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EXERCIŢII PREGATITORE 

Bucăţi de eitit în primele lecţiuni 

I) Sorcova 

(de D-l Barbu Stefănescu Delavrancea, năsent în Bucuresci la auul 
1858. Delavrancea e unui din cei mai talentaţi nuvelişti. Orator dis- 
tins, ocupă astâdi locul de primar al Capitalei şi deputat). 

Resumatul bucății 

Erpa viscolesce grozav afară. E gerul lui Sf. Vasile. 
Copiii umblă cu svrcova şi cu Vasilca. În largul maidanelor 
de la Olăniţa se vede o căsuţă săracă şi afumaţă. Aci stă 
o s&rmană femee, Bălaşa, cu fiiu-seă iubit, Nică, E frig în 
casa, fără foc şi tremură amîndoi sub un ţol rupt în patul 
de scânduri. Nică se scolă îngheţat şi vrea să plece cu sor- 
cova ca să aducă pâne pentru mamă-sa bolnavă şi să facă 
ceva foc în sobă. Biata Bălaşa abia putu să-l lase şi-l să- 
rută cu buzele îngheţate pe frunte, pe obraji, pe totă, faţa 
ca cum n'ar fi mai avut să-l vadă nici odată. Copilul abia 
de 6 ani eşi în prag. O pală grâsă de zăpadă îl lovi peste 
obraji. Incercă să mergă prin zăpadă până la brîu. Nu putu 
mititelul să se cârmâscă mai departe. Atunci aude glasul 
înăbuşit al mă-sei, care-l chiamă îndărăt. El nu scie ce să 
facă. În acel moment sosesce şi binefăcătârea, lor, Zrina, a 
roamei Arghirița, care le aducea găteje pentru foc şi de- 

„ mâncare, Întrară în casă. Biata Bălaşa murise îngheţată, 
„de ger, Copilul o strigă. Ea nu-i răspunde. Irina ia copilul 
„şi-l duce acasă la dânsa. Acuma mama Arghiriţa în loe 
de-o fată, are o fată şi un băiat. 
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SORCOVA. 
lui Ollânescu-Ascanio. 

I 

Troenii se ridicaii namilă pînă în tinda creşti- 
nului. Viscolul giuruia des foloşiină înflorită, ca 
hisce rotocâle de hârtie albă, şi mi'ţi gonia cu 
mânie nemiluită : spulberând fulgii de zăpadă în 
vîrteje şi stoluri, repegite în lungul uliţelor, sparte 
la r&spîntii şi împrăştiete fără căpătâi în largul 
măidanelor de la Olăniţa. Pîrtia nu se cunoştea, 
înăbuşită sub o velinţă de zăpadă ce'ţi trecea de 
glesne şi mai bine. 
Fumul cămineior, zăpăcit de bătaea Crivăţulvi, 

se svîrcolea pe loc, şi ca şi cum ar fi fost sorbit 
de vetre se prăbuşea îndărăt pe gîtul coşurilor. 

Mahalaua, înțelenise îngropată în zăpadă ; vân- 
tul şi gerul tăiau la ficaţi pe or-care îndrăsnea 
s6 6să afară din casă. | 

Nu se pomenesc nici gură de om, nici lătrat de 
câne. 

Aşa an noi, aşa Sân-Vasile, să1 hărăzescă Dom- 
nul vrăjmaşilor noştri, că şi d'ai avea tufă în bă- 
tătură, uiţi şi de topor şi de tăetor, te dai cât mai 
atund în plapămă, îţi răstorni tote ţolele în spi- 
nare, şi tot ghiaţă r&mâi din tălpi până la creştet. 

Taraful lăutarilor de supt Sotir Ciupitul, ţam- 
balagiul Olăniţei, împodobise de prediua un cap 
mare de pore cu tibet zanabiu şi albastru, cu bu- 
suioc şi cu cercei roşii în amândouă urechile ; şi 
mii virîse în dinţii rînjiţi un trandafir umplut cu 
tocătură rumenă de pecie şi de muşchii. 

Dar toţi aşteptau s& vagă astă grozavă „Va-
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silcă“, şi nimeni n'o mai vedea de şi trecuseră ca 
la trei cesuri de când se luminase de diuă. 

Nu se pomenia nici de sorcovslă, după cum s'ar 
[i cuvenit de la moşi de la strămoşi. i se prin- 
dea pledpă de ple6pă, nare de nare, falcă de falcă, 
degera oul în găină, ar fi înghieţat flăcările în 
limbi de foc neclintit de ger ce se pornise. 

— N'am putea duce lalde biata Bălaşa ceva 
curmee de. viţă şi vreşcuri ujujite, zicea mama 
„Arghiriţa către fata-mare ce învârtia mămăliga, 
între genunchi şi se ştergea la ochi din pricina 
fumului. Biata Bălaşa ! o fi amorţit cu copil cu 
tot! Săracă lipită, bolnavă că nu se mai pote tîrî, 
v&duvă, cu copil gol puşcă, pe aşa căţea de vreme 
nu ştiu, du, de şi-o mai înhoda dilele. Sedlă, Irino 
mamă, pune pe tine cojâca ta şi dulama mea, şi 
du-te de vegi îi abureşte- coşul a-fum ? 

Irina, lăsă făcăleţul în mâna măsei, se strecură 
pe prispa din jurul pereţilor pînă la sputele casei, 
apoi se întârse întrun suflet în tindă, se scutură 
de omăt şi sări pe vatră. 

— Nu e, mamă. nu e fum, nu e nimic; giamu- 
rile îi sunt înghieţate tun, cu frunze geruite, de 
nu le ai răzui nici cu custura. 

— Grăbeşte, Irină, s€'i ducem ceva găteje, ni- 
ţică mămăligă şi ceva fiertură ; să le aprindi focul 
cum âi şti, grăi mama Arghiriţa ; să le pui masa, 
cor fi flămândit; şi e mai mare păcatul să ştii 
pe temee cu copilaşul ăla pocâltit şi degerat la o 
di aşa de mure! 

II 

Zăpada îi pătrunsese în tindă; vântul îi căpta. 
prin crăpăturile uşei par'c'ar fi venit duba-matre, 
şi Bălaşa era întinsă în lungul patului, învălită 
cu o plapămă vechiă, soi6să şi ciuruită cu găuri
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prin cari ieşiau ghiomotâcele de lînă negră. Pe 
picidre îşi trântise două scovergi. La sîn îşi ghe- 
muise copilul îmbrăcat, cu nisce zdrenţe de pan- 
taloni, c'o scurteicuţă, blănită, şi încins pe la m i 
loc c'o basma roşiă. Chipul ei gălbenit de betă, 
şi de sărăcie, începuse a murgi în vinăt: ochii Ze 
roniţi asupra, copilului, pierduseră luciul vieţei ca. 
şi cum i-'ai fi răguit c'o gresie. 

— Mamă, mi-e frig, lîngă tine, tu eşti prea rece, 
îngînă copilul dîrdiind, lasă-me să m& dau jos. 

— Bine, Nică, fă cum vrei, şopti Bălaşa, c'o 
voce sfî-şită. Câte-va lacrămi îi umediră ochii ei 
uscați, 
— Mamă. mie mi-e frig când stai în casă, a- 

daogă, copilul trăgându'şi cismele, mai bine ar fi 
38 mă duc cu sorcova- Soba nu sa dezmorțit de 
trei dile, şi ei am merişor şi busuioc uscat,. pot, 
s&'mi fac o sorcovă, dacă nu am unu de tîrg cu 
flori şi cu betelă; şi pote să viu cu parale ; am 
să "ţi cumpăr pâine caldă , aici e frig mamă, vreau 
se m6 duc! 

Şi el care înghiţia în sec de f6me, nu'i venea 
să spue drept, de şi nu era de cât ca de ştse ani, 
căci simţia pe mamă-sa bolnavă greu, şi tot ză- 
darnic ar fi fost s'o mai mîhnescă şi el cu fâmea 
lui. . 
— Du-te, răspunse Bălaşa, închidând ochii îne- 

cați în lacrimi. Eh! bine ştiu eu ce te mână pe 
tine, dragul mamei, bine ştiu eu, numai Dumne- 
deu nu ştie! Dar vin să te mai sărut o-dată îna: 
inte d'a pleca. 

— De ce să mă săruţi, mamă, înainte de a pleca? 
întrebă Nică cam pe gânduri. 

- Ca săţi fie cu noroc, ca să câştigi parale, 
ca să te primescă cu bine la casă de om. 

Şi după ce 1 sărută pe frunte, pe obraji şi pe
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ochi, copilul se uită lung în faţa ei, fără să se 
gândescă bine, ii zise: 

— Mamă, dar gura ta este de ghiaţă? Alt-- 

dată când mă sărutai mă încăldiai, acum parcă 

mi-ai bătut două pir6ne de ghiaţă în amândouii 

ochii. | 
Dar vedând că mă-sa şi-a coprins chipul în 

mâini, o socoti mâhnită de vorbele lui, să repegi 

la gâtul ei, o mângâe uşor pe tîmple, şi'i strigă 
“un glas între îs şi plins: 

— Vrei să te sorcovese? Aşa cum m'ai învăţat 

tu mamă? „Tare ca fierul, iute ca oţelul“. Nu 

vrei ? „S5 infloresci, să mărgăresci !* Nu dic bine? 

„ca un mer, ca un păr!“ 
Biălaşa, după ce zgârci de trei patru-ori din 

mâni şi din pici6re, 'şi veni în simţire ca dintr'un 

somn adânc. | 

Nică era, la gîtul ei, şi începuse a'şi îngâna vor- 

bele cu plînsul. 
— Nu dic bine mamă? De ce nu me asculţi? 

„ca un fir de trandafir, tare ca pâtra, iute ca să- 

geta“ Hai! mai sărută-mă o-dată c'am să "ţi aduc 
pâine caldă de la Iane brutarul. 

Il sărută ; şi par'că buzele i s€ încăldiseră în- 

trun zbucium de viaţă fără nădejde. Nică, după 

ce o bătu pe frunte cu mănuchiul de merişor şi 

de busuioc, plecă îndasându-şi căciula pe urechi. 

"ŢII 

Când copilul eşi afară din tindă, îl săgetă fio- 

rul Crivăţului care te orbia şi “ţi înneca resufla- 

rea. Cercă să facă un pas din prag, şi nu vedu 

înaintea ochilor. O pală grâsă de zăpadă '] izbi 

peste obraji. In acea, frământare cumplită, un sin: 

gur gârd îi licări în mintea lui de copil: „Vreau
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s6 aduc pâine caldă mamei, pâine caldă de la Iane 
brutarul !* | 

Şi întră în zăpadă pînă în Lrâi. 
Acolo se opri încremenit Audise ceva. Il striga 

cine-va. Audise bine numele lui. Dâră vântul se 
fi luat glas? Şi vântul era rece, şi glasul care 'l 
chema era cald; dar ca şi vântul s& perdea, din 
ce în ce, într'o depărtare fără hotar, de şi din a. 
propiere. „Nică!... Nică!...* Mai audi el de 
ultimă-dră. Şi acest glas, care eşia ca de supt o 
copae resturnată, era slab, năbuşit, tăeat de tuse, 
bolborosit într'o hiîrîdlă care "1 înghieţă până la 
măduva 6zelor. | 
— E mama! şopti copilul clănţănind ; şi s€ re- 

pedi la uşe. Pe când se lupta să deschidă uşia cu 
mâna stîngă, căci cu drâpta strângea cât puteu 
sorcova de merişor, Irina a mamei Argiriţei îl 
sosi de pe urmă cu un maldăr de găteje şi de 
viţă uscată, | 
— Mama, dadă Irină, cere apă, deşchide'mi, 

deşchide'mi ! 
Când intrară în casa, biata Bălaga se dusese pe 

lumea ailaltă. Plapăma şi velinţele'i căzuseră Jos. 
OU mână i odihnia pe pept, ear cea-l'altă încre- 
menise înfiptă în aşternut. Cu ochii pe jumătate 
închişi, părea, că 'şi caută copilul la sîn. Gura ei 
căscată era o vată.nâgră ca întunericul, şi tot ca 
întunericul, şi tot ca întunericul, fără fund. 
— Dadă Irină, vrea apă, s€ "i dăm apă, dadă 

Irină ! îngână bietul copil, căutând prin odae cana 
cu apă. Dada Irina în loc să "1 asculte îl luă în 
brațe şi să repegi cu el pe uşă afară. 

Când îl duse lalde Arghiriţa, şi dădu de căl- 
dură, Nică îmbrăţişi, soba, închise ochii şi dise, 
încetinel şi dulce:



-- Dadă Irină, s€ faci şi mamei foc că mult e 
bine la căldură! 

Apoi băgând sema cum şoptiai de taizic, Irina 
cu mama Arghiriţa, care adusese ş'o luminărică 
de ceră galbenă, întrebă cu binişorul: 

— Da ce să faci, dadă lină, cu lumînarea ? 
— Să duc la măta foc, lele, "i r&spunse Irina. 

Si ei, după ce m'oi încăldi, m& duc cu Sorcova, 
să”i adue pâine caldă, mormoi copilul, aţipit lîngă 
sobă, strîngând necontenit, în mâna dreptă, mă- 
nuchiul de merişor şi de busuioc. 

Dar pe când Arghiriţa vorbia ceva mai tare cu 
fie-sa, socotind că copilul adormise, Nică deschise 
sperios ochii s6i albaştri, înecaţi în lacrime, sări 
de lângă sobă şi strigă, neputându şi stăpâni plânsul: 

Dadă Irină, nu vreau s'o daţi popei ! De ce 
s'o bage în gr6pă! Mama e a mea, nu e popei! 
Nu vreau s6'i dea ţărînă în ochii. Fie-ve milă! 
N'a făcut nimic, mama Ar ghiriţa. Dacă e săracă . 
când fî'oi face mare o să fie bogată. O s&'i cum- 
păr scurteică, rochiă şi şorţ; să nu mi-o daţi popei! 
Şi nu s'a dus la, biserică ca fost bolnavă, dadă 
Irină ; dumniata ştii cum s€& ducea înainte.... 
dumneata ştii .... 

Abia după multe mângăeri şi făgădueli că n'o 
să dea pe mă-sa în mâna popei, se linişti, se culcă, 
da curmezişul patului de lângă sobă, şi adormi 
oftând, nevoind să mănânce de cât „o-dată cu 
mama“, . 

A doua-di tâte "i-au fost d'a surda; s'a rugat, 
a plîns, a ţipat, că popa n'a voit să'l asculte. 
Mă-sa a pornit'v cu tălpile înainte. Degiaba le-a. 
dis tuturor : „lăsaţi-o barim pînă s'o muia curtea 
bisericei 1 audind că pămîntul de gropă e tare 
ca. osul. 

Şi tâtă lumea i s'a părut rea atunci înainte ; ;
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mai ales părintele Tudor. Şi din mâna popei, 
multă vreme, n'a luat nici colac, nici prescură, 
nici artos. 

lar mama Arghiriţa, în loc d'o fată, avu o 
fată gun băeaț. 

Exerciţii 

1) Acestă bucată se citesce întâi de profesor, iar sco- 
iarii ascultă, | 

2) Scolarii o vor citi pe părţi. 
3) Scolarul cel mai bun o va citi întregă, 
4) Apoi se va citi de toţi scolarii. 
5) Scolarii se vor corija unii pe alţii la întrebăriie pro- 

fesorului. 
6) Scolarii vor spune coprinsul fie-cărei părţi tot la în- 

trebările profesorului. 
1) Scolarii o vor istorisi întregă. 
8) Scolarii vor face un resumat al acestei bucăţi, în 

scris. 
9) Scolarii vor căuta cuvintele accentuate. 

  

ANECDOTĂ POPULARĂ 

II) E bun şi pescele. 

(anecdotă de D- Theodor Speranţiă, născut la “anul 1856 Maiă 4 
în judeţul Botoşani. E profesor la, şcâla de Institutori din Bucuresci). 

E BUN ŞI PSCELE. 
Un, anume, nu sciii care 

Intr'un sat venind călare 
Şi intrând la altu 'n casă 

Il găsesce drept la masă. 
— Bună masa, bade-ori-nene 

Spune cel care a venit. 
— Vin cu noi, respunde gazda, 

Cum era, obicinuit.
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„Ye N 
Vin cu noi respunde gazda, 
Dar celalt o ea de-a bine 
Şi pe ioc la masă vine. 
Şi cu multă 'ndemânare 
Mi saşadă la mâncare. 

* 
Ri % 

De mâncat era la masă, 
Cum se spune, borş cu pesce. 

Şi mâncaii de-odată borşul, 
Cum la noi s'obicinuesce. 

Celalt însă, lasă borşul 
Şi pe dată ne'mntrebat 

Trage talerul cu pesce 
ŞI s'apucă de îmbucat 

  

La început, când vede gazda, 
Ce să facă omul, tace; 

Dar în urmă, se 'nţelege, 
N'are bietul ce mai face: 

— Dar poftim şi borş, îi dice 
Cam cu jumătat' de gură: 

Iar celalt respunde îndată 
Căci de pesce nu se 'ndură: 

— Mulţumescu'ţi de 'ndemnare, 
Dară lasă, ce să'ţi spun, 

Că mănânc eii numai pesce 
Că şi pescele e bun. 

/ 
_ 

— Bun, bun, bun,—respunde gazda 
Dreptă “i vorba dumitale, 
D'apoi costă şi parale!!.. 

— Se 'nţelege, celalt dice, 
Cum înghite el şi tace, 
Las să coste că şi face!... 

% N 
% * i 

Cel de gasdă ce să facă? 
Celalt pesce nu'i mai lasă: 

Se gândesce cum s'o întorcă 
Dor să-l scâtă de la masă, 

— Uitte—uit'te, dice omul 
Spre fereştă privind pripit.
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Uitte calul dumitale 
Rupt'a pana şi-a fugit ! 

— _Ptru-ptru-ptru-ptra.... celalt face. 
Talerul cu pesce 7] iea, 

Şi spre uşă—apucă 'n fugă, 
- Către cal strigând să stea. 

—_Dar ce faci ? înttbă gazda, 
Lasă pescele jupâne! 

— D'aş lăsa respunde celalt, 
Dar, pân vin ei, mai remâne?! 

—- Hei, jupâne, cât te văd eii, 
De obraz eşti cam subţire ?!... 

— Da, zăcui de nişte friguri, 
Că ei sînt mai gras din fire. 

—_De obraz eşti gros, jupâne, 
Dice gasda—nu cum credi !!.. 

-—_ Ce sînt eu, respunde celalt ; 
Dar pe frate-mei să-l vedi!... 

Exerciţii 

1) Scolarii vor face aceleaşi exerciţii ca mai sus. 
2) Pentru recitare se va face distribuţia pe roluri la sco- 

lară: autorul, gazda şi 6spele. 
Fie-care-şi va zice la rînd, rolul săi. 
3) Şcolarii vor cercâmsă facă un resumat al acestei a- 

necdote în prosă.
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SECȚIUNEA | 
Substantivul 

Felurile lui. Genul. Numerul. 

(A se vedea gramatica cl. III-a primară de autori, pag.....). 

De adaus: | 

A 

1) După înţeles. 

1). Sînt de genul masculin : 

1) Numele de fiinţe bărbătesci (Ex. Petru. câne, doctor) 
2) n » popore (Român, Turc, German) 
3) » » pomi şi arbori (nuc, persic, alun, fag) 
4) „ „ munţă (Carpatul, Ceahlăul, ete.) 
5): mp luni ale anului (Februariă, Maiii) 
II) Sînt de genul feminin: 

1) Numele de fiinţe femeesci (Maria, mama, rață) 
2) n » fructe, floră (cireşă, prună, garofa) 
3) » „ dile (Marţia, Joia) 
4) » „ anotimpuri (primăvara etc) 
5) Unele nume de lucruri fe semănă a nume de femee: 

(vale, carte). 

II) După terminaţie 

I) De genul masculin sînt subst. terminate în consână 
saii u. (cal, om, curseru) 

Dintre acestea unele sînt şi de genul neutru : semn, iimbru 
II) Sînt de gen femenin subst. terminate în & (a, 6). Ex. 

masă, saca, steg: 

B 

7) Substantive feminine din masculine 

Doma — Dâmn-ă 
Evemple : Român — Român-că



2) Substantivele feminine diferite de masculine 

'om — femee 
- boi — vacă 

Regule. a) Unele substantive formeză femeninul de la 
masculine prin schimbarea terminaţiunei. 

b) Unele substantive ai pentru fie-care gen câte o vorbă 
diferită, 

Pentru Exerciţii. 

Bucată pentru citit şi analisat. 

Din „Cântarea României“ pag. 604 $ 47 

(de Wicolae Bălcescu. EI s'a născut în Bucuresci la anul 1819 şi a 
murit la Palermo (Italia) în vîrstă de 33 ani. A fost militar, apoi a 
dimisionat; a luat parte la revoluţia din 1848 din care causă a fost 
exilat, S'a ocupat mrlt cu studiul istoriei. A scris Istoria Românilor 
sub Mihai Vodă Vitezul. A fost mare scriitor, înfocat patriot şi mult 
iubitor de neamul sâi). 

tu 

FRAGMENT DIN GÂNTAREA ROMÂNIEI. 

Era, odini6ră un n6m de fraţi păscuţi tot dintr'o 
mamă, şi dintr'un tată... şi frăţii se iubeaii între 
sine şi cresceai în avuţie şi în fericire... Tur- 
mele lor nenumărate ca stelele de pe cer, păsceai 
în câmpiile întinse... vecinii pismuiaii unirea, pu- 
terea şi bogăţia lor, Qar le era t6mă de dînşii, 
căci bărbăţia lor îi îngrozia. Şi ast-fel aceşti 
fraţi trăiau fericiţi, ei şi copiii lor, în moştenirea 
cea mare r&masă de la părinţii lor... Când vre-o 
nevoe venea într'o parte ei alergau cu toţii în- 
tr'acolo... cădeai cu toţii împreună când vijelia 
mare îi dobora, dar se ridicaii iarăşi cu toţii îm- 
preună şi isbândeai.... ast-fel se plâcă şi se ri- 
dică în timp de viscol vinfurile codrilor... 

A
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După ce trăiră vreme multă într'acest chip, ne- 
poţii lor diseră într'o di între dînşii: „Pentru ce 
să mai trăim amestecați unii cu alţii, hai mai 
bine să ne împărţim moştenirea părintâscă şi fie- 
care să ia o parte“ ... Atunci traseră cu funia şi 
îşi împărţira moşia în mai multe părţi, una la 
medă-di, alta la apus şi alta la medă-nâpte.. . să- 
pară şanţuri şi puseră riîurile şi munţii hotare... 
şi de atunci fraţii nu se mai puteau vedea între 
sine... şi vecinii se umplură de bucurie.... Nu 
trecu mult şi fie-care şedând închis în moşia sa 
ajunse că copii din aceiaşi părinţi uitară de tot 
unii de alţii, de şi vorbiau tot o.limbă, dar nu 
se mai înțelegeau... şi când una din ramurile a- 
celui nem cu vreme se stinse înnecută în vecini, 
cei-alalţi fraţi nu simţiră nici o durere.... căci 
acum erau străini şi duşmani între dînşii.... Şi 
aceste nâmuri care încă se numesc între sine Ru- 
mâni, în ochii celoi-alalte pop6re erai numai nisce 
seminţii rătăcite, al căror isvor s'a stins din ţi- 
merea, de minte a Gmenilor ?..... 

Exerciţii 

Din bucata de mai sus, scolarii vor arăta în clasă şi vor 
scrie pe caetele de limba română, acasă: 

1) Substantivele. 
2) Substantivele comune şi proprii. 
3) Subst. masculine, feminine şi neutre după înţeles. 
4) „ dupăterminaţie 
5) Substantivele ce 'şi schimbă, genul după terminație.: 
6) Substantivele care ai câte o formă diferită pentru fie- 

care gen. 
7) Substantiveie de numărul singular şi plural. 
8) Tot ce sciii despre fie-care substantiv în parte (a- 

nalisă).
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Model de lucrări 

    

La No. 4 

Masculine Femihine | Neutye 

fraţ-i | mum-ă | nem 

La No. 8 

nem | Subst. comun. gen: neutru, num. sing. ete. 

Exerciţii de ortografie 

Sunet (literă) Impărțirea lor 

(Vedi gramatica clasa III-a primară pag. ...) 

De adaus : 

1 
a) Vocale primitive: a, e, i, 0, u. 
b) Vocale derivate : ă (5) î (4, 6) 6, 8. 

2 

a) Consiinante primitive : b,d,f,sh,lm,n,p,r,s, 
tv, z. - 

b) Consumante derivate: q, ţ, g; ce, ci, ge, gi, gh, ch. 

Exerciţii 

Din bucata de mai sus scolarii vor scote: 
1) Dece cuvinte cu vocale primitive şi alte 10 cu vocale derivate şi vor sublinia vocalele. | 
2) Dece cuvinte cu covsunante primitive şi alte 10 cu consunante derivate şi vor sublinia consunantele. 

Exerciţii de punctuație 

Punctul 

(A se vedea gramaticile cl. III şi IV primară). 
Exerciţii în bucata de mai sus. -
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Exerciţii de compunere 

1) Din bucata de mai sus scolarii vor copia de la... 
până la .. . cum e în carte. 

2) Scolarii îşi vor corija unii altora greşelele prin schim- 
barea de caete : 

a) După carte. 
b) Din minte. 

Exerciţii de limbă 

Substantive compuse 

(A se vedea gramaticile de clasa III şi IV primară). 

Exerciţii . 

1) Din bucata .... , sevlarii vor secte substantivele 
compuse şi vor arăta din ce sînt compuse. 

2) Scolarii vor serie din gând 20 de substantive com- 
use, despărţindu-le în părţile din care sînt compuse. 

Adjectivul 

Genul şi mumerul adjectivelor (Acordul; Comparaţiune 

(A se vedea Gramatica de cl. III primară... pag..... şi 
pag.....). a 

De adăugat: 

Exemple : 

| a) Muntele acesta e mai înalt de cât acela, 
1) Comparative, + b) . 7 „maiputinînalt de cât acelea : 

e) > » » totaşa de înaltea şi acela 

ma Ja) Muntele acesta e forte (prea de tot etc.) înalt 
2) Superlatise, (3 2 „m celmai înalt dintre toţi munţii 

d
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p Regulă. 

l 

a) Comparativul format cu „mai“ se numesce de superioritate. 
b) n n n „mai putin“ 3 > inferioritate. 

c) » 5 » plot aşa de“ (asemenea etc.) se nu- 
mesce de egalitate, 

9 b] 

a) Superlativul format cu „fârte“ (prea, tare, peste mestură, 
etc.) se numesce Superlativ absolut. 

b) Superlativul format cu „cel mai“ (cea mai, etc.) se nu- 
mesce Superlativ relativ. 

Pentru Exerciţii. 
De lucrat în clasă şi acasă 

“Bucată de citit şi analisat 

Baba Ţăndăriea („Amintiri“) 

(de D-l Alexandru Vlăhuţă, născut la anul 1839 la, Pleşeşei 
în judeţul Tutova, E un scriitor duios, şi de mare valâre. A scris 
poesii şi. Novele. TPrăesce în Bucuresci). 

BABA ŢĂNDĂRGEA. 
(Din „Amintiri“) 

Incet, dibuind cărarea, cu piciorul şi cu cârja, 
abia îşi urnesce trupul spre vale, baba Ţăndărsie. 
Uscată ca o seripeă, cu ochii mititei şi vineţi- 
şterşi, pipirnicită şi curmată de şale, de ţi se părea, 
că umblă'n brînci se dete aprâpe de mine şi stră- 
vedându-mă& ca, printr'o zare de sită dâsă, îmi cu- 
prinse gîtul c'o mînă, căreia îi sunau degetele, de 
slabă ce era, m& aplecă spre ea, şi simţiiu pe obraz
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sărutarea uscată a buzelor ei ca de iască. Apoi 
clipi din ochi, ca şi cum ar fi vrut să dea dru- 
mul câtor-va lacrimi, dar îşi aduse aminte că de 
vremi uitate şi-au uscat izvorul,—se mulţumi pe 
un adânc oftat—şi, dând pas limbii, prinse a mi se 
căina de atât de lungul şi chinuitul şir al anilor, 
ce n'o mai lăsau ticnii şi mormântului. Dar pen- 
tru c'o luase cu şirul vorbii iar de la zaveră şi 
de pe vremea bunicilor, D-deii să'i erte, de pe când 
sa pomenit şi ea fată mare—aşa că-mi spunea lu- 
cruri pe cari eu tot din gura ei, de nenumărate 
ori, le mai audisem ; de aceea mai mult o priviam 
de cât o ascultam. | 

Faţa mică, boţită şi scrijelată tâtă în sbârcituri 
adânci, ce se amestecau încâlcit ca nisce slove 0- 
rientale, bărbia subţietă şi pornită 'n sus, nasul 
cocărjat şi prăvălit la. vale ca un plise de bufniţă, 
iar gura întinsă, fără buze, ca o tăetură curmezişă 
într'un chip de lemn,—pe mânile-i scorojite stetea 
pelea sgârcită şi uscată, ca o c6jă de nucă, în- 
sfârşit tâtă fiinţa ei stafidită, suptă, scheletizată, 
era, cum dice Hugo, numai un pretext ca să mai 
zăbovâscă pe lume o lecuţă de suflet. 
— Şi era o vorbărsţă mogâldâţa asta, cum nu-şi: 

afla. pereche. C'un glas sec, înfundat, ce suna a 
“pămînt par'că, ea vântura în spusuii ce nu mai: 
avea sfârşit, cale de opt-deci de ani aprope, de la 
copilăria ei pînă la a mea. — Audite şi sciute'mi 
erau tote ; dar ea, nu ţinea socotelă de asta —ci-i 
da 'nainte cu vorba : Cum m'a ținat în braţe, cum 
mă descânta, de deochi, cum îmi înşira poveşti, la 
gura sobei, în vremea nopţilor lungi de &rnă, şi 
câte nimicuri tâte, a căror. aducere aminte" de- 
deau prilej de lungi oftaturi. cu scări, bietei babe 
Ţăndărse. _ 

Cu adîncă luare aminte am început s'o ascult 
34,166 2
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când a prins a'mi spune despre moş Simion Pă- 
duraru cel mai deştept şi mai hazlii unchiaş din 
Pleşesci, despre care şi pînă astădi multe se po- 
menesc pe valea aceea. | 

Exerciţii - ] 

Din bucata, de mai sus scolarii vor seste, în clasă, şi vor 
serie acas, pe caete: 

1) Adjectivele. 7 
2) Adjectivele după gen şi număr cu substantivele lângă 

care se pun. 
3) Adjectivele după gradul de comparaţie. 
4) Tot ce sciii scolarii despre adjectivele din acâstă bu- 

cată. ” | 
5) Scolarii vor scrie resumatul acestei bucăţi. 

Exerciţii de ortografie 

Silabă. Diftongi. Triftongi. 

(A se vedea gramatica de clasa III primară). 

De adaus 

Pronunţarea a două vocale într'o singură silabă se nu- 
mnesce diftong. | 

Pronunţarea a trei vocale într'o singură silabă se nu- 
mesce trifiong. 

Exerciţii 

1) Scolarii vor căuta câte 5 exemple pentru fie-care din 
următorii diftongi şi triftongi : 

ai să ka, | ai eaii 
aii io ui âiă iau 
ei ău ăi ei iai 

ei. oa (6) oii eai 
ea oi ăi (6u) ui 
eo o îi 
ia ua îu 

Xe
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2) Din bucata de citire „Baba Țăndărbea“ scolarii vor 
scote şi vor scrie pe caete : 

a) Cuvintele cu diftongi. 
» „ triftongi. 

şi vor sublinia diftongii şi triftongii. 

Exerciţii de compuneri 

Copieri 

Scolarii vor -copia următorele proverbe şi învățături : 

Ce'i în mână nu-i minciună. 
Cine umblă după doi epuri, nici unul nu prinde. 
Unde dai şi unde crapă. E 
Lupul nu se sperie de pelea dei. 
Până unu faci foc, fum nu ese. 
Când pisica nu e acasă, gorecii jocă pe masă. 
De cât multe şi rele mai bine una şi bună. 
Nu lăsa lucru de adi pe mâne. 
In ţaa orbilor cel cu un ochiă e împărat. 
Ce ţie nu'ţi place, altuia nu face. 
Scdla face omul om şi altoiul pomul pom. 
Adună la tinereţe ca să ai la bătrîneţe. 
Cine scie carte, are patru ochi. 

Exerciţii de limbă (lexice) 

Adjective compuse 

(A se vedea gramaticile de cl. III şi IV primară). 

Exerciţii 

1) Din bucata . . . . scolarii ver scâte adjectivele com- puse şi vor spune din ce sînt formate. 
2) Scolarii vor scrie din gând 15 adjective compuse a- 

rătând părţile din care sînt formate, 

j
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Articulul 

(A se vedea gramatica de clasa III primară). 

De adaus: | 

1 | Su 
a) genul masculin  om-u-l | Omen-i-i 
| trate-le . fraţri-i 

b) genul feminin cas-a cas-e-le 
carte-a » cărț-i-le | 

c) genul neutru semn-u-l semn-e-le 
jug-u-l Jug-uri-le. 

Formele de asticul : 

Regulă : 1, i, le, a, le,se pun în tot dauna în urma nu- 
melor. Ele sînt articule post-puse (puse în urmă). 

2 

g. masc.: Scolarul cel silitor. Scolarii cei silitori. 
9. fem. Femeea cea harnică. Femeile cele harnice. 
Y mase. Episcop al Râmnicului. Domni ai ţării românesci. 
g. fem. Soră a mea. Surori ale mele. 

Regulă. Articolele : cel, cei, cea, cele ; al, aj, a, ale etc. 
se pun înaintea numelor. Ele sînt articule pre-puse (puse 
înaintea numelor), 

Declinarea articulului 

  

  

Masculin Feminin Neutru 

Sing. | Plural: Sing. | Phwal: | Sing. | Phual: 

N.—lle |i a le l—le | le 
G.—lui — | lor— ei (îi) lor lui | lor 
D —lui—| lor— ei (ii) | lor ni lor 
Ae.—l,le.| i. | a, | le 1 — le le
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Pentru exerciţii, 

Palatul lui Dan în lună, 
Din „Sirmanul Dionis“ 

„(de Mihail Eminescu. Eminescu s'a născut la anul 1849 în satul 
Ipătesci lângă Botoşani, EI a învăţat în ţară şi în străinătate. A fost unul dintre cei mai însemnați poeţi ai ţărdi nâstre. Incă, de la vârsta 
de 16 ani Eminescu a început să scrie, şi a scris tâtă viaţa aşa de 
bine în cât şi-a atras lauda şi admiraţia tuturora. Poesiile lvi sait 
tradus şi în limbi streine. A murit în anul 1889), 

[ia 
“ 

nzestrat cu o închipuire urieşâscă ela pus doi 
ori şi trei luni în albastra adâncime a cerului şi 
dintr'un şir de munţi a zidit domenicul săă palat. 
Col6nele — stânci sure; ştreşine — un codru antic, 
ce vine în nori. Scări înalte cobora pintre coste. 
prăbuşite, pintre bucăţi de pădure ponorîte în fun. dul rîpelor până într'o vale întinsă, tăiată de un fluvii măreț, care părea a-şi purta insulele sale ca 
pe bisce corăbii acoperite de dumbrave. Oglingile lucii ale valurilor lui resfrâng adânc ieonele St 
lor, în cât uitându-te în el, pari a te uita îmfer 

Insulele se înălța cu scorburi de tămâe şi cu 
prund de ambră. Dumbrăvile lor -întunecâse de 
pe laturi se zugrăviau în fundul rîului, cât părea 
că din una şi aceeaşi rădăcină un raiă se înalţă, 
în lumina, zorilor, altul s'adâncesce în fundul apei. 
Şiruri de cireşi scutură grei omătul trandafirii al 

„ înfloririi lor bogate, pe care vintul îl grămădesce 
în troene; flori cântai în aer cu frunze îngre- 
uete de gândaci ea petre scumpe şi murmurul 
lor împlea lumea de un cutremur voluptos. Greerii 

X PALATUL LUI DAN ÎN LUNĂ, (+. i ie,
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răguşiţi cântau ca orologii aruncate în 6rbă, iar 
painjeni de smarald au ţesut de pe v insulă până 
la malul opus un pod de pânză diamantică, ce 
steclesce vioriu şi transparent, în cât a lunelor 
rade pe&trundând prin el, înverdesce rîul cu miile 
lui unde. ee 

Exerciţii în clasă şi acasă; 

- Din bucata de mai sus scolarii vor scote: 
1) Tâte substantivele articulate de genul masculin şi vor 

despărţi articulul de nume. 
2) Tote de genul feminin. 
3) 'Tote de genul neutru. 
4) Scolarii vor scote de o parte cuvintele cu articule 

pre-puse şi de alta, pe cele cu post-puse. 

Exerciţii de ortografie : 

Despăn tirea silabelor 

(A se vedea gram. de cl. III şi IV-a primară). 

  

De adăugat 
Exemple : 

1) fa-bu-lă | 2) ar-deiă | 8)âl-ba-stru 4) sîr-mă 
OI îm-pă-rat a-le-xan-dru cul-me 
Ama | în-feş to-cmai se-mne 

Regule 

1) O consunantă între două vocale se iea cu silaba ur- 
mătore. 

2—3) (Cînd sunt mai multe consunante între două vo- 
cale se despart aşa: a) Nasalele (m, n) şi lichidele (|, r) 
remân la silaba precedentă ; ori ce altă grupă de consâne 
trece la silaba următâre. 

4) În grupe de consâne, | şi 7 rămân la silaba prece- 
dentă iar m, n, trec la cea următore.
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Exerciţii în clasă şi acasă 

1) Scolarii vor spune şi scrie câte 6 exemple pentru fie- 
„care din cele 4 casuri de mai sus şi le vor despărţi. 
2) Din bucata: „Palatul hi Dun în lună“ scolarii vor 

scote 20 de cuvinte de 2, 3, 4 silabe şi le vor despărţi. 
3) Scolarii vor. sorie din gând câte 5 exemple pentru fie- 

care cas de mai sus. 

E xerciţii de punctuație 

Virgula 

(A se vedea gramatica de cl. IV primară). 
Se vor face aplicări la; bucăţile Qe mai sus. 

Casuri — Declinări 

1) Decknarea substantivelor masculine, (articulate şi nearti- 
culate). 

(A se vedea gramatica, clasa III primară. 

Exerciţii în clasă şi acasă, 

> Bucată de analisat. 

Penteleul („Din basmul vânătorese!). 

(de Alezandru Odobescu, născut în Bucuresci la anul 1834. A fost 
ministru, profesor la Universitatea din Bucuresci, membru al Acade- 
miei Române etc. Scrierile lui sînt bogate, înflorite şi piine de far- 
mec. Odobescu a fost un maestru desăvârşit, un scriitor de cea mai 
mare val6re). 

PENTELEVUL, 

A doua di, dis-de diminâţă, feciorul de împerat 
mai mult vesel de “cât duios îşi luă giua bună de 

.
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la Dâmna, maica-sa, care se silia, sărmana, pe cât 
putea, ca să-şi stăpânescă plânsul şi obida, ce o 
îneca. Era, vesel voinicelul, fiind-că în curţile pa- 
latului îl aşteptau, ca să-l însoţescă în cale, o 
sumă de 

Boieri mari ai oștilor, Gat'a merge după s6re 

Puterea domniilor Să încâp'o vânătâre, 
Şi groza dușmanilor. După urşi şi câpridre. 
Toţi călări şi înarmaţi După paseri gălbidre, 

Cu săgeți, cu buzdugane, Ce sînt bune de mâncare 

Şi la b:âe cu arcane, Şi plăcute la cântare. 

Apucară în spre megă-nâpte şi, trecând pe Scă- 
riş6ră, unde-i lesne cui scoboră, luară apa Bu- 
zăului în sus, tot cântând şi veselind  Răsunau 
dglurile şi văile şi apele rîului, pe unde trecea 
mândra. cstă de voinici. Dar când sosiră la înfur- 
citura, Băştei, acolo unde se aşterne o poeniţă 
verde, umbrită de plopi, de stejari şi de fagi, fe. 
ciorul de împărat de odată opri armăsarul în loc 
şi în gura mare strigă aşa câtră soţii săi: „Măi 
fraţi ! vedeţi colo drept în sus muchea naltă şi 
pleşuvă a Penteleului, acolo am să m& duc tot în 
fuga calului. Cine pote, ţie-se după mine!“ 

Şi dând pinteni sprintenului sâi fugar, ca un 
fulger se repedi prin valea îngustă a pîriului. Sub 
copita pintenogului pietrele scăpărau, apele celv- 
cotiau, pulberea în sus se înălța, cu norii s'ames- 
teca, gapoi în jos iar cădea, vâlcâua înegura şi pe 
voinic mi-l ascundea cu totul din vederile boe- 
rilor, cari r&măsese departe, în urma Ioel 

Trecu el ca în sbor, cu fugarul spumegat, prin 
valea Rosilor, pe sub muchea Paltinului, pe la 
gura Teghii; sări ca un zmei pe d'asupra Curse- 
lor de pstră; îşi zări ca prin vis chipul oglindit 
în apele cătrănite ale Ghenunei Dracului şi printre 
bradi, printre molifţi, printre afini şi ienuperi, sui.
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matea Cernatului până la vîrfal muntelui. Sbura 
calul nebun cu coma şi cu nara în vînt; iar că- 
lăreţul cu minţile răpite de mulţumire, sorbind cu 
desf&tare în pept mirosul răcăros al bradilor şi 
al florilor, dâr că se simţea dus ca vintul şi ca 
gândul peste stânci, peste verdeţă, peste gol şi 
erbă crsţă. 

Când fu la medul mare, fugarul stătu locului 
şi feciorul de împerat se trezi singur singure! d'a- 
supra Penteleului. Jur-împrejur, cât cuprindea o- 
chiul, zări numai creste de muaţi, cari mai mari, 
cari mai mărunți. Dar mai presus de toţi se ri- 
dica, creştetul gol, de pe care el privia şi vedea 
Jos pămîntul cu verdeţile confundându-se de tste 
părțile, iar sus, cerul limpede şi senin, scăldat nu- 
mai în rade de lumină. S6rele dogoria drept d'a- 
supra şi, în arşiţa amedului, parcă contenise ori- 
ce adiere. Nici o suflare nu se simţea, nici un 
sunet, nici o mişcare, - 

Sta mărmurit voinicul ; nici că mai pomenise 
el aşa tăcere, aşa pustii, aşa mândreţe ! 

Exerciţii, 

Din bucata de mai sus scolarii vor scote şi vor sorie pe 
caete : 

1) Substantivele masculine articulate; arătându-se casul 
fie-căruia, - : 

2) Substantivele masculine nearticulate, arătându-se ca- 
sul fie-căruia. 

3) Scolarii vor declina- în soris 2 substantive masculine 
articulate şi două nearticulate. 

4) Scolarii vor declina substantivele : tată, popă, pasă, 
agă, slugă, calfă.
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Exerciţii de limbă (lexice) 

Substantive derivate din substantive 

Sufizele : aș, el, uţă, îor, îdră, îcă, aişor, îță, ulet, liţă, îşor. 

(A se vedea gramaticale de cl:-III şi IV de autori).: 

Exerciţii 

1) Din bucata: „Penteleul“ de la pag. 23 şi din bucata, 

„Fărhe de Pasce“ de mai jos, scolarii vor scote substanti- 

vele derivate prin ajutorul terminaţiunilor de mai sus. 

2) Scolarii vo: serie câte 3 exemple de substantive de- 
rivate din alte substantive prin ajutorul sufixelor de mai sus. 

ID Declinarea substantivelor feminine 

(articulate şi nearticulate) 

(A se vedea gramatica de clasa III primară de autori). 

Pentru exerciţii. 

„0 Făclie de Pasce“ 

(de Dl. 1. L. Carageali. D-lui s'a născut la anul 1852 în comuna Mărgineni 
din judeţul Prahova. Carageali a scris cele mai bune opere drama- 
tice din limba românsscă. Şi novelele Ini sînt pline de talent şi de- 

" săvîrşite ca observaţiune şi pătrundere sufletescă). 

PRAGMENT. 

Era sâmbăta Pascelui. 
Sus pe ddl, în satul depărtat ca la doi kilo- 

metri printre bălți, se audiau clopotele bisericii . 
Şi se aude aşa de ciudat, când ai friguri! aci forte 
tare, aci aprâpe de loc.... N6ptea care. venia, era 
n6ptea Pascelui; scadenţa făgăduelii lui Gheorghe... 

 



27 

„Dar pâte că l-au prins până acuma!“ 
„Ori eum, Zibal stă la Podeni numai până la 

câsciul viitor. Cu capitalul lui se pâte deschide 
un negoţ frumos în laşi... In târg Lieiba o să fie 
sănătos, o să ş6dă aprâpe de comisie... O să cin- 
stescă pe comisar, pe ipistat. pe sergent. Cine plă- 
tesce bine, bine este păzit. — 

Intr'un târg aşa mare, nâptea e lumină şi sgo- 
mot, nu întuneree şi tăcere ca în valea singura- 
tică a Podenilor. E un han în Iaşi, acolo în 
colţ, ce loc bun pentru o dughână! — un han unde 
totă noptea se cântă Ce viţă sgomotâsă şi ve- 
selă ! Acolo găsesci la ori-ce câs, di şi nopte, pe 
domnul comisar şi cu alţi poreţi — 

Ce mai trebue multă bătae de cap aici, unde 
mai ales de când cu drumul de fer, care ocolesce 
forte pe departe mlaştinele, gheşeftul scade merei..? 

„Leibă! strigă Sura din n&untru, sose:ce dili- 
Jenţa, s'aud zurgălăii“. 

Valea Podenilor este o văgăună închisă din pa- 
tru părți de d6luri pădurâse.: In partea despre 
m6gă-di, mai cufundată, se adună, din şipotele ce 
izvorese de sub deluri, nisce băltae adânci, dea- 
supra cărora se ridică ca nisce perii stufişuri dese 
de rogoz. Intre partea băltosă şi partea mai ri- 
dicată despre megă-npte, în mijlocul văii, stă 
hanul lui Leiba: e o clădire veche de pâtră, să. 
nătosă ca o mică cetăţue; deşi terenul e mlăg- 
tinos, hanul are zidurile şi beciurile bine uscate. 

La glasul Surei, Leiba se ridica greoii de pe 
scaun întindându-şi membrele amorţite ; el căta 
lung în zare către r&sărit, nici pomenâla de di- 
ljenţă. _ 

„Na vine, ţi sa părut...“ respunse el balabustei, 
şi se lăsa iarăşi jos.
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Forte trudit, omul îşi încolăcesce braţele pe 
masă şi'şi aş6dă pe dinsele capul, care-i arde tare. 

La căldura s6relui de primă-vară, care începuse 
să încingă faţa mlaştinelor, o moliciune plăcută 
„cuprinse nervii omului şi gândul începu să depene 
po fusul consciinţei bolnave, mai rar şi tot mai 
rar, înmuind treptat formele şi colorile închipui- 
rilor... Gheorghe... nâptea Pascelui.... goi tâlhar... 
Iaşi... o crâşmă în mezul târgului... o dughenă, 
veselă, care merge bine.... sănătatea... 

ŞI aţipi.... 

* * * 

„„„Sura lipsesce cu copilul de mult de-acasă. 
Leiba ese în uşa dughenii să se uite în calea ei. 
Pe uliţa mare e o circulaţie vie, o neîntreruptă 
fâşiitară de râte pe r&z6re acompaniată de ciocă- 
niturile ritmate aie trapătului de poteâve pe lu- 
ciul asfaltului. — 

Deodată însă circulaţia se opresce, şi dinspre 
Copou se văd venind o grămadă de 6meni, ges- 
ticulând şi stringând forte mişcaţi. Mulțimea pare 

„că escortâză pe cine-va: sînt militari, o strâjă şi 
fel de fel de public; la tâtă terestrele caselor, la 
tote uşile dughenelor se înghesuesc privitorii cu- 

- TiOşi. 
„Aha! gândesce Leiba, ai pus iar mâna pe un 

tâlhar !“ 
Cortejul se aproprie. Sura se deslipesce din mul- 

ţime şi se urcă lângă Leiba pe treptele crâşmii. 
Ce e, Sură? întrâbă Zibal. - 
-— E un nebun scăpat de la Golia. 
— Să închidem dughena, să nu dee peste noi. 
— E legat acuma bine, dar adineaori scăpase. . 

S'a bătut cu toţi soldaţii... Pe un jidan pe care 
un goi r6utăcios din mulţime l-a îmbrâneit peste 

„nebun, nebunul l'a muşcat de obraz.
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Leiba de pe trepte vede bine; cu o treptă mai 
Jos, privesce Sura cu copilul în braţe.-— 

Este în adever un nebun furios, pe care-l ţin câte 
doi Gmeni de fie-care parte; pumnii îi sînt strâns 
legaţi unul peste altul cu o curea tare. E un om 
cu o cherestea vriaşă ; un cap ca de taur, perul 
negru stufos, barba şi musteţile aspre şi băţese. 
Prin cămaşa-i sfâşiată de luptă, se vede peptul 
lat; acoperit ca, şi capul de un stuf de per. E cu 
picicrele g6le ; gura'i plină de sânge, şi stupesce 
mereu firele pe care le-a smuls cu dinţii din barba 
jidanvlui. ” 

Totă lumea s'a oprit... De ce? 
Jandarmii deslâgă mânile nebunului. Mulțimea 

se dă într'o parte făcând un loc larg împrejurul 
lui, Nebunul dă un ocol cu ochii şi-şi opresce pri- 
virile cari ard, spre uşa lui Zibal ; serâşnesce din 
dinţi, se repede glonţ pe cele trei trepte, şi 'ntr'o 
clipă, apucând în palma drâptă capul copilului, 
în cea stângă pe a Surei, le isbesce pe unul de 
altul cu atâta putere că le confundă ca pe două 
ouă moi... 

Un sgomot s'augi, o trosnitură care cu nimic 
nu se pote compara, la întâlnirea celor două titve 
smăcinate una de alta. 

Leiba, cu inima înodată, ca un om ce cade din- 
tr'o nem&surată înălţime, dete să ţipe: 

»O lume întregă me lasă cu dinadinsul pradă 
unui nebun !* 

Dar giasul mut nu se supuse voinţii. 

„Exerciţii în clasă şi acasă 

Scolarii vor afla şi Vor scrie pe caete: 
1) Sutstantivele feminine articulate, cu casul lor. 
2) 7 3 pearticulate, -,  ,
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3) Seolarii vor declina articulat şi nearticulat substan-: 
tive de genul feminin ca: parte, casă, linie, sorobâlă, stea, 
saca, lulea, surcea. „. 

4) Scolarii vor resuma bucata de mai sus. 

Exerciţii de limbă (lexice) 

Substantive derivate din substantive 

1) Sufinele : andru, oii, îlă, TR 
! (A se vedea gramatica de clasa III şi, IV-a primară). 

Exerciţii 

1) Din poesia: „Satira III“ scolarii vor scâte substan- 
tivele derivate prin ajutorul sufixelor de mai sus. 

2) Prin ajutorul acestor sufixe scolarii vor forma câte 3 
“substantive derivate din alte substantive alese din poesia, 
de mai jos. 

III) Dec/inarea substantivelor neutre, (articulate şi 
nearticulate).  * 

(A se vedea gramatica de cl. III primară de autori). 

Pentru exerciţii Gramaticale şi Recitări. 

SATIRA III-a 

Un Sultan dintre aceia ce domnesc peste vr'o limbă, 
Ce cu-a turmelor păgune, a ei patrie ş'o schimbă, 
La pămînt dormia ţinn6du-şi căpătâiii mâna cea drâptă; 
Dară ochiu'nchis afară, înlăuntru se deştâptă. 
Vede cum din ceriuri luna lunecă şi se cobâră 
Şi:s'apropie de dînsul preschimbată în fecădră. 
Inflorea cârarea ca de pasul blândei primăveri, 
Ochii ei sânt plini de umbra tăinuitelor dureri. 
Codrii se înfioreză de atâta frumuseţe,



31 

  

Apele'ncreţesc în tremur străvediile lor feţe, 
Pulbere de diamante cade fină ca o bură; 
Scânteind plutia prin aer gi pe tâte din natură, 
Şi prin mândra fermecare sun'o musică de şâpte, 
lar pe ceriuri se înalţă curcubeele de n6pte.... 
Ea, şedând cu el alături, mâna Ână i-o întinde 
Părul ei cel negru'm valuri de mătasă se desprinde 
„Las să leg a mea viaţă de a ta. In braţe "ni vino, 
„Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o. 
„Scris în cartea vieţei este şi de vecuri şi de stele: 
„Eu să fiii a ta stăpână, tu stăpâna vieţii mele“. 

Şi cum o privia sultanul, ea se'ntunecă, dispare; 
lar din inima lui simte un copac cum că răsare, 
Care cresce într'o clipă ca în vâcuri, mereii cresce, 
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţesce. 
Umbra, lui cea uriaşă orizonul îl cuprinde 
Şi sub dinsul universul într'o umbră se întinde; 
Iar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari, 
Atlasul, Caucasul, Taurul şi Balcanii seculari, 
Vede Eufratul şi Tigrul, Nilul, Dunărea bătrână,— 
Umbra arborelui falnic peste tote e stăpână. 
Ast-feliii Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri 
Şi corăbiile negre legănându-se pe rîuri, 
Valurile verdi de grâe legănându-se pe lanuri, 
Mările ţermuitâre şi cetăţi lângă limanuri, 
Tâte se întind 'naintea-i. Ca pe-un uriaş covor 
Vede ţară lângă ţară ; şi popor lângă popor, 
Ca prin neguri alburie se străvăd şi se pretac 
In întinsă'mpărăţie sub o umbră de copac. 

Vulturii porniţi la ceriură, păn la ramuri nu ajung ; 
Dar un vînt de biruinţă se pornesce îndelung 
Şi lovesce rânduri, rânduri în frunzişul sunător, 
Strigăte de-Alah! Alah ! se aud pe sus prin nor. 
Sgomotul crescea, ca, marea turburată şi înaltă, 
Urlete de bătălie s'alungai după olaltă,; 
Insă frunzele-ascuţite se îndde după vînt 
Şi deasupra Romei nâiiă se înclină la pămînt, 
Se cutremură Sultanul.... se degtâptă.... gi pe cer 
Vede luna ce plutesce peste plaiul Eschişer, 
Şi privesce trist la casa Şeihului Edebali. 
După gratii de ferâstră o copilă el zări
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Ce-i zîmbesce, mlădiosă ca o crengă de alun; 
E-a, Şeihului copilă, .e frumăsă Maleatun. 
Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet, 
Că pe o clipă se 'nalţase chiar în raii la Mohamet, 
Că din dragostea-i lumâscă un imperiii se va nasce, 
Ai căruia ani şi margini numai ceriul le cunâsce. 

% 
a 

Visul s&j se'nfiripeză şi se întinde vulturesce ; 
“lară flamura cea verde se înalţă an cu an. | . 
Nem cu nm urmându-i sborul şi Sultan după Sultan. 
Astfeliii țară, după ţară dmm de glorie-i deschid... . 
Pânăn Dunăre ajurge furtunosul Baiazid. 
La un semn, un ţerm de altul, legând vas de vas, se legă, 
Și în sunet de fanfare trece 6stea lui întrâgă, 
leniceri, copii de suflet ai lui Alah, şi Spabhii 
Vin de'ntunecă pămîntul la Rovine în câmpii; 
Respândindu-se în roiuri, întind corturile mari — 
nsă'n zarea, depărtată sună codrul de stejari. 

lată vine-un sol de pace c'o năframă 'n virf de bă ; 
Baiazid privind la dinsul, îl întrebă cu dispreţ: 
„Ce vrei tu 2% , 

„Noi? Bună pace! Şi de n'o fi cu bănat, 
Domnul nostru-ar vr să vagă pe măritul împărat.“ 

La un semn deschisă/i calea, şi s'apropie de cort  - 
Un bătrân atât de simplu după vorbă, după port, 
„Tu eşti Mircea 2% 

„Da "mpărate !* 
„Ai venit să mi ie 'nchini, 

Să nu schimb a ta corână într'o ramură de spini“ 
——nOri-ce gând ai Impărate şi ori cum vei fi sosit, 
Cât sfintem încă-pe pace, ei îţi gic: bine-ai venit! 
Despre partea închinării însă Domne, să ne erţi. 
Dar acu,. vei vrea cu ste şi r&sboiii ca să ne ceri, 
Ori vei vrea, să faci întorsă de pe-acuma a ta cale, 
Să ne dai un semn şi n6ăă de mila Măriei- Tale. — 
De-o fi una, de-o fi alta; ce e seris şi pentru noi, 
Bucuroşi le-om. duce tote, de e pace, de-i răsboi.“ 
—-„Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşei că pot, 
„Ca întreg Aliotmanul să se 'mpedice de-un ciot? 
»O!tu nică visezi bătrâne câţi în cale mi s-aii pus? 
„Totă florea cea vestită a întregului Apus,
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„Tot ce stă în umbra crucii, împărați şi regi s'adună 
„Să dea pept cu uraganul, ridicat de semi-lună ; 
„Sa 'mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, 
„Papa cu a lui trei corâne, puse una, peste alta, 
„Fulgerele adunat-aă contra, fulgerului, care 
„In turbarea-i furtunâsă a cuprins pămînt şi mare. 
„N'ai avut de cât cu ochiul ori cu mâna semn a face, 
„Şi apusul îşi împinse tâte nâmurile 'nc6ce ; 
„Pentru-a crucii biruinţă, se mişcară rîuri— rîuri, 
„Oră din codri r&scolite, ori stârnite din pustiuri, 
„Sguduind din pace-adâncă ale lumii începuturi, 
„Inegrind tot orizonul cu-a lor deci de mii de scuturi ; 
„Se mişcaii îngrozitore ca păduri de lănci şi săbii, 
» Tremura înspăimîntată marea de-ale lor corăbii ! 
„La Nicopoli vădut-ai câte tabere s'au strîns, 
„Ca să stee înainte-mi ca şi zidul neînvins. 
„Când vădui a lor mulţime câtă frunză, câtă &rbă, 
„Cu o ură ne'mpăcată mi-am şoptit atunci în barbă, 
„Am jurat că peste dînşii să trec falnic fără păs, 
„Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs!,. 
„Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi cun toeg ? 
„ŞI purtat de biruinţă să mă 'mpedec de-un moşnâg ? !4 
„=-De-un moşneg da, împărate! Căci moşnegul ce privesci, „Nu e om de rând, el este Domnul Tării- Românesci. 
„Eă nu ţă-aş dori vr'odată să ajungi să ne cunosci, „Nici ca Dunărea să 'nnece spumegând a tale oştă. „După vremuri mulţi veniră, începând cu acel 6spe „Ce din vechi se pomenesce, cu Dariii a lui Istaspe. „Mulţă durară, după vremuri peste Dunăre vr'un pod, „De-a trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod; „Împărați, pe care lumea nu putea să'i maj încapă, „ăă venit şin ţara nostră de-aii cernt pămînt şi apă. „Şi nu voii ca să mă laud, nici că voiă să, te'nspăimînt;: „Cum veniră, se făcură toţi o apă, gun pămînt, 
„Le tălesci că înainte-ţi resturnat-ai val-vârtej „Oştile leite n zale de 'mpăraţi şi de viteji ? 
„Lu te laudi că Apusul înainte ţi s'a pus? „Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-a voit acel apus ? 
„Laurii voiaii să-i smulgă de pe fruntea ta de fer, „A predinţei biruință căta, ori ce cavaler. 
„Ei 2 Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi n&mul! 
»Şi de aceea tot ce mişcă ?n ţara asta, rîul, ramul, „Mi-e prieten numai mie iară ţie duşman este; 

34,166 
3



4 

„Duşmănit vei fi de tote făr â prinde chiar de veste, 
„N'avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid 
„Care nu se 'nfioreză de-a ta fima, Baiazid“. 
Şi abia plecă bătrânul, ce mai fremăt, ce mai sbucium ! 
Codrul clocoti de sgomot şi de arme şi de bucium, 
lar la pola iui cea verde mii de capete pletose, 
Mii de coifuri lucitore es din umbră 'ntunecâsă. 
Călăreţii umplu câmpul şi roesc după un semn 
Şi în caii lor s&lbateci bat cu scările de lemn; 
Pe copite iai în fugă faţa negrului pământ, 
Lăncă scântee lungi în sore, arcuri se întind în vânt; 
Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni, 
Orizonu 'ntunecându-l, vin săgeți de pretutindeni. 
Vijeind ca vijelia şi ca plesnetul qe plâe, 
Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătae. 
În zadar striga 'mpăratul ca şi leui în turbare, 
Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare; 
În zadar flamura verde o ridică înspre 6ste, 
Căci cuprinsă-i de peire şi în faţă şi în coste, 
Căci se clatină rărite şiruri lungă de bătălie: 
Cad Arabii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie; 
În ghenunchi cădeaii pedastri, colo caii se răstornă, 
Cad săgețile în valuri, care şueră se tornă, 
Şi lovind în faţă 'n spate, ca şi crivățul şi gerul, 
Pe pămînt lor li să pare că se nărue tot cerul. 
Mircea însuşi mână 'n luptă vijelia 'ngrozitore, 
Care vine, vine, vine, calcă totul în picidre. 
Durduind soseaii călării ca un zid înalt de suliţi, 
Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţă ; 
Risipite- se 'mprăştie a duşmanilor şireguri 
Şi gonind biruitore, tot veneai a ţării steguri 
Ca potop ce prăpădesce, ca o mare turburată, 
Peste-un c6s păgânătatea e ca pleva vînturată, 
Acea grindin' oţelită înspre Dunăre o mână, 
lar în urma lor se ?'ntinde falnic armia română. 

Exerciţii repetitore 

i) Scolari vor seote (din o parte a bucății de mai sus) 
substantivele neutre articulate, arătând casul fie-căruia, 

2) Asemenea şi cu substantivele nearticulaţe. 
3) Din bucata . . . scolarii vor sedte tâte substan- 

tivele arătând tot ce sciă despre ele.
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Exerciţii de ortografie 

Formele de genetiv şi dativ la. substantivele feminine 
(A se vedea gramatica de clasa IŢI pag...). 

Bizerciţii. Din bucata . . . de la pag. .... scolarii vor scote de o parte substantivela feminine care fac gen. şi dat. în pei“ — „e lor“; apoi de altă parte pe cele termi- nate la gen. şi dat. în „4 „i lore, 

„Compuneri. 
Exerciţii de copiere. 

Drepturile seolarilor, 
(Din regulamentul liceelor. ) 

SCOLARII, 
Art. 259. Scolarii sînt supuşi disciplinei scolare, atât în scolă, cât şi afară din sc6lă, în tot tim- pul cât îi aparţin. 
Ori-ce abateri de la disciplina scolară, atât în scolă, cât şi afară, se pedepsesce conform acestui 

xegulament. 
Art. 260. Dacă părinţii sai tutorul scolarului 

nu locuesce în oraşul unde este se6la, scolarul va, 
trebui să aibă în oraş un: corespondent, conform art. 22 de mai sus, căruia se va adresa tâtă co- xespondenţa privitâre pe scolar. 

"Art. 261. Scolarii sînt datori respect, bună- 
cuviinţă şi ascultare directorului, prefesorilor, ma- 
eştrilor şi tusulor superiorilor lor, atât în scslă, 
cât şi afară din se6lă Ori când un scolar întâl. 
nesce pe ori-care din profesori sai, maeştrii sc6lei, 
este dator să "1 salute. 
„Ori-ce semn de nesupunere sati necuviinţă cătră, 

ori-care profesor sai maestru, în scâlă satu afară, 
din scdlă, se va pedepsi cu severitate.
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Pedepsa o va putea pronunţa chiar profesorul 
sau maestrul faţă de care s'a comis nesupunerea 

sau necuviinţa, comunicând'o când va fi necesar, 
dirigintelui sau directorului pentru a o pune în 
aplicare. - 

Art. 262. Faţă cu camaradii lor din ori ce clasă, 
scolarii trebue să aibă o purtare blândă şi cu- 
viinci6să, cum. se cuvine să fie între fraţi. Ei tre- 
bue să se ajute unul pe altul în tâte împrejură- 
rile, să se iubâscă, să nu aibă certe, să nu se pâ- 
rască. 

Sunt oprite cu severitate cuvintele triviale, ne- 
cuviincise, sau ofensătâre, ocările, batjocurile, 
lovirile şi violențele de ori-ce fel. 

Art. 263 Este cu totul oprit scolarilor a se purta 
cu r6utate, a ocărî sau a maltrata pe ori-cine: 
6meni sau animale, fie în cuprinsul scâlei, fie 
aiurea. i 

Art. 264. Se vor pedepsi cu îndoită severitate 
tâte abaterile cari au de basă minciuna, frauda, 
sau încercarea de a înşela, sub ori-ce formă ar fi. 
Falsitatea caracterului fiind un defect şi vătămă- 
tor şi ruşinos, nu se va cruța nici un mijloc pen- 
tru a se stârpi din sufletul scolarilor. 

Arţ. 265. In afară de sedlă, scolarii sunt datori 
să aibă purtare înţelâptă şi cuviinci6să, ca să nu 
'şi atragă superarea şi disprețul 6menilor. 

Art. 266. Scolarii interni în internatele Statu- 
lui, atât bursieri, cât şi solvenţi, sînt datori să 
se supună regulelor stabilite ds ordinea interidră 
a institutului. 

Art. 267. Scolarii sînt datori să umeze regulat 
la tâte lecţiile şi lucrările clasei lor, nu le este 
permis a se sustrage de la nici una, nici în total, 
nici în parte; ei sînt datori pentru tote. 

Art. 268. Scolarii sînt datori să fie la scâlă îna-
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inte de închiderea porţilor, care se va face la o- 
rele prevădute la art, 44 de mai sus. Ei trebue 
să fie spălați, peptănaţi, cu hainele curate şi. în 
ordine, să aibă tâte recuisitele necesare şi să aibă 
preparate lecţiile şi lucrările scrise ale dilei. 

In timpul de la sosirea până la începerea clasei, 
scolarii nu trebue să strige, să alerge prin cori- 
d6re şi prin clase, să facă stricăciuni. 

Dacă sosesc după închiderea porţilor, trebue să 
se întorcă acasă; pentru orele acelea vor avea 
absenţe nemotivate. Nu le eşte permis a staţiona 
la pârta scâlei şi pe stradele vecine, a se juca sai 
a. alerga pe acolo, nici a petrece timpul prin gră- 
dinele publice saii pe strade până la împlinirea, 
orelor de lase. 

Art. 269. O-dată intraţi în clasă, scolarii sînt . 
datori să stea liniştii fie-care la locul lui, cu a- 
tenţiune la explicări şi întrebări. Sînt interdise 
în clasă convorbirile, ocupațiile străine de obiectul 
lecţiunii, purtarea turbulentă de ori-ce fel. 

Art. 270. După intrarea în clasă, numai este 
permisă eşirea înainte de terminarea orei de lecţie, 
de cât cu permisiunea profesorului şi nu pentru 
mai mult de cât cinci minute. Acestă, permisiune 
vu se va mai acorda celui care se va vedea că o 
cere, în mod sistematic, din-contră, se va pedepsi 
acela care va încerca să abuseze de dinsa. 

Art. 271. Scolarul care, după facerea apelului 
nominal, va pleca pe ascuns din clasă sau din 
sc6lă înainte de terminarea lecţiilor, se va pedepsi 
comptându i-se orele lipsite drept absenţe nemo- 
tivate, fără prejudiciul altor pedepse mai grave, 
cari se vor aplica după apreciarea directorului. 

Art, 272. Scolarii sînt datori să'şi păstreze cu- 
rate şi în bună stare cărţile, caetele şi recuisitele 
lor. Le este absolut iaterdisa introduce în scâlă - 

7
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cărţi străine de materiile de înveţămînt, precum 
şi jurnale de ori-ce natură. 

* 
* * 

Art. 273. Seolazii sînt datori să fie îmbrăcaţi 
simplu şi curat, ei vor fi datori să pârte toţi, făra 
excepţie şi în tot localul şapeă de uniformă ; a- 
baterile se vor pedepsi. Costumul de uniformă este 
asemenea, de dorit să 'l porte toţi. 

Art. 274. Scolarii a căror purtare. ar fi o causă. 
de scandal sai de perversiune pentru colegii lor, 
vor fi eliminaţi după gravitatea casului ; pedepsa 
va pute merge până a eliminarea definitivă din 
scâlă. | 

Art. 275 Scolarii bolnavi de bâle contagi6se nu 
vor fi admişi la lecţii până la vindecare. 

Art. 276. Este oprit scolarilor a sgâria, tăia sau 
strica în oii-ce mod pereţii. giamurile şi w.obilie- 
rul scdlei. Cei culpabili se vor obliga a plăti stri- 
căciunea. şi vor fi pedepsiţi. Dacă culpabilul nu se 
va cunsce, clasa întregă va r&spunde de strică- 
ciunile făcute într'însa. 

Dirigintele va face inspecţiune cât de desă, pen- 
tru a reprima la timp greşelele de felul acesta. 

Art. 277. In dilele prevădute de art. 50, când 
nu este curs după amiadă, scolarii tot sînt datori 
să vină la scâlă. Se va face apelul nominal după 
modul arătat la art. 46 şi apoi se vor face exer- 
ciţii gimnastice şi musica. corală. Scolarii cari vor 
lipsi vor fi notaţi ca absenţi şi la musică şi la 
gimnastică. 

Art. 278. Sînt opriţi scolarii a face atât între 
ei cât şi cu strâinii, schimbări, vîndări sau cum- 
părări de cârţi sau ori-ce alte obiecte ale lor. 
Contravenitorii vor fi pedepsiţi, iar obiectele se 
vor confisca.



39 

Art. 279. Fumatul este cu desăvirşire interdis, 
atât în scolă cât şi afară din scâlă; el se va pe- 
depsi cu asprime, ca o dovadă. de gravă, lipsă de 
disciplină. 

"Art 280. Scolarii nu vor pute petrece în scâlă 
timpul dintre claseie de dimineţă şi cele de după 
amiadi, fără o învoire specială a directorului. A- 
câstă permisiune nu se va acorda de cât scolari- 
lor a căror locuinţă este mult depărtată de scâlă 
sau care ar ave alte motive cari le-ar împedica 
frecuentarea şi numai după aprecierea directo- 
rului. 

Scolarii cari vor fi obţinut acestă permisiune, 
vor trebui să aibă purtare liniştită tot timpul cât] 
petrec în sc6lă, şi să nu deterioreze localul sau 
mobilierul scâlei. La din contra permisiunea se va 
retrage îndată, şi li se vor aplica articolele din 
acest regulament cari pedepsesc purtarea turbu 
lentă şi stricăciunile. 

Art 281 După terminarea lecţiunilor, scolarii 
sunt datori să părăsescă sc6la în ordine, să mergă 
pe stradă liniştiţi, să nu fie sgomotoşi, să nu fie 
brutali sau vecuviincioşi către nimeni. 

Art. 282. Nu este permis scolarilor a visita ba- 
lurile publice, cafenele, tavernele şi alte asemenea 
stabilimente, a participa la întruniri publice, nici 
chiar cu părinţii lor. Locurile de preumblare şi 
grădinile publice le vor pute visita numai - înso- 
țiţi de părinţii, rudele sau corespondenţi lor. 

Ari. 285: Sint cu totul oprite pentru scolari 
jocurile de biliard, de cărţi şi ori-ce joc de noroc, 
în ori-ce loc, fie între dînşii, fie cu persine străine. 

Art. 284. Este strict interdis scolarilor de a forma, 
între sine ori-ce fel de asociaţiuni, sau de a lua, 
parte la cele întemeiate de alţii. Nu le este permis
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de -a publica, articole în foile publice, fie politice, 
fie de ori-ce altă natură. 

Se vor put6 înfiinţa societăţi de lectură puse 
sub conducerea şi privigberea câte unui profesor ; 
pentru acesta va fi necesară aprobarea directo- 
rului. | ă | 

Art. 285. Se vor pedepsi cu îndoită severitate 
greşelile comise cu vedită precugetare, cele repe- 
tate, şi mai ales cele comise prin înţelegere între 
mai mulţi. | 

Exerciţii 
Scolarii vor copia bucata de mul sus. 
Scolarii o vor corija unui altora. 
Scolarii o vor corija din noă după carte. 

Declinarea numelor proprii. 

- (A se vedea gramatica de clasa III primară). 

Pentru Exerciţii. 
Dia Istoria Fanarioţilor de D-l G. I. Ionneseu Gion. 

(D-l Zonescu Gion e profesor la scâla Normală de Institutori din 
Bticuresci. E însemnat prin conferințele cele plăcute şi scrierile sale 
istorice). 

FRAGMENT, 

„„.Şi totuşi, nu era greutate pe care Fanariotul 
să nu o biruie, nu era pedică pe care să n'o sară. 

Ingenuchia, cu mintea, cu punga, cu trupul ani 
de-a lungul; lupta până la, sleirea desăvârşită a 
puterilor cu un fel de desperată plăcere şi chiar 
dacă la urma, urmelor, nu isbutia a se sui măcar 
o dată pe unul din cele două tronuri cătră care 
căscase cu neîntrecută rîvnă, el nu se plângea 
nici nu blestema. Îşi îndeplinise menirea vieţii: 
intrigase pentru tronul Valachiei şi pentru al
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Moldovei ; realisase pe jumătate urarea ce i se 
„adresase de mâşă, de părinţi, de rude, când i se 
disese: să fii Beiu! să fi aoSiizes iz O0iwoofilapaz 
ci Tiis Moldafias ! | 

„O frumâsăii Moldova, dar mai frumâsă'i Vla. 
„chia ; frumâsă'i Polonia, dar mai frumâsă'i Vla- 
„cehia ; frumâsă'i Ungaria, dar mai frumoâsă/i Vla- 
„Chia ; frumos este întreg pămîntul, dar mai fru- 
„mâsă'i Vlachia. Singur Raiul cel din Eden e 
„mai frumos de cât Vlachia Daciei !...“ esclama 
cu esageraţiunile obicinuite ale Orientalilor, într”o 
scrisre adresată Marelui Vornic Constantin Du- 
descu, un Grec deştept şi şiret, Cesare Daponte, 
autorul Bfemeridelor Dace 

Daponte scria, Grecii toţi credeai acelaşi lucru. 
România era frumâsă, şi ademenitore, nesfârşită, 

în bogății, în nuri şi "n fericiri. Era nemuritâre, 
căci suferise totul fără să adormă peniru vecie. 
Turci şi Nemţi, Ruşi şi Tătari trecuseră şi treceau 
într'una peste câmpiile ei şi, cu tot; focul şi pră- 
pădul ce lăsau pe urmă-le, din sînul țerei, ca din 
comori vrăjite, eşiau iarăşi la lumina sârelui grâne; 
turme, stupuri, ciredi, avuţia nesigură a locuito- 
rului, prada viitore a viitârelor r&sbe. 

Până şi numărătorii Băncilor Angliei şi Fran- 
ciei ar obosi socotind milisnele produse din țările 

„române în secolul XVIII, pentru mulţumirea în 
veci nesăturată a 'Turcilor. a Fanarioţilor şi a tu- 
turor bine voitorilor n&mului românesc, cari stor- 
ceau de zor Valachia şi Moldova. 

După cum odinidră Henric IV, cel mai mare 
rege ce a avut Francia, îşi aţintise, prin isbân- 
dele lui Mihai-Vitâzul, privirele lui înțelepte asu- 
pra ţărilor române,—tot ast-fel, acum în anii de 
care vorbim, înmărmurit la vederea atâtor bogății 
care născeau ş'apoi eşiaii din ţeră, Frederic II, cel
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mai mare rege ce a avut Prusia, nea să fie in- 
format despre tot ce se petrecea la laşi şi la Bu- - 
curesci, pentru că, cine scie! îşi dicea adâncul mo- 
nare, Caterina II a Rusiei, Iosif II al Germaniei, 
politica ner6dă a Franciei şi orbirea iremediabilă 

Sultanilor pot produce în configuraţiunea po- 
litică a statelor orientali cele mai neprevedute 
schimbări. 

Exerciţii în clasă şi acasă. 

Scoiarii vor scâte şi vor scrie: 

1) Substantivele proprii masculine, arătând în ce cas stă 
fie-care. 

2) Apoi pe cele feminine. 
3) Scolarii vor declina pe caete 3 substantive proprii 

masculine şi 3 feminine. 

Exerciţii lexice (de limbă). 

Substantive derivate din substantive. 

A Sufixele : ar, aş, îer, ar, îş, et şi îme. 

“! (A se vedea gramat. de cl. III şi IV primară pag. . -). 

Bxerciţii 

Scolarii vor scrie câte 3 exemple cu substantive deri- 
vate de la substantive prin ajutorul sufixelor de mai sus. 

Declinarea Adjectivelor. 

(A se'vedea gramatica de clasa III primară).
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„Pentru Exerciţii, 

Noptea. 
FRAGMENT, 

-— Atât de r&văşite, de r&sturnate, de zăpăcite 
şi de mototolite sunt cărţile, scaunele, caetele de 
note, ţolele vechi, în vdae, în cât ai pute crede 
că tote din prejurul meu, însufleţindu-se, s'au îm- 
b&tat, si-au dănţuit, până când au cădut leşinate 
unele pe masă, altele pe pat, altele spândurate 
în pirânele cuerului, şi câte-va în mijlocul casei. 
Numai praful galben şi gros care înfăşură odaea 
co pojghiţă neîntreruptă, dovedesce în ce linisce 
de cimitir se odihnesc tâte lucrurile, între tavanul 
cu grindi negre şi cărămidile reci de pe jos. 

E moină. Ştreşinile picură sfredelind încet şi 
adânc zăpada albă şi luci6să. In depărtare abia 
saud cocoşii vestind medul nopţii. . - 
Zgomot trecetar şi trist. Tăcerea şi-a încheiat 

6răşi edihna sa, ca şi cum ar pregăti lumii o li- 
nisce eternă. Dr povestea streşinilor se mai aude 
îndrugând atâta melancolie în acelaş cântec mo- 
noton, şi acelaşi „pic, pic, pic,“ lipicios, mâle şi! 
metalic. In gura sobii câte-va lemne ai pâlpâit, 
sau încins, ai crăpat, s'au îndoit, ai cădut, sai 
sfârâmar, şi n'a mai rânas de cât o grămădue de 
Jeratie pe d'asupra căreia tresare câte odată ca o 
vâpae slabă şi albăstrie. Cărbunii se închid şi se 
deschid ca, nisce ochi de aur, sub cămaşa lor de 
scrum gălbiu, | 

„Noptea scurtâză vederea, îmbrobodind ochii cu 
adîncul întunericului: nâptea... urechile aud cree- 
vul, îl ascultă, îl pîndesc, şi amestecă, nu sciu în 
ce parte a omului, ceea-ce îi spune capul cu bă- 
tăile regulate ale inimii. 

?p o



44 

„Neptea sârbe sgomotul nesuferit al trăsurilor,. 
ocările dobitocesci ale 6menilor, convorbirile lor 
indiferente, rele, copilăresci, venin6se, şi adârme 
sufletele chinuite ale ambiţioşilor, amuţesce gura 
flecarilor ş'atâ'or oratori cari s'asâmănă unii cu 
coţofenele ce-ţi împue urechile, alţii mai serioşi 
la glas, cu morile odorogite, alţii mai artişti, cu 
un studiu fără căpătâiu cântând pe un clarinet 
vechiu. | 

„Nâptea, nu mai vedi salutările înţepate ale 
Omenilor mari, nici moţăitul prefâcut al cocâne- 
lor; nu mai simţi nici acele stringeri de mână 
cari tear vinde pe doi lei, p'o vorbă de spirit, pe 
mulțumire personală deo elipă. 

„Stomacul a râşnit o di întrâgă, gura -a cleve- 
tit, picidrele au purtat greutatea trupului, mânile 
au bănănăit, luându-se după gură, creerul a ars 
pentru nisce idei vagi, uşurele, negurâse ca o 
lampă cu gaz prost care face fum mult şi puţină 
lumină ; vedi bine, dar, că după lupta zadarnică 
a qilei, nâptea e o bine-facere, o odihnă indife- 
rentă şi dreptă pentru furnicarul lumii. Nâptea, 
în dreptatea, ei neîndurată, adorme viâţa şi dobo- 
rând-o mai jos de bestie, o reduce în starea li- 
niştită a pietrelor. 

Exerciţii în clasă şi acasă. 

Scolarii vor afla şi vor scrie pe caete: 
1) Adjectivele însoţite de substantive arătând casul, ge- 

nul şi numărul fie-căruia, j 
2) Vor declina 2 substantive cu adjective puse în urmă, 

saii înainte,
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Exerciţii de limbă. 

Adjective derivate din substantive. 

Sufizele : os, iii, atic, eț, uţ, ac. 

(A se vedea gramaticile cl. III gi IV). 

Exerciţii : Din bucata: „Nâptea“ scolarii vor alege câte 
5 substantive şi vor forma cu ele adjective prin ajutorul 
sufixeler de mai sus. ! i 

Exerciţii de punctuație. 

Punctul şi virgula ; 

(A se vedea gramatica de clasa IV primară). 

Exerciţii. 

Din bucata...,. de la pag.... scolarii vor scâte frasele 
în care se va afla semnul (;) şi le vor serie pe cast. 

Exerciţii de copiare. 
__ (Din regulamentul lieeelor). 
DATORIILE SCOLARILOR (continuare). 

Art. 286. Absenţele scolarilor provenite din ca- usă de forţă majoră, trebue să fie justificate prin 
scris6re din partea părintelui, tutorelui sau co- 
respondentului, care să arate causa abserţei din 
dilele şi orele cuvenite. Acestă scrisore se va pre- 
sinta, directorului sai dirigintelui, care va, aprecia. 
motivele, şi le va admite sai nu ;.în acest din 
urmă cas absenţa se comptâză ca nemotivată şi - 
se ţine în sâmă pentru stabilirea notei de frecuen- 
tare conform art. 65 din acest regulament. 

Motivările absenţelor vor trebui presintate cel, 
mult până în „trei dile, după ce au fost făcute; . 
cele venite mai târdiă nu se vor primi..
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Art. 287. După doue absenţe nemotivate scola- 
rul se va pedepsi cu o oră de arest. 

Art. 268. Dacă un scolar, fără să însciinţeze şi 
fâră să justifice absenţele sale, lipsesce în cursul 
unui bimestru de la tote lecţiile timp de o septă- 
mână, ori de la un singur obiect 8 ore. el se va 
considera ca retras din sc6lă. Acestă măsură se 
va aduce la cunoscinţa părintelui, tutorelui sai 
corespondentului prin scris6re din partea dirigin- 
telui. 

Aceştia vor putea cere reînscrierea scolarului, 
arătând tot de o-dată şi motivele absenţelor făcute 
de dînsul. 

Cererea de reînscriere trebue presintată de cătră 
părinte, tutor sau corespondent, în persână, în 
timp de o s&ptemână cel mult din diva când a 
primit scris6rea diriginteiui. 

Petiţiunea va fi supusă directorului, care va a- 
precia motivele invocate, şi le. va admitu sau le va 
respinge. În acest din urmă. cas, scolarul rămâne 
eliminat şi se va şterge din catal6ge, iar partida 
sa din matriculă se va închide. 

Art. 289. Când în cursul anului scolar un elev 
a ajuns să aibă un număr de âbsenţe nemotivate 
care, în puterea art. 65 din acest regulament, îi 
dau o notă la frecuentare egală sau inferidră lui 
3, el se va elimina de drept până la finele anu.- 
lui scolar, de 6re-ce după art. 77 din acest regu- 
lament el este repetent de drept. 

„Art. 290. Când un scolar, din causă de bâlă 
justificată cu certificat medical, admis de director, 
este silit să nu frecuenteze cursurile scolei un timp 
mai îndelungat, el pâte. cere, şi directorul pote 
aproba, ca la finele fie-cărui bimestru sa fie supus 
la probe orale, scrise şi estemporale, asupra ma- 
teriilor trecute în acel bimestru, şi că notele ob.
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ţinute la aceste nrobe să fie trecute în catalâue 
şi în matricălă şi să compteze la promoțţiune. 
„Art. 291. Tot-d'a-una când numsrul absenţelor 

nemotivate ale unui scolar se măresc şi ameninţă 
situaţia scolarului, profesorul diriginte este dator 
să încunosciinţeze pe părinte, tutor sau corespon- 
dent, prin notă serisă, şi să'i pună în cunoscinţă 
consecinţele ce pot avea pentru scolar acele absențe. 

„Art. 292. Ori-ce abatere de la datoriile impuse 
seolarului constitue o infracţiune disciplinară şi 
se pedepseste după gravitatea vinei cu urmet6- 
rele penalităţi : 

a) Admonestarea în particular ; 
b) Admonestarea în clasă ; 
c) Admonestarea, făcută, de director în clasă ; 
d) Arestul pentru un timp mai lung de trei ore; 
e) Scăderea notei la purtare; 
f) Eliminarea din sc6lă până la 6 luni; 
9) Ehminarea pe un an din scâlă şi din tâte 

scolile de acelaşi fel din ţară. 

Art. 293. Pedâpsa arestului se va face într'o ca- 
meră a sc6lei, unde scolarul va fi ţinut a sta singur. 

El va putea să se aplice pentru una, două sau 
trei ore; scolarul însă nu. va trebui să fâcă într'o 
Qi mai mult de o oră de arest; dacă pedepsa e 
mai mare eu se va face în mai multe dile con- 
secutive. 

In timpul arestului, scolarul va trebui să facă 
asupra uneia, din materiile clasei, o lucrare îu scris 
căreia se va da notă şi acestă, notă va compta 
în catalog. 

Pedpsa arestului nu se va putea aplica unui 
scolar pentru mai mult de 12 ore în cursul ace- 
leiaşi luni.
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Pedpsa arestului când e aplicată unui scolar 
mai mult de cât de două ori într'un an, aduce 
după sine şi o scădere a notei la purtare de câte 
0,10 pentru fie-care dată când s'a aplicat arestul. 

Ari. 294. La începutul anului scolar fie-care 
scolar va avea, la purtare nota 10 care i se va men- 

„ține tot anul, şi va figura ast-fel în promoţia sa, 
dacă nu i-a fost nici o-dată scădută din causa de 
rea purtare. 

Scăderea, notei la purtare se pâte face cu câte 
una sau de o-dată mai multe fracțiuni de 0.10. 

Art. 295. In timpul eliminărei până la 6 luni, 
scolarul este dator, în ultimile dile ale fie-cărui 
bimestru, în tot timpul cât dureză eliminarea, să, 
se presinte la scâlă pentru a fi interogat, oral, 
extemporal şi în scris asupra materiei trecute în 
cursul acelui bimestru la tâte obiectele. 

Notele ce va dobândi i se vor trece în catal6ge 
şi în matricolă, ca note bimestriale. 

Acestă pedâpsă aduce după sine o scădere a, 
notei de purtare de 0.50 pentru fie-care lună sau 
fracțiune de lună, de cât dureză eliminarea. 

Art. 296. Pliminarea pe un an din şeâlă şi din 
tote scolile de acelaş fel ale ţărei, prevădute la 
lit. g a art. 292, aduce după sine ştergerea şco- 
larului din catal6ge şi. închiderea partidei lui în 
matricola sedlei. El nu va fi admis la examenul 
de promoţiune de la finele anului şcolar, atât la 
Iunie cât şi la Septembrie, nici în veri-o scolă pu- 
blică, nici ca preparat în particular, ci va fi de. 
clarat repetent de drept, shiar prin faptul apli- 
cărei pedepsei. 

La Septembre următor el se va putea înscrie 
"ca, repetent în aceeaşi clasă, într'o scolă publică 
de acelaşi fel, nu însă în acea din care a fost e- 
liminat şi cu observarea art. 4 din acest regulament.



Art. 297. Ori-ce pedepsă pronunţată în contra 
unui scolar se consemnâză în f6ia lui personală. 

Ari. 298. Când un scolar se face vinovat de mai 
multe ori de aceeaşi vinâ, în locul pedepsei ce i s'a a- 
plicat la primele dăţi i se va aplica alta mai mare. 

Art. 299. Ori-care profesor sai maestru al sc6- 
lei pâte pronunţa contra unui scolar pedepsele de 
la lit. a, 9, c, d. şi e, de la art. 292 de mai sus. 

Un profesor sai maestru însă nu va putea aplica 
aceluiaşi scolar pedepsa arestului mai mult de cât 
pentu 4 ore 'într'o lună ; iar asupra notei de la 
purtare, nu va pute pronunţa o scădere mai mare 
de 0,20 într'un an scolar fie într'o dată, fie în 
dou€ rînduri câte 0,10. Dacă ar fi trebuinţă deo 
pedepsă mai mare, profesorul sai maestrul ori 
referă îndată casul dirigintelui sai directorului, 
ori aplică una din pedepsele ce are la disposiţie ; 
şi lasă ca dirigintele sau directorul să aplice alta 
mai severă, de vor crede de cuviință. | 

bedepsa arestului se aplică de diriginte sau di- 
rector, încunoscinţat de profesorul sai maestrul 
care a pronunțat-o ; scăderea nâtei de purtare se 
face de director, după încunoscinţarea scrisă ce 
i face profesorul sau maestrul. 

% - % 

Art. 800. Directorul şi sub-directorul internatu- 
lui pote aplica scolarilor interni, pentru abateri 
comise în internat, afară de pedepsele ce va, avea 
drept să aplice în puterea regulamentului inter- 
natelor şi scăderea notei la purtare. 

Acestă scădere pâte merge până la 3,00 pentru 
director şi până la 1,50 pentru sub-director în 
cursul unui an scolar, fie într'odată, fie în mai 
multe rînduri. prin una sai mai multe fracţiuai 
de 0,10. Acestă scădere se va face de director 

34.166, 4
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pentru pedepsa pronunţată de sub-director, după 
încunoscinţarea scrisă a acestuia. 

Ari. 301 Dirigintele pâte aplica pedepsele de 
la lit. a, d, c, d, şi e de la art. 292, însă arestul 
până la 6 ore într'o lună, iar scăderea notei la 
purtare până la 1,50 întrun an, fie într'o-dată, fie 
în mai multe rînduri, prin una sau mai multe 
fracțiuni de 0,10. 

Art. 302. Directorul pote aplica ori-care din pe- 
depsele de la lit. a. d, c, d, e, 7, de la art 2%, 
însă scăderea notei la purtare până la 3,00 într'un 
an, fie într'o-dată, fie în mai multe rînduri prin 
una sau mai multe fracțiuni de 0,10. 

Art. 308. Pentru abaterile cari ar putea cere 
aplicarea pedepsei de la lit. g, art. 292, direeto- 
rul convâcă de urgenţă consiliul scolar care va 
decide. | 
“In cas de urgenţă, directorul exclude provisoriu 

pe elevul vinovat, şi convâcă consiliul scolar pen- 
tru a se pronunţa daca trebue sau nu să se aplice 
excluderea pe :nai mult de 6 luni. 

Eliminarea pe mai mult de 6 luni se comunică 
şi inspectorului-general împreună cu motivele. 

Ari. 304. Pentru pedâpsa eliminării definitive 
din scâlă şi din scâlele ţerii, cel condamnat are 
dreptul de recurs la minister contra hotărîrii con- 
siliului scolar. Mivisterul va decide după, ce va cere 
referinţe de la director. 

Art. 805. Dacă un scolar a avut în cursul anu- 
lui scăderi din nota de purtare, care i-au redus 
acâstă notă la 5 şi dacă ar fi'locul a i se mai 
aplica aceeaşi pedepsă, aşa că el ar r&mâne re- 
petent, după art. 75—77 şi 79 de mai sus, scă- 

- derea notei de purtare sub 5 nu se mai pâte face 
de cât de consiliul scolar, convocat de director 
pentru acest scop.
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Arl. 306. Despre aplicarea veri-uneia din pedep- 
'sele de la lit. d, e, f. g de la art, 292, se vor a- 
visa îndată de cătră diriginte, părinţii, tutorul sai 
corespondentul scolarului. 

Art. 307. Când un scolar părăsesce scâla în urma 
pronunțării veri-uneia din pedepsele de la lit e, 
f, g, de la art. 292, în certificatul cei se va libera 
se va menţiona acea pedâpsă şi se va arăta dacă 
scolarul are sai nu dreptul de a se înscrie în altă 
scâlă sau de a trece examenul de promoţiune, şi 
pe cât timp anume. 

Art. 308. Dacă, unui scolar i s'a aplicat o pe- 
depsă şi dacă după aceea, în timp îndelungat, el 
„nu a mai primit nici o altă pedepsă şi a dat do- 
vedi evidente de bună-voinţă de a se îndrepta şi 
de aplicare la studiu, consiliul scolar, după pro- 
punerea directorului şi consimţimântul diriginte. 
lui, va putea radia pedepsa, adică să o anuleze 
în condica disciplinară şi în matriculă prin câte 
o menţiune specială, | 

In acest cas, situaţia scolarului redevine ceea-ce 
ar fi fost dacă nu i sar fi aplicat pedepsa de loc. 

Hotărtrea consiliului scolar, ca să fie valabilă, 
trebue să fie aprobată de minister pentru pedep- 
sele de la lit. g, de la art. 292, şi de inspectorui- 
general pertru cea de la lit. f. 

Pronumele. 

Pron. personale. Gen. Număr. Persmă. Declinare. 

(A se vedea gramatica de clasa TII primară.)
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De adaus. 

+ - Wxemple. 

Pentru Dativ. 

eng Plural 

  

  

  

| 

a - o | a b e 

Pers. Î. mie mi îmi ci noăă ni ne 
Pers. 11. ţie gi îţi voiă vi ve 
Pers. III li (ei) i îi” lor le le (1) 

| Pentru negbusati V. 

Singular | Phra 

a b ce a b e 

Pers. I. mine mă — | noi ne — 
Pers. IÎ. tine te — voi vă 

R
i
 

Pers. IL. el, ea (sine); Lo;îl,(se)) ei (ele) i, le 

> d  REGULE. 
7 Pronumele personale ai la dativ gi acusativ singular şi 

plural 3 forme: a) forma întregă; b) forma scurtată; c) 
fori a întonată, 

i . Pronumele scurtate se l6gă de alte vorbe prin linidră sai 
| apostrof. Ex. L-am vădut. Dă-mi-o. M'am retras la ţară. 

| Tmoă plac cărţile. | 
i Pronumele scurtate de dativ unindu-se cu substantivul 
1 îns sai însă dai pronumele compuse. Ex. Ei însu-mi, ea, 
N însăşi, noi îngi-ne, ele înse-le. 

Pentru Exerciţii gramaticale şi pentru recitări. 
aa. 

oi Tiganul cinstit, 
| Sarat [ - 

. Vr'o câţi-va ţigani odată, 
Printr'un loc, când-va ?ntr'un an, 
Cum mergeau prin zori de diuă 
Ved pe-un gard un biet curcan;
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Şi de-odată se opresc, 
Se gândesc se resgândesc, 
Celui mai bătrân grăesc : 
— „Aulei, tată Vişan, 
„Vedi cel gard pe cel curcan ? 
„Vedi ce bun e şi ce mare? 
„Bre, că bun e de mâncare!“ 

Dar bătrânul de Vişan, 
Cum se uită la curcan, 
Şi, pe gard cum stă, privindu-l 
Şi cu ochii cântărindu-l 
Dice: - 

—„Uit'te om nebun ! 
„lasă curca n6ptea n drum!!... 
„De sat... satu-i, nu-i pădure, 
„Dar se pote să-i-o fure; 
„Că ce vrei, de?... sînt nevoi... 
„Mai bine-am lua-o noi...% 

Cel bătrân aşa vorbesce ; 
Dar un altul, cum gândesce, 
Dice: | 

—,„Dar n'o fi păcat 
„Să-l luăm noi ne'ntrebat 
„Mai vîrtos că s'o 'ntîmpla 
„Să te vagă cine-va ?% 
“Dar bătrânul îi r&spunde : 
—pCe vorbesci ?! Păcat?! De unde!! 
„N'are cum mai fi păcat, 
„Căci îi spunem că-i vânat. 

— „Dar de-o dice că e curcă? 
— „Dice curcă, ba necurcă !! .., 
„Ce-o tot; ţii într'una furcă ? 

„Dacă-i curcă 
„Ce se 'mcurcă 

“„Tocma ?n zarea zorilor 
„N calea vânătorilor ? !& 

— „Apoi dar, tată Vişan, 
„Ce mai dici de cel curcan:?
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„Să-l luăm, să nu-l luăm, 
„Oră pe gard să nu-l lăsăm ?% 

Deci bătrânul ce să facă ? 
Dacă vede că-l întrebă, 
Dice : 

— „Aici e altă trebă! 
„Ei se tem de vr'o ruşine 
„ŞI dai greul tot pe mine“. 

Dar fiind el om cuminte 
Caiă 'n lături şi "nainte 
Şi sfârgesce "n trei cuvinte ; 
Căci respunde: 

—„D'apoi ei 
„Ce să dic şi ce să vrei?!... 
„Nu mai umblu cu 'ndemnate 
„Să mă ?ncare şi de păcate 

„Il luaţi 
„Ori nu-l lăsaţi, 

„Numai partea mea cătaţi 
„Să mi-o faceţi părălesce 
„Ca să-mi cumpăr nisce pesce. 
„Om bătrân... ar fi păcat 
„Să mănânc ei de furat“. 

N 

TA. D. Speranţiă. 

Exerciţii în clasă şi acasă. 

Scolarii vor seste din bucata de mai sus: 

1) Pronumele personale, arătând casul fie-căruia, 
2) Numai pronumele lungi şi scurte de dativ, arătând 

în ce cas sînt, 
3) Numai pronumele lungi şi scurte de acusativ, arătând 

în ce cas sînt, 
4) Scolarii- vor învăţa să reciteze anecdota de mai sus 

pe roluri. 

Cele-l-alte feluri de pronume. — Declinare. 

(A se vedea gramatica de clasa III primară).



  

| 

Pentru Exerciţii. 

Amintiri din copilărie. 
(de 16n Creangă, fecior de țăran, născut în Humulești, în judeţul 

Neamţu. El a scris poveşti populare, într'un stil uşor şi priceput de 

ori cine. A murit la laşi în anul 1889). 

FRAGMENT. 

„.„„Nu sciu alţii cum sunt, dar eu, când mă gân- 
dese la locul nascerii mele, la casa părintescă, din 
Humuleşti, la stâlpul hornului, unde lega mama 

„0 sfâră cu motocei la capăt, de crăpai mâţele ju- 
cându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de 
care me ţineam, când începusem a merge copăcel, 
la cuptorul, pe care mă ascundeam, când ne ju- 
cam noi băeţii de-a mijârea şi la alte jocuri şi Ju- 
cării pline de hazul şi farmecul copilăresc, par'că- 
'mi saltă şi acum inima de bucurie! Şi, Domne, 
frumos era pe atunci, căci şi părinţii şi fraţii şi 
surorile "mi erau sănătoşi, şi casa 'mi era îndex- 
tulată, şi copiii şi copilele megieşilor erau de-apu- 
rurea în petrecere cu noi, şi tâte îmi mergeau 
după, plac, fară l6c de supărare, de par'că. era 
tâtă lumea a mea! 

Şi su eram vesel ca vremea cea bună şi ştur- 
lubâtic şi copilăros ca vîntul în turbarea sa. 

Şi mama, care era vestită pentru năsdrăvăniile 
sale, îmi dicea cu zîmbet uneori, când începea a 
se ivi sorele dintre nori după o plâe îndelungată: 
„Eşi, copile cu părul balan, afară şi ride la s6re, 
dor s'a îndrepta vremea“. şi vremea se îndreptu 
după rîsul meu....: | 

Scia, vedi bine, sârele, cu cine are de-a face; 
căci eram feciorul mamei, care şi ea cu adevărat 
scia a face multe şi mari minunăţii: alunga nourii
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cei negri de deasupra satului nostru. şi abătea 
grindina în alte părţi, înfigând toporul în pămînt 
afară, dinaintea uşei ; închega apa numai cu două 
pici6re de vacă, de se încrucea lumea de mirare; 
bătea pămîntul saă păretele sai vr'un lemn. de 
care me păleam la cap, la mână sau la picior, 
dicând : „Na, na!“ şi îndată-wmi trecea durerea... ; 
când vuea în sobă tăciunele aprins, care se dice 
că face â vînt şi vremea rea ; sau, când ţiuia tă- 
ciunele, despre care se dice că te vorbesce cine- 
va de răi, mama îl mustra acolo, în vatra focului, 
şi-l buchisa cu cleştele să se mai potolâscă duş-: 
manul ; şi mai mult decât atâta: o lâcă ce nuii 
venea mamei la socotâlă căutătura mea, îndată 
pregătea, cu degetul îmbălat, puţină tină din zol- 
bul adunat pe opsasul încălţării ; ori mai în grabă 
lua funingene de la gura sobei dicând: „Cum nu 
se di6che călcâiul sau gura sobei, aşa să nu mi 
se didche copilaşul !* şgimi făcea atunci câte-un 
benchiu în frunte, ca, să nu-şi prăpădâscă odorul !.. 
şi altele multe încă făcea. | 

Aşa era, mama în vremea, copilăriei mele, plină 
de minunăţii, pe cât mi-adue aminte; căci braţele 
ei m'aii legănat, când îi sugeam ţiţa cea dulce şi 
me alintam la sînu-i gângurind şi uitându-mă în 
ochi-i cu drag! Şi sânge din sângele ei şi carne 
din carnea ei am împrumutat; şi a vorbi de la 
dânsa am învâţat; iar înţelepciunea de la Dum- 
nedeu, când vine vremea de a pricepe omul, ce-i 
bine şi ce-i r&ă. - 

Dar vremea trecea cu amăgele şi ei cresceam 
pe nesimţite ; şi tot alte gânduri îmi sburai prin 
cap şi alte plăceri mi se deşteptau în suflet; şi 
în loc de înțelepciune, mă făceam tot mai neas- 
tempărat şi dorul mei era acum nemărginit ; căci 
sprinţar şi înşelător este gândul omului, pe ale
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, 
căruia aripi te pârtă dorul necontenit şi nu te lasă 
în pace, până ce intră în mormînt! 

Insă vai de omul, care seiea pe gânduri! Uite, 
cum te trage pe furiş apa la adânc; şi din ve- 
selia cea mai mare, cadi de o-dată în urâci6sa în- 

Exerciţii în clasă şi acasă. 

Scolarii vor afla şi vor serie pe caete: 

1) Tâte pronumele cunoscute afară de cele personale, a- 
r5tând casul fie-căruia. 

2) Scolarii vor declina în scris pronumele: cine, nimene, 
fie-care, dla, aia, ce, 6st. 

Exerciţii de ortografie. 

Litera mare. 

(A se vedea gramatica de c'asa III primară). 

Exerciţii. 

Din „Răzvan şi Vidra. 
de D-l B. Petriceicu Hasdeii, născut în Basarabia, la anul 1836. I 

profesor la Universitate şi Directorul Archivelor Statului. A scris 

mult în literatură, în istorie şi în filologie. Scrierile lui sînt clare, 

bogate şi cu multă măestrie întocmite. Posedând cunoscinţe enciclope- 

dice, n'a rămas gen de activitate în care D-l Hasdeă să nu-şi fi ilustrat 

numele. Figura bătrânului savant va străluci ca un luceafăr luminos 
în ogorul sriinţei, alături de figurile celor mai mari Omeni ai lumei). 

Fragment din Cântul II. 

„RESBUNAREA“, 

TĂNASE 

„„„„Urmăză, frate Răzvane! Mai vorbesce! Mai vorbesce!.. 
Focul cuvintelor tale m'alină, mă răcoresce !
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Sînt vorbe de sus, băete, iar nu de-un om pămînten... 
O Dâmne! Să €să tocmai dintro gură de [igan!. 

VULPOIU (de departe) 

Căpitane! Căpitane'! 

RĂZVAN 

Ce veste ? 

VULPOIU (târînd după dînsul pe Sbierea) 

O caracudă ! 
Am pescuit'o acuma pe-uscat fără multă trudă... 

RAZVAN 

Shbierea ? In mânile mele ? 

SBIEREA 

Chiar Răzvan !.. Vai!.. Sînt 
4 topit!.. 

TĂNASE 

Te cunosc şi ei pre-bine! 

SBIEREA (câdând în genuchi) 

Şi dumnsta ?.. Am murit!.. 
Sfinte Petre ! Sfântă Ana !.. Mucenice Spiridâne!.. 
Scăpaţi-mă din peire!.. O să vă dai trei icne, 
Tot de-aramă poleită cu aur... saiă cu argint!.. 

VULPOIU 

Drace! Nu scieam eă singur cam pus mâna chiar pe-un 
sfint ! 

L'am găsit în drum la stînga, într'o căruţă stricată ;. 
De gras ce'l vedi, de departe mi se păru căii o râtă; 

„ Dar fiind că vrea să fugă, îi dădui un bobârnac, 
Și simţii atunci de-aprâpe căn râtă “i ascuns un sac.
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Deci acuma, căpitane, poţi săi dai r&vaşi la dracul, 

Că tot ce-a fost bun întriînsul, nu mai este: iată sacul!.. 

SBIEREA (frîngându-şi mâinile) 

Taleri trei mii patru sute cincă-deci şi şepte gun ort!.. 

Sînt perdut!... Pre sfântă Troiță! Maică precistă !... Sînt . 
mort | 

TĂNASE 

Daţi-mi cine-va-şi o armă, căci poftese cu pofta mare 

Siii număr, tot unul-unul, vro dece mii pe spinare! 

RĂZVAN 

Eu 'Ţigau, şi iată cine se laudă căi Român... 

Fraţalor ! Priviţil bine: eii sînt rob, dînsu'i... stăpân !.. 

mot 
Stăpân ?.. , . 

Exerciţii de limbă (lexice). 

Substantive derivate de la adjective. 

Sufixele : ime, 6lă, 6ță, ură, tate, eţe, ie. 

(A se vedea gramatica de cl. III şi IV-a). 

, 

Exerciţii. 

„Scolarii vor forma câte 4 substantive derivate cu fie-care 

din terminaţiunile de mai sus. 

Y 

Numeralul, Declinarea lui. 

(A se vedea gramatica de clasa III primară).
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De adăugat. 
Exemple 
La întrebările : 

Câţi ? Câte. 
(N. Cardinale). 

La întrebările : La întrebările : 

al câtelea ? a câtea ? | Câte câţi 2 Câte câte? 

(N. Ordimale). (N. Distributave). 

  

  

a aa | a A Unu, una i Întâiul, întâia | câte unu, câte una 
doi doiă JAI doilea, a dotia| câte cinci 
trei etc. |Al treilea, a treia | câte dece 
Qece,  doiă-deci A) decelea, a decea | câte o mie 

o sută „Al sutelea, a suta ete. 
o mie. i etc. | 

„La întrebările: La întrebarea : 
De câte ori? . Cât? Cum? 

(N. Multiplicative) | (N. Proporţionale). 

| 
  

o dată simplu 
de două ori (îndoit) dublu - 
de 10 ori intreit, 
de 100 ori îndecit. 
de 10000 ori. -. însutit. 

Pentru Exerciţii. 
Din „Boeri şi Cioeoi“ 

FRAGMENT, 
PN 

ACTUL «i O 
Acelaşi decor, ca la actul ântâi; pe păretele din fund însă sa vede 

portretul împăratului Nicolae. 

SCENA 1. 
+, 

„„„IApăcescu. — (resturnat pe canapea) Cu mila, lui 
Dumnedei, eu şătrarul Lipicescu, eată m&'s eşit 
din taraful ciocoilor, s'ajiuns secretarul, omul de 
încredere al Ministrului... Ian să vedem câţi
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bani "mi-ai intrat în pungă de un an şi mai bine, 

de când boerul e la. cârma ţărei ? (desfăşoră o listă 

lungă) Frumos pomelnic ! (citesce) „800 de galbeni 

de ia comisul 'Trufandaki, pentru-ca să'l rânduim 

ispravnic la Hirlăă ; 500 de galbeni de la pitarul 

Slugărică, pentru ca să'l numim viţagă în Jâşi: 

750 de galbeni în naht şi mai multe giuvaeruri 

şi argintării găsite asupra hoţului Grozan, prins 

în codru Vasluiul; 37 de galbini, 14 irmilici, 8 

carbâve şi ceva mărunte, de la un căpitan de 

rohatcă, pentru nisce jafuri făcute țăranilor ce 

aduc provianturi în oraş; 280 de galbeni, 50 de 

merţe de org, 4 putini de brângă, 7 stoguri de fîn 

şi dou bolobâce de vin din viile lui Vidraşcu 

ot Odobesci, de la hadgi lani Marathonopulos, po- 

sesorul moşiei Ilarmul, pentru ca să respingă jalba 

locuitorilor dată în potriva lui; 600 de galbeni 

de la jidanii pitari, pentru ca să li se învoească 

a vinde mai seump pânele fâcute cu fâină aprinsă; 

900 de galbeni de la jidanii casapi, pentru ca să 

li se posvolescă tăerea vitelur bolnave; 1500 de 

galbeni de la oteupeicul vămilor şi a pavelelor: 

480 de galbeni şi o sută de tistele, de la apaltul 

cărţilor de joc; 7200 de galbeni de la mai multe 

feţe, pentru deosebite posturi şi cinuri ; adică 

14,522 de galbeni, 14 irmilici, 8 carbâve şi ceva 

mărunte peste tot, bani în naht, pe care îi am 

depus la Leiba Kana, pretinul meu“. Alte veni- 

turi: Am împosesuit; moşia boierului, Hîrjăbenii. 

cu 3000 de galbeni pe an; însă posesorul este ţi- 

nut a'mi număra mie, şatrariul Nastasaki Lipi- 

cescu câte 600 de galbeni pe an, drept filotim. 

Am primit tâte căsturile 'naite pe 5 ani, scădân- 

du-se dobânda banilor câte 2 la sută... adică nu- 

mai 1 si jumătate; dar am socotit de cuviinţă a 

trece 2 socoteli, după cum m'ai sfătuit Leiba
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Kana. Ce s'au cheltuit? (citesce) „250 de galbeni 
pentru o masă dată domnilor consuli, când sau 
rînduit boerul Ministru“. (voibit) Am trecut în 
socotelă 350 de galbeni. (citesce), „Pentru un bal 
gala dat de sfintul Neculae şi la care aii asistat 
Măria Sa Vodă, 400 de galbeni“. (vorbit) Adică 
580 de galbeni. (citesce) „Pentru 6 caretă cu ro- 
ule poleite telegari unguresci, falituri şi livrele, 
840 de galbeni“. (vorbit) Adică 960 de galbeni; 
şi cele l'alte şi cele-l-'alte. Astfel 'şi umflă guşa 
cine “i cu cap, cu prevedere şi cu credinţă câtre 
stăpân... Cine vine?... Ha! stolnicul.... avem o 
răfueală împreună... 9 

Exerciţii în clasă şi acasă. 

1) Scolarii vor scote tote numeralele şi le vor aranja în- 
trun tabloă după modelul de mai sus. 

2) Scolarii vor declina: unu, una, doi, două, sută, mie. 
3) Scolarii vor resuma bucata de mai sus. 

Exerciţii de limbă. 

Adjective derivate de la adjective. 

Sufixele : uf, îșor, el, îcel, îcă, or. 
(A se vedea gramatica de clasa IV primară pag... .) 

Exerciţii. 

__ Din bucata: „In Nirvana“ scolarii vor seste adjective şi 
vor forma altele noi ca sufixele de mai sus. 

Exerciţii de punctuație. 

| Dou€ puncte. 

(A se vedea gramatica clasa IV primară). 

Exerciţii. Din bucata de citire de la pag. 63 scolarii vor 
scote frasele în care se găsesce semnul (:) şi le vor scrie 
pe caete.
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Exerciţii recapitulativ. 

„In Nirvana. 

o FRAGMENT. 

Sînt peste dou&-deci de ani de atunci. Locuiam 
într'o casă unde trâsese în gazdă un actor, vara 
divector de teatru în provincie. Stagiunea migrării 
actorilor se sfârgise : era tâmnă, şi aceste pastri 
călătore se 'ntorceau pe ia cuiburile lor. 

V 6dându-mă că citeam într'una, actorui îmi dise 
cu un fel de mândrie: 

„Îţi place să te ocupi cu literatura... Am şi eu 
ua băeat în trupă care citesce mult; este forte în- 
veţat, scie nemţesce, şi are mare talent : face 
poesii ; nea făcut câte-va cuplete minunate. Eu 
cred că ţar face plăcere să-l cunosci“. 

Şi mi povesti cum găsise într'un otel gin Giur- 
giu pe acel băeat—care slujea în curte şi la grajd— 
culcat în fân şi citind în gura mare pe Schiller. 
„In eslele grajdului, la o parte, era un geaman- 
tan — biblioteca băstului, plin cu cărţi nemţesci. 

Băstul era i6rte blând, de trâbă, nu avea nici 
un viciu. Era străin de departe, dicea el, dar nu 
'voea să spună de unde. Se vedea bine a fi copil 
de 6meni, ajuns aci din cine scie ce împrejurare. 

Actorul îi propuse să-l ia sufler cu şâpte gal- 
beni pe lună, şi băstul primi cu bucurie. Işi luase 
biblioteca şi acuma se afla în Bucuresci. 

Sâra trebuea să vie la directorul lui — ast- fel 
puteam să-l v&d. 

Eram torte curios să-l cunosc. Nu scită pentru 
ce, îmi închipuiam pe tînsrul aventuar ca pe o 
fiinţă extraordinară, un eroi, un viitor om mare.
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În închipuirea mea, v&dându-l în revoltă faţă 
eu practica vieţii comuue, găsiam că disprețul lui 
pentru disciplina socială e o dovadă cum că omul 
acesta trebue să fie scos dintr'un tipar de lux, nu 
din acela din care se trag: exemplarele stereotipe 
cu miile de duzine. - 

De şi în genere teoria de la care plecam eu ca 
să gândesc ast-fel—că adică un om mare trebue 
în tote să fie ca ne6menii-— era pripită, pâte chiar 
de loc întemeiată, . în speţă însă s'a adeverit cu 
prisos. 

Tînerul sosi. | 
Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată de 

nisce plete mari negre, o frunte înaltă şi senină, 
nisce' ochi mari ;—la aceste ferestre ale sufletului 
se vedea că cine-va este înăuntru, —un zîmbet 
blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfint 
tînăr coborit dintr'o veche icână, un copil predes- 
tinat, durerii, pe chipul căruea se vede serisul u. 
nor chinuri viitâre. 

»M& recomand, Mihail Eminescu“. 

Aşa l-am cunoscut ei. 
Câtă filosofie n'am depănat împreună t16tâ, n6p- 

tea aceea cu nepregetul vrâstei de şâpte-spre-dece 
ani! 

Ce entusiasm ! Ce veselie! 
Hotărit, închipuirea nu mă înşelase.... Era un 

copil: minunat. 
Intro n6pte m€ pusese în curentul literaturii 

germane, de care era încântat. 
„Daca-ţi place aşa de mult poesia, trebue să şi 

serii, i-am dis.. Am aflat ei că dumneata ai şi 
scris, 

— Da, am seris.
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— Atunci, — şi mie îmi place poesia de şi nu 
pot scrie, — fii bun şi arată-mi şi mie o poesie de 
dumneta“. 

Eminescu s'a executat numai de cât, De-abia 
mai ţii minte Scii atât că era vorba de strălu- 
cirea şi bogăţiile unui rege “asirian nenorocit de 
o pasiune contrariată... cam aşa ceva. Poesia a- 
cesta îmi-pare că s'a şi publicat prin 68 sau 69 
în Famiha din Pesta. 

A doua di sera ne-am întâlnit iaraşi. Eminescu 
era de astă-dată tăcut şi posomoriît, vorbea fârte 
puțin şi contradicţia îl irita. În zadar Lam rugat 
să 'mi mai arate vre-o poesie sat să mi-o citescă 
tot. pe aceea pe care o cunoscâm. A plecat să se 
culce de vreme, şi diminâţa la amedi, când m'am 
dus la el, l-am găsit tot dormind - 

L-am sculat. Se dusese acum supărarea, ba era, 
„chiar mai vesel ca alaltăeri. Am petrecut tâtă 
diua ridând, mi-a vorbit despre India antică, despre 
Daci, despre Ştefan-cel-Mare, şi mi-a cântat doina. 

li trecuse ciuda regelui asirian şi acum se bu- 
cura în linişte de avuţiile şi strălucirea lui. - 

Aşa l-am cunoscut atuncia, aşa a r&mas până, în cele din urmă momente bune: mulţumindu-se 
cu nimica şi nemulţumit totdeauna de tote ; aei 
de o abstinenţă de pustnic, aci apoi lacom de plă- 
cerile vieţii ; fugind de 6meni şi căutândui; ne.- 
pesător ca un betrân stoic şi iritabil ca o fată 
nervosă.—Ciudată, amestecătură ! — fericită pentru 
artist, nenorocită pentru o! 

O 1. L. Caragiale. 

Exerciţii în clasă şi acasă, 

Din bucata, de mai sus scolarii vor afla şi vor scrie pe 
caete : - 

1) Substantivele, arătând tot ce sciu despre ele. 
2) Adjectivele, n > % 2 » 

34166 | : 5



  

3) Pronumeie, ar€tând tot ce sciă despre ele. 
4) Numeralele,  , >» » 
5) Scolarii vor spune tot ce seiă despre fie- care cuvînt, 

în bucata..... de la... până la... 

* 

Scolarii vor resuma acestă bucată şi o vor spune fie- 
care cum pote. 

* 
* * 

Scolarii vor copia din acestă bucată partea...... 
| , 

X* Xe 

Scolarii vor scâte cuvintele de 3 şi 4 silabe şi le voi 
despărţi în silabe. 

* 
%* % 

Scolarii vor face în acestă bucată şi exerciţii de punctu- 
ație. i 

 



SECȚIUNEA II]. 

Verbul. 

Rădăcină, terminațiune, numer, persână : Conjugare. 

(A se vedea gramatica de clasa III primară pag...). 

„Pentru Exerciţii 

de citit, resumat şi analisat. 

Fragment din „Andrei Florea Curcanul, 
(Nuvelă de Micu Gane, născut în Fălticeni Ja anul 1835. Ela 

=scris multe şi felurite nuvele cu subiecte luate din Istorie, din tra- 
diţie, din gura poporului, ori chiar dia viaţa luii. 

FRAGMENT, 

Eram acum în spital. Multăvreme figurile mă 
chiruiră aşa de cumplit că nu sciam pe ce lume 
me găsesc, dar într'o n6pte dormii mai liniscit şi 
a doua di îmi simţii durerile alinate şi capul mai 
descept Bietul Doncilă care se afla cu mine în 
aceeaşi odae suferise şi el grozav, însă acum mer- 
gea spre bine. Când iată că vedui o mişcare neo- 
Bicinuită în spital. 

— Ce este? întrebai. | 
— Vine Măria Sa Dâmna! mi se r&spunse. 
— Audi Doncilă !... cată să fii desgheţat, să 

nu spui vr'o prostie ca la noi la şedătâre. 
— N'aibi grije că doar m'am deprins acum cu 

feţele domnesci ca ţiganul cu scânteile. Nuţi a- 
duci aminte colo pe Griviţa după ce am curăţit-o 
de Turci, că a venit Măria Sa şi m'a bătut cu 
mâna peste umăr, dicându-mi: „Te-ai purtat bine 
băete, îţi mulţumesc! Din Curcan te-ai făcut Vul- 

D e ete 

tur“. — lar eu stând drept dinaintea lui cu mâna 
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la cocardă am strigat de i-ai trecut prin urechi : 
„Să trăesci Măria Ta!+... Dar ce spun eă?.. tu 
n'ai de unde să'ţi aduci aminte.... erai leşinat.... . 
„dormeai lângă Vasile Grăunte care şi el dormea, 
sermanul, însă de somnul cel vecinie. - 
„— Nu'mi mai vorbi, Petre, de dânsul că mi se 

deschid ranele. Ia mai bine să vorbim de cei ce 
ne aşteptă acasă, ca să ne mai îndulcim inima. 

-— Ei bre!.... da şi când a vrea Dumnedei să 
ajungem la vetrişorele nostre, să ne facem trei 
cruci mari şi să sărutăm pragul uşei, că doar am 
avut dile câte buruene, 

De-odată se audi un sgomot afară, uşile se des- 
chiseră în două laturi şi Domna ţerii întovărăşită 
de multă lume intră în odae, 
„= Cine'i Andrei Florea? întrebă Dâmna uitân- 

du-se la noi toţi. 
— Eu-sînt, Măria Ta, îi r&spunsei, 
Atunci Dâmna se apropie de căpătâiul mei şi 

me privi cu ochi miloşi: 
— Tu ai pus stâgul pe Griviţa? 
— Eu, Măria 'Ta. 
— Fiind-că te-ai purtat bine în faţa duşmanului 

„şi ai apărat cinstea stâgului tău, am venit. să'ți 
resplătesc vrednicia. lată crucea, St. Ghewghe pe 
care ţi-o hărăzesce marele Imperat al Rusiei, iată 
şi Sicua României din partea Măriei Sale Domni- 
torului. Când vei merge acasă să spui părinţilor 
şi rudelor tale că ai câştigat aceste semne de vi- 
tejie cu preţul sângelui tăi, şi să le păstrezi tot- 
deauna ca lucruri sfinte! | 

— Să trăesci Măria Ta! 
Apoi Dâmna îmi anină iea singură crucile pe 

pept; iar eu abia îmi puteam stăpâni inima de 
tare ce se bătea, şi doar nu sciă să fi făcut aşa 
mare izbândă,
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Exerciţii în clasă şi acasă. 

"> 1) Scolarii vor căuta să spună fie-care coprinsul bucății 
de mai sus. 

2) Scolarii vor scâte verbele şi vor despărţi rădăcina de 
terminaţie. 

2 Scolarii vor arăta în ce număr şi persână e fie-care 
verb. 

Exerciţii de ortografie. 

Sunetul derivat ă (6). 

(A se vedea gramatica clasa III pag....). 

Exerciţii. 

1) Din bucata de mai sus, de la... până la... sco- 
larii vor scote de o parte cuvintele cu ă, şi de alta pe cele . . 
cu &. 

2) Scolarii vor serie din gând 10 cuvinte cu d şi 10 cu 
& (arătând şi forma primitivă). 

- Timpurile verbului. 

(A se vedea gramatica cl. IV primară de autori). 

Pentru Exerciţii | 

de citit, resumat şi analisat.  - 
Luarea Rahovti de Odobescu. o x 

“u 

FRAGMENT. | 

Dorobanţi de Muscel şi de Ilfov, puşcărind şi 
puşcăriţi fără preget despre unghiul bastionului 

- apusan, iar cei din judeţele înfrăţite ale Milcovu- 
lui, Putna şi Râmnicul, trăgând mereu în contra | 
unui parapet mai meridional, care şi el le ştir- 
besce rândurile, formeză împreună, pe laturea 
stângă a fortului, un larg semicerc de arme ce
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scapâră şi scânteieză fără de încetare. Companiile 
de Dorobanţi din Mehedinţi şi Sucâva le înlesnese 
schimburile, ca trupe de sprijinire. 

Toţi susţin lupta cu o înfocată întărâtare ce 
nu îi face totuşi a se abate întru nimic dela re- 
gulata, îndeplinire a mişcărilor tactice. 

„ Armaţi mai toţi cu pusci de sistem Krynka, re- 
„cruţii noştri cari ai venit în mare parte la r&s- 
boiu cu mintenele şi cu sucmanele lor ţărănesci, 
cuteză a păşi fără sfii6lă sub bătaia cu mult mai 
lungă şi mai sigură a ţevilor Martini mânuite de 
Nizami ; fără de şovăiri, fără de înspăimântare, 
îndemânatici şi inimoşi, ca şi când ar fi vechi oş- 

"teni încercaţi, ei înaintâză şi se nâpoiesc în re- 
gulă, de pre semnalurile date, şi numai fiorul vă&r- 
sat în trup de plumbul ucigaş, silesce pe câte u- 
nul a'şi părăsi cu durere datoriile sale ostăşesci. 

Ai dice, v&dând cu câtă precisiurie, cu câtă ho- 
tărâre se alternă şi se împrospăteză mereu liniile 
împrăştiate şi tare primejduite ale tiraliorilor, că 
ei îşi fac deprinderile lor militare pe câmpul de 
manevre, cu acea, deosebire numai că toţi simt 
cum că ochiul ce'i trece acum în revistă şi le pân- 

-desce greşelile este chiar clipirea încruntată a 
morţii, iar r&splata ce'i aşteptă e viaţa, e on6rea, 
e libertatea, e gloria! 

Maiorul Giurescu, îndemnând pe soldaţii săi, 
chiar pe liniele cele mai înaintate ale tiraliorilor 
cade, cel d'întâi dintre şefi, lovit drept în trunte 
de un glonţ şi încunună viaţa sa de vrednic os- 
taş cu o morte de eroi. 

Călcând pe urmele lui, maiorul lene, nerăbăă- 
tor de a vedea cu ochii dacă lovesc drept la ţintă 
focurile ce companiile sale îndreptâză asupra duş- 
manilor din dosul unui val de pămînt transformat, 
în pripă de soldaţii săi, vitezul baca6n maiorul
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Tene sare în pici6re d'asupra parapetului, expu- 

nându'şi nesocotit viaţa sa Un sergent, speriat de 

aşa cutezare, îl trage repede în şanţ; dar el se 

întârce îndată la postul seu de observare, de unde 

la moment şi cade, străpuns d'a curmedişul în 

piept; şi în umăr de un glonţ ucig&tor.— „Inainte, 

copii! Daţi de tot!“ şoptesce el resturnat în sânge 

şi proptit pe sergentul ce'l susţine, rostind încă 

la câsul morţii, mândrul vers de r&sboire al stră- 
bunilor noştri. 

Când soldaţii merseră să ridice cadavrul lui 

Giurescu, alăturea cu dânsul zăcea cânele său, 

care ? însoţise pretutindeni. Bietul. animal, v&- 
dând pe stăpânul s€u cădut cu faţa sângerată, se 

apropiase de dânsul ca să'i ştergă sângele cu limba, 

dar îndată un alt glonţ ucise tot acolo şi pe cre- 

dinciosul câne al soldatului. 1 Odobescu, 

Exerciţii în clasă şi acasă. O 

Scolarii vor seâte verbele din acâstă bucată şi vor arăta 
în ce timp, număr, şi personă e fie-care. 

Composiţiuni. 

Exerciţii de Dictando. 

Scolarii vor scrie, la dictarea profesorului sai chiar a 
unui scolar, următorea bucată : 

TERANUL ROMÂN. 

Mie mi-e drag Românul şi sciu preţui darurile, - 

cu care l-a înzestrat natura. Mi-e drag să-l pri- 

vesc şi să-l ascult, căci e simplu şi frumos în în- 
făţişarea lui ; căci e curat, înţelept, vesel şi poetic 

în graiul său, 
Îmi place obiceiurile sale patriarhale, credinţele
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sale fantastice, danţurile sale vechi şi voinicesci, 
portul său pitoresc, care la Roma se vede săpat 
pe columna lui Traian, cântecele sale jalnice şi 
melodidse, şi mai ales poesiile sale atât de ar- 
_moni6sa,. 

Eu iubesc şi am multă nădejde într'acest po- 
por plin de simţire, care respecteză bătrâneţele, 
care 'şi iubesc pămîntul, şi care, fiind mândru de 
numele sei de Român, îl dă ca semn de cea mai 
mare laudă ori-cărui om vrednic, ori-cărui vitez, 
fie măcar de sânge străin. 
Am multă nădejde într'acest n6m, a cărui a- 

dâncă cuminţie e tipărită într'o mulţime de pro. - 
verburi, unele mai înțelepte de cât altele; a că- 
rul inimă bună şi darnică se arată în obieceiul 
ospeţiei, pe care l'a păstrat cu sfinţenie de la strâ- 
moşii si; al cărui genii însfârşit lucesce atât de 

„viu în poesiile sale alcătuite în dragostea fapte- 
lor măreţe. ' 

Şi spre dovadă: 
Care din noi nu a fost legănat în copilăria sa 

cu Nani puiule şi cu povesci pline de smei ca a- 
lungă pe Fs&t-logofăt, cu o falcă în cer“şi cu una 
în pămînt ? 

- Care nu a fost îngrozit cu numele de Strigoi, 
de Tricolici, de Stahii, de Rusalii, de Babe-Clânţe, 
carile es n6ptea din morminte şi din pivnițe pen- 
tru spaima copiilor nesupuşi ? 

Cine ajungând n6ptea la o casă ţtrănescă a în- 
trebat: Bucuroși de âspeţi ? şi n'a, audit îndată „Bu- 
curoşi“, sai trecând pe lângă o masă de ţărani 
a dis; Masă bună! fară a fi poftit îndată la dinsa ? 
sau fiind faţă la o nuntă din sat n'a fost cinstit 
de cuscri voioşi, şi nu s'a încredinţat de respectul 

"tinerilor către bâtrâni ? 
Cine a, intrat la vorbă frăţesce cu locuitorul de



la câmp şi nu sa mirat de ideile, de judecăţile 
lui, şi nu a găsit o mare plăcere a asculta vorba 
lui împodobită cu figuri originale? Te pildă: 
-Vrea să gră6scă de un om bun? Ele dice: E 

bun ca sînul mamei | 
De un om alt şi frumos? E 'nalt ca bradul 

şi frumos ca luna lui Maiu. 
„De un om r&u? Are maţe pestriţe. 
De un om prost? El socâte, că, câte paseri 

sbâră, tâte se mănâncă. 
De un om lăudăros? Intră în doi ca 'n doispre- 

dece şi nu 7] scot nici douedeci şi patru, 
De un tânăr cu părul alb? La nins de vreme 

ş. e. 1. Ş. e. l. 
Cine s'a amestecat printre flăcăi de clacă sau 

la şedătâre şi n'a petrecut câsuri de mulţămire 
ascultând glumele tinerilor, păcălirele lui Păcală 
şi Tândală, poveştile lui Sfarmă-pstră, Strâmbă 
lemne şi ale lui Statu-palmă-barbă-cot, istoria vă- 
carului, care sa mâniat pe sat? 

Cui nu-i place să vadă alergând pe un şes în- 
tins o poştă românescă cu opt cai? Caii alergă 
cât le apucă piciorul; postaşii chiuesc, cât le ţine 
gura, pocnind necontenit din harapnice, şi căruţa 
sau calesca scobâră văile. trece podurile, sue de- 
lurile cu o repejune a drumurilor de fer din u- 
nele ţeri. fot drumul e un vârtej spăimântâtor, 
în care călătorul are prilej de aşi vedea corpul 
frânt de dece ori pe ces; dar n'aibăfrică el, căci 
deşi drumurile sunt rele, deşi caii sunt mici, deşi 
hamurile sînt slabe, deşi întrun cuvînt, primej- 
diile sînt multe, postaşii români sînt dibaci, sînt 
voinici. Fie n6pte 6rbă, fie. glod, fie costişă, fie 
vale sai prăpastie.... n'aibă grijă călătorul, când 
postaşul îi gice: Nu te teme domnule, câ eşti cu 

"mine! V. Alexandri,
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Exerciţii lexice (de limbă). 

Substantive derivate din verbe: 

... Sufixele : mânt, dre, uş: | 

(A se vedea gramatica de clasa IV primară pag....). 

Exerciţii. 

1) Din bucata: Țăranul român, scolarii vor scote câte 
4 verbe şi vor forma substantive cu fie-care din sufixele 
de mai sus. 

2) Scolarii vor forma din gând câte 3 verbe cu fie-care 
din sufixele de mai sus. 

Modurile verbului. 

Semnul întrebării. 

A se vedea gramatica de clasa III-a şi IV-a de autori. 

Pentru exerciții 

“De citit, analisat, resumat, recitat şi p. exerciţii de punctu- 

aţie (semnul întrebării (2) ). 

ANECDOTĂ DIN RESBOIV. 
a CURCANIĂ. 

—,Ce mai stai, Halim? Ian spune 
„Din rezboi, mai ce mai este? 

„Am sfârşit ori tot ne batem ?... 
„Şi din Plevna ce mai veste?“ 

— „Din rezboii vr'o veste bună" 
„Până acuma n'avem încă: 

„Noi trimetem ste 6ste 
| „Şi Curcani ne-o mănâncă“ 
Cam aşa, lungit pe-o costă, privind fumul din ciubuc, 
Sfatuesce încet, Sultanul cu-al haremului eunuc.
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De demult i-aprinsă lupta. — De la Dunăre 'n Balcani, 
Curg în şiruri cete, cete, Ruşi, Români, Români-curcani. 
Curg în şiruri, curg în cete, curg în valuri ne'ncetat 
Şi cu a 'Tureilor mulţime se lovesc cu toţi, se bat. 

—„Ce Curcan, Halim ? Răspunde! 
„Cu rezboiul ce mai este? 

„Am sfârşit ori tot ne batem ?.. 
„Şi din Plevna ce mai veste?“ 

— „Din rezboit vro veste bună 
„Pân' acuma n'avem încă; ; 

„Noi trimetem oste, oste 
„Şi Curcanii ne-o mănâncă !... 

— „Ce Curcani ? de curci vi-i frică ? 
Ce? VE temeţi....?! Sînt cumpliţi?!... 

„Să "mi aducă, aci Curcanii. 

„Li mănânc, scii cum ? De- i 
„Cum cocoşu-o muscă, *mbucă ! 

„Să'mi aducă aci Cureanii, 
Voiă pe toţi să mi-i aducă! 

nVoiii pe toţi, chiar adi ascultă, 
Dacă sînt aşa cumpliţi, 

„Să-i aducă aci şi singur 
„Să-i mănânce, pe dată fripţi!.... 

„Şi de unde sînt Curcani ? ? 
„Le ?'ntrebai să 'mi spui, ce veste 

„Ai aflat din câmpul luptei 
Şi pe acolo ce mai este?. 

—„Pe acolo, dor ce să fie?... 
„Sci, că toţi Mahomedanii 

—„In Balcani se bat cu Ruşii, 
„Cu Românii şi Curcanii.“ 

— „Cum ? Cu trei se bat de-odată ?...“ 
— „Apoi, de, cu trei, vedi bine. 

—, Cum, cu Ruşii, cu Românii, 
„Şi cu alţii maă cu cine ?1...“ 

—, Cu Curcanii, Luminate, 
„Dor de un ces mereii vă spun...“ 

—Ge Curcani tot spui într'una ? 
„Eştă întreg ori eşti nebun ?“



— „De!... Cureani...; căci dor Cureanii 
„Sînt amarnici, Luminate: 

„Uriaşi, la cap cu pene, 
„Dinţă de fier, aripi în spate...“ 

— „Cum? cu aripi şi cu pene?(..*% 
| —„Da, cu pene adevărat!... 

—„Bre, bre, bre! Şi cum ? De unde 
„Aga nem s'a mai iscat 2% 

— „De, pe cât ne spune Hogea, 
| „Despre acesta nu se scie, 
„ŞI Coranul nici. o vorbă 

. „Despre dînşii iar nu scrie.“ 
—„Bre, bre, bre! Sultanul dice, 

„Lot 'mi spui de ei mereiă, 
„Di s'aducă nisce haine 

„De Curcan, să văd şi ei.“ 
Toţi alergă după haine, ca să 'mpace pe Sultan; 
Iar Sultanul în gând croiesce numai haine de Curcan. 

“In sfîrşit trimisul vine 
Şi Sultanul dice 'mdată: 

—y Ai adus întreg tacâmul? 
„Pune-l jos şi mi-l arată! 

„Adă 'ntâiă să văd gherocul“, 
Dice dînsul. „Pune-l ici !* 

Aştepta să vadă-un spenţer, 
Cum ai Turcii cei calici; 

Insă iată ?n loc do spenţer 
Pân' la brîă, de-abea cu grei, 

O manta i-arată, mare, 
Lungă cât un anterei. 

— „Bre, dar lungi mai sînt Curcanii!! 
„Dacă 7n gheroc sînt atât, 

„Apoi cu şalvari, cu fesul 
„Vor mai fi atunci... cât 9... 

u 

„Adă acum şalvarii!* qice; 
Dar cînd colo ce şalvari ?!... 

Nw's şalvari ca toţi galvarii: 
Vede craci cumplit de- mari ; 

Căci eraii iţari de aceia, 
Albi, ţesuţi la noi, din lână, 

Cum se portă prin Moldova, 
Increţiţi şi strânşi pe vînă.



„Bre, bre, bre!“ mai dice dînsul, 
Turburat cumplit în gând: 

„Adă acum aci şi fesul, 
„Să le văd pe tâte în rînd. 

„Haide 'ntinde acum galvarii 
„Şi-i întinde cât de bine. 

„De la ei în sus gherocul 
„Mil aşagă, aşa cum vine; 

„lar de-asupra unde-i capul, 
„Cum aice capul vu-i, 

„Ca să pară-un om aeve, 
- „Oureănescul fes să'i pui!“ 

La poruncă, hai, supuşii, ca să 'mpace pe Sultan, 
Pun mantaua jos, iţarii şi căciula de Curcan 
Şi urzesc o matahală lungă chiar de negândit, 
De r&mâne, când o vede, biet Sultanu încremenit: 

—„Ai! Alah, ofteză. dînsul, 
„Lungi în gheroc şi ?n şalvari! ! 

„O fi fost Prorocul mare, 
„Dar Curcanii încă's mari !!* 

Iar privind aşa pe gânduri 
- Dintwodată dice: „Vrei 

„Să'mi aduceţi cât mai grabnic, 
„Ca să văd Curcani şi eă. 

„Să'mi aducă toţi Cureanii, 
„Cum sînt dînşii de cumpliţi, 

„Să'mi aducă toţi Cuseanii, 
„Să'i mănânc aicea fripţi !* 

“La, poruncă/i toţi se 'nchină, şi vr'urn paşă sai beşlegă, 
Intr'un suflet plecă 'mdată, cerceteză curtea întregă 
Şin curând vestese Sultanul, că 'ntr'o clipă o săi vie 
Opt Curcani, ce sînt acolo prinşi de mult din bătălie. 

Deci Sultanul ia ciubucul - 
“Şi mai cere şi-o cafea, , 

Şi s'aşgeda să'i aştepte, 
Stând grecesce pe saltea. 

Vrea Curcani Sultanul nostru, şi Curcanii vin acum, 
Cu căprarul lor, toţi şepte, câte-doi, de rând pe drum. 
Vin pe drum. Căprarul însă, de pe când chiar a plecat, 
Li'a fost dis: 

„Băeţi, acuma mergem faţă la 'mpărat. 
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Să luâm dar bine aminte, datoria nostră, sciți : 
> A 3 ) i - 3? up 
Când vedem pe vr'un mai mare săi strigăm pe loc: trăiţi ? n CANA Voce p a „Il Strigă 

„Să cătăm gacuma dară, cum ostâşilor lie-dat, 
„Să strigăm: trăiţi! dar tare, cum se cade la'mpărat.“ 

Ajungând, deci, la Sultanul, cum Sultanul bea cafea, 
Ei se'nşiră iute în faţăi şi pe când el nică gândea, 

Intr'un glas cu toţii strigă: 
Săi trăiţi ! aşa vîrtos, 

Că se duce, hai, Sultanul 
Cu cafea cu totul jos. 

„Vai! Alah ! răcnesce dânsul, 
„Săriţi toţi, lăsaţi Balcanii, 

„Veniţi grabnic toţi aice: 
„M& mănâncă fript Cureanii !!... 

Th. D. Speranţiă. 

Exerciţii. | 

1) Scolarii vor spune pe scurt cuprinsul acestei bucăţi. 
2) „ „ scâte, din acestă bucată verbele şi vor 

arăta în ce mod sînt. (De la .. până la..). 
3) Scolarii vor arăta tot ce sciii despre verbele aflate. 
4) » „„ spune unde s'a întrebuințat semnele în- 

trebării. 
5) Scolarii vor recita acestă anecdotă pe roluri 

Exerciţii de ortografie. 

Sunetul derivat â (î, 8). 

(A se vedea gramatica de cl. III-a şi VI-a primară). 

Exerciţii. 

Din anecdota: „Curcanii“ gcolarii vor scote pe 3 colone , dp ! Ş Lei A _ 
1) cuvinte cu 6; 2) cuvinte cu î şi 3) cuvinte cu &. 

Verbele după formă şi înţeles. 

Cele 4 Conjugări. Conjugarea 1 activă. 

(A se vedea gramaticile de cl. III şi IV primară).



Pentru Exorciţii. 

Fragment din „Vecinii. 

(Nuvelă de I6n Slavici. Slavici s'a răscut în Transilvania la anul 

1848. Nuvelist distins, el îşi alege subiectele din papor, din viaţa ţă- 

ranilor şi le dă o formă uşoră şi atrâgătâr». A scris şi comedii). 

FRAGMENT. 

„.... Exa linisce în odaie, dar lumânarea mai 
ardea; 

El deschise încet uga. 
Dormeau cu toţii,— Dorin lângă Agata, Bocu şi 

Ermil în alt pat, iar Cecilia pe divan. 
Bătrânul făcu fără de voe un pas înainte. 
Era atâta sfinţenie în r&suflarea lină a acestor 

fiinţe, care au deschis inima lui, încât el se opri 
cuprins de sfială şi făcu de cinci ori una după 
alta semnul crucii. 

Dându-se unei porniri ivite fără de veste în su- 
fletul lui, el înainta în vârful degetelor până la 
divan, se uită cât-va timp dus la faţa senină a co- 
pilei adormite, apoi se plecă şi'i serută fruntea-—- 
cum creştinul evlavios sărută icâna Maicii Prea- 
curate. 

Nu mai putea: par'că n'avea săi mai vadă; 
trebuea, să'1 sărute pe toţi. 

Când se opri însă la patul, în care dormea A- 
gata, el se opri cu inima încleştată : grozav îi era 
de dragă femea aâsta, care semăna cu mama lui! 

S&rută copilul de lângă dânsa, dar, simțind re- 
snfiarea, ei pe obrajii lui. el. se retrase şi luă lu- 
mânarea, ca s'o pună la adăpost, în dosul sobei, 
de unde ia nu bătea în ochii celor adormiţi. 

In uşă se mai opri o dată, apoi ridică ochii 
spre cer şi întorse umilit în jeţul lui. 
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Din ce mai obosit şi mai stăpânit de somn, el 
se scia pe sine, dar nu se mai simţea şi se mişca 
din când în când, ca să se încredinţeze 6re-cum, 
dacă mai e, în adevăr, aşa cum se scia, şedând în 
jeţ şi cu mânile încopeiate pe pept 

Şi iar le vedea tâte ca un nesfârşit tot-deauna, 
într'o singură clipă. Se vede el însu-şi pe sine în 
sania trasă de caii lui peste zăpada cea albă, de- 
parte pe la Cotroceni, spre Satul Nou. Se duce 
la cărămidărie, ca să alegă el însuşi materialul. 
pipăind cu mâna lui fiesce-care bucată, şi aude 
ca 'n aievea sunetul curat al cărămidei bine arse 
şi săn6tâse. Vede apoi lungul şir de care trase de 
bivoli coborând delul, intrând în curtea cea mare, 
—se vede pe sine cu bidinâua 'n mână, stropind 
varul cel alb peste cărămida cea roşie. Apoi, pri- 
măvara. se alcătuiesc schelele, se-urcă zidarii şi 
salahorii, se ridică zidurile, una câte una se înalţă 
casele şi grădina cea mare se umple de „lume, 
femei ŞI copii, şi pretutindenea se ivesce Agata 
cu copiii ei, Călin, care alergă schiopătând de ici 
până colo, Bencescu, care dă sfaturi, Falangiu, 
care zâmbesce; Ghiţă, care se bucură, că toţi cum- 
peră din colţ de la „Pisică“. — Şi vedend. mereu . 
face socotslă, mereii se târguesce, mereu bagă de 
semă, ca să nu fie înşelat, căci are mult, dar nu 

destul, — merei chibzuiesce, cum să mai sporescă 
şi să mai adune — O! Dâmne: cel aştepta pe 
el! — ce viaţă plină acum la b&trâneţe! 

In cr&patul zorilor de di Agata se deşteptă spe- 
-riată din somn Se visase în casa de pe maidan, 

şi zidul despre-intrare par'că se d&râmase. 
Ea sări din pat, se îmbrăcă cu grăbire şi trecu 

în odaia de alături. 
Dormiau amândoi lin, adânc şi dulce. Ea nu 

putu cu tote acestea să se stăpânâscă şi, apropi-
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indu-se în vârful degetelor de pat, atinse cu mâna 
obrajii soţului său şi grăi încet: „Tănase!“. 

El deschise ochii, se uita speriat la ea, apoi 
privi împrejur ca omul, care, deşteptat din somn, 
nu pote să'şi dea samă unde se află. 

„Cum te simţi ? — întrebă ea. 
„Bine, de tot bine! — răspunde el. — Tare bine 

mă simt! — Ce face bătrânul ?* 
„D6rme“, — dise ea încet. 
Şedând în jeţ, cu mânile încopciate pe pept şi 

cu capul plecat spre stânga, bătrânul dormia re- 
suflând uşor, şi atâta, seninctate era în faţa, lui, 
încât Agata ar fi voit să fie singură cu dînsul, ca 
să cadă în genunchi la picidrele lui. — Era ca mort. 

„Agato !' — strigă el de o dată şi ochii mă- 
runţi se deschiseră mari, ca să cuprindă dintr'o 
singură privire lumea întregâ. 

Era în acel „Agato!“ o chemare atât de stă- 
ruitâre, încât d-l Călin se ridică fără de veste şi 
se pomeni şegând în pat, iar Agata se întârse şi 
cădu în genunchi la picidrele bătrânului. 

EI îi apucă capul cu amândoue mânile, privi 
lung şi lăcr&mând în faţa ei, apoi o sărută pe: 
frunte şi grăi încet, ca din altă lume: 

„Portă, grijă de copiii tei şi păzesce-i să nu in- 
tre în vrajbă cu lumea! 

Grăind aceste, el cădu iar înapoi. 
„Numele meu,—grăi,—să nu-l puneţi acolo sus!“ 
Apoi ochii lui iar se 'nchiseră şi resuflarea i 

se curmă în vreme ce Agata stetea ca înpetrită 
în genunchi la picioarele lui şi cu buzele pe mâna 
lui acum răcită. 

Exerciţii 
Din bucata de mai sus,scolarii vor alege şi vor scrie pe caete: 
1). Verbele active de conjugarea I şi II-a punându-le 'a 

Infnitiv. 

6
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2). Verbele actite de conj. III şi IV, punându-le la in- 

_Anitiv. 2 Ă 

3). Verbele active de conj. Î, arătînd în ce mud, timp, 

nuinăr şi personă sînt. 
4). Scolarii vor conjuga pe caete vorbele: a strica, a 

lumina, a călca, ete. 

Exerciţii de limbă. 

Verbe derivate de la substantive şi adjective. 

Sufixele ez şi esc. 

(A se vedea gramat. de cl. III şi 1V). 

Exerciţii. 

1). Din bucata: „Vecinii“ şcolarii vor scote verbele de- 

rivate de la substantive şi adjective, cu sufixele: ez şi esc. 

2). Scolarii vor forma singuri verbe de la substantive şi 

adjective prin ajutorul terminaţiunilor ez şi esc. 

- Exerciţii de ortografie. 

Apostroful. 

(A se vedea gramaticile de clasele III şi IV-a primără. 

Exerciţii. 

Din anecdota „Curcani“, scoiarii vor scote cuvintele 

în care se găsesce apostroful şi vor arăta în loc de ce 

e pus. - 

Conjugarea II-a activă. 

(A se vedea gramatica cl. III primară). 

Pentru Exerciţii. 

pr Fragment din „Pâtra-Arsă. 

POVESTILE PELEŞULUI de Carmen Sylva. 

Se întindea în margul serei câmpul de bătae; 

mii de morţi se vedeau risipiţi, cai se rostogo-
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liau dându-şi sufletul, alţii, cu capul la pămînt, 
schiopau de colo până colo. Oastea era tâbărâtă 
în jurul unor mari focuri de bivuac, şi nimeni nu 
mai asculta la vaetele cari veniau de. pe câmpul 
de bătae. O formă înaltă de femee se strecură 
singură pintre rîndurile celor cari zăcea, după 
ce stzăbătuse tot lagărul, întrebând de Tănase. 
Fără de sfială se apropia de prieten şi de vră)- 
maş, dând să be la unul ori la altul, şi privia 
vine pe cei morţi. Venise de tot n6ptea şi luna 
lumina acum grâznica câmpie. Mereu umbla fata 
de colo până colo, îngenunchind când aici, când 
dincolo, sprijinind de peptul ei capul vre-unuia, 
care 'şi da sufletul şi cătând, pe trupuri gr6znie 
schilodite, de nu se găsesce un inel şi o iconiţă 
la gît. Numai o dată se dete cu desgust înapoi 
când văzu vişte femei, cari despoiau un mort, şi 
audi trosnind oasele degetelor din cari smulgeau 
inelele. O luă la fugă, însă se întârse iarăşi îna- 
poi şi uu tmă se uită la mot. 

Intregul lagăr căduse în adormire, şi Păuna tot 
rătăcia încă în lumina lunei pe câmpul de bătae. 
Din când în când ea chema încet: Tănase! Ade- 
sea îi vărăspundea un gemet; dar întristată ea, 
scutura din cap după ve dase să b6 suferindu- 
lui. Incepuse să crape de diuă şi lumina lunei se 
făcu mai sarbâdă, d'odată, vede ceva lucind, şi 
când se apropie, dă de un mort, aprope desbră- 
cat, dar care cu mâna la care se zăria un inel 
strînsese aşa de tare un lucru cei atârna de pept, 
în cât se vede că fusese peste putinţă a-i 'des- 
cleşta degetele. Păuna. îşi recunoscu inelul. „Tă- 
nase! şi cu acest țipet ea căgu lângă mort a că. 
rui faţă, înecată în sânge, abia se. putea deosebi, 
După puţine momente Păuna 'şi veni în simţiri- 
atunci se puse a spăla faţa iubită şi o podidiră la
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crimile când văgu că amândoi ochii şi nasul prii- 
miseră o groaznică tăetură, dar văzu însă că sân- 
gele începe iarăşi să curgă. Acum era sigură că, 
iubitul ei încă nu murise, şi se grăbi a-i răcori 
buzele dându-i să b6, şi ai lega rănile cu şter- 
garul ei. Un lung suspin eşi din peptul lui, şi 
când audi că-l strigă pe nume, ridică mîna şi pi: 
păi faţa ! ăunei. „Păunica mea dise el cu glas ce 
abia se audia. „lasă-mă să mor aici, sînt orb, de 
„ce mai sînt eu bun pe lume!* 
— „Nu, nu, strigă Păuna, eşti logodnicul meu 

„iubit şi vrând D-deu, bărbatul meu, în' curând! 
„Dar taci acum! taci!“ 

Multe şi lungi septemâni trecuseră din acea di- 
minâţă, septemâni în cari Păuna nu se mişcase 
Qi şi n6pte de lângă patul lui Tănase, şi neobo- 
sită 7] Aperijise. Intr'o di Gmenii din sat vedură 
venind" drumul doi căletori: un orb în manta 
soldăţescă, cu crucea de ondre pe pept, şi o fată 
care'] ducea de mână şi cu surîs vesel dicea că- 
tre trecători: „lată-mi logodnicul: Un vitez, ve- 
„deţi semnul pe pept!“ 

— „Şi pe obraz!“ adăogă Tănase suspinând. 
Nici odată nu fusese nuntă aşa de mare; de a- 
prope şi de departe se adunase lumea şi căia pe 
Păuna cea frumâsă care lua pe orb. Ea însă era 
veselă şi rîdea tutulor dicînd: „Sînt mîndră! am 
„un vitez de bărbat! şi slavă Domnului că sînt 
„voinică şi pot; să muncesc pentru amândoi!“ 

Muntele însă pe care lumea '] văzuse artind, 
se numi Pâtra-arsă, căci ciobanii şi vânătorii 'cari 
urcaseră după capre negre jurară că au găsit a- 
colo stânci prefăcute în cărbuni. 

A+
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Exerciţii 

1). Din bucata de sus scolarii vor seâte verbele de con- 
„Jugarea II şi vor argta în ce mod, timp, număr şi per- 
s6nă sînt. 

2). Scolarii vor conjuga : a vede, a be, a şede. 

Exerciţii de punctuație. 

Semnul exclamâării. 

(A se vedea gramatica de clasa MII şi IV-a primară). 

Pentru Exerciţii. 

de citit, analisat şi recitat. 

| POESIE POPULARĂ. 

OPRIŞANUL, Y 

Colo 'n Ţara muntenescă, 
“Țară dulce românescă 

Ca, şi cea moldovenâscă, 

In oraş la Bucuresci 

Sin: curţi nalte şi domnesci ; 

Iar în curţi, o sală mare, 

Unde şede la prândare 

Mihnea Vodă cel cruntat 

De bosri înconjurat. 
„Boeri mari, boeri de rând! 

(Dice Domnul închinână) 

Toţi mâncaţi, cu toţii beţă 

Şi eu bine petreceţi ;: 

Numai unul poftă n'are 
De băut şi Qe mâncare, 

Cantar, slutul, armaş mare! 

Ori bucatele nu'i plac, 

Ori de noi nui este drag!“ 
Boerimea, 'ncet ridea, 

1 

  

as i ţi 

te 
4 

Iar Cantarul răspundea : 

„Alei! Dâmne Mihnule, 

Mihnule netihnule ! 

Alei! tu stăpânul mei, 

Lumina-te-ar Dumnedsi ! 

Bucatele tale 'mi plac 
Şi de 6speţă îmi e drag, 
Dar unde s'a pomenit, 

S'a vădut şi audit 

Dou& săbii întmo tecă, 

Doi Domni în ţară săracă ? 

Măria ta 'n Bucuresci, 

Oprişanu 'n Stoenesci ? 
Ce-am vădut la Oprişanul 

N'am vădut nici la Sultanul, 

Câ el are 'n câmp la sâre 

Mii şi sute de midre... 

Es în vară fătătre; 

Berbeci are sute 'ntregi



Cu codile pe telegi, 

Şi ciobani tot înarmaţi, 

Cu postavuri înbrăcaţi 

De nu credi că sînt ciobani, 

Ci chiar ncoşi Câpitani. 

Nu'mi e ciudă de asta, 
- Cât mi-e ciudă de alta; 

Oprişanul încă 'şi are 

Herghelii în număr mare, 

Două, trei, cinci mii de epe 

Tot alese şi sirepe, 

Pintendge la picidre, 
Cu cergi albe pe spinare 

Şi cv doi mânzi fie-care. 

Nu mi-e ciudă de asta 

Cât mi-e ciudă de alta: 

Oprişanul are ?n sat 

Ogari, copoi de vânat, 

Cu sgărdi late, ţintuite, 

Pe la maigini poleite, 

Şi mai are grajduri mari 

Cu cinci-deci de armăsari, 

Jumătate arăbesci 

Şi ceilalţi mcldovenesci ! 
“Nu'mi e ciudă de asta 

Cât mi-e ciudă de alta: 

Scutariul lui Oprişan 

N'are faţă, de ţăran ș 

Pe deasupraii cu suman 

Dar pe trup are caftan, 

Şi cârligu-i de scutar 
Nu'i de «lun, nici de stejar, 
Ci de aur tot săpat, 
Cu petre scumpe lucrut, 

Şi ?n vârful cârligului 
Sub mâna Scutariului 

Este-o pstră nestimată 

Ce plătesce lumea tâtă. 

— De'i aşa, cum ici Cantare, 
Lasă prândul, sai călare | 
Şi într'o fugă să te duci 
Pe-Oprişanul să'l aduci 
Cu t6te podopele, 

N 
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Cu tâte averile 

Să'şi dea, socațelile 2% 

Ast-fel D-nul poruncia ! 

Cantar vesel se ducea 

La cel sat, în Stoenescă. 

Unde sînt averi Domnesci. 

“EL acolo cum venia 

Cu scutariul se 'ntâlnia, 

Şi poruncaii artta 
Şi din gură cuvînta: 

„Mihnea-Vodă 'n Bucuresci 

Fuce praznice domnesci ; 

'Toţi boerii credincioşi 

Şi de pace bucuroşi 

Lângă Domn s'au adunat 

Şi pahare-au închinat. 
Numai unul n'a venit, 

"Oprişanul cel vestit ! 
De'i vrâjmaş şi om de certă, 

Mihnea Vodă acum îl 6rtă. 
Şi'l poftesce ca să-vie 
Ca un frate, la Domnie !“ 

II 

Oprişanul, credincios 

Şi de suflet omenos, 
Se pornia din Stoenesciă 

Şajungea la Bucuresci 

Nâpteu pe la cântători, 

Pân: a nu răsări zori. 

Mihnea Vodă adormit, 

Dormia pe-un pat aurit, 
In cameră 'ntunecată 
Tot cu şaluri "nbrăcată. 

Dar de-odată se trezia 
Şi la slugi aşa grăia: 

„Slugi, aprodi. copii de casă? 

Voi dormiti şi nu vă pasă 
Sorele c'a răsărit 
Şi pe mine m'a trezit, 
Dac voi dre nu gândiţi, 

Când în somn vă leneviţi, 
Câ am Ţară de domnit,



Judecăţi de săvârşit 

Şi boeri de boerit ?“ 
Poţi aprodii. se treziau 

Şi Imi Vodă răspundeail: 
„Rămâi, Domne, liniştit 

S6rele n'a răsărit, 

Dar în Jocu-i a sosit 

Oprişan din Stoenesci 

Cu averi împărătesci ; 

El în curte a intrat, 

De zăbrea a aninat 

Un cârlig de împerat. 
Cu petre scumpe luc:at 

Ce luresce ca un sore 

Intr'o di de sărbătâ:e.“ 

Mihnea Vodă se scula, 

Faţa albă îşi spăla Ă 

Barba negră'şi peptăna 

La icână se 'nchina, 

Apoi el se inarma 

Şi pe Oprişan chema! 

„Oprişân din Stoensci 

Cu dreptul să ne grăcsi: 

Ce-ai făcut de-ai adunat 

Averi mari de împărat, 

In cât nu numai averi 

Dar ai şi scutari boeri? 

— Dumnedeii mi-a ajutat! 
Şi ei mi le-am adunat 
Din darul sfinţiei sale, 
Din mila Măriei tale! 

— Nu'l crede, Măria ta! 
(Cantariul atunci striga). 

El mie s'a lăudat, 
Că avere-a adunat 

Numai din puterea lui, 

Nu din mila Domnului. 

Dar mam ciudă de asta, 
Cât am ciudă de alta: 

Oprişanul mi-a spus mie, 
Că aşteptă ca să'i vie 

Firman de la 'mp&răţie 

Sa te scotă din Domnie.“   

Mihnea Vodă se 'merunta 

Şi din gură cuvînta: 
„Până a veni îivrmanul 

Peră întâiă Oprizanul! 

Jcs la portă să îl duceţi 

Şi capul să i-l tăeţi !“ 
De vrâjmaş ce mult era 

" Ayrmaşul se bucura, 

Ca o fiară se-arunca, 

Pe Oprişan l-apuca 
Şi pe scări îl îmbrância 

Şi la mârte mi-l ducea! 
Când la pâstă frate, iată, 

Un rădvan că se arată 

Tras de şese telegari, 

Negri, ageri armăsari 

Cu codi lungi şi come mari. 

Iar în întru, o bătrână 

Cu-o iconă sfintă 'n mână 

Şi cu haine mohorite 
Şi cu pletele albite, 
Pe Oprişan cât ea '] vedea 
Sus la. Domnul se ducea 

Şi ?m genuchi trupu 'şi frângea 
Şi grăind amar plângea: 

„Alei, Dâmne, fâtul meu 

Nu te ierte Dumnedei 

Să omori pe Oprişanu! 
Câ?i peri până la anul? 
Scii tu, Mihneo, oră nu scii 
Că ?n diua Sfântei Marii 
Era, Domne, ca să'ţi vie: 

Firman de la 'mpărăţie 

Să te scâtă din Domnie? 
Ş'aveai parte de firman 
Făâr de bietul Oprişan 

Care ?n cale i-a eşit 

Şi ?ndărăpt la, 'napoiat 

Dăruind chiar pe vizir 

Cu-armăsari de la misir, 

Şi eu pungi de bani o mie 

Sâ te lase pe Domnie!“ 

Oprişanea nu sfârşea,
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Mihnea ?n curtea lui eşia | 
Poruncinăd la toţi să sae i 
Pe-Oprişan să nu-l ţae. 
Dar Cantar, Armagul mare, 
Işi făcuse răsbunare . 
Şi capul nevinovat 

Şi nu putea fi scăpat! 
Vîndătorul de Armaş 
Fiară crudă, om pismaş 
Post-a goi legat la. sore : 
Şi de mâni şi de picădra ; 
Gol legat de codi da epe, 

Zăcea 'n ţărână aruncat | De patru iepe sirepe, A 
Lângă, trupul r&sturnat; | Care când se opirtiră, Ă mb 
Vai de omul cu păcat In patru părţi se izbiră idei 
De păcat e alungat | Şin patru îl despărţiră! _$ 

. A 
V. Alexandri. “ 

Exerciţii. - 
1) Scolarii vor spune coprinsul acestei bucăţi. 
2) Scolarii vor ar&ta unde s'a întrebuințat semnul excla- mării (mirării) şi al întrebarii. 
3) Scolarii vor scâte verbele de conj. | şi II-a. 
4) Scolarii vor învăţa să reciteze acâstă poesie. 

Conjugarea 111 şi IV-a a verbelor active, 

îi (4 se vedea gramat. de cl. III şi IV-a prmară). 

Pentru Exerciţii. 
Fragment din 

ION VODĂ CEL CUMPLIT. 

Ş 44. 

R&mas numai cu infanteria, Cozacii „Şi glâta; 
perdânil o aripă întregă; părăsindu-l Gri-ce spe- 
ranţă, ori-ce posibilitate de victorie; ce 6re mai 
putea. întreprinde Ion-vodă ? 

n acest moment i se arătă la lumină t6tă mă. 
„Timea de suflet. 

EI ar fi putut să'şi salve propria sa visţă. 
Străvestit într'o haină ţărănescă, încălecând pe
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un mândru cursier domnesc, nimic nu era mai 

lesne decât a eşi pe din dosul armatei, a ocoli 

lacul Cahulului în direcţiunea Prutului, pe unde 

nu pătrunseseră încă inamicii, a trece în Moldova 

şi a fugi de aci în Polonia, recurgând acolo la 

ospitalitatea lui Laski sai a principelui Ostrogski. 

Cine scie dacă, în cursul timpului, el nu se va 

fi reconciliat cu Porta Otomană? . 

Cine scie, dacă nu va fi adus din Polonia, ca 

Lăpuşnenul sau ca Despota, o nouă armată, cu 

care să'şi recucerescă ţara, . . 
Ei bine! aceste impulsuri egoistice, de şi au 

putut străbate în peptul unui Pompeiu sau Carol 

XII, totuşi nu'şi găsiră loc în sublimul cuget al 

lui Ion-vodă! , 
A scăpa rămăşiţele armatei moldovene fâră a 

se gândi un minut la sine însuşi; sau dacă nu, 

apoi cel puţin a peri cu glorie de'mpreună cu iu- 

bita patrie .. . numai una din aceste dou& putea 

alege restrânepotul mumei lui Ştefan cel Mare, 

cae învăţa pe fiii săi, că pastrea în cuibul sei pere ! 

$ 45. 

Tătarii, împinşi de nenfr6nata lor lăcomie, pur- 

ceseră în gână după împrăştiata, cavalerie, com- 

pusă din boeri şi boerinaşi, adică mai bine dicând, 

din blane de samur, din sabii cu petre scumpe, 

din lanţuri de aur, din pungi cu galbeni. . . 

Acâstă capitală imprudenţă eliberând de o cam 

dată spatele armatei moldovene, Ion-vodă,—minte 

limpede în împrejurări turburi, — se grăbi a pro- 
fita de greşala vrăjmaşului. 

El descălecă de pe cal, pedestresce pe Cozaci, 

gcupeză glâta cu infanteria şi, strigând cătră e- 

roicele resturi ale oștirii sale: „Fraţilor! cadă
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capul meu unde vor cădea capetele vâstre !“ — 
face un atac atât de furibund, în cât. apucă de la 
urcă artileria lor, o strică pentru ca să nu le 
mai potă servi, şi “i lasă înlemniţi de ameţălă şi 
uimiţi de admiraţiunc! 

Cu propriele sale mâne, în furia acelui moment 
suprem, el trase din mijlocul păgânilor un tun 
de cele mari; atât de colosală fu putere: fisică 
a acestui Ercule român ! 

Apoi formând o compactă nestrăbătută col6nă, 
Moldovenii se retraseră până la apropiatul munte, 
pe vârful căruia fumegau ruinele satului Roşeanii, 
ars. cu câte-va minute mai "nainte de cătră ur- 
diele tătare! 

B. Petriceicu Hasdeu. 

Exerciţii. 

Din bucata de mai sus scolarii vor scâte: 

1) Verbele de conjugarea III şi vor arăta în ce mod, 
timp, număr şi personă sînt. 

2) Verbele de conjugarea IV. 

Exerciţii de ortografie. 

Ortografia, verbelor terminate în î-îre şi i, în ez şi esc. 

„(A se vedea gramatiecile de el. III şi IV primară). 

Exerciţii în clasă şi acasă. 

Din bucata „Pâtra-Arsti“ de la pag... seolarii vor seste: 
1) Verbele în î-îre şi vor arăta, cum se serii. 
2) Cele în îi, PP Pa 
3) Cele în ez » n „ non n 
4) Cele în esc > n 5 
5) Scolarii vor conjuga următorele verbe : a uri, a muia, 

a lucra, a citi.
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Exerciţii de Dictando. 

Țăranul Român (urmare). 

Cine a vădut o hpră veselă învâ6rtindu-se pe 

&bă la umbra unui stejar, sau danţul vestit al 

căluşerilor, sau muntenesca sau voinicâsca, şi sa 

putut opri cu sânge rece în faţa, acelor veselii ale 

poporului, atât de vii atât de caracteristice ? 

Şi mai cu sama care ţeran român nu şa dorit 

patria cu lacrămi, când sa găsit în străinătate? 

Şi care Român nu se simte pătruns de o jale tai- 

nică şi nesfârşită, când aude buciumul şi doinele 

de la munte? 
O! trebue să nu aibă cine-va nici o scântee de 

simţire în inimă, pentru ca să nu se înduiuşeze 

la priveliseea patriei sale şi să hu iubâscă pe fra- 

tele său, poporul român! Avuncă-ţi ochii tăi ia 

ori-care Român şil vei găsi totdeauna vrednic 

de figurat întrun tablou. De va şed€ lungit pe 

&rbă la polele unui codru, de va sta în picidre 

rezemat întrun toeg lângă o turmă de oi, deva 

sălta în horă vesel şi cu pletele în vînt, de se va 

cobori pe o cărare de munte cu durda sa pe spi- 

nare ;. de se va arunca. voinicesce pe un cal sel-" 

bati, de va cârmui o plută de catarguri pe Bis- 

triţa ş. e. ].; ori-cum îl vei privi, fie ca plugar, 

fie ca cioban, fie ca poştaş, fie ca plutaş, te vei 

minuna, de firesca frumuseţă a posei lui, şi te vei 

încredința, că un zugrav nar pute nicăerea să 

si îmbogăţescă albumul mai mult şi tot odată 

mai lesne, de cât în ţările nostre. 

Vedi-l pe Român, când vine primăvara, cum i 

se umple sufletul de bucurie, cum îi cresce inima 

în pept. ca frunza în pădure, cu câtă mulţumire 

el cată la noua pod6bă a naturii ce acopere locul
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nascerii sale, cu câtă, veselie el vede luncile înver- 
dite, câmpiile înflurite, holdele v&sărite! 
Românul se. renasce cu primăvara, el întine- 

resce cu natura, căci o iubesce cu tâtă dragostea 
unui om primitiv. De aceea şi tote cântecele lui 
încep cu Frunză, verde. Lui îi place să se rătăcâscă 
pria codri, îi place să pocnâsea şi să cânte din- 
trunze, îi place să'şi pue flori la pălărie, să as- 
culte cântecele paserilor şi să dică atunci câte o 
doină de jale, de dragoste sau de hoţie. Pentru 
dînsul primăvara este un timp de simţiri puter- 
nice şi ademenitâre. Şi desimea înverdită a codri- 
lor, prin care şerpuesc şi se perd tainice poteci, 
deştâptă în inima lui un dor ascuns de voinicie 
şi îl îndemnă a dice: 

» 
S 

Frunza'n codru s'a "'ndesit, 
Sufletu-mi s'a r&corit! 
Hai voinice la ponsre, 

Pân ce-i €rba crudigoră, 
Unde calci, 

Urmă nu faci; 
Unde şedi, 

Nu te mai vedi. 
V. Alexandri. 

De lucrat. 1) La, dictarea profesorului, scolarii vor serie 
bucata de mai sus. 

2) Scolarii îşi vor corija unii altora greşelile prin schimba- 
rea de caete. 

3) Scolarii vor corija singuri greşelele după carte, 

Conjugarea Verbelor Enipersonale. 

(A se vedea gramatica de clasa IV-a, primară). 
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Pentru Exerciţii. 

de analisat şi recital. 

Din Grigorie Alexandrescu, născut în Târgovisce, la anul 1812. A fost 

_cât-va timp Ministru sub Cuza. Poet şi fabulist neîntrecut, el biciuesce 

straşnic moravurile politice stricate din timpul seu. Acestă îndrăsnâlă 

Alexandrescu o plătesce cu închis6rea cum se întâmplă cu toţi 6- 

menii mari, patrioţi din acea epocă, între care se număra şi Bălcescu 

(A murit la 1885 de apopiexie). 75 

| Re CE 
BREPTATEA LEULUI, 

„Leul de multă vreme ridicase oştire, 

Să se bată cu riga ce se numia Pardos, 

Căci era între dîngii o veche prigonire 

Şi gâlcevire mare, pentru un mic folos. 
Vreaii, adică, să scie, 
Gui mai mult se cuvine 
Să, ţie pentru sine, 
Un petec de câmpie 

Şi un colţ de pădure, de tot ne 'msemnâtor, 

„Ce despărţia ţinutul şi staturile lor. 

Acum sânge mult curse, şi multe luni trecură, 

Făr'a se putea sci, 
Cine va birui,. 
Elefantul năsos 
Şi bivolui pieptos, 
Cu lupul codă-lungă, 
Multe isbîndi fâcură. 

Fieşi-care tulpină era plină de sânge, 
Ici se vedea un taur jumătate mâncat: 
Lângă el un tovarăş ce shicră şi îl plânge; 

Colo, un pore sălbatec fără două piciore; 
Şi mai la vale vulpea, se tăvălesce, more, 

Oftând după cureanii ce încă i-ai scăpat; 
Iar mai vrednic de jale era vitezul urs, 
De două cârne grâse în inimă pătruns. 
Leul, vădând că lupta nu se mai isprăvesce, 
Trimise la maimuţă, vestită vrăjitore,
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Ce spun că scia multe şi că proorocia 
Intâmplările tote, după ce se trecea. 
Trimise, dic la dînsa, săi facă întrebare, 
Cum pote să ajungă sfârşitul ce doresce. 
Ea se puse pe gânduri, tuşi, apoi răspunse, 
Rodând cu mulţumire darurile aduse : 
„Ca să potă împăratul lesne să biruscă, 

„Trebue să jertâscă, 
„Pe acel ce în 6ste e ca toţi mai tare 
„Mai vestit în răsboe, mai vrednic şi mai mare.“. | 
Audind, astea, leul strânse a sa oştire: 
„Lighionelor“ dise, „vii să vă dai de scire, 
„Că astadi, din noi unul trebue să murim: 
„Aşa va proorocul, Rămâne acum să scim, 

Cine este mai tare, 
„Cât pentru mine unul, cum vreţi... dar mi se pare 
„Că nu prea sînt puternic” căci pătimesc de tusă.“ 
Vulpea era aprope: „Ce-are a face !“ răspunse, 

„Ivălţimea ta eşti 
„Ori cât de slab poftesci.“ 
„Dar şi puterea n6stră 
„E destul de prostâ,“ 

Strigară tigrii, urşii, şi cu un cuvînt tote 
Lighinele-acelea ce erai mai cocoţate.. 
—nNu rămâne "'ndoslă,“ le răspunse împăratul. 
Epurele sărmanul — cred că-l tragea păcatul 

Saii păcate mai multe, 
De moşii lui făcute, 

Veni să'şi dea părerea. Dar toţi, cât îl zăriră, 
Asupra-i năvăliră,. | 

„la vedeţi-l!“ strigară. „cu bună încredințare 
„El este cel mai tare! - 

„S'ascundea urechiatul, şi nu-i plăcea să moră, 
„Ca să ne facă. nouă biruinţa uşoră! 
„Pe el, copii! Luaţi-l; el are să 'mplinscă 
„Ce ne-a dis proorocul, din porunca cerâscă !“ 

Cânii atunci săriră 
Şi în grabă ţil jupuiră. 

Se află vre-o ţară unde, Vaşga, întîmplare 
Să se jertfeseă leul? Nici una mi se pare. 
Nu scii cum se urmâză, nu pricep cum se pote, 
Dar văd că cei puternici, ori unde ai dreptate. 

N 

E Ș
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Exerciţii. 

Din acâstă bucată scolarii vor seâte verbele uniperso- 

nale şi vor arăta în ce mod, timp, numsr şi personă sînt. 

N Verbe ajutătâre (auxiliare). 

(A se vedea gramat. de cl. [II şi IV-a pag....). 

A 

pr 1) A fi--fire. 
7 

Fă 
ş De hucrat. Scolarii vor conjuga pe caete acest verb. . . 

a 

= 
2) a ave—avere. 

De lucrat. Scolarii vor conjuga pe caete acest verb. 

  

| 3) a voi—voire. 

| De lucrat. Scolaiii vor conjuga acest verb. 

SA Pentru Exerciţii. 

Cuvintare. 

Ținută la 24 lanuarie 1850, în adunarea electivă a Țării 

românesci, înainte de votarea Domnului. 

(de Vasile Boerescu, mare patriot român, fost orator distins ; de mai 

multe oră Ministru, deputat etc. Lui se datoresce în mare parte al- 

cătuirea, legiuirilor ţării nostre). 

CUVÎNTAREA. 

Pentru ce sîntem împărţiţi în dou€ câmpuri? 

Pentru ce ne numim noi şi voi? Au nu sîntem 

toţi Români? Ai nu avem toţi aceiaşi patrie ? 

Ai nu sîntem toţi fiii aceliaşi nume? Pentru ce 

să, dicem noi şi voi? de ce să nu dicem noi Română ? 

Nu avem toţi aceiaşi amore, nu simţim toti ace- 

leaşi sentimente pentru mama nâstră comună?



96 

Care este causa divisiunei nostie? Care este m&- 
rul de discordie dintre noi? 

Acest mer de discordie, să nu 7] ascundem: el 
este Domnia. Cine va fi Domnul? Fie-care 'şi. are 
convicţiunile sale, fie-care 'şi are simpatiile sale 
personale ; fie-care din noi crede că ţara sa va fi 
mai fericită având de Domn pe cutare şi pe cu- 
tare Dar discordia există, căci nu toţi cugetă a- 
semenea. Din astă disccerdie, resultă discreditul 
Camerii, discreditul nostru. Nimeni nu mai are 
credinţă la. noi; anarhia nu e departe şi inamicul 
e la porţile nâstre. Cum să respingem pe străini? 
Făcând să piară discordia, făcând să piară punctul 
care ne desparte. 

Noi declarăm că nu avem nici un candidat ; 
Domniu-V6stră aveţi vre-unul ? Se pâte. Insă nici 
unul din noi toţi, nu cred că a venit aci cu ho- 
tărire a face să fie candidatul s&i, cu ori-ce preţ. 
Toţi sîntem Români şi nimeni nu voesce răul țării 
sale ; nimeni nu ar vroi ca candidatul su să a- 
Jungă la tron pe urme de sânge, sai sprijinit de 
străini. Ar fi o ofensă pentru Ţară de a crede că, 
ea a putut trimite la Cameră, asemenea 6meni. 

Ca să ne unim cu toţii asupra aceluiaşi canâi- 
dat este posibil? Cred că nu ; fiind-că, am dis, fie- 
care 'şi are credinţa sa. Dar a ne uni asupra unui 
principiu este posibil? Da. Asupra unui principiu 
ne putem uni; mai cu sâmă când acest principii 
este cel mai mare al naţionalităţii nâstre. Acest 
principiu este acela al Unirii. 

Mulţi din D-vâstră, acum un an, aă representat 
țara la astă Cameră şi ai susţinut cu căldură 
Unirea. Prinţul Bibescu, fost Domn, a fost, între 
alţii, cel mai elocuent şi ardent apărător al Unirii. 
S'ar putea 6;e est-timp ca aste persâne să se 
contradică ? Acesta nu se pâte crede.
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Să ne unim dar toţi asupra principiului de U- 
nire, asupra acestui mare principiu ce are să re- 
învieze naționalitatea n6stră. 

Să ne dăm mâna ca fraţii şi să cugetăm că 
sîntem muritori, că avem să trăim câţi-va ani şi 
copii şi stănepoţii noştrii au să moştenâscă un viitor 
glorios, creat de noi! 

A ne uni asupra principiului Unirii este a ne 
uni şi asupra persânei ce represintă acest principiu ! 
Astă persână este Alezandru In Cuza, Domnul 
Moldovei. 

Să ne unim ca fraţii asupra acestui nume şi 
posteritatea ne va întinde mânele şi consciinţa 
n6stră va fi împăcată, că ne-am împlinit cu reli- 
giositate o datorie sfîntă. 

Exerciţii în clasă şi acasă. 

1) Scolarii vor spune coprinsul acestei bucăţi. 
2) Scolarii vor învăţa să reproducă pe nevădute acestă 

cuvîntare. 
3) Scolarii vor scote formele verbului a fi, şi vor arsta 

în ce mod, timp, număr şi persână sînt. 
4) Apoi verbele 4 avâ şi a voi ca ajutătore. 
5) Scolarii vor scâte verbele a av€ şi a voi numai când 

servesc ca, verbe predicative. 
6) Scolarii vor conjuga în paralel aceste verbe ca aju- 

tătore şi ca-predicative. 

Exerciţiu ortografic. 

Formele atone ale verbelor auxiliare. 

(A se vedea gramatica de clasa III primară). 

De lucrat: 1) Scolarii vor serie pe caete aceste forme. 
2) Scolarii vor căuta în bucata . . . . asemenea forme. 

-l
 

"84166
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Conjugarea Verbelor reflexive. 

(A. se. vedea gramatica de clasa IV de autori pag:...-). 

| Pentru Exerciţii. 

de citit, analisat, resumat şi reprodus. 

Sobieski şi Plăeşii. 

(de Const. Negruzzi, născut, în Iaşi, 'la anul 1809. A fost poet Şi 

prosator mare. A tradus şi cărți streine, destul de frumose şi inte- 

resante. Negruzzi e cel mai însemnat; scriitor moldovean din timpul 
seu). „x 

so SOBIESKI ŞI ROMÂNII. 

Pe drumul ce duce cătră cetatea Neamţ, pe la 
sfârşitul lui Septembrie 1686 se vedea o 6ste mer- 
gând. După un trup de lănceri ce deschidea marşa, 
urma dou&-spre-dece tunuri mari trase de boi, 
apoi o câtă de ofiţeri călări în fruntea cărora e- 
rau trei: unul în fl6rea vârstei, posomorât, gân- 
ditor, necăjit, şi doi mai bătrâni. 'Tustrei, în haine 
poloneze. În stârşit venea duiumul 6stej ; trăsuri, 
bagaje, pedestraşi, şhlehtă pospolită, amestecați, 
în neregulă, cu stâgurile strînse, cu capul plecat, 
cu armele r&sturnate, cu întristarea pe faţă şi cu 
durerea în inimă. Nu se audia nici surlă nici dobă, 
numai tropotul cailor şi pasul 6menilor ce abia 
se mişcau; pentru că de dece dile caii n'au ros 
de cât e6ja copacilor şi 6menii s'au hrănit numai 
cu pome. 

Şi însă acâstă 6ste în stare aşa ticăl6să, e acea | 
ce a îujosit de atâtea-ori trufia Semilunii ; iar a- 
cei trei fr untaşi oficeri sînt Hatmanii Iablonovski 
şi Potoţki şi cel din mijlocul lor însuşi Ion So- 
bieski, regele Poloniei.
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Şi cum să nu fie superat şi necăjit vestitul rege? 
EI, Sobieski, fala Leşilor, eroul creştinătăţii, mân- 
tuitorul Vienii, să fie nevoit pentru a doua 6ră 
a da pas 'Turcilor, a se trage dinaintea Tătarilor 
şi a Moldovenilor; a-şi privi 6stea ticăloşită de 
lipsa merindelor, horopsită de duşmani care îl ur- 
mâză mişelesce fără a îndrăsni să'şi dea pept fâţiş 
cu el şi fac pradă tot ce cade, tot ce rămâne; pe 
urmă; a nu întâmpina în drumul s6u de câto 
tiorâsă pustietate ! 
Cum am dis, mergea încet şi gânditor. Hatmanii 

Jângă dînsul păziau tăcere, respectând apărarea | 
sa de care ei se împărtăşiai. 
— Ce castel e acesta! întrebă Sobieski 'cână, 

ridicând. capul, zări pe sprâncena delului, înălţân- 
du-se trufaşă, dinaintea lui, cetăţuea, Neamţu. Cu 
bună s6mă vr'un cuib al tâlharilor acestor de Mol- 
doveni! 

La vreme de r&sboiy, aici domnii Moldovei 
obicinuesc a'şi trimite averile lor, rspunse Potoţki. 

— Aşa! Să mergem dar să'l luăm. Oh! voi să 
"mi r&sbun pe Cantemir, care mă îng4lă, şi me6 
făcu să perd atâţia viteji. 

— Eu aşi gice să lăsâm cetatea acesta, dise Ia- 
blonovski, şi să ne urmăm drumul înainte. Avem 
tunuri de câmp, nu de asalt. 
— Ba pre numele, patronului meu! nu va dice 

lumea că o cetate s'a aretat dinaintea lui Sobieski 
fără a i se cuceri. N'avem tunuri $ Vom lua-o dar 
cu mânile 
— Numele M. Tale e destul tun, dise Potoţki. 
“Trufia polonului măgulindu-se de acestă grâsă 

linguşire, faţa i. se însenină la ideea unei isbândi 
atât de lesnici6să, şi îndată dete poruncă să se 
înşire 6stea către cetate. 

In cetăţuie se aflau opt-spre-dece plăeşi, trimişi 

1)



de ispravnicul de Neamţu pentru străjuire, în lipsa 

garnisnei care era la Fălciu pe lângă Domnul 

Cantemir, unde tăbărâse armia turcescă. Cu câte- 

va cesuri mai 'nainte sosise un tînăr plăeş al cărui 

cal asudat păscea; înşelat, troscotul ce crescea pe 

lângă ziduri. i 

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

care se vedea că ascultă toţi, şi ne spune ce ai 

mai văgut la laşi? 
—. Ce să văd, tată? Blestemăţie! Târgul îi în 

jac: Leşii pradă şi desbracă pe bieţii 6meni. 

— apoi die că's creştini ! 

— Creştini! ai prădat bisericile şi monastirile 

de odâre. Nu sciți încă? S'au dus să iea pe sfînta 

de la Trisfetitele. 
— Dâmne feresce! diseră plăeşii făcându-şi 

cruce. 
— Aşa, urnă tînărul; eram acolo când a mers 

să. iea racla Sfintei, dar călugărul simțind a în- 

chis porta, şi n'a vrut să deschidă ; atunci... 

— Puiu de om călugărul! strigară ascultătorii. 

Atunci Craiul lor a poruncit s'aducă; tunurile 

ca să spargă porţile; dar mai întâiă a trimis res- 

puns călugărului care şedea în clopotniţă să des- 

chidă, ori face monastirea praf şi pulbere. 

—  Audit-aţi acolo lifta cea păgână! şi ce a făcut 

popa ? 
» — Bla r&puns că nu se aştepta saudă aşa 

“vorbă de la un împărat care se dice creştin, şi că 

M. S. îi mare şi puternic, pote să facă ceea ce 

dice, dacă nu se teme nici de Dumnedeu nici de 

stinţii lui, dar el nu deschide porta, ci se îngr6pă. 

sub zidurile bisericei, şi apoi lumea va judeca în- 

tre dînsul, atât de slab şi între M. S., atât de 

tare. . 
Audind aceste, Lehul s'a fâcut foc de mânie şi
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dase acum poruncă să împusce. când unul din 
hatmanii lui i-a dis nu sciu ce.—Cum îmi spuneai 
Gmenii, i-a dis că nu se cade să facă aşa lucru, să 
strice casa Domnului şi alte multe. Indestul că 
l'a înduplecat să dea pace bisericii. 
„— Şi ce fac acum Leşii, la laşi? 

— Este o s&ptemână de când sau dus, după 
ce au vădut că nu mai au merinde pentru oşti, 
şi au percurs pe Bahluiu în sus, gândind c'or găsi 
de tâte; dar acolea să vedeţi. Vodă din lagărul 
"Tureilor cum a audit de acesta a şi pornit după 
dînşii un Mârzac c'o mulţime de Tătari şi: vr'o. 
cinci steguri de Moldoveni ; iar mai întâiu a tri- 
mis pe loc pe Căpitanul 'Turculeţ c'o strajă de 
călăreţi care apucând înainte, a scos toţi Gmenii 
de prin sate, a dat pojar fânului şi fâneţelor, a 
ascuns prin gropi grâul şi orzul, şi duşmanul a 
găsit tot pustiu în drumul s&u, în cât ajungând 
la Cotnar nu găsia să mănânce de cât pomele co- 
pacilor ; ba încă a pus prin bălți şi nisce erburi 
venin6se de, care cum bea, crapă; şi vai de capul 
lor! periau cu sutele şi ei şi caii; iar care r€- 
mânea, pe urmă cădea în mânile Moldovenilor care, 
fără mai multă judecată, ori îl spâadura ori îl 
înţepa. 

— Osânda Sfintei Parascheve! dise bătrânul. 
Dar tu cum le-ai aflat aceste tote? 

— Eu — sciți că m'aţi trimis la laşi să ved ce 
mai este. — După ce s'au dus Leşii, m'am luat 
cât colea pe urma lor până la Cotnar, unde m'am 
întâlnit eu Căpitanul 'Turculeţ, care mi le-a spus; 
şi apoi după ce am vădut că duşmanii şi-au luat 
drumul spre ţara lor, am apucat de-adreptul peste 
coâri.... Dar 6re ce buciumă străjerul ? 

— Fă'i semn să se cobâre de pe zid, şi să vie 
încoce.
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“Nu trecu mult şi plăeşul de strajă viind, spuse 
că o ste mare se apropie de cetate. 

Todată, toţi alergară, pe ziduri. 
— Leşii sînt ; strigăeă, tînărul ce venise de Cu- 

rând şi pe care lam audit vorbind ; şi-au schim- 
bat drumul, şi vin aici.. - 

— La porţi, flăcăi! dise bătrânul. Incueţi-le şi 
grimădiţi bolovani pe ziduri. Agegaţi- vE toţi pe 
la metereze. Să nu gică Lehul ca, intrat într'o 
cetate românâscă ca într'o țarină” pustie. 

— Dar noi sînt: m numai nouă-spre-dece şi asta-i 
o 6ste întregă, observă unul, cum se. 
— "Faci; mucosule! îl curmă bâtrânul. Te temi 

că-i peri? Mare pagubă! Un mişel mai puţin. 
Vânătorul ast fel “înfruntat, se trase ruşinat şi 

se sui pe ziduri. 
" In vremea acâsta stea se apropiase, Regele 
trimise un ofiţer ca să vorbescă cu cei din cetate. 

Solul veni la portă. Bărânul îl salută de pe 
zid. 

-— Bime al venit, domnule, ce poftesei de la noi? 
— Măria Sa Regele Poloniei Mare Duce de 

Lituania ş. €.. (urma titlurile) v& face cunoscut 
ca să vă închinaţi şi să'i cuceriţi cetatea împreună, 
cu tâte averile şi merindele ; atunci garnizâna va. 
fi slobodă a eşi cu arme şi bagaje fără ai se face 
nimic ; lar, cutezând a se împotrivi, cetatea se va 
cotropi şi garnizona se va trece sub ascuţitul săbiei. 

— Du r&spuns M. Sale, dise bătrânul, că laude 
ŞI îngroziri de astea am. mai audit noi, şi tot nu 
ne-am speriat. Mai bine M. S. şi-ar căuta de drum 
şi ar da pace unor 6meni cari nu iau făcut nimic. 
Cetatea nu avem gând să i-o dăm cu una cu dous, 
măcar că nu sînt în ea nici averi, nici merinde. 
'Tot ce-i putem da este plumbul din pusce, pe care
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îl vom trimete noi de pe ziduri, fără să se mai 
ostenescă să vie -încuntru. 

— Plecaţi-vă, dise trimisul, şi nu vE puneţi 
capul în primejdie. 
— Nu purta grijă de capul nostru, domnule. 

Gândiţi mai bine la al vostru. 
— Incă odată vă întreb, v€ închinaţi ori ba? 

Ba. 
Parlamentaruil se duse. 
Asaltul începu. "innurile aşedate pe scaune de 

lemn băteau necontenit; cetatea. Plăeşii respun- 
deau cu glânţe care nu făceau greş. Fieşte care 
împuşcătură dobora câte unul din vrăjmaşi, şi 
mai ales din ofiţeri asupra cărora erau ţintite 
flintele lor. Leşii pâriau fără a face spor. 
“In Qiua d'întâi, doi vânători periră, a doua qi 

şi a treia di, mai cădură cinci şi se răniră doi. 
A-patra di, cădu împuşcat însuşi Comandantul 
artileriei leşesci ; dar mai periră trei din Moldo- 
veni. Numerul bravilor scădea pe tâtă diua. Sara, 
adunându-se pe lângă foc, vedură că au sfârşit şi 
muniţiile şi merindele. 

Ce este de fâcut? tată, întrebă tînărul vâ- 
nător pe bătrânul care, rănit la un picior, sia i în- 
tins pe o laviţă. 
— Câţi au.- perit d'ai noştri ? 
— Dece. - 
"— Şi nu mai avem nici praf nici merinde ?. 
— Nu. | 
-  Dacă-i âşa, apoi : mâne diminţă urcă- -te pe 

portă şi legă în vârful săneţii un stergar alb; 
spune că închinăm cetatea, cu tocmâlă să ne lase 
slobodi să eşim şi să ne ducem unde vom voi. 
Aşa, se urmă. Leşii primiră tâte condiţiile ce- 

rute. Ostea .se înşiră în dou rânduri, lăsând prin
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mijlocul ei loc ca să trecă garnizâna, şi pârta se 
deschise. 

Atunci, în loc de o strajă numerâsă, se v&dură 
eşind şâse 6meni din care trei duceau pe umerile 
lor, pe alţi trei ce erau răniţi. 

— Ce este acesta? strigă Sobieski, repedindu- 
se călare înaintea lor. Ce sînteţi voi? 

— Străjerii din cetate, respunse betrânul rănit 
din spatele fiului su. 
— Cum! atâţia sînteţi? 
— Dece din noi au perit din mila M. Tale. 
— Voi aţi cutezat a vă împotrivi mie şi a'mi 

omori atâţia viteji? dise Regele. O, asta nu se 
va trece agu! urmă turbat de mânie ; trebue o 
pildă pentru cei asemene vous, şi pilda va îi grâz- 
nică şi vreduică de faptă. Nu meritaţi a muri de 
sabie, ci de ştreng. — Spânzuraţiii ! 

Pe loc ostaşii înconjurară pe plăeşi cari, de- 
-puind jos răniții, îşi făcură semnul crucii şi reze- 
mându-se pe săneţe, se uitau cu nepăare la pre- 
gătirile ce se făceai pentru mortea lor. Ofițerii 
priviau cu înduioşare acâstă scenă. 
— Fie-mi ertat, Sire, dise atunci lablonovski, 

apropiindu-se cu respect de Regele care şedea po- 
somorât şi mânios, a arâta M. Tale, că aceşti vi- 
teji n'au fâcut de cât datoria lor, datorie natrio- 
tică şi vrednică de tâtă lauda, şi că au avut no- 

vocirea, a câştiga făgăduinţa marelui Sobieski că 
vor fi slobodi şi nesup&raţi. 

— Iţi mulţumesc, vrednice al meu tovarăş de 
arme, dise Sobieski ca deşteptat din somn, îţi 
mulţumesc că m'ai oprit de a face o faptă defâi- 
mată. Ai cuvînt, 6menii aceştia s'au purtat vite- 
jesce. Să li se dea. fie-căruia câte cinci-deci de 
zloți. Apoi, înturnându-se cătră Români: „Voiui- 
cailor, die sînteţi slobodi ; mergeţi în pace, şi spu-
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neţi copiilor şi fraţilor voştri, că aţi avut cinstea 

a vă împotrivi cinci dile Regelui de Polonia“. 

Indată se facu loc Moldovenilor cari, luându'şi 

răniții. se îndreptară cătră munţi, în vreme ce 

&stea se cobora încet la vale ; iar cetatea cu por- 

ţile deschise, purtând pe zidurile sale urmele bom- 

belor duşmănesci, rămase singură pe culmea în- 

verdită ca un mare schelet de uriaş. „ 

6 
Exerciţii. 7 

1) Scolarii vor spune coprinsul acestei bucăţi. 

2) Scolarii vor căuta să reproducă ceva din acâstă bucată. 

3) Scolarii vor scâte verbele reflexive conjugate cu pro- 

numele de dativ şi vor arâta în ce mod, timp, număr şi 

persnă sînt. | 
4) Scolarii vor scâte verbele reflexive conjugate cu pro- 

numele de acusativ. 
DR 

ba 

Exerciţii de limbă. 

Verbe derivate de la, pronume, numerale, preposiţiuni, 

adverbe. 

Sufizele : ez şi esc. 

(A se vedea gramatica de clasa IV). 

Exerciţii. 

Din bucata „Sobieski şi Plăeşii“ scolarii vor scote ver- 

bele derivate după modelul de mai sus. 

Conjugarea verbelor pasive. 

(A se vedea gramatica de clasa IV de autori). 

Exerciţii în clasă şi acasă. 

1) Din bucata: „Sobieski şi Plăeşii“ scolarii vor scote ver-
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bele pasive şi vor arăta la ce timp, mod, număr şi persână 
"sînt, | | 

2) Scolaxii vor. conjuga la cele trei forme verbul: 
a lăuda — a se lăuda — a fi lăudat. 

Exerciţii de ortografie. 

Sunetele î—i ; u—d. 

(A se vedea gramat. de cl. III şi IV-a primară). 

De lucrat: Din bucata: Sobieski şi Pliieşii, de la pag. 93 
penă la pag. 100 scolarii vor sete de o parte cuvintele 
cu î-—î şi de alta pe cele Cu u—t. 

Exerciţii de punctuație şi copiere. 

Semnul citărei („m =“). 

(A se vedea gramat. de cl. III şi IV-a primară). 

Exerciţii. 

Din poesia „Curcanii“ scolarii v or copia părţile unde vor 
găsi semnul citărei. 

Verbe neregulate. 

(A se vedea gramatica de clasa IV-a primară). | | 

i | “Conjugarea I-a 

a eat: Scolari or coriea pe ea veri: a d, 
a Conjugarea Ia 

De lucrat: Scolarii vor co 
a 276, a renâne. 
rea 

ajuga, pe caete verbele: a art, 

Conjugarea III-a | « 

De luvat: Scolarii vor conjuga verbele : a unge, adi: 

| Conjugarea IV-a 

De lucrat : Scolarii vor conjuga verbele : a toi, a iubi, 
Q-teni, a fi. ' RE a d ÎL
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Pentru Exerciţii. 

de citit, analisat, reprodus şi recital. 

Mihnea și Baba. 
(de Dimitiie Bolintinânu, născut întwun sat din judeţul Ilfov, nu-- 

mit Bolintin. Prin munca sa neobosită el ajunse să ocupe funcțiuni 

mari în stat. A fost şi Ministru sub Vodă Cuza. Serierile sale sînt 

însufleţite de cel mai cald patriotism. El a creat în literatura nostră 

balada sai legenda istorică. Sfârşitul i-a fost trist : a murit în spital 

sipsit de mijlâce, sărac şi părăsit aprope de toţi ai s€i). 

MIHNEA ŞI BABA. 
1 

In mijlocul nopţii, când babele rele 
Se plimbă prin regii călare pe stele, 
Când lampa se stinge la negrul mormînt 
Atinsă de aripi, suflată de vînt; 
Când buha se plânge prin triste suspine; 
Când râii fac planuri, cum aii a reţine 
Im barbare lanţuri poporul gemând ; 
Când -demoni şi spaime pe munţi se adună; 
De urlă la stele, la nori şi la lună,— 
Intr'una din pesceri, în munte rîpos, 
Un om 6re-care intră curagios. 

II 

Sciţi voi, ce sînt misterele, Ce scot la morţi arterele 
Când babele sbîrcite, Şi hâreile uscate. 
Ce nu le ţin picerele, 
Şoptesc afurisite ? Aci se fierb şi osele: 

In vatee aurită, 

Im -o pescer'a Carpaţilor, Aci sfadun' Frumosele, 

Mergând un ces mai bine, Când nu mai sînt donte. 
Vedi templul Pacinaţilor, . 
Ce cade în ruine. O facără misterică — 

Dă pildă amină, | 
Aci se fac misterele Iar stâlpi ?n biserică 
De babe blestemat:, Păreai că se 'nclină.
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Şi liliecii nopţilor, O babă ce ororele 
Ce aii aicea locul, Uscaseră în lume, 
Ascunşi în hârea morţilor, Pot, r&scolia vulvorele, 
Umblai să stingă focul. Şoptind încet un nume. 

HI 

S'aude un tropot de paşi pe-aprope, 
Cum calcă strigoiul, când va să degrâpe 
O tînără fată...--Colo... ascultați ! 
Să fie Satana cu ochii de focuri ? 
„Hei! cine să caice 'n negrele-mi locuri, 
Se 'ntrebă, bătrâna... aici nechemaţi ?.. “ 
Ea dice ; şi 'n umbră un om se urată 
Cu ochii de sânge, cu truntea uscată, 
Teribil ca locul, în care intra. 
„Bătrână, el dise, îţi fă datoria !“ 
Şi vorba-i, cum geme în zid vijelia, 
Din colţuri în colţuri grozav răsuna. 

BETRÂNA 

„Ascultă-mă, Dâmne! deşi ţi-am dis ţie 
Să-ţi spui viitorul... dar nu va să fie... 
(Hei lasă cuțitul în tecă să stea!...) 
Ascultă-mă, Dâmne! avem în aştime 
Un fiii Ore-care, vestit în mulţime 
Prin luptele sale ; era fiul mei. 
Plăcut ca seninul, frumos ca o flore, 
Şi pentru acesta mai stam ei subt sore: 
Era pentru mine al: meii Damnedei. 
Şi pentru acesta m'am dat în pierdare: 
Să-l fac între 6meni ferice şi mare, 
Am dat al meii suflet la negrul tartar. 
Tu scii mai departe... Ce? gemi de turbare? 
Vei sângele mamei, tu vei r&sbunare ? 
Lovesce ! na sînul, tirane barbar! 
Căci viaţa îmi este acum blestemată. 
Oh! cum nu pociii 6re să sorb astă-dată, 
Şi dilele tale şi sângele t&ău! 
Dar nu poeiă, căci fiu-meii în ultima-i stare 
Opri ori-ce mână a da răsbunare; 
Tirane, vedi prada-ţi, vedi cugetul s&i!*
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Pe urmă co mână uscată şi arsă 

Int'una din hârce un sânge ea varsă 

Şi dându-l lui Mihnea, îi dise: „Să bei! 

E sângele fii-meii, na! sorbe-l maă tare ; 

E cald şi e tînăr, cum vei tu, barbare ! 

Na! sârbe, sai ei sorb pe al tâii, de nu vei ju 

IV 

Toţi morţii din mormînturi, Şi relele 'Toaste 

Cu ghiarele 'ncleştate, Co sută mici piciore 

Ca frunzele uscate, - Ca globuri rotitore, 

Ce sbor când suflă vînturi, Ca, bolovani pe coste, 

Spre Mihnea alerga ; Rostogolind umbla. 

lar Vîrcolacii serii, Şoimanele, ce umblă 

Ce chiar din lună pişcă, Ca, vijelii turbate, 

Când frunzele se mişcă Colose deşirate 

In timpul primăverii, Cu formă ca o turlă, 

'Pipând acum sbura. Din munţi în văi călca. 

y 

Un glas în mulţime teribil gemu 

Şi c&ta infernă îndată tâcu. 

YI 

BLESTEMUL 

„Ori-unde vei merge să calci o tirane, 

Să calci pe-un cadaver şi ?n visu-ţi să-l vedi ! 

Să strîngi tu 'n mâna-ţi tot mâni diafane, 

Şi oră-ce ţi-o spune, tu tote să credi. 

Sâ'ţi ardă plămânii de-o sete adâncă, 

Şi apă, tirane, să nu poţă să bei! 

Să, simţă tot-de-una asupraţă-ţi o stâncă! 

Să 'nclini a ta frunte la cine nu vei! 

Să, nu se cunâscă, ce bine vei face! 

Sâ plângă, însă lăcrămi să nu poţi vărsa, 

Şi ori-ce dorinţă şi ori ce-ţi va place, 

Să nu poţi, tirane, să nu poţi gusta ! 

Să credi că eşti geniu; să ai dile multe



  

_Şi toţi ai tăi moră, iar tu să trăesci! 
ŞI vorba ta nimeni să nu o asculte, 
Nimie să-ţi mai placă, nimic să doresci! 

Aşa vorbi bătrâna. 
Şi Mihnea tremura ; 
lar Naiba, ce fântâna 
O sorbe într'o clipă, 
Şi tot de sete ţipă, 
La drepta lui sbura. 

El are.cap de taur 
Şi -ghiare de strigoii, 
Şi codă de balaur, 
Şi geme cu turbare, 
Când baba tristă pare, 
Jar câda-i stă vulvoii. 

lar Nâgodele urîte 
Ca un mistreţ la cap, 
Cu lungi. şi strâmbe rite, 
Cu care de pe stâncă 
Râm marea cea adâncă 
Şi lumea nu le 'ncap; 

Şi Chatele idâse, 
În spate cum picior, 
Cu câde lungi. pletose, 
Cu dece guri 'n frunte, 
Cu capul cât un munte, 
Ce sar din munţi în nor; 

Şi şese ligione 
De diavoli blestemaţi, : 
Treceaii ea turbilione. 
De flăcări infernale, 
Călări toţi pe cavale 
Cu perii vulvoiaţi ; 

Şi mii de mii de spaime 
Veniaii din iad rîdând 
Pe Mihnea sâ defaime, 
Căci ast-fel baba are 

Mijloc de răsbunare 
Pe mort; nesupărând. 

VIII 

Mihnea încalecă, calul săi tropotă, 
Puge ca vîntul; 

Urlă pădurile, fâşie frunzele, 
Geme pămîntul. 

Fug legionele, sbor cu cavalele, 
. Luna dispare; 
Cerul se 'ntunecă, munţii se clatină, 

Mihnea tresare. 
Fulgerul scântee, tunetul bubue, 

Calul s&i cade; 
Demonii rîseră ; o, ce de hohote! 

Mihnea, jos sare. 
Insă el repede iar încalecă, 

Fuge mai tare;
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Fuge ca crivățul, sabia-i sfârâe 
In apărare. 

Aripi fantastice simte pe umere. 
Insă el fuge ; 

Pare că-l sfâşie guri insetabile, 
Hainele-i suge. 

Baba pe-oyâugelă iute ca fulgerul 
Trece 'uainte, | 

Slabi, şi palidă, pletele-i fâltâe. 
Pe oseminte. ” 

Barba îi tremură, dinţii-i se clatină, 
Muge ca taur ; 

Geme ca tunetul, bate cavaiele 
Ca un Balaur. 

IX 

- Babă blestemată, umbră infernală, 
Demoni fără număr, ce'nfrînaţi cavale, 

Spuneţi, ce mă vreţi ? 

X 

O, ce de hohote! rîseră demonii; 
Iadui tot rise... 

Insă pe creştetul munţilor radele 
Dilei venise. . 

iai 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor spune cuprinsul pe scurt al acestei bucăţi. 
2) Scolarii vor căuta s'o reciteze. 
3) Scolarii vor scâte verbele neregulate de cojugarea I 

şi vor arăta în ce timp, mod, număr şi personă sînt. 

4) Asemenea cu verbele neregulaie de conj. II, MII, IV. 

5) Scolarii vor scote de la început verbele pe rând şi vor 

arăta tot ce scii despre ele (repetiţie).
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Exerciţii de Dictando. 

din „Merinde de la sedlă. 

EXAMINE ŞI TESTIMONIE, 

La Sfintul Petru avurăm examenele cu solem- 
“nitate. Au fost de faţă părinţii scolarilor şi 6s- 
peţi din comună. Preotul a făcut introducerea 
prin o cuvîntare frumosă, dar scurtă, că mulţimea 
de scolari ascepta să fie examinată. In următ6- 
rele dile, după examine, ni s'au împărţit testimo- 
niele. Pretutindenea vedi bărţi şi fete, cu testi- 
mâne în mână, le citesc, recitesc, învaţă pe de 
rost, se bucură de calcule. Când am dus acasă 
testimoniul, mama l'a asemănat cu cel de an, 
calcul de calcul, şi sa bucurat ca mine. Tata mi-a 
dis scurt: bine, băete! Dar ia plăcut, că l'a pur- 
tat în buzunar mai o di, apoi mi la redat. 

S'a menit dumineca de astădi, să dăm mulţu- 
mire lui Dumnedeu, că ni-a ajutat să încheem cu 

progres anul scolar. Dimin6ţa ne-am întrunit în 
sc6.ă. Invăţătorul ni-a vorbit despre cei dece le- 
proşi, ce ia vindecat Isus, că numai unul s'a în- 
tors să mulţumeâscă. Au nu dece eraţi? Unde sînt; 
cei-lalţi. Aşia iute, omul uită o bunătate de la Dum- 
nedeu. Şi nu se sfiesce a merge iară să mai ceră. 

De la scâlă ne-am dus în şir la biserică. Am 
cântat dosologia cea mare: Mărire ţie, celui ce ne-ai 
arătat nouă „lumina“, ş.c.l. Vasiliu Mărginean, a- 
cestă poesie sfântă, ce vieţuesce şi umblă între noi 
în tip de preot, a ţinut iar o cuvîntare; a fost pentru 
părinţi, dând învățături, cum să se porte cu pruncii 
în timpul ferielor scolari, ca să nu se întrerupă e- 
ducaţiunea, fără s'o continue. Am extras din cu- 
vîntarea Sfinţiei Sale, precuu. urmeză mai la vale. 

Giorgiti Popa- Transilvania.
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Exerciţii. 

1) Scolarii vor, copia acestă bucată întâiă aşa cum e 
scrisă, şi apoi, îndreptată. 

2) Profesorul o va dicta greşit, iar scolarii o vor serie 
îndreptată, 

Exerciţii de limbă. 

Verbe compuse. 

(Gramatica clasa IV). 

Exerciţii. 

Din bucata: „Oprişanul“ scolarii vor seste verbele com- 
puse şi vor arăta din ce sînt formate. 

Adverbul. 

Comparaţiunea, adverbelor. 

(A se vedea gramatica de clasa III primară). 

Pentru Exerciţii. 

Bucurescii industriali. 

(de I6n Ghica, născuţ în Bucuresci la anul 1817. A fost; profesor 

la Universitatea, din Iaşi şi Ministru plenipotenţiar la Londra. De 
aci adresa Ghica poetului Alexandri „Scrisorile“ sale, în care patrio- 

tul român descrie în colori vii starea societăţii românesci din tirapul 
să), 

BUCURESCII INDUSTRIALĂ, 

Apa din cişmâua Filaretului era tot odată un 
isvor de sănătate şi bogăţie; vara câmpia era a- 
coperită de lucrătâre, fete şi neveste meştere, calfe 
şi ucenice, care limpediau testemeluri în fântână. 
după ce mai întâiu fixa colorile cele vii muindu- 
le în petră acră, le întindea la s6re pe €rbă, cân- 

34,168 8
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tând doinele nâstre cele frumâse. Testemelul era 
pod6ba capului cocâneior şi Jupâneselor române. 
O râtă de bumbac de dece parale se prefâcea în- 
tre degetele mahalagidicelor din Bucuresci într'un 
tulpan supţire ca pânza Arahnei! şi cu două, trei 
tipare de lemn de teii, cu câte-va burueni colo. 
rate : băcan, şofran, paţachină şi scumpie, adeve- 
rată policromotipia, se da în comereiu un obiect 
de o valâre însutită. Torcăt6rele țesătorele şi văp- 

„sitârele românce erau generos r&splătite de muncă 
şi ostenâlă prin vîndarea - testemelelor eşite din 
mânile lor. | 

Testemelurile fabricate în Bucuresci nu se lă- 
sau mai jos de cele de Țarigrad, şi acestă indus- 
trie bine condusă şi încurajată ar fi ajuns lesne 
să rivaliseze cu cele mai frumâse muselinuri. La 
un bal de gală la Hotel de Ville din Paris, acum 
nouă ani. Marchisa de Lavalette, femeea fostului 
ministru de Înteine, fâsta ambasadrice la Con- 
stantinopol, purta o rochie de testemeluri, care 
facea admiraţiunea elegantelor. 

Acâstă industrie a dispărut cu totul de la noi. 
- Pe prispe, la umbra ştreşinelor stau vara în- 
tinse mii de gherghefuri de tâte mărimile şi de 
tte formele. Fetele coseau în relief (anevatu) pe 
tulpan, pe pambrii, pe atlas şi pe catifea cu mă- 
tăsuri, cu lânuri, cu bumbac, cu catifeluţă, cu fir, 
cu sârmă şi cu fluturi. Cusăturile Româncelor de 
atunci nu se ruşinau nici dinaintea celor de Svi- 
ţera nici celor de Alep şi de Damas. Cevrelele, 
sanguliile şi bibliurile lucrate de Bucurescence e- 
rau căutate de damele cele mai mari din Constan- 
tinopol. 

Cusăturile făcute în casele boeresci erau fala 
cocânelor nâstre; şi după câte am audit despre 
sexul frumos de pe atunci, el de şi nu se înfăşu:a,
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ca“ astăgi în Fail, Şantili, Malină şi Alason, de şi 
nu purta o oca de per mort în cap, dar nu era 
nici mai puţin plăcut nici mai puţin grațios. 

Primăvara îndată ce du frunza, femeile ceda 
apartamentele lor gândacilor de mătase. Printre .. 
pânzurile de foi de dud, mahalagidicele înfigeau 
câţi-va, pari în grădină şi urziau tortul dobândit. 
&rna la lumina focului de vatră, unde se poves..... 
tiau istoria dui6să a lui Peneş Im părat, basmele 
poetice cu înşiră-te mărgărite, şi plăcutele ghi- 
duşii ale lui Păcală şi Tândală. Prin luna lui 
Iunie, maidanurile de pe malurile gârlei erai pline 
de' femei adunate în pâlcuri împrejurul căldărilor . 
din care trăgeau mătasa de pe gogoşi! iar după 
ce depănau borangicul, intrau în argea unde cu 

- 4 drugi de lemn ciopliţi din topor,'cu o spată şi 
cu o suveicuţă cu ţotul „primitive, îşi întoemeau. 
un r&sboii cu care parveneai a face tot felul de 
țeseturi în trei şi patru ițe. Rota de tors. acel in- 
strument puternic de civilisaţie şi de bogăţie în 
occident, începuse a se întroduce prin casele bu- 
curescenilor, detronase furca şi fusul. Astădi a- 
câstă uneltă bine făcătâre nu se mai vede de cât 
pe teatru. 
„Când bătea băltăreţul, venea despre Brosceni 

un: miros acru şi grei. O mulţime de tăbăcării se 
aşedase sub Radu-Vodă. Nu numai că ele îndes- 
tulau trebuinţele consumaţiunii din lăuntru ; dar 
peile lucrate în Bucuresci erau Căutate în "țara 
nemţ6scă şi în ţara turcâscă şi devenise obiectul 
unui însemnat comerciu de exportăţiune. Pe lângă 
argăsitul peilor. se: mai crease o altă industrie, în 
care oraşul nostru ocupa cel întâiu rang în Eu- 
ropa. Cojocăria, care ajunsese la o adevărată per- 
fecţiune, era o lucrare de pacienţă şi de bun gust. 
Bucăţile de blană fârte mici, îmbinate şi cusute
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unele de altele cu o fineţă şi inteligenţă artistică, 
formau un mosaic vrednic de admirare. Samurii 
| misadă, c6de şi pacea, râşii, silvii, cacomii, san- 
. gepii, vulpile regre, blanele cele mai frumose şi 

mai scumpe din Rusia se lucrau la noi. Starostea, 
de cojocari din Bucuresci era în corespondenţă 
dilnică, cu Seraiul Sultanului. De acest meşteşug 
se ţinea Işlicăria. lucrarea hârşiei bruinării, şi for- 
mele deosebite ale Îşlielor era o lucrare de artă, 
cu care nu se pote compara fabricarea pălăriilor 
de mătase şi de pâslă. Cusăturile cu fir şi ceapră- 
zăria, ocupa, o mulţime de meşteri şi de calfe. 

Din tâte aceste industrii însemnate şi băndse 
n'a mai r&mas de cât numele scris pe tăblițe în 

“r&spântiile câtor-va strade, nume care nu au adi 
nici un raport cu ceea ce există. 

  

| Ă 

i 
i 

Bucurescii au fost nu de mult un adevărat cen- 
tru manufacturial, astă-di este însă un oraş esclu- 
sivamente de consumaţiune şi de peirecere. Pră- 
vălie de prăvălie, cârciumă de cârciumă, grădină. 
de grădină, hotel de hotel, se ţin lanţ tâte cu li- 
tere d'un cot. La Stefan cel mare, la Napoleon, 
la Mihaiu-Bravul, la Tudor, la Franţ Iosef, la Ho- 
rea, la Cloşca etc., tote pline de marfă străină. 
Var şi cărămidă, sticlă şi lemne, unt şi zarzava- 
turi ne vin de peste noua mări şi novă ţări. In 
casa cea mai modestă ca şi în palatul cel mai 
somtuos, de la vlădică până la opincă, din du- 

_şamea până în tavan, din tălpi până în crescet 
nu poţi găsi un pat, un pahar, un scaun, un 
şervet, o cismă, o căciulă, care să nu fie adusă 
gata din străinătate.... Materia nâscută şi cres- 

“cută în ţara n6stră se trimete brută şi ni se 
întârce peste un an sai doi curăţită şi lucrată, 
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o plătim însutit; pe cât am vîndut-o. cu exportul, 
importul şi axisurile, transportul, dusul şi adu. .. 
sul, inmagasinările, comisionarii de tot felul şi s 

„tot şirul de traficanţi. î 

Exerciţii. 

Din bucata acesta scolarii vor sete adverbele şi vor a- 
răta la ce întrebări răspund. 

Exerciţii de limbă. 

Adverbe derivate de la substantive şi adjective, 

C
e
i
 

Sufixele : esce şi îş. (Gramatica de clasa, IV). ia
si

 

Exerciţii 

Din bucata: Bucurescii industriali şi „Mihnea şi Baba“ 
scolarii vor scote adverbele derivate şi vor arăta din ce 
sînt formate. E ! 

Conjuncţiunea. 

(A se vedea gramatica de clasa IV primară). 

Exerciţii 

1) Din bucata: „Bucurescii industriali“, scolarii vor scote 
conjuncţiunile şi le vor serie pe caete. A 
„2) Scolarii vor sete adverbele care servesc ca conjunc- 

ţiuni şi conjuncţiuni care servesc ca adverbe. 

Exerciţii de ortografie. 

Sunetele : € tea); ie, a. a 

(A se vedea gramatica de clasele III şi IV rimară). 

Lucrare, 

-„ Din bucata: „Bucurescii îndustriali“, scolarii vor. șcâte 
pe 4 colOne cuvintele cu: 6, ea, îe, şa. -  
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i
 

i
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. 
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i 
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Preposițiunea. 

(A se vedea gramatica de clasa III primarâ). 

Pentru Exerciţii. 

Concertul în luncă. 

In poena tăinuită, unde sbor luciri de lună, 
Florea ospeţilor luncii cu grăbire se adună, 
Ca s'asculte o cântăr6ţă, revenită 'n primăvară, 
Din străinătatea negră, unde-i viaţa mult amară, 

Roiti de flacări uşgurele, lucioli scânteitore 
Trec în aer, stai lipite „de lumânăle, 'n -A6re 
Ră&spândind prin crăngi, prin tufe o văpae albăstrie, 
Ce măresce 'n miedul nopţii dalba luncii feerie! 

Iată vin pe rând, pereche, şi pătrund colea *n poână 
Bujorelul vioi, rumen, cu năltuţa odoleană. 

„Frăţiori şi vomonițe, cari se aţin la drumuri, 
Clopotei şi măzerele, îmbătate de parfumuri. 

lată frageda sulcină, stelişâre, blânde malbe, 
Urmărid pe busuiocul, iubitor de sînuri albe; 
Dediţei şi garofite, pârguite 'm foc de sore; 
Toporaşi ce se închină gingaşelor lăcrămidre. 

Vine cimbru de la câmpuri cu fetica de la vie, 
Nufărul din baltă vine întristat. fără soţie, 
Şi cât el apare galbin, 6cheşele viorele” 
Se retrag de el departe, rîdând vesel între ele. 

In poenă mai vin încă elegante floricele, 
Unele ?n condaurii Dâmmnei şi 'n vochiţi de rândunele ; 
Altele purtând în frunte, înşirate pe o rază, 
Picături de rgă dulce, care în umbră scânteeză, „ACaturi Ge roa, anora 

Ele merg, s'adună 'n grupe, se feresc de burnene 
Și privesc sosind prin aer sburători cu mândis psi, 
Dumbrăvenci, ganguri de aur, ce ai cuibură de mătasă, 
Ciocârlii, Ospeţi de sore, rândunele, 6speţi de casă Viocariil casa,
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Mierle vii şuerătore, cucul plin de îngămfare, 
Gaiţa, ce imiteză ori-ce şunete bizare ; 
Stigleţi, presuri, macalendri, ce prin tufe se alungă 
Și duiose turturele cu dor iung, cu jale lungă. 

lată vin şi găndăceii în hlamide smălţuite ; 
= . au ov ST . Ir : Iată grierii, iată fluturi, cu-aripiore pudruite, 

Şi culbeci cari fac corne purtându-şi casa 'n spinare... 
La ivirea lor poena clocotesce 'n hohot mare. 

  

Iată 'n urmă şi albine aducând în gură miere... 
Sburătorii gustă 'n grabă dulcele rod cu plăcere, 
Apoi sorb limpedea roă din a florilor potire, 
Şoptind florilor în taină blânde gopte de iubire. i 

Dar ţăcere !... Sus pe-un frasin un lin fremăt se auce!... 
Toţi rămân în aşteptare. Cântăreţa încet prelnde. 
Vîntul tace, frunza desi stă ?n aer neclintită... 4 
Subt o pânză. de lumină lunca pare adormită. 

In a nopţii liniseire o divină melodie , 
Ca suflarea unni genii printre îrunzi alin adie, 
Şi tot cresce mai sonoră, mai plăcută, mai frumosi. 
Pân' ce umple întrega luncă de-o vibrare armoniosă. 

    

Gânditore şi tăcută luna 'n qaleci se opresce, ș 
Sufletul cu voluptate în extas adânc plutesce. fi 
Şi se pare că saude prin a iului cântare, 
Pe-ale îngerilor harpe, lunecând mărgăritare.   

E privighetorea, dulce, care spune cu vyimire 
Tainele inimei sale, visul ei de fericire... 
Lumea întregă stă pătrunsă de- A 0) căntec tără nume... 
Macul singur, roş la taţă, dormne AMA cea lume ! 

Y. Alexandri. 

Exerciţii in clasă şi acasă. 

Din bucata de mai sus scolarii vor scâte: 

1) Preposiţiunile simple. 2) Preposiţiunile compuse.  
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Interjecțiunea. 

(A. se vedea gramatica, de clasa III primară). 

De lucrat: Din anecdota: „Tiganul cinstit” de la Pag... 
scolarii vor scâte tote. interjecţiunile şi le vor serie pe 
caete. 

* 

Preposiţiunea. 

_ Câte-va feluri de proposițiuni : prop. negativă, afirmativă, 
întrebătore, esclamativă, imperativă etc. 

(A se vedea gramatica de clasa IV primară pag... ). 

Pentru Exerciţii. 

De analisat şi recitat. 

CÂNELE ŞI CĂŢELUL, 

„Cât îmi sînt de urâte unele dobitâce! 
Cum lupii, urşii, leii şi alte câte-va,. 
Care cred despre sine că preţuese ceva. 

De se trag din nâm mare, 
Asta e o întâmplare, 
Și eii pote sînt nobil, dar so arăt nwmi place.: 
Oamenii spun adesea, că în ţări civilisate 

Este egalitate. ' 
Tote iaii o schimbare şi lumea se cioplesce, 
Numai pe noi mândria nu ne mai părăsesce. 
Cât pentru mine unul fiesce cine sciă, 

Co am de bucuriă, 
Când tâtă lighina măcar şi cea mai prâstă, 
Câne sadea 'mi zice, iar nu Domnia-vâstră.* N 
Aşia vorbea de ună-zi cu un boi Gre-care, 
Samson, dulăi de curte, ce latră forte tare. 
Căţelul Samurache, ce şedea la o parte. 

Ca simplu privitor, 
Audind vorba ler, 

ȘI că nu au mândrie nici capriţii degerte, 
S'apropie îndată
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Să'şi arate iubirea ce are pentru ei; 
„Gândirea vâstră, zise îmi pare minunată, 
„Şi simţimîntul vostru 7] stimez fraţii mei“. d 
— „Noi fraţii tăi, răspunse Samson plin-de mânie, 

„Noi fraţii tăi, potae? 
„O s&ţi dăm o bătae, 
„Care s'o pomenesci. 

„Cunoscă tu cine sîntem şi ţi se cade ţie, 
„Lichea neruşinată, ast-fel să ne vorbesci ?* 
— „Dar ziceţi....„— Şi ce'ţi pasă ? Te-întreb ei ce zicem? 

„Adevărat vorbem, 
„Că nu iubesc mândria şi că urăsc pe lei, 
„Că voi egalitate,... dar nu pentru căţei.“ 

Acestea între noi adesea o vedem 
Şi numai cu cei mari egalitate vrem. 

Grigore Alexandrescu. 

„Exerciţii. 

a) Din bucata de mai sus scolarii vor scrie separat: 

1) Prop. negative. 2) Afirmative. 3) Interogative. 4) Ex- 
clamative. 5) Împerative. | 

b) Scolarii vor spune cuprinsul acestei fabule-morale. 
c) Scolarii vor învăţa să recite acestă fabulă, 

Exerciţii de dictando. 

Exerciţii. 
(Din Anton Pann. Anton Pann născut în Buigaria la anul 1794, 

După ce veni în Bucuresci, se fâcu cântăreţ la, biserici şi începu să 

dea lecţiuni de psaltichie pe la mânăstiri. Pe urmă fa profesor de 

musică şi direcţor de tipografie. A scris mult, opere bisericesci, po- 
veşti şi culegeri de proverbe, adunate tste din popor, după cum singur 

o spune: „De la lume adunate şi iarăşi la lume date“ Scrierile lui ai 
devenit târte populăre. Le citesce ori-cine cu uşurinţă, le pricepe şi 
le gustă, Anton Pann a murit 14 anul 1854. 

DESPRE VORBIRE. 

Din vorbă în vorbă, vorbă să deschide, 
Din vorbă în vorbă, ese adevărul, .
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Diu vorbă, se face faptă, şi din faptă, vorbă. 
Nici cu armăsarul nică cu ogarul. 

De multe ori limba tae mai mult de cât sabia. 
Limba 6se n'are şi 6se sfarăimă, 
Dacă vrei să trăesci liniscit, să nu vedi, să nu audi, să taci. 
Pune-ţi frâu, la gură, şi lacăt, la inimă. 
Imbucătură mare să înghiţi şi vorbă mare să nu zici. 
Gardul are ochi şi zidul urechi. 
Vorba rea se duce ca glonţul. 
Ce se nasce prin întuneric, trebue să se vadă la lumină. 
Boul se legă de corne şi omul de limbă 
Şi boul are limbă mare, dar nu pote să vorbâscă. 
Taci ca să'ţi fie casa casă şi masa masă. 
Glumele să'ţi fie ca sarea, în bucate 
Nu e meşteşug a găti măncare; 

ci e meşteşug a potrivi din sare. 
Limba îndulcesce, limba amărăsce. 
Cu râma mică se prinde pescele mare. 
Vorba dulce mult aduce. 
Cu o lingură de miere mai multe musce prindi, 

de cât cu e bute de oţet. 
Nu te amesteca nepoftit, în vorba altora. 
Nepoftitul scaun n'are. . 
Unde nu'ţi fierbe 6la, nu'ţi băga lingura. 
Nu te amesteca ca mărarul, în tote bucatele. 
De multe oră, gluma înjură muma. 
Gura aduce ura. 
Totă pasărea pe limba sa piere, 
Nu vorbi pe dintreg ca baba chiora, că se găsesce vre unul 

„de'ţi umflă cefa de pumni şi spatele de ciomege. 
Pân' la împeratul, rabdi încăeratul. 
Bătaea şi ocara nu se întorce nici o-dată. 
Sarpele, până nu-l calci pe câdă, nu se 'ntârce să te musce. 
Furnica cât e de mică şi, dacă o calcă pe picior, se întorce 

să te musce. 

Exerciţii. 

1) Profesorul va dicta, iar scolarii vor serie. 
2) Scolarii se vor corija unii pe alţii prin schimbarea 

de caete, 
3) Scolarii o vor îndrepta în caete.



123 

Proposiţiunea simplă-desvoltată. 

(A se vedea gramatica de clasa IV primară). 

Exer ci ţii 

Din bucata: „Bucurescii iudustriali“ de la pag...... sco- 
larii vor seote prop. simple de o parte şi pe cele desvol- 
tate de altă parte, subliniind părţile secundare. 

Atributul-aposițiunea. 

(A se vedea gramatica de clasa IV primară). 

Gioeoial. 

(De N. Pilimon, născut în Bucuresci la anul 1819. A fost cântăreţ 

şi funcţionar la Archiva Statului. Filimon a învâţat mai mult sin- 

gur. În romanul săi : Ciocoii vechi şi noi”, el ne dă tabloul desâvâr- 

şit al societăţii române în acea epocă sbuciumată, când influenţa gre - 

cescă îşi trecuse marginile. Acâstă, scriere are mare valdre şi e sin- 

gurul român de moravuri din literatura nâstrâ. Filimon a murit la 

anul 1865). 

€10601VA. 

“Ciocoiul e în tot-d'auna şi în ori-ce ţară, un 
om venal, ipocrit, lag, orgolios, lacom, brutal până 
la barbarie şi dutat de o ambiţiune nemăuginită, 
care eclată ca o bâmbă pe data ce şi-a ajuns ţinta 
inspiraţiunilor sale. Pepiniera în care cresc aceşti 
inimici ai ondrei şi ai tuturor virtuţilor cetățe- 
nesci este mai tot-d'auna casa bogatului şi. mai 
cu semă a bogatului parvenit. Aci vine ciocoiul 
umilit şi cere a servi pe boerul pentru o bucată 
de pâine, o cameră de dormit şi un verstmânt, 
ca să se apere de asprimea frigului. 

In anii d'intâii aceste vulpi cu două picidre, cari 
întrec în ipocrizie şi vicleşig pe cele cu patru 
pici6re din favulele lui Esop şi Lafontaine, petrec 
împreună cu servitorii cei îmbătrâniţi în păcate
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de tot felul, îi studieză cu cea mai mare atenţi- une în cât la dou&-zeci de ani, ei sciu fârte bine cum să fure cloşea după ou5 fără să cârie; cu alte cuvinte scii cât să fure de la aprovisionarea, din tâte zilele, cât de la aprovisionările cele mari, cât de la arendarea moşiilor şi alte mai multe transacţiuni ale casei boeresci, în care se află servind. | 
Scim cu toţii că, între slugile pe la casele bo- gaţilor ca în tâte meseriile sociale, există o erar- chie Gre-care. Ciocoiul dar, îşi începe uneori. ca- riera de la postul de rândaş, iar alte ori de la lacheii ce se pune în c6da, trăsurei boerului ; de- vine cu încetul sofragii, apoi vătaf de curte, iar mai pe urmă se face şi el boer! Şi cu tâte că u- nii şi alţii îi dice în derisiune boer făcut, copiii lui însă devin boeri şi fii de boeri. : 
In timpul pe cât ciocoiul umblă după trăsura 

bosrului, el află tote slăbiciunile stăpânului său şi “1 ajută cât se pâte ca să şi le îndeplinsscă în paguba, lui şi în folosul sâă. Se întâmplă însă de malte ori, ca stăpânul ciocoiului să aibă şi vir- 
“tuţi, dar aceste lucruri pâtrate nu pot să intre în 
capul şi inima cea triunghiulară şi îngustă a cio- 
coiului, plecat pe drumul de a deveni om mare 
cu ori-ce preţ, 

Ca sofragii se obicinuesce atât de mult cu mân: 
cările delicate în cât nu mai pote să trăescă fără, friptură de fasan, brânză de Parma, salam de Ve- 
rona, conserve de Francia, şi vinuri din cele mai celebre dâluri ale Europei. Ast-fel dar, când cio- 
coiul ajunge la gradul de vătaf, este conrupt mu- ralicesce şi fizicesce până la meduva Gselor. 

Inălţat la acest din urmă şi mai suprem grad al slugăriei, ciocoiul devine prevedător ca, un pre- 
sident de tribunal... din Europa. Ideie ce "1 preo- 

. 
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cupă diua şi n6ptea, este de a afla metodul prin 
care să'şi facă stare. Diferite planuri i se presintă 
în imaginaţiune, unul mai întunecos de cât celalt, 
le studiză pe tâte şi găsindu-le realisabile, le pune 
în lucrare fără mustrare de covsciinţă. 

S'a zis de mai mulţi filosofi şi cărturari, că 
consciinţa este cel mai aspru jude al criminalului. 
O fi, nu tăgăduesc; dar vătaful de curte cunssce 
mijlocul de a face dia acest aspru judecător un 
consilier în tocmai după cum îi trebuesce lui. 

EI dice în sine: tot omul este creat de Dum- 
nedeu, cu dreptul de a se hrăni pe pămînt, de ce 
dar unii 6meni au mai mult de cât le trebue, 
când alţii nu ai nici chiar mijlâcele necesarii 

„ spre a se susține? De ce unii sunt puternici şi 
alţii nebăgaţi în sâmă , De ce unii stăpânesc pă- 
miînturi înţinse, iar alţii nu au nici chiar pămîn- 
tul necesar spre a :e înmormita! Acâsta este o 

“stare de lucruri anormală,—dice înțeleptul vătat 
de curte--şi cată să o combat din tâte puterile, 
adaogă el. 

Ast-fel dar omul nostru, mergând din raţiona- 
ment în raționament şi din educaţie în educaţie 
devine comunist, fără scirea lui, şi începe a pune 
în lucrarea acâstă doctrină atât de frumâsă, şi e- 
galitară în aparenţă, cât este de hidosă în fund. 

Nu trece mult şi ingeniosul  vătaf de curte se 
pune cu ardâre a nivela starea societăţii după un 
metod mult mai practic de cât al adevăraţilor 
comunişti. Incercarea reuşesce de minune, starea 
comunistului nostru se îmbunătăţesce cu aceeaşi 
repediciune cu care se ruineză a stăpânului săi. 
Işi cumpără moşidre, viişăre şi alte diminutive de 
acestea, cari fac viaţa. lesne şi plină de plăceri, 

* După ce a ruinat de ajuns pe nenorotitui boer 
care nu la lăsat să piară de fome pe drumuri.
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după ce şi-a luat rangul de Pitar, la care nu este 
vătaf să nu aspire, omul nostru caută un pretest 
şi părăsesc casa stăpânului săi tocmai atunci când 
acestea, simte cea mai mare nevoe de dînsul. 
„Este cunoscut că omul îmbogăţit prin furtişag 

nu se satură nici o dată de avere, ori cât de bo- 
gat ar deveni, ci din contră caută noui mijlâce 
de a-şi. mări bogăţiile. Căsătoria dar devine pen- 
tru dânsul o nouă mină de exploatat. Se propune 
ca ginere pe la tâte fetele bogate; trimite sam- 
sari de căsătorie în tâtă ţara, şi nu se însâră de 
cât numai atunci când găsesce o zestre după pla- 
cul lui, fără să se turbure cât de puţin dacă fe- 
meea cu care 'şi l6gă sârta este jună, frumâsă, 
crescută bine, sau slută şi depravată. 

Omul ce se îns6ră numai pentru ca să'şi mă- 
râscă starea, nici o dată nu iea soţie bună. Cio- 
coiul o scie şi acâsta, dar îi pasă forte puţin, căci 
el nu are altă ţintă de cât realisarea planurilor 
sale cele ambiţiose. N'apucă să trecă luna de miere 
şi casa ciocoiului devine o cafenea, în care se a- 
"dună t6tă lepra societăţii. Soţia sa devine o me- 
salină; copiii se nasc Dumnedei mai scie cum; 
cresc împreună cu slugile şi, tocmai când ajung 
la gradul cel mai înalt al corupţiunii, îi trimite 
în Franţa, ca să înveţe carte. 

Nenorociţii copii, lipsiţi de educaţiunea morală, 
şi neîntăriţi prin virtuţi şi exemple de ondre, în- 
v&ţate din casa parinţilor, cum ajung la porţile 
Parisului, cad în mâinile junilor celor stricaţi, cari 

îi depraveză şi mai r&u; iar, când se întorc în pa- 
trie, în loc să aducă luminele Europei civilisate, 
nu aduc de cât viţiul şi depravarea sau dacă vre- 
unul dintr'ânşii reuşesce a învăţa câte ceva, a- 
cestă cultură, intelectuală, nefiind susţinută de o 
educaţiune morală, produce mai mult rău de cât 

£ 
E 
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bine nerorocitei ţări ce hrănesce în sînu:i aseme- 
nea vipere. 

Ciocoiul sau puiul de ciocoi, ajuns om de stat, 
se deosibesce de omul onest prin mai multe fapte, 
jar mai cu s6mă prin purtarea sa El nu se pro- 
nunţă definitiv pentru nici o doctrină politică, ne 
face adept credincios al nici unui pastid, nu d6ră 
că are spiritul drept şi nepărtinitor, ci ca să pâtă 
exploata de odată tâte doctrinele şi partidele în 
folosul său. 

Amorul de patrie, libertatea, egalitatea şi de- 
votamentul sînt vorbele sacramentale ale cioco- 
iului, pe care le rostesce prin adunări publice şi 
rivate, dar aceste virtuţi cetăţenesci, de cari face 

atâta pompă, nu sînt de cât treptele scărei pe 
care voesce a se sui la putere; şi une-ori, când 
ele nu-i servă de ajuns, el alergă la străini şi pri- 
mesce de la dînşii posturi în ţara sa. 

Ajuns la gradul de mărire, pentru care a co- 
mis tote mişeliile, a suferit tâte umilinţele şi a 
declamat, fără de a le simţi, tâte virtuțile din 
lume, ciocoiul îşi ridică masca ipocriziei de la 
ochi, şi se arată lumii în mizerabila şi urîciâsa 
nuditate a sufletului său cel mic. 

Inima lui, asuprită de suferinţele, umilirile şi 
înjosirile prin care a trecut, devine incapabilă de 
ori ce simţimînt fruraos şi uman. Libertatea pre- - 
sei îl superă, căci descopere inichităţile vieţii 
sale şi nu'l lasă să despâie de averi pe stat şi pe 
particulari, funcțiunile statului le împarte la cio- 
coii cu cea mai mare prodigalitate; şi, ca să se 
potă folosi mai bine de vrânduelile în servicie, îşi 
recruteză un clocoiu tot de calibrul sei, şi spezu- 
lsză printr'însul pânea nenorociţilor funcţionari. 

Iată tipul ciocoiului din tâte ţerile şi mai cu
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samă -din ţara nâstră, unde lumina adevăratei ci- 
vilisaţiuni n'a risipit încă norii cei goşi ai igno- 
ranţei şi ai depravaţiunii. 

Exerciţii. 

1) Scolariă vor citi de multe ori acestă bucată, 
2) Se vor explica cuvintele şi expresiunile neînţelese. 
3) Scolarii vor spune coprinsu: acestei bucăţi. 
4) x » căuta să reproducă ceva din acestă bucată. 
5) > » Vor scote atributele din acestă bucată de 

„l&uu. până la..... şi vor spune prin ce sînt exprimate. 
6) Asemenea şi cu aposiţiunile. 

Complimentul drept. Complimentul nedrept 

(A se vedea gramatica de ciasa IV-a, pag...). 

Exerciţii. 

Din bucata de mai sus: „Ciocoiul“ scolarii vor seste şi 
vor scrie în caetele de limba română: 

1) Complimentele drepte, arătând prin ce sînt exprimate. 
„2) Complimentele nedrepte, arătând prin ce sînt exprimate 

şi la ce întrebări răspund. 

Exerciţii de ortografie. 

Sunetul derivat „6“ (oa). 

(A se vedea gramat. de cl. [II sai a IV-a de autori), 

Exerci ţii. 

Din bucata : „Ciocoiul“ scolarii vor scâte cuvintele cu „5“ 
şi vor arăta de unde se derivă. 

& 
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Exerciţii de Punctuaţie. 

Puncte de întrerupere. 

Fragment din „IORGU DE LA SADAGURA“ (Teatru). 

SCENA VII. 

Damian —(alergânăd la uşă) Ba îi el!... Inima 
îmi spune căi el... Iată-l!... | 

Iorgu.— (intră şi se aruncă în braţele moşului 
seu) Mon oncle ! 

Damian.— Vin, gugulea moşului (îl sărută ş'apoi 
caută la el cu dragoste) Jan vedeţil ce moţpan 
mare s'o făcut! pare că'i Alexandru Machedon. 

Iorgu.—(în parte) Uf! (tare) Mon cher oncle, cât 
sînt de fericit !... 

desc că nu l-am vedui de doi ani de dile l.. Ce 
vă pare, fraţilor ?... aşa că'i nostim? aşa că'nii 
samănă mie? | 

Gângu.- Aud?.. câte câsuri? 
Damian.—fluând pe Iorgu de mână) Vino să faci 

cunoscinţă cu prietenii mei. D-lui îi slugerul Gângu, 
un prieten vechiu a băbacă-tău. Nu'ţi aduci a- 
minte de el? 

lorgu.— Ha... lan stă... Nici de cum. 
Damian. — Da cum dracu l-ai şi uitat ?... El te-a 

purtat în braţe... adă ţi aminte când te jucai dea 
baba-6rba cu Marghioliţa, cu fata lui. 

Iorgu. —(căntând cu lorrionul la Gâvgu) Ha... 
acum mE& suvenarisesc. (apropiindu- se de Gângu) 
Mon cher monsii Gângu, îmi pare bine că reînvese 
amiciţia cu d-ta. 

Gângul. —Asaş aşa, nici prea prea, nici forte forte... 
numai că mi s'au cam lungit urechile de f6me. 

34,166 . 9
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(în parte) Ce dracu are de se uită la raine prin 
g6m ?... (tare) Ian ascultă, Iorguşorule, nu cumva 
ai prins orbul găinelor? | 
Damian. — lorgule, ce însemnâză stecluţa asta 

care ţi-o bagi în ochi? 
Jorgu.— Mon cher oncle, citirea necontenită a u- 

vrajelor, mi-au cam slăbit puterea radelor visuale. 
Damian.——Ce ţi-au slăbit, fătul meu? .  : 
Gahiţa.— Puterea radelor visuale... Aceste cu- 

vinte tehnice, vrea să dică că i-au slăbit ochelnica. 
Jorgu.—(în parte) Cine să fie dama asta care 

mă înţelege atât de bine ?. (apropiindu-se de Gahiţa) 
Madamă, cu tte că n'am avut felicitatea de a-ţi 
fi recomandat, dar me folosesc de ocasia acesta 
pentru ca să te rog să mă norocesci cu declinaţia, 
numelui d tale. 

Damtan.—(cu mirare, în parte) Ce dracu îi dice? 
Gahiţa.— Monsiu Georges, desirul unui cavaler a- 

mabil ca d-ta nu pote rsmâne neîmplinit.. par con- 
seguence, me grăbesc a-ţi declinarisi numele mei... 
eu m& numesc Gabhiţa de Rosmarinovici, votre 
servante. 

Iorgu. —ku sînt, au contraire, votre serviteur, ma- 
damă, şi de doresc ceva, este numai să, se presen- 
teze vr-o ocasie, pentru ca să-ţi pot dovedi ad- 
miraţia de care sînt cuprins pentru grațiile per- 
s6nei d-tale. 

Gahiţa..—(în parte) Na cavaler!... 
Damian.—(luând pe Gângu la o parte) Măi Gân- 

gule, înţelegi tu ce limbă vorbesce Iorgu cu Gahiţa? 
Gângu.— Dici ca ploua ?.. Nu cred... n'am audit 

buraticul adi dimincţă, 
Prietenul. — (către alt prieten) Pare-mi-se vere 

Constantine, că şi Iorgu s'o nemţit. 
Damian. — (în parte) Ore. nu cum-va a uitat şi 

Iorgu 'românesce.. (tar2) Iorgule, Iorgule! ia nai
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întârce-te şi spre noi... mai spune-ne ceva de la 
Sandagura... despre călătoria ta!... 

Jorgu.— Pardon, mon cher oncle ; n'am vreme acu, 
că presentez omajurile mele sexului frumos...asta-i 
datoria fie-cărui galant om. 

Damian.—Mări, băete, lasă, de-oparte majurile şi 
sescul şi r&spunde-mi curat la ceea ce te întreb. 

Jorgu. — Apoi ce să'ţi spvn, mon cher oncle ?... 
Când ai trăit cine va într'un târg civilisat ca Sa- 
dagura şi când este silit în urmă a veni întu'o 
țară ticălosă ca a nâstră, contrastul i se pare atât 
de piramidal, în cât nu se pot găsi cuvinte des- 
tul de energice, pentru ca, să, explice ceea ce sim- 
ţesce în lăunira. 

Gahţa.— Rezon... are rezon, monsiu Georges ?.. acă, 
de pildă eu, care am voiajarisit, şi care am fost la 
Cernăuţi... nu pot să mă deprind nici de cum cu 
Moldova... Of!.... de-aşi scăpa mai degrabă de 
ţara asta! 

Damian.—Da bine, mă rog. ce are Moldova, de 
nu ve place cum aţi călcat peste graniţă? 

Jorgu — Ah mon cher oncle !... nu mă sili să-ţi spun 
câte are şi câte n'are... 

Damian. —Da spun, spune... N'are şi ea târguri?.. 
N'are şi ea Gmeni ca şi cele-l-alte ţeri ? N'are munţi, 
copaci, ape, vite? 
Gahiţa.— Ba, are prea multe... prea multe! 
Damian.—Nu te-'ntreb pe d-ta. (lui Iorgu) Spune 

ce-i lipsesce bietei Moldove ?... Nu-s 6menii buni 
şi cu frica lui Dumnezeu ?.. Nu este grâu bun? 
Nu este vin bun ?... Nu-i în sfârşit belşug în ţară!... 
ce ve trebue mai mult ?... N'am dreptate vere 
Gângule ? 

Gângu. — (căutând la ornic) Aud ?.. opt câsuri. 
Iorgu. Ah mon cher oncle !... Ce-mi pomenesci 

d-ta de grâu, de vin şi de vite?... Aceste materia-   
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luri sînt bune cu adevărat, dar nu aduc nici o 
înaintire inteligenţii .. Ce ne folosesce că avem cele 
trebuinci6se pentru hrana trupului, dacă mintea. 
more de f6me? | 

Prietenul. — (cătră alt preten) lan auzi, vere 
Constantine, dice că mintea mâre de fome.. (puf- 
nesce de rîs). | 

Jorgu..— Ce-i o ţară fără canaluri, fără comerţ, 
fără industrie, fără drumuri, fără lib... 

Gângu.—(strenută tare) Aferim ! 
Prietenul.— (cătră alt preten) Audi, vere, dice că, 

n'avem druimnuri ?.. dar el pe ce-o venit cu poşta ? 
Damian.— la ascultă-mă lorgule.. dacă vrei să-mi 

faci mulţumire, te poftesc... altă dată să nu mă5 
mai ameţesci cu ast-fel de fiâcuri... Tara Moldovei 
e bine-cuvîntată de Dumnedeu ! şi cine nu scie s'o 
preţuescă, nu-i vrednic să-i mănînce pâinea şi sarea. 

Gângu.—(strenută) Aferim !.. vrei tabac? 
Damian. --- (luând o prisă) Forte mulţumesc. 

(strenută). 
Toţi.— Să-ţi fie de bine. 

 Dumian.—- Amin 

(Se aud lăutani afară) 

Damian.—Eca şi scripcarii !... Hai să ne punem 
la masă. 

Exerciţii. 

Scolarii vor copia acestă bucată observând locurile unde 
S'aii întrebuințat semnele de întrerupere. 

Complimentul circumstanţial. 

(de loc (unde ?) de timp (când) de mad (cum 2) de causă (de ce?)- 

(A se vadea Gramatica de clasa IV-a de la pag—până la—)
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Pentru Exerciţii. 
Din Mihail Cogilniceanu. Cogălniceanu s'a născut la anul 1817, la 

Taşi. A studiat în streinătate şi la întârcerea, în țară a fost însâr- 
cinat să facă cursul de Istoria Naţională la Academia Mihăilenă. 
Aci pronunţă el vn „Cuvânt introductiv“ la, cursul de istorie, din care 
vom da mai jos o bună parte. Fost în mai multe rînduri Ministrul 
Cogălniceanu a luat parte activă la tote luptele nâstre de regenare; 
care aveaii de scop consolidarea unui stat românesc pe basă de e- 
Salitate şi respect înaintea, legilor, 

Mare patriot, el luptă mult la 1862 pentr împropietărirea ţăra 
nilor şi lupta lui nu remase fâră folos, Scrierile lui Cogălniceanu, 
diseursurile lui, faptele şi gândirile sale sînt tâte pătrunse de cel 
mai cald patriotism, cea ce a fâcut şi va face ca numele acestui 
mare şi neîntrecut bărbat să, rămână neşters în istoria nostră na- 
ţională şi să ne serve nouă de bună înveţătură. Cogălniceanu s'a, 
'stins la anul 1890. Ă 

Fragment din CUVÎNT INTRODUCTIV. 

La cursul de Istorie naţională, rostit la 24 Noembrie 1943 
în Academia Mihăileană. : 

Istoria Românilor, ca şi a tuturor naţiilor mo- 
demne se împarte în istoria vechiă, de mijloc şi 
nouă; fie-care din aceste se sub-împart în mai 
multe peride. cari tâte se încep cu vre-o epocă 
însemnată. Nu vă voiu vorbi de cât de împărţela 
p iocipală. 

Istoria vechiă se începe de la cele d'întâii tim- 
puri istorice ale Daciei şi merge până la înte- 
imeiarea, staturilor Vaiachiei (1290) şi Moldaviei 
(1350). In acestă întindere de vreme vedem risipa 
Dacilor, împoporarea ţtrii lor cu colonii romane, 
înflorirea acestora până sub împăratul Aurelian, 

„şi risipirea lor prin năvălirea varvarilor cari, 
anii după alţii, s'aii schimbat necontenit pe pă- 
mintul nostra de la 270 şi până la 670, când 
Avarii sau tras în Panomia, lăsând Dacia slo- 

„bodă. Intr'aceste vremi grele, vedem însă, din



134 

când în cârd, pre micul popor român, chiar în 
mijlocul semuinţiilor de alt nem, retras şi ascuns 
în văile şi poenile Carpaţilor, păstrindu-şi naţio- 
nalitatea, legile, limba şi obiceiurile, ca un scump 
patrimoniu primit de la părinţi. In vecurile X 
şi XI, resuflându-se de năvâlivile varvarilor, Ro- 
mânii prind la îndrăsnlă, es din asiluile lor, şi 
pe c6stele sau la pâlele munţilor se alcătuesc îp 

„mic Capitanaturi şi Voevodii, sub şefi de sângele 
lor; şi în sfârşit, în vâcurile XIII şi XIV se în- 
tind pe gesuri, es în ţară, după expresia vechilor 

" cronice, şi întemei6ză două staturi neatirnate: al 
Valachiei şi al Moldaviei. 

Cu formarea principaturilor se începe istoria 
_de mijloc, şi se sfirşesce cu desăvirşita lor că- 
_dere sub Domnii Fanarioţi, (1716). Acestă parte 

a. istoriei este adevărata istorie a. Românilor. Ia- 
dată după întocmirea lor în staturi neatirnate, 
îi vedem luptându-se cu poporele megieşite pen- 
tru păstrarea naţionalităţii lor; nici-odată duhul 
isbândii şi al năvălirii nu "i-au povăţuit; ci, tote 
r&sbâiele lor au un un ţel nobil şi sfint: apărarea 
patriei şi a legii. Dar, în aceste lupte. statorni- 
cia, curagiul, isprăvile, biruinţele lor ne par fa- 
bulse, potrivindu-le cu micul lor numer şi cu 
puţinele mijlâce ce le-au stătut dinainte. Duş- 
manii de zece ori mai puternici de cât dînşii îi 
vedem bîntuiţi şi puşi în fugă. Insă, un colos 
straşnic, un nor cumplit se ivesce pe orizontele 
Europei: islamismul -se arată, şi tote naţiile tre- 
mură pentru legea şi naționalitatea lor. Serbia, 

Bulgaria, Albania, Macedonia, Iliria, Friulul, Cri- 
mul, se fac provincii tureesci; cetatea lui Cons- 
tantin, Roma cea nouă, maica oraşelor, se face 
capitala Sultanilor, şi semi-luna se înalţă în locul 
Crucii pe bolta sfintei Sofia. In vreme când isla-
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mismul este biruitor pretutindeni, când chiar 
Grecia clasică se face prada Osmanilor, când tuiu- 
rile acestora r&sbat până în inima Ungariei, nu- 
mai Românii se împotrivesc şivoiului care în- 
ghite tâte, numai ei stau ca un val aprător creş- 
tinătăţii, împotriva Musulmanilor. De multe ori 
biruiţi, de multe ori supuşi, dară nici odată abă- 
tuţi până la pămînt şi desnădăjduţi, îi vedem fo- 
losindu-se de tot prilegiul şi, de la 1366 şi până 
la 1688, stând deapururea în luptă. — Mircea cel 
Bătrîn, Vlad "Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Vi. 
tâzul şi Şerban Cantacuzino ai fost mai ales ne- 
împacaţii duşmai ai sectatorilor lui Mahomed, 
aperând cu sângele lor sfinta Cruce De şi necon- 
tenit în râsbâie Românii însă nu uită reformele 
şi îmbunătățirile din lăuritru; în vâcurile XVI 
şi XVII mai ales ei fac mari înaintări în civili: 
zaţie. Şcolele lor sînt vestite în tot Orientul; 
Moldavia este una din cele întâiă ţări a Europei, 
în care invenţia lui Gutenber, tipografia, se in- 
troduce. Dascălii, caligrafii şi praviliştii Româ- 
niei se chiamă la curtea 'Ţarilor Rusiei, şi un fii 
al Moldaviei se învrednicesce a fi învățătorul lui 
Petru cel Mare. In cea întâiă jumătate a vecu- 
lui XVII, limba românescă se desrobesce Şi câg 
tigă dreptul: de limbă a Statului; mai multe ti- 
pografii se aşedă în amândouă principatele ;. Va- 
sile Lupul şi Matei Basarab, prin aceste faceri 
de bine îşi fac un nume nemuritor în istoria pa- 
triei. Bărbaţi râvnitori desvolteză literatura şi 
duhul naţional; şi cât vor fi Români, memoria 
şi scrierile Vorniculu Ureki, a Logofătului Eus- 
tratie, a Mitropoliţilor Dosothteii şi Varlaam, a 
lui Miron Costin, Radu Gecânu, Radu Popescu, 
şi in Neculce, nu, se vor uita, nici se vor perde. 
Str&moşii noştri cu un pas grabnic se înaintese
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pe calea civilisaţiei Apusului; însă, tote aceste 
prepăşiri se fac înapoeri. Vremea căderii le vine; 
în pizma naţiilor străine, în neunire între dînşii, 
uitâd că sînt un singur şi acelaşi neam, ci des- 
părţiţi luptându-se şi slăbindu:-se între dînşii unii 
pe alţii sub nume de Moldoveni şi Munteni, Ro- 
“mânii se apropie de peire. Tirănia otomană se 
întemeiâză, asupra, lor şi cu dânsa, superstiţia, 
ignoranţa şi întunerecul. In începutul vecului tre- 
cut, se ivesce biruitorul lui Carl XII, Petru cel 
mare; mărinimosul monarh îşi plecă un ochit 
îndurător asupra popârelor creştine ale Turciei ; 
Românimea saltă de bucurie. Eroul Rusiei, spre 
mântuirea obştâscă, se uaesce cu Brâncoveanu şi 
cu Cantemir; dar zavistia şi pisma acestor Domni 
nimicnicesc un plan aşa de mare şi aşa de bine 
început. Pacea de la Prut întemecză încă pe un 

_Yeo jugul Osmanliilor asupra Principatelor de 
la Dunăre; cu tragerea oştilor rusesci, Românii 
perd cea de pe urmă scânteie de naţionalitate şi 
cel de pe urmă drit ce le mai r&măsese, dritui 
de a fi ocârmuiţi de către Domnii pămînteni ; şi 
Fanarioţi se fac stăpâni Moldaviei şi Valachiei ! 

Istoria nouă se începe cu vâcul cel mai cum. 
plit care vre odată a apăsat ţerile n6stre. Tâte 
elementele de naţionalitate şi de patriotism sînt 
de mult perdute! Legile fandamentale ale țării 
se calcă în picidre; adunările obştesci, sub nume 
de Divanuri, se fac numai nisce formalităţi fără 
interes. O aristocrație ignorantă, sprijinită de 
P6rtă şi de Cler, pe deo parte ţine în lanţuri 
un popor de mai mult de două miliâne de Gmeni, 
iar pe de alta se face stavilă chiar binelui ce 
unii din Domnii fanarioți voesce a face; driturile 
țerii, care de cari se silesce să le vîndă mai cu 
mic prej şi mai de grabă, isvârele de înavuţire
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publică se întrebuinţeză numai în folosul unor 
familii privilegiate Moldavia se sfişie în trei părţi. 
Valachia, este înconjurată de cetăţi turceşti, zi- 
dite pe pămîntul ei. Fără ajutor din lăuntru Ro- 
mânii scapă tote prilejuriie de mântuire şi, în 
vreme când tâte poporele Europei înainteză spre 
0 mai sdravănă întemeere din lăuntru. şi din a- 
fară, noi, cu aceeaşi repegiciune ne apropiem de 
peire. Revoluţia, franceză, sguduină Europa până 
în cele mai adinci a sale temelii, se resimţi şi 
între Români; unii dintre ei se pun în comuni: 
caţie cu Directorul francez; dar prea multe ţeri, 
prea multe stavile împedică ori-ce bună ispravă. 
Pe urmă, biruitorul de la Marengo, în expediţia 
sa în Egipet, voind a da trsbă Turcilor! trămite 
emisari în Valahia şi Moldavia ca să formeze 
partizanii ideilor noui; generosul Rigas, măgu: 
lindu-se cu făgăduințele lui Bonaparte, se face 
propovăduitorul slubogeniei; oprit în întreprinde- 
rea sa el se dă călăilor de la Belgrad şi more 
pentru patrie. Dar mârtea să nu r&mână nerodi- 
târe; şi ea este menită să pregătâscă regeneraţia 
nostră; m6rtea lui Rigas de o parte, apăsările 
nesuferite a tiranilor de altă parte, ideile vecului 
cari de şi încet, dar tot începuseră a pătrunde 

între Români, scrierile lui Petru Maior şi a altor 
bărbaţi patrioţi, contactul cu armiile rusesci ce 
au ocupat Principatele de la 1808 până la 1812 
tote aceste pregătesc întîmplările de la 1821. In 
vreme când în Moldavia eteria isbucnesce şi chiamă 
la slobodenie nu numai pe Greci, dar pe tâte po- 
p6rele creştine, cari gemea sub Jugul 'Turciei, 
Tudor Vladimirescu ridică pe de altă parte în 
Valachia, stâgul naţional, vestind Românilor că 
vremea venise, pentru ca iară să scuture stăpâni- 
rea. străinilor, să depărteze abuzurile cari o ro-



136. 

pe calea civilisaţiei Apusului; însă, tote aceste 
propăşiri se fac înapoeri. Vremea căderii le vine; 
în pizma, naţiilor străine, în neunire între dînşii, 
uitâd că sînt un singur şi acelaşi neam, ci des- 
părţiţi luptându-se şi slăbindu-se între dînşii unii 
pe alţii sub nume de Moldoveni şi Munteni, Ro- 
“mânii se apropie de peire. Tirănia otomană se 
îutemei6ză asupra lor şi cu dânsa, superstiţia, 
ignoranța, şi întunerecul. In începutul vâcului tre- 
cut, se ivesce biruitorul lui Carl XII, Petru cel 
mare; mărinimosul monarh îşi plecă un ochit 
îndurător asupra popârelor creştine ale Turciei ; 
Românimea saltă de bucurie. Eroul Rusiei, spre 
mântuirea obştescă, se uaesce cu Brâncoveanu şi 
cu Cantemir; dar zavistia şi pisma acestor Domni 
nimicnicese un plan aşa de mare şi aşa de bine 
început. Pacea de la Prut întemesză încă pe un 

_v6e jugul Osmanliilor asupra Principatelor de 
la Dunăre; cu tragerea oştilor rusesci, Românii 
perd cea de pe urmă scânteie de naţionalitate şi 
cel de pe urmă drit ce le mai r&măsese, dritu: 
de a, fi ocârmuiţi de către Domnii pămînteni; şi 
Fanarioţi se fac stăpâni Moldaviei şi Valachiei! 

Istoria nouă se începe cu vâcul cel mai cum- 
plit care vre odată a apăsat ţările nâstre. Tote 
elementele de naţionalitate şi de patriotism sînt 
de mult perdute! Legile fundamentale ale ţării 
se calcă în picidre; adunările obştesci, sub nume 
de Divanuri, se fac numai nisce formalităţi fără 
interes. O aristocrație ignorantă, sprijinită de 
Portă şi de Cler, pe de o parte ţine în lanţuri 
un popor de mai mult de două miliâne de 6meni, 
iar pe de alta se face stavilă chiar binelui ce 
unii din Domnii fanarioți voesce a face; driturile 
ţării, care de cari se silesce să le vîndă mai cu 
mic preţ şi mai de grabă, isvârele de înavuţire
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publică se întrebuinţeză numai în folosul unor 
familii privilegiate Moldavia se sfişie în trei părţi. 
Valachia este înconjurată de cetăţi turceşti, zi- 
dite pe pămîntul ei. Fără ajutor din lăuntru Ro: 
mânii scapă tâte prilejurile de mântuire şi, în 
vreme când t6te popârele Europei înainteză spre 
0 mai sdravănă întemeere din lăuntru. şi din a- 
fară, noi, cu aceeaşi repediciune ne apropiem de 
peire. Revoluţia franceză, sguduind Europa până 
în cele mai adinci a sale temelii, se resimţi şi 
între Români; unii dintre ei se pun în comuni: 
caţie cu Directorul francez; dar prea multe ţări, 
prea multe stavile împedică ori-ce bună ispravă. 
Pe urmă, biruitorul de la Marengo, în expediţia 
sa în Egipet, voind a da trebă Turcilor! tr&mite 
emisari în Valahia şi Moldavia ca să formeze 
partizanii ideilor noni; generosul Rigas, măgu- 
lindu-se cu făgăduinţele lui Bonaparte, se face 
propovăduitorul slubodeniei; oprit în întreprinde- 
rea sa el se dă călăilor de la Belgrad şi more 
pentru patrie. Dar mârtea să nu rămână nerodi- 
tore; şi ea este menită să pregătescă regeneraţia, 
n6stră; mortea lui Rigas de o parte, apăsările 
nesuferite a tiranilor de altă parte, ideile vecului 
cari de şi încet, dar tot începuseră a pătrunde 

“între Români, scrierile lui Petru Maior şi a altor 
bărbaţi patrioţi, contactul cu armiile rusezci ce 
au ocupat Principatele de la 1806 până la 1812 
tote aceste pregătesc întîmplările de la 1821. In 
vreme când în Moldavia eteria isbucnesce şi chiamă, 
la slobodenie nu numai pe Greci, dar pe tâte po- 
pârele creştine, cari gemeau sub jugul 'Turciei, 
Tudor Vladimirescu ridică pe de altă parte în 
Valachia stâgul naţional, vestind Românilor că 
vremea, venise, pentru ca iară să scuture stăpâni- 
rea străinilor, să depărteze abuzurile cari 0 ro-
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dia, şi să dobîndâscă guvern naţional întemeiat 
pe un r6u sfîrşit; dar, în tâte aceste, resultatele 
lor pentru noi sînt nemăsurate. Intâmplărilor de 
la 1821 sîntem datori cu ori-ce propăşire ce am 
făcut de atunci; căci ele ne-au deştepat duhul 
național ce era adormit cu totul. De atunci multe 
împrejurări din afară ne vin în ajutor; -Curtea. 
protectâre, ca o r&splată pentru jertfele ce Ro-. 
mânii i-au făcut de la Petru “cel Mare şi până 
la pacea de Adrianopole, simţesce o îngrijire a- 
devărată pentru sorta nestră; şi, de şi încă Ro- 
mânismul nu triumfă, cum dice d. Aaron, totuşi 
existența, politică începe a ni se aşeda pe temeiuri 
mai statornice. In urma multor pătimiri, multor 
nenorociri, un orizonte mai senin ni se arată; 
pacea de la Adrianopol se încheie între Rusia şi 
Turcia, şi drituri perdute de vâcuri ni se întore 
înapoi. Kiselef un nume pe care Românii nu tre- 
bue să-l rostâscă de cât cu recunoscinţă şi dra- 
goste, este însărcinat cu regeneraţia patriei, cu 
punerea în lucrare a pravilelor menite să ne facă, 
o nație până la împlinirea celei mai mari făgă- 
duinţe, până Ja cea mai temeinică închezăşiuire a 
naţionalităţi nostre, adecă numirea de Domni pă- 
miînteni şi pe viaţă, pe tronurile Moldaviei şi 
Valachiei. 

Până aci, Domnilor mei, vine istoria ce am să 
v6 înfăţişez, Sprijinul cel mai temeinic, ce să pot 
ajunge la țelul dorit, îl aştept de la indulgenţa, 
d-vostră şi de la nădejdea măgulitâre, ca prin 
prelecţiile mele voii puts deştepta în. d-vâstră 
un duh de unire mai de aprâpe între tâte ramu- 
rile nemului românesc, şi un interes mai vit pen- 
tru nație şi patrie. Acâsta mi-ar fi cea mai scumpă 
resplătire şi cea mai bună îmbărbătate în trud- 
nicul meu drum. |  
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Exerciţii 

1) Scolarii vor citi de multe ori discursul de mai sus. 
2) Scolarii vor spune coprinsul pe scurt. 
3) Scolarii vor cerea să reproducă o parte din el. 
4) Scolarii vor găsi şi vor serie pe oaete: 
a) Complimentele circumstanţiale la întrebarea unde? 

(de loc) arătând prin ce sînt comprimate. 
b) Apoi la întrebarea: când (de timp) 
c) Apoi la întrebarea: cum (de mod) 
d) Apoi la întrebarea: de ce? (de causă). 

Exerciţiu recapitulativ. 

m 3) Tot din acestă bucată, de la... pînă la... scolarii 
vor face analisa părţilor de cuvînt, aşa: | 

Storia | Subst. com. sing. fem. cas. Nom. artic. Subiect etc. 

b) Scolarii vor face deprinderă ortografice, de punctuație şi de copiat. - 

4 A se. vedea modul de analisă în gramatica de 
clafă, IV primară de autor. “
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SECȚIUNEA II]. 
Proposiţiunea contrasă, 

(A se vedea gramatica de clasa IV-a de autori). 

Pentru Exersiţii. 
(Din Jân Ehade Râdulescu. Eliade Rădulescu s'a născut la anul 

1802 în Tergovisce. Pe vremea lui nu prea se gâsiau scoli în ţară, 
unde să potă cine-va învăţa carte. O singură, scâlă mai de samă exista, 
în Bucuresci la +f. Sava, unde se găsia vestitul profesor George Lazar. 
În scola acestuia învâţă Eliade şi fu cel mai ales scolar al lui Lazar 
câruia îi urmă ca, profesor după mârtea sa. Muncitor fără, samân, el 
lucră totă viaţa pentru răspândirea, culturii în ţara sa incultă şi bântuită 
de multe rele. Prin lucrările sale de tot telul (cărţi de scâlă, de li- 
teratură, de diaristică, poesii, traduceri ete. etc.) Eliade ajunse sâ 
v&spândescă, gustul de citire în popor şi să-l prepare spre v cultură, 
mai desăvârşită. El se pote socoti ca părintele limbii nostre româ- 
nesci. A murit la anul 1872). 

A 
: Fragment din 

DISPOSIȚIILE ŞI ÎNCERCĂRILE MELE DE POESIE. 

Inv&ţam grecesce, cum se înveţa pe atunci, 
Octoih şi Psaltire: nu înţelegem nimic. Iptr'o 
Duminică am vădut la porta, bisericei Kreţulescu 
lume multă adunată ; am stat şi ei să vEd ce este: 
un fecior sau vizitii citea, în gura mare Alexan- 
dria, şi câţi trecea pe drum se oprea şi asculta. 
Când m'am oprit eu, citirea venise dinpreună, cu 
Alexandru până la Ivantie împerat, unde dice „mira 
tebe brate ş. e, 1.« Nu mă putui deslipi de acolo 
ascultând descrierea acelui loe plin pe răedre, de 
verdsţă şi adăpat de fântâni cu apă vie. A trebuit 
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să tacă acel om, minunat pentru mine (vizitiul 
dic), ca; să fug şi eu d'acolo. Am venit acasă şi 
am cerut forte rebel, plângână să-mi dea doi lei 
să cumpăr o carte. Eram r6u,- când plângem; 
sculam vecinii în picidre. A trebuit să mi se dea, 
banii şi alergai în dată şi'mi cumpărai cartea, pre- 
uită şi plină de minuni. Dar ce să fac cu dânsa? 
că în mâinele mele era mută. Vrui să citesc; 
câte-va slove se potrivea cu cele grecesci ; dar mă 
împiedeca o grămadă de alte încurcături ce se- 
măna cu unele turnuri 4, altele caracatiţe sau 
scorpii %, altele ţesturi şi ciuperci x, a. Tata nu 
era în Bucuresci să'mi spue, mama scia curte nu- 
mai grecâscă ; în via grădinei lucra câţi-va olteni; 
vre-o doi dintr'înşii erau cu călimările la brâă şi 
sciau carte. ME rugai de unul. care mi se păru 
mie mai procopsit, şi pe carel recomanda câtre 
mine şi numele lui (îl chema Alisandru). EL îmi 
spuse pe picior, lângă un dud favorit al meu, cee'l 
găurisem de mai nainte şi prin cure petrecusem 
o funie cu mare meşteşug, ca să învăţ să săr pe 
funie ca comedianţii ce v&gusem că juca la dulap 
la Cismigiu. Acolo, lângă acel dud începui a slo- 
veni românesce: „împărăţia la răsărit ş. e. 1.“ In- 
tr'o jumătate de css nu mai avem trebuinţă de 
dascăl, începui a ceti, şi în patru dile isprăvii 
Alexandria din scârţă până în scârţă. Se înţelege 
însă, că în cele patru dile dascălul de grecesce 
nu m'a v&dut prin sc6la lui. Plecam diminâţa. să 
merg la scolă, dar mă întore6m pe altă uliţă, in- 
tram prin grădină şi pe după case, pândină să nu 
me vadă nimeni, m& urcam în pod. mă băgam 
sub un coş şi acolo citem vitejiile lui Alexandru 
cel mare, cum sa bătut cu racii, cu fuinicile şi 
cu Por împăratul ş. ce. 1. Tot sub acel coş am în- 
veţat să scriu şi numeiile arabice până la 100,



142 

cum şi să scriă slovele românesci ca de tipar, îmi 
tăcusem nisce foiţe, pe care scriam şi preseriam : 
dar vrem ca cu dânsele să'mi r&mâe şi numele 
nemuritor. Aşa făcui altele cărora le dădui forma 
de carte cu titlu ei după orânduslă. MS luai după 
titlu Alexandriei şi făcui şi la composiţia mea, un 
titlu forte iscusit; şi însemnător după cum urmeză : 

  

ACESTĂ CARTE 

_ Făcută de mine 

Niţă sau Ion Rădulescu (1) 

In dilele 

Polcovnicului Ilie (Tata) 

ŞI cu blagoslovehia, 

Sfinţiei sale Frusina (Mama) 

1811.     
  

Ast-fel în patra dile .înveţai a citi românesce, 
scrieam numere şi mă făcui şi autor al vestitei 
compuneri : acâstă carte. Mă gândm ei că, dacă 
fac la cărţi, când sînt de nouă. ani, dâr când moi 
face mrze. Eram încredinţat în mine că o să mă 
fac un mare cărturar, dar nu mă credea nimeni. 

Procopsela însă şi autorlicul mi-a dat prin pele 
că o drăcdică de slujnică sa suit a patra di în 
pod să dărăceâscă la in, fiind vremea cam ploisă. 
Eu a trebuit să ies odată din coş, dar m& pri- 
mejduiam să mă vadă şi să mi se dea pe faţă 
îndărătnicirea. mea, de a merge la dascăl ; îmi luai 
inima în dinţi ; eşiiii din cabinetul mei de lectură, 
(din coş) şi făcui să țipe biata, Ilinca cât alergară 
toi din casă. ME deteră binişor din pod, me pu- 
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seră în cârca, lui moş Mâinea şi mă trimeseră la 
"sc6lă. Dascălul me primi în bătăi şi mă puse iar 

la psaltirea, grecâscă Eu uram cartea grecâscă, dar 
din diua aceia o urîii şi mai mult, şa trebuit s'o 
sufer până când dete Dumnedeu Ciuma de la 
Caragea, din 1$12. Tâtă lumea era tristă atunci; 
numai ei eram vesel c'am scăpat de dascălul Alexe 
şi de psaltirea, lui, pentru că fugem la moşie afară. 
Mai un an am fost slobod, şi nu'mi petrecem 
vremea de cât la o stână de oi, unde păstorii a- 
veau felurimi de cărţi. Aceşti Gmeni veniai săr- 
bătorea în sat şi căutau la, zodii, fetelor şi flăcăi- 
lor, la un călindar ce era tipărit, nu sciă unde 
că semănă slova, rusâscă. Li se duse vestea în sat 
şi fură chiemaţi şi la curtea boerâscă (cum am 
dice la noi acasă). De aci me& cunoseui cu dînşii 
şi nu mă mai putu ţine în trică nici câinii de la 
stână ce era să mă rupă odată. Intr'o vară citiu 
cu ei înpreună Pârta Pocăinţei. Epistolia ce a 
cădut din cer, viaţa sfîntului Alexe omul lui Dumne- 
deu, scrisă de mână, viaţa părintelui Macarie, A. 
vestiţa, fata Satanei, Pogorârea Maicei Domnului 
la lad şi alte vieţi ale sfinţilor. A 

Mai pe urmă veni din Braşov acestor păstori şi 
istoria lui Arghir. Eu până atunci din câte citi- 
sem, sciam pe din afară numai Epistolia, ce că- 
duse din cer la Palestina; îmi plâcia unde dice 
că se jură Christos pe braţul s6ă cel drept, şi 
când declamam pe din afară aridicam şi eă bra- 
țul, . 

Când vă&duvi însă pe Arghir, eram în ceruri de 
bucurie ; înveţaii mai într'o săptămână cântarea. 
întâiu. ME încurca însă că nu scia nimeni să-mi 
spue ce e masi: într'un cuvînt eram de minune 
în casă, când mă audia fetele, spuindu-le pe din 
alară în stihuri „istoria frumosului Arghir şi a
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prea frumâsei Elene” ; când dicem: „Hip! hop! 
la a mea iubită“ av6m şi biciu în mână, plesniam 
cu dînsul şi săriam în sus, dar mi-era necaz de ce 
v'are şi biciul mei puterea aceea de fărmee (să, 
me facă să sbor). 

Pe tâmnă dete un guturaiă nare în tâtă casa, 
şi eu deprins din versificaţia lui Arghir, făcui ver- 
suri guturaiului, care încep ast-fel: 

O guturaiă, guturai! 
Mulţămesce-te încaiă 
Că, te odihnesci prin nasuri 
Și prin gâturi facă taifasuri... 

În vremea, ciumei înv&ţasem multă carte, că ei 
ţinem citirea în biserica satului. Alde ţârcovnicul 
ajunsese nimic pe lângă mine (o spunea toţi să- 
tenii). 

Intoreându-ne la Bucuresci, după încetarea b6- 
lei, augii că -se plânge părinţii, că trebue să fi 
uitat ei tot ce înv&ţasem mai de înainte, şi cu 
adevrat uitasem, căci pe Măcarios Anir citâm tot 
atât de încet ca şi pe psalmul cel din urmă Mi- 
Cros îmin.. . 

Bietul Dascălul Alexe murise şi, pe atunci, se 
dusese vestea unui Dascăl călugăr la Sf. Nicolae, 
Părintele Naum. Era cam departe pănă la Sf. 
Nicolae, dar hotăriră părinţii să m& dea, acolo. 

Incepui la bietul Naum. Acesta scia Elinica ; 
dar era român şi dise părinţilor să-ini iea cartea 
lui Papazoie sat Polizoe. ME puse la Istoria sfântă 
prin întrebări şi r&spunsuri ; din grecesce îmi tâl- 
măcea în românesce. Din diua aceea nw'mi mai 
tu urâtă cartea. In scurtă vreme mă puse la Gra- 
matică, In Hrisorora, la Esop, şi ajunseiu în doi 
ani şi până la Tom. Chipul, mergem bine că în- 
ţeleg6m ce înveţam, pentru că bietul Naum tal-
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măcea băeţilor săi din elenesce în grecesce şi din 
grecesce în românesce. 

Trecuiu de aci la scâla grecâscă de la Măgure- 
nul ; eram de vr'o 13 ani atunci, şam învăţat a- 
colo până a venit G. Lazăr, în anul 1818. 

t Exerciţii. 

1) Scolarii vor citi de multe oră acestă bucată, 
2). , » Spune cuprinsul acestei bucăţi. 
3) „ 0 vor resuma 
3) „ vor seote proposiţiun le contrase subliniind 

părţile coinpuse. 

Exerciţii de ortografie. 

Sunetele : sc — st“ 

(A se vedea gramat. de el- III şi IV-a). 

Exerciţii. 

Din bucata de mai sus, de la .. . pâna la... . scolarii vor sete de o parte cuvintele cu „Sc“ (arătând de unde Vin) şi de alta pe cele cu „st. 

Exerciţii de compunere, 

Prescurtări. 

MODEL. 

ORAŞUL GIURGIU. , 
Oraşul Giurgiului, afară de un zid slab ce-l în- conjura, era ocrotit de Castelul San-Georgio. A- 

cest castel avea o posiţie fârte tare: Arta și na- 
iura trebuiseră a-l întări. El era aşedat pe o insulă 
forte frumâsă, numită Slobozia şi formată de un mic 
braţ al Dunării care se desparte puţin mai d'asupra 

34,166 . 10 
2,
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și, înconjurând un spaţii de două Jugere, cade iarăşi 
în matca rîului. Ast-țel castelul, acoperind cu totul 
mica însulă până în marginele ei, părea a pluti dba- 
supra undelor. După temeliile lui ce astă-di încă. se 
red, acest castel nu e îndoială că a fost zidit de. 
Romani Dărâmat în vremea năvălirilor barbarilor 
d fu rezidit pe la anul una mie după Christos de 
(Genovezi, de la care luă şi numele de San-Giorgio, 
patronul acelei neguțătăre republici. Pe la sfârşitul 
vecului al VIII-lea Negru-Vodă duce al Făgăraşu- 
lui, întindându-şi stăpânirea peste tâtă țara Ro- 
mânescă până la Dunăre, mai întări castelul San- 
Giorgio La 1418, când Mahomet I năvăli în țara 
nâstră de pustii o parte dintr'însa, între alte cetăţi de 
pe Dunăre ce coprinse, fu şi acest castel pe care.l 
întări. 

Puțin după aceia, Românii îl luară înapoi sub 
vestitul domn Dan al III-lea Dracula. La 1431, 
împeratul Sigismund, rege al Ungariei, mai întări 
acest castel cu fortificaţii şi alte zidiri, când el tri- 
mise pe un viteaz general, Ioan Marotius, în ăjutorul 
lui Dracula Vodă, împotriva lui Radu porecht Prusna 
Glava, care intrase în fară cu ajutor de la Turci. 
Cădând după aceea iarăşi în mânile Turcilor caste. 
lul San-Gergiă le tu răpit; împreună cu cele Valte 
cetăţi de cătră Vlad-Vodâ-Ţepeş. Dar după mârtea 
acestui domn de crudă și viteză aducere amante, 
Turcii îl luară înapoi la 1479, fiindu-le dăruit de 
Vlad VIl-lea, pe care ei îl numiseră domn fără, de 
alegerea, țării; dax îl perdură curând după aceia, şi 
Românii îl stăpâniră până la anul 1544, când 

„ Tareii îl luară iarăşi împreună cu Brăila şi Tur- 
nul. De atunci el fusese merei în stăpânirea, lor, 
până în acest an 1595, şi apoi după mârtea lui 
Mihaiu, cădu iar în mânile lor, şi fu stapânit de
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dânşii până la tractatul de la Adrianopol (1830) în urma, căruia se dărâmă cu totul şi oraşul intră, în stipânirea n6stră. 
Nicolae Bălcescu. 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor copia întocmai acâstă bucată, 2) Scolarii vor serie acâstă bucată prescurtată, dând a- fara, cuvintele subliniate. 
3) Scolarii vor prescurta, după acest model bucata de la pag. ... , 

Frasa. 

Legătura dintre proposițiuni. Proposiţiuni principale 
şi sulordinate (secundare). 

(A se vedea gramatica de clasa IV). 

Pentru Exerciţii. 
i Fragment din „Călin“. 

Sură-i sara, cea de tâmnă ; de pe lacul apa sură Infundă mişcarea-i cr6ţă între stuf la iezătură, ar pădurea lin suspină şi prin frunzele uscate ' Rânduri, rânduri trece-un fremăt ce le scutură pe tote ; Pe când codrul, dragul codru, troenindu-şi frunza tâtă, Işi deschide-a lui adâncuri faţa lunei să le bată ; Tristă-i firea ; iară vintul sperios o crângă farmă, Singuratece isvore fac cu valurile larmă. Pe poteca dinspre codri cine dre se coboră ? n voinic cu ochi de vultur lunga vale o măsâră,; Şepte ani, de când plecat-aă sburător cu negre plete ai uitat de sorta mândrei, iubitorei tale fete! Şi pe câmpul go! el vede un copil umblând desculţ Şi cercând ca să adune într'un cârd bobocii mulţi. „Bună vreme, măi băete 14— „Mulţumim, voinic străin !« „Cum te chiamă, măă copile ?“—,„Ca pe tată mei: Călin. »Mama-mi spune câte —odată, de o întreb: a cui's mamă ? „Sburătoru-ţi este tată, şi pe el Călin îl châmă“,.
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Când VPaude, numai dînsul îşi scia inima lui, 
Căci copilul cu bobocii era chiar copilul lui. 
Atnncă intră în colibă, şi pe capăt unei laiţi 
Lumina cu mucul negru întrun hârb un roş opaiţ; 
Se cocea pe vatra sură două turte în cenuşă, 
Un papuc e sub o grindă, iară altul după uşă; 
Hârâită, nodurâsă stă în corb râşniţa veche ; 
In cotlon toreea motanul peptănândii-şi o ureche; 
Sub icona afumată unui sfânt cu comanac 
Arde în candel' o lumină cât un sîmbure de mac; 
Pe-a iconei policidră busuioc şi mint” uscată 
Umplu casa întunecâsă de-o miresmă pipărată ; 
Pe cuptorul uns cu humă şi pe cogcovii păreţă 
Zugrăvit-a cun cărbune copilaşul cel isteţ; - 
Purceluşi cu c6da sfredel şi cu beţe:'n loc de labă, 
Cum mai bine i se ş6de unui purceluş de trebă; 
O băşică în loc de sticlă e întinsă n terăstrue, 
Printre care trece o dungă mohorită şi gălbue. 
Pe un pat de scânduri gole dorme tînăra nevastă 
In mocnitul intuneric şi cu faţa spre ferâstă. 
El s'aşedă lângă dînsa, fruntea ei o netedesce, 
O desmiârdă cu durere, suspinând o drăgostesce, 
Plecă gura la ureche-i, blând pe nume el o ch6mă. 
Ea, ridică somnorâsă lunga genelor maramă, 
Speriat la el se uită . . . i se pare că viseză, 
Ar zîmbi şi nu se 'ncrede, ar răcni şi nu cuteză. 
EI din patu-i o ridică şi pe peptul lui şi-o pune, 
Inima-i svâcnesce tare, viaţa-i parcă se răpune. 
Ea se uită, se tot uită, un cuvînt măcar. nu spune, 
Râde dor' cu ochi ?n lacrămi, speriată de-o minune, 
Ş'apoi îi sucesce părul pe al ei deget alb subţire, 
]şi ascunde faţa roşă l'a lui pept duios de mire. 
EI ştergarul i-l desprinde şi-l împinge lin la vale, 
Drept în cregtet o sărută pe a-l ei păr de aur mâle 
Şi bărbia i-o ridică, suită ?n ochi-i plini de apă, 
Şi pe rând şi-astupă gura când cu gura se adapă. 

4 VIII 

De treci eudri de aramă, de departe vediȚalbind 
Şaudi mândra glăsuire a pădurii de argint. 
Acolo, lângă isvore, erba pare de omăt, 
Flori albastre tremar' ude în văziuhul tămâet!
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Pare-că şi trunchii vecinici pârtă suflete sub cojă 
Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă ; 
Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint, 
Vedi isvâre sdrumicate peste petre licurind, 
Ele trec cu harnici unde şi suspină 'n flori molatic, 
Când coboră 'n ropot dulce din tăpganul prăvălatic; 
Ele sar în bulgări fluidi peste prundul din răstoce, 
In cuibar rotind de ape, peste. care luna zace. 
Mii de fluturi mică albaştri, mii de roiuri de albine. 
Curg în rîuri sclipitâre peste flori de miere pline, 
Umplu aerul văratic de miresmă şi răcore, 
A popârelor de musce sărbători murmuitore, | ai 
Lângă lacul care 'n tremur somnoros şi liii se bate, 
Vedi -o masă mare 'ntinsă cu făclii prea luminate : 
Căci diu patru părţi a lumii împărați şi 'mpărătese 
Aii venit ca să serbeze nunta gingaşei mirese: 
Feţi-frumoşi cu păr de aur, smei cu solzii de oţele. 
Cititorii cei de zodii şi şagalnicul Pepele — 
lată craiul, socru mare, rezemat în Jeţ cu spată, 
EI pe capu-i pârtă mitră şi-i cu barba peptenată, 
Tapăn, drept, cu schiptru n mână gede n perine de puf, 
Şi cu crengi îl apăr pagii de muscuţe şi zăduf. 
Acum iată că din codru şi Călin mirele ese, 
Care ţine 'n a lui mână mâna gingaşei mirese ; 

i foşnea uscat pe frunze pâla lung” a albei rochii, 
Faţa-i roşie ca mărul, de noroc i-s umedi ochii, 
La pămînt mai că ajunge al ei păr de aur mâle, 
Care-i cade peste braţe, peste umerele gole — 
Ast-fel vine mlădi6să, trupul ei frumos îl portă, 

„ Plori albastre are 'n păruii şi o stea în frunte portă. 
Socrul rogă 'n capul mesei să poftescă şi se pună . 
Nunul mare, mândrul sore, şi pe nuna, mândra lună, 
Şi s'agedă toţi la masă, cum li-s anii, cum li-ă rangul ; 
Lin vidrele răsună, iară cobza ţine hangul — 
Dar ce sgomot se aude? Bâziit ca de albina? 
Toţi se uită cu mirare şi nu sciii, de unde vine, 
Până văd painjinişul între tufe ca un pod, 
Peste care trece n sgomot o mulţime de norod : 
Trec furnici ducând în gură de făină marii saci, 
Ca să cocâ pentru nuntă şi plăcinte şi colaci, 
Şi albinele-aduc miere, aduc colb mărunţ de aur, 
Ca cercei din el să facă cariul, care-i meşter. faur. 
iată vine nunta 'ntr6gă: vornicel e-un. grierel,
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Îi sar purici înainte cu potebve de oţel: 
In veşmînt de catifele un bondar rotund în pântece 
Somnoros pe nas ca popii glăsuesce 'ncet un cântec; 
O cojiţă de alună trag locuste, podu 1 scutur ; 
Cu mustaţa răsucită şâde ?n ea nn mire: flutur; 
Fluturi mulţi de multe n6muri vin în urma lui un lanţ, 
Toţi cu inime uşâre, toţi şangalnici şi berbanţi ; 
Vin ţînţarii lăutarii, gândăceii, cărăbuşii ; 
ar mir6sa viorica i-asceptă 'ndărătul uşii, 

Şi pe masa 'mpărătescă sare:un greer, crainic. sprinten, 
Ridicat în dou labe s'a, 'nchinat bătând din pinten ; 
El tuşesce, îşi închee haina pliuă de şireturi; 
„Să ertaţi, bgeri, ca nunta so. pornim şi noi alături“. 

Mihail Eminescu. 

- Exerciţii. 

1) Scolarii vor citi şi resuma acestă bucată de poesie. 
2) Scolarii vor recita pe nevădute acestă poesie. 
3) Scolarii vor seste şi vor scrie pe caete frasele de 

la ... până la. 
4) Scolarii vor spune prin ce sînt legate proposiţiunile 

între sine. . 
5) Scolarii vor sublinia proposiţiunile principale cu o 

Linie şi pe cele subordinate cu două linii. 

Exerciţii de punctuație şi ortografie. 

Trăsura de unire. 

(A se vedea gramatica de cl. III şi IV primară). 

Pentru exerciţii. 

Din bucata: „Călin“, scolarii vor seste cuvintele în care 
se află trăsura de unire şi vor arăta ce legă. 

Frasa de coordinare. 

Principaia absolută. Legiitura dintre proposițiunile principale. 

(A se vedea gramatica de clasa IV).
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Pentru Exerciţii. 

de citit, resumat, reprodus şi analisaţ.. 

Din Alexandra Lăpuşn6nul. 

Capul lui Moţoc vrem... 
De cu sară se făcuse de scire tuturor boerilor 

să se adune, a doua, di, fiind sărbătâre, la Mitro- polie unde era să fie şi Domnul, ca să asculte Li. turghia şi apoi să vie să prânzâscă la curte. 
Când sosi Alexandru-Vodă, sfinta slujbă înce- puse şi boerii erai toţi adunaţi. 
Impotriva obiceiului s6u, Lăpuşnenul în diua accea, era îmbrăcat cu tâtă pompa domnâscă, Purta corâna Paleologilor şi, peste dulama; polo- neză, de catifea stacojie, avea, cabaniţa turcâscă. Nici o armă nu avea, alta de cât un Junghii cu prăselele de aur, iar printre bumbii dulămii, se zărea o zea de sârmă. 
După ce a ascultat st. slujbă, s'a coborât jos din strană, s'a închinat pe la icâne şi, apropiin- du-se de racla sf. I6a cel vo, s'a plecat cu mare smerenie, şi a sărutat moştele sfintului. Spun că, în minutul acela, el era fârte galben la faţă; şi că racla sfîntului ar fi tresăriţ, 
După acâsta, suindu-se iarăşi în strană, se în- turnă către boeri şi dise: 
„Boeri d-vâstră! De la venirea, mea în a doua domnie şi până astăgi, am arătaţ asprime către mulţi ; m'am arătat cumplit, răi, versând sângele multora. Unul Dumnedeu scie de nu mi-a părut reu şi de nu mă căiesc de acesta ; dar d-vâstră sciți că m'a silit numai dorinţa. de a vedea con- tenind gâlcevirile şi vînderile unora şi altora, care
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țintei la risipa ţării şi la peirea mea. Astâdi 
sînt alt-fel trebile. Boerii şi-au îă” cunoscințăgaii 
vedut că turma nu pote fi tără păstor, pentru 
că dice Mântuitorul: bafe-voiui Păstorul, şi se vor 
împrăștia, Oile. 

„Boeri d-vâstra! Să trăim de acum în pace, iu- 
bindu-ne ca nisce fraţi, pentru că acâsta este una 
din cele dece porunci: să ubesci pe ap: Gpele teii ca, 
însuşi pre tine, şi să, ne ertăm unii pre alţii, pen- 
tru că, sîntem muritori, rugându-ne Domnului nos- 
tru Isus Hristos—îşi făcu cruce—să ne erte nou€ 
greşelele nâstre precum ertăm şi noi greşiților 
noştri. 

Sfârşina acâstă deşenţată cuvîntare, merse în 
mijlocul bisericii şi, după ce se închină iarăşi, se 
înturnă spre norod în faţă, în drâpta şi în stânga 
dicând : Ertaţi-mă 6meni buni, şi boeri d-vostră ! 
Dumnedei să te erte Măria Ta, rEspunseră toţi, 

afară de doi juni boeri ce stat gânditori, reze- 
maţi de un mormînt lângă uşă, însă nimeni uu 
le-a luat s&ma. 

Lăpuşnânul 'eşi din biserică, poftind pe boeri să, 
vie ca să ospăteze împreună, şi încălecând, se în- 
turnă la palat. Toţi se împrăştiară. 
„—Cum îţi pare; gise unul din boerii care i-am 

vedut că nu ertase pe Alexandru-Vodă, ă 
— Te stătuese să nu te duci astădi la dânsul la 

masă, r&spunse cel-l'alt, şi se amestecară în no- 
rod. Aceştia, erai Spancier şi Streici. 

a | 
. 

* ÎN 

La, curte se fâcuse mare gătire pentru ospăţul 
acesta. Vestea se împrâştiase că Domnul se îm- 
păcase cu boerii, şi boerii se bucurau de o schim- 
bare ce le da nădejde că vor putea ocupa. iarăşi 
posturi, ca să udune nouă avuţie din spinarea ţâ-
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ranului Cât pentru norod, el era indiferent; el 
din împăcarea acesta nu aştepta vre-un bine, nici 
prepunea, vre-un râu. Norodul se învoea cu oblă= 
duirea lui Alexandru Vodă; cârtia numai asupra 
ininistrului săi Moţoc, care întrebuința creditul 
ce avea la Domn, spre impilarea glâtei. Căci, de 
şi erau necontenite jalobeiobştiei pentru jafurile 
lui Moţoc, Lăpuşnânul sai nu răspundea sai nu 
le asculta. | 

Cesul prînzului apropiindu-se, boerii începură a 
veni călări, întovărăşiţi fie care de câte 2-3 slugi. 
Lua sema însă că curtea era plină de Lefegii înar- 
maţi şi că patru tunuri stai îndreptate spre portă, 
dar socoteu că sînt puse pentru a serba, după o- 
biceiii, ceremonia prin salve. Unii pote câ'şi pro- 

- punâu vre-o cursă, dar odată intrând nu se mais? 
putea, înturna, căci porţile erai străjuite şi păzi- 
torii porunciţi a nu lăsa să iasă nimeni. 

Adunându-se boerii, 47 la număr, Lippuşosnul 
se puse în capul mesii, având in drâpta, pre lo- 
gof&tul 'Trotuşan şi în stânga, pre Moţoc.—Ince- 
pură a dice din surle, şi bucatele se aduseră pe. 
masă. 

In Moldavia pe vremea aceea nu se introdus 
încă moda mâncărilor alese „Cel mai mare ospeţ 
se cuprindea în câte-va feluri de bucate. După bor- 
şul polonez, veneau mâncări grecesci ferte cu ver- 
deţuri, care plutei în unt ; apoi pilaful turcesc şi 
în sfârşit, fripturile cosmopolite. Pânza mesei şi 
şervetele erau de filalii, ţesute în casă. Tipsiile 
pe care aduceau bucatele, talgerile şi paharele 
erau de argint. Pe lângă perete, stai aşedate în 
rând mai multe ulcidre pântevâse pline de vin de 
Odobesci şi de Cotnar; şi, la spatele fieşte căruia, 
boer, era câte o slugă, care dregea. 'Tâte -aceste 
slugi erau înarmate. 
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In curte, pe lângă doi Junci şi patru berbeci fripţi, erau trei bolobâce desfundaţe pline de vin; slujitorii mâncau şi bă, boerii mâncaă şi beu. A- cum capetele începuseră a se înfierbânta ; vinul îşi făcea lucrarea. Boerii închinai şi urau pre Domn cu vivate sgomotâse, la, care respundei lefegii prin chiote, şi tunurile prin bubuit. 
Acum erai aprope a se 'scula de la masă, când Yekeriţă ridică paharul şi închinând dise : Să tră- esci întru mulţi ani, Măria Ta! să stăpânesci ţara. în pace şi Milostivul Dumnedei să te întărâscă, în gândul ce ai pus, de a nu mai strica pe boeri şi a bântui norodul... 
N'apucă să sfârşâscă, căci buzduganul Armaşu- lui, lovindu-l drept în irunte, îl dobori la, pămînt, —A! voi ocărâţi pe Domnul vostru! strigă a-. cesta ! la ei flăcăi!-—In minut, toţi slujitorii de pe la spatele boerilor, scoțend junghiurile, îi loviră, şi alţi 6meni aduşi de căpitanul de lefegii intrarâ şi năpustiră cu săbiile în ei. Câţ pentru Lăpuş- n6nul, el luase pe Moţoc de mână şi se trăsese lângă o ferâstră deschisă, de unde privea măce- lăria ce începuse. El ridea, iar Moţoc, silindu-se a rîde ca să placă stăpânului, simţea perul sbâr- lindu-i-se pe cap şi dinţii si clănţâind. Şi cu a.- devărat era grâză a privi acâstă scenă, sângerâsă. - Inchipuâscă'şi cine-va, într'o sală de cinci stîn- Jeni lungă şi patru lată, o sută, şi mai mulţi 6- meni ucigaşi şi hotărâți spre ucidere, călăii şi o- „ sândiţii, luptându-se unii cu furia, desnădejdii şi alţii cu aprinderea beţiei. Boerii neavând nici o grije, surprinşi mişelesce pe din dos fără arme, cădei fără a se mai împotrivi. Cei mai bătrâni mur6u făcându-şi cruce; mulţi încă din cei mai Juni se apărau cu turbare: scaunele, talgerele, ta- câmurile mesei se făcsi arme în mâna lor, unii,  
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de şi răniţi se încleştau cu furie de gâtul uciga- 
şilor şi, nesocotind ranele ce primei, îi strângeu 
până îi înăbuşâi. Dacă vre-unul apuca vre-o sa- 
bie, îşi vindea scump viâţa. Mulţi lefegii periră, 
dar în sfârşit nu mai r&mnase .nici un boer vii. 
Patru-deci şi şepte de trupuri zăcea pe parchet! 
In lupta şi trânta acesta, masa se răsturnase, ul- 
cidrele se spărseseru şi vinul, amestecat cu sînge, 
făcuse o baltă pe lespedile salei. 

% 
Esi * 

Odată cu omorul de sus, începuse şi uciderea, 
în curte. Slugile boerilor, vedându-se lovite fără 

„veste de soldaţi, plecară de fugă. Puţini care scă- 
pară cu viaţă, apucând au, sări peste ziduri, dase 
larmă pe la casele boerilor; şi,învitând pre alte 
slugi şi 6meni boeresci, buza eră norodul, şi tot 
oraşul alergase la pârta curţii, pre care începuse 
a o tăia cu securile. Ostaşii ameţiţi de beţie făceau 
numai v slabă împotrivire. Gl6ta se întărâta âin 
mult în mai mult. 

Lăpuşnenul, pe care îl însciințase de pornirea 
norodului, trimise pre Armaşul să-i întrebe ce vor 
şi ce cer? Armaşul eşi. 

-- Ei vornice Moţece, dise apoi înturnându-se 
spre acesta, spure, n'am fâcut bine că m'am mân- 
tuit de răii aceştia, şi am scăpat ţara de o.aşa 
rîe ? 
— Măria Ta ai urmat cu mare înţelepciune, 

respunse mârşavul curtezan ; eă de mult avem de 
gând sâ sfătuese pe M. Ta la acesta, dar văd că 
înţelepciunea Măriei Tale a apucat mai 'nainte, 
şi, ai făcut bine că i-ai tăiat; pentru-că... fiind-că .. 
era să... 

— Ved că armaşul întârzie, gise Lăpuşnenul 
curmând pre Moţoc, care se învălmăşa în vorbă.
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Imi vine să poruncese să dea cu tunurile în PTos- 
timea aceea. Ha, cum socoți şi d-ta? 

— Aşa, aşa, să-i împrâsce cu tunurile, nu-i vr'o 
pagubă c'or muri câte-va sute de mojici, de vreme . 
ce au perit atâţea boeri. Da, să-i omâre de istov. 

— ME aşteptam s'aud asemenea rospuns, dise 
„cu oţerire Lăpuşnânul, dar să vedem întâiă ce vor. 

In vremea acâsta Armaşul se suise pe pârta cur- 
ţii şi. făcând semn, strigă: Omeni buni! Măria. 
Sa Vodă întrebă ce vreţi, şi ce cereţi ? şi pentru 
ce aţi venit așa cu zurba/ 

Prostimea râmase cu gura căscată. Ea nu se 
aştepta la asemenea întrebare. Venise fără să scie 
pentru ce a venit şi ce vrea. Incepu a se strânge 
în cete, cete, şi a se întreba unii pe alţii ce să 
ceră. In sfârşit începură a striga : 
— Să micşoreze dăjdiile! — Să nu ne zăpci6scă ! 
— Să nu ne mai împilâscă! — Să nu ne mai 

Jefuâscă ! 
— Am r&mas săraci —N'avem bani !—Ne i-ati 

luat toţi Moţoc! —Moţoe! Moţoc !—El ne belesce 
şi ne pradă —E] sfătuesce pe Vodă !—Să mâră! 

— Moţoc să mâră! - Capul lui Moţoc vrem! 
„Acest din urmă, cuvînt găsind un eho în tâtei- 

nimile, fu ca o scântee electrică, Tâte glasurile 
se făcură un glas, şi acest glas striga: Capul lui 
Moţoc vrem ! 
„— Ce cer! întrebă Lăpuşnânul vedând pe ar- 
maşul intrâna. 

-— Capul Vornicului Moţoc, r6spunse. 
— Cum? Ce? strigă acesta sărind ca un om 

om ce calcă pe ui şârpe; n'ai audit bine, fârtate! 
“vrei să. şuguesci,, dar nu-i vreme de şgagă. Ce vorbe 
sînt aceste! Ce să facă cu capul mei ! îţi spun că 
eşti surd; n'ai audit bine!
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— Ba fârte bine, dise Alexandru-Vodă, ascultă 
singur. Strigările lor se aud de aici. 

In adever, ostaşii ne mai împotrivindu-se noro- 
dul începuse a se căţăra pe ziduri de unde striga 
în gura mare: Să ne dee pe Moţoc! Capul lui 
Moţoc vrem ! 

— Oh! păcătosul de mine! strigă ticălosul. 
Maică prea curată Fecidră, nu me& lăsa să mă 
prăpădesc !... cat 

Dar ce le-am făcut eu 6menilor acestora ? Năs- 
cătâre de Dumnedeu, scapă-mE de primejdia a- 
câsta, şi me& jur să fac o Biserică, să postese cât 
voiu mai avea dile, să ferec cu argint icâna ta 
cea. de făcătâre de minuni de la Monastirea Nem- 
vului !... 

Dar milostive Dâmne, nu-i asculta pe nişte 
proşti, pe nişte mojici. Pune să dee cu tunurile 
într înşii... Să mâră toţi; Eu sînt boer mare; ei 
sînt nişte proşti ! 

„„-— Proşti dar mulți, respunse Lăpuşn6nul cu sânge 
rece ; să omor o mulţime de 6meni pentru un om, 
nu ar fi păcat? Judecă dumneta singur. Du-te de 
mori pentru binele moşiei dumitale, cum „dicei în- 
suţi când îmi spuni că nu mă vrea nici mă iu- 
besce ţara. Sînt bucuros că'ţi r&splătesce norodul 
pentru slujba ce mi-ai făcut, vîngendu-mi Ostea, lui 
Anton Sechele, şi mai pre urmă lăsându-me€ şi tre- 
când în partea, Tomşii. 

— Oh! Nenorocitul de mine! strigă Moţoc, smul- 
gându-şi barba; căci de pe vorbele tiranului în- 
ţelegea că nu mai este scăpare pentru el. Incai 
lăsaţi-mă să m& duc să-mi pun casa la cale; fie ve 
milă de jupânesa şi. de copilaşii mei ! lăsaţi. mă 
să me spovedesc! şi plângea şi ţipa şi suspina. 
— Destul! strigă Lăpuşnenul, nu te mai boci 

ca o muere! fii Român verde. Ce. să te mai spo- 
,
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vedeşti ? Ce să-i spui duhovnicului? că: eşti un tâlhar şi un vîndâtor? Asta, o scie tâtă, Moldova. Haide! luaţi de'1 daţi norodului, şii spuneţi că acest fel plătesce Alexandru-Vodă celor ce pradă: 
ţara. | | 

Indată Armaşul şi Căpitanul de lefegii începură al târî. Ticăitul boer răcnia cât putea, vrând să se împotrivâscă, dar ce putâi b&trânele lui mânj împotriva acelor patru braţe sdravene care'l tră- gsu! Vrea să se sprijinescă în picidre, dar se îm- piedica, de trupurile confraţilor săi, şi luneca pe sângele ce se închegaşe pe lespedi. In sfârşit pu- terile îi slăbiră, şi sati il tiranului ducându-l pe porta curţii mai mult mode cât viu, îl îmbrân- ciră în mulţime, | 
Ticălosul boer cădu în braţele idrei acestei cu multe capete, cure într'o clipă îl făcu bucăţi. 
— Iată cum plătesce Alexandru-Vodă, la cei 

ce pradă ţara! diseră trimişii tiranului. 
—. Să trăescă Măria Sa Vodă! r&spunse glâta. 

Şi, mulţumindu-se de asţă Jertfă, se împrăştie. 
* 

Xe | 

In vreme ce nenorocitul Moţoc perea în acest 
fel, Lăpuşnânul porunci să, ridice masa, şi să strângă, tacâmurile ; apoi puse să răteze capetele ucişilor, şi trupurile le aruncă pe ferâstră. După aceea lu- ând capetele le aşedă în mijlocul mesii pe încet şi cu rânduslă, puind pe ale celor mai mici boeri dedesupt şi pe a celor mai mari de asupra, după neam şi după ranguri, până se făcu o pi:amidă de patru-deci şi şepte de căpăţine, vîrful căruia se încheia prin capul unui logofăt mare. Apoi sp&- lându-se pe mâni, merse la o uşă lăturalnică, trase zăvorul şi drugul de lemn care o închidea şi in- ră în apartamentul Dâmnei.  
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De la începutul tragediei aceştia, Domna Ruc- 
sandra, nesciind nimic de cele ceYpetreceau era 
îngrijgţă. Ea nu putea afla pricină sgomotului ce 
audise ș căci după obiceiul vremii. de atunci, fe- 
meile nu eşeau din apartamentele lor şi slujnicele 
nu puteau a se isca în mijlocul unei oştimi ce 
nu cunoscea ce este disciplina. Una din ele mai 
îndrăsn6ţă, eşind, audise că este zurb: asupra lui 
Vodă şi adusese acestă veste stăpânei sale. 

Buna Domnă, temându-se de furia norodului, 
era speriată şi, când a intrat Alexandru, a găsit'o 
rugându-se dinaintea icânei, având copiii pe iângă 
dânsa. | 

— A! strigă ea, slavă Maicii. Domnului că tu 
v&d? Mi-a fost tare frică. 
— Pentru aceea precum ţi-am făgăduit, ţi-am 

gătit un leac de frică. Vino cu mine, Domnă. 
„—- Dar ce ţipete, ce strigări se audiau? 

— Nimic. Slujitorii sai fost luat la sfadă. dar 
sau liniştit. Dhicând aceste, luă pe Rucsanda de 
mână şi o aduse în sală. | 

Intru vederea grozavei privelişti, ea, slobodi un 
țipăt straşnic şi leşină. 

— Yemeea tot femee, zise Lăpuştânul zâmbind : 
în loc să se bucure, ea se sperie Şi luând'o în 
brațe, o duse în apartamentelefYA poi înturnân- 
du-se iarăşi în sală, găsil pe căpitanul de lefegii 
şi pe armaşul, aşteptândiul. 

— "Tu pune să arunce peste zid hoiturile câini- 
lor acestora, iar tigvele lor să le înşire pe zid, 
dise lefegiului Iar tu, adresându-se câtre armaş, 
să'mi pui mâna pe Spancioe şi pe Stroici. 

Insă Stroici şi Spancioe ersii acum aprâpe de 
Nistru. Gonacii îi ajunseră tocmai când trecea 
hotarul:
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— Spuneţi celui ce 'v'a uimes, strigă cătră ei Spancioc, că ne vom vedea până a nu muri! 
+ "6. Negruzzi. 

Exerciţii 

1) Scolarii vor citi de multe ori acestă bucată pe părţi şi vor explica cuvintele neînţelese. 
2) Scolarii vor spune coprinsul fie-cărei părţi şi apoi 

al întregii bucaţi. 
3) Scolari vor reproduce ceva. din acestă bucată, 
4) Scolarii vor analisa frasele de coordinare de la... până la... _ 
5) Scolarii vor despărţi fie-care frasă de coordinare în proposiţiunile principale din care sînt formate. | 6) Scolarii vor spune priv ce sînt legate aceste propo- siţiuni între sine. 
() Şcolani vor sublinia proposiţiunile principale absolute 

Exerciţii de limbă. 

Familia de cuvinte a cuvîntului Cap. 
(A se vedea Gramatica de clasa IV pag.) 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor copia, din Gramatica de cl. IV primară, cuvintele formate de la cuvîntul Cap. 
- 2) Din bucata: , Alexandru Lăpuşnânu“ scolarii vor seste cuvintele formate din cuvîntul Cap. 

3) Scolarii vor spune din gând ast-fel de cuvinte. 

Frasa de subordinare. 

Proposiţiuni subordinare la întrebarea: „Ce lucrut. 
(subiective). 

A se vedea Gramatica de clasa IV-a primară).    
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Exerciţii, 
1) Din bucata de citire: „Alexandru Lipuşnenul“ sco- larii vor scâte frasele care ati proposiţiuni subordinate ce ţin loc de subiect, şi vor sublinia aceste proposiţiuni, 2) Scolarii vor serie din gând 6 fiase cu ast-fel de pro- posiţiuni. 

Exerciţii de compuneri, 
Amplificări. 

MODEL. 

LUPUL, VULPEA ŞI OMUL, 
— Seii, ce tare şi primejdios este omul ? dise vulpea, către lup. | | —, Cum se pâte, cumâtră, r&spunse lupul, aide 

să'mi ar&ţi şi mie un om. 
— Haide! | 
Aşa vorbesc între dânşii lupul şi vulpea, când iată trece un betrân. 
— ME rog, acesta nu e un om? întrebă lupul. — Nu. Acesta a fost om. a 
— Par copilul cel care vine după dânsul, este un om? | | — Nu. Acela are să fie un om. 
— Dar bărbatul cel cu barba n6gră, câre merge drept şi pâşesce apăsat ? 
— Acela e un om. Păzesce-te! 
— Vrea să dică, de care să mă păzese - mai 

mult ? | 
— Apoi să te păzesci de acest din urmă, -pen- 

tru că el se apără însuşi şi e tare şi puternic. - 
— Dar de cel de al doilea, de copil ? | 
— Şi de acela să te păzesci, pentru că pe dân: 

sul în apără alţii, care îl ajută, ca să se facă om. 
— Dar de cel d'întâii ? ur 

34,166 1
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— Şi de acela să te păzesci, pentru că pe a- 
cela îl ocrotese alţii, pe care "i-a ocrotit şi dânsul, 
pentru ca să fie 6meni 
— Vrea să dică, de cine trebue să mă păzesc? 
— Să te păzesci de toţi, căci şi 6menii tot aşa 

fac. = 
Cine nu se păzesce, 
O păţesce. 

LUPUL, VULPEA ŞI OMUL. 

(Amplificare) 

Nota. Cuvintele adâugite le-am însemnat prin subliniere. 

— Sei, d-ta, dragă cumătre, ce tare şi primej- 
dios este omul, dise într'o di vulpea către lup. 

— Ce spui. cumătră ?... Cum se pâte, respunse 
lupul, aide dar atuncea, să-mi arăţi şi mie un om, 
ca să văd cum o fi el, cu cârne, cu c6dă?!.... 
— - Haidem, dacă vrei. 

Aşa vorbesc între dânşii lupul şi vulpea, când 
iată trece un om betrân, de abia, mergând şi spri- 
jinindu-se întriun băț. 

— lan privesce, mă rog, acesta nu e om? în- 
trebă lupul | 

— Nu, cumătre. Acesta a fost deja om. 
— Dar copilul cel micuşor, care vine după dân- 

sul nu este om? 

—" Nu, cumâtre. Acela o să fie om de-acum în. 
nainte. | 
— Dar bărbatul cel de colo, cu barba nâgră 

şi svelt, care merge drept şi pâşesce apăsat, | 
— Al... Acela e om! Acela e om, dragă cu- | 

mâtre, şi păzesce-te de dânsul. 
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— Vrea să dică, de care trebue să mă păzese mai mult? Ea 
— Apoi, eu dic să te păzesci de acest din urmă 

pentru că acesta scie şi pote a se apăra el în- su şi şi e tare şi puternic, precum îl vedi. 
— Par. de cel de-al doilea, de copil, trebue să mă păzese? 
— Şi de acela trebue să te păzesci, pentru că pe dânsul îl apără şi îl ajută, alţii mulți ca să 

  

i „a se facă om. | — Dar de cel d'intâii să mă păzesc? 
— Da. Şi de acela să te păzesci, cumâ&tre, pen- 

tru că pe acela îl ocrotesc şi îl ajuta alţii mulţi 
pe cari “i-a ocrotit şi dânsul, pentru ca să ajunga . 

* 

—— să fie 6meni. 
— Vrea să gică, de cine trebue să mă păzesc? — Să te pazesci de toţi, fătul mei. căci şi 

Omenii tot aşa fac. 

Cine nu se păzesce 
Acela o păţesce. 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor copia întocmai modelele de mai sus. 2) Scolarii vor căuta să amplifice bucata următora : 

VULPEA ŞI BARZA, 
Cum&tra vulpe e up hoţ viclean ; ea fură tot ce pote. Ea se bucură de paguba altuia. şi păcă- lesce pe tâtă lumea. Dar odată şi ea a fost pă- călită. Să vă spuiă cum: 
Odată vulpea a trimis berzei vorbă, să vie la prânz la dânsa. Cumâtră barză, a dis vulpea, vino să mănânci la amiadi cu mine! Barza a primit
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bucuros să mârgă la vulpe, căci se gândia: Vul- 
-pea are acasă de tâte, ce'i trebue; de bună semă 

ea, îmi va da de mâncare ceva bun de tot. Barza 
n'a mâncat nimica, -cât a fost diua, ca să fie tare 
Hămândă, când va merge ssra la vulpe, şi apoi 
acolo să mănânce odată boeresce. Când sa făcut 
seră, barza s'a dus. Vulpea. întinsese pe masă fel 
de fel de talere, dar în tâte talerele era supă. N'a. 
pus pe masă nici linguri, nici furculiţe, iar de 
pâne şi de carne nici vorbă nu era. Barza s'a mirat 
de acest lucru; dânsa cu ciocul săi cel lung şi 
cu limba cea scurtă nu putea nici să bea, nici să 

“sârbă supa. Vulpea a început să poftescă pe barză: 
Te rog mănâncă din supa acesta, că e forte bună! 
Ori mănânci de aici, mănâncă csţi place! Dar 
barza nu putea să mănânce nimic, şi vulpea ridea 
într'ascuns de barza cea fămânaă, care avea mân- . 
carea pe masă şi murea de f6me, căci nu putea 
nici să o guste. Vulpea însă mânca, sdravăn cât 
şepte, Barza, vădând că e păcălită, a înghiţit'o, 
a, tăcut frumuşel, şi s'a dus supărată acasă. 

După câte-va dile, barza a trimis o slugă la 
vulpe, şi a rugat'o să vie la cină Vulpea se gândia: 
Cât e de prâstă barza! Ea n'a vădut, că mi-am 
bătut joc de dânsa! Şi acum mă mai chiamă şi 
la cină! Vulpea s'a dus. Barza a pus pe masă fel 
de fel de fripturi bune şi giustose. Vulpea mirosea 
şi se bucura, ce mâncări bine pregătite avea dânsa 
să mănânce! Pesce fript! Vulpii îi place pescele, 
de şi barza tocmai pesce “i-a pregătit. Dar când 
colo ce să vedi! 'Tâte fripturile cele bune erau 
puse în carafe cu gâturile strimte şi lungi. Barza, - 
poltea pe vulpe mereu: Poftim cumstră vulpe! 
poftim carne şi pesce fript, piciâre de brâscă, dacă 
vrei, de aici, ori de aici; poftim! Şi „barza cu cio- 
cul ei cel lung scotea din carafe bucăţi. de friptură



165 

şi mânca sdravin; Vulpea se uita la barză cu 
multă poftă, dar nu putea să mănânce. Potul ei 
cel gros nu încăpea în carafă, ca să scâtă carnea. 
Şi aşa a rămas flămândă, şi ruşinată s'a dus acasă. 
Oamenii, cari ai audit povestea acesta, au dis: 
„Aşa i-a trebuit vulpii! De ce a păcălit dânsa 
întâi pe barză ? Bine a făcut, barza“. 

Frasa de subordinare. 

Prop. subordinate la întrebarea : Care? (atributive). 
(Vedi gramatica clasa IV). 

Pentru Exerciţii. 

Din bucata de citire:: „Alexandru Lăpuşnenul“ scolarii 
vor scote frasele cu prop. sub..atributive, le vor serie pe 
caete şi vor sublinia proposiţiunile atributive. 

Frasa de subordinare. 

Proposițiuni subordinate la întrebările ce? pe ce ? 
(obiective drepte). 

(Gramatica de clasa IV primară). 

Pentru Exerciţii. 

de recitat şi analisai. 
CONDAMNAREA STRUGURULUI, 
Când a fost alesă gustâsa gutue, 
Atât peste pome regină să fie, 
Cât şi peste erburi şi peste legume 
Şi peste-ori-ce plante din întinsa, lume, - 
Tronul şi-l pusese sus la înălţime, 
Şi 'ntindându-şi cortul în mare lăţime, 
Sta încunjurată, ca regină mare, - 
De pome destule până 'n depărtare. 

=
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lar în jos pe vale sta în şir, sub coste, Tot felul de plante, puternică, 6ste ; Intrăst chip regina, gustâsa gutue, Vru'n ordine bună domnia, să-şi pue. Deci după talente de tot cunoscute 
şi puse Miniştrii care s'o ajute : 

Rodia alâsă cum şi alămâia, 
Persica, năramza pentru trepta ?ntâia ; ntr'a doua treptă fu rânduit părul, Vişinul, cireşu!, zarzărul şi mărul; 
ar pe sub acestea, mai jos, cornul, prunul De-aseminea trâptă nucul şi alunal. n chipul acesta, împlinindu-şi suma Din pomele tâte, din totă leguma, Sta şi din nălţime se 'uita la vale. Trimiţând la tote poruncile sale ; lar strugurul care era aşedat 

Aprope de 'naltul reginei palat, Parcalab să fie ondre-a avut 
Peste ori-ce plante din latul ţinut. 
nsă având ciudă cătră, celelalte, 
Cărora, se dase slujbe mai înalte, 
ncepu cu ură tot pâre să facă, 
Credând că Reginei aşa o să-i placă; Pe de altă parte plantele sărace 
Nu aveaii de dânsul nici odată pace ; Nu'nceta în lături să se tot întindă, Să se mai lungâscă, loc să mai cuprindă ; S'atârna de una, zugruma pe alte, 
N'avea păs în sine de porunci înalte, Bătăios, sburdalnic din a sa natură, Supăra pe tâte prea peste măsură, Iă plăcea să-şi bată Joc de fie-care, Ameţea o lume ca cu fermecare, 
În starea acâsta cu fața semeţă 
nfoiat în haiue, răsucind musteţă, 

Plin de nebunie, cu arţag în sine 
Se ridică 'ndată, la regina vine, 
Ca pâre s'aducă, despre celelalte... 

„ME închin, regină, cu supus raport, Precum a mea slujbă cere să mă port, Cu purtare blândă umblând e cu ele,  
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Aflat-am în tote mari cugete rele ; 
Prea multe din plante, rele uneltesc, 
Să răstome buna, ordine voesc; 
$h mai ales varza cea 'nfoiată'n foi 
Umblă s'aducă'n tote mari nevoi. 
Cepa, cea bărbâsă de-altă parte iar 
Pornese pe lacrămă prunci, şi mame chiar, 
Asemenea prajul cu chipul stii tras 
Cârnesce şi strâmbă oră-şi-care nas; 
Apoi usturoiul cu firea sa iute 
Tot locu'mprejuru-i amar îl împute, 
Acestor de tine de !oc nn le pasă, 
Şi pre celelalte pre tote le-apasă,. 

Audind regina starea cea nespusă 
De mustosul: strugur nainte-i adusă, 
Dise cătră dânsul: „Ai tu mărturie 
Să vină de faţă după datorie ?* 
— „Am, el îi răspunse, nu o mărturie, 
Ci îţi pot aduce, de vrei, şi o mie, 
Nu de jos persâne ci de-onsre'n lume, 
ŞI te rog ascultă, să le spun pe nume: 
Mărturia 'ntâia mi-e piperul, care 
E la fie-care în onsre mare ; 
Asemenea, este şi enibaharvl, 
Chimenul, mglotrul, cimbrul şi mărarul, 
Capera, oliva, carele-s de frunte 
Precum la ospete, aşa şi la nunte; 
Mazărea gustosă, cuvidsa linte, 
Ce'n ajun se pune la toţi înainte, 
Şi ghebosul rogcov -care la toţă place, 
Smochina ce pâte pe prunci să-i împace ; 
Aşa şi curmaua, cea în sîmbur tare, 

şa şi castana cea cu medul mare; 
Am şi pe stafidă sora mea cea mică, 

e va fi primită la ce-va, să dică. 
De voesci acestea, 'nainte să, vie, 
Îndată, să spună care ori-ce scie 1 

Cum simţi acesta c&pa usturosă, 
Cum e din natuură-i forte venin6să, 
Se sculă îndată, iute cu mânie 
Douăsprece haine puse de di ie,
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Cămeşe atâtea, albe, subţirele, 
Îmbrăcând benişul, roşiu peste ele. 
şi peptănă barba albă şi b&trână 
Scuturând-o bine de lut şi țărână, 
Piecă necăjită cu mare putere 
Aerul nainte-şi umplându-l de fiere. 
Pe pămînt târîndu-şi barba, lungă, lată, 
Sus în deal ajunse la, regina 'ndată : 
„Să trăesci pe tronu-ţi, înaltă matrână ! Să ne fii la tâte prea bună, patronă ! 
Să 'nfloresci ca măru'm fie-care an, 
Aibă-ţi chipul vesel faţa de şofran ! 
Ri cu plecăciune până la pămînt 
ți rog bunătatea pentru cregdământ,. 

Mincinosul strugur mult ne-a defăimat, Că'n slujbele nâstre răi ne-ar fi purtat ; Dar acestea tota câte le-a vorbit, 
Dela sine însuşi singur le-a scornit. 
Te încrede mie, adevăru-ţă die, | 
Că am barbă albă, nu sînt copil mic. 
Pot să-ţi fac îndată ori-ce jurământ 
Spre adeverinţă la al mei cuvînt: 
— „Jur în dreptu-mi cuget, să ri'am parte ei ntr'acestă lume de tot nâmul mei! 
Şi să nu mă bucur ca de-un muşuroiiă 
De iubitu-mi frate numit usturoii, 
Cum şi'n tristă stare să ajung să cad, 
Să plâng acum mortea ginere-mei praz ! Să se stingă nâmul socrului mei hrean, Să-l mănânce vermii viă chiar în ăst an ! Să/ngrop în viţă-mi şi să tânguese 
Ficele-mi ridiche, ce mult le iubesc, Cum şi prea măritu-mi ginere ardeii Pulbere ajungă... în ori ce bordei. 
Să ajung ei însă-mi unchiului metă nap 
Şi mătuşei sfecle, grOpa să le sap; 
Nici să am în lume parten echii mei 
De nepoţii morcovi şi de pătrunjei; 
Să se rătăcâscă'n lume şi câmpii 
Verele-mi iubite brejbe şi: gulii! 
Şi bubesul strugur de n'o î minţit, 
MOrtea mea să fie de tăios cuţit, 
Cum şin bucățele să mă facă?n loe
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Şi să mă prăjescă în tigăi pe foc! 
Rog dar ca să fie strugurul adus, 
Ce-a bârfit de mine şi minciuni a spus,— 
Vroiii prin judecată, ca ori eă, oră el, 
Să ni se alegă dreptul la un fel“. 

Audind regina aste jurăminte, 
Porunci salatei ce sta înnainte, 
Ca să cheme'm grabă într&g'adunare, 
Preşedând bostanul cel cu capul mare ; 
Pepenele verde lângă el să şedă, 
Cu slugi credinci6se împrejur spre pază, 
Numai patlagele în roş îmbrăcate 
Şi cele în vînăt ce sînt veninate; 
Şi bamele încă, loboda şi stirul — 
Să se afle faţă să'mplinscă şirul, 
Deci aceste tote cum se adunară; 
Pe mustosul strugur îl înfăţişară. 
Cumpăna îndată aducând porniră 
Şi spusele tâte drept le cumpăniră, 
ŞI bârfaşul strugur nedrept fu găsit, 
Şi că însuşi tote singur le-a scornit. 
Dar vinosul strugur să plângă 'ncepu 
Şi martori să strîngă din parte-şi ceru. 

La spate-i aprâpe stai trei, ce-l iubiră 
Şi să-i ţină parte anume veniră : 
Pepenele galben, persica, caisa; 
Dar judecătorii nu credură disa, 
Ci îi condamnară toţi ea dintro gură 
Cum şi încheere de-odată fâcură: 
Pepenele, parte ce-i ţinea nedrâptă, 
Să se crape'n două 'naintele'ndată ; 
Aşa şi caisa şi persica iară 
De necaz, mânie se dispintecară ; 
lar urzica, care sta aci sbârlită, 
Vrând să €s'afară inte, necăjită, 
Urzică 'mprejuru-i pe câţi Îi atinse 
Şintr'acestea mare larmă se încinse. 

Dar regina!n sine forte supărată 
Cu mare urgie se porni îndată, 
Să'nfrunte pe strugur pe sfînta, dreptate
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Si să cheme-asupră-i blestemele tâte, 
Dicând: „Tu în viaţă-ţă, ca un blestemat, 
Tot de lemne n lume să fii spânzurat! 
Sore să, te arqă, să te bată vint 
Şi să nu-ți ajungă trupul de pămînt, LI 
Şi apoi în urmă prin cuţit tăzos 
Trupul t&ă să fie de-acolo dat Jos! 
ŞI să n'aibi pe nimeni a se umili 
Nici clepot a-ţi trage, nici a ta jăli! 
Ci cu rîs, cu cântec a ta arunca, 
Cum şi sub picidre înc'a te călca! 
Sângele să-ţi storcă, corpu-ţi tescuind 
Şi să-l bea voinicii vesel ckiuind, 
Grijile să-şi uite în acel minut 
Şi toţi să se ţină cei mai cu avut: 
Unii 'nespă limba a-şi împleteei, 
lar fricogii 'ndată cu curaj a fi; 
Alţii când dinti'însul ceva vor sorbi 
La arţag să prindă, îu certe-a vorbi ; 
Alţii iar să mergă pe două cărări, 
Şi cânii să latre ale Jor strigări; 
Alţii ca nebunii vîntul blestemând: 
Să mi să răstârne în tină zăcând ; 
Alţii Jarăşi bându-l, dintr'al lui plecat, 
Să se-"mbolnăvescă şi să zacă'n pat! 
lar când din beţie-şi se vor deştepta, 
Să se ruşineze toţi de fapta sa!“ 

Acesta-i blestemul pe strugur rostit, 
Ce şi până astăgi se vede'mplinit. 

+ Anton Pann. 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor citi de multe ori acestă bucată. 
2) Scolarii vor spune cuprinsul pe scurt, 
3) Scolarii vor învăţa pe dinafară acestă poesie. 
4) Scolarii vor scrie în ordine drâptă frasele cu propo- 

siţiuni subordinate drepte şi vor sublinia aceste propo- 
Slţiună,



Exerciţii de limbă. 

Familia da cuvinte a cuvintelor : car, casă, ochit, coş, pură. 
(V. gramat. de cl. IV pag. ..). 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor copia din cartea, de gramatică cl. IV, tâte 
cuvintele formate din verbele : car, casă, ochii, coş, gură. 

2) Scolarii vor scâte din bucata: „Alexandru Lăpuşnânul“ 
tote cuvintele formate ca mai sus. 

> Frasa de subordinare. 

Prop. subord. la întrebările: de ce? la ce? 
(obiectivă nedrâptă). 

(Gram. cl IV-a primară). 

Exerciţii. 

Din bucata : „Condamnarea Strugurului“ scolarii vor seâte 
trasele cu prop. subordinare nedrepte şi vor sublinia aceste 
proposiţiuni. 

2) Scolarii vor serie din gând 5 frase cu proposiţiună 
subordinate nedrepte. 

Exerciţii ae punctuație. 

Parantesul. 

(A se vedea gram. cl IV-a pag...). 

Exerciţii. 

Scolarii vor scrie 19 proposiţiuni în care să se gisescă 
întrebuințat parantesul. 

Frasă de subordinare. 

Proposiţiuni subordinate la întrebarea : unde ? 
(prop. sub. cârcumstanţiale de loc). 

(Gramat. cl. IV-a primară).
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Pentru Exerciţii. 

Fragment din „Ocenul“. 

„..M& aflam odată pe ţămul ocenului, tablot ne- 
mărginit a mărimii celui prea înalt, care deştepta 
în sufletul meu nisce cugetări seri6se, înalte, a- 
tingătore. Ochiul meu în zadar căuta o margine: 
orizontul se perdea din vedere amestecându-se într'o 
nemărginită depărtare cu azurul cerului şi cu va- 
lurile apelor. Neţermurita întindere a unei surfeţe 
lucii şi fără mişcare, liniscea şi tăcerea ce domneai 
într'aceste locuri. azurul ce colora cerul şi marea 
fundul cel stîns al perspective ce ochiul în zadar 
se cerca a-l zări, tâte da acestei scene un caracter 
fioros şi majestos ; încât credeam că văd într'aceste 
locuri cele mai depărtate estremităţi ale univer- 
sului, uude mintea omenescă n'a putut pătrunde 
vre-odată, unde consciinţa a pus tronul celui etern, 
unde cugetarea cea slabă atrasă de sborul unei 
imaginaţii rătăcite, se perde întrun haos de ne- 
priceperi, neputând pune un hotar mărginit a to- 
nurilor ce compun universul, nici a cunâsce în 
geniul ce le-a creat şi le ţine pe ființa cea prea, 
înaltă pe care mintea în zadar se nevoesce a o 
materializa. ca, s'o pricepă, dar pe care inima, în 
sublimele ei transporturi, o înţelege în destul. 
Din tote părţile vedem vărsându-se într'aceste lo- 
curi torentele şi rîurile pămîntului; căutam îm- 
prejurul mei, şi mi se părea că mă aflu la intra- 
rea acelui abis universal unde se sfârşesc tâte câte 
au luat început pe pămînt. Fiece obiect întâlnea 
privirile mele descepta în sufletul meu câte un 
simțimânt, şi-mi vorbea cu o eloguenţă puternică 
pentru vre-o virtute sau vre-un vicii din societate. 

Vedui un pârâiaş ce curgea în linisce, rădând
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suprafaţa pămîntului, şerpuind pintre flori, udând 
şi înveselind pustiul unde nu avea măcar nume, 
şi perdându-şi apele sale cele limpedi iără sgomot 
într'un sîn ascuns, unde pacea şi tăcerea se părea 
că-şi au al lor imperiu.— „P6te că numai florile 
îi seiu numele, îmi diceam, pote că isvorul său e 

lângă pescera, vre unei ciute, pâte că crinul îl e 
dator nascerea şi de-atunci nici-o frumuseţe nu a 
mai cutezat a se privi într'însul!“— Aceste cuge- 
tări, urmate de multe altele, se înturnau prin min- 
tea mea şi o strămutau la altele mai serise. 

— „Acest pârâiaş, îmi diceam atunci, este ase- 
menea cu omul care trece pe pămînt cu virtutea. 
în inimă fără a fi cunoscut de nimeni, care face 
binele fără să câră vre-o r&splătire, şi care mâre 
întrun unghiu depărtat al pămîntului, ascundând. 
până la marginea mormîntului numele, virtutea 
fericirea şi nenorocirile sale“. Da, şi nenorociri: 
Nici unul n'a putut merita cu adevărat numele 
de virtuos până a nu suferi nenorociri grele, până 
a nu se pune mai pre sus de dânsele. prin sta- 
tornicie în lucrarea binelui şi prin curaj, şi până 
a nu ajuta şi a nu iubi din inimă chiar pe cel ce 
i-a otrăvit dilele şi i-a hrănit repaosul sufletului 
şi pacea inimii sale!... Cine este dar fericit pe 
pămînt ? me întreb acum. Acela care cu o mână 
salută nenorocirea ce-l apucă în ghiare de fer, iar 
cu alta răspândesce a sale bine-faceri şi uşureză 

povara aprâpelui, şi care din aceeaşi gură cu care 
s6rbe amarul relelor face să isvorască mângâerea 
şi resignaţia de care au trebuință mulţi din cei 
în părută fericire : Ceea ce n'ai putut găsi într'o 
lume de filosofi lumesci vei afla într'o neînsemnată 
turmă de păstori ai lui Hristos, a cărora sublimă 
mise este cu atât mai augustă, mai deâscă, cu cât 

mai adesea îi afli în mijlocul corupţiei nor6delor.



Audii la cealaltă parte o surdă mugire ; îmi 
îndreptai într'acolo privirile şi v&dui valuri spu- 
megose înaintând în mare, prăvălindu-se, ameste- 
cându-se şi perdându-se în depărtare. M6 îndreptai 
cătră locul acela, şi după ce suii nisce maluri 
grozave din vârful cărora simţeam o frică, a-mi 
cobori privirea până în afundul mărilor, mă aflai 
în sfârşit înaintea unei scene pline de gr6ză şi de 
frumuseți hrăpitâre.— Dintr'o înălţime forte în- 
semnătâre se prăvălea măreț un cataract ce în 
grăbitai cădere trăgea după sine copaci desră- 
dăcinaţi şi alte lucruri de care despoiase pă- 
mîntul, se asvârlea cu dânsele într'un abis ce deschi- 
dea, în ocean, şi după ce le ţinea multă vreme 
înecate, le arunca în sfârşit în depărtare lăsându-le 
în voi: valurilor. O ramură a rîului prăvălea a. 
pele sale cu mai multă, furie, şi despicând faţa 
ocânului își făcea drum prin mijlocul valurilor ; 
dar mai departe murea într'o clipă, perdându-se 
în nisce unde când mai mari, când mai slabe. 
Sgomotul ce făcea în căderea sa, colorile undelor 
sale de argint şi de curcubei, prădile ce aducea 
cu sine, frumuseţea, majestatea şi groza ce-mi in- 
sufla într'aceste singurătăţi, unde tot era liniscit 
atară de acest cataract al căruia mugiri ce păreau 
a fi gemetele societaţii ce vin să se ps&rdă în în- 
tinsele pustiuri, saă care merg să se înalțe cu a- 

„burii mărilor la picidrele tronului celui etern : — 
tote impresii sălbatice şi sublime ca şi pustiul 
născeaii în sufletul mei un r&zboii atât de pu- 
ternic de două simţeminte contrare, de bucurie ŞI 
de grâză, în cât trebuii să-mi chem tote puterile 
sufletului spre a putea fi stăpân asupra simţiri- 
lor mele. Mişcat de acest spectacol, strigai : 

„Ast-fel sînt şi acei 6meni ambiţioşi care-şi fac 
o datorie de a fi isvorul a mii de rele pe pămînt
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şi a se mări prin ruinarea omenirii! Mai adesea 
ei sînt lăudaţi şi merg ast-fel încoronați cu ruinele 
pămîntului şi însoţiţi de mărire, de strălucire şi 
de urări până la marginea mormîntului. Aci ne- 
norocirea, ca un executor al dreptăţii eterne, v&- 
dându-i fără cuget de îndreptare, le deschide abi- 
sul ce ei pregătise altora : atunci, nenorociţii, cad 
şi se nimicesc cu nădejdile şi urmaşii lor! De şi 
fruntea lor ar sta de multe-ori trufaşă până la 
marginea mormîntului : dar aci! aci!.. ca şi acest 
rîu ale câruia ape trutaşe se amestecă cu lină apă 
a pâraelor şi cu apa cea stricată a lacului, aşa şi 
mândra lor ţerâvă se va amesteca într'o di cu a 
Jertielor şi robilor lor, şi vor petrece toţi într'a- 
_celaşi întuneric până când în sfârşit virtutea va 

fi resplătită şi viciul osândit“. 
A. Zanne. 

Exerciţii. 

Scolarii vor scote din bucata de mai sus feasele cu pro- 
posiţiuni sub. cire. de loc şi vor sublinia acele proposiţiuni. 

Exerciţii de ortografie. 

| Sunstul derivat 4 (2, s). 

(Vedi Gram. de cl. IV.) 

Exerciţii. 
din Dionisie Eclesiarhul. E un scriit-r naţionalist şi un pătrundă- 

tor observator. El povestesce suferinţele poporului român între anii 
1164. —1815, arătând modul cum se strângeau -dârile în timpul acela 
şi cât; suferiau bieţii ţărani lipsiţi de mijlâce şi oropsiţi de toţi. 

FRAGMENT DIN „NEVOILE ȚERANILER/. 

„+ Deci fiind într'acel an 6rnă grea, şi ză- 
pada mare de 5 palme mari, începând a ninge
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de la, Decembrie 5, care ţin minte că abia sa luat 
până la blagoveştenii, şi scriindu-se vitele pe la 
Ghenar n'a putut bieţii creştini să, scape nici un 
cap de vită cât de mic, de mărimea zăpedii, ci 
vitele se afla ale fieşte-căruia în bătătura casii 
înaintea uşii. Scrisa şi vitele mânăstirilor şi ale 
boerilor, cu cuvînt să dea şi boerii văcărit, dar 
pe la ei nu s'a cerut nimic, iar mânăstirile aă 
plătit. Şi fără zăbavă isprăvind scrisul vitelor a 
trimis catastişele la, vistierie, şi vel-visterul a a- 
rătat lui Vodă; şi vădând Vodă suma vitelor mii 
peste mii, s'a bucurat nesăţiosul; şi tot nu-şi a- 
aminte de blestemele şi lacrămile ticăloşilor de. 
săraci, că va să vie pe capul lui; şi îndată a 
rânduit tacsindari, şi ai trimis porunci strajnice 
la ispravnici, să rânduiască slujbaşi, cât mai în 
grabă să, strîngă de la 6meni banii văcăritului, 
de cap de vită doi zloți dincâce de Olt într'a- 
ceste cinci judeţe, iar dincolo de Olt câte doi 
lei de vită şi rânduind de la domnie munmbaşiri 
peste slujbaşi. Turci, Arnăuţi, şi alţi eiocoi, şi 

„măcar de era slujbaşii şi mumbaşiri şi creştini, 
era mai râi de cât "Turcii, şi ca să nu scape 
cine-va cu câte vre-o vită au adus taxindarii țe- 
dule adică răvaşe pecetluite cu roşiu, pecetea, 
gospodu, după catastişe fiesce-care om cu numele 
lui şi cu câte vite, şi plătind îi dă pecetluit, şi 
catastişele unele era la visterie, altele asemenea 

„la ispravnici şi altele asemenea la slujbaşi. Deci 
presfirându-se slujbaşii cu bucurie şi cu mumba- 
şiri prin plăşile judeţelor, şi mergînd prin sate 
ca nişte lupi flămânzi şi ca nişte holtei de cânj 
leşinaţi, să fi vădut cine-va nemilostivirea, lor, şi 
ce fâcea cu creştinii, căi apuca de a împlini 
banii, şi dând zor cum ai dice în dece cinci-spre- 
dece dile să să se istovească dajdea văcăritului,
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omenii nu prea avea bani fiind în mijlocul ernii, 
tîrgurile 6rna nu era sa vîndă Gmenii vite, vre- 
mea de câsă şi de sapă nu era să lucreze să câg: 
tige bani să se plătâscă, bucate încă nu prea era 
să se vîndă; ci-numai o semă de 6meni care mai 
avea putere să plătia. lar slujbaşii închidea 6meni 
şi mueri prin coşare, şi-i îneca cu fumuri de gu- 
noiu şi cu ardeiu îi afuma şi-i ţinea închişi diua 
şi n6ptea flâmângi să dea bani, pe alţi îi lega 
cu mâinile îndărăt şi cu spatele de garduri, şi-i 
bătea cu bicele, pe alţii legaţi "i băga cu pici6- 
rele g6le în zăpada gerâsă, aşa chinuia pe creş- 
tini. O amar de bieţii creştini că, plângea şi se 
văeta, şi săracele văduve ţipa de ger, dar nu era 
milostivire la barbarii de slujbaşi, că ave urechile 
astupate ea aspidele, şi ca vrăjmaşii ucidea 6menii. 
Incă peste Olt au şi omorât mumbaşirii turci 
pe mulţi, din care pe unul rudele lui l-ai dus la 
Bucuresci şi l-ai băgat cu carul în curtea dom- 
nescă să-l arate lui Vodă, şi înştiinţându-se Vodă, 
a dis, să dea bani că nu-i va omorâ, niminea. lar 
nu i sa făcut milă să poruncescă slujbaşilor să 
mai slăbescă pe creştini, ci dicea să dea, bani 
că nu-i va omorâ niminea. O vai de sufletul lui 
nesăţiosului domn şi nu ştia că peste. puţină 
vreme nu va fi milă nici lui Dumnedei nici no- 
rodului de el ticălosul şi vom spune şi sfirşitul 
nesăţiosului domn, că după ce ai început a duce 
la visteria lui bani cu carele mulţime multă, el 
se bucura. lar boerii unii şi gelepii cumpăra vite 
de pe la 6meni pe fie ce, de făcea ciredi să câş- 
tige bani singeraţi, şi lua boi câte 10 sau 12 lei 
boi ales mare, vacile câte 4, 5 lei alese, iar mai 
de jos vite câte 2 lei sai 3, încă şi câte 2 7lo i 
junci, că Gmenii nu avea cui să le vîndă €rna, 

34:16 | 12 
x
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precum am dis, ci le da de mare nevoe că-i 
muaciau tiranii. 

Aşa dar de la Decembrie până la Februarie 15, 
cu iuţime şi munci grele mai istovise dajdea vă. 
căritului slujbaşii cu mumbaşirii, şi trimiteau banii 
la visterie necurmat diua şi n6ptea de prin tâte 
judeţele, că venea de la domnie cu porunci, mum- 
başiri peste mumbaşiri, şi slujbaşii se silea ca să 
iasă bani să câştige şi ei, să mănânce carne de 
creştin, şi măcar că a fost porunca lui Vodă să 
se ia văcărit şi de boeri, mari şi mici, şi de la 
slujbaşi, dar n'a luat de la ei, ci numai e la 
locuitorii ţării şi de la mânăstiri, precum am spus 
înainte, că porunca a fost făţarnică, că necum să 
ia de la boeri văcărit, ci încă le-a şi dat bani din 
dajdea văcăritului, că nu cum-va să se unească 
boerii şi să dea arzoval la împăratul pentru el, 
şi fieşte-căruia boerilor celor mari cei din Bucu- 
resci şi celor din Craiova le-ai trimis căruia câte 
o.pungă de bani, altuia două, şi la unii încă mai 
mult, precum am şi vădut cu ochii, cu cuvînt că 
li se dă milă domnâscă. O Domne, multă este 
rSbdarea, ta şi îndelung, nu r&splăteşti în grab 
acestă nedreptate, că domnul cel nedrept ia de 
la săraci bani chinuindu-i şi omorânduii şi dă- 
rueşte pe cei bogaţi şi îndestulaţi; dice scriptura 
că Dumnedei este milostiv, şi adeverat că este, 
dar este şi drept judecător r&splătitor. binelui şi 
reului. 

Exerciţii. 

Din bucata de mai sus scolarii vor scote. 
1) Cuvintele cu q. 

3) » „ S pronunţat ca z. 
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Frasa de subordinare. 

Proposiţiuni subordinate la întrebarea : Când. 
(Sub. circumstanțiale de timp). Gram. d. IV). 

Pentru Exerciţii. 
de citit, analisat, resumat şi de reprodus. 

DAN, CĂPITAN DE PLATU, 
Frunză verde de mălaiii 
Cine merge sus la plaiu, 
Merge Dan, Şoiman de plaii, 
Ca ucis el mulţi dușmani, 
Un Vizir şi patru Hani. 
Frunză verde lemn de brad, 
Cine merge jos la Iad? 
Merg Tătarii lui Murad 
C'au ucis în di de Maii 
Pe Dan Căpitan de Plaiă! 

(Dinirun cântec popular). 

I. 

Bătrânul Dan trăesce ca Şoimul singuratic 
In peşteră de stâncă, pe-un munte păduratic, 
Privind cu veselie cum sorele răsare 
Dând vi6ţă lumin6să cu-o caldă sărutare, 
Privind cu jale lungă cum s6rele apune... 
Aşa şi el apus'aii din dile mari şi bune! 
Vechiii pustnic, rămas singur dia timpul săi afară, 
Ca pe un gol de munte o stâncă solitară, 
Dincolo de morminte el trist acum privesce 
O tainică fantasmă ce 'n zare s'adâncesce, 
Fantasma, drăgălaşă a verdei tinereţi 
Ce fuge de râsufiul gerâsei bătrâneţi, 
Şi dice! „Timpul rece apas' umărul mei. 
Si cât m'afand în dile tot sim:, că e mai grei! 
„O! lege-a nimicirei, o lege nemilbsă,! 
„Când, când s'a toci 6re a vremei lungă cosă !& 
Apoi el piccă fruntea şi cade în visare, | 
Jar munţii albi ca dânsul, se 'nchină ?n depărtare. 

Ai timpurilor eroici imagină augustă, 
Pe când era el tînăr, lumea-i părea îngustă 
Pentru bine, şi largă, prea largă, pentru răă ! 
EI ar fi vrut'o bună ca bunul Dumnedei:
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Deci îi plăcea să 'nfrunte cu dalba-i vitejie. 
Pe cei cari din lume purta biciă de urgie, 
Şi mult iubea, când era striga: la luptă Dane!? 
Să înture ca pleva oştirile duşmane. 
Atunci a lui mânie ca trăsnetul era, 
In patru mari hotare tuna şi fulgera. - - 
lar ţara dormia'n pace pe timpii cei mai răi 
Cât Dan veghia ?n pici6re la căpătâiul ei. 
Ades el pleca singur prin codri fioroşi, 
In cari luciai nâptea oţeluri şi ochi roşi ; 
Şi dacă murgu-i sprinten dan lături sforăind, 
Vitezul cu blîndeţă îl desmerda, grăind : 
„N'aibi grijă, măi şoimane! ei am şi duc cu mine 
„0 vrajă rea de duşmani. şi bună pentru tine.“ 
Si murgu-şi lua calea în linişte deplină, 
Prin codri fără drumuri şi fără de lumină, 
lar vulturii. carpatici eu sborul îndrăsneţ 
Făceai un cortej falnie eroului drumeţ. 
Increderea înfloresce în inimele mari ! 

II. 

Bătrânul Dan ascultă grăind doi vechi stejar 
Crescuţi dintro tulpină pe culmea cea de munte 
Ş'având ca o corână un secol pe a lor frunte. 
—»0O! frate, dice unul, un vânt în mied de nâpte 
„Adusu-mi-a din vale lung; vaet, triste şopte !... 
„E sabie în ţară! ai năvălit Tătarii! 
„Şacum în bălți de sînge îşi Jocă armăsarii !“ 

_—yAsa! răspunde altul, colo în depărtare 
„Zăritam astă n6pte pe cer lumină mare ! 
„Ard satele române ! ard holdele 'n câmpiă ! 
„Ard codrii !... sub robie cad fete şi copii, 
Şi 'n fumul ce se malţă cu larme sgomotose 
„Sbor suflste gonite din trupuri sângerose !* 
Bătrânul Dan aude, suspină şi nu crede. 
Dar iată că pe ceruri din patru părţi el vede. 
Trecând un stol de vulturi urmaţi de u.i grămadă, Atraşi în orizonturi de-a morţii rece pradă. 
Un fulger se aprinde în ochii lui pe loc. _ „La luptă, Dane! ţara-i în Joc, ţara-ă în fuc!* 
Bătrânul Dan desprinde un paloş vechiă din cuiă Şi paloşul. lucescc voios în mâna lui ;



18 

Bătrânul Dan pe sînu-i apasă a lui mână 
Şi simte că tot bate o inimă română. 
XI gice cu mândrie, nălţând privirea 'm sus : 
Pe inimă şi paloş rugina nu s'a pus. - mmă şi paloş rugina nu Sa pus, + Ș O Domne, Dâmne sfinte, mai dă-mi dile de trait ? a _3 -v . pt .. u .. -y mPân' ce-oii strivi toţi lupii, toţi şerpii de pe plaiă! 
„Fă tu să'mi pară numai atunci paloşul grei, 
„Când inima 'nceta-va să bată ?n peptul meiă ; 
„Ş'atunci inima, numai de-a bate să încete, 
„Când voiii culca sub ţărnă a duşmanilor cete !* 
Apoi el strânge chinga pe sdravenele-i gale, 
gi face o eruce, plâcă şi se 'cobâră m vale, 

III 

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

un moment de pace în care, neoprit, 
Se perde “doru 'n umbra amurgului mâhnit. 
Atunci zăresce ochiul minunile din basme, 
Acele lighione de tainice fantasme, 
Care 'ntre di şi nâpte apar în loc oprite 
Cu mantii lungi şi albe de-a lungul învelite. 

Aşa apare 'n gesuri măreţul om de munte 
Călcând cu paşi gigantici pe urme mai mărunte ! 
Nu sciă de el copacii tineri, crescuţi pe maluri, 
Dar rîul îl cunâsce şi scade a sale valuri 
Să trâcă înainte vitezul Dan ia luptă, 
Şi ast-fel tot el pasă pe cale ne'ntreruptă, 
Pân'ce sosesce 'n sari la casa lui Ursan. 

Om aspru, care dârme culcat pe-un buzdugan, 
Ursan, pletos ca zimbrul, cu peptul gros şi lat, 
Ce braţul de bărbat, cu pumnul apăsat, 
E scurt la graii, năpraznic, la chip întunecos : 
El e de peste Milcov, pribeag misterios, 
Toţi cari sciii de dânsul, spun multe dar şoptind,. 
Şi de cale de o zare îl ocolesc grăbind, 

„De şi-i place să crâscă sirepe herghelii 
Resleţe pe întinsul câmpiilor pustii. 

Pe vremea lui, sub ochii lui Ştefan Domn cel mare, 
Intrând în duşmani singur ca vieru 'n: stuhul tare,
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A prins pe hanul Mirza din fugă cu: arcanul ; 
Iar Ştefan de la dânsul în schimb luând pe Hanul, -a Qis: „Ursane frate! să-ţi faci ochirea, râtă 
„ŞI cât îi vedea zare, a ta să fie totă! 

De-atuncă el stă de pază în mijlocul câmpiei 
Şi nime nu s'atinge de zmeii hergheliei. 

Drumeţul intră, dice :—,Bine te-am găsit Ursane!...% Un glas aspru răspunde : —,Biae-ai venit, moş Dans? „Ce vînt te-aduse aice ?** 
| —Vînt rău şi de jălire! „Ne cale păgânii, frate, şi ţara/i la peire !“ 
Ursan tresare, geme, s'aprinde ?n gândul s&ă. 
Dan dice:—,,De pe munte venit'am să te iaă, 
„Să mergem.“ | 

— Dar! să mergem ! adause Ursan, Şi cu mult drag privesce grozavu-i buzdugan. 
Apoi un corn apucă şi bucinmă în vînt, , 

IV. 

De-odată se aude un tropot pe pământ, 
- Un tropot de copite, potop rotopitor.... 

Ursan cu al săii spe, în fund spre sore cată 
Şi văd sub cerul lucii, în zarea "nflăcărată, 
Sburând o herghelie de armăsari zmeioşi 
Cu câmele în vîntură, cu ochii scânteioşi, 
Şi "nfiorând câmpia de-o aspră nechezare, 

-„_ Un voinicel în flâre pa un alb fugar călare 
Îi mână cun: harapnic ce ?n urma. lor pocnesce 
Şi ca un şarpe negru prin aer se 'nvârtesce. 

Ursan le aţine calea şi caii staă în loc. 
Apoi către voinicul ce pârtă busuioc, 
El gice :— „Fulgo! prinde-mi pe murgul cel ţintat ; 
„Moş Dan şi eii la Nistru ne ducem pe luptat!“ 
—»Dar eti, întrebă Fulga, eii să nu-mi cere puterea ?', 
—Tu să rămâi aicea, ca să-mi păzesci averea,“ 
Frumos odor e Fulga! şi naltă-e fâptura ! 
Sub genele-i umbrâse doi ochi lucesc ca mura, 
Şi perul săi de aur în creţuri luugi se lasă 
Ca pe strajănul verde un caer de mătase. 
EI are glas puternic în gura rumedră 
Şi mers cu legănare de gingaşă fecidră,
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Ori cine-l vede 'n sore cu peliţa lui albă, 
Purtând la brâii un paloş şi pe grumaz o salbă, 
Se 'ntrebă: ce să fie, fecior de zmeii ori fată ?... 

Voinicul e viteza copilă a lui Ursan. 
Ea intră în herghelie cu pasul îndrăsneţ 
Dicend lui Dan ce ?n trecăt îi dă povăţuele: 
„Moş Dane! tu cu-a tale şi eii cu ale mele!“ 
Sirepul o zăresce, ridică narea n vînt, 
Incruntă ochiul, bate copita de pămînt, 
Sburlesce coma, saltă, în lături se isbesce ; 
Dar Fulga, svârlă laţul, de gât îl arcănesce 
Şi repede ca gândul, s'aruncă uşurel, 
Ti pune mâna 'n comă şi 'ncalecă pe el, 

Gemând, el sare ?n aer de patru-a lui picidre, 
Asvârlă, se frământă, se spumegă 'n sudore 
ȘI în sbor plecând de-odată, nebun de groză, murgul 
S'atundă 'n largul spaţiii şi spintecă, amurgul.., 
Dar când steluța lunei apare viă la lume, 
Copiia se întârce cu murgul alb de spume 
Şi dice: Tată calul! el scie acum de feâti 
„Ca paleşul de mijloc şi mijlocul de briăt. 

Ursan cu drag răspunde: „Aibi parte de noroc!* 
Apoi cu Dan bătrânul, ardând de mare foc, 
Incalecă şi 'n umbră dispar ca întrun nor... 
lar Fulga-i urmăresce cu sufletul în -dor 

V. 

E noptea înstelată, 6 caldă, liniştită! 
Se pare că din ceruri pe lumea âdormită, 
Plutesce-o lină, dulce, divină îadurare ; 
Dar ea nu pote stinge avântul de turbare 
Ce duce călăreţii pe 'ntinderea pustie 
Precum dvi spectri gemeni mânaţi de-o vijelie. 
EX sbor tăcuţi sub ochii steluţelor trezite 
In orizontul negru ce-i sârbe şi-i înghite ; 
S'afund merei în taina nopţii, dar gândul lor 
De mult e cu Tătarii în luptă de omor. 

U ţintă de lumină prin umbră viă înctă ; 
Ea cresce, se înalţă pe zare ca o râtă 
Şi umple de văpae cerescile abisuri.
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Păduri, movile, rîuri apar cădute “n visuri, Dar leul de pe munte şi vierul de pe vale Nu văd prin vis de sânge de cât Moldova *n jale ; —»E roşie luna; dice din doi cel mai bstrân.ă —„E luna însetată de sânge de păgân !“ | Răspunde cel mai aspru... Şi puii lor de zmei Se duc trăgând doi spectri de umbră după ei. Se duc vârtej ca gândul plecat în pribegie, Se duc pân” ce-a lor umbră întinsă pe câmpie Le trece înainte, şi pân! ce se lovesc 
In ochi eu faptul dilei... atuncea se opresc. 

Şi Jată-ă pe o culme nocturni călători 
Lucind sub cerul palid în mantie. de zori! Ei lasă jos pe câstă să, pască harmăsarii Şi stai privind în vale cum fac pârjol Tătarii. 

Cinci sate ard în flacări pe câmp, şi fumul lor Se 'ntinde ca o apă, plutesca ca un nor 
De-alung pe şesul „umed, şi sboră sus în aer Ducând cu el un vuet de larmă şi de vaer, Prin fam se zărese umbre fuginde, rătăcite. Copii mărunți şi mame şi fete despletite, 
Şi cai scăpaţi în fugă, şi câni gi boi în urine, Goniţi de Tătărimea ce calcă pe-a lor urme. 

Ică, colo, se văd cete în iuptă încleştate, 
Mişcări de braţe g6le în aer ridicate, 
Luciri de arme crunte pătate roş cu sânge 
Pe care-o ragă vie din sâre se resfrânge 
Apoi din vreme 'n vreme o câtă lu ptătore 
Se 'mprăştie cu grabă lăsând cadavre m sere. Iar lângă Nistru, multa urdie tătărescă 
Năprasnic se ucide cu glota românescă, 

Dan dice: „M&i Ursane! acolo e de noi! „Acolo ride mortea în crâncenul răsboiit. 
„Acolo să dăm prâgcă, sub ochiul cel de sus, „Tu despre faptul dilei şi eii despre apus, ŞI cale să deschidem prin aprigul duşman... „La lucru acum târtate ! la lucru, mâi Ursan '& —mAmin şi Dâmne-ajută '!* Ursan voios răspunde, Şi "n glâtă fie-care ca, viforul pătrunde.
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VI. 

Ursan năval s'aruncă în negra 'Tătărime 
Croind o parte largă prin desa ei mulţime. 
Sub mână-i buzânganul, unsită de peire, 
Ca, un balaur face în juru-i o rotire, 
Un cerc dă mârte 'n care amar de cine-i prins!... Sărmanu 'nchide ochii şi sârele-i s'a stins! i În lături, înainte, în urmă-ă totul mâre! 
Sbor creerii din tidve sub ghiga sdrobitore, Şi în urmă, şi "mprejuru-i şi 'n lături semănate, Zac sute de cadavre cu capete sfărmate. 
Şi ast-fel ne 'mpăcatul Ursan merei luor6ză, Şi spre apus prin sânge mereu înaint&zâ. 

Cu dânsul, Dan bătrânul, eroii întinerit, 
Tot vine după -palog spre mândrul răsărit, 
EI intră şi se 'ndâsă în glota tremurândă 
Ca junghiul cel de morte în inima plăpândă, ŞI paloşui ce luce ca fulger de urgie 
Tot cade 'n drâpta 'n stânga şi tae 'n carue vie... Fug toţi şi per din cale-i!.. el strigă: „Stea faţ. Cui place vitejia, cui s'a urît da viaţă ;% 

ar nime nu 'ndrăsnesce la glasu-i s'apară Căci el se 'naintâză, precum un stâlp de pară, Şi cine-l vede falnic, aprins cu fruntea sus, 
Ii pare că alt sâre se înalţă din apus. Şi ast-fel ambii 6speţi a morţii ne'mpăcate, 
Cosesc la vieţi în A6re pe straturi sângerate, S'ajung ei faţă "n faţă prin apriga furtună, Şi armele lor unde cruciş le împreună. 
— „Noroc ţie, Ursane !“ 

—Şi ţie, tot noroc!“ 
Dar n'a stârgit cuvântul Ursan şi cade 'n loc 
Străpuns de o săgstă ce-i intră 'n pept adânc. EI scapă buzduganul, să plâcă ps oblânc 
Şi grei se prăbugesce c'un gemet de pe cal. 
Tâtarii ca zăvogii pe dânsul daii năvală ! 
„In lături, Lite! strigă la ei vitszul Dan, Pun6ndu-se de pază la capul lui Ursan. | Cu calu 'n mâna stân ă, cu pala 'n mâna drsptă, Ameninţând cu ochii 'Tătarii, mi-i cşteptă,
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Precum aşteptă zimbrul de lupi încunjurat Să-i svârle cu-a lui cârne pe câmpul spăimântat. Dar nici gândesc păgânii să dea pept cu el Căci paloşu-i năprasnie e vultur de oţel. Retraşi în jur de-o parte, nemernici, speriaţi, Ei scot din a lor arcuri un vifor de săgeți, Şi Dan lovit în e6ste, şopteşte cu oftare: „Ursane! pentru tine de-acum nu e scăpare;“ Dicând el cade aprope, se sprijină ?ntr'o mână Şi paloşul lui ţine în loc c&ta păgână. 

O Dane Căpitane! puterile-ţi slăbese Şi norii pe deasupră-ţi trecând se învârtesc. Tu mori... şi 'Tătărimea S'apropie de tine! 

Dar iată din pustiuri un alb vârtej că vine Şi trece prin urdie ca printr'un lan de grâiă. E, un voinic călare pe-un cal ce nare frâu ; Voinic, în brâă cu paloş şi pe grumaz cu salbă: E Fulga ce apare ca o fantasmă albă 
Şi grabnic pe al ei tată răpesce din grămadă, Apoi cu el dispare ca şoimul cu a sa pradă. 

Alah ! răcnesc Tătarii, cătând cu groză 'n urmă... Dar ce văd ei de-odată, căci glasul lor se curmă? Ei v&d curgând pe dâluri arcaşii din Orhei . Ce vin cu-o falcă în ceruri, aprinşi ca nisce zmei. Un lung fior de spaimă pătrunde într'o clipă Prin desa Tătărime ce-i gata de risipă, Şi toţi pe loc la fugă plec iute, se duc orhi Cum plecă din câmpie un nor întins de corbi. Amar e de răzleţul ce ?n urnia -lor rămâne, Și cade, mic sati mare, pe mânele române ! In faţă cu Românul nu-i milă, nu-i ertare, Nici chiar în sîn de mamă nu p6te-avea scăpare. O sciă de mult Tătarii, o sciii de la bătrâni, Și fug, nevrând s'asculte de şefi, de-ai lor stăpâni, Tot omul vede mortea g'alergă 'nspăimântat ; Cel viă uită şi lasă pe mortul ne'ngropat, Şi făr'a 'mtârce capul se duce ori-ce păgân Că 'n umbra fie-cărui s'avântă un Român ; 

lar Hanu-şi smulge barba, îşi rupe şalul verde Privind urdia 'ntregă în clipă cum se perde,
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Sub ochii lui în lacrămi, pe câmpul cel de lupte 
Apar grămedi de leguri, grămedi de arme rupte, 
De cai ucişi, de care, de corturi risipite, 
Şi tunurile ostei de ste părăsite. 

O pas cumplit al sârtei: Pot os-i era de fală! 
Cai, steguri, cete mândre, strălucitâre arme, 
Clădiri de visuri nalte, magie triumfală, 
A fost de-ajuns o clipă ca totul să se darme! 

VII. 

Ghirai a trecut Aistrul în not pe calul săă 
Luând pe Dan rănitul ca pradă şi trofeă. 
El merge de se 'nchide în cortu-i, umilit, 
Precum un lup din codri ce-a fost de câni gonit, 
Trei dile, trei nopţi Hanul nu gustă 'n suflet pace : 
Intins ca un cadavru jos pe covor el zace, 
Dar când revine, palid, de lunga-i desperare, 
In ochii lui trec fulgeri de crunt resbunare, 
EI strigă să-i aducă sub cort pe Dan bătrânul, 

De şi cuprins de lanţuri, măreț intră Românul! . 

— „Ghiaur! gice Tâtarul cu inima haină, 
„Ce simte firul erbei, când c6sa e vecină? 
— Ea plcă fruntea *n pace, răspunâe Căpitanul, 
„Căci are să renască mai fragedă la anul !& - 
Ghirai cade pe gânduri lăsându-şi capu 'n pept, 
Şi, îmblândindu-şi glasul : „O Dan, om înţelept! 
„Le sciă de mult pe tine, cunuse al tăi renume 
„Din graiul plin de lacrămi orfanilor din lume. 
„Pe mulţi 'Tătari cuprins'ai de-ai morţii reci fiori, 
„Acum îţi vine rîndul şi ţie ca să mori. 
„Privesce ! lângă uşă câlsul te pândesce 
„Cu ştrângul şi cu pala ce în mână-i zîngănesce. 
„Un semn, şi capu-ţi sboră la câni şi la vulturi, 
„Şi sufletu-ţi se perde în lumea de ghiauri. 
„Dar însă 'mi milă de ani şi de a ta minte 
„Gândind la bătrâneţa ce-apas a] mei părinte 
„Şi vrei, cu daruri multe, pe tine a-te erta 
„De vrei tu să te lepedi acum de legea ta!“
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- Creştinul Dan, bătrânul cu suflet luminos, 
Înalţ' a lui statură, şi dice maiestos: 
—nCeahlăul sub furtună nu scade mogunoiă ! „Ei Dan, sub vîntul sârtei să scad păgân, nu voii. „Deci nu-mi convine vieţa mişelnic câştigată, „Nici pata fâr'-de-legii în fruntea, mea săpată. 
„Ruşinea-i o rugină pe-o armă de viteaz, 
»Un verme ce mănâncă albeţa din obraz. 
„Cui place să rogâscă, roş6scă... ei nu vrei, 
„Nică pată pe-a mea armă, nici de obrazul mei. „Alb am trăit un secol pe plaiul -strămoşese 
„Şi vrei cu faţa albă senin să mă sfârgesc, „Ca dup! o viaţă lungă, ferită ds rugine. 
»Mormîntul mei să fie curat şi alb ca mine! „Aşa m'a deprins Ştefan, uşoră ţărna-i fie! »La traii fără mustrare şi fără prihănie. 
„Nu-mi trebue a, ta, milă, nu vrei a tale daruri, „Tu îmi întindi o cupă mult plină de amaruri, "Departe ea de mine... mai drept e ca să-mor!... „lar dacă ai tu cuget şi-ţi pasă de-al mei dor, „Ghirai! mă lasă, lasă în ora morţii grele. 

„Să mai sărut odată pămîntul ţărei mele !4 

Umilit, Ghirai se sc6lă, cu mâna lui desface Unflta de robie sub care leul zace, 
Cumplitul lanţ ce-l] lsgă cu strânse noduri sute, i dice grabnic: „Tată, ia calul mei şi du-te !i 
Bătrânul Dan ferice se duce, Nistrul trece, Şi n aerul Moldovei se umflă peptu-i rece, Şi inima lui cresce, şi ochi-i plini de jale Cu drag privesc prin lacrămi podoba ţării saie. S&rmanu 'ngenucheză pe srba ce străluce; Işi plâcă fruntea, albă, smerit; îşi face cruce Şi “pentru tot-d'a-una sărută ca pe o moâşte Pămîntul ce tresare şi care-l. recunâsce... Apoi el se întrece la Hanul, intră 'n cort, Suspină, şgovăesce şi palid cade mort! 

Îar Hanul, Aung privindu-l rostesce cu durere : nO Dan vitez ! ferice ca tine care pere, „Având o viaţă verde în timpul tinereţei. „Şi albă ca zăpada în ârna bătrâneţei !...« . . 
V. Alexandri,



189 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor citi de multe ori acestă poesie. 
2) Scolarii vor spune coprinaul acestei bucăţi întâiă pe 

părţi, apoi întregă, 
3) Scolarii vor face resumatul în scris al acestei poesi. 
4) Scolarii o vor reproduce pe roluri. 
5) Scolarii vor secte de la.... până la.... frasele cu 

proposiţiuni circumstanţiale de timp şi vor sublinia aceste 
proposiţiui. 

  

Exerciţii de composiţie. 

Inlocuirea cuvintelor. 

MODEL. 

VULPEA BERCĂ, 

A fost odată un vânător, care, de câte ori mergea. 
la vânătâre, avea obiceii să ia cu dânsul pe ser- 
vitorul s6u, iăr când se întoeea înapoi, povestea 
cui vrea să-l asculte, o mulţime de întâmplări mi- 
nunate, cari de când lumea, nu trecuse nimănui 
nici măcar prin vis, şi la tâte aceste basme nu 
lipsea nici odată de a aduce ca martor pe bietul 
servitor, adevărat om al lui Dumnedeu. 

Adi aşa, mâine aşa, până înir'o di acesta, sătul - 
de a face mereii de pomană, meseria ticălâsă de 
martor mincinos, îşi ceru s&ma de la stăpân şi voi 
cu tot dina“insul, ca, să-şi iea diua bună de la el. 

Stăpânul stărui, ca să afle pricina acestei ne- 
aşteptate hotărâri şi cu vorbe blânde îl întrebă : 
„Ore nu te mulțumesci cu simbria ta şi cu traiul 
ce ai în casă la mine, de vrei să mă laşi 2“. 
— „Să nu păcătuese, cocâne“, îi r&spunse ser- 

vitorul, „tâte sînt bune la domnia-ta, Dumnedeu 
„să-ţi dea tot bine! dar să-ţi spui curat şi să nu-ţi
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„fie cu supărare, uite mă mustră cugetul de atâtea 
„dovedi mincinâse, ce-mi ceri să dau pe totă diua 
„când începi, adecă să fie cu iertăciune, când în- 
„cepi să tai la palavre vânătoresci. E păcat de 
»Dumnedei, cucâne, să mă afundez eă cu totul în 
„focul Gheenei şi să port ei, săracul de mine, tot 
„ponosul p&catelor, cu cari domnia-ta îţi încarci de 
„bună voe sufletul. Lasă-m& mai bine să m€ duc 
„cu Dumnedeă !*. 

Aşa vorbi servitorul şi stăpânul se puse pe gân- 
duri; dar fiind-că el cunoscea preţul unei slugi 
drepte şi credinci6se, se resgândi bine şi îi res- 
punse într'ast-fel : 
— „la ascultă, băete! Veg că tu esci om cu 

„frica lui Dumnedei. R&mâi la mine şi ajută-mă, 
„ca să mă desbar de pârdalnicul mei de nărav. 
»Crede-mă nici ei n'aşi voi să spui ceea-ce nu prea 
„este tocmai adevărat ; dar ce să-i faci năravului ! 
„Mă ia gura pe dinainte. Aşa dar să facem cum 
„e mai bine; să facem între noi o învoială, ca să 
„scap şi eu de aşa urât; cusur, să rămâi şi tu împăcat 
„cu sufletul. Când m& voiă afla în vre-o adunare 
„tu să stai la spatele meu şi cât vei audi că încep 
„a croi câte una mai deochiată, tu să mă tragi de 
„mâneca. hainei, căci ei îndată voii îndrepta-o 
„după ființa adevărului.“ 

Aşa spuseră şi aşa rămase să fie. 
Peste câte va ile, şedând la masă cu alţii, v&- 

nătorul începu să povestâscă că la o vânătâre, la 
care fusese de curând, i-a eşit înainte o vulpe, 
care avea o codă, o c6dă lungă, lungă cel puţin 
de cinci stânjeni!!! 

Pe când, în focul povestirii el rostea acestea cu 
cea mai deplină, încredințare, ca şi când. lucrul ar 
fi fost întocmai, după cum el spunea, de odată 
se simţi tras pe dindăzăt de mâneca surtucului.
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şi aduse aminte de tocmela eu servitorul ; îşi luă 
vorba înapoi şi îndreptându-se câ, în înferbinţela, 
vânătorei, nu va fi vedut tocmai bine, reduse coda 
vulpei până la vre-o doi stânjeni. | 

O nouă smucelă de haină îl făcu s'o mai scurteze 
cu un stânjen. 

La a treia, o cionti până la doi coţi 
Simţind încă şi acuma efectele restrictive ale 

conseiinţei servitorului, se înduplecă a mai reteza.. 
din c6da vulpei: „Doi coţi întocmai nu va fi fost, 
„dise el asudând, dar, pre legea mea, că era de 
„un cot şi mai bine“. 

Servitorul, câre se bucură acum şi mulțumea, 
în sine lui Dumnedeu, audind pe stăpânul sâi cum 
se l6pădă din ce în ce mai mult de ispitile Sata. 
nei, credu că e momentul nemerit spre a-l aduce 
la o deplină pocăință şi-l mai trase încă odată 
de mânecă 

Dar răbdarea vânătorului era ajunsă Ja culme 
şi întorcându-se de odată înfuriat cătră neîmblân- - 
zitul s&ă censor, se răsti la dânsul strigând în gura 
mare : „Bine, mişelule! Nu-ţi este destul cu atâta? 
„Ce vrei să las vulpea bârcă? Dar mai bine să te 
„iea pe tine dracul de o mie de ori, de cât să rt- 
„mâe vulpea mea fără c6dă.“ 

Al. Odobescu. 

VULPEA BERCĂ 
(Inlocuire de cuvinte) 

(Cuvintele subliniate sunt puse din noi) 

A fost când-va un vânătar, care, ori-când se 
ducea, la venat, obicinuia să ia cu el pe servitorul 
seu ; iară când venea îndărtt, povestea, cui vrea 
să-l asculte, o sumedenie de întâmplări, minunate, 
care nici-odată nu trecuseră nimânui nici măcar
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Priu vis, şi la tâte aceste poveşti nu lipsia nici- 
odată. de a aduce ca martor pe bietul: servitor, 
în adever om al lui Dumnegeii. 

Adi aşa, mâine aşa, până ce într'o di servitorul, 
sătul de făcut într'una de pomană slujba pgcătosă 
de martor mincinos, îşi ceru socotela de la stăpân 
şi voi cu tot dinadinsul ca să-şi ia r&mas bun de 
la dânsul. 

Stăpânul stărui ca să afle pricina acestei ne. 
aşteptate hotăâri şi cu vorbe blânde îl întrebă: 
— Nu_cum-va nu te 'mpaci cu l&fa ta şi cu 

traiul ce ai în casa mea, de Gre-ce vrei să m6 
părăsesci ? 

— Să nu păcătuesc, boerule, îi r&spunde ser- 
vitorul, tâte sînt bune la domnia-ta, Dumnegeu 
să'ţi dea tut bine; dară să'ţi spun drept şi să nu-ţi 
fie cu supărare, uite, nu-mi ese din minte atâtea, 
mărturii mincin6se, câte-mi ceri să dati pe totă, 
diua, când te-apuci, adică să fie cu ertăciune, când 
te_pui la povestit de vânătâre. E păcat de D-dei, 
boerule, să mă dau eu cu totul în flacările Gheenei 
şi să duc eii, sermanul de mine, tot greul păva- 
telor de care domnia-ta îţi îngreuiezi cu bună- 
voe sufletul. Lasă-m& mai bine să me duc cu D-gei. 

Aşa grăi servitorul, şi stăpânul se luă pe gân- 
duri ; însă, fiind-că el cunoscea cât “preţuesce o 
slugă cinstită, şi credincisă, se gândi şi se res. 
gândi şi îi respunse aşa : | 

„Ian ascultă, băete! Ved că tu eşti om cu frica 
lui D-qei. Rămâi la mine şi ajută-mi ca să mă 
desvăţ de urâtul mei de obiceiu. Crede-mă, nici 

i   
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eu n'aş vre să spun cgea-ce nu prea este toc- 
mai adeverat; dar ce să'i faci obiceiului! ME iea, 
gura pe dinainte. Aşa dar să facem cum e mai 
bine : să facem între noi o toemâlă, ca să scap şi 
eu de aşa urită patimă, să r&mâi şiătu împăcat 
cu gândul. Când mă voiu afla în vreo adunare, 
tu să-mi stai la spate şi când vei audi că, încep 
a eroi câte una mai pogonată, tu să mă tragi de 
mâneca, hainei, şi eu îndată voii drege-o după 
fiinţa adevărului. | 

Aşa vorbesc 'şi aşa r&mâne să facă. | x 
După câte-va ile, fiind la masă cu alţii, sână- 

torul începu să istoris&scă, că la o vânătâre, la 
care fusese de curînd, i-a eşit înainte o vulpe, care 
avea o c6dă, n c6dă lungă, lungă cel puţin de 
cinci stânjeni ! 

Pe când, în toiul povestirei, el spunea acestea, 
cu cfa mai mare încredințare, ca şi cum lucrul 
ar fi fost tocmai aşa precum spunea el, de-odată 
simţi că era tras pe la spate de mâneca g&hero- 
cului. ]şi aminti de învoiala cu servitorul; îşi luă 
vorba îndărât şi dicând că, în focul vânăterei, nu 
va fi vădut destul de bine, scădu coda vulpei până 
la vr'o doi stânjeni. 

O nouă trăsătură de huină îl făcu s'o mai scaqă 
cu un stânjen. 

La a treia, o scurtă până la doi coţi. 
Mai simțind şi acuma urmările strimtoritore ale 

cugetului servitorului, se înduplecă a mai taia din 
coda vutpei: „Doi coţi tocmai nu va fi fost, dise 
el ştergându-şi sudârea, dar, dău, că era de-un cot 
şi mai bine! 

        

  

13
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Servitorul care se înveselea acum şi mulțumea 
în gând lui D-zeu, vedând pe stănânul su cum 
se l&pădă din ce în ce mai mult de îmboldirile 
diavolului, socoti că e vremea potrivită spre a-l 
aduce la o desevârşită pocâinţă şi-l mai trase încă 
odată de mânecă. 

Dar răbdarea vânătorului ajunsese la culme, şi 
întorcându-se de-odată înfuriat catre neînduple- 
catul seu privighetor, se r&sti la dânsul strigând 

în gura mare: 
Bine, netrebnicule! Nu-ţi e destul cu atâta? Ce, 

vrei să las vulpea fără c6dă? Dar mai bine să te 
ia pe tine naiba de o mie de ori de cât să r&- 
mână vulpea mea bârcă. 

    

  

Exerciţii. 

După modelul de mai sus scolarii vor înlocui cuvinte 
în următorele bucăţi: 

1) POVESTEA UNUI OM LENEŞ. 

Ci-că era odată într'un sat un om grozav de 
leneş: de leneş ce era nici îmbucătura din gură 
nu şi-o mesteca. Şi satul v&dând, că acestom nu 
se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărt să-l 
spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevie şi 
altora. Şi aşa se aleg vre-o doi 6meni din sat şi 
se duc la casa 'leneşuiui, îl umflă pe sus, îl pun 
într'un car cu boi, ca pe un butue nesimţitor, şi 
hai cu dânsul la locul de spânzurătâre. 

Aşa era pe vremea aceea. 
Pe drum se îvtâlnesc ei cu o trăsură, în care 

era o cucână. Cucâna v&dând în carul cel cu boi 
2  
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un om care semăna a fi bolnav, întrebă cu milă 
pe cei doi ţărani. dicând: 

— Omeni buni! se vede, că omul cel din car 
e bolnav, s&rmanul, şi-l duceţi la vr'o doftorie 
unde-va să se caute. 

— Ba nu, cueână, respunse unul dintre ţerani, 
să erte cinstita faţa dumnâ-vâstră, dar aista e un 
leneş, care nu credeam să mai fi având pereche 
în lume: şi-l duceam la spânzurătâre, ca să curăţăm 
satul de un trândav. 

— Alei, 6meni buni, dise cucâna înfiorându-se. 
pecat sermanul, să moră ca un câine fâră de lege! 
Mai bine duceţi-l la moşie la mine; iacătă curtea, 
pe costişa ceea! Bu am acolo un hambar plin cu 
posmagi ; iată aşa pentru împrejurări grele, Dâmne 
feresce! A mânca la posmagi, şi a trăi el pe lângă 
casa mea ; că dor sciu că nu m'a mai pierde Dumne- 
deu pentru o bucăţică de pâine. Dă! suntem da- 
tori a ne ajuta unii pe alţii. i 

— I-audi, măi leneşule, ce spune cucâna: că te-a 
pune la coteţ într'un hambar cu posinagi, dise u- 
nul dintre săteni. lacă peste ce noroc ai dat, ba- 
tă-te întunerecul să te baiă, uriciunea 6menilor! 
Săi de grabă din car şi mulţumesce cucânei, că 
te-a scăpat de la morte, şi-ai dat peste belşug, 
luânda-te sub aripa dumisale.. Noi gândiam să-ţi 
dăm sopon şi frânghie, lar cucâna, cu bunătatea 
dumisale, îţi dă adăpost şi posmagi; să tot tră- 
esci să nu mai mori. Să-şi pue cine-va obrazul 
pentru unul ca tine şi să te hrănâscă ca pe un 
trântor, mare minune-i şi asta! dar tot de noroe 
să se plângă cine-va. Bine-a dis. că: boii ară şi 
caii mănâncă. Hai, dă rEspuns cucGnei, ori aşa, 
ori aşa, că n'are vreme de stat la vorbă cu noi. 

— Dar muieţi-s posmagii, dise atunci leneşul 
cu jumetate de gură, fâră să se cârmiască din loc.        
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— Cea, dis? întrebă cucâna pe săteni. _ 
—- Ce să dică, milostivă cucână, r&spunse unul, 

ia întrebă că: mueţi-s posmagii ? | 
— Vai de mine şi de mine, dise cucâna cu 

mirare, încă asta n'am audit! Da el nu pote să 
şi-i mâie? 
— Audi, mei leneşule, te prindi să moi posmagii 

sivgur, ori ba? 
-— Ba, respunse leneşul, trageţi mai bine tot 

înăinte: ce mai utâta grijă pentru astă pustie 
de gură! 

Atunci unul dintre săteni dise cucânei : 
— Bunătatea dumnea-vestra, milostivă cucână, 

dar de g6ba mai voiţi a strica orzul pe gpâsce. 
Vedeţi bine, că nu-l ducem noi la spânzurătâre 
numai aşa de flori de cuc, să-i luăm năravul. Cun 
chitiţi ? Un sat întreg n'ar fi pus re mână de la 
mână, ca să potă tace dintr'însul ceva? Dar ii pe 
cine ajuta ? Dor lenea-i împă&ătâsă mare, ce ti 
baţi capul! N 

Cuc6na atunci, cu tâtă buna-voinţa ce avea. se 
lehămătesce şi de bine-facere şi de tot, dicând : 

meni buni, faceţi dar cum v!. lumina Dumne- 
deu ! 

lar sătenii duc pe leneş la locul cuvenit şi-i 
fac felul. Şi iacă! aşa a scăpat şi leneşul de să- 
teni şi sătenii aceia de dânsul. | 

Mai poftiască de acum şi alţi leneşi în satul 
acela, dacă le dă mâna şi-i țin curua. - 

Şi-am încălecat pe o şea şi v'am spus povestea 
aşia. 

Iân Crângă.
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2) Vulpea şi Bursucul. 

(de Ale. Donici, născut în Basarabia la anul 1806. După ce-şi tăcu 
rândul în armata rusescă trecu în Moldova la laşi. intrând în ra- 
mura judecătorescă. Ca scriitor, el s'a făcut însemnat prin fabule, 
mnele originale, altele traduse). 

VULPEA ŞI BURSUCUL, 

— Dar dincoti'o şi unde 
Alergi tu aşa iute? 

- Bursucul întâlnind pe vulpe-a întrebat, 
— Oh! dragă cumetre, am dat peste păcat. 

Sunt iată surghinită ! 
Tu scii, că ei am fost în slujbă rânduită, 

La o găinărie. 
Cu trebile ce-avem, odihna mi-am lăsat 

Şi sanătatea mi-am stricat; 
Dar tot ei am cădut în grosnica urgie. 

Pe nisce pâri nedovedite, 
Precum că luam mite. . 

Tu singur martur esci, în adevăr să spui, 
De mai vădut cum-va măcar cu vre-un puii ? 
— Nu, dragă cumătră;.. dar când ne întâlniam, 

Ei cam ades vedem, 
Că tu pe botişor 
Aveai şi pufuşor. 

Se întâmplă şi la noi de vedi, 
Cum unul având loc aşa se tânguesce 
. In cât îţă vine mai să-l credi, 

Că abia din lefâ el trăesca ; 
Dar astă-di butcă, mâine cai, 

De unde ore îi vin? Şi când ai vrea să stai, 
Să-i facă curată socotelă 
Pentru venit şi cheltuială, | 

N'ai gice ca bursucul: Că are pufuşor 
Pe. botişor ?*
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Frasă de subordonare. 

Prop. sub. la, întrebarea : „came (cârcumst. de mod). 

(Vedi gramatica clasa IV-a primară,.) 

Pentru Exerciţii: 

Din poesia: „Dan, Căpitan de Plai“ Scolarii vor scote 
frasele cu proposiţiuni sub. circ. de mod şi vor sublinia 
acele proposiţiuni. 

Exerciţii de limbă. 
3. ÎN e . ze ” Familia de cuvinte a cuvintelor: bun, politic, pun, chior, 

bat, beat. 

Exerciţii. 

1) Din gramatica cl. IV-a, scolarii vor copia expresiu- 
nile formate de mai sus. 

2) Scolarii vor cânta în bncata...... pag... să afle astfel 
de cuvinte. 

A 

Frgsa de subordinare. 

Prop. subord. la înthebările: Pentru ce? De ce? 

(Subst. circumst. de causă) 

(Gramatica el. IV urb.) 

Pentru Exerciţii. 
din „Grigore Ureche“. Ureche a trăit sub domnia lui Aron Vodă 

în Moldova, pe la anul 1593. El a seris o cronică intitulată: Domnii 
țărei Moldovei şi viffa lov. Nu se sciu însă cu sigurarţă dacă acâstă 

a 
lucrare îi aparţine lui, sai tatălui săi Nestor Ureche, 

PREDOSLOVIE, 5 

Mulţi scriitori s'a nevoit de-ai scris rândul si 
povestea ţărilor, şi au lăsat isvod pe urmă, şi bune 
şi rele să r&mâe fiilor şi nepoților, şi să le fie 

„bune de înv&ţătură, iar cele rele ca să se poetă
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feri, şi să se socotiască, şi celor bune să urmeze. 
Şi alţii pizmuind şi însemnând şi scriind, cum şi 
eu Grigorie Ureche, care dia mila lui D-dei şi 
a Domnului mei am fost Vornic Mare,cu multă 
nevoinţă am citit cărţile şi izvodele, şi ale n6s- 
tre şi celor streine, şi am aflat cap şi începătură 
moşilor de unde a isvorit în ţară, şi s'a înmulţit 
şi sa lăţit, ca să nu se înece anii cei trecuţi a 
tote ţările, şi apoi să nu se pâtă sei ce ai lucrat, 
să se asemene fiarelor şi dobitâcelor celor mute 
şi fără minte. Aceea urmând, şi măcar că se află 
şi de alţii însemnate lucrurile ţărei Moldovei, a: 
pucatu-m'am şi eu a scrie începătura şi adaosul, 
mai apoi şi scăderea, care să vede că ai venit 
în qilele nâstre, după cum a fost întâiul ţărei şi 
pămîntul nostru a Moldovei. Că cum se tîmplă 
de sîrgu şi adauge pohoiul apei, şi iară-şi de sîrgiu 
scade şi se împuţineză. aşa s'a adus şi Moldova, 
care mai apoi de la alte ţări s'a descălicat şi s'a 
lăţit de sîrgu şi fără de vâbavă. Acele cercând, 
„Yam îndreptat cu nevoinţă, că nu numai letopi- 
seţul nostru, ci şi cărţi streine am cercat, ca să 
putem afla, adevărul, ca să nu mă aflu scriitor 
de cuvinte deşarte, ci de drepte; că letopiseţul 
nostru cel moldovenesc aşa serie de pe scurt, că 
nici de viaţa Domnilur, cari au fost tâtă cârma, 
mu alege, necum lucrurile din năuntru să altgă, 
şi pe scurt scriind şi îosemnând de la, început până 
la Domnia lui Petru-Vodă Rareşu, şi s'au stins; 
că de aici înc6ce n'a mai scris nimeni. Nici este 
a se mirare că scriitorii noştri n'aii avut de unde 
strânge cărţi; că de la locuitorii d'ântâi w'a aflat 
scrisori; că n'au lăsat, ca nisce 6meni neaşedaţi 
şi mai mult proşti şi necărturari, ce şi ei ai scris 
mai mult prosti şi necărturari, ce şi ei aă scris 
mai mult din basme şi poveşti, ce ai audit unul
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de la altul. Iară scrisorile streinilor serii prea 
larg şi de ajuns, cari a fost râvnitori şi fierbinţi 
nu numai ale sale să scrie, ci şi cele streine. Şi 
de acolo luând multe, şi lipindu-le cu ale nâstre 
vremi potrivind, şi am scris acest letopiseţ, carele 
şi de nu se va potrivi pe la multe locuri, cel ce 
va fi cu minte gândesc că nu-mi va, vinui ; că, 
de multe ori omul însă-şi cele ce vede cu ochii 
sei nu pote să le pue pe rând şi multe smintesce, 
şi a spune mai multe, ai mai puţine; dar cele 
de demult; şi resuflate de atâta vreme de ani! 
Ci eu, cum am aflat, aşa am ar&tat. 

Exerciţii. 

Din bucata de nai sus, scolarii vor scote frasele cu pro- 
posiţiuni subordinate circumst. de causă şi vor sublinia, 
prop. subordinate. 

Scurtarea proposiţiunilor. 

Proposiţiunile subordinate subiective. 

(A se vedea gramatica clasa IV). 

Exerciţii. 

1) Din bucata de citire: Alexandru Lăpuşntnul de la 
pag. . . scolarii vor scote proposiţiunile sub. subiective 
scurtate şi le vor scrie pe caete. - 

2) Din aceiaşi bucată scolarii vor scâte frasele cu pro- 
posiţiuni subord. subiective şi le vor prescurta,. 

3) Scolarii vor secte proposiţiunile prescurtate şi le vor 
lungi (întregi).
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Exerciţii de composiţiuni. 

Resumări de bucăţi citite. 
MODEL. 

TIGANUL CU VULPEA, 
(Anecdotă popuiară). 

Un ţigan, ce făcuse, ce dresese, nu sciii, căpă- 
tase câte-va parale. Ce să facă el cu dânsele? 
Să-şi cumpere ceva. Dar ce să cumpere? Haide 
la târg. 

In târg, se uită 'ncolo, ba 'ncolo, vede nisce 
pungi. Hai să-mi cumpăr o pungă. Dar ce ţi-e 
bună ? Dacă nai parale ce să pui in pungă? 

Să-mi cumpăr un inel. Ce mai lucru frumos! 
Când îi fi cu dânsul pe deget, să dai fetele m 
vînt !.... Dar pentru un belciugaş aşa mic să dai 
atâtea parale!.... 

Mai bine mi-aşi lua o căciulă brumărie. Dă, 
halabi Vătaful tot căciulă brumărie are şi când 
răcnesce odată la tine îţi vine să- cadi jos, par'că 
te apasă cine-va de gât. D'apoi de!... Vătaful mai 
are şi cal şi şea şi pocladg şi presur şi taftur şi 
zăbale şi pogi şi scări, de se înalţă în ele şi se 
ridică de gândesci că are să dea cu nasul de cer. 
Hei !... De ce dracu nu m'a făcut şi mama pe 
mine un vătaf să-i pocnese odată din biciu să sară 
de-un cot de la pămînt!.. Na! Trăsni-m'ar Sfintul 
Ilie! Să pocnesc înaintea mamei !!... Ce-mi mai 
dete prin gând, dâră-i mamă aceea, nui dracul!.. 
Nu-mi mai trebue nici o brumarie. Nu:s sătul eu 
de brumă?! Bietul tata tot de brumă a murit în 
diua de boboteză. 

Să-mi cumpăr mai bine un cojoc gospodăresc 
colea, să-mi fie trupul odihnit, să nu mai am grija
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frigului şi a ernei. Câna voii fi cu cojoe pot să, bată o sută de vinturi, nu-ţi pasă nici de vînt nică de vîntâică. Pui colo pOlă peste polă şi şedi mai dihai de cât vodă şi de cât bulibaşa. Iată ce gânduri se 'nvârteai prin capul ţiga- nului, când de-odată, vede pe un om cu un puiu de vulpe în braţe. 
— Aulei, mâncaţi-aşi, dar ce-i asta ? — Vulpe. 
— Ditai vulpe!!.... 

» Vulpea, tetei! Maj vulpoiă, 
„Parcă-i lup, aşa cedoiu! — Dec!... 

— Nu pune mâna! 
— Dar de ce "nereţesce botul, bădică ?! — E ruşinâsă. 

„— "Dar de mână de ce. apucă ? 
— Dacă pui mâna. | — Bădică. n'o vindi ? 
— Cum nu! 
— Dar de ce-i bună? | 

„ — Hei, făcu alt om care se uita la dânşii. Cine pune mâna pe una de acestea, bre, îl vede D-qeu: face bani, măi!! Da, face bani. Vedi tu lighidia asta câtă-i de mică, te duci dis de diminâţă de-i dăltdrumul, în pădure, iar tu stai pe loc la mar. gine şi când începe sârele a asfinţi. numai ce o vedi că vine aducând din urmă cât mi-ţi-e cârdul de vulpi. Atunci, pe legate băete. Le înodi numai codile la câte două şi le mâi din urmă ea şi cum ar fi înjugate. 
— Bre: bre! bre! Dar când îi dai drumul mai dici. ceva din gură ?... 
— Apoi ce să dici? Dici şi tu acolo: „Du-te asta, după ceea“.
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— Dute asta după ceia!... bădică, scii ce?... 
Haide că ţi-o cumper eu. Ce să-ţi dai pe dânsa? 
Omul spune un preţ şi dur la deal, dur la vale 

se împacă ei, cu cât nu sciă, că nu eram acolo, 
dar sei că ţiganului nu i-au ajuns parale şi a 
trebuit să mai vîndă ceva ca să-i plătâscă. Ce-a 
vîndut iar nu sciă, treba lui, dar Vulpea a luat'o. 

A doua di dis de diminâţă luă vulpea în braţe 
şi la pădure. - 

In marginea pădurei, o pune jos în pici6re şi 
începe a o netezi pe spate. Apoi: „Du-te asta 
după ceia“, şi-i dă drumul... 

Vulpea s'a dus. | 
Tiganul şede, şede, se uită printre copaci, se 

uită, aşteptă, se mai uită la sâre de nu cum-va. 
apune, dar nici gând. Ba încă i se părea mai di- 
mincţă, de cât când venise, şi pe lângă altele îi 
era, şi fome. Dar ce să facă? I se painjenise ochii 
uitându-se. Numai vulpi i se părea că vede. In 
sfârşit uitându-se prin lucii, adormi bietul ţigan. 

Prin vis, cum şedea lungit; pe pântece la pă- 
mînt, aude o pâriitură, lungă prin desiş, apoi ceva 
linişte şi după aceia o năvală de vulpi de gân- 
deai că le aduce apa. 

El se scolă şi dă, să le înn6de codile, dar în- 
n6dă "dacă poţi ; ele erau ruşinâse încreţiaii botul 
şi-l apucau de mână. Ce e de făcut? Sâ nu le 
lege, se duc dracului ; să le lege nu era chip. Cât 
cuprindea cu ochii vedea numai boturi încreţite 
gata să-l apuce de mână 
Am prăpâdit paralele, gândea el, când de o-dată 

băgă de sâmă că se află în târg. Châmă pe cei 
doi 6meni cu care vorbise când cumpărase vulpea. 
Cel care i-o vînduse nu vrea să vie, şedea tot cu 
vulpea în braţe şi Qicea că-i ruşinâsă; iar cel-lalt
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vine se apucă de legat şi legă. Pa, de la o vreme şi cele ce eşiat din pădure erai legate gata. Ţi- ganul numai le striga încetişor: bir, bir... şi le îndrepta la drum. 
Cum mergea ele mai bine, dracul scie de unde, ca. din senin numai ce vine vătaful. 
— Măi tâlharule, cum de ai farat vulpele ?... 
— Da, să-mi sară ochii, dacă le-am furat, să mor de puşcă să dea D-deu... dice ţiganul şi nu- mai se pomenesce de odată pus în ficre şi vul- pele închise întrun ocol. 
Mă'sa îi face din mână să vie la mâncare, iar vătaful se prsomoresce la dânsul să nu se ducă şi cum era calare se repede la ţigan să'l calce în picidre. 

— Valei, jupâne Iftime, strigă ţiganul şi dă s'0 rupă de fugă. 
Atunci se deşteptă. 
Deschide ochii: Nici vătaf, nici vulpi; el tot culcat la marginea pădurii, dar fome-a dracului Şi s6rele nici amiadă nu era. Şegi şi aşteptă, 
Şede el până sera. Mai dice din când în când; „dute asta după ceia“, dar de vedut nimic nu se vedea. ” 
Du-te asta, după ceia, dar înopteză al dracului, 

întunecă ; fâme, ba şi frică. 
Mai şedu el ce mai şedu şi în sfârşit gise; 

„Du-te asta după ceia: 
Nici nu-i asta, nici nu'i ceia“, 

şi porni spre casă. 
De acum chiar să mai vină, ce ţi-s bune?— 
Cât e de întunerie par'că le mai poţi lega ?— 

TA. D. Sperantiă.
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Anecdotă resumată. 

I) Un ţigan, ce avea câte-va parale în pungă, merse la 
târg să-şi cumpere ceva: ori o pungă, ori un inel sclipi- 
tor, ori o căciulă brumărie sai chiar şi un cojoc de ierna. 

II) Ajungând în târg vede un ora cu un puiii de vulpe : 
în braţe. Ţiganul îşi pune în gând s'o cumpere. Românul 
începe s'o laude, că de-i dă dimineţă drumul în pădure, 
vulpea se întorce sera cu un cârd de vulpi după ea, iar 
țiganul are să le primescă să le în6de codele şi să le a- 
ducă după urma, acasă. Țiganul aude atâtea laude o şi ia. 

III) Dis-de-dimineţă ţiganul cu grijă şi nerăbdător se 
scâlă, merge repede la pădure, dă drumul vulpii şi aşteptă. 
Tot; aşteptând adârme. În vis vede în adevăr o năvală de 
vulpi de gândiai că le aduce apa. Se încercă să le lege 
câdele, dar nu pote. De odată se trezesce în târg. Aci 
era şi vîndătorul puiului de vulpe. Unul din ei începe a 
lega codile vulpilor şi le dete ţiganului să le mîne după 
urmă. Toemai atunci hop, şi vâtaful. Acesta credând că 
vulpile sînt de furat se restesce tare la ţigan şi îi ia vul- 
pile. Dar când se restesce, ţiganul se deşteptă. 

IV) Când se deşteptă se găsesce tot în marginea pa- 
durei. De vulpi, nici vorbă. Mai aşteptă încă. Se înopteză. 

V) Amărât şi mort; de fome, o plecă spre casă, mormăind : 
„Acuma chiar să mai vină, la ce sînt bune?! Cât e de 
înţuneric, parcă le mai poţi lega?! 

Alt resumat. 

Planul Anecdetei. 

I) Un ţigan plecă la târg să-şi cumpere ceva. 
II) Aci cumpără un puiă de vulpe, care, când îi dă, 

drumul în pădure, strângea pe tote cele-l-lalte vulpi şi le 
aducea stăpânu-seă. | 

II) A doua di ţiganul merge în pădure, dă drumul . 
vulpii şi aşteptă. Agteptând adorme. În vis vede vulpile 
venind năvală asupra lui. 

IV) Când se deşteptă nici picior de valpe. 
V) Mort de fome se întorce amărât acasă.
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Exerciţii. 
1) Scolarii vor copia întocmai composiţia de mai sus. 2) După acest model Scolării vor resuma următorea, bucată: 

DE-A BABA ORBA 
Sînt mici amândoi: Giustino e de dece ani şi Rosalba de şepte. Sînt săraci, orfani şi străini. Tatăl lor cânta din flaşnetă de căpăta golo-: Sani. Aşa ai veniţ tus-trei, pe jos, din Florența. Ş'atunci Giustino era de şepte ani; el ştiea să J6ce, să'şi trângă mijlocul şi să trecă frumos prin cerc, iar Rosalba nu ştia, de cât să rîdă şi să bată din palme tactul faşnetei.... Dar tata be prea mult vin, atunci era urât şi r6u;—da, era fârte reu tata atuxcea. Şi sera, când n'avea nici un 90- logan, ei trebuea să plângă, dacă le era făme, pentru că asta supăra fârte mult pe tata, şi îi bătea 16ă, de aceea a murit... Şun moş bătrân, care sa supărat pe tata pentru ca murit, a vrut să le iea muzica, dar ei ai plâns aşa de mult; ca, să le-o dea,—în cât moşul le-a dat'o.—şi ei aă - plecat cu muzica şi nu s'a mai dus pe acolo nici odată. Acu şăd la o femee bătrână, departe, de- parte, tocmai la marginea, oraşului. Umblă totă diua cu muzica, şi sâra se duc acasă cu pâne şi cu gologani.... 

Acestea mi le-a spus micul Giustino, c'o naivi- tate adozăbilă şi înta”o românescă, pe care cl o vorbesce fermecător de stricat. 
Eu am întâlnit adese-ori pe aceşti s&rmani copii. EI, -înti”'an surtue larg, fără colâre şi cu buzună- rile spintecate, purtânduşi anevoe muzica, în spate. ——ea, înt'o rochiţă scurtă din petici, şi cun bai- deraş de lână vechiu, pe care Giustino îl înfă. ŞGră în fie-care diminâţă, de două ori în Jurul 
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gâtului, Vl încrucişeză peste pept şi il înddă la 
spate, frumos ca să nu r&cească, ş'amândoi merg, 
aşa trişti şi perpeliţi, mititeii de ei, copilul îna- 
inte şi suridra după el, şamândoi îşi tărasc pi- 
ci6rele în nisce ciobâte mari şi grele, pline veci- 
nic pe din afară şi pe din lăuntru de noroiul 
bâltâcelor de prin mahalale. 

Se odihnesc pe la r&spântii.... Giustino-s'aplecă, 
de şale, 'şncetinel îşi pune muzica jos. Alăturea, 
tăcuţi, s'aşedă amândoui pe caldarîm. Cun fel de 
frică une-ori îşi privese îmbrăcămintea lor săracă. 
Ei simt bine că au aceleaşi gânduri, de aceea fârte 
rar îşi vorbesc. Câte-o dată privirile lor pornesc 
alâtuni, şi s'afundă în zarea cerului. Când timpul 
e frumos, ei simt ceva ca o mamă bună, care 
stă lângă dânşii. şi 'i mângâe; co bucurie tristă, 
cun zâmbet bolnav îşi întind gâtul şi 'şi încăl- 
desc în s6re chipurile lor galbene, lungăreţe, b&- 
trâne şi nespălate, cu ochii mici, înpăinjiniţi, în- 
gropaţi sub ftunţi înguste, cu urechi mari, cu 
umerii obrajilor scoşi ca la Mongoli, şi cu buzele 
lungi, subţiri, uscate şi vinete ca pâtra. 

Dar tomna se duce şi vremea prinde a se înăs- 
pri. Cerul devine mai posomorât, casele mai în- 
chise şi Gmenii mai r&i. 

După o di rece şi ploisă, petrecută mai mult 
pe sub ganguri, ei se hotărâse să mai facă o în- 
cercare. Giustino, scoase-un suspin adânc şi înă- 
buşit, ca să nu'l audă mica Rosalba, îşi luă mu. 
zica în spate şamândoi, flămândi, friguroşi şi 
descurajaţi, plecară, încetişor, dâlungul siradelor 
ude şi pustii. 

Abia mai păşesc, şovăind, prin pâcla desă ce 
în6că oraşul amuţit ; de sus burniţâză, —întuneri- 
cul cade din ce în ce mai grei şi mai'rece peste 

“dânşii. Un vînt, cu tâne repedi, le svâriă în obraz
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pusderia de stropi, şi ei îşi îndesă pe de desupt, la subţiori, mânuţele lor ude şi amorţite. 
Into uliţă întunecâsă, la uşa unei cafenele, Giustino învârtesce la flaşnetă Valurile Dunării, schimbându-și mânele'i trudite şi ducându-şi le pe rând la gură, ca să le desmorţescă. Rosalba se sgrebulesce pe la fereşti, uitându-se 'n lăuntru. Prin gemurile asudate abia, străbate o lumină bol- navă şi fumurie ce se încă în pâcla de-afară. In apropiere, un câne nervos, îşi întinde gâtul în- nainte, şi însoţesce cun urlet prelung şi sfâşietor țurluitul flaşnetei. | 
Giustino schimbă cântecul, şi Rosalba, tremu- rând, deschide uşa şi intră. O duhâre grea şi în- eropită a isbi în faţă, şi, pentru întâia Gră, chi- purile searbede şi ochii holbaţi ai jucătorilor de cărţi o înfricoşaii. Galbenă, sfiici6să, îngânând o milogelă fără vorbe, cerşind cu ochii, mai mul 

de cât cu glasul, — ea 'şi întindea talerul pe la tote mesele, şi nimeni n'9 vedea,—şi vaetele can- tecului de-afară i se Jăluiau în urechi din ce în „ce mai sfâşietore. Din noii se 'ntârse pe la ace- leaşi mese 
— Hai, plâcă de aici! îi giceati toţi, răstit Îşi lăsă 'ncetişor mâna ?n Jos, desnădăjduită. Când vru să iasă, simți că i se tae picidrele sub dînsa — stătu în loc și privi dureros şi ajurit în Juru'i. Unui om de lângă uşă i se făcu milă şi “i dete cinci parale. Flaşneta tăcuse Copila se a- propiă de fiate-so umilită, pe jumătate mOrtă, şi cu un glas leşinat, întindând în întuneric pumnul în care strîngea gologanul, ea suspină: „numai... cinci parale!...« 
Micul Giustino îşi năbuşi în pept un oftat, tăcu ŞI, opintindu-se din răsputeri, îşi ridica în spate marea. lui musică. Nici o dată nu-i se păruse grea.  
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ca'n s6ra aceea. Amândoi se îndreptară spre casă. 
La colţ se opriră. Fetiţa intră şi cumpără un corn. 
Incepuse o ploae măruntă. Picăturile se înteţiau 

„şi le înproşeau obrazul din ce în ce mai repedi. 
Intrară sub un gang. Fetiţa duse cornul la gură 
şi vru să musce, dar i se păru prea mic, şi'] în- tinse întreg lui frate-so, rugându-l să'l mănânce 
el tot, pentru că ei nu "i e f6me. — Giustino, şi el se jura că nu 'i-e fime de loc şo ruga să mă- 
nânce numai ea. Sfârşiră prin a] rupe în două, 
Şi cum molfăiai aşa, încet, îi podidi plânsul ; ugi le6rcă şi rebegiţi de frig, ei se îmbrăţişară, şi, tremurând în întunericul rece şi mort, se strîn- geau, se înghesuiai unul într'altul, ca să se 'ncăl. 
descă. Lăcrimile sărate li se amestecau cu ultima 
îmbucătură. R&maseră aşa câte-va minute. Ochii 
îi usturau şi le ardeau în cap. Îşi înghiţiau saliva, - ce le umplea gura c'un gust de leşie. Templele grele li se sbăteaii, şi junghiuri ascuţite îi tăiau, 
ca, nisce cioburi de sticla, prin tote încheeturile. „ŞI inimele amândurora se strîngeau, reci şi leguite, ca 'ntr'o amorţălă de veri. | 

Dar plâia nu mai contenia, şi ei trebuiră să, plece. Prin smârcurile mocirlese ale uliţelor pustii şi fără felinare, mergeai încet, trudiţi şi desnă- dăjduiţi, ascultându'şi fleşcăitul ciobotelor mari şi grele: Giustino. înainte, sfâşiat de gândul că su- 
fere suridra lui; Rosalba în urmă, muncită de 
chinul că n'ars. destulă putere, ca să ducă, şi ea, musica 'n spate. 

Dumnedeii fusese prea neîndurat cu ei în diva; aceea. | 
Jos, pe o rogojină, lângă vatra rece, cu hainele le6rcă pe dânşii, rupţi de obosălă. lihniţi de fome şi stârciţi de fuig, se culcară să dârmă. Se sgâr- 

ciră unul lângă altul, sub un ţol prăfuit, şi'şi suflat 
34,166 
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în. pumni ca să'şi desgheţe degetele. De-afară se audiaii pleoscăini picături mai mari şi mai dese. 
Vintul hâţina uşa şi fereştile, şi'n besna odăii se 
audia regulat, suind şi scoborând, sforăitul babii, 
care dormia dusă pe-un pătucean îngust de scân- 
duri. Copiii, multă, vreme, romaseră deştepţi. In 
capul lor ţiuiau cântecele Haşnetei, ca nisce gla- 
suri triste, ce 'se jăliai a fâmete, a morte, ş'a, „desnădăjduire. Din timp în timp tresăriau ca de . spasmuri, — şi fie-care se uitase pe sine, pentru a se gândi la durerea celui-l-alt. Câr de mult sufe- „iau şi cât erai de bătrâni, bieţii copilaşi — atât 
de mici ş'atât de nenorociţi !. 

__ Când se desceptară a doua. gi, îşi simţiră obrajii înecaţi într'o lumină caldă. Sorele svânlise un „Smoc de raze pe căpătâiul lor. Ei se sculară ve. „seli, întăriţi, şi porniră de-acasă plini de speranţă şi de curaj. 
„Era o di fraomosă care le dădea viâţă. Albas- trul cerului, căldura sorelui, desceptai înt'înşii a- mintirea, dulce a fermecătârei lor ţări. Câţi-va 
copii se Jucat. într'o cnite. 
_Giustino, voios şi plin de încredere îşi aşedă Haşneta în pârtă şi cântă. O servitâre îi aduse trei: 

gologani. Erau fericiţi, Mâncară pe fugă brânză de-un ban şi pâne de doui, şi ochii lor se sorbiai, umedi şi selipitori de bucurie. | 
„La colţul stradei, întrun mie maidan, se întâl- diră cu vr'o patru copii de s&ma lor, cari se jucau. Ei au înţeles îndată că erai buni prieteni, de şi - se vedeai atunci pentru întâia ră. Cu ce să în- cepă ?... Invoiala, se fâcu iute. ! 

Baba 6rba! Buba ârba! strigară voioşi cu toţii, sărind, bătând din palme şi svârlind căciulele *n sus. Un copil îşi desnodă un testemel de la, gât.  
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Giustino îşi aşeză musica, de-o parte şi se lăsă să'] lege peste echi. Mica Rosalba privia nebună de bucurie. Ei uitaseră f&mea, frigul şi suferinţele de eri. În câsul acela nu mai erau străini, orfani, să- raci şi izbeliştea nenorocirilor. - _ Şi cum treceam pe acolo, gândindu-mă la ne.- cazurile mele, mă simţii deodată, cuprins pe la, spate de două mâni mititele şi slabe, gun glas ne- bunatic strigă : „te-am prins !* Dar simţi îndată că sînt ceva mai mare de cât ceea-ce voia el să prindă, Şi, cum îşi duzea mânele la legătură, ca să 'şi.o ridice de pe ochi, copiii năvăliră spre el rîdând şi țipându'i: „Nu te desface!'... Nu te desface !...* Şi ei am stat privindu'i, până ce şi-au isprăvit Jocul. Apoi am plecat încet, cu Giustino şi cu Ro- salba, — şi cum mergeam aşa cu dânşii, Giustino . îmi înşira păsurile lor, c'o adorabilă naivitate şi "ntr'o românscă fermecător de stricată. 
Su 

A. Vlăhuţă. 

  

Frasa de subordinare. 
Scurtarea  proposiţiumilor. sub. atributive, 

.4 Vedi Gramatica cl. IV primară). 

Pentru Exerciţii. 
(Din Costache Conache, născut la anul 1777. Bărbat cunoscător de învățături streine, Conache a fost cel mai mare poet al nostru de pe vremurile acelea. A murit la anul 1849). 

SORISOREA CĂTRĂ 10 STURZA VOEVOD. 
Milostive şi prea mult luminate Dâmne, să fie Măria Domniei Tale sănătos. 
Acesta este titlul ce supuşii şi credincioşii stră- moşii noştri da cu un vec mai înainte Domnilor acelor plini de frica, lui Dumnedei, acelor iubitori. .
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„de dreptate, viteji eroi ai nemului moldovenesc. 
Dorit aş fi din sufletul ca, Înălţimea ta (prin ca- 
rele Dumnedei a bine-voit a se înoi dreptăţile 
unui norod ce de atâta vreme zace şi suspină sub 
cumplirea străinilor impilători), să înoesce titlul 
şi să adeverezi prin faptă că esci adevărat urmaş 
acelor aleşi bărbaţi ce pământni a putut mistui 
dar menirea din vec în vâe mână şi propoveduesce 
cu nemurire. Dorit aş fi încă ca toţi Moldovenii, 
simțind acestă mare şi minunată înocire a dreptă- 
ţilor, să o socotescă ca un Jerifelnic, la care fişte- 
care sprijinind mintea şi gândul săă, cu cucernicie 
să ducă prinosuri ale lor putinei6se îndemnări, 
pentru-ca dintr'atâtea şi atâte ajutorinţi, ca din 
mii de răsadniţe, să înflorâscă împrejurul scaunu- 
lui domnese : înţelepciunea, dreptatea, osârdia, 
credinţa şi tâte celelalte fapte bune cu cari stră- 
inoşii noştri încingea pe stăpânitorii Domnii 1— 
Intru. acestea închiind datorii] fişte-căruia, dintre 
noi supuşii, şi întru deplină încredințare că ne 
scii, păşesce cătră împlinirea acestei sfinte datorii 
şi rog pe Înălţimea, ta să o primesci, ca pe o sin- 
gură dorinţă ce am de a te vedea strălucind pe 
scaunul Domniei, blagoslovit de tot n&mul şi pro- 
poveduit din vec în vâe ca un pomăzuitor şi aşe- 
dător a fericirii obştesci. | 

O minune mare a lucrării dumnedeesci ! Moldova 
de un vee de vreme zăcătore sub impilarea cea 
vitrigă şi aspră ţipă şi strigă fără folos! Dumne- 
deu tulburat şi plin de mânie o lasă în gura ba- 
laurilor din fanar ! fulgeră şi trăsnesce : oraşe ard, 
locuinţi se pustiesc, familii se reslăţesc. Iată mila 
şi îndurarea lui o mântue prin bâle de bâlă, prin 
vaet de vaet, prin peire de peire, die prin r&utate 
grecescă de r&utatea Grecilor: mare esci Dâmne! 
şi mari sînt minunile tale! Un noi vec se deschide  
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sub ochii noştri! şi întocmai ca zorile cele lumi- n6se, vestesce fericirea cea viitâre ; şi tocmai în- tr'acest capăt de început Dumnedei nu ia pe pu- ternicul mândru, nici pe bogatul neduios, nici pe trufaşul nepătimitor, ci ia pe cel gonit de 6meni, 
pe cel lipsit şi sărac, pe cel părăsit şi uitat, şi îl sue, îl ridică în scaunul Domniei. Ore mai este 
îndodlă că tot acelaşi şoptesce şi dice la urechia, 
creştinului ce se teme de dinsul: Te-am luat de jos şi te-am suit sus ca să cufund pe cei mândri, ca să sprijinesc pe cei goniţi şi să usuc lacrămile -seracului năpăstuit ? la sama că esci ales, şi tot alesul are judecata sa! 

Înălţimea ta, rânduit Domn întru r&spintei de vremi în care se sfârsesce calea acâsta, pentru cei străini şi se începe pentru cei pămînteni, — esci socotit ca un înnoitor dreptăţilor unui norod în- 
treg ce şi ascâptă mântuirea, şi scăparea de tâte reutăţile şi necuviinţele câte străinul impilător, prin mii de chipuri făţărite şi vielene, a vârit din vreme 'n vreme în machina oblăduirii ca să ajungă la singurul ţăl a jafurilor şi a prădăciunilor, spre a căror surpare esci dator a preface, a schimba şi a isvodi din noi. 

Puntul acesta singur, milostive Dâmne, este destul a-ţi arăta. câtă lată şi îndelungată este marea călătoriei pe care ai întins pânzele şi ai purces. Multe şi încureate unde de mii de cursuri o să te încurmezeşeze şi prin de faţă împotriviri şi prin de faţă împotriviri şi prin tainice gudării, ca să te abată din ţălul limannlui la care naţia totă cere să ajungă curînd şi de grăbă. Feresce-te, stă- pâne, şi fă să se ferâscă de aceste mârşăvii toţi câţi te încunjură, căci dintr'un început ca acesta, spânzură tări: şi mântuirea naţiei. 
Altete au fost puterile stăpânirii sub cei vitrigi, 

/
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şi altele ai a fi aceste .de acum sub stăpânirea 
unui pămiîntean ; altele au fost atuncea împărtă- 
şirile cu deosebitele staturi, şi altele nase acum 
din felul şi fiinţa stăpânirii pămiîntesci. Rare uri 
folosusile unei ţări nu sînt încurmezişate de a ce- 
lor megieştie, şi acolea, o înţelâptă cumpănire, spre 
a nu se surpa cele dintâiu, nici a se ciocni cele 
de al doile, pline de vor fi şi de putere. | 

Asupra Înălţimei tale ca asupra unul început 
de la care se ascâptă multe, au să sprijinescă, o- 
chili milostivului Delvet pentru nimerirea sait ne- 
nimerirea sa, a puterilor megieşite pentru preta- 
cerea din noi şi a naţiei tote pentru de a simţi 
mântuirea sau cufundarea sa de istov. Atâţia o- 
chi, atâtea căutături, nu pot negreşit să scape din. 
vedere cea mai mică de împotrivă mişcare. Inflo- 

„rirea dreptăţii, înfrânarea reutăţii, rânduelile păzite 
cu amăruntul, au să dea lustrul ce] neşters al lau- 
delor Înălţimei tale; mulţămirea, şi fericixea naţiei 
este şi -va fi cea întâi putere covârşitâre împo- 
triva prigonirilor şi singură ea pote să astupe gu- 
rile vrăşmaşilor mari şi puternici. 
„Nu te îndoi a crede, stăpâne, că zavistia otră- 
vită şi pisma, neîmpăcătâre, ai să se pornescă a- 
supra Înălţimii tale. Firesce se nasc ele, când o 
deînpotrivă putere este. destul a le stârni, dar şi 
ea singură numai pote să le „calce, pentru-că cn 
dînsa împreună se cobâră, ajutorul cel de sus. 
"Sa ridicat e6ţa ceea prin carele, ca prin steclele 
cele adăugitore, arttându-se cei puternici ca nisce 
manine îngrozitâre, trăgea supunerea şi cucerni- 
cirea ; un s6re a adevtrului, un vânt a vscului a risipit-o, şi Înălţimea, ta ai să fi împăcătorul între 
cei ce amăgea şi între cei amăgiţi,şi tocmai acolo tre- 
buesce chibzuirea, cea cu minte ca să nu se aţâţe vra- jba' şi gâlcâva omoritâre binelui obştiei.



      

    

Exerciţii. 

1) Scolarii vor scote frasele în care se găsesc proposi- 
ţiuni snbordinate atributive şi le vor serie alătură pre- 
scurtate. : | . | 

2) Scolarii vor scote proposiţiunile prescurtate. şi le vor 
lungi (întregi). “ 

  

Frasă de subordinare. 

Scurtarea proposițiunilor subordinate drepte. - 

(Vedi gramatica clasa IV-a). 

Pentru Exerciţii. 

Arehir şi Anadam. 
(Archir ia Egipet.. 

După ce s'a făcut acestea tâte, după porunca - 
împăratului şi-l. înfăşară, Archir i se rugă dicând: 
Me rog împărăției tale! să bine-vaesci a mm lăsa . 
vre-o două săptămâni ca. să m& mai desmeţesc, 
şi să-mi adun tâte simţirile la loc, şi atunci, so- 
cotese că. voiu putea sluji la trebuițele şi păsul 
măriei tale. Acestă cerere a sa fiind primită de 
împărat şi sloboginda-l, după vre-o cinci-spre-dece 
dile îl aduce iară-şi şi puindu'l să, şedă lângă dân- 
sul începu să'şi spue tot -păsul care-l avea: la 
care Archir dise:—Fii, odihnit împărate, şi să n'ai | 
nici o grije, că acestea în curândă vreme ți le 
voi săvârşi eu; de cât porunceşce să aducă doi 
vulturi şi doi şoimi de-ai împerăţiei tale, ca să-i 
înveţ la meşteşugul architecturei. Acestea adu- 
cendu-i-se îndată, îi luă. Archir şi în curândă . 
vreme îi învăţă ceia-ce trebuia să facă. cu dânşii, 
şi luând voie se duse la împăratul . Faraon. 

Iar împăratul Faraon dacă îl v&du, îi dise:.-- 
Dar pe un gângav ca tine mi-a trimis să mi is-
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prăvescă, treba?— Archir îi respunse :—Impărate! cel ce se trimit să săvîrşâscă lucruri împărătesci, nu se numesc gângavi, ci Gmeni mari. Atunci împeratul Faraon începu să-i poruncească ca să-i tacă Gre-care lucruri ce i se părea peste putinţă, şi îi dise:—De vreme ce eşti un trimis vrednic ca să-mi isprăvesci treburi, îți poruncesc dar ca să-mi faci o funie de Disip, cu care să-mi leg iânjii. Archir repundând, dice :—Prea bine şi ce- rSndu'i un sfredel luă şi găuri peretele casei în dreptul s6relui, de unde îndată răzbind razele înă- untru, începu a se roti nisipul ca o funie, şi dise Archir: —Iată-ţi funia, împerate, vino de o stringe, şi îţi legă mânjii; şi poruncesce şi alte lucruri să-ţi fac. Impăratul dise iarăşi: —Dar ai putea să cari apă cu ciurul săi adăpi? Archir r&spunse:— Dacă am fi în părţile miezului nopţei, şi dacă ar ninge zăpadă şi aici ca acolo, nu numai cu ciu- 
rul, ci ţi-aşi putea aduce şi cu carul. Atunci Fa- raon dise: —Iţi poruncesc să'mi faci o cetate în aer, care să stea atârnată, fără să se atingă de pământ. 

Archir atunci aduse îndată şi înhămă doi vul- turi, atârnă două sfori lungi ca nisce hăţuri, legă cu meşteşug între dânşii o ladă uşoră, băgă un copil mic într'însa cu doi şoimi, pe care îl înve- țase ce să facă când va ajunge sus în aer, dând copilului într'o mână mistrie, şi într'alta, frigare cu carne, ca să o ţie ridicată în sus în vederea vulturilor, şi Archir ținând de hăţuri şi slobodind vulturii îndată se ridică după frigarea cu carne ; iar copilul începu să strige: Daţi-ne cărămidă, daţi-ne var că şed meşterii fără lucru. Archir „a- semenea dicea cătră împăratul care sta de faţă cu toţi boerii; — Iată-ţi meşterii împ&rate, trimi- mitele -cărămidă şi var ca să nu stea din lucru.
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Atunci împăratul îl întrebă:—Cum te chiamă? 
El r&spunse:—Abanan îmi este numele (Acesta, a 
dise el, nevrând să-l cundscă, fiind că s6 dusese 
veste că pe Archir l-a tăiat). Impărarul îi dise 
să fii ertat Banane, şi porunci ca să se dea meş- 
terii Jos. Copilul atunci începu să plece frigarea 
în jos până s'a lăsat vulturii la pământ, şi eşind 
din ladă se duse la Archir. 

După acesta împăratul Faraon începu să în- 
trebe pe Archir, dicând:— Cu cine mă potrivesc 
eu întru slava împărăției mele?—Cu sârele. Il 
întrebă iară-şi: Dar boerii mei? Respunde el:— 
Cu razele sdrelelui.— Bine, îi dise împăratul, dar 
ce copac este acela care are două-spre-dece ra- 
muri, fie-care ramură având câte patru cuiburi 
şi în cuiburi câte şâpte ouă, pe o parte albe şi 
pe o parte negre? Archir r&spunse: Copacul este 
anul, cele dou&-spre-dece ramuri sînt lunile lui, 
iar ouăle pe de o parte albe sînt dilele s&ptă- 

„mânii, şi pe o parte negre sînt nopţile. Impera.- 
tul îl întrebă iară-şi:— ln care lună omul b6 şi 
mănâncă mai puţin? Archir r&spunse:— In luna 
lui Februarie, că este mai mică de cât tâte. Im- 
peratul dise:—Să te mai întreb una: Ce este a- 
ceia, dintr'un însufieţit ese un neînsufleţit şi din- 
trun neînsufleţit ese un însufleţit? Archir r&s- 
punse: —Este oul, că când îl ouă găina este ne- 
însufleţit şi când îl eloceşee ese un însufleţit. 

Faraon vegând că-i deslâgă tâte întrebările 
bine, dise:—Să fii bine-cuvântat Archire, că n'ai 
tost perit. Şi după ce îl întrebă şi alte multe, şi 
el respunse asemenea. îl trimise la domnul să 
cu cinste şi: cu daruri umplându-l. 

(Bin Anton Pann).



pf
 

  

218 

| Exerciţii... 

Din bucata de mai sus scolarii vor scote frasele cu pro- 
posiţiuni subordinate drepte şi le vor prescurta, 

Exerciţii de limbă. 

Din famiiia de cuvinte. 

Diteritele însemnări ale cuvintelor: cap, gură. 

” (A se vedea Gramatica cl. IV-a). 

Exerciţii. 

1) Din Gramatica de clasa IV-a scolarii vor serie tote 
exemplele relative la cuvintele: cap şi gură. 

2) După acest model scolarii vor forma alte exemple, 
din gând. 

"Frasa de subordinare. 

Scurtarea proposițiunilor subordinate nedrepte. 

„(Vedi Gramatica cl. IV primară). r 

Pentru Exerciţii. 
din Petre Ispirescu, născut în Bucuresci la 1830. Sia ocupat mult 

"cu tipărirea de cărţi. A scris poveşti, basme, anecdote, jocuri copi- 
lăresci, etc. Scrierile lui sînt atrăgătore şi uşor de înţeles. A murii 
la anul 1887, - 

Fragment din „SAREA IN BUCATE“, 

- ..„.Logodiră deci, împăratul şi împerătesa pe fiul 
lor cu fata din casă a împărătesei şi. hotărâră şi 
nunta, | | 

Când începură a face poftirile la nuntă, logod- 
nica fiului de împărat se rugă cu cerul, cu pă- 
mântul, ca la nuntă să poftescă şi pe împăratul 
cutare, pe tatăl ei, adică ; se feri însă d'a spune 

„cui-va că este fata acelui împărat.
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Socrii primiră să'i facă voia şi poftiră la nuntă, 
şi pe acel împărat. a 

In diua cununiilor, veniră toţi mosafirii la nuntă. 
Se începură veseliile şi ţinură tâtă diua. ca la 
împeraţi, de, ce să dici. 

Sera se întinse o masă d'alea împărătescile, cu 
fel de fel de mâncări, de b&uturi, de plăcinte şi 
de alte bunătăţi, de să'ţi lingi şi degetele când 
le vei mânca. | 

Miresa poruncise bucătarilor ce bucate să gă- 
tescă. Fa însă cu mâna ei găti d'o parte tâte u- 
cele feluri numai pentru un musafir. Apoi dete 
poruncă unei slugi credinci6se ca să bage bine de 
semă ca, aducând la masă bucatele gătite de dânsa, 
să le pue dinaintea împăratului poftit, după ru- 
găciunea ei. Dară să îngrijescă să nu le pue di- 
naintea altui cui-va, că e primejdie de morte. 

Sluga, cea credincicsă făcu întocmai precum i 
se poruncise. . 

După ce se aşedară toţi poftiţii la masă, înce- 
pură a mânca şi a se veseli cât nu se pote spune. 

Împăratul cel poftit, adică, tatăl miresei, mânca. 
şi nu prea. 

Incă de când venise, el se tot uita la mirâsă - 

credă, ochilor. - 
Pasă-mi-te el îşi semăna copila, şi neputându-şi 

da semă de cum ajunsese ea să se mărite după 
un fecior de împerat, nu cuteză să zică nimănui 
nimic. | 

Vegi cu trudele şi necazurile ce suferise biata, 
tată, o schimbase de cum o scia tată-stă. 

Şi, îndemrându-se de pofta cu care mâncau me.- 
senii, ar fi voit şi dînsul să mănânce şi să se ve- 
selâscă, dară, după ee gustă odată sau de două 

şi pare că'i dicea inima ceva, dar nu-i venea să
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ori din bucate, se opri. Sluga care îi aducea bu- catele, le ridica întregi, neatinse. 
Se mira acest împerai cum de toţi mesenii mă- nâncă cu poftă nisce bucate care pentru dînsul n'aveai nici un gust, 
Se încumese şi întrebă pe vecinul din drepta. Acesta îi r&spunse că ast-fel de bucate bune n'a mâncat de nu ţine minte. Gustă, şi împăratul din talerul vecinului şi vedu că bucatele sunt bune. Asemenea făcu şi la vecinul din stânga. 
Ii lăsa gura apă după bucatele cele bune ce gustase de la vecini, fâmea îi da zor să îmmbuce şi el; dar cine putea să mănânce bucatele care i le aducea lui? 
Răbdă ce răbăă; dar de ruşine lua el câte o- dată şi din bucatele ce i se aduceau, ca să nu se facă de rîs între meseni ; dar încolo nimic, Iv cele din urmă, nu se mai putu opri ci, ridicându-se în sus, dise cu glas mare: 
— Bine împărate. m'ai chemat la nunta fiului teu, ca să-ţi baţi joc de mine? 
— Vai de mine, Măria Ta, cum pote să'ţi trecă prin gând una ca acâsta? După cum vede tstă 

Adunarea, te cinstese şi pe Dumnsta ca, pe toţi cei-Valţi împărați, fără deosebire. 
— Ba să me erţi, împerate, bucatele tutulor mesenilor sînt bune de mâncat, numai ale mele, nu. Se făcu foc de supărare împăratul socru şi po- 

runci ca numai de cât să vie bucătarii să-şi dea samă de ceea, ce ai făcut, şi vinovaţii să se dea, morţii. 
Seiţi ce era? | Iacă mir6sa gătise tâte bucatele pentru tată. scu, fără sare, ci numai cu miere şi cu zahăr... Chiar sarniţa de dinaintea, lui era plină cu zahăr pisat ; şi de gâba lua bietul împărat cu cuțitul
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din sarniţa ce credea el că este cu sare, şi punea 
în bucate; ele în loc să se facă mai bune de mân- 
care, se fâceau şi mai dulci de pe cât erati, şi 
mai cătrănite, 

Atunci se ridică, mirâsa în sus şi dise împăra- 
tului socru : 

—- Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce 
sa supărat, şi iată pentru ce am făcut'o. 

Acest împărat este tată-meii Noi eram trei su- 
rori în casa părintâscă. Tata ne-a întrebat înti'o 
di cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai inari: 
una îi respunse că-l iubesce ca mierea, alta ca 
zahărul. Eu îi diseiu că îl iubesc ca sarea în bu- 
cate. Aşa am socotit ei că nu se pote mai multă 
iubire de cât acesta. Tata s'a superat pe mine şi 
m'a gonit din: casă. Dumnedei nu m'a lăsat să 
peiu şi prin muncă, cinste şi hărnicie am ajuns 
unde ms vedeţi. Acum am vrut să dovedese tatei 
că fără, miere şi zahăr pote omul să trăiască; dar 
fâră sare nu, d'aia i-am gătit bucatele fără, sare. 
Judecaţi dumnâvestră cu minte împărătescă cine 
a avut dreptate. | 

Toţi mesenii într'o glăsuire găsiră cu cale că 
pe nedrept a fust fata. gonită din casa părintescă. 

Atunci tatăl fetei mărturisi că n'a sciut să pre- 
țuescă duhul fetei sale, şi şi-a cerut ertăciune. 

Fata şi ea i-a sărutat mana şi şi-a cerut şi dânsa 
ertăciune, dacă fapta ei l'a supărat. 

Şi se puseră pe o veselie şi pe o petrecere de 
se duse vestea în lume. | 

Tatăl fetei se veselea nu se veselea, dar socrul 
sciu că se veselea şi se mândrea, că a dobânait 
0 aşa nuroră şi de viţă, bună; şi înţelâptă şi har: . 
nică. 

Fram şi ei la nuntă împreună cu cheleşul ăla, 
care se tupileză printre d-vâstră, cinstiţi boeri.
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“Multe ciolane, Dâmne. mai cădură de la acea - masă ; şi care cum cădea, tot în capul. chelului. le da; care cum cădea, tot în capul chelului le da. 
ŞI încălecai p'o şea, şi v'o spusei d-vâstră aşa. 
Şi îucălecai p'o lingură scurtă, să, trăâscă cine ascultă, 
Şi mai încălecai p'un pus, să trăâscă şi cel ce a spus. 

Exerciţii. . 

1) Din bucata de mai sus, scolarii vor seste frasele cu proposiţiuni subordinate nedrepte şi le vor prescurta. 2) -Scolarii vor scâte prop, prescurtate şi le vor lungi. 

Frasa de subordinare. 

Prescurtarea prop. suboră. circumst. de loc. 
(Gramatica clasa TV), 

Pentru Exerciţii. 

1) Din bucata de gitire: Ocânul scolarii vor seste frasele „în care vor găsi proposiţiunile circumstanţiale de loc şi ie vor prescurta. 
2) Scolarii vor seste frasele în care se găsesc proposi- 'țiuni circumstanţiale de loc prescurtate şi le vor prelungi „ (îatregi). 

Exerciţii de limb ă, 
Din familia de cuvinte. | 

Difaritele înţelesuri ale cuvîntului : brâscă. 

Exerciţii. 

_1) Scolarii vor copia din gramatica de clasa IV-a dife- ritele înţelesuri ale cuvîntului brâscă, 
2) După acest model scolarii vor scrie alte exempie. 

   



  

“Prescurtarea proposițiunilor subordinate de timp. 

(Gramatica, de clasa IV). 

Din "George Coşbuc, născut în 'Transilvania în ţinutul Năsăurtului. 

Şi-a făcut acolo studiile. Scriitor tînăr. - : 

i 928. 

       Frasa de subordinare. 

| Pentru Exerciţii. 

"de citit, analisat şi recitat. 

MORTEA LUI FULGER 

In gâna roibului un sol _ 
Cu trâuun dinți şi n capul. gol 
R&sare, crescemn zări venind, , 
Şi zările de-abia-1 cuprihd 
Şin urmă-i corbii croncănind 

Alergă stol. 

E] duce regelui răspuns. 
Din tabără. Şi ţine ascuns 
Sub straiul picurând de ploi 
Pe cel. mai bun dintre eroi— 
Atâta semn de la răsboi, 

Ş'a fost de-ajuns! 

Pe Fulger mort! Pe-un mal străin 
L-a fulgerat un braţ hain! 

- De-argint e alb frumosu-i: port, 
Dar r6ş de sînge-i albul tort, 
Şi peptul gol al celui mort 

De lăpcă e plin. 

“Sărmanul craiiă! Când l-a v&dut 
Şi când de-abia l-a cunoscut, 
Cu vuet s'a isbit un pas. 
De spaimă n lătari şa rămas 
Cu pumnii strînşi, fără de glas 

“Ca un perdut..
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Să-i moră Fulger? Poţi sfărma, 
Şi pe un voinic, ce cuteza 
Să “nalţe arepta lui de fer 
Să prindă fulgerul din cer? 
Cum per mişeii, dacă per 

Cei buni aşa? 

Dar mâne va mai fi pământ ? 
Mai fi-vor tâte câte sînt? 
Când n'ai de-acum să mai privesci 
Pe cel frumos cum însu-ţi eşti, 
De dragul cui să mai trăesci, 

Tu, sore sfint? 

Dar Domna!.... Suflet pustiit ! 
Cu părul alb şi despletit 
Prin largi iatacuri alerga, 
Cu hohot lung ea blestema, 
Și tot palatul plin era 

De plins cumplit, 

La stat şi umblet slabă ce-i! 
Topiţi sînt ochii viorei 
De-atâta vaet ne'ntrerupt;, 
Şi graiul stins g'obrazul supt, 

„ŞI tot veşmântul Dâmnei rupt 
De mâna ei! 

—„De dorul cui şi de-al cui drag 
Să-mi plângă sufletul pribeg, 
Intrega n6pre nedormind, 
Ca s'aud robii tropotină, 
Să sar din pat, s'alerg în prag, 

Să te cuprinda! 

„Nu-l daă din braţe nimărui! 
Inchideţi-m&n grâpa lui— 
M5 laşi tu, Fulgere să mor? 
Îţi laşi părinţii n plâus şi dor? 
O, du-i cu tine, dragă odor, 

O dui, o dui!“ 

Ah, mamă tu, ce slabă, esci! A . Puia N N'ai glas de vifor să Jelesci ; 
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a N'ai mâni de fer ca fer să frîngă ; N'ai mări de lacrămi mări să plângi; Nu eşti de foc, la pept să-l strângi 
Să-l încaldeci. 

ŞI tu, cel spre bătăi aprins, 
Acum eşti potolit şi stins! 
N'audi nici trâmbiţele'i văi, 
Nu vegi cum sar grăbiţi aă tăi— Rideai de morte prin bătăi, 

Dar ea te-a 'nvins! | 

Pe pept colac de grâu de-un an, Şin loc de galben buzdugan 
Făclii de câră ţ'aii făcut 
În drâpta cea fără temut 
ŞI 'n mâna care portă scut 

Pai pus un ban. 

Cu făclidra pe unde treci, 
Dai zare negrelor poteci 
În noptea largului pustii, 
lar banu-i vamă peste rîi, 
Merinde ai colac de arâni 

Pe-un drum de veci. 

Şintr'un cosciug de-argint te-au pus Deplin armat, câ'n ceruri sus 
ă i întreg cesai fost mereă, 

Să tremure sub pasu-ţi grei 
Albastrul cer la, Dumnedei 

Miraţi şi de r&suflet goi, 
Vădându-ţi chipul de r&sboi, e Să stea îngerii mdemnit ; 
Şi orb de-al armelor sclipit 
S'alerge sârele 'napoi 

Spre răsărit !— 

Iar când a fost la 'nmormântat, 
Toţi morţii parcă s'au sculat 
Să-şi plângă pe ortacul lor,
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Atât era de mulţ popor 
Venit să plângă pe-un fecior 

De împăraţ! 

  

Și popi, şirag, cădelniţând 
Citeai ectenii de comând, Şi clopote şi plâns şi vai, 
Ş'ogtenii 'n şir şi pas de cai Şi sfetnici şi feciori de crai 

Şi noi de rând. 

o Şi măsa biata! Cum gemea II Şi blestema şi se isvea, "Să sară 7n gropa: „Lai închis Pe veci! Mi-a fost şi mie scris Să mă deştept plângând din vis, 
- Din lumea mea! 

„Ce urmă lasă Şoimii n sbor? | Ce urmă pescii n apa lor? E - Să fii cât munţii de voinic, 
Ori cât un pumn să fii de mnic, Cărarea mea g'a tuturor 

B tot nimic. 

  

= 

* 

- „Că tot» ce eşti şi tot ce poţi, Parere-i tot dacă socoţi : 
e mori târzii ori mori curând, De mori sătul ori mori flămând,” | Tot una e! Şi rând pe rând fă 

Ne ducem toţi. 

  

„Ei vrea ca Fulger să rămân ! Ah, Dumnedeu, nedrept stăpân, M'a duşmănit trăind mere 
Ş'a pismuit norocul mei! 

un păgân şi Dumnegei, 
E un păgân. 

  

De ce să cred în el de-acum ? În faţa lui ai toţi un drum, Ori buni ori Tăi, tot un mormînt,  
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Nu-i nimeni drac şi nimeni sfînţ! 
Credinţa-i val, iubirea vânt 

Şi viaţa fum !*— 

Şa fost minune ce spunea . 
Grăbit poporul cruci făcea, 
De mila ei şi de'ngrozit.— 
S'atunci un sfetnic a venit - 
Șin faţa Domnei s'a cprit, 

Privind la ea. 

Un sfânt de-al cărui chip te temi: 
Abia te-aude când îl chemi ; 
Bătrân ca vremea, stâlp r&mas, 
Născut cu lumea întrin “ces, 
El parcă-i viul parastas 

Al altor vremi, 

Şi sprijin pe to6g cătând 
Şincet cu mâna ridicând: - 
Sprîncenele, din rostu-i rar 
Duios cuvintele răsar: 

Te văd plângâna. 

„De cum te sbuciumi, tu te stingă ' 
Şi inima din noi o frângi,— 
Ne dâre c'a fost seris aşa, 
Ne dori mai r&ă cu Jalea ta ; 
De aceea, Domnă, te-am ruga, 

Să nu mai plângi. 

„Pe cer când sorele-i apus, 
De ce să plângi privind în sus ? 
Mai bine ochii ?n jos să-i pleci, 
Să vedi pământul pe unde trecă: 
EL nu e mort! Trăesce ?n veci, 

E numai dus. 

„Nam cap şi chip pe toţi să-i spui, 
Ş'aşi spune tot ce sciă, dar cui? 
Că de copil ei m'am luptat
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In rând cu Volbură'mpărat, 
Şi sciii pe Criv& cel turbat 

"Ca ţara lui. 

„Ce omeni! Ce sînt cei de acum! 
Şi toţi s'a dus pe-acelaşi drum ; 
Ei şa plinit chemarea lor, 
ŞI i-am vădut murind uşor; 
N'a fost nici unul plângător 

Că viaţa-i fum. 

„Dică fum? O, nu-i adevărat; 
- Resboii e, de viteji purtat! 
Vicţa-i datorie grea, 
Şi laşii se ngrozesc de sa — 
Să aibă, tot cei laşi ar vre 

Pe neluptat. 

„De ce să 'ntrebi viţa ce-i? 
Aşa, se 'ntr6bă cei mişei ; 
Cei buni, n'a vreme de gândit 
La morte şi la tânguit, 
Căci plânsu-i de nebuni scornit 

Şi de femei! 

„Trăesceţi, Domnă, vi&ţa ta! 
Şia morţii lege n'o căta! 
Sînt crai ce schimb'a lumii sorţă, 
Dar dacă mor, ce grijă porţi? 
Mai simte 'n urmă cine-va | 

Că ei sînt morţi? 

„Dar sciii un lucru mai pe sus 
De tote câte ţi le-am spus: 
Credinţa ?n dilele de-apoi 
E singura tărie 7n noi, 
Că multe-s tari cum credem noi, 

Şi mâne nu-s! 

„Ş'ori cât de amărâţă să fim, 
"Nu-i bine să ne deslipim 
De cel ca vieţile le-a dat!—



1) Scolarii 
2) SeGlarii 
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O fi vieţă chin rabdat, 
Dar una sciă: ea ni s'a dat 

Ca s'o trăim! 

Ea n'a mai plâns, perdut privirea, 
La sfetnic lung, dar nu-l “vedea, 
Şi n'a mai înţeles ce-a dis, 
Şi nu vedea cum a închis 
Sicriul alb—era un vis 

Şi ea-l trăea, 

Senini de plânset, ochii ei, 
Vedea bărbaţi, vedea fermei, 
Cu spaimă mută ?n Jur privea, 
Din mult, nimic nu 'nţelegea,; 
Şi se muncea să scie ce-i? 

Şi nu putea. 

I-a fulgerav de-odată n gând 
Să rîdă, căci vedea, plângând 
O lume 'ntrâgă în rugaciuni — 
— În faţa unei gropi s'aduni 
Atâta lume de nobuni! 

Să mori ridână! 

Şi elopotele'n limba, lor 
Plângeă un glas tânguitor, 
Ş'adânc, din bubuitul trânt 
Al bulgărilor de pământ, 
Vorbia ur glas, un cântec afiînt 

Şi 'nălţător: 

„Nu cerceta, aceste legă, * 
Că eşti nebun când le 'nţelegă 
Din codru rupi o rămurea, 
Ce-i pasă codrului. de ea.:. 
Ce-i pasă unei lumi întregi 

De mortea mea. !, 

Exerciţii. 

vor citi de multe ori acâstă poesie. Vor resuma oral şi în scris acâstă poesie. 
,  
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3) Scolarii vor scote frasele cu proposiţiuni subordinate 
circumstanţiale de timp şi le vor preseurta. 

4) Scolarii vor scâte frasele presourtate şi le vor lungă 
(întregi). 

Frasa de subordinare. 

„Prescurtarea prop. subord. circumst. de mod. 

(Gramatica clasa IV). 

Pentru Exerciţii, 

- Poveste, 
— Dâmne, dă vînt vremii să trecă mai iute, 

fă-mi anii dile şi dilele clipe... 
— D6mne, pune vremii stavilă şi domolesce-i 

sborul, fă-mi clipele gile şi din dile ani... 
Atunci a hotărât Dumnedei să facă o încercare. 
— Uite ce mam gânâit; eu; Petre. Sgii că pe 

pămînt Gmenii sînt vecinic nemulţumiţi de viaţa 
lor. Primesc fel de fel de cereri care mă pun şi 
pe mine în îucurcătură ; adinidrea chiar, pe când 
unii ME rugau să gonesc vremea mai iute, audeam 
pe alţii cari stărueau so ţin n frâu, so fac să 
trecă pentru ei cât mai încet. Ga să-i împăcăm, 
hai să le dăm la toţi acelaşi veleat, şi să-l ho- 
torîm să fie —după cum îşi socotesc ei vremea— 
de o mie de ani, împărţiţi în luni, dile şi cesuri, 
pe care tot omul să fie stăpân a şi le administra 
cum îi va plăcea... _ | 

Petre nu înţelegea. Deschise ochii mari şi se 
„uită curios, 

— Văd că nu pricepi. 
Şi Dumnedei zîmbi. Tacticos îşi vâri mâna în 

sîn şi scâse o carte. 
— lată, gise Dumnedei, aici sînt atâtea file.
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câte dile sînt într”o mie de ani. Pe fie-care filă sînt 24 de despărţituri—câsurile : ele se desprind, ca frunzele tmna, şi cad una câte una, din ces în ces. Nici o putere pe lume nu va putea împe- deca sai zăbovi căderea lor. Day fie-care om va putea să rupă din viața lui ori câte câsuri, gile sau ani, va, Yroi, dintr'odată ; Şi ca să aibă de unde —îi dai o mie de ani... ă » — Dar atunci, Dâ:ene, un: copil va putea îm- bătrâni într” clipă... | — Nu, Petre, m'am gândit la asta; nu e ni meni volnic de cât de la 18 ani în sus să-şi go- n6sca vâcul.... 

căci vâcurile n6stre sînt ciipe în cer. . — Seciu ce vrei să-mi Spui... c'or să se înmul. țescă 6menii, de n'or să mai încapă pe pămînt, Nu purta grijă. E loc davolna... nici odată n'or 
Petre, nu perde vremea, du-te şi îi împacă. 

Nu numai duşamelele temniţelor, căzărmilor şi spitalelor— dar casele şi ulițele tâte erai troenite de foi albe smulse pe fugă din calendarele vieţii. 

neumplut al inimii omenesci, himera, pururi ne- atinsă, care momesce şi fascinâză de mii de ori gândurile nostre, zoreaiă mai mult ca ori când clipele vieţii... „Mai iute, mai iut* acesta era strigătul tuturora. 
3  
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O zînă frumâsă în alb îmbrăcată zîmbesce, îi chsmă... şi toţi după dânsa, cu braţele 'ntinse a- lergă so prindă, — în urma lor fluturi întunecă zarea : sînt file rupte din cartea vieţii. 
„Opresce-te zînă în veci adorată, Ş'asupră-ne plscâ-ţi privirea, ta biândă, şi stavilă pune dure. rilor nâstre !% 
Dar toţi se infioră când fa se. opresce.... Pe frunte-i seruta cu buzele.i reci, le-adârme durerea, „—căei zîna frumâsă şin veci adorată—e Mârtea. 

e - 

Toc, toc, toc — în portă la raiu. 
„_— Am ostenit rupând la foi... In liniştea de pe pămînt şi'n vremea risipită 'n vînt, îmi ved solia împlinită : Deschide-mi sfinte Petre! 
— Da cine eşti? - — Sînt Nerăbdarea. 

AI. Vlăhuţă. 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor citi şi explica acestă poveste, , 2) Scolarii vor sedte frasele cu proposiţiuni subordinate circumstanţiale de mod şi le vor prescurta, Vice-versa, 

  

Exerciţii de limbă. 

Din familia de cuvinte. 
Diferitele înţelesuri ale cuvintelor: mână, scară. 

Exerciţii. 

1) Scolarii vor copia din gramatica de clasa IV-a, exem- plele date: 
2) Scolarii vor forma singuri asemenea, exemple. 

 



259 
Îi oo 

Frasă de subordinare. 
Prescurtarea proposițiiinilor subordinate circumst. de causă. ( Vedi gramatica clasa IV-a) 

Pentru Exerciţii. 
Resboiul /uj Stefan Vodă când sa bătut cu Albert Craiul, la codrul Cosminului, în anul 7005. 

Albert, Craiul Leşescu, fiind ales de ţară, Craii, după Cazimir tată-seu, au uitat prieteşugul tătâ.- ne-seui ce avea cu Stefan Vodă. Nu facea ste impotriva păgânilor, carii în tote părțile fulge. rau şi trăsneai cu armele lor, ca tunetul, vărsână sângele creştinilor, şi stropşind volnicia tuturor, înmulţind legea lui Mehmet cea spurcată; ce gânâi ca să'şi arate vitejia asupra Moldovei, socotind că prea lesne o va supune, sciind că de multe ori se agitară Moldova de la Craii Leşesci. Şi strîn- g&end 6ste ace] Craiu, au scos cuvînt că va să nâreă la 'Turci, să; iea ŞI să desbată cetatea Albs, şi Chilia, care cetăţi le luase de la Stefan Vodă Sultan Baiazet ; şi încă adăogi de spana pe ai 

e care lucru a părut bine lui Stefan Vodă, şi eu bucurie mare a primit pe soli, căci a tăcut 6ste asupra vrăjmaşului său, Numai ce au dis că va, veni acolo la loc cu Gstea sa, subţ Chilie. Cunoscând sfetnicii lui Craii, ales Episcopii, Sândul lui, că va să facă 6ste asupra lui Stefan  
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Vodă, mult i-a adus aminte, şi'i dicea să nu facă, 6ste impotriva dreptăţii, să întârcă mânia luj Dumnedei spre dînsul, Eră el de gândul săi nu sa lăsat, şi încă dicea acelor Episcopi ai săi: - Vou6 ve este lucrul biserica să, păziţi, iar nu de „vesboe să îngrijiţi ; că gândul mei voi nu-l sciți, ci numai ei singur; că de aşi pricepe că haina de pre mine scie gândul mei, în foe aşi băga-o!“ Dece, mulţi din boerii Leşesci socoteau că face dinadins să perdă 6stea totă, cum ai şi eşit mai apoi la dînsul dicăi6rea: în dilele lui Albreht, Șleahta, at perat. 
De acesta Stefan Vodă prindând veste de la Unguri, cum Albreht va să'i vie asupră” cu ate că nici Ungurii nu ierat bucuroşi să cadă domnia. Moldovei pre mâna Leşilor, măcar că Laslău, Craiul Unguresc, cei dicea leşesce Vladislav, era frate lui AJbreht Craiului Leşese, ce se numea Ungu- resce Albert. Trimis'aii Stefan Vodă soli la Cra- iul Leşesci pre credincioşii -boerii săi, pre Tăutul Logofătul şi pre Isan Visternicul, ca să pâtă cu- DOsce ceva de la Craiii, ce îi voia să facă, carii nimica n'a cunoscuţ, Căci, Craiul, cum 'şi îmbla cu înşelăcivne, ascundând cuvîntul. pre soli cu bucurie i-a primit, şi darurile ce-i trimesese Stefan Vodă, cu mulţumire le-a luat; şi solilor iarăşi a- celaşi r&spuns a dat, cum este mergâtor la Turci. Mai apoi şi solii sti a trimes iar la Stefan Vodă, să'i întărâscă cuvîntul ; iar el a întors 6stea spre Pocuția. _ 

Înţelegând Stefan Vodă cum Craiul se apropie cu ste la margine, iar a trimes soli înaintea, lui Craiu, pre Tăutul Logofătul şi pre Isan: Visterni- cul, cu multe daruri ; şi “l-au întâmpinat peste Nistru pe la Mihăceni în acestă parte cu totă 6stea sa, şi a venit la Coţmani. Acolo 'şi-ai descoperit
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tâtă viclenia cea ascunsă ; că a prins pe Tăutul Logofetul şi spre Isan Visternicul, de'i băgă în. obezi, şi i-a trimes de ia închis în Liov. 
lar Stefan Vodă, dacă a înţeles de acesta (pentru. isc6dele ce avea în stea Leşescă, să scie de Craiul încotro merge cu 6stea Leşescă), cum Craiul l-a viclenit şi vine acupra. lui, şi au trecut şi Nistru cu 80,000 de ste pre scrisdre, fără altă adună. tură, de târgi a times în tote părțile, în ţeră, să'1 strîngă, la târgul Romanului. lară Albert a şedut cn 6stea şâpte dile la Coţmani. Ci până a „se stringe 6stea lui Stefan Vodă, şi până "i-a veni ajutor, că şi Craiul Unguresc “i-a trimes 12,000 de ste, cu Birtoc, Voevodul Ardelului, ce era cuscru lui Stefan Vodă, şi de la Radu Vodă încă, i-a venit ajutor “6ste Muntenescă ; şi până a se stringe stea tâtă la un loc, ră Albert a purces . cu ostea de Ia Cotmanii, şi a lovit la Lipinţi. Deci, vedând Stefan Vodă că ?] împrescră vrăjmaşii săi, a tocmit străji, şi a trimes împotriva Leşilor ca să ţie vadul Ja Prat, la Cernăuţi. lar Stefan Vodă în 27 gile a lui August, Duminică, a eşit din Su- ceva spre tîrgul Romanului, cu totă stea lui ; şi într'acea di "i-a adus limbă streja lui, şese Leşi ; dintr'aceia pre trei a trimes la Imp&ratul 'Turcv- lui, iar pe trei “ia spînzurat. Deci, Craiul Leşese a venit cu tâtă puterea sa la cetatea, Sucevei, Duminecă, Septembrie 24, iar Marţi în 26, de cătră seră, a început a bate cetatea. Şi aşa a bă- tut'o trei s&ămâni, şi dioa şi n6ptea, şi nimica n'a folosit, nădejduind că i se va închina târa, pentru că li se supărase cu Stefan Vodă întru a. tâtea r&sboie fără odihnă şi fără măsură ce făcea, de cu toţii se bătea. Iară ţera socotea, că de nu li'i îndemna cu a] s6u, dar cu străinul mai multă, neîngăduinţă le va fi! Şi încă vEgând atâta pradă.
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şi răsipă ce fâcea stea Leşâscă în țeră, de umbla prin păduri de cauta prădi şi jafuri, sileau toţi de se strîngeai la Român, unde le era viliagul. Aşa ţâra strîngându-se, iar din cetate cât putea să apăra ; şi ce răsipeat Leşii cu puscele dioa, iar n6ptea tocmea şi întărea, de era munca lor în zadar. lar pe afară unde se afla, lueşi răsipiţi drept hrană, îi lega, îi tâia, de nu erai volnici să iasă nici într'o parte ; mai mult strica sie de cât celor închişi, că în tote dilele li se adăogia lipsa, şi flămângiunea. Deci, fiind Leşii cuprinşi de atâte nevoi. prinseră a grăi răi de Craiul lor, âatâii cu taină, iar apoi în gura mare: îl. învinuiau că, „a venit fără cale, de îi-a adus ca săi perdă pe toţi, şi scoteau tâte semnele câte se făcură rele, că a fost lor de arătare să fie concenia lor. Că ântâiu, în ţâra îor. într'un pîrâu de nimic s'a îne- cat un povodnic a lui Craiă; Şi când a fost eşit din Liov, boii cari purtau erbăria, de vânt mare s'a risipit, de nu putea să'i strângă. Asijderea un ţeran ce înebunise de cap, a fost strigând în gura mare, şi dicea: „Duoceţi-vă spre peirea vâstră, că, nu veţi mai veni!“ Şi pe un şlehtici "l-a detunat subt cort, şi 12 cai a lui. Mai apoi, şi un popă de a lor, slujind la Liturghie, a scăpat Cumini- cătura lor jos. Şi alte semne rele s'a arâtat, de proorociau toţi că va, fi sfârşitul lor eu T6U şi cu amar, cum s'a şi întîmplat. Că v&dend raiul a tâtea cuvinte rele de dînsul, de la stea sa, se temu ca si; nu-l părăsescă şi să fugă, şi el să cadă, în mâinele vrăjmaşilor si. S'a Juns cu solii fră- ține-săă lui Vladislav, Craiul Unguresc, ca săi împace ; căci, sosise şi ajutorul Unguresc la Stefan Vodă. Şi aşa Birtos, Voevodul Arddlului, ce venise cu ajutorul Unguresc, a trimis solii s6i la Albert Craii săi spue că va veni singur pentru pace ;
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şi pe Stefan Vodă cu multe cuvinte "l-a rugat să facă pace cu Craiul Leşescu. Şi aşa a intrat la mijlocul lor, şi s'a dus la Craiul Leşescu, de i-a împăcat într'acest chip, ca să se întârcă pe urmă pe unde ai venit, să nu mai stiice țera prin alt loc. Şi a dăruit Stefan Vodă cu multe daruri pe Birtos, Voevodul Ard6lului ; şi s'a întors de a tre- cut iarăşi în ţera lui. 
Grigore Ureche, Vornic mare. 

Exerciţii de citire Şi analisă, 
1) Scolarii vor citi de multe ori acestă bucată şi vor spuve cuprinsul ei, 
2) Scolarii vor scâte frasele ou proposiţiuni subordinate circ. de causă şi le vor prescurta. 3) Vice-versa. 

  

Incheere. 
Exerciţii de resumare generală. 

In bucata de mai Jos, scolarii vor tace următorele exer- ciţii : 
1) Vor citi-o şi vor resuma cuprinsul oral şi în soris. 2) Vor face exerciţii de limbă, | 3) Vor face exerciţii de punctuație. 4) Vor face exerciţii de ortografie. 5) Vor despărţi frasele în proposiţiuni. 6) Vor analisa, proposiţiunile principale şi apoi pe cele subordinate. " 

7) Vor preseurta, şi vor lungi proposiţiunile subordinate, 8) Vor afla părţile principale Şi secundare ale proposi- ţiunilor. 
9) Vor face analisa părţilor de vorbire. 

FRAGMENT DIN „CÂNTAREA ROMÂNIEE“, 
„n. XXVI. In mijlocul viscolului ce făceai tu, patria mea ? Pămîntul, ce acoperii cenuşa stră-  
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moşilor tăi, era frămîntat de lavă... vîrtejul fur- 
tunos învăluia câmpia... talazurile acelui ocean de 
nSmuri, prăvălindu-se din tote părţile lumei, spin- 
tecai cu durere câstele tale... Mumă fâră copii, 
feciorii tei, rătăciţi în wijelia omenâscă, pribegiau 
în tote părţile, ducând cu dânşii numai limba. ŞI 
dorul teu...! Patria e cel mai dîntâi şi cel mai de 
apoi cuvînt al omului; într'însa se coprind tote 
bucuriile lui ; simţirea, ei se nasce de o dată cu 
noi şi e nemărginită şi vecinică ca şi Dumnedei,.. 
Patria e aducerea aminte de dilele copilăriei, co- 
liba părintescă cu copaciul cel mare din pragul 
uşei, desmerdările drăgăstâse ale mbhicei n6stre, 
plăsmuirile nevinovate ale inimei nostre, locul 
unde mai întâi am iubit şi am fost iubiţi, cânele, 
care se juca cu noi, sunetul clopotului de la bi- 
serica satului, ce ns vestea dilele frumâse de săr- 
bătâre, sbieretul vitelor, când se întorceau în mur- 
gul serei de la păşune, fumul vetrii, ce ne-a în- 
căldit în l&găn înălțându-se în aer, barza de pe 
straşină, ce cată, duios pe câmpie, şi aerul care 
nicăeri nu e mai dulce!.... 

Şi sub cortul pribegiei bătrânii diceu copiilor: 
„Colo, în vale, departe, prea departe, unde sârele 
„se vede aşa de frumos, unde câmpiile sînt smăl- 
„țuile şi pâraele r&corâse, unde cerul e dulce, 
„juncele albe şi pământul roditor, ... copii,.... a- 
„colo e Ttra//. ..* Şi la aceste cuvinte, voinicii 
prindea armele, pruncii tresârai în l&gâne, fe- 
meile cântau patria depărtată şi durerea pribegiei... 
cei slabi se îmbărbătai Şi tu erai mândră atunci 
ţera, mea..... Feciorii ti erai un n6m bărbat; nu- 
mele tău era vestit norodelor; r&sboinicii tâi erai 
vitejii vitejilor ; dragostea libertăţii întărea ca o 
zea de oţel latele lor pepturi şi braţele: lor erai 
țepene.... Câţi căutaii la tine te pizmuiat şi duş-



i u
i
 

239 

  

manii tei însişi te proslăviaă şi când, din nări sfo- răind şi din ochi scânteind, taurul clătina cornele sale, groza se respândea în tâte părţile. 

XXX. Pentru ce te salţi, Dunăre b&trână?.... Un biruitor îndrăzneţ venit a Ore, ca în dilele stră- moşilor noştri, să calce cu amîndouă ale luj pi- cidre pe amîndouă ale tale maluri ? Leginele în-. viat-au şi vin să întemeeze de a doua ră patria ?.... Apele tale se umflă, sar în sus şi vîjle îngrozite... U... nu... un turban se vede pe mal... armăsarii de la Anadol nechiază sărind în dous picidre de „nerăbdare... pala pustiesce ţărmul din drâpta...... poporele de la megă-di la mâdă-nâpte, de la re- sărit la apus, Pl6că capul lor săbiei şi se lspădă de legea părinţilor lo, ca să credă, Coranului... Mahomet ia locul lui Hristos... sabia şi Coranul - duc robia după, dânsele.... 
XXXI. Pe rîuri plutea dărâmăturile palatelor şi bisericelor.., Cu_sângele se scurge remăşiţa ne- atârnărei. a dou&-deci de popore... Valurile izbese Sspumegând valurile şi spuma lor e sângerată.... Pe talazul, ce Merge şi se întârce, un iatăgan Scânteiază... se afunda... ese iarăşi pe d'asupra.... şi valul înfiorat asvârlă pe țărmurile nostre pe feciorii spurcatului Prooroc... „Alah! strigă ei..., asta e pămîntul tăgăduit, celor credincioşi... 1% XXXII. Pustiirea se întinde în câmpii... codrii clocotese d'o lâşiere duiosă. . pe costele dlurilor se ved numai sate arse şi turme de femei rătă- cind cu pruncii lo* la țiță... O, țara mea! unde sint acum voinicii tsi... cel cu inima viteză Şi cu braţul tare? N aud ei răcnetul primejdiei tale..... vaetele fermneilor... plânsorile copiilor... rugele fe- cidrelor ?... Leii tăcutu-s'aui miei 2... Paloşele erunte ruginitu-saă în mânile războinicilor tsi? Şi fe-.
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meile diceat : „Vai Două, vai! bărbaţii Şi-au per- „dut inima... moştenirea copiilor noştri o să cadă „în prada, Yrăjmaşilor şi Copiii vor ajunge robii „lor, şi ei se Vor purta cu dânşii ca stăpânul cel „I6U cu cânele seu... şi vom fi de risul şi de bat. * Jocura nemurilor,,& Şi mumele diceaii la feciorii lor: „Cel ce fuge dinaintea duşmanului este mişe].. „Şi mişei nu sînţ din sângele nostru... Duceţi-vă „de muriţi maj bine liberi de cât să trăiţi în ro- „bie şi ocară !« 
XXXIII._Vijie crivățul... se clatină, pămîntul .. Gmenii se izbese cu Gmeni... zalele cu fierul... piep- turile cu oţelul... vitejii cad morţi în ţ&rână, . sân- gele desfundă pămîntul .. leşurile plutesc pe rîuri,.. fumul pârjolului se învârtesce în tote părţile; strigările luptătorilor şi clăngăitul paloşelor în. "Crucişându-se r&sună cu huete... Ce te-ai mare Vi. Zir 2... Unde-ţi sînţ voinicii, Paşo cu trei tuiuri ? Vîntul împotrivirii stăramă zăbalele armăsarilor tei... Năvala se trase înapoi, spăimîntată de piep. turile g6le ale vitejilor 1... Cine fuge colo în vale, cu brâul tărându-se după dânsul. cu turbanul desfăcut... cu pala, de Taban plină de sânge !., 

Sultanul... ce] măreț .. cel grâznic ? Fugi acum Sultane... şi erai Împăratul împeraţilor... numele tu îngrozea mai mult de cât 0 oştire... paşii tre- murau, când te vedeai trecâna.., Unde sînt cetele 
- 

rilor ?... Trăsnetul Pică din mânele tale... numele teu de nebiruiţ peri... Fugi... şi în gâna fugii tale... căpitanii t&i nu mai pot cunâsce pe răsboinicul voinic, ce încura armăsarul înaintea bătăliei... Caiă 
înapoi, Sultane !,.. Vegi comorile Asiei prădate.. haremul t&i Pângărit... caii nechezând în câmpie
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de pe stăpânii lor... Câte mume te vor blestema, 0: Sultane Fulgere !... O sută de mii de Musulmani zac neingropaţi pe câmpuri !.... 

XXĂVII. In pâlele unui munte se întindea,.o câmpie mare şi un sre strălucitor o lumina. .. Doi inşi se preumbla, încetişor printr'însa... sta, adesea în love şi apoi se porneat maj departe... Precum spicurile în vremea, cosei zac unele peste altele, aşa şi 6se peste se de morţi grămădite acopereau pămîntul .. nisce petice de st&guri sfă- şiate şi acăţate încă de prăjina lor aplecată, d'abia se mai mişcai de vintul, ce dogorea... un nor de corbi fâlfâea, pe d'asupra lor croncâind, vâltura se învârtejea în tâte părţile şapoi de o dată se asvârlea cu iuţelă peste dse... Nici 0 locuinţă nu se mai zărea în acea vale a, morţii... ici colo nisce movile, semănate fără rând încreţeau numai ca nisce valuri luciul câmpiei .. şi pe fie-care din a- acele movile era câte un semn deosebit... pe una O cruce roşie plecată... pe alta un turban sânge- rat cu semi-luna înfiptă pe dânsul... inai departe o lance tătărâscă sfărămată... şi colo stau, mor- mâne grămădite de pe seminţie şi lege, 6sele n6- murilor, care se întâmpinară pe acest câmp de bătae... fiecare la un loc cu un semn de isbândă... La marginea câmpiei era o pădure din fundul că- reia se audea o fâşiire neînţelesă... o plângere, ce 'semena cu vaetele sufletelor chinuite... Copacii e- rau împestriţaţi de frunge felurite, pline de rouă roşiă... şi în vîrful vaui stejar bătrân un vultur alb fâlâia din aripi... Şi la fie-care din acele mor- mane cei doi smeni îngenuchiaui şi diceai îm- preună : „Slavă ţie, (nra nostră !... feciorii Huni. „lor s'aă încumetat, ca să te supună... şi tu ai fost „Mormântul lor, . Potopul Asiei a vrut să înghită 34,166 
16
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„lumea şi tu i-ai pus stavilă... Un neam de răs- „boinici a rivnit la turmele tale şi la grânele a- „urite ale holdolor tale... şi tu aj legat pe răs- boinici câte doi, doi... şi ai arat cu dânşii țarina... şi ai semnat cu sângele şi cu sudârea lor dum- brava roşie, pădurea, sângelui. 
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