
      

  

    i 

IN PORSII ȘI. PROSA 

| 24 ANUL NOU, DIUA NAȘCEREI ȘI 9104, 
NUMELUI -..: 

ENI „cătră tată, mamă, moși,. unchi, mătușe, nănași, tutori, „ 

| - preoți, învățători și binefăcători 

  

ă precum şi - 

| Ă alocuţiuni și vorbiri, cu diferite ocasiuni. 
: DC „Scolastice . ” 

„de: 
poi 

George. Simu. 

0 GHERLA 
. IN Proprietatea, Editura şi tiparul 

E Tipografiei „Aurora“: Andreiă Todoran 

- A 189. -



  

  

  

CE ȘI 
e pa 

_



  

Partea E 
„Felicitări de anul nou 

— în “versuri. — 

  

| „Cătră părinţi. Sa 

PE E : I, | | 

“Lia uşă bate anul nou; 
Poftim ! îi dic, — dar te provoc, 

„*. Părinților miei prea- -iubiţi, 

în Adu- le. pace şi noroc!!! 

  
| | 2, 

' Bmic “copilul ce ve scrie, 
Dar. de-aţi potea - Voi me&sura, 

Nae -:- Iubirea lui cât e-de mare, 

Pai | De sigur forte V'aţi mira. 

Ia II A INRE - e



, 3. A o - 

„Iubiţi părinţi! —' Ve-ti primi Voi, 
De. anul nou »urări« mereu; —.: 
Dar' nime -când le-a scris na plâns 
“De fericire, .-. ,. decât eu!.. ! 
. : Pi . 

| 4. = 
E vechii anul ce-a dispărut, -: 

"Şi nou e care a întrat; - . . »ubirea<-?n cel vechiă n'am pierdut Cel nou o-a potenţiat. : 

NE Se | 
Dâmne! Tu mi-ai dat. părinţii, 
Tu-i scutesce, Tu mi-i ţâne, 
Dâmne! dă-le fericire, 
Şi în anul nou ce vine! 

„6 | 
Când anul nou iubiţi părinţi, 
Sososce daruri împărțind; — 
Antâia. nâstră rogaţiune | pi E pentru Voi,... ca ori şi când. 

Ce dar de anul nou se dau 
Părinților ce me hrânesc?! 

2 x



Ah! am gâcit. =: »Anima mea: 
lubiţi. părinţi- — vi-o dăruesc! 

Iubiţi părinţi! de mult gândesc, 
„De 'anul nou ce se VE scriu, — 
Si gândul Pam aflat dar' vai!.: 

Cu ce cuvent se vi-l descriu?! .. 

m. 

i 9.. 

Etă anul nou. părinţi! 
„ Cum resare 'n- radi ferbinți, 
„Si la dulcea:i. r&sărire 

- Eu VE 'nchin cu fericire, 
“Si VE dic iubiţi părinţi, — 
„Mulţi: ani, mulți ani fericiţi! ! 

10. 

Eu 'sciu. iubiții miei părinţi 

„Că anul nou numai atunci, 
V'aduce Vouă fericiri, 
Când vor fi buni a Vostrii: prunci. 

Cu drag promitem .a implini, 
Si ?n anul care a întrat, 

"A" Vâstru sfiute indreptări, 
Şi iubitorul vostru sfat! .. 

. ' . . za



ii 

Cine iubesce ca şi mine 
„Pe-ai sei părinţi, . fârte m& mir: 
Unde-o.afla aşa cuvinte”. 
Cari se le lege şir de şir... 
Si-apoi. prin vorbe se-şi espună - 

: Ce “inima pote semţi..,.. 
»âÂn nou fericel!« €tă tot 
Ce pot se dic în asta di. - 

12, .: 

Anul; nou când vine 'n lume, ingerașul” se: i 
[scoboră,. 

Şi din cer aduce daruri, la copii scumpă comâră 
Mie încă îmi-.va aduce, căci e bun şi iubitor,.. 
Alui dragoste- -0 asemâu: cu. cea a părinţilor, 

Dar mai i scump! decât chiar! darul, este dorul 
[mieu curat, 

Şi rogarea mea ferbinte ce. i-o *ndrept - ne- 
[incetat ; 

Ca se: ceră dela “Tatăl cel. ceresc » la- -ai miei. 
[părinți 

An. nou Vesel! .. mulţi ani încă, . „.. fără grigi 
[si suferinţi! !



“Multe doruri îi frământă, .. 
„Pe sermanii moritori; - DEI 
Insă eu un dor am numai, .::. . 
Ce me arde- adese ori, 

Dorul. meu “cel sfânt şi mare, 

Este o părinţi iubiţi! .: „ 

Se trăiţi cu . 'ndestulare, 
La mulţi ani. prea fericiţi! 

14. 

Un an se duce şi acum 

“” Alt „an sosesce din. lung drum, 

“'Si-or trece mulţi ani rând. pe rând, 

* „Stergând doreri „Si, renăscând, 

Si chiar iubiri vor sterge ci, 
-Din inima” celor mişei; 

* - Dar' ori câți: ani... nu vor potea. 

„Se: stergă şi iubirea „mea. 

„Căci a- i sădit'o Voi părinţi, 

:Udând'o ?n lacrime ferbinţi a 

Ea cresce ?n senul meu mereu .. i 

A Voâstră-i — „Vouă vi-0 "'nchin eul!



| 15: 

Din vecuri care vin mereu - 
An nou ce vesel: parcă. eşti, 
Din tineri vrei se faci bărbaţi 

„Si pe bătrâni se *ntineresci; 

 Atâtea dragi făgăduinți, 
Tu ne promiţi şi ne şopteşti, 
Alinător de. suferinţi ; . 
Dici că. vei fi şi dici că eşti. 

Te rog deci ting&r an cu dor, 
Părinților mei prea iubiţi, 
Fii în doreri 'alinător, 
Şi fă se fie fericiţi ! !- 

16. 

Toc, toc, toc, bate la uşă... 
Anul nou iubiţi părinţi, — 
Cesul bate miedul nopţii .. + 
Si voi incă nu dormiţi, 

Anul întră. dar” cu censul: 
Intră ŞI-O -scrisore-a mea, - 
Multe, multe ea var spune, 
Dacă scrie sar potea



Tâte dorurile mele, 
„ Şi.iubirea mea de: fiu, 
“Trebuire-aş '— astădată 

„ Acurat se.vi le -scriu.. ÎN 

Se. mi. deschid inima. ttă, 
„_Se-o vedeţi şi se „cetiţi, 
Cum de' dragoste e plină, 
Pentru voi iubiţi părinţi! 

Şi saveți o mângăere,. 
Că în schimb de” jertfe, eu 

„ V&-închin iubirea-mi tâtă, — 
„Vouă şi lui Domnedeu.. 

  

17. | 

| Dela un fiu adoptat. 

Singuiiă) ain remas în lume, 
„Fără sprijin şi-ajutor, 

- Nu -aveam. decât un nume ! 

Numele părinţilor. 

- Intro. di. etă-"m trâmite, 
” Tatăl cel ceresc părinţi, 

Eraţi voi fiinţi iubite, | 
_ Angeri blândi la suferinţi! 

a
m



- Bucurii nestrămutate, 

10 

- Ah! de-atunci cerul imi pare, . - 
Mai senin mai lucitor, - Doe 

“Şi de-atunci: cu înfocare, 
Rog pe-al lumii Domnitor : . 

Se VE încarce de “dulci daruri 
"Mulţi ani. încă scumpi părinți, | 

Dulci alinători de-amaruri. - 
"Şi de aspre suferiaţi ! | II 

i  Cătră Tată. -, 

Dacă aş fi. vrednic se mEntrebe. 
Pre_mine bunul Domnedeu: Nae 
„Ce poftesci. Tu de anul nou?i - 
Poftesci averi, sâu vrei măriri? 
I-aş dice: » Vreau pe: Tatăl meu !« 

as 
-2, 

Victă lungă şi: trai lin,



ll. 

„.. Fie-ţi partea dulce Tată! 
„„Mergă ţi tote ție. n plin. . 

“Si în casă: | 
Ma Si la masă | 
- La'tot lucrul ce-i avea 
„Se ai spor, 

. * Si-ajutor: *- 
- Pân? „Domnedeu te-a tânea! 

Dâmne dacă mi-ai da: voie ca. se pot o viăţă 

| [intregă: 
- La « an'.nou se sărut mâna de Părinte, eu ţia-şi. 

“ [dice :- 

- Nu sciu: cum o lume: intrigă. ar' potea ca se 

- Pntelegă, 

Fericirea. ce i-ai datto. “dar” eu-sciu caş fi 

| [ferice.. 

i Bă bunul + meu: Părinte semţemânt ce me fră-" 
[mentă 

Când an. vechii cu an nou întră în poternica 
„bor luptă ! 

Când trece un an: şi i altul vine, 

Cuprins de nobil semţement, 

“ Iubite Tată, pentru Tine, 

Vreu se. rădic primul, cuvent. :
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Se rog smerit pre Domnedeu, - 
Se lumineze vi&ța Taj... 

"Senin se-ţi fie traiul Teu, .. 
De flori cărarea ce-i călca, 

Er pentru mine cer de 'suș - 
Tărie, ca se corespund, | 
Speranţelor ce 'n mine-au pus, .. 
Un tată bun,... un tată blând. 

An nou şi plin de fericiri, 
- Când vreu o Tată se-ți .poftesc, 

: Invins de tainice semţiri, - 
*. In ochiri lacrămi năpădesc.. 

Şi 'n loc de vorbe — “Ţi r&spund 
Cu a mele lacrimi cu-al mieu dor; ... 
Ah! nu-i pe lume mai: profund - 

“Amor ca al părinţilor!! 
7 Ma pr 

" Oferind ceva lucru de mână sau cadou. 
„__Nepreţuită scumpe Tată... .. 

E dragostea ce ţi-o: păstrez, 
Deci 'cu 'nespusă bucurie 
De an nou te felicitez. 

   

 



“Una dar micu — “i oferese; . 
„Rogându- «te ca se-l primesci, 
Şi când în vicţă 7] vei vedea. 
„De mine 'se- ti reamintesci. 

Vei sci tu Tată, bine-i sci, 
“Că darul meu e fârte: mic, 
ŞI de pre el li-i prețui,. 

« Val6rea lui va nimic j 

Dar prețuind iubirea: care, 
“Ma îndemnat se ţi-l ofer, 
_Afla-vei cât e ea de mare 

„ŞI mulţămit vei fi eu u speri 

6, 

Dela | un fiu adoptat. 

Ingropaseni fericirea sub o cruce de mormânt, 
Trist şi părăsit de Gmeni păream singur, pe 

[păment, 
| 1 acrămile îmi. erau hrana, şi 'al meu cântec 

[un suspin, 
Dureros ca a. desperarea ce. 'se mcuibă tristă- n 

[sin.



14. 

„i. Cine mai potea se ştergă lacrima ce-şi ia 
. „2“. [isvorul 

Din un: suflet ce se crede singur, părăsit şi 
e E | “ [frânt — 

”.. Cine mai potea se schimbe greul vieţii cu 
Di Ia [uşorul 

Traii ce duce tinereţa, — fără grigi. plăcut 
„Îşi Sfântpl? 

_ »Tue... ah tu ţi-ai dis atuncia ::.— am aflat cr ae „- [inc'un prilej 
„Se mai: scap un suflet miser din al lumilor 

| " : a Îvirtej, — 
M'ai luat cu drag la senuţi — de pe: drum 
a | a (m'ai adunat 

Şi m'ai pus în fruntea mesei... * Eram; fiu-ţi 
e [adoptat. 

Scump părinte €tă anul nou, revine luminos, 
ţi poftesc dile senine ca şi sufletul tu blând; 

„Mult “i doresc eu ţie, deci cu suflet radios 
De fiescă fericire, remân mâna-ţi sărutând!'



în 

Cătră mamă. aa 

Aninou bun. : 
- "Ti poftesc,. : 
Mama mea 

" Ce te iubesc! 

_Şimărog'.. . 
„Neincetat,. “-: -: 4 

„ Precum Tu - 
„Mai învăţat:.. 

-. Anul vechiă 
“A adormit, 
Cel nou mamă |. 
Sa tredit., i 

1: 

2 

artă Dâmne - 
-: De păcate, 

Și. dă Dâmne 
Sânătate, 

* Mamii mele . . 
Ce mă cresce, 
Şi. de rele, 
ME. feresce! tă 

e 

Sci. că-ascră 
.: M'am culcat, 

După ce 
Mai sărutat; . 

Dă- -mi "dar mâna - 
: Şi acuma - 

„_:S"o sărut... şi: 'se- ţi şoptese 
| »Mulţi; ani mamă îşi poftesc!!



Un dar sfințit de Domnedeu, . 

16 

O mamă! scumpul meu oder, 
“Tu ce de rele mă feresci 
lată 'n genunchi “ţi cad cu dor 

“Şi-ti dic: La mulţi ani se trăesci! 

N 4. : N . | . . Ș PE 

Când ochii 'n. lume i-am, deschis, 
Vedut'am' 'dulce paradis, | „N 
Ochii ti -blândi, surisul te. 

“a 

Şi până 'n lume te-oi avea, 
"Nepreţuito  mamă-a mea, 
Ori când în faţa ta privesc, 
In ceruri par! că-'mă semţesc, 

Dar sum departe eu acum, 
Ne despărţesce un lung drum, 
Nu pot: de anul nou privi, 
In faţa ta... o! bine sci,. 

„Deci îţi trămit pe-aripi de vent, 
Tâtă iubirea întrun cuvânt: -! 
»>M amă« — i cuvântul cel trămis, Mai scump ca. cel. mai dulce vis!.
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- Agi la piciâre- ți le. depun. 

| Şi că-ţi promit a asculta, 

„De tine şi de Domnedeu, ; | 

»Ele vita 'mea va lumina, 

De 'câte ori iubită mamă, - 
Privindu-imE ai lacrimat 

„" Eu mă.făceam că nu bag semă, | 
Desi, eram prea “Superat, 

Dar. nu. poteam. se: înţeleg, 

Ce taină sufletu-ţi“a 'ncins,.;. .i 

Am vrut odată se te 'ntreb 

Si n'am potut, de dor si plâns, 

Dar. astădi: dacă m'am tredit 

"Cu anul nou 'par' că-a venit,” .. 

“ Lumină în mintea-mi de copil. - : 

„De. tine mamă mult iubit. 

Şi. am înteles. că tu plângeai II pasti 
d, 

De grigia mea,... 'şi viu se-ţi, spa; & = 

"Că vieţa: şi iubirea mea, -. . O 3 

  Tu sprigin îmi vei fi mereu.



18 
"Deci nu mai plânge mama mea, - | 

- Când mă -privesci — de-acuma nu, - 
"Ci fii voi6să de-anul nou gi 
Şi fii ferice mamă —-Tul! : 

La fii şi fice ce iubesci, 
Când €tă.anul nou sosind 

La masă stai şi te gândeșci, . LL 

Te află tristă şi plângând. - Lei 

Căci sunt departe-ai tăi iubiţi, 
De mult prin lume pribegiţi . -.,. „Si tu'o mamă ai dori, 
O veste dacă ţi-ar' sosi, 

Si iată eu din depărtări 
„Îţi scriu se laşi. din superâri. | 
Noi te iubim cu atâta foc, 
Şi-ți cerem. dela Domnedeu noroc. 

“"Veniva cesul de 'ntâlniri, 
Si de doiâse fericiri; ..- 
lar' pân! atunci te sărută . 

„Si de anul nou îţi gratulăm!



- Numele tău -curat şi sfânt, 

„De:ai tăi copii-n'o fi mângit.: 

“Acesta-ţi fie mângăiere _. 

„.. In. cesuri triste. de, dorere. - 

„Şi anul nou care-a sosit .. 

-”Ţi va sopti, odor iubit! 

Sa „„Că. anii -vin si trec merei, 

î- i sia Şi vor. sosi şi fi t&i!! .-- 

„3 “Din câte flori răsar. pe plaiă, 

„Şi dau miros! în. qi: de. Maii, . 

__“ »Recunoscinţa« s'a aflat 

„ . Odorul cel mai nepătat. - 

Căci. cade bruma preste flori,“ 

_- „Si vescedesce adese.ori | 

Un câmp de flori, ce. surideau, =. 

; - Si-lumea dulce *nveseleau. şi 

„.---Dar dacă 'm sin s'a încuibat, 

»Recunoscinţac.. .. Ne'ncetat, 

“Ra: cresce.roduri aducând, 

„Şi sfinte daruri împărțind. | 
2 „- n, E n - ” _ox



2 
ă eo - => a. N IN Tie o mamă! iţi inchin — : 
»Recunoscinţa« : mea, şi vin 
Se-ţi dic mulţi ani prea fericiţi, Ă 

„De Supărări şi grigi feriți !! .: 

Cătră moş şi bună: a 

la 
Eu nepotul Vâstru mic. - 

" Intru-n' casă şi vă dic: 
* Mos şi Bună se-mi trăiască, - 

Pe nepotul lor 'se crâscă, 

„lar de' anul nou VE vină, 
Sânătate prea deplină 
Şi la.anii ce-or urma 
Eu tot. astfel voia. striga :: 

„-Se trăiţi 
*- Fericiţi | | 

Cu părinţii mei. 
“lubiţi!! -



2. 

 Tubite Mos Şi Bunică!, aa 

„ Nepoţica WVâstră 'mică, m 
De an' nou VE gratuleză, 

Şi din suflet. VE ureză:. 

Vibtă lină şi ticnită, ai 

De-.morburi în veci: scutită, 

- An- nou vesel fericit, 
„De dureri” şi grigi scutit! 

. 3: 

“Spre. voi indrept. a 'mea: “gândire, 

La anul nou bătrâni părinți, 

_Şi-apoi pătruns de: fericire... - 

Ingrept £ a mele rugăminţi ; 

": Spre, “Domnedeu se vă “scutescă, 

"La. bătrânețe: sânătoşi, ... 

Şi ani întregi se adăpostescă, 

Pe »Bunii« mei deplin voioşi 

_BaE8t:3+- e



| V.. | 

 Căteă Moș. 

Iubite moş A Ca nepot 
„Am sosit, .  -- ţi promit, - 
“Cu anul nou - - Se te ascult 
Fericit... .. Necontenit 

Şi-ţi doresc... 
Traiă. lipsit, 
"De dureri! 
“Şi grigi scutit! 

2. 

Tindeţi mâna. - S'o sărute 
- Moş iubit, -. . - ŞI 'se-ţi spună, 
"Căci nepotul „Cu alţi. nepoți : 
A venit, „- Împreună? -.. 

" An nou vesel 
Se trăesci, 

„Pe nepoți 
Se fericesci.



23 

- . 3: 

„Precum stejaru-adăpostesce, . . 

_Cuiburi de paseri în ramii sei, 

Şi nici furtuna ce pustiesce: | 

Nu .le 'nspaimentă nici norii grei; 

“Astfel nepoţii, în jur. de. tine 

- : Se sâmt mai siguri şi mai scutiţi... 

“La multi ani dragă Moş, tot cu bine 

2 Îţi strigăm veseli. şi fericiţi! 

aq. 

La predarea vre unui don... 

Primesce: scumpul nostru moş 

“- “Un. dar dela inepota Ta,- 

„... Şi cumcă densa te iubesce 

- “Te rog Moşule nu'uita! 

In anul nou şi la. mulţi ani,. a 

"Noi îţi poftim -traiă liniscit, 

Și nici odată mom uita, -. - . 

De Tine Mosul nost iubit! - .
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VL 
. Cătră Bună. 

O Buna mea, ce fericită: ME sâmţesc astădi cât nu pot Se mai opresc'a mea gândire Și gândul. singură se port. 

De-acea vin se-ți spun: cu drag, Că cel mai mare dor ce.sâmt De anul nou este-că: Tu 
Se mă iubesci pân la morment! 
lar eu s'ascult de Buna mea “Şi s'o cinstesc şi sto ajut 
Deschide-ţi Bună braţele, | Căci €tă vin se te sărut! : 

2 

Când ssrele de dimineță 
La anul nou a re&sărit 
Gândind Ja Tine Buna mea - De bucurie-am tresărit; 
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3 . 

„La predarea ofertului: 

Bunica mea concede-mi. adi, . 
„. Se te sărut-de due ori, 

Cum fac întot-de-una eu'  -.: 
La 'dile mari de se&rbători. 

Şi primind micul dar. ce- ţi dau, 
In schimb iubesce-mE cu dor, - 

„Că-aşa-i de” dulce pe pământ, 
Se sciu că am "al teu amor. 

| E anul nou şi eu aş vrea, . . _ 
Ca mulţi ani încă se sărut, o 

” Pe scumpa . şi iubita mea 
Bunică .. şi se mi- o ajut! 

  

VI 

Cătră Unchiu. . 

n [E 
Anul nou âtă a venit, , 
Te sărut. o.Unchiu iubit, 
Şi-ţi poftesc îndestulire, 
Şi vieţă m fericire!



26 

2... 

Unchiule ! anul-ce vine, 
- Fie-ţi plin de: fericiri, * 
Fie-ţi dilele senine,.. 

" Traiu-ncins de străluciri! - 

Iată ?n' câsurile. bune,.. i - 
„Eu nepotul Tău iubit 

Cu plăcere vin a-ţi spune: : 
„An nou vesel, fericit! . - 

3 
Mult ţi-aş scrie şi puţine, 
Sunt a mele cunoscinţe, - 
Dar' de anul nou'vin totuşi 

„Ca se-ţi scriu după potință: 

— Fie-ţi vicţa fericită . | 
O iubite Unchii al meu! - 
Iţi doresce cu ardâre 
Depărtat nepotul Tu !;:



i Catră mătuşă. 
i De | 

Mătuşica. mea frumâsă, 

. Cavaler &tă că-ţi: vine, 

„Se-ti poftescă an nou vesel, 

„Bile, blânde şi 'senine!. : 

Că. eşti mândră şi frumâsă, 

„Ca şi visul cel plăcut... 
Eu de .mult le sciu. acestea... 

a. Dar. ce?!.. Nu- mi dai un sărut?! 

_ 0 nepătă îţi bate n. usă,: ... 

- Sum chiar” eu: mătuşa mea, . 

Te felicit cu plăcere, 

De anul nou! şi: dacă-i vrea, 

Se 1 me “stringi cu drag în braţă 

„Si cu. drag se mă săruţi. 

- Nu voii regreta n vieţă. 

Că şi am Pus acest viersuţi !



“Mătuşă €tă.m&-s sosit... 
Chiar eu nepotul t&u vestit . 
De anul nou vreu se-ţi vorbesc | 

Si la ureche se-ţi şoptesc 

O dă Dâmne bine la toți, 
Căci tu ce vrei tâte le poţi o 
Dar nici odată nu uita, -- 
De dragă mătuşica mea, 

Cătră fraţi. 
i 

I. 

Se ne iubim fratele meu! 
Precum demândă Domnedeu., 
Şi ori câţi ani vom mai trăi, 
Se nu ne pâtă despărţi. 

. 2, 

Iubite frate, scump odor! | 
La tine Vin 'adi plin de dor,..



2 
Si anul nou abia sosit, - * 

| Poftesc se-ţi fie fericit! -': 
. Ca în unire se' lucrăm ii 

si po, părinți se 'mbucurăm |! + 

, 3... 
Cu iubire vin la Tine,. 
Frate dulce şi dorit,-:. . 
Şi-ţi poftesc îndestulire, - 
Şi în. anul ce-a . sosit. 

Vista-i grea, necasuri multe " 

“Dar iubirea dintre fraţi o 
“De pe cer alungă norii - 

Vieţii, grei şi *nviforaţi. 

  

X, 

Cătră- surori. - : 
| | | 

Lă tine soro când “privesc, 
" Nespus de bine m& semţesc 

- Şi rog cu dor pe Precesta 

- Se lumineze calea: Ta, ..
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E Si anul nou se-ţi. fie plin, i 
m“ bucurii şi. traiti senin, 

Papa: "bucuriile ce ai, . . 
N Ii „Vitării n veci se nu me dai! 

f- 

2. 

Se trăesci! - 
Se 'nfloresci : 
Soră- scumpă 
„Ce îmi eşti! Fă 

Ca o “Are, _Sărutată . 
, Ce resare,. - „Desmierdată. - 

In grădină, „.. De blând sâre,. 
La lumină "De recâre 

Si de plâia norilor: . . 
„++ Pod6ba părinților ! 

  

XI | 

"Cătră nănași.. . 

1 

Nu sciu: multe dragi nănaşi, „o: 
Buni la suflet. drăgălasi,



Dar un lucru sciu anume - 

îi şi sum gata a Vi-l: spune: 
".»VE iubesce, 
»VE poftesc« 

»Multe fericiri pe. lume la 

Sa deschis. uşa -cu. drag, 
Si cu anul nou pe prag, .. 
“Iată-mă& că şi eu vin; - 
Al Domnilor Vâstre fin! 
Si VE dic: Nănaşi iubiţi 
" Mulţi ani incă se trăiţi |! 

  

Xe 
„ „Cătră'tutori, 

- e. 
i E rău strein pe lume, i 

Şi fără de-ajutor,, 
“ Pierdut şi fără nume, -- | 
“Duci. vicţa ta în dor. 

Dar! cine 'are parte 
De Tutori ca. şi. voi, 

SL 

3



:De chinuri e departe, ... - 
De rele şi nevoi. 

De anul nou primiţi, 
" Eterne mulțămiri - 

- Iubiţii” mei părinţi 
Şi dile 'n fericiri! 

2. i 

Orfan fiind în lume 
Ce dar se- -ţi pot da ție”. 
Tu ce *'ngrigesci de mine 
Cu multă bucurie: 
»lubirea mea curată, 
Ți-o dau, primesce-o tâtă!: 

  

XIII. 

Cătră un „binefăcători îi 

1. 

Intro di de. serbătore, 
Domnedeu a adunat, 

Cu cuvântul seu poternic, 
Pe »Virtuţie la ceresc sfat,



| si erau de faţă t tăte 
“Atunci Domnul. scâte: rost; 
Si întrebă, —, jos în lume 
Intr unite când. a- Ti. fost?. 

— Nicăiri răspunde jalnic. 
Fapta bunâs,.. eu umblând 

.. N'am- dat de »Recunoscinţăe 

„.. Şi-am r&mas pe drum plângând. 

Forte rar răspunde: >Muncar . 
Am' potut.da faţă eu, 
Cu » Răsplatac . +. Domnul pare 

„„Că se superă mereu, 

Si ascultă, blând ascultă 
“Pe 'vertuţi tot rend de rend, 
„Până gată fie care, . 

Ce au “păţit.jos pe păment. 

"Apoi glasul Lui „redică, 
„_ Maiestos şi 'ndurător, : 
„n— »Faptă bunăe mergi şi af, 
„Om la suflet" iubitor !. 

“Eră tu Recunoscinţăe | 
- Vedi orfanul incărcat, a 
„De dulci daruri prin un suflet. 
"In »Fapte bunec bogat. .



Eu. orfanul miluit,. 
Domnedeu suride ?n ceruri - : 

„43. Omul blând eşti Tu iubite, | 

-.: “Căci odată Sa ntâlnit. 

In un sufiet »Fapta bună 
Provenită dela Tine . -. E 

„Cu' a mea »Recunoscinţă« ., -. - 
„Ce:oi porta-o 'n veci cu mine! . -- 

  

XIV, 

Cătră preot. 

Le: 

La sfânt altar părinte bun - : 
Par' că te văd îngenunchiând . 
Şi pentru fii t&i te rogi 

_ Smerit în suflet cu glas blând 

De-atâtea ori tu blând implori | “Preste popor dulci fericiri, - 
Concede-mi adi şi mie dar', NE Se rog pe a cerului Măriri



  

 Poteri! se- FI dee *n lupte, mari | 
“si fericiri: şi traii” plăcut. ,.. a 

» An nou ferice. îţi poftese, ca 
; Părinte bun si ne ntrecut | 

e ” E îi 

  

XV, 

"+ Cătră învățător. 
: 5 asa - î 1. , Su , 

” Atâta jertfă ce aduci 
_ Iubitul” meu învăţător. , 
Eu nu-ţi-o pot remunera ;... 
Dar' vin cu dragoste se-ţi spun: 

“Că tu eşti: bun,.. „nespus de bun. 
„i-o lume pare. a- te admira! , 

E anul nou şi. cu: gândesc, 
“Ca tine anul. dacar fi, 
Pe' mulți sermani, „pe, mulţi. lipsiţi - 

„Acest, an nou i-ar ferici. ” 
, i PR 

2. , 

- Dacă de anul nou sosesc, | 
„şi ţi spun cu drag că te iubesc,
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Iubit şi dulce! Invăţător; 
Nu 'te “mira. căci tu numai, -- 

“Făcuşi din inima mea raiuă 
De dulci iubiri şi. sfânt amor! 

XV 

Cătră Educătâre. Ă 
. î L. . . 

> 

Trece anul, tă €răşi trece,. i 
Şi an nou pe urmă-i vine blând; : 
Tâte n lume trec şi ser petrece, 
Ca un vis ce fuge suridând. 

Dar' iubirea mea.. Educătore, 
Cătră Tine stă. şi stă mereu; . 

“Anul vechii se duce, trece... m6re... 
Dar! nu pâte duce şi amorul meu. 

. 

teo Sao



Partea II. 

ERE La diua nascerei şi la diua 
. Numelui. 
în poesie. — 

E | 

Cătră Tată. 

De Ii a 

Sum micuţ înse dorința 
„Ce-o nutresc în Sen e mare: 
„! Se trăeșci, scumpul meu tată, 
E Ani, frumoşi în desfătare!! î: 

2, | 

„Dulce Tată aş: dori, „ 
“Ca la diua nascerii, 

Ce o serbezi se îndulcesc, 
": Si eu traiu-ţi pămentesc. |
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“Si . de-acea Iti promit aia 

“Flori frumâsă- din grădină, 

C'oii lucra necontenit, 
“Voiu fi bun şi-ascultător, . . 
Ţie tată de-ajutor!. 

„Cătră mamă. A 

d. 
Fie binecuvântată | 

„ Diua ?n carei te-ai născut, 
Scumpă mamă, — adorată !.., . îs... Etă ce se-ţi spun am vrut! - 

Zi 

- Oferind un buchet, 
i 

In buchet. am, adunat, :.: 
Se ţi-l dau iubită mamă, 
Numa-'n rauă sărutat. * N 

Dar' ca florile mai mândre, 
Sunt.a. mele “sEmţeminte, : 

„ Adunate 'n sân de mult, 
Lângă dragostea-mi ferbinte,
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"Pentru ori care din părinţi... 

“Multămită q dau la! ceruri 
"Că-ai ajuns “acesta di, - 

„Si mă rog cu, înfocare, 
Multe incă-a-ţi dărui! 

Colea. mai. plăcute. dile' pentru mine din vieță, 
| Sunt i In care. Voi: venita- ți pe: pământ iubiţi 
E [părinți; 
Si doresc ca mai ani încă: se VE. pot privi 

| De [în faţă 
“ Voi: corâna vieţii. mele, .. _ pretini dulci la : 

Ra DN [suferinţi! -: 

  

: ui 

„. Câtră moş. 

"Iubite Moș . .: . Se. te ferescă, 
"":. La 'diua ta, „i. „Se.te. scutescă . 

“ Pe Domnedeu: _- De morburi grele 
a Vreau-a ruga: „ Şi'dile grule



-- Cătră bună, 

| E e 

"Eta draga mea bunică, 

Adi la tine vin cu drag, 
Şi că-i di de serbătore,- | 
Semţesc încă. de pe prag. .: 

Tindeţi mâna dragă »bună« 
„Se ţi-o strâng se ţi-o sărut... 
Diua numelui la mulţi ani!.: - 

„Traiu ferice. şi plăcut. !: 

  

Cătră amândoi (moşii.) - 
Sa | 

Iubite moş... :aşa se scii 
„Că fOrte m'aş fi supărat, 
Dacă adi altul şi .nu eu, 
Ar' fi ântâiă la gratulat. .! 

Căci nu conced eu nimenui, : 
Se te iubâscă precum eu;.:: - 
“O! țene Domne la mulţi ani —: 
Pe sbuna« şi pe »moșule.meu!! 

,



a 

| NL. 

„Cătră tatăl adoptiv. . 

„E păcat, păcat de: mârte 
-Se te plângi —.că Domnedeu 

- Te-a uitat, nu-ţi pârtă grigia.... 
» „Eu sciu 'din trecutul meu. 

„ Căci ajuns la desperare 
„Părăsit de toţi, şi *nvins * 
"De -n&casuri. ...Etă Domnul . .,- 
Scumpe Tată te-a trămis, 

“Ca se- mi fi tu mângăere: 
Si părinte-adeverat. — . 

„Şi de-atunci dureri şi. chinuri 
„Au trecut si le-am uitat... 

. Cum se nu:.meă rog eu dară . 
Cătră bunul Domnedeu | 
Se-ţi lungeâscă firul vieţii 
Și se fii voios mereu!! . --
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„ Cătră mama adoptivă. ..-. 

I. 

“Mama carena născut 

Şi ?n cale mi te-a trimes 

Eu abia am cunoscut, . 
„Inse bunul Domnedeu, - 
Sa. 'ngrigit de fiul seu. i 

Şi pre tine te-a ales, -. 

Mângăiare şi-ajutor.. 
Fiului cuprins .de dor. 

Etă dar la. diua ta. 
Mâna vreau a-ţi săruta - 

„ŞI din inimă-“i poftesc 
„Traiu ferice pământesc. 

  

IV 

| Caâtră unchiu. 

E 

A mele gânduri: risipite 
! . 5 

Si ţie unchiule iubite i E 
Ti le închin şi-ţi dic: Noroc i 

Le-adun cu drag adi la un loc.



+ 
. . 

, 

Noroc şi. ani de fericire, 
„-La .diua. în. care te-ai, „născut, 
_Scutit de rău şi: amăgire, 

i „Se- -ti fie vieta vis plăcut; o 

In fie care: an. când. vine: 
Diua. ta scumpă, eu semţesc . - 

“- Atunci mai mult ca altădată 
Cumcă: din suflet te. iubesc! 

  

-Cătră mătuşă. 
a, - 

Ca. :0 mamă. ce-şi jertfesce, 
Totul. pentru - fiul seu; 

"Astfel eşti: şi tu -mătuşă : 
Pentru biet „nepotul teu. 

“ Cum se nu vin dar la Tine. 
Şi -se-ţi dic de diua Ta: 
„Că-ţi poftesc dile senine 
Şi. că 'n veci nu, te- oiu uita ! 

. Domnedeu când dă vicţă - 
„i. Omenilor. pe: pământ, ; 

43
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“Si mulţămiri ce fericesc, i 

» 

“Pentru fe care suflet * 
Hotăresce un: „vestment, - 

Şi iubirea ţi- a fost laina - - 
Sufietului mătuşică, 

“-Şi de acea te iubesce | 
"Astfel. .. scumpaţi nepoțică. 

Căci” iubirea tot iubire a 
Cere 'n schimb, deci ctă eu 
Îţi închin cu fericire - 

" Dragostea din sânul meu, 

  

'A 

Cătră nănașş. 

I. 

Decând în faţă cu: altarul 
Ai stat-cu. mine la botez. , 
Semţesc cum dragostea şi “darul, 
Sa într unit şi te stimez! 

Dar mai mult î încă... ard! de dor 
De diua ta se-ți povestesc 
Bile senine şi amor .!



45 

: | Caătră ninagt. 

I. 

  

Ai Eram. inicuț şi: tu în - fasă 
„ M'ai dus “cu grabă la. preoți, : 

2.“ Şi.mă stringeai cu drag în braţe. 
Di, „Nu mai fi dat” pe pruncii toti, a 

An cum. se-ti sciu răsplăti eu, 
„La diua Ta2!..*mE tot gândesc, 

„- Dar”: răsplătiți. va Domnedeu 
Eu una sciu: că te iubesc!!. 

  

NL 
„Cătră un. binefăcător. 

Ce frumâsâ-i fapta bună ! şi ce bine-i a.o face, . 
Dar puțin sunt pe sub s6re. Omeni cărora . * 
ai | [le place . 

A, o face. -, 

Intre cei „putini „esti primul, căci din sufie. 
_ [tu-ţi r&sare. - 

Fapta bună, cum lumina din: a cerurilor zare 
Ada depărtare.



" Deci la diua 'ta de astădi îndăr&pt ți 'se r&s- Me e aa « [rânge Mulţămita: unui suflet. ce de dragostea-ți se ; n îm, Pncinge 
Şi de bucurie plânge !- - 

E n A 
-Cătră învăţător. _ ARE | Mă 

-z, e 2 „- 

Câtă trudă, câte lupte, se ne vedi descepţi şi a e [buni Din oraş 'din sate 'ntinse din tot locul tu ne- NR [aduni, Şi din toţi voiesci se'i€să — unul şi acelaşi om A :Poleit, deşcept, ca ramuri ultuite în un pom. | . | 
Mărturie-ţi sunt păreţii scâlelor, ce te-au vădut, Gânditor a unesră, alte ori în vis pierdut,,. - "Vis ce tremură-ţi în. suflet, şe .vedi neamul SE LL “[t&u-.cu minte "Desceptat din letargie, păşind vrednic înainte, 
Și resplata ta?... o Dâmne pâte-să se răs-:. e o | [plătescă? - Dragostea ce arde''p flacări inima cea .pă- 

- - [rinţescă?



  

a 

    

„Fapte sunt, „ce nici odată, „pe pământ n'au 
+ [resplătire 

îi "De şi ele duc popâră i la liman şi la mărire ! 

“a dar noi pentru care, tu. sugi şi te fră- 
, : [menţi 

Adi la odiza ta« „cea. mare vrem se-ţi! uiţi de 
' | " [suferinți 

“Brei vre- -0. “Câteva. minute, . ... şi ti 'strigăm * in 
- î [glas puternic: 

 Pericit poporul care, se te aibă este e vrednic! !! 
E e i 

Frumos e cerul prea frumos. 
- De s6re dulce luminat; . 
Dar' trist e el şi. prea pustiu, : 

ă Când norii n negru La: "mbrăcat, . 

Tu. eşti un 'sâre pentru noi, 
„Iubite Domn învăţător, 

- Si 7m diua taţi. dorim cu toţi... 
„Se luminezi şi. 'n viitor!!! -- 

„a



ă 

"Alocuţiuni. i 
La diferite ocasiuni seolas- 

ice. | E a, 

N pl 
Invocarea Spiritului. sânt. 

„= De un elev la începutul esamenului, —) 

td Ie 
O Spirit. sânt! vino "ntre noi — şi fii al nos. 

[conducător 
Adânc. străbată raza ta - în mintea n6stră-a 

„. [tuturor; . Si luminaţi de tine-"n gând, şi 'n minte” 
crăşi. luminaţi _ | Sunter siguri C'ascultătorii vor, rămânea în- 

| destulaţi ! 

| Revarsă-ţi darul teu ceresc spre bunii nostri- 
[înve&ţători, Şi preste Sspeţii veniţi şi scumpi nosti con- 

conducători.



"-Isvor de dar Spirite. sânt eşti tu luminilor isvor, 
Imparte | deci şi. preste noi din darul tău lu- 
A [minător!! ! 

  

ca 
bj 

„Catră: Director şi. speţi. | 

(La începutul esamenului.) 
- -. 

E sâre: blând în ceruri — 'şi- i di de veselie, - 
- Prin aer trec miresme si glas de .ciocârlie, 

"- Şi ară -economul şi samână şi grapă 
„Er norul îi trimite din-sen pe brazde. apă; 

- Şi ride lanul verde cât vedi în depărtări, 
"Minune 'ncântătore ! şi raiu: de desfătări ! 

Dar! tâte acestea raiuri din câmpuri pre-. 
| [făcute, 

Au r&sărit. pe 'ncetul prin. muncă şi prin lupte, : 
Si obosiţi în brazde 'sermanii muncitori, E 
Ridică frunţi în aer ploate. de sudori, 

__ Dar” faţa lor-pârlită e. dulce *'nseninată, 
De gândul, fericirii şi a rodurilor plată. 

„Şi voi. “Iubit Director şi Gspeţi şi părinți | 
| Veniti se aflați rodul de: un: an. de n&suinţi ; 

| | "4



„De-o parte Înveţătorul cu faţa obosită .: De munca -"'ndeplinită şi. lupta severşită - . „ Aşceptă resultatul cum vera "n Câmp deschis, | Sfârnesci în Palme spicul 'se vedi de-i, seceriş. „Bogat, .. Sau grâul este pălit şi fără preţ. ... "a. Adi noi Vă Stăm în faţă, ca "n diua de judeţ ! 
„Dar suntem fii. vostrii şi glasutile n&stre Petrund 'adândc în suflet şi *n inimile Vâstre,. 

Se nu socotiți lucrul ce noi am severşit, "Cât. mai ales propusul cel: nobil şi cinstit! 
. Și acuma scump Director şi Sspeţi adunaţi ' ine-aţi venit! — VE dicem — poftiţi esaminaţi! Noi am muncit cu anul şi n'asceptăm: resplată „Decât îndestulirea,. acele: ce aşcâptă. "Se vedă rodul luptei: şi-a jertfelor plăcute - RE De. dânşii Pentru 'sc6lă. şi pentru: noi făcute ! 

— 
N 

N 

| Da! A 
„un. Cătră Director şi Sspeţi. ÎN (La finea esamenului.) | 

- Tot. rodul muncei nâstre se vede-acum deplin, - „Si că făcutam re destul noi. nici. nu scim,,
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Dar scim — „că ne- am „dat tâtă silinţa. « se 
i i nveţăm,. 

5 “Convinşi: că prin acesta pe toţi vă 'mbucurăm. -. 
Deci Prea Stimat Director şi Gspeți prea iubiţi, 

" “ Rogămu: VE cu toţii se nu: ne osindiţi, 

-! 

* Decumva asceptărei cei drepte. ce nutriţi,-—..- 
-N'am: corespuns întocma noi fii vosti-iubiţi.., 
Primiţi VE rog a n6stră adâncă mulțămire, 
"Că n'aţi pregetat tempul cel scump ci cu iubire - . 

-. Venit'aţi 'se daţi farmec acestei dile sfinte, .. 
_* Si dreptă "mbărbătare prin fapte şi cuvinte, -- 
Si. acum Vz rog concedeţi ca toți scolarii ! n 

[chor,! - 
Si Se dicem mulţi ani! mulți ani! 1! iubite Directori 

  

Di Ca 
Cătră “Protopop.. 

(La începerea esamenilui.) : 

Ai sosit din depărtare, prea stimate Protopop, 
.. na - je 

” „Blândă Ti este învățătura, sfinte sunt: vor- -:* 
„. bele Tale, - 

„Căci: a lor menire este se ne duci pe dreptă: 

[cale
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Ca un -Tată bun. şi dulce, când sosesci: ne- | 2 o De ['nveselim,; 
„Căci întocmai ca :pre-un Tată — noi din su: - aa 

- [fet te iubim, . „„ Deci primesce »mulţămirea« fiilor ce Te doresc 
“Cari implâră dela Ceruri pentru - Tine dar 
i „1  [ceresez. 

_ Domnedeu se-Ţi: dea potere în lucrarea ce ea „o  [te-asceptă; 
Luminarea turmei talc şi conducerea 'nţeleptă! 

  

. » Câtră Inspector. și Director. .. 

„Cu fiescă reverinţă te privim iubit Ispector, „* Fericiţi preste măsură de presenţa-Ve 'ntre noi, ". Insoţit inse cum sunteţi şi de bunul nost' di- a i „.“ [rector, VE strigăm în fericire: Bine-aţi venit amândoi!! 
Domnedeu Vă dee dile fericite şi potere Ca 'n unire se conduceţi un popor la re'nviere, Scopul Vostru este marc, .. e lumină şi tărie; Dec Domnul se-l ajungeţi. în unire şi frăţie!
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“Cu fiescă; mulţămire suntem . că ne cercetaţi, 
si spre fapte de mărire ca părinți ne "mbăr- .- 

i [bătati; 
Mulţi ani! muţi ani mari bărbaţi! ! 

„VL 

Catră Invăţător.. 

(La întrarea în funcţiune.) 

NR Cate jertfe, câte lupte Te asceptă 'n venitor; 
- De secur vei sci prea bine o! iubite mvăător, 

Crucea ta e grea şi mare. înst- -o iai cu mul- 

E ME - [țămire, 

„Căci de-o porți cu greu pe umeri ..... aduci 

. . [lumii fericire ! 

Noi copii. tăi în: asta sfântă di! de se&rbâtore 

"Ti aducem .ca prinosuri “multe inimi iubitâre, .- 

Şi îti dicem: mulţi -ani scumpe şi iubit Invăţător _: 

Se fi steua ce ne duce la liman mântuitor. 

  

Rugăţiune. 

(La finea esamenului. ) 

Mărire ție Domne. în cer. şi pre pâmânt! 

“Tu care-ai dat. victă, la lume prin cuvânt, ,



Dă. 

“Tu ce ne-ai dat potere şi. minte .şi tărie : 
Ca se 'nveţăm,. ; Părinte mărire 'n v&curi Tie! 
Trămite de-acum Domne, potere şi virtute . „La 'nvăţătorii nostrii în grelele lor lupte! . Noi nu suntem în Stare ca se recompensăm 
A lor bunăvoință, — dar 'scim 'se Te. rogăm "Cu glasuri: umilite cu sufiete curate: - O făâ-le Dâmne parte din sfânta-ţi bunătate! 

- Și toţi spriginitorii de 'scâlă fie-ți Tie N „Jubiţi si vrednici cândva de a ta împărăție! . Isuse! 6re când ai dis: »Lăsaţi se vină - “La. mine “pruncii vostri, « . .: ei n'au păcat nici : 

- La. Tine cu ardere venim deci se-ţi! jertfim A n6stră învăţătură, Amin, în veci Amin!! 

 



„Partea Ri L 

_ Petetari de anul nou 
— în prosă. =. 

  

i Cătră Pirin | 

| Prea iubiții mei pă inți | 

“Sum micuţ, nu sciu' nică scrie nici - 
ceti; — dar sciu un lucru, că adi € 
„anul now, —: și mai sciu că la anul - 
nou Gmenil se feliciteză. Ce fericit(ă) mă. - 

“sâmt că. sciindu- le „acestea. pot se Vă 
"dice din t6tă inima mea: Se trăesci iu-. 
„bitul meu Tată, se: trăesci : iubita mea 
mamă. la. mulți, mulți fericiţi ani!! 
iai
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„2. 

Dad părinți ! | 

Misa spus,:că adi trebue se pof. „tesc iubiților mei părinți: vi€ţă înde- “lungată. și - mulţi ani “fericiţi. Pentru ce?.. m'am întrebat eu. Este re vre-o „di în carea eu se nu'o poftesc acesta, și în carea eu se nu mE rog. pentru iubitul: meu tată” și dulcea. mea ma= “mă bunului Domnedeu ca se le dee: dile îndelungate și frumâse?! — Dar după ce adi observ şi eu. că.o des- „chilinită qi ne-a. răsărit concedeți se Vă: dic cu t6tă dragostea: Trăâscă tatăl. „Meu și:mama mea la mulţi ani ca se-și "iubâscă pe fiul lor ca și până acuma,... pe fiul lor. carele se Va n€sui a se 
„porta astfel cât dulcii luii părinţi _tot- de-una, se fie îndestuliți, și mângăiați: 

„cu el!. o | -



o
u
 

IA
 

„... Scumpiă: mei părinți |. 

_E frumos și creștinesc lueru' ca - 
cu ocasiunea anului nou omul. să -se 
judece - pe . sine înșuși și. apoi să se. . 

roge de Preabunul Domnedeu de vre-. 

“un favor în cursul anului ce urmâză..: 
“Eu: mi-am judecat inima mea și acâsta 
mi-a șoptit: Tu o rugare poți avea 
“numai — și acea 6tă vi-o "rostesc în. 

“faţa DVostre: „Dâmne țâne la mulți 

ani fericiţi pe bunul meu tată Și pre: - 

dulcea mea mamă!“ - 

aq 
Tiţi „părinți! 

"2 Incă un an dispare, —. Vă mul- 
“ ţamesc din inimă pentru. jertfele: pres-: 

"tate în decursul lui, —— și vă rog primiți 

„ celea mai:calde espresiuni de 'recunos- 

cință $ şi felicitare dela fiul(a) Vostru, care
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.-- înțelege ce sunteţi pentru dânsul. Seciu. 
că nu sum capabil a Vă recompensa: -.| 

„jertfele aduse decât: portându-mă bine . 
Și făcându-mă vrednic de numele vostru : 

„= cinstit. Fiţi convinși iubiții mei părinți 
„că mE voit n&sui şi. în anul ce vine. 
- Şi alţii încă ce urmeză mai mult ca. 
până acum a nu V& supăra! prin por- 
are rea sati negligință. ÎI 

Anul nou la mulți ani încă scumpi 
părinți! Sa taie 

9. 

Dela un fu mai mare. 

Tubiţilo părinţi ! 
„.- Diua de adi îmi aduce în minte 
"multe și mari: binefaceri cu cari m'ați . 
"încărcat de când m'am. născut,. — căci 
diua de adi e începutul unui an,a unui . 
restâmp în care crăși Voi și nu mâi. Voi -. 
iubiţi părinţi Ve-ţi fi susțenătorii Și spri- 
ginitorii fiului DVstre. — Concedeţi-mi -



“se ve dio.- — ca ce: fericit: “mă sâmt că 
am astfel de. - părinţi Tot-dâ-una buni, 

- tot-dâ-una cu fr agedă î ingrigire față de 
- fiul lor, așa. încât adeseori mă mun- 

. cesce gândul că ce voiti potea eu presta . . 
-. în “schimb. pentru - „atâtea benefaceri?. 
“Etă îns& dragi. părinți - —'eu de anul 
nou Vă închin. tâtă dragostea. mea de 
“fiu și  mulțămindu-Vă de tâte binefa- | 
“cerile .strig “învins .de un :sfânt entu- -. 
"siasm: An nou: fericit Va doresce cel . 
mai ascultător fiu. De 

6 | 
Din. depărtare. 

„Doriţi: mei păr nf! 

| Ce. frumâse “sunt. serbătorile: cu 
deosebire: atunci, când cineva le: pote 
“petrece între ai sei. _Domnedeu a'voit ca * 

„+ astădată în diua anului nou eu se fiu de- 
parte € de DV6stră. Suletul. meu însă e E
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„cu voi nepreţuiții mei părinți. Mi se | 
pare. că: VE văd în “jurul: mesei “unde 
„numai locul meu e gol. Sum secur că 
„XE gândiţi la mine întocmai ca și fiul 
„Yostru carele :cu drag își îndreptă tote: 
 gândirile spre acel. rai al fericirii ce 
„casă părințescă“: se numesce. Raiul | 
își are ângerii sei. Angerii! păzitori ai 

„casei. nostre Voi sunteţi doriți mei pă- 
rinți! Ve rog, primiţi celea mai. sin- 
cere urări de fericire la anul nou dela, - 
acela pentru care atâta jertfiți, şi pre. 
care atâta de nemărginit îl iubiți! 

| 7 i 
Jubiţi părinţi ! 

Cei mai mari binefăcători ai mei! 
sunteți Voi iubiții mei părinţi. Iubirea 
și Jerifele ce le. aduceți, pentru fiul 
Vostru 'sunt atât de mari încât a le 
caracterisa nu am cuvinte. O! eu am: 
observat'o acesta iubiți părinţi în anul
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espirat. Eram bolnav pe pat. Câtă a- . 
„ “lergare 'din partea iubitului tată spre: . 
„a-mi procura medicină, spre a aduce. 

:.. medicul și spre a me. face: se. -împli- 
".- nesc dieta prescrisă. Și câtă abnega- 
"iune. din partea doisei mele. mamă! 
„Voi a-ți sacrificat odichna trebuinţiosă - - 
sânătăţei vâstre pentru! fiul vostru bol- 

„“nav și. chiar”. în. mijlocul dorerilor. ce. 
mă& chinuiau. observam - nemărginita. | 
„vâstră îngrigire și jale pentru mine. . 

—Etă-mă-s acum sânătos! V6uă după 
Domnedeu vi-o pot mulţămi acâsta. 

- Adi resare sorele unui nou an, și gân- . 
- durile. mele . încălgite de dragostea ini- 
“mii “sunt. la voi — numai la-voi-iu- 
biții. mei părinţi... Cu - inima plină de: 
'recunoscinţă. și bucurie V& îndrept a- 
cestea ' rânduri asecurând-Vă de ne-. 
mărginita mea iubire și strigându-ve: îi 
An nou fericit! !



  

| e. - 

„„Catra părinţă loviți de. ceva. ne- 
- „ Dorocire. i 

“Numai Domnegeu e etern. Trec 
în lume bucuriile și le succed - adese- 
ori, - durerile . și vice-versă. — Și do-. 
rerea  vâstră ce atât de crud v'a lovit 
— nu va țânea — nu va potea se. 

- țână vecinic. — Domnedeu tote le în-.. 
dreptă după. nemărginita sa înţelep- ... 
țiune. EL .se va: îndura ȘI de; Voi şi. 
Vă .va da linisce: Și pace în sufletele - 
vostre: — pe cari voi așa “de. mult -le 

„ meritați, Scergeţi-Vă lacremile scumpi. 
“părinți! -Eu fiul vostru mă rog lui 

- Domnedeu - pentru liniscea vOstră, — 
„și v& doresc în anul ce urmeză ali-: 
nare de suferințe şi mângăieri ali- 

„Rătore!! i 

„Duleii mei. păr inți!



“rubipi părinți! - Ea: 
Portitei. -mi ca se profit de diua. 

“anului nou. esprimându- VE. sâmțemin-. 
- tele mele: de afecţiune și vecinică, Te- 
„cunoscinţă. - Fie-care an care. sosesce - 

„îmi: aduce aminte! de multe, de nenu-. 
„mărate binefaceri cu cari m'aţi încăr- 

„» cât: în". vicţa “mea. —— A" fi: recunoscă- 
“tor în lume e. O vîrtute,; dar a fi. 

+ recunoscător părinţilor e una din celea 
mai indispensabilă dătorie. — Eu: spe-.. 
rez a-mi împlini . 'acâsta dătorie | Cu NE 

„ scumpătate. în . tâte dilele vieții mele, 
"Și poftindu-vă an nou fericit'rog a. 
“primi: sărutări 'de mână dela fiul D. 
| Vostre: N, N - | E 

  

a Stă mata 

|  Tubite. Tată! 

“Cu. sosirea, anului nou în doresc. 
scumpe Tata multe bucurii dela Dom-:



    

Bi 

negeu —: şi “mult noroc. To asigur că 
deși . cunoscințele: mele sunt puţine, to- 

„tuși. atâta sciu, ca se mă rog bunului 
"Domnedeu „pentru - dulcele meu. tată, 
„dela care îmi vine tot binele. Și aju- 
„torul în: acâstă lume. Se. trăesci Ta- 
tuță dragă, pentru ca se- Răi poți. ferici 
„pre ful, Dale: N. N, e 

“Seumpul meu tată ! 

“ Anul nou ea. di plină de bucurii, | 
„Unii. copii se bucură pentru: că pri- 
mesc ca premii. diferite - obiecte, “ălții 
pentru că sperâză 'un'-an mai fericit 
decât cel espitat. Eu încă. mă bucur 
„de sosirea anului nou, dar” acâsta. bu- 
curie nu: provine nici din primirea pre- 
miilor, nică din altă causă 6re-care de- 
cât singur că mi se.dă Ocasiunea a 
îndrepta” cară Domniata, Iubite, - Tată,
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sincera mea asigurare de dragostea - 
fiescă ce-ţi păstrez și-ți voit păstra în 
tot-de-una. — Primesce deci scumpul 

meu Tată dragostea fiului manifestată . 
__“cu ocasiunea anului nou, căci -acâsta. 

„ dragoste e sinceră, mare și adevărată! 
La mulți ani!!! aa 

se Tubite Tatăl. - aa 

Multe și mari binefaceri îmi pro- 
“vin mie dela, D.-Ta. Ostenit în'luptele 
„cu lumea, cu, fruntea inundută de su- 
dori pentru munca sevârșită D.-Ta nu. 

„+ murmuri nică. odată, —. nu împuţi'ni- 
menui.. Eu cred că acâsta provine de 

„acolo, căci D.-Ta cu. drag muncesci 
pentru .familia D.-Tale. Şi eu sum un 
"membru--al acelei familii pentru care 
D.-Ta muncesci atâta.:Și asupra mea 

„. se “revarsă: deci nu numai din rodurile 
" ostenelelor D.-Tale ci .și. din:'iubirea. 

7 „ 

vi. 
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D.-Tale atât de scumpă mie." Etă-mă deci în giua anului nou vin cu fiâscă. 
dragoste 'se te asigur că în -tâte dilele . 
vieţii mele îmi voit țEnea 'de.cea mai | -Plăcută dă&torință a-mă. rosa bunului . Domnegeu pentru D.-Ta. scumpe Tată. 
ME voit. TOga se-ți întărâscă poterile 
în lupta vieții, se-ți îndulcescă amarul 

dilelor viforâsă și se te ţână la mulţi 
„ani spre fericirea și bucuria celor ce 
„te iubesc și preţuesc. . o 

po 
Din depărtare. 

Dorite Tată !* Se 
ME sâmţesc așa de trist în acesta gi de anul nou, căci nu'te pot îmbră- țioșa şi nu-mi pot esprima prin vorbe asigurările de dragostea Și căldurâsa „mea mulțămită pentru tâte binefacerile ce-mi păstrezi și în. venitor ca ȘI până. - acum. Îți. mulțumesc. iubite Tată pen-.
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tru iubirea-ţi nestrămutată; carea. nu 
sa răcit nici odată prin depărtarea mea, - 
şi m&.rog lui Domnegeu de ajutor spre .. 

"» a-mă'potea face vrednic de-o. aseme- 
nea iubire. — Eu doresc se ajung tim- 
pul când se pot dovedi în faptă iubirea 
mea fiescă, totuși dacă trăind NU-țI :- 

„Voi. potea remunera atâtea jertfe și | 
„atâta dragoste de câte părtaş m'am 

„făcut, aduţi aminte iubite Tată, că 
“esistă în cer un Părinte sfânt care re- 
„munerăză pe toți și pe care D.-Ta m'ai 
învățat a-l cinsti și adora. — Primesce 
iubite Tată mulțămirile fiului D.-Tale. 
pe care te rog iubesce- tot așa cum - 

"până în diua de astădi ai iubit, 

Ma LB | 
_Unui tată carele a fost bolnav în an. espirat, 

i „Dubite Tată ! 
„ Primele gândiri de anul nou pen- 

> tru mine sunt acelea, câri îmi șoptese 

€



de nenumeratele binefaceri ce mi le-ai 
„făcut în anul espirat. Dar pe lângă 
acelea ca-o jalnică amintire se lasă pe 
sufletul meu 'morbul, care în anul tre-. 
cut cercându-te pre D.-Ta — atâta: jale 
Și dorere au adus familiei n6stre. — 
Pentru. binefaceri . îți mulțămesc. din 
inimă! Cât pentru morburi; mă voii 
roga lui Ddeu pentru sânătatea: D.Tale. 
Voii dlice în rogăţiunile mele: „Dâmne. 
tu ești bun și doresci fericirea fiilor . 
tâi, — dă deci sânătate scumpului meu. 

„tată, căci prin sânătatea și bucuria ac-. 
„cordate lui, — dai fericirii o familie în--. 
tregă, carea în etern adorându-te D6mne: 

îţi va fi mulțămitâre. Îți sărut mâna iu- 
bite Tată și-ți doresc an nou fericit! ! 

| a 6. | 
Unui tată care în anul espirat ia murit soţia. 

Adenc întristatul meu Tată! 
„Cred că nu vei lua în nume „de, Tcu din "partea fiului D.-Tale acestea .
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>. șire. — Ele.provin din un suflet iu- 
„bitor -şi tot atât de. întristat -ca și al 

D.-Tale. Îți. doresc iubite Tată alinare 
în jalea 'ce te-a cuprins prin irrepa- 
rabila mârte a scumpei mele mamă, 

:... și te asigur că eu- mă voii n&sui a 
nu mai adauge la întristarea ' D.-Tale 
„ci, din. contră, prin portare esemplară, 
„prin. $6nută demnă și prin studiu ne- 

- întrerupt voit cicatrisa după. potință 
„.. ranele inimii scumpului meu tată. —- 

„* Rogând “pe. Domnedeu se trămită ali- 
„nare în jalea și dorerea tatălui meu iu- 
bit; — îţi doresc 'anul' nou se-l ajungi 
la: mulți fericiți ani!! E 
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ML 
 Cătră nenea. 

1. 

Dulcea mea mamă! 

Îţi doresc dulcea mea mamă de . 
anul“ nou multă bucurie și stătornică 
sânătate ! Verse-și cerul asupra D.Tale 

“lumina fericirii nestrămutate. Îmi tre- _ 
„mură. inima când numai :m& gândesc 
la iubirea D.Tale și la dătoria. ce-mi 
impune acâstă iubire.. M8 mângăiu înse 
cu acea că dacă fără hotar îi este iu- 

"- birea, fără hotar îţi: este şi îngăduința 
faţă de fiul care te iubesce după cât i 
el scie și pâte..— La mulţi ani iu- 
bita. mea mamă! 1 

2 ă 

Scumpa mea mamă ! | 

Îi doresc... o. copiliță cu minte, 
aplicată spre învăţătură, carea: a ascultă
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tot. ce i-se spune, carea nu 1 îndeplinesce. 
lucrură oprite, carea. învață tâte lucru- 

„rile... etc.. etc.;... şi. acea copiliță... 
„voit. fi eu!.. - e 

“Un băiat cătră mamă-sa (cu cuvântul). 

Dulcea mea mamă ! 

Mi se vestesce că un an nou în- 
cepe și. că e de cuviință, a-Ți spune 
cât. te iubesc” și. cât de mult îți doresc 
fericirea.” 

Ți-o spun. deci Şi aq acesta, deși 
i chiar: și numai ieri încă ţi-am spus'o 
“Și nu voiii înceta a i-o spune mâne, și | 

“ anume că fiul .tău:N, te .iubesce mai 
„mult ca pe oră cine -după „Domnedeu 
"— şi se râgă! acest. fiu al tău se-liiu- | 
besci mult, mult...-€r” el în schimbul 
acestei iubiri, va. fi cu minte și întru 
tâte ascultător, pentru. a-i face plă-



  

DD 

cerea, și a-te vedea mulțămită în tâte 
- dilele vieţii D.-Tale. 

4 

O fică cătră mamă-sa.. 

Buna mea mamiţă | 

Primesce în scris buna mea ma- 
“mă espresiunea celor mai ardătâre do- 
rințe de fericire pentru anul ce ur- 
mâză si pentru t6tă vița. — Eu voit... 
veni la D.-Ta şi mă voii încerca a 
spune ce inima-mi sâmţesce, — dar! 
sum secură că cuvintele de felicitare | 

îmi vor muri pe buze. De acea-ți tră- 
mit înainte încredințarea mea despre “ 
sincera iubire ce-ţi păstrez — ca se 
fii .în convingerea cumcă te' iubesc, 
cumcă îţi doresc tot ce-ţi va „potea face. 
plăcere. .în anul ce se începe Și că o 
se mă încerc a-ţi da o copilă cu minte 
ca dar de anul nou. :
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- 

o. 

Iubita mamă ! (cu cuvântul.) . 

“Astădi. am îndreptat cătră bunul 
D.-deu cu o rogăciune mai mult ca 
„de obiceiti;: Acâsta rogăciune nimenea 
nu m'a învă&ţat'o — ci mi- a șoptitu- O. 

inima mea. E. scurtă și de acea: ușor 
„îţi voiu potea-o spune: Domne, Prea 
bunule:. Dmne (am dis) dărvesce-i 
iubitei mamei mele atâta fericire de 
anul nou câtă dragoste are Ea pentru 
copila ei.și. atâta dragoste mie faţă 

„de mama: mea, câtă . fericire Ea . îmi 
- poftesce!. Se trăesci iubită: mamă la 
mulţi. ani!! | 

6. 

Dubita mea mamă! 

_” Sciu că cea mare bucurie a D.-Tale 
este probitatea fiilor D.-Tale. Îţi pro- 
mit deci. că în anul. ce urmeză îmi.
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voii da tâta silința a deveni mai bun și 
„mai cu minte ca până acum.. Impli- 
nindu-le acestea cred că mămuţa mea 
va „fi convinsă de marea mea iubire 
și eu. fericit de convingerea ce ai pri 

„mit despre mine. 

Ta 

a . “ Tubita mamă ! 

Nimenea nu are așa de mare titlu . 
la recunoscința mea ca 'D. -Ta... D.-Ta 
care dela leagăn și până adi, nu ai 
“cruțat nici jertfe, nici. ostenele, numai 
ca. se vedi fericit pe fiul. D.-Tale. M& 
cutremur gândind la nemâ&surata D.- 
Tale iubire! carea nu are asemân. pre. 
pământ. Sânul carele m'a nutrit as- 
cunde 0 inimă carea numai cu a ân- 
gerilor se pote compara. Braţele cari 
ca prunc m'au .portat — - adi muncesc 
pentru câșcigarea celor de lipsă la sub- 
sistinţa mea, și gândurile celea mai
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fericite ale D -Tale sunt acelea cari se 

: îndreptă cătră. fiul” D.-Tale. — Dâmne 
ce se fac spre a potea barem încâtva 

: recompensa atâtea jertfe ? Ce se fac pen- 
_tru a mă potea face demn. de atâta - 

i iubire? — Etă întrebări. ce milepun 
„în tâte dilele, 

Am luat decisiunea a fi îngădui- 
„tor, activ, onest și cu minte — cu a- 
"-cestea. calități cred a recompensa în-. 
„câtva. jertfele aduse de o mamă iubi-: 
„t6re. —— Ol-eu sciu că nu ești pre- 
„tensivă -— și sper că acestea rânduri 
“îți vor aduce fericire de anul nou! La 
mulţi ani buna mea mamă!! 

8. 

Dela un scolar: cătră o. mamă săracă.. 

Tubită mamă 

De anul nou mulți copii, multe 
daruri primesc. “Eu nu ascept. daruri 

„„—— ele sunt -deșertăţiuni.....- Cel mai
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mare - dar pentru. mine e iubirea D.- 
Tale,..... cel mai mare tesaur inima 
D. “Tale. 'D.-Ta m'ai învățat a iubi.nu- . 
mai acea ce D.-Ta iubesci. Și D.-Ta 

„iubesci mai pre: sus de tote. virtutea. 
Îtă. deci iubită mamă, nici eu nu-ți 
trămit nici un: dar — decât asigurarea . 
sinceră a unei adevărate: iubiri de fiu; 
și promisiunea de a înveța din ce în 
ce mai bine și a lua o.conduită de 
vicţă carea se-ți. procure îndestulirea 
și apiobarea D.-Tale. Te îmbrăţoșez 
și sărut dulce mamă. Fie anul nou un. 
augur de fericire pentru: venitorul NOs- 

„tru al toturora! 

9. | 

Din: depărtare. 

Dorita mea mamă ! 

Îți scriu acestea Șire :sub adânca 
impresiune : a dorului ce mă consumă:
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„Cu câtă dragoste, cu câtă căldură, ţi-aş . 
deschide brațele mele: de fiu iubitor : 

_— în diua anului nou, dacă aș avea 
“fericirea de a fi în casa: părințescă. . 
„Ne: desparte însă. o cale lungă, Și eu 
“înz&dar deschid braţele mele, căci n'am 
“pe cine se cuprind, și n'am cui se-i 
spun cu graiu viu dorurile și oftările 
mele 'de anul noul. 

„M'am .decis deci se scriu acestea . - 
șire, în cari: de aș potea mi-aș depune 
tOtă dragostea caldă de fiu iubitor. — 
Mute sunt și vor rămânea literile, dar” 
totuși vor fi.ele o dovadă despre iu- 
birea depărtatului D.-Tale fiu. Dia 

 Tubită mamă! Suveniri din trecut - 
îmi sboră pe dinaintea ochilor sufle- . 
tesci când îţi scriu. “Îmi pare că sum 
lângă D.Ta, că mă privesci cu ochi 
mari și blândi, că-mi adii părul de pe 
„frunte ca în .dilele prunciei mele,... și 
mă sâmt transportat de: fericire. -O!
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scumpă: mamă! 'nu esistă iubire ca iu- . birea. D.-Tale, dar” te asigur că fiu-ți'o 
„scie apreţia. - CU 

„___ Primesce deci dela depărtatul D.-. Tale fiu celea mai calde felicitări de anul nou..Sincere sunt acestea felici- 
tări ca și dragostea ce-mi ârde sufle- 

„tul și curate ca surisul ângeresc. de mamă, | 
E D 

- La o mamă devenită văduvă în decursul 
" "anului trecut, : IN 

Scumpa mea mamă | NE 
Ce an dureros a fost anul ce es- piră. Câte lacrămi şi câtă jale a cau- „sat el familiei nâstre. Şi dacă: în jalea 

ce pe toți ne-a: cuprins — cutez a te. 
felicita de anul nou —- o “fac acâsta 
ca se-ți aduc aminte cât de: indispen- 
sabilă ne ești D.-Ta nâuă fiilor D:-Tale 
— de-o parte — €r' de 'altă parte ca
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“ se-ți poftesc dela -bunul D.-deu un an 
“mai blând, mai îndurător ca cel trecut. 
Incete deci scumpă mamă isvorul la=: 
crămilor D.-Tale. Eu .nu preste : mult 

„voii: deveni bărbat. Prima mea dulce 
- datorință va fi a-ŢIi lua. tâte sarcinile 

“ de.pre umeri și a munci: pentru D.-Ta 
"iubita : mea mamă, pentru a te potea 

vedea îndestuliță și mângăiată. Până 
„ „atunci te rog fericesce pe fiul D.-Tale 
„cu nepreţuita-ţi iubire de mamă dulce! 

NR d 

  

IV, 

Cătră moși. 

- . l. : 

„ Zubite mnoșule şi „scumpă bunică, !. 

Nepotul. ce vă gratulâză a fost 
„până în presente cam petulant. Lui, 
„nu-i plăcea lucrul, şi se-o spunem în-
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cet, încetinel, încetișor... era un leneș. — Adi e di de an nou: Acest nepo- ţel VE. trămite deci un cadou care tare 
cred că vă “va plăcea, căci el Vă oferă „un nepoțel mai Puțin petulant, mai cu 
minte și mai lucrător, Și v& r6gă se recunssce-ți în el pe. micul D.-Vâstre "nepoțel N., care din an în an se va nesui să se facă mai bun, și prin ur- mare mai vrednic de. încrederea Și iu- birea scumpului seu Moș și a nepre- țuitei sale Bunică. 

E 2 
; Zubite moşule și Dumă, 

Când m'am tredit adi dimineţă primul gând mi-a fost cum se vin. la D.-Vâstră şi se Vă felicitez de anul nou. Îmi-fă- _cusem planul deja, cum. voit bate în ușă, cum. voii întra în casă, cum îmi voii lua posiţia, și cum în sferșit voit descoperi! înaintea Scumpilor mei moș
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- și bună  tte «cunoscințele și - iscusința. 
“mea, — sciind că .prin acâsta v'ași 
produce Gre-care mulțămire și bucurie. 
Etă-m& deci înaintea D.Vostre.. . Nu 
sciu, dar' îmi pare, că mă înec și NU. 

„aflu espresiune, care.se.vă potă. des- 
„ coperi sâmțământul de care sum agitat. 
O! eu iubesc mult pe bunii mei părinți 

„bătrâni! Etă causa pentru, care eu nu 
“aflu cuvântul cu care se-mi încep” șirul 
felicitărilor . mele! Concede- -ţi-mi . “deci 

“o caldă sărutare de' mână, acesta VE 
“va denota și dragostea și supunerea 

- nepotului D.-Vâstre iubitor: N. N. 
  

| | | v. | 

a, 
Iubite Moșule ! | 

 D.-Ta ești, atât de bun catră ne-: 

potul D.Tale, încâț acest nepot nu 
| G.: 

„Il 

4 .



"sa: 

„scie. cum ' se-și arete. recunoscința sa, 
cu deosebire în giua- anului.nou, când 

. atâtea complimente și felicitări primeșci. 
Fii convins scumpe moșule- că ini- 
„ma mea nu este în stare a-se mani- . 
festa . precum aș dori. eu; și dacă nu 
pot se-ți spun altceva decât că 'te iu-: „besc Și-ţi doresc un lung șir. de ani 
fericiţi, prima -frasă însemneză tot cea „ ce-ţi poți presupune mai affectuos. şi” „.a doua cuprinde tot ce 'se--pâte. con- țenea în rogăţiunile. celea mai pi6se și mai bine esprimate. 

Tubite Aoșule ! 
„___ Cea: mai ferbinte dorință a mea | 
de anul nou este. -— ca scumpul meu moș se fie sânătos și mulțămit cu ne- poțelul seu; și cea mai caldă și sin-: ceră rogățiune de adi îmi este tot pen- tru iubitul meu moș. — E. constatat
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că bunul Dgeu ascultă rogăţiunea pro- 
„venită din - inimă “sinceră și iubitore, 
sperez deci că efectul rogățiunei | mele - 

„ “urmând, cerul îți va da încă multe dile 
"senine “spre fericirea şi bucuria: nepo- . 
“tului D.-Tale: N. N. 

  

Cătră nieă. 
.- 

Tubită bunică, ! R 

Ce dile fericite curgeau “pentru 
mine atunci, . când :D.-Ta 'luându-me 
pe. genunchi” îmi spuneai „basmele lu- 
„mii: celeialalte“ și-mi picurai în suflet 

_ dragoste de vârtute, eroism și o credință 
— o stătornică: credinţă de. fericire. — 
„Anii trec... dar? remâne suvenirul ... și 

“ An suvenirul trecutului meu — cea mai 
scumpă ic6nă ce o zăresc și acum în ca- 

- dre aurite strălucitore ești D.-Ta bunică 

i a BE
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dragă. — O! câtă mângăere' găsesc 
eu și acum. în cuvintele D.-Tale dulci, 

„ce mi-au inspirat atâta credinţă. i. 
„__Scumpă bunică. D.-Ta mi-ai în-- 

“suflat dragostea de viEță — eu îţi do- 
„resc D.-Tale sânătate și fericire. . ... 
Fie ca se nu te căesci nici odată că 
ai avut un nepot precum eu nici odată nu me pot căi că am avut o bună! 

An nou fericit bunică dragă !,! 

  

Ş VL 
Cătră unchiu, mătușă, fraţi! și | surori. | - 

N Da 
Dorite Unchiule ! | 

Primesce te rog cu ocasiunea re- înoirei anului. espresiunea dorințelor. mele celor mai sincere și mai ardă- tGre pentru tot ce pâte contribui la fe-
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- ricirea -D-Tale, și permite- mi se ală- 
„tur asigurarea. respectului profund cu 
“care sum al.D.-Tale. supus și iubitor 
nepot. | N, N e 

Tubitau "meu Unchiiă ! 

Nu Voiesc se las se trecă acesta : 
diuă fără a-ţi oferi un nou testimoniu 
despre respectul Și alipirea mea faţă 
de D.-Ta. . . 

ă Primesce-l cu bunătatea | ce te ca- 
racteriseză și fii convins că nu numai. 
obiceiul. este acea ce conduce condeiul 
meu în acest moment. Cumcă. mă con- 

formez unei  dătorinţe este prea ade- 
"v&rat, însă eu o împlinesc cu t6tă inima 
„şi în tot- de-una cu o mai mare -plă- 

„cere; căci atragerea ce'o sâmțesc față 
de D.-Ta iubite unchiule se măresce 

din an în an; cea ce e forte natural, 
căci anii mă fac.din ce în ce mai ca-
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pabilă a te -apreţia și de „a-mi măsura 
obligățiunile ce .mi le:am contras că- tă DTa, 
Pentru acea: m& numesc cu cel mai profund respect Și cu cea mai viuă - recunoscință aa | 

| | nepâta D.-Tale iubitâre” 
- NN. 

3. 

„Dubite Unchiule! 
Părinţii mei m'au învăţat cu mult . “mai bine “se te iubesc Şi se te res-. pectez, Și cu asemenea sâmţesc cea ce îți datorez, — decât se. scap ocasiu- „nea de a-ţi arăta aducerea aminte res- pectudsă în diua anului. nou: 
Crede dar scumpe . Unchiule că me sâmt fericit a-ți spune la începutul . acestui an, cumcă îți. doresc” dile nu mer6se și pline de tot ce-ţi este plăcut.
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„Dacă pot şi eu 'contribui cu ceva . 
la acesta, -m& voii semţi forte fericit 

Şi nu voit petrece, nici o ocasiune spre 
„> a-ţi proba cu ce respect -sum 

al D. -Tale supus și iubitor nepot: N. i 

a 
| „ Scuimpă mătușă ! 

„Nefiind așa de fericită de a potea 
_se-ţi ofer cu graii viu complimentele 

.. mele de anul nou fericit, mă transport 
cu gândul lângă D.-Ta şi mă împreun 

| „cu t6tă familia spre a-ţi dori o visţă 
îndelungată și fericită și tot ce po- 
teți- dori. 

Conteză te rog iubita mătușă la 
rogăţiunile mele numerâse, căci celea - 

“mai sincere vor fi 'esprimate pentru 
„.D.Ta, și. crede că ele sunt dictate mai 
„mult din iubire. și recunoscință decât 
prin obiceiii și .prin rutină, due lu- 

„cruri cari nu pot. avea nică o influință
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„asupra “acelora cari au fericirea. să se 
6nă de D.-Ta, și în particular: asupra: 
- nepotei D.-Tale: respectudsă: N. 

“Tuhite frate! i. 
. . o ) Mă întreb, ce cuvinte se aflu pen-! 

tru a-mi esprima sâmțemintele . mele 
„de stimă, iubire și recunoscință” față 
de D.-Ta în giua anului nou?! —— Sciu : 
că D.-Ta iubesci. sinceritatea,. și sciu . 
şi acea că nu mult pond puni pe ma- 
nifestațiuni și complimente, de '6re-ce 
adese-ori acelea nu sunt. eflusul s&m- 
țemintelor adevărate, ci.nesce obiceiuri . 
remase din timpuri. trecute. “Totuși cu 
ocasia anului nou permite fratelui. D-: 
Tale asupra căruia reverşi atâtea bine- 
faceri se-și manifesteze semţemintele de 
sratitudine prin acea că-ți promite a-te 
asculta tot-dc-una, a deveni din i în qi 
mai bun șia te iubi din di în di mai mult.



| Cât. pentru binefacerile ce-mi ' pro- 

- vin dela D.-Ta, îţi mulțămesc din totă 
inima. . Răsplătescă-ţi . D.deu acea ce: 
micul D.-Tale, frate nu -va fi în stare 
a-ți răsplăti. — La mulți ani scumpul 

meu. „frate! ! ! 

| 6. 
“Dulcea mea 'soră ! 

Te- -aș potea numi mamă dulce, 

“fiind -că întocmai ca o mamă .meriți 

iubirea și recunoscinția mea. Tot-d6- 

una bună, tot-dâ-una gata spre sacri- 

ficii D.-Ta iubită soră, îmi pari un 

* Anger păzitor — dăruită mie dela Dom- 

„negeu ca se-mi fii păzitâre și condu- 

- cătâre pe calea vieţii. Etă se duce un 

an dar nu pâte duce cu el și suve- 
". nirul faptelor bune. ce le-ai făcut cu 

mine. Ele rămân nesterse în inima mea 

“până atunci, până. când acesta inimă 

va mai bate. Primesce scumpă soră:
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complimentele și felicitările mele . de anul nou, ca 0 garanţă a iubirii în- 
flăcărată ce ţi-a păstrat'o și-ţi va păs- - tra-o. în vecă frătele D.-Tale: N 

  

| VII. 
Cătră nănași, părinţi crescători, Ea binefăcători, profesori. şi alte 

persâne. ii 

| La 
Zubitul meu naș (nămașă) !. 
D.-Ta îmi accordezi atâta bună- „Voinţă încât.eu aș fi forte lipsit(ă).de „nu sar' afla tâmp și ocasiuni a-ți oferi atestatele despre viua afecțiune de care este pătrunsă inima mea pentru -D.-Ta. Dacă aș avea 6re-care influință asu- pra destinului D.Tale iubitul meu nă- naș (nănașă),. ași voi ca fie-care din dilele D.-Tale se trecă fără a veni ceva



se 'le turbure veselia; — însă: nepo-... 
tendu-ți oferi. decât rogăţiuni, mă în-. 
drept “cătră Mântuitorul se suplinescă 

- nepotința- mea: și. se te facă așa de 
fericit(ă) precum meriţi, Și precum eu 

| doresc... Să 
E “finul 1 (âna) D. -Tale ubitor(3) | 

Sempul mea « părinte. crescător (butor). 

In liua, acâsta în care fie cine se - 
grăbesce ași trămite rogățiuni Și com- 
plimente mai mult sau mai puţin sin-. 

» cere, sper. că vei binevoi a deosebi su- 
“-venirul fiului D.-Tale adoptiv de cătră 

„ acelea' cari se fac. numai din obiceiă. 
„Precum D.-Ta ai binevoit a fipen- 

tru mine al-doilea tată, -tot așa eu nu. 
voii. înceta nici odată a avea pentru 

“D.-Ta semţămintele unui fiu bun; sub 
„acest “titlu sper -că “cerul. va primi ro- 
găţiunile ferbinți: ce:i le adresez pentru



„ susțânerea preţidselor D.Tale dile, și 
pentru ca se'te r&splătescă- însutit pen- 
tru tote bunătăţile. de cari m'ai încăr- 
cat din momentul solemn în care :ai 
binevoit'a mă lua.sub protecția D'Tale. 

„... Crede iubitul meu părinte crescă- 
tor în recunoscința ce voii păstra pen- 
tru acâsta în tâtă vița mea, ȘI pri- 
mesce omagiul alipirii mele sincere 

fiul D.-Tale adoptat: N. N. 
| 3 | | E 

Scumpul meu binefăcător |. | 
Aș fi nemulțămitor şi nedemn de 

dragostea D.-Tale dulcele meu binefă- 
cător, dacă aș-lăsa se trecă anul nou, 
fără a V& adresa acestea șire prove- 

„nite din dragostea ȘI. „respectul ce Va 
păstrez. 

„Nu o 'fac acesta: din obiceiti! NU-. 
mai, întocmai precum nu din obiceiă 
me rog cătră bunul Domnedeu.pentru



: marele - meu binefă cători. ci. o fac -a- 

câsta pătruns până. în suflet de nobi- 
lele D.-Tale jertfe ce: le-aducă - pentru 

- mulți şi cu deschilinire pentru mine. 
Eu mă voii năsui a satisface ascep-. 
tărilor D.-Tale prin . diligință ȘI por- - 

tare bună, și astfel sper a mă “face. 

„vrednic. de nenumăratele - binefaceri cu 
“cari sum împărtășit. Și acum te rog. 
scumpe binefăcător primesce celea mai 
sincere espresiuni de felicitări la anul : 

“nou Și sărutări. de mână dela 

„cel mai deobligat N. N. 

„Catră profesor. 

l. 

- Domnule Profesor | | 

Un rege al anticitatei, gicea,. că 
“el mulțămesce deilor nu numai că i-a. 
dat un fiu ci încă și pentru că i-a dat 
un institutor. bun, spre a cresce acest 

"obiect al afecțiunei sale.
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„- . Când cineva a avut fericirea a 
. fi condus de D.-Ta cuprinde tâtă va- 
“IGrea gândului acestuia căci în ade- 
ver un institutor este un al doilea pă-: 
rinte, căruia i dătorim o a dâua a n6s- 

„tră vi6ță nu mai puţin prețiosă când 
avem fericirea de a; profita de lecțiu- 
nile sale escelente.. a 

Cât despre mine fără a mă MĂ- 
guli, că eu am luat'din acelea atât fruct 
cât un altul ar fi făcut pâte în locul 
meu, pot gice că nici unul nu sâmte - 
mai bine preţul învățăturilor ce D.-Ta | 
mi le-ai dat din abundanţă; și ori cât. 
de mare ar' fi numărul anilor ce se 
vor scurge dela ieşirea mea din scâlă 
nu. voii: trece nici unul fără a veni 
se-mi re'noesc espresiunea alipirii și 
recunoscinței mele... a 

- Elevul D.Tale respectuos 
| NN.
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Domnule învățător! 

Incep anul scriindu- -(. D.Tale! a- 
cestea șire. Cred că nu /'aș potea în- 

„... Cepe mai frumos, căci după. Domnegeu 
și părinții mei D.-Ta Domnule Inv&- 

;țător eşti primul care e ocupi loc i în ini-.. 
:- ma mea, „o 
- „Te rog dar” a- primi sincerele mele 
„espresiuni “de. felicitare . la acesta di 
-mare și .serbătorită de tâtă lumea. — 

- Domnegeu se-ţi resplătâscă ostenelele ce 
“îţi. dai spre a'ne lumina pre noi. toți - 
elevii D-Tale. Eu din partemi mărtu- 
„risindu-ți că sciu: apreţia norocul ce-l 
„am sciindu-Te pe D.-Ta învățătorul 

, _meu, și asigurându-Te pe. tot-dâ-una 
: de caldele mele semţeminte și  adenca 
mea recunoscință me subscriu cu tot 

l: respectul: | “Elevul D.Tale | 
O ONUN
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3. 

„Domnule părinte ! N 

| Dacă suntem dători cu recunos- - 
cință față de “aceia ce grigesc de cor- 
pul nostru și de sânătatea n6stră, cu. 

„cât mai vârtos trebue se fim recunos-" 
cători celor ce conduc „Vicța n6stră 
Spirituală. 

Căci precât este sufletul mai pre 

sus decât trupul, și feri icirea 'eternă ca 
cea temporală; .pe atât și misiunea: 

„D.-Vostre Domnule Părinte e mai su-. 
blimă, mai pre șus și mai grea — deci : 
în. urmare recunoscința n6Gstră. mai a- 
dâncă și. mai sinceră. | 

Consciu despre. tâte acestea, ini : 
* permit a Vă& esprima sâmţemintele mele 
de gratitudine cu ocasiunea anului nou. 
— dorindu-VE dela. bunul -Domnedeu 
sânătate și potere, pentru a v& potea. 
duce ca, și până acuma în îndeplinire. 
sublima ' misiune de păstor sufletesc!
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| Rogându-Vă de binecuvântare pă- 

„Tinţescă mă subscriu cu tot respectul: 
fiul. sufletesc -devotat:. 
NN 

. „1Ori şi cui. i po | 

Permiteţi-mi ca cu începutul a-.: 
nului. nou se V& esprim semțemintele 
„mele de aderențiă și devotamânt: | 

Domnegeu Vă țână la mulți ani: 
- în -fericire” spre, bucuria „celor ce Vă . 

iubesc și prețuesc! Eu din parte-mi . 
„VE rog păstraţi-mi și pe mai departe: 
aceleași sâmțeminte ce până acum am . 
„avut norocul a esperia .că le păstraţi 
față de devotatul DVoâstre N. N.



Partea IV. 
Felicitări de diua nascerei 
“Şi qiua numelui 

— în prosă..— 
  

l. 

Cătră Tată. 
Ed Ai 

| Scumpul meu tată | 

p
e
 

„Un 'tată în cer și unul pe pământ. Cel din cer e bunul Ddeu, 'care- re- : Varsă daruri și bunătăți preste toți 
Smenii din lume, căci toți suntem; fii Lui. — Cel- de pre “pământ tată al meu ești DTa. Și dacă lumea întrâgă vedică altare mărețe, spre a adora în-



aintea lor. maiestatea "cea infinită; e 
0 „pildă acesta că şi tatălui nătural-. 
pământesc dător este unul fie care ai 
„redica altar de iubire în inima. sa. 

“Etă iubite Tată, adi dimincță Sciind 
că e. giua numelui (nascerei) 'DTale, 
mai ântâiă am plecat la S. beserică, 

. acolo m'am închinat Tatălui nostru ce- 
resc, tatălui nostru: al toturor — 6r” 
după acea prima mea gândire a fost 

„a DTa bunul meu Tată. 

De acea te rog primesce dragos- 
tea fiului DTale în. diua de astădi . 
t6tă, .. tâtă..., și te rog iubesce-me" 
și de aici încolo cu aceași iubire, ca- 
rea tot-de- -una a fericit aşa de mult 
pe 
a: „ascultătorul DTale fu 

N.N.
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e 
Cătră: mamă. 

Aa E Tubită mamă | - Sa 
_ Aș greși înaintea lui Ddeu și în- 

aintea mea Chiar”: dacă în' acesta di sfântă şi mare pentru familia nOstră: | — diua numelui (nascerei) DTale — nu m'aș gândi la DTa şi nu aș da es- 
presiune sEmţemintelor ce m& cuprind. - 

„Aș păcătui înaintea lui Ddeu- care 
lege ne-a pus:. „Cinstesce pre mama ta,“ și aș greși, înaintea mea căci aș călca legile naturei ce ies la ivelă în - tote ființele din lume —- căci tote fiin- țele își iubesc :pe- mama lor. 
„Se dice că nemulțămitoriului i se “ia darul. Ce amară pedepsă și totuși “dreptă! — Da, e adevărată acâsta, di-. „Cere, insă mie nu mi se va lua mama !
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. mea, căci eu. îi sunt mulțămitor. și re- 
Ata cunoscător până la. pragul ce duce. la 
- mormânt, 

i Te rog deci iubită mamă! se. pri- 
„ Mesci espresiunile mele de cea mai 
-ferbinte dragoste fiescă, la giua nu- 
melui (nascerei) D.-Tale asigurându- te 
că - fiu-ți pote deveni. nefericit — ne- 
mulţămitor, însă... nică odată. ANN. 

  

PN i A 
„Cătră moșşi, 

De 

“ Zuhite. moșule! | 
| ” Concede. nepotului. DTale —ca 
„în diua acesta frumâsă familiei nostre. 
„.— se-și esprime caldele sale felicitări — - 
i celui mai bun „din câţi moși au „esis- 

„ tat. vre- odată. a
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„3 - Diua nascerei (numelui) “D'Tale o 
asceptăm în tot .anul cu cea: mai mare... 

„nerăbdare, sciind că .atunci şi -nici- 
“odată ca atunci :DTa nu primesci așa 
"bucuros felicitătile. ,.:: Și eu: sum ne- 
spus de fericit când pot..se-mi :esprim 
mulțămitele și recunoscința -mea : sin- 
ceră scumpului meu moș.': Dee Ddeu 
ca încă mulți ani.se-mi pot esprima 
acestea. smțeminte iubitului. meu MOȘ. 

„_— Care. ne iubesce pre toți, și dela 
„care atâta bine ne'vine nduă toturora. 

  

„_- Cătră bunică, 

„“Zubita mea. bunică ! A: 
" Sum voios, nespus:de.voios. Cum 

se nu? când scumpa : mea bunică Își . 
serbeză  diua numelui : (nascerei) și e 

„ sânătâsă și. bine „dispusă: : In: acâsţa di
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„ Însemnată: pentru -DTa aş voi se-ți arăt. 
„iubirea -mea tâtă,.. -tâtă,. — Dar'.DTa 

o cunosci în de ajuns... D.-Ta scii că 
eu te iubesc scumpa mea bunică din: 

- „t6tă inima. mea și cea mai scumpă feri: | 
'cire. ce. pot avea. este. convingerea că şi 
dulcea mea bunică își iubesce nepoţelul. - 

Primesce de: diua numelui (nas=- 
„cerei) dragă. bunică asigurarea că ne- 

„poțelul se. nisuesce. a..deveni tot mâi 
bun și a-ți plăcea:tot mai mult.- ” 

  

Cătră unchii, mătușă, frate, tată . 
crescător. (tutor) şi mamă cresc. 

. . “ | IL, _ N D 

| Ribitul meu unchii |. | 
„_.. Nimenea nu. are atâta drept de a. 
te felicita. la. diua' numelui (nascerei) 
DTale iubite unchiule'— ca mine ;. căci
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„nimenea nu s'a împărtăşit: din partea 
D'ale :cu atâtea binefaceri. cu.:câte. eu 

„m'am: împărtășit, a e aa 
Totul ce-am, DTale am se-ți mul- | 

țemesc. . Sum .deplin- „convins ' deci. că 
nu numai că nu mi 'se va lua în nume - 
de rău greutatea, ci: din .potrivă, ea.a - 
trebuit se fie. asceptată, a a 

Fie dar' acesta felicitare espresiu- 
„nea celei mai adânci mulțemiri de 'care 

e capabilă -o inimă tinără ca a mea, și 
dee Ddeu ca mulți, forte mulți ani încă 
se pot. da espresiune acestor “SEmță- 
minte unchiului iubit, care. în tot-de- 
una a fost așa de:bun cu a 

-- - al său nepot N, N. 

2 
Scumpa - mea mătuşă | 

„(predând ceva lucru de mână.) | 
DTa de atâtea. ori ai dis că eu încă sum mică şi. nu sciu nemica.: Şi
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„€tă-cu multă. dragoste și supunere vin 
adi de diua numelui (nascerei). DTale 
a-ți  presenta “acâsta lucrare a mea, și 

„a-ți documenta că în sfârșit ȘI nepoţica 
D'Tale scie ceva. — “Primesce deci acest. obiect cu dragostea ce ţi se ofere iubită 
matușă și te rog iubesce mult, mult pre 

e nepâta DTale N.N. 

„o Bobite frate! 
„+ E diua numelui D'ale “scumpul 

-"„meu frate. Am dorit mult a te surprinde 
cu ceva — și tă nu am aflat alt . de 

“cât „inima. şi: iubirea: acestei inimi de . 
„frate, pe carea ţi-o închin tâtă. — -Pri- 
mesce deci dela fratele DTale mai mic | 

„asecurarea despre devotamentul și iu- 
”_birea ce ţi-a 'păstrat'o în' trecut Și ţi-o 

va păstra în .venitor și nu uita pre .a- 
cela. care-ţi strigă din tâtă inima la diua 

“numelui D'Tale: Se trăesci fratele meu!!
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Iubite Dată! J. 

“Ddeu: a voit ca'eu' nici se nu- mi 
cunosc! părinții câri m'au “născut. 
Lipsit de “acesta inmensă' fericire pă: 
'mentescă, era se devin: pruncul! cel mai 
lipsit din t6tă lumea, : | 

Inse bunului Ddeu i-a. fost milă: 
de mine. In calea Vieţii mele triste mi-a . 

„eşit — un suflet: nobil,:0o inimă. caldă 
şi iubit6re care n'a. lăsat peririi. pe cel: 
părăsit. Acel cineva erai. DTa. scumpul . 
meu tată. Dâmne!.. cu „câtă . recunos- 
cință îți sum dator eul... Binecuvin- 
tez diua în care te-ai născut, — “căci 
acea a fost: diua mângăerii mele, dând 
lumii pe acela care avea se iae locul. 
decedaţilor, mei părinți. Nu te cuprindă 
mirarea deci iubite Tată căci îţi -adre-: 
sez acestea cuvinte; — 'ele sunt: ade- 
Văratul efux a unei „dragoste ameste-
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cată cu vecinică recunoscință. Am spe- 
rare că bunul Ddeu te va țânea mulți 
ani, căci el e bun și îndurător — și 
pe cel lovit.de sârte îl rădică la vicţă . 

„— aşa cum pre mine prin DTa ma. 
„ rădicat. Tare în credință că bunul D.- 
deu nu mă..va: mai lovi din.nou cu 
„perderea a tot ce am mai scump pe lume, 
îţi strig: Se trăesci scumpul meu tată cres- 

„cător spre a ferici pe acela care de ar' 
fi lipsit de DTa ar' fi lipsit de aer ne- 
cesar. vieții. . ă 

e Se 
„* Scumpa mea mamă ! ARE 
“Cum te-aș și .numi altmintrenea 

decât : >mamăc<?  DTa eşti acea care 
„_“m'ai rădicat din miserie, m'ai înălţat la 
-. DTa, mi-ai adiat fruntea şi sărutându-o 
mi-ai dis: fiul 'meu, SI 

„O'de. te-ar! fi vEădut mama mea 
carea m'a născut, par! că văd cum ţi-ar!” 
fi. cădut în genunchi, mulțemindu-ți 

“pentru .inmensa bunătate cavâreită nu.
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orfanul' ei fiu. — >» Mamăe îți voii dice 
„deci — căci meriți acest. nume mai. - 

„mult -decât o mamă născătâre, - Acea 
își iubesce fiul, căci însaşi natura o si- 
lesce spre acâsta. DTa te-ai rădicat -- 
preste legile naturei, şi ai iubit un copil 
— pe mine — mai mult decât iubesce 
un om pe deaprâpele seu — m'ai iu-: 
bit :ca şi când aș fi chiar" fiul  DTale. 

„E: diua numelui (nascerei). DTale. . 
Vei primi multe gratulări dar nice una 
nu va fi 'udată cu atâtea lacrămi de re- 

„cunoscinţă caa . ... - a 
| Rului DTale adoptat N. N. - 

Cătră Dnănași, nănașe, binefăcă- 
A “tori şi altii, 

Ie i 

. 

 Zubitul meu nânaş ! a 
"Cu cea mai mare bucurie am aș- 

„ceptat sosirea acestei dile frumâsă în
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„carea s'a născut iubitul mieu nănașş, 
Și anume! din acea causă ca se-mi îm- 

„plinesc o fârte plăcută datorință, de a 
“Te felicita şi .gratula. Dar înainte de-a 
- fi venit în faţa D.-Tale -am îndreptat 
„Cătră Ddeu o rugăţiune pentru lungirea 
+.Vieţii aceluia care: cu atâtea binefaceri 
„m'a încărcat, decând am avut norocul 
a mă numi: : Eu De 

- i finul seu 

Scumnpa mea. mănașă. 

Nu numai în! diua de adi, care 
este diua nascerei D-Tale — am bine- 
cuvântat eu diua și câsul în care te-ai 
născut — ci de. multe-oră fârte de multe-: 
Ori — și de altădată. De câte ori îţi 
aud glasul, de câte ori te privesc ȘI-mi. 

„Zimbesci cu bunăvoință, și de câte ori 
„.. mE încarcă. cu binefaceri. — de tot-a-.
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tâtea ori “mi dic și mi-am: dis: fe- 
ricită diua carea a dat lumii pe a - 
cesta femeiă, pe acest ânger! 

„Totuși adi de diua nascerei con- 
„cede-mi scumpă nănășă' se dau espre- 
siune mai mare sâmțemintelor de care 
Sum + cuprins, și: sărutându-ți mâna... strig:. Se. trăesci scumpă şi binefăcă-. 
t6rea mea nănașă la mulți fericiți anil!!- 

| 3. - 
Scumpul mieu ' Vinefăcător. 

Cine iubesce atâta pe sărac cât 
Dta îl iubesci. Cine jertfesce cât D.-Ta 
spre alinarea miseriilor şi dorerilor, a- 
cela e »născut întrun ceas bune 
așa dice românul. — ftă scumpul meu 
binefăcător sosită diua nascerei D.-Tale 
şi eu, dar' împreună cu “mine mulți: 
încă binecuvântăm “acesta. qi, carea alt- 
mentrelea binecuvântată a fost atunci. 
deja, când te:a dat pe D.-Ta . lumii. -
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Te rog: scumpe, binefăcător primescei de | 
“diua nascerei asecurarea. despre eterna . 
mea alipire, mulţămire Şi recunoscinţă 1 ! 

4 
Cătră: ori şi cine. 

Stimate - Domnule ! 

Concedemi “Stimate Domnule se 
“mă număr și eu între aceia cari din 

incidentul dilei -nascerei (onomastece) 
- VE esprimă adâncul lor respect şi de-: 
votament. O. fac și-eu acâsta din cel: 
mai curat îndemn al. sufletului meu, 
sperând că primite vor fi felicitările 
“mele cu aceași dragoste şi bunăvoință 

_” cu care eu le trămit. 
Ddeu dela care provine tot binele 

îndure-se a VE .trămite în viță 
celea mai curate bucurii, şi eu care 

„ scriu acesta mă voiii bucura vădându- 
Ve > fericiţi ȘI îndestuliți. După cari. vă
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'rog-a primi espresiunea celei mai de- 
osebite Stime' dela . 

Al DVâstre. 
N. N.



„Partea V. 

"Alocuţiuni la diferite oca-. 
„7 siuni scolastece 

Di (în prosă.) . “ 

“I, Ia 

ae Rogăţiune înainte de esamen. | 

“A sosit t&mpul, o! Prea bunule: 
„“ Dâmne, când trebue. se arătăm că jert- 

fele aduse pentru instruirea nâstră- 'nu 
„au fost. zădarnice şi fără de folos. -— 
- : Concede deci — Domnedeule Prea-bune, 

se. potem satisface speranţelor ce no- 

“bilii nostrii superiori și bunii: nostrii 
părinți 'și-au pus în noi. Fără ajutorul. 
“Tău noi nu potem face nemica. Insuţi 

„ai “diso: .>Că fără de. mine nu poteți 
face nemica.e . Etă deci "Ți implorăm
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|
 

grația Ta Domnedeescă, carea lumineză 
mințile, și împuteresce facultățile spiri-, 
tuale, — nu-Ți uita-de. noi în -6ra a: 

"cesta și în venitor protegene sub scu- 

Cătră Inspectorele scolastec 
(la inceputul esamenului.) DE 

Prea Stimate Dle Inspector! 
Ne-am. adunat în -acâsta di de ser- 

bătâre, hotărită de Prea: Stimat DV. : 
Dle. Inspector, pentru a espune rodul 
muncei n6stre, cu finea unui an sco- - 
lastec. Sum interpretele collegilor mei, 
când. cu adâncă reverință și fiesc de- 
votamânt vă depun omagiele n6stre a 
toturor. Sperăm a Vă mulțămi ascep- 
tările, şi dacă cumva totuși -nu vom 
corespunde întru tâte, fiți cu : conside- 
rațiune cătră aceia, cari S'au nisuit din .
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tâtă poterea inteliginței lor, â VE pro- 
„cura mângăere, îndulcind jerele aduse 

“pentru ei. | 
"+ Inainte de a îricepe însă “esamenul, 

„ fie-ne permis a mulțămi. aceluia care 
sa ostenit așa de mult pentru noi,. care - 

ȘI- a închinat. tâtă inteligința, t6tă inima 
și t6tă activitatea, „pentru a ne istrua 

şi a ne face” buni şi fericiţi. — Noi 
scim, noi suntem convinși că:D.-l In- 

„_Văţător (Profesor) trăesce și mâre pen- 
„tru noi și pentru scâlă!: 
„Şi acum conscii de datorinţele n6s- 

tre, stăm față în față.cu Prea. Stimat 
Dl Inspector, asceptând și ascultând în- . 
trebările, -pentru,.a potea, satisface. as- 
ceptărilor . juste . prin respunsuri “potri- 

„vite. şi istețe. 
„„  Primiţi Prea “Stimate Dle Inspec-. 
tor mulțămnirile nâstre . celea. mai sin- 
cere şi, fiescă, pentru. osten€la ce Vă 
„dați întru - înaintarea învățămentului ȘI 

- luminarei poporului.
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Cătră Protopop. 
(da începutul esamenului).- i 

Prea Onorate Domnule Protopop ! 
Suntem scolari creştini. In numele. - lui Domnedeu am început anul scolas- . tec ;. în numele. celui Prea Inalt voim se-l sferșim. Avem nespusă mângăere 

când: vedem că un ministru alui Dom- 
nedeu sosesce' în mijlocul :nostiu, spre a vedea înaintarea ce am făcut în de- cursul acestui an. Acest ministru sun-: teți DVâstră Prea: On. Dle Protopop; ȘI de acea noi ne “rogăm : » Pretinului 
copiilor, <: ca se Vă iae în paza sa, şi se Vă dăruiască mulți ani pentru a munci și mai departe. în viia Lui. Isus “Christos »pretinul - micuților,e a dis: Lăsaţi pruncii se vină la mine. ..... lată-ne veniţi şi noi!  Plini de încre- dere că  Domnedeu ne va ajuta a sa-
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„ tisface: “dorințelor și asceptărilor puse în. 
“noi, cu fiescă reverință. VE dicem:: La. 

mulți ani Prea On. Dle Protopop, — 
la. mulți. ani. spre înflorirea -'sântei. be- 
serici,. și înaintarea învăţământului ade- 
vE&rat, — a. învățământului religioso-. 

- moral! 

4 | 

Cătra preot. (Director) 
“(a începutul esamenului). 

afidt Onorate Domnule Pavinte ! 

"Iată-vă Mult On. Dle Părinte” ia- - 

_răși în mijlocul. nostru! .Ne-aâţi cercetat 
fGrte adeseori, dar' astăgi sâmțim -că 
„acesta cercetare e unică în feliul seu. 

“Adi: ni se cere 's&mă de cea.ce am lu- 

| crat. în decursul întregului an scolastec: 

„Scim . şi cun6scem inima cea bună şi 
îngăduitâre. a'' iubitului -.nostru Părinte 
ŞI “Director ; — dar! scim totodată du- 
rerea: de c care ar” fi pătrunsă, acesta inimă
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„nobilă, . când . noi :nu 'am. satisface as- ceptărilor, ce sunt .puse .în noi, —.Un - împuls a fost acesta ' inimă: pentru. noi,-.. ca se ne silim și se, învăţăm încă de- | la începutul anului. Dacă totuși în ceva . nu vom corespunde VE .rogăm umiliți: a nu osendi pre aceia, cari au : făcut tot ce au potut, Şi. cari au fos “conduși € în munca lor. de t6tă iubirea Și devo-. tamentul ce-l pâte 'nutri inima copi- „lărescă, e : 

„Cătră 6speţi 
(la începutul esamenului). 

Prea Stimaţi : speţă ! 
Scim că cu multă nerăbdare Ve-ţi. ascepta iubiţi 6speţi a asculta și a vedea - progresul îndeplinit de noi în cursul "unui an. —:Ne bucurăm de: presența Prea: stimat DVâstre, şi avem sperarea că gândurile îndreptate spre crescerea
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| şi. instruarea nâstră, „nu-:vor: fi fără re-. 
'sultatul dorit. .Dar” înainte. de a începe . 
'esamenul, rogăm -pre - “Atotpoternicul - 

Domnedeu 'se ne: dee minte, potere și | 
„tărie: pentru: a 'da răspunsuri promte ȘI 

„astfel. la depărtarea din acest loc sfânt : 
-se.vedem feţe vesele şi inimi îndestulite. 
„.» Rogându-VE” de indulgință și pa- 
„ciență V&- salut: în numele collegilor 
:mei și .V&- dic din t6tă inima: “>Bine 
aţi + venit în mijlocul fiilor DVostre! . 

  

| După esamen. 

Catra Inspectorele scolastec, . 

| Ilustre Dle Inspector! 

“Suntem .fârte -resplătiți pentru: os- 

-tenelele: prestate: în cursul unui an şi
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“numai prin acea că: Spectat DVâstră * V'aţi. ar&tat îndestulirea față cu pro- gresul făcut. de noi. E o a „Causa progresului nostru însă este „ Domnul Invăţător, carele: cu: un zel ce - nu se -pâte descrie, .rie-a „arătat şi ne-a „. îndreptat: pre cărarea grea dar” desfă- . tătâre a luminii, a desceptărei. . - | Primiţi - Spectabile Domnule Ins- -: pector celea.-mai calde. mulţemiri dela noi toti, pentru că nu a-ți pregetat a veni în mijlocul nostru, și prin acâsta | a „da splendârea recerută acestei dile frumâsă și mari ce »diua de esamene: se numesce. 
Să 3 2. 

„Prea On. Dle Protopop ! - | 
Ce fericiţi ne sâmțim toți, audind cuvintele dulci și părințesci îndreptate cătră noi. din partea Prea On. DVâstre. AI. dis că sunteți. mulțemiți cu noi.
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„O! dacă “aţi sci ce împintenare e acesta - 
pentru elevi! In numele colegilor mei 

„Vă mulţemesc. de părinţesca-Vă îngri- 
gire. şi ' încurăjare. :Domnedeu -Vă 

'“răsplătescă ostentla avută pentru- noi 
şi VE ţână mulţi ani fericiţi spre bu- 
curia: şi. fericirea nostră a toturor! 

i Btimati speță” 

..*” Sfârşind cu ajutoriul bunului Dom-. 

nedeu esamenul, —. VE mulțemesc în 

numele colegilor mei şi al meu iubiți 

6speți, pentru pacienţa 'şi bunăvoința 

„cu care_aţi ascultat: modestele n6stre 

răspunsuri. . Ai Să 
„Cât de fericiţi . ne-am. sâmți noi, 

dacă am sci că. DVâstră sunteți mul- . 
„țemiţi cu progresul .nostru. Dacă îns& 
nu' Vă vom fi satisfăcut, : VE. rog  fru- 

mos nu o atribuiţi acâsta negliginţei, 

cât mai vârtos etatei” fragede a nâstre.



E ei 
VE. mulţemim Cu. toții :pentru pâr=, - ticipare și. vă dorim bucurie. Și. fericire - dela Domnedeu, căci și DVâstră prin. presenția-Vă bucurie: ȘI . fericire ne-ai: * causat. .. E E Dia 

Rogăţiune.. | 
Domnedeule, carele ai Scaun. cerul ȘI ascernut pici6relor Tale : pământul ; Ție-ţi mulţemim pentru nespusa Ta bu- nătate cu care ne-ai condus în decursul acestui an scolastec! Varsă-ţi darul tău „ceresc pre: iubitul nostru. învățător, care . atâta -a muncit spre a ne scâte în calea... luminilor. Tale. Dă. sânătate :și fericire binefăcătorilor nostrii -— ca -preamărit:.! se fii Tu de toţi în-veci -vecilor,. Amin.
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