcina învăţătorilor este uşurată prin 
desluşirile, ce însuşi le dă întrun prospect al d-sale. 
Reinoind părerea n6stră despre folosul ce ar trage 
copiii din citirea acestor cărticele, împărtăşim as- 
tăi — celor chiămaţi a întrebuința «Biblioteca de lec- 
tură» — acel prospect. Etă'] 

Bucurescă. August, 1887. 

Domiule Institutor, 

Sunt peste 26 de ani, de când am început să tipă- 
desc, în mici broşuri, o «Bibliotecă de lectură pentru 
tinerimea de ambe- -sexe». Numărul acestor cărticele
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s'a rădicat până acum la 20, dintre cari 7-8 se mai 
găsesc în esemplare îndestulătâre. 

De la 1867 pînă acum sati produs, asupră-le apre- 
cieră destul de favorabile, în peste 19 reviste şi diare,. 
emanând de la scriitori cunoscuţi. 

Onor. Consilii permanent, prin încheierile”y cu N-rete 
2296 din 21 Decembre 1867; 998 din 28 Maii 1868 
şi 4002 din 31 Decembre 1869, recunoscea «că men- 
ţionatele cărticele coprind cele mai salutare idei şi 
cunoscințe practice de morală socială, acomodate ca-. 
pacităţii şi inteligenței tinerilor, în tvageda etate; că 
sunt scrise înti”o limbă cultă, întrun stil simplu Şi 
rieted; că citirea lor va desrolta, frumâse simțiminte- 
în inimele tinerilor, ete». Prin urmare ono. minister, 

„Prin adresa No. 5571 de la 1 lunii 1868 şi prin pu- 
blicaţiunea din Monitorul oficial No- 10 din 15 Ianu- 
arii 1870, le-a autorisat în calitate de «cărți pentru 
lectura bitieţiloy și fetelor în scolă şi afară din scoli», 
iar prin decisiunea din 29 Noembre 1886, le-a con- 
firmat necesitatea, admițându-le «pentru citire în sc6- 
lele publice primare, pentru analise literar e în cursul 
secundar, pentru bibliotece scolare şi populave, pentru a 
cistribuțiună de premie»!. Ă 

Cunosc, domnule, că actualmente există, în învăță-. 
mintul primar, a-nume «Cărţi de citire». Ele însă con- 
țin naraţiuni scurte, având de scop mai mult exerciţiul 
citirii, iar nu şi cultivarea inimei, înnobilarea simțimîn- 
telor. Afară din sc6lă, elevii îşi consumă timpul citind 

  

1. Monitorul Oficial No. 198 din */:3 Decembre, 1886.
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romane străine, răii traduse şi adesea imorale, diare 

periodice şi alte scrieri necontrolate. Prin broşurele 
subsemnatului, sar pute împl6 acestă lacună şi S'ar 
remedia rtul, daca pe de o parte s'ar face lectură după 
dinsele în clase ; iar pe de altă parte institutoriă şi in- 

stitutorele ar obliga pe elevi ca— citindu-le în cursul 

septămânei — să le resume sub forma de composițiuni 
scrise sati ca lecţiuni orale. De aci ar resulta trei fo- 
l6se : 

1) Sar răspândi gustul citirii de cărți alese, cu idei 

solide şi moralisătâre, în cât seolele ar pute pregăti, 
după cum se exprimă d-l Odobescu «o generațiune 

„viitâre bună şi onestă la inimă, iubitâre de limba şi 
țera românâscă.» 

II) Cu puţine midlâce, scolarii şi-ar pute agonisi 
câte-va broşuri, pe care să le citescă şi în familiă (fra- 

- ților, părinţilor, rudelor) fiă sra, fiă s&rbătârea. Ast- 
fel tînărul ar sci coprinsul fiă-cărei narațiuni şi sar 
afla în stare să'i resume înţelesul, prin viii graiit saii 
în scris. () asemenea procedare ar transforma cu totul 

- ViSţa intelectuală a tinerimii, şi ar suplini lipsa educa- 
țiunii din familiă. Prin scolari, am folosi şi părinților. 

III) După vecomandaţiunea d-râstre, consiliele co- 
munale şi județene s'ar îndemna să cumpere din a- 
ceste cărticele, atât pentru încuragiarea elevilor, cu 
ocasiunea distribuțiuniă premielor, cât şi pentru înce- 
puturi de bibliotece populare, spre a servi scolarilor 
cu totul săraci. 

Mare parte din poporaţiunea sedlelor primare, nepu- 
tend să și urmeze studiele în ginnasii şi licee, rămâne
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cu singurul capital dobindit sub conducerea d-vâstre. Ca acâstă avere intelectuală şi morală să devină din di în di mai mare, mai roditâre, e absolută nevoiă de concursul bine-voitor a] corpului didactic, căruia. mă adresez cu tâtă încrederea, 
Spre a vă forma o idee mai lămurită despre conţi- nutul bibliotecei în cestiune, am onâre a vă anexa pe l6ngă acesta, primele 2 broşuri de curînd apărute în noui ediţiuni, ţinând pe cele-l-alte la disposițiunea d-vâstre, după întrebuinţarea, ce veţi face cu. dinsele în sc6lă!. 
Comptând pe Iluminatul d-vâstre devotament pen- tru progresul învățămîntului, vă rog pe de o parte a r&spunde apelului ce am on6re a vă adresa, prin pune- rea lui în aplicare de la începutul acestui an scolar, iar pe de altă pante a primi expresiunea simțimintelor mele de cea mai deosebită stimă şi consideraţiune. 

I. M. RIUREANU 

  

1. În clasa 1 primară star put€ începe cu ou îstoridre pen- tru copii (în semestrul TI, după ce scolarii vor fi învăţat să ci- tescă, cu 6re-care înlesnire). Joia, şi Sâmbăta, după ami6di, sar citi în clasă una sai donă istori6re, spunându-li-se să repete ver- surile pină le vor sei pe dinafară. Ast-fel se va urma pînă la finele broşurei. Din când în când, versurile vor fi recitate oral sati scrise pe placă ori pe hârtiă, 
În clasa II, se pot citi Istoridre pentru copii, în fiă-care di câte o naraţiune, învățându-se versurile pe din-afară. In seme-
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strul II, se vor recapitula ambele broşuri, încercându-se scolarii 
a spune, cu alți termeni, ca de la, dinşii, fiă-care istoriâră. 

Pentru clasa, III sunt destinate Datoriile copiilor către pă- 
vinți, Cele două surori, Familia creştină, Priveghietorea, Mie- 
dul, Ajunul nascerii Domnului ; iar pentru clasa IV, restul căr- 
ticelelor, ce se văd însemnate pe coperta, fiă-cărui exemplar, 
Dintw'însele se pot alege 1 sai 2, schimbându-se în fiă-care an. 

În aceste din urmă clase, broşurele se pot citi numai din când 
în când faţă cu institutorul. E de preterit ea scolarii clasei III 
să le citâscă singuri a-casă, cu voce tare (în audul familiei) şi 
apoj, o dată pe săptămână, să recapituleze oral coprinsul bucă- 
ților ; iar cei din clasa 1V să facă, aceleași resumate în scris, 
silindu-se a, expune faptele ca de la dinşii, a desrolta, învăţă- 
mîntul sai morala, coprinsă întinsele, - 

Cu modul acesta, «Cartea de citire» obicinuită va rămâne tre- 
buitâre, cum. şi eşte; iar broșurele vor constitui ca o urmare 
saă completare a ei, fiind de natură a desfăta pe tineri şi tot 
de-o-dată ai instrui,
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Prescriptul-cevbal al Consiliului permanent de instrucţiune 
publică cu No. 2296 din 21 Decembre, 1867. 

Avend în vedere petiţiunea D-lui 1. Riureanu înre- 
gistrată la No- 7135, pe lengă care înainteză Ministe-. 
rului spre cercetare Şi apreciare patru tărticele ela- 
borate de domnia-sa : “ 

Datoriile Copiilor către părinții lor; Anul nasce- 
rii Domnului ;. Familia Creştină şi Priveghictărea ; 

Considerând lipsa de cărți de lectură pentiu copii şi 
tinenă de ambele-sexe, afâră de cele introduse prin 
stole ca cărți didactice; — Considerând că menţiona- 
tele cărticele, pe lângă valdrea lor intrânsecă de a co- 
prinde cele mai salutare idei şi cunoscințe practice de. 
morală socială, acomodate capacităţii şi inteligenţei 
tinerilor în frageta etate, reunesc şi meritul de a fi 
scrise într'o limbă cultă, fără exces de purisi, cu un 
stil simplu şi neted, şi pe lîngă acestea preţul ce li s'a 
fixat pentru fiă-care este modic, încât pot a şi le pro-. 
cura şi copiii fără midloce : - 

Consiliul permanent de Instrucţiune publică, în con- 
sideraţiunea fiumoselor simțiminte ce se pot desrolta 
în inimele tinerilor din citirea acestor cărticele, opină. 
ca D. Ministru, prin circulare către superiorii scâlelor
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primare de ambele-sexe şi către directârele sedlelor 
secundare de fete, să recomande copiilor şi tinerilor de 
„a procura numitele cărți, care sunt forte proprie a 
forma Biblioteca de lectură pentru tinerimea română!. 

A. T. LAURIAN, ARON FLORIAN, S$. MARCOVICI, 

I. ZALOMIT, A. MARIN, 

Aprecierea nemuritorului «părinte al literaturei române» I 
HeriabE-R., estrasă din articulul « Literatura == politică», su- 
biect tractat de d-sa. în conferința, din 10 Decembre 1965, la, 
« Atheneul român».— A se vede ia pagina 367 din scrierea în- 
titulată « Equilibrul între antithesi». 

„Nu putem abandona subiectul despre care trac- 
tăm, fără a atrage atenţiunea, cititorilo» nostri asupra 
labori6selor veghieri ale d-lui I. M. Riureanu. 

Nobila însărcinare ce de june âncă își impuse de a 
se ocupa cu conducerea junimii pe calea frumosului sati 
a virtuţii, îl împinse, fără scirea sa pote, pe terenul 
celei mai fundamentale politice. In ultimii trei ani, în- 
cepend de la 18672, publică pînă la patru-spre-dece 
elaborate, destinate a forma o mică bib/zozecă fentru 
Junimea de ambe-sexe. După noi, o politică adevărată 
cată să înc&pă de la desvoltarea minţii şi formarea i- 
nimei junimiă. 

1. Cele-l-alte cărți sunt recomandate de Consiliul permanent 
«pe aceleaşi considerante» prin Prescrjptele-verbale indicate la . 
pagina 102 din Anesvele acestei lucrări, unde se pâte vede și 
autorisaţiunile ministerului pentru utilisarea lor în scâlă, 

2. Pină la data aci menţionată se publicaseră deja rv'o 4-5 
din aceste brogură, cu începere de la 1859 prin «Franklin» 
(Opere alese).
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Elaborările acestui bărbat consciințios, prin ve- 
ghieră îndelungate şi spese însemnătâre, fac onâre 
profesiunii sale şi atrag din di în di atenţiunea băr- 
baţilor serioşi, atât pentru alegerea subiectelor ce a 
tractat, cât şi a limbei corecte şi a modului de scriere 
atât de gramaticală... 

« Biblioteca, de lectură pentru tineriinea de ambe-şeze», pre- 
lucrată de 1. M. Riureanu, aprobată de onor. minister a] culte- 
lor şi instrucţiunii publice. In—8»1, 

În anul acesta, d-l 1. M. Riureanu a mai scos vr'0 
două broşure noui din preţi6sa'i colecţiune didactică. 

Pentru a caracterisa totalitatea, întreprinderii d-sele, 
sarcina n6stră este uşurată printr'o analisă a d-luj 
Tyvandea, pe care o găsim în «Alina Pindului » din 
15 Iuliu 1868, în cât nu vom av6 de cât numai dâră ao 
completa, aruncând o căutătură asupra celor apărute 
la lumină mai în urmă. 

Întrega colecţiune a d-lui Riureanu se divide în trei 
„serii, adaptate fiă-care la o etate din ce în ce mai îna- 
îmtată a elevilor. 

Seria a treia, pe care o pot percurge cu plăcere şi 
eu folos nu numai elevii claselor colegiale superidre, 
“lar chiar studenţii de la facultăți, şi-a făcut prima 
apariţiune în dilele ţrecute prin broşura Chistofor 
Colunb, traducţiune după Lamartine. Tot acum d-sa 
Si-a mai completat seria ântâia, destinată pentru lec- 

1 Ziarul «Traian». NO 24 (Anul 1) de la 20 iunie 1869, pag. 96.
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tura începătore, prin gentila narațiune întitulată 0- 
uâle Pascelor, | 

Ceea-ce întrelegă, întrun singur buchet, tâte serie- 
rile acestei bibliotecă şi tâte părţile fiă-cării serii, este 
nu numai unitatea de ideiă didactică, dar încă un stil 
de o potrivă corect, îngrijit, câte-o- dată admirabil. 

Puţine, forte puţine cărți sunt scrise aşa de bine ro- 
mânesce, În : acestă privinţă, nu numai scolarii, dar pînă 
şi cei mai mulți dintre ziar ştii nostri ar trebui să iea 
leețiuni de la d-l Riureanu. Etă, de exemplu, începutul 
precuvintării la Ouele Pascelor : 

Junii mei amici, 

În vechime, omenirea se împărția în ap&sători și apăsaţi, în 
domni și sclavi: cei mulți asudaii pentru cei puţini, cei slabi a- 
veaii numai datorii fără drepturi, cei tari numai drepturi fără 
datorii. Omul devenise proprietatea semenului seii. 

Acestă stare era nedrâptă si crudă, 
Dumnedeii, vădând înjosirea în care cădugşe omul prin igno-- 

ranță şi lăcomiă, trimise Cuvântul sei în lume, care se făcu om, 
ca să înalțe pe om. Venind în lume, Isus Christos proclamă 
că toti Gmenii sunt fraţi, fiind-că: sânt fii aceluiași tată, care 
este în ceruri; că sunt suverani, pentru că părintele lor e su- 
veranul universului. 

Ac6sta nu plăcea potentaților pământului. Dumnedeii-cuvân-- 
tul, făcut om, fu crucificat în Lerusalem pe muntele Calw ariu, 

Cuvântul se cobori în mormânt, ca să rădice pe om din mor- 
mânt, căci el pâte descinde între morţi, dar vii rămâne în tot- 
Wa-una. Atunci eci ce zăceaă în întuneric și în umbrele morţii 
ati vădut lumină mare. 

Dumnegeii a suferit pentru Gmeni, ca săi mântuiescă. De 
şi el putea numai să dică, ca tâte să i-se împlinâscă după voiă, 
totuși s'a sacrificat, ca să arate Gmenilor că, fără sacrificii nu 
se pote făptui nimie mare, nimic bun, nimic folositor noă şi 
altora.
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Vicţa este o luptă continuă, şi omul, ca. să învingă, ca să 6să 
“triumfător din acestă luptă, trebuie să urmeze exemplul dat 
nout de Isus, să facă, abnegaţiune de sineşi, să mârgă pină la 

-mârte; căci viţă eternă este mârtea, pentru o faptă bună, pentru 
"0 ideiă mare, pentru o acţiune sublimă, 

Vom conchide printr”o observaţiune. 
Utilă pentru i6tă junimea română în genere, B:bh- 

ofeca d-lui Riurânu este absolutamente necesară mai 
cu s6mă pentru fraţii nostri de peste Carpaţi, ai căror 
copilaşi, crescuţi în sc6lele nemțesci saii maghiare, nu- 
mai ast-fel, printr'o lectură plăcută şi instructivă tot- 
V'o-dată, îşă vor pute forma un stil adevărat românesc. 

HASDEU. 

Notă. — Afară de aceste aprecieri, pe cari le-am reprodus „aci integral, ca şi pe a d-lui D, Aug. Laurian, înserată la pag. 100 — 101 din Anexele acestei broșuri — lucrările ce compun Biblioteca de lectură pentru ti nevime, S'aii bucurat de favorabila recomandare a, mult regretaţilor nostri literați şi publicistă 47. Odobescu, V. 4. Uvechiă, G. Dem. Teodorescu, Cesar Bolliac, George Bariț, C. Esarcu, N. B. Locustânu, Gr. HI. Grandea, Aron Densuşeanu, C.D, Aricescu, St. G, Archimandrescu, A. 7. Puiu, C. C. Dobrescu — cum şi a scriitorilor în viţă, -d-nit P. $. Aurelian, G. L. Ionescu Gion, Angel Demetriescu, Valerian Urșianu, George Adamescu, G. Missail, A, Lupu- „Antonescu, N. Basarabescu, B. C. Livianu, Florian Crasan M. C. Florentiu, I. D. Petrescu şi alţii. 
Vom reproduce, la finele diferitelor lucrări, şi aprecierile a- „cestor amici ai muncii pentru cultura naţiunii. 
Nu pot să "mi reamintesc bunele cuvinte cu care am fost în- „ curagiat în tâte ocasiunile de atâţia bărbaţi distinși, fără a le “exprima și acum mulțumirile şi recunoscința. mea. 
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