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„Diferitele cârţi, ce companii, acistă bibliote
că, a.fosti, a- -!

„Brobate de onor. ministerii ali, cultelor şi instruc
ţiunii put
S
blice atâti prin alte decisiunt de mai 'mainte,
câti şi prin
“cea de la 29-Xoembre BG
-

.

0) pentru citireîn scOlele publice primare;
|
35) pentru analise literare în cussuli, secundari
p
" c).pentrut: dibliotecele scolare şi populare;

„„”

d) pentru distribuțiună de premie scolare.

Dreptulu de reproduețiune reservată, -
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| Famiha eco anuli, e:

„În Autustii 114, nu numai tronul lui Dan.
” stantinii Brâncovânulă. fu resturnatii, dar şi den-.

sulu, îîmpreună cu nevinovatati familii; fură ucişi.
cu sâlbăteciă, în Constantinopole. Mulţime'de per“- s6ne şi de familii începură .a pribegi de. spaima “'Turcilor, a răsbâielor cu: Ruşii şiş a intrigilor din =
năuntru. În aşa stare se afla şi Radu Isvordnulul,
unulii dinsfetnjcii care se argtaseră mai credincioşi
- domniei şi. lucraseră cu “dorii pentru binele ţării.
“Radu Isvoranulii era bărbată stimabilii în tâte

- privinţele, cu fire bună şşi generâsă, “Soţia lui, Safta, „era. unii modelu-de blândeţe şi de bunătate;: a
€&r cei doui copii ai lor, Scarlat şi Anaj înfăţişiai
| adeverata iconă a virtuţilor părintesc].

„Chiar după mazilirea,
lui Brâncovenulii, cicare cu- -.
E unda; în doliu atâtea inimă
i
române, familia Isvora1 Despre Radu Isvoranulă, Să soo vădă o; onica Români-”
lor. de „George Sincai, la anil 1702— 4.

go

„O OMERLOIULD

nului părăsi Bucurescii şi se retrase spre munte la,
. o moşiă ce avea între Carpaţi şi Romniculă- Vâlcii.
Aci,

cu totulu “departe

de afacerile

publice,

. voierulii Radu. vieţuia în: casele'i din, midlocult *
satului, avendă jJuru- imprejură stânci, deluri cu” .
vii, ogrădi cu Srâu, livedi şi pometuri,. 6r în a-.
” - propiere apa Oltului. Locuiţorii ţărani, carelit
'„privi iati ca pe unii adeveratii părinte, pentru. ne-.

“ nurmeratele'i bine- -faceri, şi care. pân'atunci. nu "a.
-veduseră de câtii din cândii în cândă, numai în!

[i

lunile de eră,

se: bucurară că acum avea, să lo- -.:

"cui6scă, printre dânşii. a
: Ohiar înainte de sosirea familiei, moşia, semăna, + Si
cu ) grădină:

sub

priveghierea, proprietarului, .

“îndată: deveni că uni mică raiu ; căci în primă- Ă
veră, muma şi fataîîngrijiră de spoitulă, curăţi- -..
rea şi dereticarea, odăilor, âr tatăl şi fiiulu de înfrumuseţarea; grădinii, de : facerea: ogărelor,. "de

Amulţirea stupilor..”. .

-

-

-Bunuli tată de familiă se credea destul de: feri Sa
N citi prin. retragerea lui din afacerile politice, carei .:

“lăsa liberii totu timpulă, ca să se ocupe în linişte
"cu instrucţiunea. şi educarea ambilor copii. “Minu“tele. cele, mai.plăcute pentru densulu erau acelea, .
„pe: care le petrecea puindă pe Văiatu să scrie din...

“Bvangeliă, er pe fatăsă citâscă, Psaltirea, espliN
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cându-le esemplele şşii învăţătura dintrânsele, Bu
„avea, convingerea, că numai prin practicarea, vir=
taţii şi prin implinirea, datorielor, oimulti pote să'şi .
înobileze sufletuli, să'şi asicure: fericirea, să de> Xină în adevăr demni de stimă, că numai rin tr nsele se pâte mângâia, și
ș întări iîn tote restri=.

e
i
_stile veți,
Jupânesa! Safta, pătrunsă, de aceleaşi simţi- |
minte, în tot-dâ-una sta de faţă: la aceste lecţiuni, “pe care le făcea şi: mai interesante prin cugetă-.
.
rile'i pline de înţelepoiune şşi de iubire î în adevării :
maternă. Ast. felu, în acele timpuri de turburare”!
„Și nesiguranţă, tatăl găsia ocasiune să le vor=. :
„bâscă cu mare căldură despre minunatele căi ale
„ Provedinţe șŞi despre încrederea, ce omul se cu-

y.

,

„-xine a. pune “într'ânsa. Cându muma îşi vedea fn

- milia espusă la.atâtea, pericule, cândă se gândia
„la fiii nenorocitului Domhi. şi îşi îndrepta spe--ranţa spre înţelepeitinea şi bunătatea, nâmărginită,

Ş

„care Teguleză. sorta, Gmenilor şi tote întemplările,

vărsa Jacrămă: de durere, şi de. bucuriă. Atunci |
„cuvintele ei, însullețite de Credinţa, şi de iubirea
N

L. Titurile a
.

Pia

o

a

'

jupâiuă si jupânesă. se'dai pe atunet'ma-

„or boieri si “d6mnelor nobile; în urmă ai luati înţele- sul de' stăpână şi stăpână, apol aii degeneratii ch totulii
dându- -s0 ai Gmenilor' de rendu.
2
.

-
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„către - dumnedeă, esprimaii: o:e neșpusă pietate.
- "Loii ce pornesce :din inimă, măi. tot-d6 una se Să întipăresce în inimă : de aceea copiii îşi ascultai
. părinţii cu sânţeniă: şi luare-a-minte, „căci eraă
adânci mişcaţi de acele piose lecţiuni, la care a- -.
N desea ochii li-se umpleau de lacrămi.
| “Pormaţi într'o ast-felii de sc6lă, ei învăţară de
timpurii a suferi cu răbdare tote asprimile sortii,
şi semânţa virtuţii, pusă într'untă pământii atat
de bine. pregătită, mai. târdiă avea: “să de râde

„ preţiâse.
Sa
|
Mersulii afacerilor politice se încurca, din ce în
“ee mai multă, Domnia lui Stefani Cantacozinon nu
„„era.nici mai” liniştită, nici mai înţelâptă de câtă
|
alui. Constantinti Brâncov Gnulii. Turcii se arătau >
“din di în qi mai lacomi şi mai crugi către. țeră,
“Nenumărâte prigoniri „ameninţa cele mai nobile
şi mai respectabile familii. Isvoranii ânse, plini -.

“de: încredere în protecţiunea divină, nu numai
că -+
“adu încetat a duce o viâţă senină, dar
âncă, se

„păreau şi mai însufleţiţi de dorința, de a face
LE

- mele semenilor lor. ,
| Pe lângă instrucţiunea roligiăsă, tatală se ne-

voia să desvolte şi spiritulă : copiilur, dându-le fe-..
lurite cunoscinţe necesare saii folositore, făr'a neîngriji chiar artele de plăcere, care. contribuiesei,
:

|
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atâti de multă la înduloirea şi farmeculă:
Ast felu, fiindi că scia să cânte forte bine
tara; după obiceiuliă epocei, şi fiind că
„Yoce atâtă de dulce” şi armoni6să,, în cât
-

soţia sa: putea, săli

vieţei.
cu chiavea .0
numai -

ajunsă în acestă privinţă,

dete Anei lecţiuni de chitară, sr pe Scarlat î în„ cepu săli. înveţe musica, vocală, “după psaltichiă,.
adică atâtu cântările viserieese, câtă
«
şi. cântece - |

-

“a,

„delume..

“Într'o: seră. din M: artiu 1815, pe uniiî tinpai în“taezesii şi umedi, familia se adunase în sala, cea...

a
N

mai mare,. ca, să cânte ; căci; în lungile nopți de

„i&rnă, musica le era: una din petrecerile cele ma
plăcute... Rnsuşi părintele compusese. într” adinet: i
pentru copii-unii micii “cânteci, căruia”i - dedese.
„:. melodia cea mai atirigătore, spre a fi. uşoră, pen. - i
tru : micele mâni ale> Anei, eca s'0 învele-ş şi ea pe 3
chitară,

e

.

JI upâunesa Safta :nu 'scia mimiciii despre acesta,
căci copiii voiati săi facă o plăcere neasceptată, .
a arătându' i câtu înaintaseră la: musică. RR

-

„După ce dar părinţii cântară amendoui o ariă

““ religidsă, Radu: dise copiilor:
D—

a

Acum. vă e rendulă,

i
7-

aa

dragii mei; să ne.ar6-

puterile-ş şi înv sțătura vostră,.
Nei
„Scarlatii se aşedă lângă: Ana şi începu fr Tno- /

1000
sulă

OMERLOIUIC,

cântecii cu voce sfiiciosă,

i

a

dar torte dulce.

: Muma fu răpită de acestă ariă, prima .încer"care a copiilor.

Nu simţise atâta plăcere la nici

„ună cântecă din câte augise p&n'atunci.: Cu to- :
tulă. “miscată, €a, “i strânse înn braţe cu căldură şi dise:

aa

.

.

a

— Scumpii mei
1
copii, : dumnedeii, care. :a ve= :
ghiati: asupră-vă. până astădi,. fiă-vă. tot-dă-una.
- apărătorul cel mai puternicii!

„2

Când Vo: dată „afară, se audi uni seomotii;

uşa: se deschise răpede şi o cstă de 6meni armaţi

intrară, în casă, Căpitamulă înfăţişă unii ordini de.
” arestare pentru părinte,

învinuiti ca prietenă şi

ca unsltă a fostului Domni Constantiniă Brâncoina vânulă. Dorobanţii veniseră să/lii:i6 îndată şi să Te
ducă la închisâre în monastirea, Cozia. *

"În: deşertiă Jjupânesa,- Safta. cădu în genuchi la.

î

A

picidrele- acestui omii aspru şi nesimţitoră, care.
“ arunca asuprări căutături semeţe şi ameninţătore.

aţa, bietei- mume, galbenă, de spaimă, era scălda=tă?n lacrămi. Copiii, cu mânile la pepti, se rugaii,
ca şi d&usa, 'să nu.le răpescă părintele: înecaţi de."
suspine,: abia puteai să mai gică câte-o vorbă. Totulă

fu âns€
â
în deşertu, căci nulă adăstară nici

“măcar să caute şi să'şi i6. lucrurile cele mai nea- E

părate, cu care să'şi maii îndulcescă asprimile îîn |
N

|

-

i .

E MPRIOIULU. Si

|

chisorii. TErebui săi plece îndată şi, findă, că atât

RE soţia, câtu şi. copiii nu se măi deslipiaia de. dân- .
sulu, ci. țipai neîncetatii, dorobanţi îlă smulseră
cu sila din praţele, lor şi plecată 3săli ducă la

nchisore.. |

7

|

o

R cu neputinţă, să, se deserie adânca durere ce .
"soţia, -copiii şi 6menii casei simţiră prin: acâstă
Ş
- neasceptată, şiş crudă; despărţire. E
locu„Bă tură cu toţii şi Waprâpe priveghiaţi îîn
„ înţele lor, fiind că era de. temut ca nu. cuin-vă,
_mergendii prin sati, 'să se aţiţe vr'o turburare
între locuitori, câre jubiati şi stimai fortee pe Radu. ă

SI
|
5
Na:
“ Isvoranulă:
În prada celei mai fiorose disperări,. frângen- a
.
- du'şi mânile. şi cu ininia înecâtă de durere, bicta.
- soţiă cădu pe unii scauni, tremurândii: ca vârga

„şi ne mai putEndu-se- ţin6 în „picidre.: „Copilaşii se. Si
"- “aruneară în. braţele ei, şcoţândii țipete sfâşietore. E
i

În fine, după îndelung i. chinuri, Dita mumă,

|

făcendu'ş Şi. Orâ-care: curagiii, dise copiilor ri
— Nu. trebuie: să perdemii. aşa de lesne încredereaii în- dumnedei, fiinău că, totă el, care ne-a,a .
” pusti la. acestă crudă încercare, ne va da inima şi
“puterea d'a o suferi. Eli va întârce: spre binele
ne-. |
Ș nostru“ ceca-ce acum ne pare: .0 aşa de mare
dată.
norocire, Er întristatea nâstră se va schitiba o
i;

”
iei

i
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- în bucuriă, Să dicemiă dar cu încredere şi ră
„lare: , Dome, Facă-se voia ta: Ju
:

a

Pribegii

Pe cândi acestea se. petrăceaa Ja moşia tai
i
„iei Isvoranulii,. mari învălmăşeli se iviai în!
„măi -

“totă re&săritulii, prin împrejurarea că
regele Sue-

diei, Carolă XII, d6 la Bender trecuse în. Turc
ia,
Sr Wacolo se pregsătia a veni în ţâra, românescă.
- Cui dar să se mai plângă cei nedreptăţiţi? Cine
să.
„pună. capătă - prigonirilor? - -Scăpa cine pute
a să .
„scape, muria celii slabi şi fâr' de apărare.
:ia

Îndată ce dorobanii. plecaseră, cu soţului
ei „ju: i

pânesa Safta căutâ o căruţă, alergă la Romni
ciă, „se duse la administratorulii Judeţului, îi
spuse că,

„marțuri poti sta toţi locuitorii moşie
i şi ai satelor. . a
„vecine că, de la, sosire'i i, soţulă” ei
dusese --0, viâţă

torte linistită şi retrasă, că nu numai
nu se aine- stecase câtuşi de puţinii în: "afacerile polit
ice, dar:

că nici nu deschisese vorbă cu nimeni
în acestă, .
privire, Credea să înduplece pe ispravnică
: şi jude-.
"cători, dar totulă fu-în deşertii. Ei păru
ră mişcaţi Su

de:e: compătimire, i aretară interesul celă.
„mai,

.

a

MERLOT

mare, dar nu. putură. săid6 nici unii ajutorii;.
“spuindu'i că e poruncă de' la Domniă. Ceva, mai
„multi: ea nu putu dobândi nici măcar voia de a
ved6. pe

iubitu'i soţii la închis6re. - Unii. avură

“ chiar crudimea dea da să înţel6gă că s'ară pu- .
tea ca, peste. câte-va dile, să pâră în temniţă sait î,
să fii datu pe mâna, Turcilor.
Sa

După trei" ile” de rugăciuni şşi stâruinţe nefo=

|

_lositore, nenorogită femeiă se întorse la, moşiă Şi
"avu durerea să'şi găsescă casa ocupată de soldaţi.

“Totă, averea, fusese confiscată, moşia şi locuința.
date jafului. - Ea nu putu. nici chiar:să pătrundă. |
înăuntru,; ci-fu. nevoită, să se depărteze cu inima
strivită de durere. Dar mai multi. de. -câții ori- c6.

o peliniştia împrejurarea, că n'avea nici o scire :
"despre copii, de cândi: plecase- la Râmnicu, căci
| - nimeni“ nu'i putea da vr'o relaţiune despre sorta
- lor: toţi . Gmenii oasei

fuseseră goniţi şşi împră- |

staţi. Di
ae
i
Într! o aşa stare de. spaimă; vida, femeiă sse. a

„la în culmea disperării.

e

i

"Se înoptase şiş nu scia nici tinde să se “adăpo= |
- stâscă pân'a doua di, cândii d'o-dată, îi eşi: înainte unul din 6menii casei, bunulii şi. credinciosii.
Sandu, ecare, rectinoseând!o0, îi dise: -

— „Ce bine. că! ne-amii intelnită, mărită, ing i
au

ag
MIE

MERLOIULE. -

_n6să, fiidă e că. din minutii” în minuţă esti în:pri:

mejdiă. să fi arestată! În aprinderea durerii, ţi-ai

scăpată câte-va cuvinte, pe care r&ă- -voitorii le-au
- restâlmăcitui ca să îngreuieze lucrurile. Ai vorbiti

despre nedreptate, despre. neomeniă, despre pur: :
tare sălbatică, ca şi cuni ai fi vrută să blestemi pe.
vodă

i

Fugi "dar îndată; căci acesta -e sinurulă as

“midloci de. scăpare; ai câds în - cine scie. ce neajunsuri, vrendă să cauţi adăpostire. în aceste ţi-nuturi; pe 'de altă parte, totă nu e cu putinţă să
scapi pe jupânui Raduli. Nu mai sta la ndoielă, ecă
alt felu esti perdută, Copilaşii dumitale suntă la
:- mine, Aidemit la: denşii, că m "ami şi: înţelesu cu
frate-meu, vechiti pescarii, ca chiari în astă n6pte
“să vă trecă, cu luntrea, de-ceea-l- altă parte a- OItului, unde veţi fi în siguranţă.
Nea cnd ce face, ea urmâ,. pe Sandu până la
locuinţa lui, tocmai în marginea satului, dar ş'aci -.
o ascepta'o nouă nenorocire. Ana se : bolnăvise

de mâhnire şi de spaimă, din nâptea cândi mamă- ..
sa plecase la Râmnicu: D'atunci. răulă crescuse.

Ă din „ce în'ce mai multă, aşa că în acea s6ră se
înăsprise cu totulă. Cându ajunse jupânesa Safta,
bidta copilă era prinsă, de friguri şi zăcea, dusă,
de n'o mai ctinoscu. '- -:
Mă
Cui inima sdrobită de durere la: vederea copilei; .

în MERLOLVIA
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muma voi cu ori ce preţ să remâuă lângă densa,
ca so îngrijescă, dar Sandu o: îndemnă sănu mai,
stăruigscă.

Sie

--'— Copila, dise eli, -ori că are: dile şşi o să'şi
xină, în simţiri, ori că, dumnegeii 0:s'0 chieme la
densulii.. Nu e dar de nică ynii folosi să te perdi
"şi dumnsta, cânâii e vorba să'ţi scapi: vița, celu

E
puţinii pentru fiul ce'ţi mai rămâne!
”. Nefericita” mumă, “apăsată 'de durere. şi cuo-.- chir n Jacremi, sta în pieidre lângă: patulu fetei,
- şi nu se: putea hotări să plece. Cândă stăruiră
_- din'“noii să se depărteze de patulă- bolnarei, ea
„făcu câţă-va paşi spreuşă; ânsă d'o- dată, coprinsă
de uni forti, 'se întârse icrăşi înapoi $şi, cu bra__ţele întinse, apucă, pe Ana, 0 strânse Jai inimă şi

o
a
| şi cu "voce sfâşietore: ,
— - Nu, sermana mea, copilă, dise ea; nu te
poti părăsi, căci nu ţi câtuşi de puţini la viţă;
5„Xoiă să remâniă aci şi să morii: Gu -tine!
* Atunci Sandu şi femeia lui se apropiară, de.
densa; cu rugăciuni

ferbinţi să nu'şi mai amâne.

- plecarea. Ei se legară, jurându pe sfintele iicâne,
„că xori îngriji- o'ca, pe Ensăşi copila lor.

—

A”noptati de toti,. adause Sandu, şi acum

e bine de: fugiti; fiă-ce minutii de întârgiere”
„pune înî primejdia

1nu numai victa dumitale, ci şi

|
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pa nâstră,: mu scii, „pâte; ccă în sremaurile de
faţă,
“nimeni n'are voiă, sub pedpsă de surghiunii,
S'a. “dăpostsscă pe cine- -va noptea fără să d6
de seire.
stăpânirii II
— Atunci, scumpa, mea, copilă, dise jjupân
ssa,
Safta,

sărutând?o de mii de ori cu nespusă

căl-.

„dură, fiind că nu "ţi mai potu fi de nici unii
fo=
los p'acâstă, lume, fiindă- că o mai îndelungă
şedere aici ari. nenoroci -pe acesti Omeni,
te lasă
'subt a lor pază şi în voia lui dumnegeii. cea
sântă. .
... Dacavei merge în certi, locuinţa.-]-păci
i.-unde ne- | vinovatului, nu întempină nici o. suferinţă,
unde
BE nimeni nu mai vârsă lacr&mi. unde inimele
ce se |
iubescii n'a să se” mai tâmă de nici o despărți
re;
atunci,. acolo ne vomii revedă cu toţii!

„ Scarlată; care sta. lângă mamă-sa, Îi

2

nâridă mâna, bolnavei:

Suspi-.

— Scumpă suridră, dise elii; -în ceri” o să
fi
„printre ângeri, multi. mai fericită, de câtiu
aici,

unde

vomii fi nevoiţi a trăi în oriji şi suferinţe

necurmate, fără, tata, “fără tine. . Şi amendoui. îngenuchiară, lângă, patulii Anei”
“multii- iubite, înălţândi către ceri căutături. pline
.

„.. de pietate şi de. iubire.
—

:

-.

-

Dâmne, dâmne, 0)« lăsăm

cu totul

„rea ta îndurare: -

Sa
„3 9422 .

o
nma-

- mentori, - i
Muma

De

„43

n1 avu putere să mai urmeze : - se “sculăi.

ă_zăpede, îşi sărută âncă, o--dată fetița, luă, pe Scarlati de mână şi eşi tremurândii, făra cuteza, sisă se
| „mai vite înapoi..

i

.

A

“Oredinciosuliă Sandu. pregătise de mai. “mainte
„cele de neapârată trebuinţă, pentru călătorii. Blu.
Sasa

“mergea. înainte greu încărcat, Sr. Dista, mumă,

cu 0. legăturică Ja subsidră, îl urma, tinendu pe.
băiat de mână...
Câteşi trei înaintat îîn: cea mai adâncă tăcere;

o” temendu- se â nu îi descoperiţi de cine-va;. "Tim .
puli era forte urâtii : vântulii sufla cue urii, pia
„cădea cu Tapoviţă:
“Dup! o oră de unii obositoriă umbletii, se opriră..
N ani mninutii, că, să mai respire, apoi. Sandu dise -

Si încetişorii::
a

>

a

-

Vremea e spăinentâtăre, dar suntemii da- -:

„tori să, mulțămiinii lui dumnegeti că este ast-felii:"
- vijelia, ploia furiosă, întunecimea, suntii totii

a-

tâtea, bine-faceri ce. ne-a trămisii cerul; ca să ne scape,:cca prin minune, de urmărirea, prigonitori-

“lor, De era nâpte frumâsă, şi Jaminată: de lună,
| negreşitil. că ami fi fostii descoperiţi şi prinşi.
| Aşa e cu tote nevoiele şi întristările vieţei : ele

Da
suntu” tot- d6- una întocmite pentru binele iostru..

Duimnegeii scie ce-pe trebuie, nu părăsesce nici-

38, aaa

3

“amante

[

0. dată pe fii lui, “şi pe fă -care „Qi ne dă
câte- -0:
dovadă despre, acesta!
RR
“ În: sfers şită ajunseră, la. coliba bătrânului pe- seariă, Intrară într? '0 odăiţă, cu. păreţii înecriţi
de
fumă, unde „unii poponete da o lumină Slabă
şi
„tristă, Pesearulii -primi pe fugari cu o
nespusă
voioşiă, âr până să'şi pregătescă luntrea cu:
aju-:
„torulii“lui Sandu; nevâstă.-sa le aduse
ciorbă: de.

“ pesce şi mămăligă. Pribegii, cu inima
înghieţată,
de frică, îmuiaţi de pldiă până la pele
şi tremuTândi de frig: abia, putură/ mbuca, de
câte- -va ori.
Pesearulii şi Sandu se'ntârseră *ndată, „spuindă
că totulă. era, gata. Acum luna, resărise
Şi, ar6- Si
tându se din cândii în cându -printre nori, păre
a
că voiesce să, mâi împuţineze întunecime
a nopţii. -

“Cândă jupânssai Safta xeda Oltulă, atâtă

de..

mare ŞI: umflată de- ploi, Tostogolindă cu 'sgomotu-.
.
„ furiosele'i valuri; când se sândi apoi că trebuia,
ia
să/lă trecă cu “fiu-seti pe ună timpii aşa: de urâti,. Di
| întete o Juntrişâră slabă, în. care abia putea
să în_capă doug- trei. pers6ne, Siruţi unii fiori. rece
prin

“inimă și era p 'aci să/şi: p&rdă, toti cumpătulă,
Ra
daca, cei. de față nu şi-ar fi pusi tote puter
ile ca. .s'0 liniştescă şi s! o inimeze. ae
". Pescar ulă, intrându în; auntre,

„dise” cu încredere;

Sia

pi
ni

lopeţile

Sote

şi

Da
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— “Dumnegeă o să: ne ajute eca Ss!sajungenii pe
“malul” de dincolo.

„Pe cândii. casele Tsvoranului ajunseseră prăda, Ă
neferilor şi dor obanţilor, Sandu, ca unii credinciosii - Si
= ali familiei, reuşise a se strecura înăuntru „r&spân- |
*- dindit vorba, că peşte 23 gile unii noii ordinii
de la: Bucuresci*o “să desvinovăţâscă pe boieri şi
10 săi red ondrea, averea, şi linistea perdută.
. Atunci, - umblând prin sărtare, găsise o cutidră,
uni cesornicii de aurii, cu nisce
3 ţări împodobite. de. petre. scumpă,

cercei şi brăîmpreună .cu|

câţi- -va bani vechi de auriu. Acum, la despărțire, .
s'apropiă de jupânesa Safta,-îi spuse cum se în+&mplase să le găsescăşi i--le dete ca singure 'odâre
din avutui i. de pân "atunci. “Apoi, luându'i mâna, .
"1-0 sărută cu lacr&mile” n ochi, dicându'i încetu: a Sunti bătrână, şi pote că.n'o să ne nai:
vedemii. Acum nu mâi poti face nimici” pân- . +:
“4ru dumnâvostiă, dar. duninedei :o să veghieze.
„+ asupră-vă şi o să vă trimită dile fericite, că nu e
Să cu putinţă ca nisce Gmeni aşa de buni să fiă ne- ..
norociţi multă vreme. Aşi fi vruti- -bucurosă să -să însoţescii în pribegiă, “dar, remâindu aici, ini. „mami spune .că totu o să fiu de folosi jupânului ” Radu. Cu ajutorul lui dumnegeii 0'să scape; ei:
Mă "să mi.i pură tote puterile: întru acesta.

2 a

a

o „E ME RLOIULU

o

.

. Dicândii ast- felii, Sandu plângea
4
d mreaă
"cu. toţi “cei de faţă, €r cândii jupânesa Safta, cu-."
- laorârile; n ochi, îi vorbi din noi despre “soţult
ei şi despre Anişora, crediuciosulii bătrâni îji pro- -.
-mise' totulă,. apoi le „ajută, să, se suie . n luntre,
“suspinâ, cu amarii cândi îi văgu por nindă pe apă,
îngenuchiă pe. mali, înălța, privirile către cerit Şi

„gise:
EEE
a
E
— Dumnegeiule î-tot- puternicii, dibi îndurare Di
„de dânşii ; du'i „cu bine Ja, locii siguri, şi ajută! mi:
i ca într'o di să, le ducii fericita scire că soţul şi
- copilu suntiă vii nevătemaţi | st,

Coliba din mande.
=

„“Jupâniesa, Safta cu , Scarlatii ajunseră, cu bine :: :
“pe ripa stângă a Oltului. Aci, de şi se-aflaii; în - siguranţă, nu puteai, sta mai multi, fiindi că nu.
era.voiă să” se primâscă în sate Gmeni fără căp6„teii, pribegi ori familii surghiunite, Învălmăşela,

=-

Şi spaima domniaii pretutindeni, nesciindu-se daca, ..
r&sboiulii o să. se amâne

ori.o Să. începă,

îndată, m

” fiindi că Muscalii se.pregătiau într una, După: în:

“demnurile lui Sandu, luară, drumulă pe ţărmii Ol
”

-
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ou

| tului spre "Transilvania. “Aiglocăle bimesei iîmpuţinându- se mereii, toţio încredinţaii că în Ardei, SR
“traiul

e puţinii costătoru. Îndelungi umblară din

_cătuni în cătunii, fâră să se potă aşegă unde-va,
- până cândi, cu chii cu vai, ajunseră lângă gra- +
niţa: Ardslului. Uni. moşnâni, căruia făunilia, Isvoranilor îi: făcuse multii bine, îi îndreptă la uni : a&trânii mocani de Tângă 'Turnulii-roşu, cu.care
“ se înţelesese să”i adăpostescă î în, coliba, lui.

" Simţindu-se fericiţi că o'să pâtă ada ună adăpostii, luară uni omi sprea le duce legăturile eu
„ce aveati şi să le argte calea spre coliba păstorului.
Suiră” munţi înalţi şşi străbătură văi adânci, 7
până ajunseră în. verfulu unei culmi, „de unde vă- „a

dură, la o adâncime spăimentătâre, o vălcea, aster-- E
“mută de verdâţă. În drepta, la: polele” unor stâncă înalte şi ripo5e,

zăriră” Yo

dou&- trei -colive de

“ lemnu. De ceea-l- altă parte. se vedea înălțându-se
: clopotniţa ascuţită a unei bisericuțe. de lemnu, a
coperită de muschii verde, ce străhicia la radele.

-_s6relui. În stânga văiei se: întindea, o "ntunecâsă.
pădure

de bradi, la spatele căreia, se rădicau două -

piscuri 'de munţi, albite âncă de. ninsre, ce părea

Că

se perdă îîn nori. Omulă care'i conduicea le a

rată cu băţuli văleua:
„— Uite stânele bailor, și colo osii locuinţa”
pi

|

Da

VERLOrELĂ

DARE

-: mocanilor;. intre: care uiulă o să ve primâscă. la |
-dânsulii. .
=
ca
La acâstă vedere, suspinară” din adânculii Su- .

atata şi apucară pe: potecuţa ce. “ducea acolo.
Mocahulti: Simionă, care: în acea di era a-casă,
-.. le eşi înainte şi'i primi cu voioşiă.. lira bătrânii, |
, dar se bucura. âncă de 1) deplină, sănătate. Eli nu.

“ cunoscea întortochierile. Gmenilor. care 'se. dici
„bine-crescuţi, nici „politeţat ce se perde. în fru- |
“m6se cuvinte, ânsă avea. inimă bună şi simţitor e; Sa

privire limpede, faţă blândă şi Vine- Yoitore, care .

| „spuneau mai multă. de câtii tăte. fr asele orăşenilor _
şi cărturarilor, despre.care n” av ea nici 0 ideje. Cu

tâtă, 4&rănâsca”i

sim plicitațe, avea deosebită, . cu-

„ viinţă în portii, căci tot. d6--una se îmbrăca curată
,
cu iţari albi şi cu pălăriă. negră.
—
Bine ai veniti „sănâtâsă,. mărită. domuă !p

NI 'dise elu scoţendu'şi pălăria cu respecti: Chiar'iieri ă
- camu primită veste c'o să, vă avemi Ospeţi. Mulţă-

E

... Mesei cerului că -m'a noroditii să YE primescă în coliba” “mea, că multă bine aţi făcut şi dumn6Y6stră moşnenilor . din valea Oltului, după cum

|

“anii audit pe unii-alţii. Dumnegeii e buni ŞI mi
” lostivii: o să'se îndure spre dumnev6stră, Pof-.
tiţi de v6 odinniţi, că.. 6tă şi baba mea.
i
Soţia Ină,, care ascepta î în pragulii uşi,i crao

ANRE Sa

2

0
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bătrână, cam scundacă,

93

“unii aerti plini de bună-

.

tate, cu vestminte de dimiă, însă curate: albeţaa,, E
păruluiîi făcea şi mai bătătore la ochi: sânătătea, =
"ce "i strălucia pe faţă, Înaintândiă şi dânsa, se sterse _
IE) gură cu şorţulii cel albii, şi: sărută mâna, ju| pânesei Safta, dicându'i: |
se
AR
—

Dumnedei

să

TE fă la toţi” întrvajutoră.

i Vs & asceptamit. de ieri, cum ne- a vestitii din: vale.
- Îndată cina e gata, cu ce s'o găsi. Del noi măi
5 tot-d6-una fe hrânimii cu lapte, untă, caşti, brân=-

ză, păstrăvi :-ce se află la, munte. Dar să nu du- o
ceţi grijă, c'omii face ce rie- 0 „sta prin putinţă ca
7
să fiţi îndestulaţi!
*.
Mocanulii Simiontiii duse într o colibă de bârne, |
a cărei ferâstră răspundea, spre pădurea vecină şi. .
"spre csi duoi munţi cu verfurile acoperite de ză- padă. Mâșa şi 6 laviţă, cu două scaune de Dradi,
SE
se aflau lângă, soba de pâmântii, unde pe xetră, ..
“se ferbeaii bucatele. Pentru culcară era alături o

-odăiţă mai strimptă, totuşi mulţumiră lui dumne- _

dei că, putuseră ggăsi şi acestă; modestă găsduire. - Jupânesa, Șatta, îşi regulă, casa, pre câtii o ier„tat miglâcele şi împrejurările. Îşi pregătia, Sin| gură bucatele,: cr timpulă

-

ce'i mai reinânea, îl

întrebuința, la; cusătură, Lia grija'i cea mare deSpre soții şi copilă adăuga şi mihnirea-că Scar-..

-

=
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lati n'ajea ce să lucreze. De şi ariifi voită săi d6
| _6re-care instrucţiune, ânsă îiîi lipsiai cărţile, hâr-!
tia şi alte lucruri trebuitore.

N

e

-

Să

într 0 di, pe cândă cu întristare! cugeta lao
> ăsemen6a,: sort, fu “desceptată; din acestă stare
printe” uni sunetiă de clopote, 67, bătrâna intrâ î în
casă .cu bucuriă, spuindu le că preotulii satului de-*
dincolo de munte Venise ca să slujescă în bise:
. ricuţa, de lemnu ce avbaui în apropiere Se sculară

Mă îndată şi se duseră la biserică. După citirea sân- 2
tei 'evangelii, preotulii rosti câte-va, cuvinte forte atingătore, „care revărsară, mare mângâiere în Su- .

„ flotele lor ofilite.; După eşirea, din biserică, xeni |
„cu preotulti a-casă şi, din convorbirea: ei cu dânIN sulii, :se încredinţă + că, pe lângă pietate, avea, şi .
- învăţătură destulii de întinsă. : Deseriindu'i ane- * .
: voinţele ce întâmpina cu instrucţiunea băiatului,
„preotului îi "promise _că va, înlesni. lui Scarlatii |
“cărţile de care-o ave trebuinţă şşi căi va da, lec>
iune de două ori pe s&ptemână, daca, băiatul va
put să vină a- casă.la dânsul. E
a
|

Scarlatui „primi cu bucuriă bine-voitârea lui pro=: .

punere, simţindu- -se fericitii că Waci înainte putea -. . Ă
să dobândscă o citire şi o scriere regulată. Mul_ ţămirea şi dorinţa, lui:d'a, înveţa eraii aşa de mări,
„că tot-de-una, ascepta, cu nerăbdare m6sa, ca după.
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Ă aceea să si ie cărţile şsi să se ducă Ja, bunul preoti;

cândi însă ploua, mai imulte die. MVa- rândul şi
„nu putea să trecă, muntele, din causa, timpului rău,
bietul băiati simţia o adâncă. mâhnire, căci sta
tără, lucru: „Mamă-sa, ca femeiă înţelâjtă, judecând că o petrecere nevinov ată este totu atâtii

“de necesară şi folositâre ca şi munca, găsi de cu- viinţă săi facă o plăcere. PR
„ Partea, Carpaţilor despre 'Tarmulăcroşu era â_tunci renumită, pentru mulţimea, mer loilor frumoşi,

ce se prăsescti p'acolo; ba se făcea şi comerţ cu .. dânşii, căci păserarii de meseriă, îi. cumpărau ca
săi: -vendă la oraşe, de. 6re ce mâă tote fariliele

“cu dare- de- -mân: 4, şi chiar săracii, aveati colivii cu
păstri cântătăre,; obiceiii care a cam peritii astădi.
În fii, ce colibă'se găsiati câte doui sau mai
“mulţi” “merloi: bătrânu'i Biinionă. avea câțiva

torte frumoşi. Afânai că nu suntii aşa scumpi,
“Scarlatti rugă pe mamă.sa. săi: cumpere 'unulii..
a La Toi a; casă, disere elii, Anişăra avea tot-d6-una
câte. o păsărică : cumpără” mi şi ie vină merloiti;
mamă. În midloculii acestor stânci şi muniţi, Sa"vemil şi noi ceva, ca să ne aminteacă despre cum
“trăiamii cu. toţii.“ |

:

- Bista, femeiă ) proinise căi va împlini. dorinţa, „Şi „Scarlatii se.. duse îndață să alegă unulii din cei -.

pp
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|

:

mai frumoşi, şi care să semene mai, multii

cu ai

E baciului ce'i săsduia. :
Eli nu mai putea de Ducuriă, cândii puse în 'coliviă «o pasăre, atâtu de drăgălaşă. A desea pri-.
via cu nespusă- plăcere feumâsele'i pene; şi ochii.
negri strălucitori. Peste puţinii merloiuli se făcu

„_atâtii de blândă, în câtă Yenia'n sborii de se pu-

_nea pe mânile băiatului şi ciugulia seminţele ce'i

“da. -Câte o dată, cându Scarlat scria, merloiuli

“Sbură pe m6să, îi lua” pâna din degete şi lu ciupia
„mereti, ast-felu că, cu totă plăcerea, ce simţia .

“a gingaşele”i jocuri, adesea era nevoiti să "Li în-.
chidă în coliviă ca să nă'lă întrerupă; din lucru.
„Cânau începu să cânte, Searlatii nu scia ce 'să

| -maifacă de plăcere, audindi frumoseleri- fluerături.
5 — Acu, îi dise într'o gi Simionii, aru
ă trebui
să "li înveţi vr'uniă cântecii,

vro doină,-cc'aşia se

-deprindii ei să cânte regulată.

—

“Scarlată credu că, b&trânulă * voia să,î stumăscă,
căci NU scia

A

pân 'atianci- că acestă pascri: poti fi .

„ deprinse: să imite cântecele. omului, Dar vătrânulii:

_ se6se din. Vrâiă unii. “AInieraşă.
i *
— A! ce frumosti fluier i ai dumnâtat gise Dă=:„
“iatulă cu mirare,
e
i
a
|

“Simion începu să, cânte o ariă i forte
veselă, a! |
poi îi aretă şi lui cum să cânte cu
fiuioruliă, „Scar- |

lată rămase vimitii de bucurii? la audulii unor su-mete aşşa de curate, dulci şi plăcute. Şi, fiindiu că,

„avea mare aplecare spre musică, peste puţinii fu .
în

stare să înveţe tote ariele ce scia

Vătrânulii, A

Dup! aceea începu să cânte merloiului îri tote di- „lele aceeaşi ariă şi, cândii pasărea, ajunse

sto re- -

.. pete singură şi fără greşslă, Scarlatii, sărindu de.
ii

Ducuriă, începu să joce prin odaiă. Atunci mamă- ERE
„Sa îi ise, zâmbinidu:
!
— Fătulă met, fă şi tu „ca. acesti. merloiii:
„silesce- te să,ţi iînveţi: leoţiunea, din catechismii. şi |

em
E
i.

eee

em
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“s'o spui cu aceeaşi esacțitate” Şi -1nlesnire; cas A.

duci! mulţămire -respectabilului: teii învăţători, ă
: precum îţi aduce ție acestă pasăre,

ME

a

MR

“Merloiulii şi fuierulii ajunseră ai fi din di în
„a
mai preţiose şi cându, din causa: timpului T&ă,„era nevoiti. a sta în casă, petrecea, în: cântece,

m
.

„ ceea- ce aducea, şi-mumei o nespusă mulţă mire,
“Cu tâte astea, amârâta femeiă -eră „forte în-,
- . grijată de sârta soţului şi a-fiicei sale... Bile şi
„nopţi întregi sta, tristă şi cu fața scăldată, * n lacr&mi.. De- “şi se încerca în tâte chipurile să -

“aibă niscari-va sciri despre cele două fiinţe atâții - |
de scumpe, totulă era în deşertii:
a.

ni putea afla

„de câti fârte.rari despre ce se. petrecea în (eră.
Bunuliă preoti: avea grijă săi trămită îîn tot- d'e&-
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îi una. „prin Scârlatăi, vestile ce'i sosiati şi lui de îi

“la Siviiă, prin. mocani ori funoţionaki, saii
3 pe care
„Ie afla de la Omenii- -satului.!
Într o s6ră, băiatăli se întorse acasă, aaucendii

0 scrisdre de la preoti.
=.
.
Sar obitii de durere, sli aflase îîn necurmatele”i
„cercetări că toţi poierii, care ţinuseră, cu 'Brân“zcovânulii, şi nu putuseră pribegi, fuseseră închişi
prin

monastiri

sâti. prin ocne,

€r unii dintr'enşi

“ucişi, care prin: strengi, cară prin otrăvire. Între
„* alţii i-se spusese chiar despre. Radu Isvoranuli,
darî în scris6re nu pomenia, nimici despre densuliăanume, ci vorbia numai despre boieri, „ca “unulii
conu &ra; sigurii de adevării şi nu voiasă turbure

„linistea bietei femei.

Sa

ae

Jupânesa, Safta, nerâbdătâre” da. cuinâsce co> „prinsulă” “scrisorii, o citia: cu

neastempării.

Spe:

ranta că în curândii o-să se ptă întârce la mo- -şiă, că fiică-sa, şi soțuli trăiescii începu wi surâde.
şi di reda curagiulii perduti: Dar, o durere!
|
î spre sfârşită v&du cruda sârtă a celor ce.se de-:
xvotaseră pentru fosti domniă, şşi între alţii bănui. :

că să afla şi soţulă ei. *

:

aa

Îşi închipuiesce ori-cine spaima de care. fu co“prinsă. Remase ca lovită de trăsnetii, foia îi pică
din. mână şi cădu

josi fără simţire. Scarlatii în

a
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cepu a plângeşi a se țâieta atât de tare, în
„câtă, -audindurlii ai casti, alergară la dânşii. O
E 'stropiră cu apă rece, o frecară, cu oţetii şiş trecu
multii până să se descepte. Dup'aceea căi atâtii

de grei bolnavă, în cât toţi perduseră, speraib-

“ţa că-osă mai pâtă trăi... Bietulă Scarlatu, tristi +
şi cu inima, strivită, de durere, nu se mai deslipia
„ “de lângă. patulii- că, căci sânâtatea ii-se muia
din di în di,
Ru
"Simion dicea'cu mâhnire, ătinândăi din capii:
„Tâmna asta o să Şi scuture trundele. pe mormân- i
tul vietei jupânese, Şi pote că nici nenorocitulii |

vedă primă Sea]
1
copil n "0 să mai
e

„> Sedparea din închisăre,

-;

îp

Sandu bătrânulă şi dredineiosulă omii de «casă;
'asceptase pe malul Oltului. până cândii pesca- ...
“rul se'ntorsese. cu luntrea,. şii spusese că pribe-. . -

gii trecuseră, apa fără, nici unii periculi, Atunci „
grija. lui cea, mai mare fu să scape de la mârte-pe :
, „unui i stăpânii, căci socotia; ca o nelegiuire să.se

“Fădice vicţa, cui-să pentru că fusese sfetnicia drepti.
şi eredineioșii Doinnului, E

20
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A 'doua di, dis. „de- dimiricţă, se , duse la Călihesci, “unde locuia fiiulă sei?Niţu, soldată de
o “graniţă la Câineni. Acesti tânării, curagiosii şi
E îndemânaticii, îşi făcea; din cândă în cândii Tândulă- de servicii la temnița

din Oenele- -Mari, er.

acum era, strămiutatiă şi pe.la aresturile din mo„- mastiri şi alte chinorii, “Sandu credea. că, prin a
„“jutorulă ! lui, «o Să potă scăpa "pe “nevinovatulii

" Radu. Isvorariulii. Două gile îlă asceptă la CăTinesci. Cându sosi, î îi încunoscinţă planul -ce'şi
formase; dar, combinândă. împreună mai multe.
migl6ce pentru ajungerea, scopului dorită; vădură

E că nici unul -nu se “putea, pune în lucrare. Nu“mai. atâtă se. înţeleseră, ca „Niţu să fiă cu luare a-

minte la ori-ce miş care şi să se! “folosâscă' de cea d ântâiă împrejurare priinciosă. Dar acesti miloşi *
- „Gmeni indelungi: asceptară, fără să li-se potă î îma plini dorinţa, ba chiar începuseră. să pârdă ori- că

- speranţă. “Sandu se aşeduse aprâpe de monastirea..
„Cozia, împreună, cu. frate- -seii pescarulii, unul :
muncindă, Gr âltulă trăindă cu pescuituli.
Între

'-acestea,- Voieruli: Radu

Isvoranulu

sta

. închisă într'unii becit de la, monastire. “Pristă şi -

supusii la .voinţa sortii, cu capuli. rădimatii de:
mâni, sta întruni ânghiti întunecosii, ggândin= du-se la soţiă şi copii, căci pentru dânşii. „sU-

*

e
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feria din inimă; €r nu hentru sine' i, Nolnistea și.
-*

durereati cresceaii cu atât nai multă,

cu câtu

DU scia nimici despre sorta, lor, Cu tote astea,
curaziuli nu'lii părăsise, Pe-cândii se. ascepta 1
„ori-ce restriste, îşi înălța, ochii la ceri, dicendu:

„pfată- se voia ta, Domns!“
„minte începutul Psaltirăă:

sati recitândă „din
i

“Ferice de ormulti ce n'o merge

Ma

-în-sfatuli celor fără de lege.

şi cu răinu va stan cărare,

„mică o şed&n scauni: de pergare,:

2 -.

NE

ci voia, lui va fi totii cu Domnul
„şin legea lui şi 0 petrece somnul, +

Gu sufletulă torburată diua şi nâptea, tote cu-

”. getările şi-le îndrepta, către dumnedeii. „Unde să ...
“aflu: ivro

mângâiere, care: să mă Sprijinescă în -

noptea vieți, daca, nu la tine, părintele meu cerescii ? “Toti ce suteri imi, cu scirea ta, e pentru |
binele nostru: Fă dar-cu.mine şi cu ai mei după a
cum îţi e. voia. De afli cu cale să'mi lipsesci S0- -

ţia şi copiii de. rdemulii ce aveai în mine pe pă-

“mântui, tu vei sci să veghiezi asupră-le cu Părin-

"tâscă îngrijire,.să'i ocr otesci şi să'i mângâi. Plin
de? ncredere în tine, o să morii împăcată, de şi a
o

“mărâtii.

De

vrei însă să'mi

mai păstrezi câtii-va

| timpi Vida bentru familia mea, nu i va Lă roi
Stat

to.:

09

e
.
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să â stăramt uşile îhchisorii şi să mă smulsi din mâ- - mele ucigaşilor, “Tâtă viâţa, mea, şi alor unei vom
da-o ție, ca să te. Jăudănii

- tăm

iîn tot. ds-una!“

şi să te

bine- -cuven-

|

Într o nSpte, pe cândi era cufudatiă în ast- fel E
de cugetări pi6se, unii seomotii spăimentători se

augi în tinda chilielor. de d'asupra închisorii. Usa i
Ne beciului se deschise cu-trosneti şi negre vortejuri ."de fumi pâtrunserâ'n năuntru: temniţa, se lumină
Wo- “dată, de flacările fociului ce isbuenise îîn casele
i monastirii. Atunci uni tentru militară se Apro= piă şŞi dise:—. seşi mai curendi, boierule, fugi şi |

scapă!+
Militarulă eera chiar. Nitu, fiul lui Sandu, Din
mesocotinţa servitorilor veţi, luaseră focii chiliele “sub' care se afla: închisti Radu. Soldaţii de pază E a
„îşi

lăsaseră,

armele şi vestmintele, ca să fiă mai

uşori .şi șă potă lucră, mai cu agerime la stinge-"
: rea focului. Niţu, folosindu se de ântâiele minute.
ale învălmăşelii, luas6 armele şi uniforma.” unui .
| dorobanţi șşi alergaşe la închis6rea boierului,
=

_— Înbracă-te iute 'cu hainele astea!
2
Şi i, gicendu'i ast-felu,. îlii ajută să se, încheiă “ în nasturi, îi „puse în capu. calpaculi, îl iîncinse
cu, lata curea şi i dete 0 puşcă de neferii îîn mână.

-Barba'i cea mare,

pe "care n'o mai tăiase as

a
E

-
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. “cândă

-“se: ată, la inchisăre,. ia faceai

să „semene;

-- forte multă cu feroşii oşteni aii timpului, şi da, .
-- . urii aerii răsboinicii. ea
o Acum, îîi dise Niţu, uio-te curagiosti pe
- scară, i6-0: spre. porta mare şi, îndată ce vei eşi, a-

lergă pe malulti: Oltului la tata, “care . locuiesce
-.acolo într o colibă cua unchiul,

pescarii de me-

seriă,.
e
. Înfâţişarea! lui Niiu iîn i încliisârg fusese, pentru
-Isvorânuliă, ca a unui Anger trămisti de dumnsspre ai anunţa, stăparea. Înţelese de minune
> dea

"cum trebuia să se-pârte, şi de aceea, păstrân=
du şi totu curagiulii neâpăratii. “într?o asemenea,
împrejurare, se: prefăcu. că, e însărcinatii cu unii
„ grabnici : “ordinii. Sui' dar scara “ţinând arman,
E „mână, îşi făcu drumii printre. cei ce se nevoiaii a

“stinge focul, strigându-le- tare, “ ocii!. loci!“ şiş
ast-feli eşi din coprinsuliă:
oprită, de nimeni. *
“um se vădu afară, luă,
“ui spre. coliba pescarului.
“ţii, când ajunse la dânsa.
„nulii ferestrei. După

monastirii, fâr a A d-,
:
i
calea, »6 matulii Oltu
'Trecuse medulti nop-:
Bătu încetiă în 'oblo-

câte-va minute,

pescarulii

eşi. forte. speriati; -credendi -că vr'unti dorobanţii
- xenise'să/li aresteze, atâtii pe elii câtii şi pe fr ate„sei, fiindi că toţi cunosceaii credința acestor doui.
1

.
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Omieni pentru familia Istoranilor, nenorocită şi Pro“scrisă, . Cândi recunoscu ânsă pe boierulii: Radu
|
îşi. făcu cruce, mulţămindi lui dumnegeii, şi îl
pofti înăuntru. Sandu, care'lii ascepta, cu nerâb“dare, îi. sărută mâna de bucuriă, - a
Prima grijă a duiosului părinte fu să întrebe -despre copii şi soţiă, Îi făcură cunoscutii că, jupâ-„_n6sa, Safta, împreună cu micul Scarlat, reuşise
„Să, scape, că” Anişora, fusese. orei bolnavă, la ple-. - carea lor şi nu putus6 săi i însoţescă, dar că acuni,
-pe deplinii sănâtosă, se afla în satulă din faţa Că
linescilor, „pe malul stângii ali Oltului, la o soră Ş
„a lor mai mică...

-

Radu Isvoranulii fu de „părere să trecă Oltul:

"chiar în acea nopte, ca să scape câti mai curândii .
:dintrunii tinuti odinidră atâtii de liniştită, dar.
“care acum nu mai oferia nici o siguranță pentru,

“nimeni.

i

- Porniră, dar câtisririii. Pescarul apucă înainte,
&r. Sându' venia în:“virmărle, cu nisce disagi În.-.
“spinare. o
SE
ai
:
N optea era fr umosă, cerulii seninii şi semânatil.

cu stele: Se apropiară în tăcere de ţărmu, unde
“nica luntre, ascunsă printre ramurile de răchită,
şi printre buruienele- ce se plecati

spre

„legată de-o saleiă bătrână. "Do dată audiră
-

e

4

+

apă, sta -

în”
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de puşci, lao. mică, depărtare |

„şi cobitoruli strigătii : opresce ! opresce ...

Si

"În adevării, stingându- se; peste puţinii foculii; -îngrijitoruli temniţei prinsese de veste despre do- . :
sirea Isvoranului. Arma şi uniforma, ce lipsiati,| “întărindu'lă : şi mai multi în prepusil; trămisese “îndată 'câță-vă heferi ca să "Tă urmărescă, Strigătele lor se audiai acum aşa, de aprope. Fuga- i
„Tii, măi morţi de spaimă, alergară "din tote pute- i.
„zile: spre luntre,

“

săriră răpede inti”cnsa şi

por- . .

niră de la ţărmă cu iuţelă.- Abia luntrea, se depărtase ca de vI”0 septe- deci Să
„e paşi, şi ostenii sosiră pe matuliă riului, înce- ”
"pendi a trage cu puscile asapră/i. “Glântele şşuie- ”
Tau într” unii, modii spăimentătorii pe lângă i ure- -

chile fagarilor,
E
E “ În aşa tristă stare, Radu Isroranuli se asterni x
pe: fandulit
ta

E

luntriă, Er, Sandu cu frate-seii - lop&-. |

cu putere, ca. să scape de focurile poteraşi- -,
„Unii glonţii pătrunse pălăria pescarului, al-..:

loviră.. lopata lui Sandu. Laantrişora, peste”

-- măsură "nărcată; se lăsa, cândi A o parte, când

- pe alta în apă, aşa că pe fiă-ce. minutii era să se
înece. Cu tote astea scăpară de relele ce'i ame- .
„ninţaii şi ajunseră pe malulă de dincolo ală râului. ă
Cum se deteră “jos din Între, intrari BDpă
-

-

-

.

a
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dure şşi căduti,3 înn genuchi, “ca săa imulţumâscă lui dumnedeii de scăpare.
7
"După ce se. odihniră buţinti pe uni trunchi. de fagi, rășturnatii pe pămenti,

spre: a

se mai

.

- “linişti şi recâştiea puterile perdute, Sandu îşi. luâ,
Dătuli, puse disagii la spinare, şi câteşi trei por- _
- DirĂ În "“susulu: apei; toti „pe poteci asounse, pene

în dreptulii Călinescilor.*

Cândii ajunseră la sora lor; Radu Isvoranulti
„părea, căntiverise, aşa, de iute alerga; spre căsuţă.
Anişora,-v&dându'li, sbură în braţele lui; şi înde-

„lungă plânseră de .bucuriă, cu toţi cei de faţă. .

„. Merloiulăi providenţialii.
„Grija, cea mai. mare; care fremânta, acum pe
Radu Isvoranulti, era, să'şi regăsâscă soţia, şi co-.
ă pilulii.. De aceea, luândi tote măsurile” casă nu-

„
„

fiă descopâriţ, căl&toriră, din stânie n stână, din E
sătucă în sătucă, spre
a le da de urmă. Aci ră.
t&ciati pe malului drepti ali Oltului, aci treceaii E

„pe maluli din stânga. Obosiseră, cu toţii, cândii-se

opriră într” unii cătuni, casă se mai odihihescă,

câte- -va dle, înainte de a face o mai lungă, călă7

.
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toriă, Abia steteră âusă câte- -va ore în casa, unui

“omi
.

bine- -primitorii, şi'ndată se: hotărâră, a porni.

“înainte, „Nu m& voii linişti nici unii minutii, dicea

Faă fugarulii, până. nw mi voiii reafia soţia, şi copilului... *
- Pâte coru fi trecuti graniţa, în "Transilvania, ; |
dar în ce chipii şi pe unde. Sajuhgemii : acolo?
Frate: teii, pesearulii, care ne-ari fi fostii de mare"ajutorii,, a r&mast-în

=

cătunulu prin care trecu-

|

rămă, ne mai putendi să ne'nsoţscă, de multele"i |.
Si suferințe. Ana e pr6 mică şi pr slabă, ca să, facă
pe. josti o! cale atât de îndelungă, 6r mic? min lip- ă

„„sescii midlâcele da închiria,” ro căruţă“.
Atunci. Sandu

Ei

îşi scâse pung a plină cu bani, .

şi, punenă:o pe mssă, îi dise:
_
ă
— - Liniştesce- te, mărite jupâne; esti moi avută i

- de “câtii credi: banii &stia suntu ai dumitale,
"Radu. nu soia. cum să/şi esplice, luerulii. Privi- *
Tea i.se îndrepta cu. mirare, cândii lă bai, cândii ia
da credinciosui: servitorii.
E
i
De vrei să, scii de unde suntă banii să, “i-o

Na

- “spui. Pe cându te bucura de visţă fericită, nu. ă
- încetai d'a face binele, de câte-ori ţi se înfăţişa, vr” o:
- împrejiurare. La câţi săraci nu ţi-ai deschis punga
"- de câte-ori p'ai împrumutată " familielor strim"
- torate, ca, să esă din nevoi! Vădendi âşa, et ami
SE - alergatii-pe la- unii-alţii, le-amii: spiisti cum: sta” ,

gg:
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treburile şi ami “strânsă. acâstă

-

mică, sumă,

pe

„cândă gemeai în închisâre, 6r jupân6sa, Safta umbla rătăcită,| ca 0 pribegă. Când cereamii acelora,
“pe carei împrumutaseşi odinisră, mulţi dintr' ân-

şi s ai ar&tată de-râ-credinţă, . totuşi amii fostii destulă de fericitii să mă încredinţezii că se află
“si inimi bune şi simţitore : unii din ei nu numai că,

2 M-au înapoiată. ce "tă datoraii, dar âncă au mai

adausă. chiar dintr” ali lor, în semnii-de dragoste .
- şi de mulţă mire către milosulii lor bine- făcătorii. E
| Isvoranuli fu mişcatii de atâta: devotamentii ) din partea unui omii simplu. Sandu, numărândii Damii, găsi că, suma, era îndestulătere d'o- -cam- „dată,

că din ea se puteai întempina,: trebuinţele şşi că,
- finau câtii! se pote mai econdmi, vori pute merge
- Cu carulii. până sub b munţi, er:dWaci înainte călări,
spre a trece în Transilvania..
Se
- Închiriară,- dar uni calu şi 0. mică. căruţă de

| “teră, aşedară” pe dânsa nisce cercuri, întinseră n
pânză pe d'asupra ca să'i adăpostescă, "de vântă

E

şi de plGiă, $şi porniră; "nainte.. Sandu mergea mai ..-:

:

multi pe josti, ca să- nu obosâscă calulii. Ast-feli

ajunseră până a, munţii stâncoși, totu întrebând i
„despre jupânesa Safta şi despre miculii, Scarlată. iai

„Nu putură âns&-afia nimici Yr'o câto- va. dile Wa.
» rendulii,
n

:
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“Vadenda că tate: dercotătile le suntii nefolosi-. |
„târe, se hotărîră a se opri la unii cătunii. .
Sănătatea boierului se săruncinase forte multă,

prin şederea/i la, închisore, prin spaima ce simţise, Ki
prin. suferinţele; şi neliniştea, celui fr&mântaseră, ă
- de la fusireaii din monastire, prin mecurmatele :
+rude ale călătoriei. Pe nesimţite puterile părăsindu ți, cădu bolnavi şi fu nevoiti să română

acolo pene la însânătoşire.
- Sandu, ca omii forte îndemânaticii, se însăr“aia cu grija casei, arătândii d “desceptăciune mi-nunată.. Ana, îli ajuta, după puterile ei, lucrândi de dimindţa până sera. La începutii, tatăl ei fu
| nevoiti să, ste mai multi în pati : abia dup'o în= delung ă zăcore se mai. întremă, puţinii. Ana părea,”
„că'şi. înstitesce puterile, spre ai da îngrijirile cele

mai duidse: se silia săi mai îmbuneze inima şi săi.
văsipâscă întristarea; Pe. fiă-care di căuta săi a, îa
ducă o nouă: plăcere: une-ori îi da la mșă câte unii felti de Dbucate-preggătitii de densa, pentru pri- i

ma:6ră; “alte--ori “li făcea să se mire de câte-o !
frumosă ariă ce'i “cânta. De aceea şi bunulii tată
.0- jubia,- din di: în di mai multi, nesciindii : cum” 3
“săi mai. mulţurnescă şşi săi arate iubirea.
Cându veni diua sânţilor. T6chimi şi Aia, a-i
i dică, onomastica Anei, ea se duse dis- de- dimincţă. |
bur
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la bisericuța, satului înv ocinată, ca să aseiilte
- sânta leturgiă, să: miilţămescă; lui dumnedei şi
- săli. chieme în: ajutorulii. tatălui şi mamei: sale:
La, întârcereati a--casă, vădu ferestra,- împodobită
„cu frumâse flori de câmpii, cu busuiocii. „verde şi
cu mulţime: de crăițe, pe care le: iubia cu deose-!. bire. În acesti felii de grădiniţă era, atârnată o 3
mică, coliviă, cu uni frumosi merloii. a

„orele dimineţei, ale cărui rade păteaii în ferâ-- Ra

„”stră, da o lumină vilă şi plăcută verdeţei şşi fru- ..
- moselor colori ale florilor. Ana se opri, mişcată
i
- de "surprindere şşi de bucuriă; la „vederea, atâtor.

RE lucriri, care'i aduceau
sputa
'să nu
” lui ci
i —

amintiri fericite. Ea nu

vede . aceste dovedi de iubire paternă, fără
verse. lacrămi de bucuriă şi să areţe bunu-:
tată cea mai duidsă simţibilitate.
Să, te mulţumesci şi cu atâta, draga meă

copilă, îi dise tatăl, căci acum nu poti face pen-

-

- „trutine mai. multă. Altă dată, ecândă locuiamii în.

_.

câsele nostre, era, cu totului alt-ceva: atuncă diua „numelui teii. era, sărbătorită, cu multă îîngrijire, şi Să
- chiar pentru locuitorii satului” nostru 'devenia, o gi |
de mare veseliă ;acum vomă petrece-o fără i Sg0„motii ŞI potriviti cu starea în care ne găsim.”

. Cina fu ceva "mai sățidsă, de, câtă pâw'atunci,

fu pre voiosii. CredinCâti ţinu mesa, Părintele
1

--

-:

-

i

|
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- ciosulti Sandu, după multe îndemnuri

Şi stăruințe

E “din partea boierului, şedu şi elii jost să mănânce.

La
„Sint

„

sferşituli mâncării, Radu Isvoranulii turnă
în pahare şi beă mai

întâi

în

sănstatea

“scunipei Ane, apoi întra soţiei şi aimicului Scar“laţă; ânsă lacrămi ferbinţi îi curseră, din ochi” Şi
“cădură iîn paharul ce ținea în mână, .
|
— "Unde, dragă Anişoră, dise el, “unde voră
„fi serbândii Gre'mamă-ta, şi frate-teii dia ta de

„astăqi? Ce se voră fi făcut ei? - Cine scie câte
suferinţe vorii fi întempinată de la despărţirea,
m6stră? O femeiă şi unu copilă, nevoiţi să răt&- -.
„ câscă în lume, -fără avere, fără . sprijină, fără,
“rude, sbuciumaţi -de

- junsuri!
„.

nenumărate . grijii şi. nea-:

Cine scie daca vomii “mai pute vro:

dată să îm cu. toţii. de diua nunelui tei! Ami:
avutii tot- d6-una; curagiă” şi noredere în duumne„dei; ! "dai... de câtva: timpi vegu: că, vinu şi mi-, ă mute . „când

.

sufietulii meii e intrântii de duere.-: Na

- MG temti...
Anişora, cu totul: miscat, se aruncâ: în bre
ţele lui plângendi, şi'şi dete totee silinţele casăli
mângâie:.. a
ae

„— Nu, nu te tenie, dragă, tată, speră şşiit gi

iai

curagiii, că dumnedeii no. să ne păârăsescă, ci i6-. Tăşi o Să ne. adune pe “toţi, cândii pote nici nu ne- „
*
e

ga:

„0

MERLOIULE

r

„oinii ascepta la aşa fericire.: Nu .totii elă ne-a! :
„ scăpată

pe toţi, ca printr” o) adevărată

minune?

Ne-a încereatii credinţă, Jăsându-n6 prada unor
nuoi: restristi, dar negreşitii veghisză asuprâ-ne!
— Da, fără! ndoidlă, aşa credi şi eul, dise
Sandu, 'stergendu'şşi Iacrgmile” ceti curgeaii dinochi,

|

.

|

- Câteşi trei erâiă adânoii inişcați O tăcere re„ligidsă urmă dup! acestă scenă atinsătore.

” D'o-dată ânsă merloiuliă lungi gâtulă. şi, “după
- câte- -va fluierături,. începu să cânte o ariă fru- *
m6să,. Atunci Ana, cu totul impresionată :

-— O domne!.ce însemneză, asta? Ce întemplare .
ciudată! Merloiuli scie prima ariă, pe care eii şi.
. “Scarlatii- ami învăţat/o din gură, şi -cu chitara.:
„îşi aduci a-minte, tată ? Ami cântat!o. chiar înîn

E s6ra, cândii ai fostii luati la închisâre !... :
+ Rada, Ana şi Sandu! nil sciai ce să,. mai

cu-:

gete: „ochii le remăseseră, ațintiţi la merloiii, care

repetă, a doua şi a treia Gră aceeaşi melodiă, în
tocmai. a cântecului de «care amintise fata, fără ca:
măcar.o notă să lips6scă dintr”A &nsa.

„— Bt& ceva cu totul de-.mirare, dise -Isvo-.
" ranulii. Îmi vine să crediui că dumnegei vreâ să'mi .
- înapoieze soţia şi copilulă. “Nimeni altulii;; afară, de
“denşii, nu cundsce acestă ariă ;; prin urmare numai.
y
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+

z

ei ati pututi

înveţa pe merloiii s'o cânte, de şi

numi poti lămuri încă acâstă împrejurare. Ia
spune DĂ, Sandule, unde ai găsitii astă, - pasăre?
_— Ami cumpărat'o, ieri-de la unii tenără plăaşi, care area multe în coliviă, şŞamil alesii mer-

Voiulii tsta, fiind că era celii mai “frumosi din toţi.
—

Atunci du-te, alârgă ndată, silesce-te alu.

„găsi, întrebi - ori adu'lă aici; căci.. de unde:..
„scii... pote că ne-o pune pe. urmele lor.:
:
“Sandu plecâ, îndată, dar. întârdiă multi până
"să se întârcă; Isvoranulii şi fiică-sa îlă asceptaii. -. .
cu mare. nelinişte, făcendu'şi mii de inehipuiri,
care

de care mai întristătore.

:

— În ce. nenorocire. s'orii A aBându «i, di |
- cea tatăl, "ca să fiă. siliţi a vinde o aşa, de frum65ă,

pasăre, “sau “pote. că vor. f şi muritii, &r.

. “merloiulii e singura amintire” ce ne, jasă despre .
dânşii.

e

- În fine, Sandu se'ntârse. împreună, cua tenul
plăiaşii care, „fiindii întrebatii-despre cei interesa,
,

“nu le putu spune. altii-cevai în, privinţa merloiului,:
-- de câtii că "Ii: cumpărase şi elii de la unii păstorăşă,,

dincolo, de munte. Numele păstorului i îi eră necu= o :
noscutii. Cu tote astea, după mai multe întrebări, - î-se părea, că audise vorbindu-se despre o mare ju-: o

„ pânesă, e unii băieţelii pribegiţă pri partea, locu- IE
N

UL

7

Să

a

De

SDERLOIILO- i

“luă, şşi că hu e de, mirare ca pasărea să s fosti aa
lor. Elu nuw'i veduse 1nici-0- -dată; dar atât dudise,
-cum- că băiatul v enia din cându în când la pr e0-.
“tul satului, ca să'lu “înveţe car te, dar e cam. |

“multi d! atuneia::ie Pote căî păriptele o fi seiindă de- .
i
„Spre denşii.:. "Radu, Ana, şi Sanan, plini de bicuriă, strigară
qo- dată: „Ei suntu, nu mai. iucape îndoiclă, ei

trebuie să fa! a

pi

i

4

2 Şi. mulţunniră lui dumnedeă care, printr? o îm: |
prejurare atâtu de neasceptată, le. descojeria lo-.. |
-cuinţa unor ființe aşa de scumpe” inimei .lor...
|

Isvoranulii

se informă - cu

d*a-mănuntul. de-.

spre. sâtuli unde 'se afla pieotuli şşi despre dru-:
“multi ce: ducea, pen "acolo. Dete apoi câţi-va bani
-“plăiaşului, * spre alii resplăti de soirile €ce'i. îm
„ pârtăşise.

i

:

Da)

Ohiar atunci începură :a se'preggăti de plecare. |
Boierul îşi recâstig ase puterile : minunata întâm- ru
plare, sperânţa: şi vestile ce primise contribuiră'
„la restabilirea sănttăţii lui, mai.multi de câtii ori-.

-ce lâci. AAna dete ajutorii la stringerea: Iuoruri| „lor din casă, Sandu îngriji să închirieze cai.
“A doua di de. dimiusţă, îşi luară diua- bună de .
la gasdă şhapucară drumulit spre sati, luând cu
dânşii colivia prețiosului.merloiii.. Ast- felu cân-. .
"7

,

-
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„ tecele lui, ce se auiai din cândii în cândii, îi fă EI
ceai să simţă 0 nespusă, plăcere şşi. să i se pară
„calea mai scurtă,a

a

ie

Pauli Isvoranilor îtrăşi adunată.

Călătorii ajunseră destul de ine Ja satulti de-.
care ţinea colibele şi: cătunele răspândite printre.
- munţi. Cu ner ăbdare “Radu merse mai întâi să.
a - vâdă, pe milosulii preotii, care lui încredinţă. despre.

“totii ce aude: tensrulii plăiaşi. Jupânesa Safta: |
şi fiinlă ei viețuiati încă, „dar. vai! adause preo- tului, a cădutii îîn gre mâhaire, pențru soţulii ei, pe,
„_care'li crede mortii. Aşa s'a cam şopfitii p'aici,
în după vestile sosite de peste şgraniţă, cun sări fNI voibitii prin Sibiiu. De atunci bucuria, şi nădejdea,
i-ati 'sburatii cu totul din sufletii, şi abia: dup o:
lungă, şi cumplită, zăcere a părăsitii „patulu, în

ay

care o aruncaseră suferințele. Nu: mai credeamii”
-s o vademii cu visţă;
se mai întrema, 6

CU. „tote. astea a nceputii a.
,

_

Întrebându de aride aflaseră, acâstă scire „preo“tuli povesti. tâtă împrejurarea, cu scrisorea, dă
2. misă,-De şi vorbele răspândite nu eraii adevărate” .
'

4!
po.
La

,
TI

: .

6
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pentru densulii, totuşi Isvorănuli şi. le esplică cu
Na înlesnire. În acei timpi.de turburări şi de învăl-

măşâlă, pote că unii dintre boierii şi sfetnicii fo-

“stului Domni vori. fi fostii ucişi prin. temnițe, de
““46mă să nu urzâscă

niscari-va ineltiri în contra

“nouei domnii; pote că i6răş i slujitorii, după fugirea ui din închisore, răspândiseră vorba cari fi fostii
ucisi, spre :a scăpa de pedepsa ce şi-ari fi atrasi
pentru fuga unui boieri de frunte. __Nespusii fu chinulii ce'lii coprinse; gândindu-se
„că, nenorocita, scire sfărimase inima scumpei Îui
_ soţii şşi o apropiase de mormântu. Doria dar s '0
găsâscă

câti nai curândii şi săi risipescă,

prin

presenţa sa, tote suferinţele ; dar preotulii fu de
părere, şi cu dreptiă-cuvântii, c'o aşa de fericită

“veste trebuia să'i fă adusă la cunoscinţă cu mare.
seră .
băgare-de- scmă, Ast-felă ainendoi se înţele
şi,
despre mssurile cele mai nemerite întru acesta
tincu tte.că începuse a se apropia noptea.-. şi

pulii era forte urâtă, hotăriră a porni fără întâr“diare,

Ploase tâtă diua şi,” fiindii că în acele ţi-

nuturi muntâse

iârna

vine de. timpurii,

începuse

să ningă. “Totăşi plecară şi ajunseră îndată în
verfulă muntelui, de unde se vedea în: fundulii
văiei umilele. colibe acoperite de ninssre şi din ale
căror

coşuri

se rădicai

nori albicioşi de fum.

.

-

Sai
Sa

„ MERLOICLE

ai
IN

Adi se. 'opriră, „destălicari i şi se odihniră, pe unii
„steiu de. pâtră,. acoperită de: muşchiti şi adăpo-stiti de. bradi, ale căror ramuri stufose,: întingen-..-

|

du-se pân€ la pămentu, îi apăraii. de vântii şi de.
zăpadă. Preotulii le artă coliba în care locuiati:

„. După ce. se mai sfătuiră, credinciosul Sandu fu
trămisti: înainte, ca să vorbâscă cu mocanulii: Si- sa

_“miont şi să pregătâscă, lăcrurile. O'luâ, dar pe.
| josti, coborândi pe poteca ce ducea, acolo.

Jupân6să Safta, îmbrăcată în haine negre,
şedea, lângă foci, Placăra strălucitore, lumi” nândii. miodesta'i odăiţă, risipia întunereculii se-E Tii.: Era ocupată, cu cusătura. unor. perdele pen-

tru. sântele icâne de la biserică, 6r Scarlat citia -*
N Psaltir ea, când. d o-dâtă vedură, că întră Sandu.
.-.
-Ce arttare. heasceptaţă ! Dete unii țipătă de ..
, spaimă, cusătura îi cădu din mână, apoi se sculă
răpede; alergâ; la, densulii şi'i luă, amândout mâmile; vărsândii Tacrămi de bucuriă şi de “durere,
„ca şi cum ari fi vădută pe Ensuşi tată- -seii, Scar-”

Iată rămăsese îmărmuritiă. I se părea căviseză : .
” şi că aievea i-se ardtă MOŞII Şandu, ca în basmele - ce.i-se povestiati- în: copilăriă. “Cu stânga, ţinea „
cartea, cu drepta îşi făcu cruce şi. se apropiă ca, N
să lu v6qă, .
d upânesa Safta, după

De
ece Şi veni în firc, incepu Ă
-
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„MER LOIULĂ,

wi face. toti felulii de intrevâri, tremurândii de
- Gmoţiine. "Tocmai târdiă, cândii se mai linişti, îl
“pofti: să șădă lângă densa, scormoni foculi, şi
dise:
-, —

Ah! bunule şi “credinciosule bătrânii, ne mai

"vedeinii_nc'o- -dată; dar în ce împrejurări durerose! Nu cutezi să te întrebi de crudulă sferşiti

ali celui imai bunii dintre soţi! Amintirea, epre
sf işietăre pentru mine. : Spune mi celă. puţină ce

s'a făcutii Anişoră ? Mortă e ori -viiă ? *
— Mângâiă- -te, mărită Jjupânesă,
j
răspunse San-

du, ecă scumpa dumitale copilă vieţuiesce âncă.”
-

În primejdia

ce-ne

amenihţa, te-amii. lăsatii

să, :

crodi că Vâla de care suferia era fâr de scăpare,
numai ca să te facemii a fugi îndată. După pleca- i Tea, dumitale ânsă copiliţa şşi-a recâştigatii pute„rile: prin îngrijirile ce i-amii dată, şi de atunci sa.
+ bucurati neîncetatii de o deplină sănstate.
„La aceste cuvinițe; duidsa mamă simţi că pri
totii

corpul

îîi trece unt fiori: de Dbucuriă şi de

fericire : ochii îîi străluciră de unii: mespusii far- - meci.
|
Dar

numai-dle- cât faţa î-i-se _posomori

icrăşi,

„Plânse cu amară şi „stispinândii; îîncepu săi muî
stre cu blândețe: |
— “Pentru ce-n! ai adus'o o şi pe densa. cu tine,
-

i)

=

a

„ MERLOIULU ra

“daca îîn adeșării e sânătâsă.?? Pentru ce
€ n'ai î luato
din acele locuri. nefericite, unde dilele. îi potă fi
| amenințate pe totii minutulii ? Cum ai pututii lăsa, --p'o bistă “copilă singură, şi fără. sprijini? ( Ore- Mai
deamii că iubirea şi credinţa, ta...
Dar n "apucase să, termine, când. d'o- „dată uşa |

se deschise. Călătorii sosiseră, înceti, şoptiseră :
câte-va vorbe cu Simion şi cu baba lui, apoi S'a| propiaseră, de uşa, colibei,. bătându-le iinima, de fe- .
„„ Ticire şi de grijă. Ast-felu, la, cuvintele mumei,
„Anişăra, alergă în braţele ei. Scarlat făcu şi elu.-.

totii asemenea...

a

:

“Nimeni n'a, v&rsatii vr o- dată laărăini mai dulci
şi mai ferbinţi, .eca, acâstă, duiosă mumă, când se
„ XEdu cu amendoui copiii în braţe. . :
„Dar ună simţimântu de mare durerei uă înveninâ;
Ă „aceste momente de fericire ::
= — Ah! decepu trădiesce şi el, celti maii scumpă

|

“dintre soţi, celii mai duiosii dintre taţi! Dao'ari |
„"xieţui,

daca,

Sari. află

aci cu noi, atunci:.. da,

“numai atunci fericirea, mea, arti fi la culme. Acum.
însă voi sunteţi. niste nenorociţi

|

orfani, s&rmanii ..

„mei “copii! Vedendu-ss, sufletulii mi-se. umple de
“durere, căci ce poti face pentru voi ei, o biâtă

tavă?

o

„Sandu, fâr'a, mai. perde timpii, începu s'o pre|
|
4

|
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pare puţinii câte 'puţini despre fericita scăparea
""Doierului
din îr.chisâre. Ea îlă ascultă în tăcere,
şi îndată înţelese unde voia s'ajungă. Precauţiu-, -

» nile nu mai erati necesare: Bucuria ce Simise la
vederea, lui, şi “mai. alesi cândi îi spusese despre
copilă, era pentru: dânsa o pregătire destul de.
firgscă, şi de bine combinată pentru fericirea, simi |
mare, ece inima.ei putea să guste pe lume, adică .
-de a rev ede plini de vi6ţă pe scumpu i soţii, a că-

o „rui mârte o plânsese atâtiu. de multă pân: “atunci...
“ Radu Isvoranulii, ascunsi după uşă, audise totă
| conv orbirea dintre ea şi Sandu.

.

„* Închipuiescă!'şi cine-va meastempărăl de carei

era „coprinsi sufletulii |”

.

Înată ce jupân6sa Safta înţelese din cuvintele Să
“lui Sandu că bărbatul eiera, âncă în vicţă, strigă, E

Sie

-“ răpită de fericire: î„—

O dumnedeule ali Dbunătăţii, fixa

dre cu: Ă

“putinţă ?. Daca soţul meii vieţuiesce âncă, tul! ai

scăpată din mânele sâdilor !: Şi trebuie să; fiă
E

"aprope. d'aici : inima, aşa/mi spune. Veniti, veniţi, scumpii mei copii, să alergâmt, să sburămii

la densulă...

“ Atunci. uşa . se: deschise şi Radu
“

_eare nu se mai putea stăpâni, alergă,

"soţiei sale.

Tsvoranuli,
în braţele

,

: " MERLOIULU » + a -

i „- zi:

Ea, care'l oreduse ucisi, şşi vărsase atâtea la-. eremi pentru dânsul, simţi în minutulii acela o
.nespusă- emoţiune, cândii îl revădu.- pe neascep-„d tate. Sfiici6să, îngrijată, nesigură dacă, în ade-

„"xără elă era; sau daca nchipuirea n'0 amăgia :
ca în visurile bâlei, nu putea, să pronunţe nici ună
"cuvântă, cil privia cu neliniște Ja lumina schin- „teietore a facârii.
a
„ Abia după câte- -vă minute fa în stare ssă es: prime. simţirile de care inima i era coprinsă :

Se

=— Daca atâta bucuriă ne umple sufletulii aci i
.. pe pâmântă, cândi revedemii fiinţele ce ne suntii .
- scumpe, câtii: de mare trebuie să fă bucuria ce
vomii simţi o- dată n-ceru, “unde vomil. reved a„tâtea dragi fiinţe, a câror perdere o. plângemii în
mia.
Ta
Da
“ Dupăia aceea, fără a se mai gândi ia sotnii, pe- | n
“arecură cu toţii împrejurulă unei: modeste mesuţe .

acea n6pte plină de fericire. Bătrânul. Simioni
„cu soţia lui luară, şi ei parte” la bucuria 6speţilor.
“A doua di diminâţa, le veni uni nuoi „05pe, a |
cela care contribuise în urmă, la.reg ăsirea, şi adu- -

narea “membrilor risipiţi ai acestei virtudse fami-. -..
1ii. Saridu adusen casă colivia cu merloiul, spre
marea mulţămire a lui Scarlatu, căruia/i scăpase
„pe cându namă-sa fusese bolnavă: -. |
p-

pg
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o:

iN Atunci tatălu povesti cum merloiuliă ajunsese |
-“pân6 la, dânşii, cum îli cumpărase şi, după cânteculi lui, fusese condusă să descopere loculii unde -

seretrăseseră şi, în fine, ce păţise şi dânsulu pân'a" tunci. Cu toţii remaseră mişcaţi la descrierea amă- îi nuntelor spăimântătâre şi interesante ale închis6-

„ii din Cozia, ale focului şi pribegirii pe malurile

- Oltului, ale tuturor. suferințelor râbdate.. Apoi, .
„ rădicându mânile spre ceri, Radu giso cu Tecuno-scinţă:

e

-

.

— Dumnegeule ali iubirii şi ali bunătăţii, &nsăşi voinţa ta a--tot--putinte a veghiati asupră-ne -.

ŞI

plănuită tote împrejurările, ca-să ducă

ne- -

„morocirile. nâstre la uni capătii atâtii de ferice!
Tu--ai alesii, ca, ângeri, 0 nevinovată .păsărică,
spre a.ne face mai curândi cunoscutii, în ce colț “ală pământului locuiaii fiinţele ce căutamă. Fără,
N

':0 răpede întâlnire amu fi muriti de mâhnire; unii

*

întrto parte, alţii într” alta, lipsiţi de mân gâierea, *

„de a mai trăi o di împreună.

a

A

LS Scarlatu nu se arctă maiu puţină recurioscătoră,
„către dumnegeii.
„— Ce ideie fericită ami avuti ei, dize. elă,
să "nvăţu merloiuli chiar aria imnului ce tata com-

pusese pentru Ana şi pentru mine! Pe cândi âns&

“erâmti tristă de perderea drăgălaşei pasări, numi

-

_

p.

2

MERLOIULU
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p.

trecea, câtuşi de. puţini prin minte că bunuli
dumnedeii mi-o lua pentru ca, printr'Ensa, să, poti
regăsi pe tata, şi pe soră- mea. De aci se pote vede

cun, dintro mică nenorocire; dumnedeii face- să
nască, cele mai însemnate fericiri pentr men,
— Ai dreptate, dragulu mei, răspunse muma,

- Dumnegeii ne-a făcut să perdemii averea şi po„siţiunea,; ca, să, câstigămii bunuri cu, miulti mai trainice şi mai preţise: amii deplină încredere că, „nenorocirile, care aii cădutii asupră- ne, ne- ai în-tărită în virtute, care e mai scumpă, de câtu tote

avuţiele şi plăcerile lumii. Pe lângă aceştea, nu e
de mirare ca, bunului dumnedeii să ne înapoieze o.
dată şi averile ce-ami “perdutii, precumii. ţiaa îna-

-poiati ţie merloiultă.:
i
Păstorulă, pe care. Scarlatii il tiămisese în:

cântarea, pasării scăpate şi care, după ce-o prin„sese, în locii so aducă” înapoi, o vânduse unui
„„păs&rarii,

rămase îmărmuriti: cândi . preotulu,

” chiemându'lii la sine, îli mustră, şi'i spuse cun
. &nsuşi merloiul a îi dedese: pe faţă, viclenia, | cum ;
. fusese ră&scumpăratiă de la unii: străină şi adusi iai
în acelaşi loci. ”
— În totă, vi6ţa nu voii mai săverşi 0-o aseme- pa”
„nea faptă necuviinojosă,- r&spunse el plângendii:
şi cu inima strivită de mâhnire. Acum vădi şi ei .

o 54
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-

că, ori--câtii-a„ami ascunde o faptă TE, curând sait
mai târqiă totu se dă pe faţă, . a:
.
Familia Isvoranilor, cu! puţinele midlâce ce a-

- vea, se hotări să petrecă irna în 'Transilvania,.
„. dincolo de 'Turnu- roşu, până să se Jinistescă sta-.
rea turburată a trebilor din ţeră Ei stăruiră de
- Sandu:să rămână cu denşii, fiindu le de celu mai
mare ajutori.

a

-

Tubitulii merloiii, “care le devenise atâtia de
- scumpi, fu pusti totii unde se aflase: mai "nainte.
„dea scăpa. Scarlatii, şi Ana îngrijiati de densultt
cu mare Juare- -a-“minte. De şi. timpulii. era, forte
urâtu,

ei îi aduceau: tot. A6- -una

de mers şi verdâţă.

seminţe, feliore,

Adesea, în qileje senine de -

iernă,. ecându . familia, era totă “împrejurulii. focului şi privia pe ferestră, câmpia albită de nene, întinsele păduri de bragi îhcăreaţi de chidă, vOrtejurile, de fulgi legănaţi pe aripele: vânturilor, pă'sărica “părea că 16 presimte cugetarea Şi se. unia, „cu: denşii, întonândii aria, lor fivorită.
aa
“Atunci” părinţii şi copiii cântat cu toţii laude
cerului, potriviti cu simţimintele şi posiţiunea, lor

“de față; 6r. mai în urmă, când se aflau. în îm"prejurări înîntristătâre saii durergse, îndată .ce mer-'
„loiulii îşi repeta, aria, pe care măi tot-de- -una o.
„termina

prin resunătore şi voiăse

intorsătari
=

de ..

a

Ci

MERLOIULĂ

tonuri, linistea, le “renăscea, în inimi, şii £ast- fel
„simţiai în fiă-care di o nouă. uşurare.
-— Să avemu încredere, qieâa tatălă, s! avemnă încredere în dumnedeii,

care prin mica, păsărică

d.

„ne- -a ajutati într'uni chip: atâtii de minunati, a
veghiatu, pân'acum asupră-ne cu iubire de adeverati părinte şiş nu ne va părăsi nici pe viitori.
Da,
dicea,, moşii Sandu, “şi ei credii totii - .:
aşa. “ Privindu s&rmanele. păsărele, c6 sboră, îm-:
prejuruli ferestrelor nâstre, cândi totulii e acoperitil de zăpadă şi coprinsti de geri spăimântători, mi-aducii a-minte cuvintele “din sânta evan-

eliă: „priviţi pastrile cerului, ale nici sâmenă,
„„. măcă, seceră, nici adună, în grânare, şi cu tote a:

7

- stea tatălă vostru celi din ceruri le hrănesce. Aă

"= nu

sunteţi toi mai pre susi de densele? “ Însă.

. cândi mă uiti la merloiulii &sta şi cugetii la bu-

- cutia, ce ne- a adusă, atunci frumâsele cuvinte ale
evangeliei mă facii să mă închinii puterii Domnu- Ra
işi

să, nu perdu încrederea, ori-câtă de

rău

„„ arii merge lucrurile, ori-câtii- de aspre arii î în
cercările la gare ceruli ne-arii mai. supune; căci.
cine îngrijesce de plăpândele păsăreleşi le dă ce..
„le trebuie, nu' pote să uite pe cei-ce nu'şi Derdă |
„ Cumpetuți, ci stâruiescii în fâptuirea binelui.

„Cronica spune că familia Isvoranuli, după încă,
â
,
a.

„ALERLONULO

„ună ani i de neajunsuri şi suferinţe; avu fericirea
“să 'se întorcă în ţeră, unde tatăli îşi “redobândi
- bunurile şi rangălii, devenindu iicrăşi stimatu şi a- „vutii, Acum ei: îşi putură proba recunoscinţa, către cei-ce, în dile de restriste, li. se ar&taseră, cre-

„dincioşi, ca bunului Sandu, ca, fratele lui pescarulă

de”pe malurile Oltului, ca Simionii mocanuli,
„întruni cuvânti către toţi câţi le dedeseră, semne
. de adevtrată imbire,

a

.

|

î (Mica)
La anuli 1702, într'o gi âi- Iuliu, spre -s6ră, i
unii mare numeri de cetăţeni se primblaiă pe stra- __dele şi prin grădinile publice ale Cernăuţilor, Căl-,
“dura în acea di fusese nesuferită, şi toţi păreâi -“împinşi de dorinţa da *se recrea, 1a dulcea, adiere
„a unui 'vântişorii, care începuse a Tăcori atmosfera... Ni
E

i

Cu tote astea; nuori de plâiă: se înălţat pe ceri, aa
„ca nisce munţi, ameninţândii: din. minută în pii*. muti să se spargă'n torente. În adevăr, oraşului” -fu îndată, inundatii de una din acele ploi Tăpedi,
care nu mai lasă cui-va timpulă să'şi
Şi alcgă adă- -

„postire,

i

- Atunci trei tineri, care. se primblaiă pe strade, 'se simţiră destulti de fericiţi, cândi găsiră uni re-

. fagiă în biblioteca Statului, înţesată, de lume din j
: „causa, ploii. În loci da urma esemplulii celor-

gi
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l-alţi, adică, de: alua vre-o carte: sai yr'unt i diariă |
ca să citâscă, începură, a convorbi întruni mod
atâta de sgoinotosi, că. toți cei de faţă, îndrep--..

tară, spre dânşii căutături de nemulţămire pentru
. acestă necuviincidsă, purtare, „
a
Cu tâte astea, numai unul dintre cititori- nu
dedese: âncă. nici. unii semnii de. desaprobare în
| contră. le, de şi cei trei amici, eraii. forte aprope.
ei dânsuli şi presinţă Jor i-ară fi putiută aduce şi

- mai mare neplăcere, O carte forte voluminășă sta, >
“deschisă înainte! i pe m6să, şi nu'şi rădica ochii de
„pe dânsa, de. câtu numai cândii lua notițe pe uni-

caiet de chârtiă.

-

a

„Acesti tenără, era ca de trei-deci de: ani, «cu
„fisură Jiniştită. şi. cugetătâre, cu fruntea imare şi ri
scosă, afară, ale cărei încreţituri premature îînve- i
„ deraii o vi6ţă muncităre, nobilă aplicaţiune a ma'relor. “inteligințe.. Înfăţişarea. lui. era distinsă, şi:

avea unii ce caracteristici. Cu tote. astea vest- minteleii de şi dintr'o materiă forte bună, erat o:
destulă de. simplă, de. colâre închisă şi e '0 tăie-.
tură cuviincidsă, ! II
N
„Din cândă în când, îşI lăsa lucrulă: spre ase
aa cugetării,. şi câte-o- -dată i-se vedea, în. ochi
- acea, vioiciune, care 'vădesce unii sufietii înflăcă-,
„Tati şi energicii ; îndată ânsă îi lăsa în josti cu:

„ modestiă, relui ându' şi.I-seriositatea naturală.

- N
..i

DS
4
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|

“Esteriorulă ji se deosibia, cua totulii dc ali ces
lor trei, “tineri, care nu încetat: d'a face Jarmă Şi
“da ride, fără -să se turbure întru nimici 'de mur-,

„murele

celor de faţă. Fisionomia: lor aprinsă le-.

descaperia marea . străbălare şi intemperanţă în
“ale vieţei, cu tâte că, după termeni ce întrebuin-:

de naltă condi- |

ţau în vorbire, se vedea «că unt
-ţiune! “socială. aa

:

Unulii dintr'€enşii, Pauli, ccare întrecea pe:
cei] alţi prin presenţaii de: spiritii,- -arurica mereii” .
pe sub. ascunsti câte-o căutătură asupra necuno-:
N scutului. şi îşi - muşca Vuzele de supărare, vă,

5

„i dendii. că vorbele lui de” spiritii nu produceati...
Apoi, voindă cu ori 'ce:
nici unii efectii. asupră'i,
= preț săi atragă atențiunea, se plecă, puţinii că- Si
tre densulii şii. dise
IN
DOE
|
— Se vede, domnule, că acestă scriere este pr6 N
E N interesanță, de

Gre- ce: te-a; absonbiti

cu totuli, :

- Acâstă, întrebare, adres ată cu: unii tonti imper-:

tinentii, nu primi pică unii r&spunsti. Totii'sângele: lui Pauli i i-st rădicâ?n faţă, mai alesii cândi sur-:".
prinse pe buzele amicilor lui unit zâmbetii cam
- :batjocoritoriă.
|
Mi
o — MG prindii pe “calul meti: celii Toibă: „dise"unul din ei, că nu vei pute sodte o singură vorbă.
„din gura unui omi atâtii de nepăsător.
op

m

i

d

Da

Dă

.

a

7
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„Atunci Pauli adause ::

— Nu Sarii pută să "te dai „maj lă «o parte,
domnule? MS" incomodezi!
“ŞI îşi împinse scaunulii cuperie
ani ală
: mecunoscutului. ui
o
Axul ondrea să “is spunii că mă incomodezi!

- | "repetă el cu toni. şi mai provocătorii:

|

-

Străinulă, rădicândă capul, îşi aţinti privirea,

spre Pauli, care v&du în: fisionomia lui mai
multă,

| compătimire de câti mâniă, Înturiatiă peste
m&sură de atâta moderaţiune, pe care o luâ, drep
ti
dispreţ, îşi apesâ cu r&utate cotulii pe
umerali

necunoscutului:. Acesta 'se rădicâă îndată, spre
a -

"se retrage, dar în mişcarea ce făcuse, clătinându
- îi.

„se mesa, ecălimările de- „care se servise se
Yărsară

E

pe hainele lui Pauilă, :

— Daca voiai să "ţi răsbuni pe mine, strig
ă.
Pauli înaintândă palidi de mâniă, către
dânsulă,...

“ai fi putută să "ţi alegi uni altui miglocă mai
no.
bilu,--6r nu-o grosoiană,. şi nedemnă, nsna
tă, pe
” “care nu voit suferi-o:,,
Aa
Amicii lui, vedendu că lucrurile icti o faţă
atât
de seri6să, îlă opriră şi se încercară ali
potoli,

ânsă, elu îi respinse cu asprime,
— “Domnule, qdise atunci necunoscutulii
cu tonă
linistiti (de şi se vedea dre care turburare
pe faţa,

-

i
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lui). primiesce scusele: mele pentră acâstă, întem- plaresivită fără voia mea, Câtu pentru vorba, „in- sultă“ , pe care-o pronunţâşi, mi se pare că, daca:
unul din doui a fostă insultat, „acela, nu esti _ “ dumnea-ta, ci ei,.
|
ŞI căutătura'i pătrundătore părâa că, voiesce &:
- “citi. în consciința lui: Pauli, ecare trebui săşi a-

„dune tote puterile, spre ontâmpina acea, căutătură, fără, să'şi perdă cumpâtuli. Fiindiu că mersese ânsă pr6 departe, acum nu se mai- “putea ă
“retrage, Pe lângă acesta, simțindu-se: umilit de.
dă superioritatea necunoscutului- asupră! i furia, lui

- ajunse la culme, şi strigă: E

-

— Domnule, stăruiescii a susţine că, ei sunt | |
„celi insultatii - și nu'mă voit mulţămi numai
1
cu

"simple scuse,

"

n

— Cu tâte astea, nu “i poti da, altă, satisfac- .
"țiune: Ne cajunsulii de care te plângi, a fostii in-“ xoluntarii, cum mai spusel. Nu i e de ajunsi, îi
atâtu?.
—
Şi ei îţi repetii că reparaţiunea ni. este iîn- :
destulătăre: m'ai atacati în ondrea nea, printr” o

insultă

indirectă, şşi afacerea nu se pote

de câtii cu armele,

-.

regula

_ — Bă nu mă bati în duct. ea
"— Atunci esti unii mişelu!

|

|

Ei
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a

-
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Necunoscutulii îngălbeni. Frumosele trăsuri ale
“feței Iu. se schimbară îîn modă învederatii. Mar- turii acestei: scene, se asceptai acum să audă e-şindu'i i din gură espresiunile unei mânii îndelung
stăpânite, dar r&maseră, uiiniţi, cândii îlu vădură _

-că'şi. apasă, mâna, pe peptii, spre a'şi mai: domoli |
. bătăiele. inimei, şi că dice provocatoruliii cu voce
miscată, ânsă dulce: ....
— M'ai insultatiă forte srei, dar facă cărti
NE să “ poţi ierta şi dumnsta ensuţi acâstă greşeli,

"2

-0Um ţi-o ierti eu! --.
Sa
"Apoi, făcându'şi drumiă prin miilţime, dispăru..
- “Surisulii de triumfii, ce se resfăţa, pe buzele ui Pauli, se stinse la ultinele cuvinte ale' necu-,
5 noscutului, 6r cândă îl perdu din. vedere, rămase
îmărmuriti cu ambii :sei amici, carenu sciui “daca, |

“trebuia 'să/lu felicite sau să'lu plângă de victoria
„lui; atâtă de răpede fusese schimbarea ce se pro” „dusese într'ânsulii.
De unde provenia ore acea super ioritate „pe care

„i-o insuflase omulii ce suferise a, fi tractati ca mi-

„gel, fără să arate celui mai micii semniide supă-

„xare?.. A. nusav6 curagiii
era o'crimă neiertată
pentru Pauli, şi cu tâte asiea o presimţire ascunsă.si. i unii -sufietii nobilii
„îl făcea să vegă îîn străin

or
demni; unulii din. acei bărbaţi aleşi, de a cărIe

te mândru.
„stimă se site cine- va for

Ie
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„Daca nm arii f argtati atâtă puţinătate ds: su.
et, cugeta Pauli, daca acestă, calitate -umilitâre nu ne- ari deosebi, cu câtă, bucuriă m'aşi duce săi spuni că” primescii, iertarea, care'mi este

“torte necesară pentru liniştea, consciinţei, căci în
-deşertă. aşi cerea, să'mi ascundii vinovăția! Celui
- puţini. acestă, faptă | nesocotită mă va -vindeca:
pentru toț- d6-una de marele defeotii ali înterape-.
rânţel.

Da

+

Însuşirile ce Pauli” aveă, de la natură, şi pe care .
e perfecţionase printr” o bună, educaţiune, fuse„seră mai multui”năbuşite, de câtii nimioite, prin- i
470

„

vi6ţă uşuratică, şi desordonaţă. -

Deşpărţindu-se de amicii lui'lă uşa bibliotecei, SE

"apucă, pe o stradă şi, pe nesimţite, ajunse într'o

suburbe retrasă şi întunecâsă. Cufundatu în cugetări şi fără, scopă. dăterminată, mergea cu pâşi Tă„"pedi,: ne mai uitându- -se împrejuri ; nu putu: dar.

-Să î6 s6ma că uni făcătoră-de- Tele la urmăria,
intruna,.

|

N

.

DN

:

Da

'Pelharulii se apropiă de densuli şi li întregi,

ice oră este..

-

— Epre întinericiă, răspunse Paul, ca să mă,
it Ja cesornici, dar credii că suni aprope.
“eee: ore.
Abia terminase aceste cuvinte, cândii Ve o-dată

64...

_.
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unii braţă nervosi îlă apucă de gtitii. Pălăriaîi
“cădu jos şi eli r&mase ameţitiide multele: lovi- - turi ce primi” n capu.
|
o
Băriţi! “Hoţulii.. mă ucide... strigi elă.
“Atunci o luptă inegală se încinse între dânsulă
- şi telhari, căci se mai-ivise âncă unulu. Orolo” giulu lu răpiseră şşi acum erati săi i€ şi punga.
— Să sferşimti cu dânsulă! dise unuli din
hoţi Țipetele lui o să ne pârdă!
„ȘI W o-dată unu cuţită fu îndreptati spre pep“tul lui Paul. Eli se credea perduti, cândi:.
2

din: fericire

scăpă, printr'uună ajutori cu totulu, î

E measceptatii»

E

i

Uni trecătorii, care purta bastonii cu şişi, nă-văl asupra, tâlharilor şi, fiind că mişelia, înso- ţesce măi tot-ds-una crima, îi puse îndată pe fugă.

- Îi curgea ânsă sângele, fiindu că fusese răniții la...
câstă.
- .
— “îşi piulţămescti, tinere generosi, dise Pauli

strângânduti mâna, cu' căldură; ţi-ai espusi viţa, .
spre. a mi-o scăpa pe a mea... Spune'mi cum țiaşi pute arsta

bine-facere ?
—

recunoscința,

pentru o asemenea,

,

-

Lui dumnedei se cuvine să'i arăţi recuno-

scinţa, căci eu .amă fostii. numai
voinţei lui divine...

instrumentulti

-

o

+
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“La iudulă acestei voci, Paiulii iîşii aţinti privirea |
spre densulă, dicându îîn sineşi : „nerodi ce-am |. _.
fostă! ! ÎNă tractamu de mişeli l,k
|
— “ Doninule, urmă, ei întoreându- -se câtre
străinii, care şi dânsuliă îlă recunoscuse, nedemna
“niea purtare; către domnia-ta, şi înalta'ţi g6nero-

sitate îmi rădică ori-ce midlocii de îndreptare: . i
“i înlocuindit injuria; prin iertare, aretându'mi în ce.
.
„ „constâ,. adevăratul curagii, ai făcutii- să” mi fiă
“Tuşine de mine. Cu

tote. astea, îţi „mulţuamescii

-

de lecţiune, încredinţatia fiiadu că ea nu mi-se va.

“mai sferge din minte.
„—

-

-

.

|

Sănu mai vorbimii despre trecuti, „răspunse.

necunoscutulii cu blândețe: nu « greşclă, care să

nu se spele printr'o adevărată, căință, Rua-pur:

tare ce credi ccă ai să'ţi impuţi către mine înceteză,
“îndată c6-o mârturisesci: cu atâta sinceritate.

-— Suntai fericitii că'mi dai iertarea ce "ți ceru !
dise: Pauli luându'i mâna. Atât la bibliotecă,
câtii şi în acestă ocasiune, ai doveditii că genero_ sitâtea îţă- este înăscută.. Întru câtiu'm& privesce, Si
„daca n ami nici unti drepti la stima, dumitale,
crede câli puţini că sciu apreţui şşi onora virtutea. |

Cu totulii mişcatii, Pauli înainta, cu necunoscu- “
tulii. care” scăpase vicţa, fâr'a băga, de Ssemă că, .

- schimbase stpada ce'lii ducea la locui
lui.nţa
Poemai 2
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cândii se oprirăînaintea. unei case din Strada- mare îşi recunoscu er Orea. Înaiute-eensă d'a se desîi părți de dânsulii, îi ceru voiă, să. vină a doua. di
"sălii visiteze. E

Sa

N

Dumnea: tan scii că ai să urci mai inulte :

„scări

până s' ajungi: la modesta

mea, locuinţă! îi

-“respunse el suridendă. -

Da

7 — Nu face nimicii ! dise Pauli, veseli de îm- i
„1
: prejurarea că teneruliă era săraci, pe când den
suli, ca avută, putea. să'i arete

recunosoinţa, şi

Sia

| prin midlâce materiale.
| “

Încântatăt de acestă, descoperire şşii de tugeta-

rea ce ea îi însufiase, voi să'şi i€ sera- bună de la |

*

densulă. În mobhentuli acela, Pauli observă, la
ii lumina, lampi. din. stradă, că- necunoseutulii era.

forte galbeni şi cu vestmintele pline de sânge.
„..— Precum vădii, esti rănită ! Atunci fii bunit -- şbmi dă braţul. pân6. la dumnea- ta:

fă mi, te

. rosii, acestă plăcere. _
a
| „ Ajungendii amândoui în camera tenărului, a
„cesta, se: aşedă, pe scaunii, căci rana, de şiuşsră, ă

Ii secase tu totulii puterile. Pauli, spăimentati;;
sură clopoțelulii . de pe mssă, şi numai- -de- -câtii
“unit: bățrâni d'o. înfăţişare plăcută se arătă pe
| pragulii uşei, 'ce rămăsese deschisă.
a
- "— Ce este ? strigă el alergândii câtre tenără..

“Cine te- a adusii în „acestă stare?

|

ADEVELAȚULE CERĂRIE e
Apoi îndreptă' spre Pauli o privire întrebătâre ::
-.— Tinistesce-te, bunul mei amici, răspunse e
tânărulă. E numai o sgârietură, "Uite...

Şi voi să'şi. desfacă, hainele, dar nu. putu, din
„causa marei slăbiciuni, de care fu coprinsii.;

a

— Cum numai o sgârietură.! dise bătrânul î
ă “uitându- se la rană. Bine: spuneami €ei că, 0 dată aa
aisă adi îîn vr'o cursă, de vei mai “umbla nâptea ,

"> singurii prin acele locuri retrase, care suntii ade- -..
„vărate visuini de ucigași... De ce nuxvrei să te în- soţescii ei, de ce ţii să faci binele îîn seoretii, ca ao
să nu mai scie nimeni ? Te. „temi să nu pui în pe- “riculă vicţa unui bătrâni şi credinciosii servitorii
„ca mine, 0 vicţă care nu mai e.de nici uni fo:
1osi!.. O. dumnedeule, cum curge sângele!.. Ce - :
copilii neascultătorii, domnule! Tramii ţinutii âncă
„de mititeli în braţe; eli face totă bucuria cărunteţelor mele, şi totuşi crede că tiu mi-aşi da bucur. |
rosii vista ca să, i-o scapii pe a sa!
o
În timpulii acestei voorbiri, bătrânul rupea” Tă-

“pede fâşii de- - pânză, cu care lega râna
1
; apoi ! îi. trecă templele cu oțetiu.
— Pentru dumnedeii, domnule, respiinde 1unui:
devotatii. servitorii, sspuneti că, vrei să vieţuiesci pentru densulii, că nu

ricule...

-

te vei mai espune 12 pe

|
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— Să duci vr “uni mcdiciă 2$ dise Paun, care
: - nu'şi: putea, opri Iacrările, din causa, remuşcări

şi compătimirii.

E

— Nu, este de, prisosă, dise râzitulă desoli-

îi dendă” ochii. M& simti mai biue..
e
Apoi adause,: apucândui mâna bâtrânului:.
— Nu te teme. O: nopte va fi de ajunsi. ca,
să mi redobândescii puterile: mâine voiii fi bine !
— Şatunci te xei gândi la alte imprudenţe !îşi spuiit îns curati că, daca, yei mai duce o astfeli de viţă, voii însciiriţa pe măria- sa băn6sa,
E mătuşă dumitale, care te iubesce ca pe unii fiii, “dar: câre. atunci

negreşitii

că te va desmoşteni,

bindiă că starea dumitale peste ui

va, î Tisi-

“ca să, vii în ajutorulii săraacilor, pe care i numesci

“fraţii dumitale,şi ast. felii vorii muri de fome!.
Nu! .. în deşertii îmi faci semne, urmă bătrânulti,

"care. s'aprindea din .ce în ce. Nu. voiii tăcc, ca,
“meritată pedâpsă, pentru nelinistea, ce'mi aduci măi

în tâte dilele. Da, domnule ! dise elii adresându-

„se din nou către Pauli. Stăpânu- -meii, pe care'lă
- vedi ocuindii în aceste. cămerute, are unii veniti
“de două'sute mii lei pe anii, şi.. scii cum îli între-

-vuințeză?. Ca să hrănâscă familii nenorocite, pe
căre dumnedeii scie unde le mai găsesce. Ba

ară

:
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. fii în, stare să se ipsescă șiş de cele necesare, daca,

m aşi lua ei in&suri ca să mai economisescii câte
ceva

din sumele

ce mi trecă, prin mână ; "căci, La

fiindu'i peste putinţă să se ducă, pretutindeni, e
| nevoiti une-ori să m& însărcineze şi pe mine. cu
împărțirea milelor ce face. E adevărată ca ajunsi
- să fiă bine- cuv entarea scăpătaţilor şi mândria, fa.
E “miliei, dar.. stă ce i-se întemplă după, urma; atâ- îi
„A
Ra
tor bunătăţi.. .„ Bătrânulii, învirisii de: emoţiune, îşi sterse la- .. crăimile; ; âis& nu s'ară fi opriti aci, daca tenărulii, ,
„care'şi mai recăpătase simțirile, nu i-ar fi ficută

| „ „semnii să tacă,

-*

a

Între acestea, Pauli era, în prada unti. curu: |

Tări nespuse: : îi tremura totii corpulii şi lacrămile'i
- curgeau şiroie pe faţă. În cele din urmă, ne mai. .*
“putându-se stăpâni, apucă mâna, - rănitului şi 0 /
|
- duse cu respecti :la, Vuzele sale, -

„—

Iârtă-mă, te rogu!, dise el. Îţi - mai cerii -

încă, o dată iertare, căci alt-feltt simţi c'aşi duce
o viţă nefericită; fii. ânsă buri de'mi spune. de

unde'ţi vine atâta, virtute ?.Penărulii îîşi înălţă privirile: către cerii, lăsân-

„du-le apoi cu: umilinţă îîn josă.

„— Ri bine, dise Pauli, voit împlini şi ei voînţa aceluiaşi domnii. De acum înainte, mnă l6ptdă
LED
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„de tote: rătăcirile. Dumnea- ta îmi veci f conducătoruli şi niă vei: îndrepta pe calea cea, bună. Pro: mite” mi că vei consimţi să devii amiculii, fratele îi
Meli...

=

- Dreptui

II

-

-

râspunsă, „tântrulă îi intinse mana,

i Pauli s6 aruncă,în braţele lui. .

Da

de

BISBRICUȚA DIN PĂDURE. . -

| „Călttorulă.

|

- Costinti Milea, teneria frumosi, voii, “plini 3
: de. sânătate şi de putere, învățase carte şi de micii i
înbrăţişase meseria de clopotarii: ccăl&torise pe la: Dai
Sibiiil-şi. Braşovii, spre a se perfecționa întrânsa, .
“purtânău- se pretutindeni cu multă onore şi ânțe-.. -

lepeiune.:
Îmbrăcatii cuviinciosti, c'o traista de: ijetinde
în spinare şi c'unu toiagu de cornii în mână, câlă- SEI
“-torindă pe lângă întinsele păduri de pe valea Mo-:: :
> trului, la o cotitură se depărtă de drumul mare...
Si se răttci cu totul: Multă umblă în susti şi în

- josii, nesciindi cum să mai 6să din pădure. De:
şi sorele era abia pe la amâdi, totuşi Costinii începuse a perde ori-ce speranţă d'a găsi altii adă- m
i posti peste nopte, afară de arborii stufoşi prin= .. „tre care. s6 rătăcise. D' 'Q- dată, însă zări, la Ore-: pi
care depărtare, vârful unei biseric: uţe de demni,

179
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a cârei crueo din turlă 6 luminat

N

ia)

radele. vii ale

s6relui. Îndreptându'şi paşii întracolo, dete deo |
“potecă şşi merse pe densa, pen "ajunse la bisericuţa.
de pe culmea; unui truinosi. dealii, cei părea că
să
„se'află în midloculi pădurii...|
"Pătă-seii îi dedese

aceste consilii inţelepte:

„fătul mei, de câte-ori te- ori ierta împrejură„rile, nu trece nici-o: dată pe dinaintea unei bise-.
„zici. deschise, fără să intri într'Ensa, câci efăcută
ca'să te închini ziditorului nostru. De ce să nu a Să
|„înalţi sufletulii către dumnedeii şşi să nu pre-mă- ă

resci pe celii mai mare bine-făcătorii alu omenirii ?
“Pe d'âltă parte, adesea vei afla, acolo sait vr'0 ie6nă,
sai vrunii altu Jucru maiestr itu, a cărui vedere

„pote să, "ţi facă, plăcere şşi să'ţi atingă inima ; ori

“pote . că vei citi nescari-va, lespedi de petră sati |
cărţi, care'ţi vorii da mângâiere şşi curasiti, te vori . .
întări în virtute şi te voru înviveţa să ţi înfreneză

e

patimile.“ =

3

- Costin; aducându's şi a „minte de aceste înțelepte
îndemnuri, intră în Visericuţă, a cărei uşă o găsi!

deschisă. Bolta'i - tăcută, păreţi”i mucediţi de u- - medelă, ferestrele": înguste, îl făcură să credă
că, -era zidită, din "vechime. „Adânca

liniste, “ce

„domnia în acesti locu, îi însuflă unii respecti re=.

“igiosil. Îşi puse dar traista şi: toiag ulii într” unii 4

;

a
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eclți, iugenuohiă lângă

4
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.

uşă şi i dise câte-va ru-

găciuni. . +
Pân a nu “pleca, înaintâ,. către. altarii ca, sări

x6dă mai d'aprâpe Icrarea, şi sfinteleiic6ne. îne-..
: grite de vreme. Atunci zări, pe uni iconostasti din:
faţa altarului, o cârticică de rugăciuni, care atrase
„ Iarea-a-iminte : cartea era legată cu pele roşiă şi
“cu chenaruri, câre o--dinidră;. fuseseră

poleite pe

“margine. Deschid&ndo, rămase îmărmuritii de mi-

"Tare, cândi pe: cea d'ântâiu faţă îşi vădu numele

„scrisii. chiar de mâna sa. La începutii, i-se pâr u
„că viseză: nu'i venia, să se încregă câtuşi de „Du- Sa

“ ținti ochilor; “În fruntea, cărţii. era o-icnă , frum6să, care în- .

ăţişia pe. Jisus- Ohristosii bine-cuv entândii o câtă, .
„de copii, de care era înconjuratii. Răsfoind'o apoi..
cu Wâmănuntulă, cunoscu tâte rugăGiunile ce co-. E
“prindea: „Da, da, îşi dise elu-cu mirare; cârti- .. |
"cica asta.-a fostii a mea, 0- dinidră ; numele Pamu .. :
seristi cu mâna mea, că aşa scriamit eii cândi înNătainii la Seslă; dar.. cum -s'a, întemplatii Șă, a-jungă ea, în acestă bisericuţă din migloculi 1unei .
„păduri nestrăbătute ?2.Mii de amintiri din copilăriă Î-s6 desceptară
“atunci în sufletii. Dorinţa .de a şi revede familia,
„ începu, ai coprinde, şşi Iacrămi de înduioşare |îi.
4

ga

DISERICCȚA DIN văDtRE

a

Pai

NE “curseră din ochi: „O domine a-tot putinte, dise
„elă îngenuchiândă la picidrele iconostasului unde
| găsise cartea, ce buni părinţi îmi dedeseşi, ce fe. ficire

gustamii eii şi soră-mea

altă-dată în casa,

= părintescă! Câtu eramii de veseli, când mana.
“nostră,; dulce şi iubitâre, 'şedândii înaintea, mIes- E
cidrei de lucru, me. vorbia despre tine şi despre dumnedeescu' ți fiiu;. cându bunulti şi scumpulă
:mostru tată, după ce se 'ntorcea,. S6ra: a-casă,. ne.

E

„

spunea, mulţiine de basme şi istoridre instructixe, E
care ne însuflau, plăcerea de: virtute ; cândi ci şi .
- surigra, mea ne'jucami în grădină, sau ne făceamt.
de
!
lucru cu Aorile şi legumile, ceea ce aducea a“tata mulţumire: părinţilor nostri... Unde Suntă a
„cele tinipuri fericite ; ;- 068 ai făcuti ele?.. E a-

tâta; timpă-de “cândii r&sboiulii cu “Puroii

ne-a

“pustiitii ţera şi ne-a, “împrăstiatu pe toţi
.. D'a- - Msi tâta timpi mama a murit în sărăciă, şi mâna i
“- bine-cuvântată, .care'mi dete acestă cărticică, Sa
- prefăcută în pulberea, mormântului. . D "atâţia, ani -

n'amii: mai: “pututi afla, nimici. despre bunul meii
tată]. Pote că mâbhnirea şi disperarea. îl: vori fi -. |

îmbrâncită şi pe densulă, mai "nainte de timpu, în.

mormenţii.. Der

biâta, - soră-mea, unde-o

Mai vieţuiesce sre? Unde

fi ea? .

şi în ce stare s'0 fia-

- anQii?, , Depârtaţi de toţi aii familiei, eii măgi
EN

e.

VISEAICEȚA DE

PĂDURE .

8. o

- "seşii adi cu totulă singuri pe lume, Numai tu, o.
- domne, de alu cărui: ochiu nimici nu se pote ascunde, numai: tu scii daca tata şi sorăĂ- niea, se află
, încă n visţă. ŞŞi chiar de n'arii mai trăi de câtit
„una: dir - aceste. două scumpe . fiinţe, fă” astfel
cum să ne-regăsimi. Aibi îndurare. de mine şi
ascultă .-Tusa ce tata îţi adresa în minutulit

- despărțirii ; îndeplinesce- urările ce: făcea el pen-.
"tru noi şi-bine cuvântările- ce, plini dencredere:

„în tine; ne dete.cu lacr&milem ochi, cândii me
- Iuarămia giua- “bună unulit de la altul, te

“Fratele şi sora.
“

E

PD

“Costinii, „după ce se rugă ast-felii mai multie. :
„timpă, se sculă făr'a cuteza să is cârticica.. „Cu.
“tote. Ca, fostă a mea, o- -dinidră, nu sciii, îşi dicea..
el, daca poti s'o mai privescii ca a mea astăgi. -

* Nu încape' ndoială că de la fawmiliă ofi ajunsi în
ă"acestă oropsită bisericuţă, că tata o fi dat'o vru.
nui. preotii, vr'unui cântăreții, sai pote c'o fi ui-.

a

tat'o cine-va aici şi va veni s'o icaltă-dată. E dar
bisericei. şi nu „trebuie s'o: furi. A poi, dupe
câte-va minute, se . gândi daca L ari f maiă bine

Ş
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'să ascepte câtă. ya, ca dor, prin acestă, cărtişoră, va:
” dobândi niscari-vă, sciri despre ceea ce']u interesa: .

- Absorbită de mulţimea cugetărilor, luâ cartea,
se. aşegă întruni colții. ali. bisericuţei şi începu
să citescă cu. nespusă, plăcere. Îiinsă abia trecu
„* “ oâte-va foi, cândi o. fată ca de şâpte- spre. -lece ani, .
Su

figura, blândă şi modestă, îmbrăcată curatiii în

' haine negre; intrâîn năuntru, se apropiă de altarii, îi
se. înclinâ, cu adânci respectii şi îngenuchiă. spre a
„aşi face rugăciunile. +0. domue, dise ea uitân-:
: du-se cu. nelinişte; unde 'mi-o-fi cartea, că

n'o

mai vădă unde ami; lăsat? o! - Mai bine să perdiă

|

-ori- -ce, de cât acesții odorii aşa de preţios. * To-

tuşi rămase âncă câte-va. minute'n

genuchi

-

îna-.

- intea icânei din dreptul altarului. şi se rugâ eu.
mare căldură, apoi se sculă şi voi să plece.
"În

minutulii acela, Costiniu îîi eşi înainte cu căr-.
a

| ticica? n mână. Fiindă, că
« nu'lii văduse pen'aci, ea.
E . se speriă d'o-cam- dată; dar. înfăţişarea biândă şi:
sfiosă, a tenărului e) făcu să se liniştâscă: îndată
.

—
Pe semne
tă dise elu. .

Dai

tea

că dumneata: ai uitati 'ccar tea a
5
=

râspuns6 denisa, voisă, vegenai car-

pe.care o credea, perdută. Ba mea: pe. antăia

faţă, e scrisii numele de „Costinii Mihnea « 3

—

Precum Edi ţii multă Ja. densa, Îmi dai

N

|
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-voiă- să te întrebă pentru ce?.. Numele: “tata: de
Costin Mihnea nu mi-e străini: aşi put săţi dai, în acestă privinţă, informaţiuni sigure, daca E

face plăcere.
— -Dac'ai pute, aşi simţi o fericire. nespusă :.
-1ui-e fârte scumpii Costinii Mihnea. Mai mulţi că„lători mi-ati spus că lau întelnitii în diferite lo- - „curi, unii prin Braşoriă, alţii prin nu mai sciu ce -

_-oraşii; dar, din nefericire, arătările lor ai rămasă
deşerte pentru mine. ŞI, fiindu că! “dumniea- ta dică
“călăi cunosci, Să/ţi spunii mai ântâiii Gre-care: a.
m&nunte, ce te vorii: pune! n stare să judică daca
tenărulii, pe careli cunosci, este&nsuşi acela, ali.

- cărui nume se află scrisii p6 cărticica mea... Ascultă- m& dar, rogu- te, că, Aa tetă lumea
“foculu:
Ia

îmi vărsit

-„'Tătă-meii era funcţionarii la 'Tergoviste. Râsboiuli şi năpădirea: ţărei de ostiri străine îl siliră.. -

să, fugă. Chiar Domnul ţărei își perduse tronul .
-»

şi axerea; deci, ne mu putândi face nimicit pen:
tru densuli, starea familiei nostre se găsi d'o- -dată nenorocită. Mama, care: era slabă din fire, ne“ putendu să lupte mai îndel ungii în contra atâtor aspre neajunsuri, muri de mâhnire şi de sărăciă.
Tată-mei simţise printr'acâsta o perdere îndoită:
întâi că, era, lipsiti de: scumpa soţiă, ali doilea,
.

.
/
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că rămăsese cu doui copii mici, eii şi frate mei şi
“mu mai'avea înlesnirea, d'a, câuta, şi- dobândi YTe-0

însărcinare. Înainte. da pleca, vină onesti clopotarii din Tergoviste, fără, copii, avu vunătai

tea, să î6-la dânsulii pe frate-meit ca să] crâscă .

şi sălii înveţe meseria, lui. Tata primi bucurosi.
propunerea şi, dupe câte-va dile, plecâ, împreună
cu mine. “Călătorirămii vre-o trei-patru dile, mer-

o

serâimii. departe, departe, fără ca tata să'şi potă
găsi” vre-o

ocupaţiune. Frami atâtii. de. mică,

că nu'mi mai aducii aminte
“ilor şi satelor prin care ami
„gemii, ca din întâmplare, pe
tunci,. Mo-dată tata cădu

numele apelor, muntrecuti, până s'ajunmalului Motrului. Agrăi bolnavi şi muri

după câte-va dile. Ca copilă de vr'o şese ani,nu
eramit în stare să'mi dai sema despre tstă greu“tatea.perderii suferite. O văduvă avută, şi ndură-

tre, avândii 'compătimire de mine, m6 luă Ia
Ansa. Sunţii acum (dece ani de cândă ami perdutii pe tata şi de cândii despre frate-meii n'am

mai aflatu nimici. Chiar în prediua morţii, sermanulă meu pârinte, simţindă că n'o să mai
scape, rugă căldurosi pe gasda unde ne aflamii
„să însciinţeze pe. frate-meii despre mortea şi
ultimele lui bine- cuvântări, să înduplice pe binefăcătorul clopotari wi i ține locii de tată, acum

ME

Î

i
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Ă

când. Teinân6a orfani, “Voise « săi “seri. “chiar

„densulă,
: semna,

dar.. mânile”i slăbite nu putueră: în :

pe

o: bucată, de chârtiă,

de :câtii nu-

| „mele oraşului 'Tergoviste. şi p'?“ali elopotarulti, la
- - <are'se afla, frate- meit. Din nefericire, chârtia sa

-

„.perdnatii, “fiindă că o femeiă care deretica în odaia
Tăpoșatului, necunoscându”i prețului, o rupsese $'
„. arunoase

ca nefolositore.: Şi de-câte- -ori, adm,

“mamii. „gânditu la frate- -ei.! Ami întrebatu pe
„totă lumea despre dânsulă, dar cercetările ne- au:

” rămasti deşărte; amii aflati numai că plecase prin
tri depărtate, şi d'atunci nu mai sei .d'o fi tră-.
îndii şi care i-o fi sorta. "Acâştă 'cărticică de ru-, găciuni este singurulă odori ce mi-a T&mast de

„la familia mea. Deşi n'ami primit'o de la, frate“mei, însă numele”i i e scrisii chiar de mâna lui; şi

Vaceea ţii la densă -ca la cea mai scumpă amin- „tire. Ami găsit'o pe fundulii lădiţei, în care s6
afla toti: ce aveamii „noi. Când tata lăsase pe..
- Costint da casa clopotarului,

îii scosese

din

ladă .

rufele şi vestmintele, dar cartea, fusese uitată în- i
irânsa, şi ast-felui mi-a remasi mie.:
În minutuli acesta tenărulă, care oo ascultase
„atâta timpu în adâncă tăcere, strigă cu lacr&mi1en "ochi şi. cu vocea înecată

—

:

Dâmne atot-putinte, câtă suntii de mina

|

Pa 80:

E

DIȘI: RICUTA DIS 'PĂDUI RE

-

mate căiele tale! Nu e aşa ecă dumaca- ta te nu- N
mesci Luţa 2
—

|

.

go

Da; răspulise ea, „ privind

“Taţa Mihnea!
—

Aşa

dar bine te-:ami

«cu” mirare:

săsită 'sânătosă, 'su- i

ridra mea multii- dorită, Eu. suntii "fratele
teii,
| . Costinii ; ei mi-ami scrisui 0--dinioră,
niumele în

“acestă cărticic!-ă -

a

Ani6ndoui se uitară, lungii unulă la altulu
, $
nu: sciai ce să mai crâdă despre o regăsire
tara

de neasceptată,.

E

” După câte-va minute de tăcere, se: imbrăţişarăi

plângendii de: bucuriă, şi r&maseră, ast-felu
cât- >
va timpi Ja, picidrele ie6nei din fața, altar
ului, “coprinşi de oo religiâsă moţiune. a
?

-

Ă

|

B

.

PD

Pa

.

7

"A minvtirile.
Gândă lise nmai: potoli primulti entusiasmii
de
- bucuriă, fratele rupse: tăcerea, şi dise:
_
— Buna mea Luţă, draga mea suridră,!
Îmi
-stă Yacuim întipărită în minte durerâsa
nâstră despărţire şşi cele din urmă. minute-ce petr
ecurămi

IE împreună. O familiă,

car Lă ca şi. noi, îşi părăsia

„ i DISFILICUȚA Dx PĂDURE su
căminul părintescii,

sspre a scăpa. de: crudimile

râsboiului, ne întâlni pe drum şi, fiindă că tu nu.
„puteai să umbli iute, căci erai pr6 mică, avu bună- voinţa să te i6i în trăsură. Par'că te văd acum
câtă de. voidsă, erai că mergi în căruţă ! Ti şitata
vă urmarămi pe josti, pene ajunserămii în satului
- vecinti unde, precum, scii, eu mă oprii ca să mă în- =:
„toreă la 'Tergoviste, &r voi pornirăţi înainte, lă-,
sându' mi unii goli în inimă. Câtii:ai- crescuti de:

atunci, ce. drăgălaşă te-ai făcutii! Nici-o- dată nu =
„ te-aşi fi mai cunoscutii. Ce fericire simtii că te-„ami regăsitu: suntii atâtu de mişcatii, în câtu
_nu'ţă poti spune. toti ce se, petrece îîn inima, mea:
Dar şi ce mâhnire me coprinde, afândii despre:
_mârtea, aşa de răpede a virtosului nostru tată,cu --,...

„tâte'că m 'asceptamit la una, ca acesta! Nu'ţi poţi închipui câtii ami suferitii de neprimirea nici unei „ sciri din parte-ră, de cândă ami fostii încredinţatii .:
- bunului: clopotară, carei. mg îngriji. ca pe uni'co„PI alti lui Şi m&nv&ţâ nu numai carte, dar şi Taai meseriă. De câte Ori mi s'a întemplatu s! auqi 2
pe unii. alţii, care veniati: la dânsulii, dicându'i o
merci că, mare. greşelă, făcuse da mă. primi ;;
că “tata îlu încelase, fiindu că, „nevrândi nici Mă-_.
” „car să mai. cerceteze

. despre” mine, nu: se “gândia | -

câtuşi de puţinii «să- me
a

-

Ă

i6 .înapoi, nici
.

să! i plă-

6.

a

ga
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tâscă, chieltunielile- ce “ficea | cu mine; întruni ă
_cuvântăi, că tată n'avusese altu scopii, de câtă să
scape de

mine, lăsându-mă cu-atâta, hepăsare şi.

r&utate în sarcina altora! 'Tâte aceste cuvinte îmi - sfăşiau “inima, de şi nu puneami nici unii: temeiti
pe ele ;.căci.. cum aşi fi: pututii să le daii vre- uni credăinonti.?, Tu scii cât de Buni, demni şi re-.
„

Speotabilii era părintele nostru, ce duiâsă,. inimă
- avea, câtii de piosil şi înțeleptu era. - .— Da, aşa este „X&spunse Luţa, şi pici-o:dată? n.
viâţă nu voii uita n6ptea în care a muritu. Dor:
„ miami liniştită într'0 cămâruţă d! alături, “ cândii "trămise să mă descepte, ca să, mă duci la dânsuli.

„ Acum

puterile îl părăsiseră cu totuli, şi abia,

era-în stare să mai vorbâscă ; dar îşi depuse tote ..
“silinţele ca să ne vine-cuvinteze pe amândoui. V 9- _

- cea şi căutăturile lui esprimau cea. mai adâncă
iubire; seninătatea, sufletului îi era întipărită în
trăsurile feţei: părea că e unii sfântă. Nici-o- dată
chipul lui de omii virtosti, pe patui de morte,
Î

nu mi se va sterge din memoriă.
"— Cândi ami intrată mai a--dinori în acestă” bisericuţă, dise Costinii, toemai Cugetami la
densuli, căci amintirea, lui mi-se desceptase cu

putere în.sufeti: îmi înfăţişâmi figura'i

vi6să, ast-felă cum

cu-

îlă vedusemi în' minutul

„„ PIBERICUTA DIS PĂDURE. .

“sa
în)

“cândă ne “luarămiă dinaiună unulă de la altul;
mi-se părea-că abiaiieri: mă despărţisemii, de dân-

- suli, de şi atâţia ani au trecutii Watuncia. într o
d
A

cândii îlu. însoţisemii până la. unii satu, unde -

găsirămti deschisă uşa unei biserici, îmi dete con“siliti să nu trecă nici-o-dată, pă dinaintea vr'unui sântii locaşii, ce. voii afla în cale, fără să intru
|
într! nsulti: Şi în adevării, intrarămiă amnendoui în: biserică : era, aşa de diminsţă, că nimeni nu!
venise- ncă,.

Eli

îngenuchiâ

înaintea altarului.

"şi mgenuchiai şi eu lângă densulii, După ce se rugă
“îndelungii, se sculâ cu' ochii plini de lacrămi şi” mi
„-gise: „draguli- meii Dăiatii, ing „rugai lui dumue„dei pentru tine şi pentru soră ta Luţa, ca: să v& --

= „aibă pe arh&ndoui sub părintescai i priveghiere.“ .
“După aceea, mă îndemnâ,: să r&mânii tot-d6-una „credinciosii. religiunii, să, amii neîncetatiă pe dum-, :

nedei înaintea, ochilor, 'să'mi împlineseii datoriele.
<u scumpătate şşi să ui& feresci de tiţiu. „Tu vedi i
- „ncă omulii e peritori, adause elă ; ca, b&trânii ce „suntii, eii o să mai vieţuieseii multă, Să ai.dar - |
„erijă de sorăsta. şi săi ţii loc. de tată, când
„vei ajunge în stâre să?ţi agonisesci singurii ale

pieţei.“ Rostindii aceste cuvinte,mă luâde mână,. -*
“mă duse .la ic6nele altarului şi, m€ puse să mă
legii, inaintea lui dumnedeii, că voi

împlini

cu.

agp

i
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sânţeniă, cele ce”mi recomandase. După. cei pro: ,
„misti, îmi dise să îngenuchiii lingă. dânsuli, ră- .
-dică, spre cerii.o căutătură plină de devoțiune şi |
“me bine- cuvântâ. Peste câte. -va minute, mă rădică,

i ă

mă. „striise cu- căldură în “braţe, îmi dete câţi-va bani şi. eşirămi împreună din biserică, ne mai pă “

tondii dice nici o “vorbă...” Dar nu acesti singuri
- faptă mi s'a. întipăritii în minte,

Cândi' ne-aniu

„despărţitii, „dumnegeii. fiă cu tine, fstulii mei
îmi: dise : dânsulii cu "vocea întreruptă de. suspi- - „
- nui; apoi aţinti aspră? ni ochii plini de Iaerâmi... pi

-» Rămâi, sănetosit şi portăste tot-d6-una ast-felu
. „CUn-Să ne putemiă revedă în ceruri !..“ “Aici, în

E

acâstă. “bisericuţă vechiă, şi retrasă, cuvintele lui ie
şi cruda, nostră despărţire mi se: redesceptară ă în
“ sufletii mai cu putere de câti ori Cândă, amin»tindu mi pe: bunul “tată şi ceea- ce se petrecuse” !

într? 0."bisericuţă de satit.- Colo, la, picirele'alta- Sa

rului, mi-se părea că/li vădu în genuchi. Şi cându
„amil. dati peste acâştă, carte,. pe care ami recu-

::

. noscnt'o îndată, chipulti lui mi s'a înfăţiş atuui din
„nuoii “inaintea ochilor, Er cândii ini-ami adusi qi.

ininte de câldurâsa rugăciune ce îndreptă, cer ului: Sa
„în cca, diu urmă gi, cându ne. despărţirănnii,, ami ” crogută că
=

16

„suit înaintea
Ia

aflu âncă în senuchi lângă den-

sântei
s
.icone, şi mamă
..

.

|

rugati lui |
,

.
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O

“85.

N dumnegeii să aibă milă de mine, să mi: ajute ca, i
dup! atâţia ani de neliniste, să aflu ceva, despre dân- _
“sulii şi despre tine. Nu scitice simtii de cândiii îmi 2
spuseşi că.nu m'a, uitati, că şi-a adusu- a-minte :
“cu doră de miine şi că în minutulii morţii mia -dati preţiosa'i bine- cuvântare!
Si

„=

Bunul nostru, tată, răspunse

adun în ceruri, unde. se TOg ă pentru
cuventările lui au fostu tot-de- una şi
--supri â-ne... Da, despre acâsta avemii o
derată, de '6re-ce 'ne regăsirămi în

Tuţa,. este”
noi. “ Bine- N
sunti d'a- NE
probă nve- -:
acestă bi- -

i sericuţă.. Duinnedeii a coridusti lucrurile ast- felii,
i ascultând, ruga..tatălui din aceg. biserică, şi pe
"ata de aicia: Vedi câți de” bine te- a resplătită

-

pentru respectul ce-ai avutii câtre îndemnurile e
| “reposâtului nostru părinte. Daca tu, ca atâţia tineri sventuratici,, ai fi privită cu dispreţi ac6“stă bisericuţă şi mai fi intrată într'€Ensa,, nici- 0
„dată nu. ne-amu mai fi întelnită. “Vino “dar ca.

- “chiar. acum să mvlţămimii lui “dumnegeti, pen- -:
“tru că ne-a reuniti într unii “modii aşa de minuIe
i
matii, îi:
Fratele şi sora, căgură- în genucui la. iconele --„ modestului altară şi, din adânculă i inimii, îmdrep-.
„ară . căldurâse” mulţămiri dde recunoscinţă, câtre p-

gg
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„

Aa

x mamă, r dânsa, mă : iubesce şi mă msrijesee' ca şi
, - -cum aşi fi propria ei copilă. Vino ânsă să, mer-- gemii ca s'o xedemti. I6ţi pălăria. şi toiagulii ; îi

„3. „voii duce ei traista, căci trebuie să fii forţe oste- ”
mită, Vino,. ecă, bine-făcătorea mea, va, simţi mare
“plăcere * să cunscă, pe: fratele despre care d--amă
i vorbită în atâtea, Trenduri, - IE
Amândoui: fraţii apucără poteca, spre sati, dar N “Oostinit nu primi ca: “soră-sa

săi ducă traista,

care era, forte grea. Pe drumă, nu încetară de a
vorbi despre feluritele împrejurări ale vieţei lor. Se
“ În fine, |trecură, delulti şi intrară îîn câtunii.

- Babired lui Costin. a

i

Oândi a junseră Ia câsa bunei văduve,e, ea, rămase

„forte mirată, vădândiu pe Liuţa că in cu uni
tânăr şi că vorbesce atâtii! de familiară cu dân| sul. “Chiar după cei-se pov esti îiprejurarea, totii: i
nui venia, să credă d'o-cam-dată că ăcestii tenăru e

„niră pe la densa, unii diceai că Costină s6menă

.

| era, fratele fiicei sale adoptive. Dintre cei-ce ve

- forte: multi cu Luţa, alţii arăta dfe-care îndoielă: n

- Atunci, spre wi convinge, "deschise traista, îșîşi a
7

-

s

-

-

EI

E | HISERICCȚA VIS PĂDURE, Tag
rătă. chârtiele de pe tinde calatorise; pasportuli

ŞI certificatulii ce'i. dedese mesteruli la. căre în-.
„= vățase "meseria de clopotaril.. Astefelii toţi se în'credinţară, că dânsul

era în: adevării fratele Tu.

-:

„tei. Cândă văduva, . află, cum tânăra” îşi regăsise:
fratele cu ajutorulii cărţii de ruggăciuni,pe care o...
“uitase în bisericuţă, nu şi maidă putu opri Jacr&mile
“de induioşare,

E

-.

Aa

— Casa, că. mi-a Jăsatai Vărbatu-u-meiala mâr-"
„tei, dise ca, ami hotărit'o âncă de multă Luţei
ca zestre, dao'o fi tot-d6- -una. înţel6ptă şi cu frica
“lui duninedeii, cum a fostii până. astădi, daca n'0.
face. ca acele fete “desmăţate, câre se ţină numai
de luxă, de găteli, de: petreceri şi care, subt: oîn-

-

-

:
-: . Să
-.:

făţişare lustruită,,- ascundii adesea o inimă, stricată; ă

* Acum, Costine, să scii că şi pe dumnea-ta, te-voiti i
"av6 totu ca pe unu “copil: ală mei: - Waceea vo:..
escu din tâtă, inima, să'ţi vi în ajutori.. Cerulăa
“bine- voită simi ds Gre-care avere, şi n "aşi pute- 0.

“întrebuința, mai bine; de câtii ajutându la fericirea a
| "semenilor mei. Caută undeva, în ori-ce oraşi,
fă unii

locă pentru clădire, fiă, o casă

gata de

vândare, ca ast-felu să, le. cumpării pentru dum=
Ă neata, să, “ne: 'aşedănui cu toţi acolo şi ast-feli să. cai

„+ arăţi ce-ai învățată pe unde ai fosti. .

„Aceste plănuri şi acâstă dărnieiă causară, mari -

ST

“90

E

_

.
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-
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-* nemulţămiri rudelor ei, care, de şi destulii de bo- gate; ns, fiindă mai nesăţidse de câtu nisce cer- - şetori, îşi puseră tote puterile ca s'0 facăa părăsi
acestă hotărire. Din fericire, ea avea o inimă n0bilă, uni caracterii statornicii, şi. rEmase: nestră“mutată în bine- făcătorea”i dorinţă. :
Atunci Costinii se- gândi la maiestrulă seii din
“Dergoviste,

căruia-în

mai multe rânduri îi tră-

misese.. scrisori dictate de inima, cea, mai recuno„„scătâre. Piindu că acesti omii. îşi perduse soţia şi,
„către bâtrâneţe, se: afla, strimtorati în interesele
- lui, din causa, 'restristilor. şi resbdielor ce- turbu-raseră, era, aşa că cu mare anevoinţă îşi mai a“„gonisia, cele neapărate pentru vieţuire, Costinii îi

făcu cunoscutii că va, îngriji de dânsulii.”
Peste puţini, spuindu- 16 ce avea de gândi să
facă, soră-sa şi muma'i adoptivă începură a se
-preggăti de plecare, 6r peste trei dile

sosiau în

- ârgoviste. Aci r&scumpărâ, “casele . bătrânului”
„ dlopoarii le repară, şi le mări, âşedâ iîn ele o tur-nătoriă de alamă şi deveni unul

din cei mai în-

„semnaţi meseriâşi ai oraşului.
Din momentuliă acesta, bătrânului locui în casa “fostului seii ucenicii, care'i da tote îngrijirile şşi'lu
tracta, cu atâta respecti; iubire şi recunoscinţă,
ca şi cum i-ară fi fosti tată, Lua arătă, şi densa

.

„ MSERICEȚA DIS “PĂDURE

oi

aceeaşi xecunoscinţă lia, către văduva care-o:

3 adoptase. O ast-feli de purtare şi aceste necur-:
- mate. îngrijiri mişcară atâtti de multi pe cei doui
„bătrâni, în- câtu diceaii adesea : Pi daca nu ne-a. .
“fostu dati să avem

copii, apoi acestia, pe care ...?

i-amii crescuti de mici, ca Şi €cum ară fi fostă ai
“nostri, ne aducă atâta,. bucuriă şi mângâiere, că.

a

“m'ami fi fosti, pâte,; mai mulțămiţi cu propriele: i
nâstre odrasle..
a
Sa
Bisericuța din pădurile Mehedinţilor finda:
chiă, şi aprope să se dărime, amândoui. fraţii
aduseră a-minte despre” dânsa Şi după vr'o.
ani, luară măsurile. cuvenite. ca so. epare

veîşi
trei:
cu,

- chieltuis]a, lor.

- 'Templa altarului, aprâpe utreaă de timpii şşi
de: umegălă, fu din-noii lucrată de -unii: mesteră.-.
“tâmplari” şi, cu poleiala”i i de aurii, avea acum. o _
E înfăţişiare încântătore, 4 ugrăvâla păreţilor; văp=| Situl lemnăriei erai făcute cu atâta îngrijire, că. toţi câţi intraii îîn năuntru rămâneati uimiţi de mirare. La acesti: simţimântii. de. “mulţămire” sufle=

EI

tescă contribuia, multi şi plăcuta verdeţă a bra„dilor ce se: zăriaii prin' ferestre. “Ânsă cea măi
frumosă podobă: era, icâna d6 Wasupra altarului,
"care represinta, pe pre -sânta "Fecidră, şedându la,
îi intrarea, unei iesle umbrite de viţă şi ținendu în”
Di

ga
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mate pe amet
N

capii căruia

cei tre

pna

mâiă. “Toţi ceii din- -prejurii aruncaii. căutături de
“umilinţă spre viitoruhi Mântuitor ali lumii, pe
cândi prunculi, întindendu'şi. mănuşiţele, privia |

- spre cerii cu, voioşiă. La drepta sântei Fecidre se.
"vedea 0: masă, încărcată: de felurite. lucruri; ..la,

“stânga unelte de. "măiestrii, 6r în partea, de josii
"se citiai scrise, cu „litere. de anri, cuvintele ur- mătâre:.

-„

ip
Tr,

„

.-

„da

Numai maitca, pacea, virtutea şi speranța ne HI

„Poti. aduce ferie2CU7d

în acestă vicță pământesc.“

PARÂBOLEI.î.

o

MORTEA șI SOMNULU,.
5
e

Tinenducs se de inmână, ca nisce fe aţi, îngerulit somnului şi ângerulu morţi străbătenii
«
amândoui pămentulii. Era iîn murgulii serii şi se odihniaii pe.
„ o,colină; în Ore-care apropiere de locuinţele - 6menilor.. O tăcere

tristă

domnia

împrejuru-le. =.
-

: "Păcuţi şi linistiţi, cei doui genii. bine-făcgtori qi.
“ntanlui omenescii see Agedaseră unul „insă alulii. Na

”

EN

| „- Înoptase, cându,.. ângerulii somnului se sculă +
de. pe asternutu”i de verdâţă

şi, cu: mâni. uşâre,

răspândi germenii. învisibili ai somnului, Ventuli
„serii îi duse în umilele locuinţe ale ț&ranilor, 0boSi, de muncă qilei. Îndată locuitorii, de la bâtrâ- n
x

1 Parabola: se: basâză pe alegoriă şi “constă în espune- -rea unei întemplări reale cri posibile, destinată a faces /
"mal

pipăite

adevtrurile

morale

sati

religise,

Ast-felii

suntiă, în Evangelie, parabolele Sementitor uluf, Fiiuă, ri
_sipitoră, varului cumpliti, ete.
,

ii

gi

2
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“nulii care,- spre a. uinbla, are nevoiă de unii spriN jini, până la copilulă: din l&gănii, fură coprinşi de *
-

Somni, Bolnavulii îşi uită durerile, nenorocitul “suferinţele, scăpătatulii neajunsurile : toţi ochii ase.
| închiseră pentru adânci repausă. Na
i

“După ce'şi împlini îînsărcinarea, îngerului bine-

„..“făcători ali somnului se aşegâ iierăşi lângă. fra| „ “tele seii, a cărui misiune este cu totul aspră.

« — Cândi se voră reversa, diorile, dise elă cu,
nevinovată bucuriă, Smenii mă vori bine-cuvânta, Ne

„ca pe uni amicii şi bine- făcător. Cât de dulce :

- este. să faci binele în ascunsti şi pe nesimţite!

Ce *

fericiţi suntemii noi, „trămişii nevăduţi ai lui dum- Su
nedeii, şi câtii de frumâsă elinistita nâstirăă misiune! î
Astfel vorbi vlândulă genii ali: somnului.
i
: Augerulti morţii îi
î privi cu întristare, şi la- crămi d'ale nemuritorilor Juciră în ochii. lui cei
mari şi, negri. :

n - Ah! dise el, de:ce nu mă5 potă bucura, şi

et, ca tine, de! bine- cuventările Gmenilor!- Ps
mine âns& ei me numesc inimiculă şi distruge:. .
torulă scurtelor. bucurii ce gustă în viţă !
— 0

frate, răspunse . ângeruli

somnului, 0-

multi de bine, ] a redesceptarea lui. într”o “altă
visţă, nu va vede 6re şi tine unii amici şi: bine- -

facâtorii? Ore nu te va bine-curânta cu aceeaşi

2
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recunoscinţă.? Nu suntemi

aceluiaşi tată 2:

A

93

inoii raţi şi. tâmişi

”

i

Ast- felu vorbi. îngerului “somnului, şi ochii ge=- i
niului morţii străluciră de o. dulce” bucuriă, apoi.

:aniândoui 'se îmbrăţişară cu-mai multă căldură;

De

PERSICILE, ir

“Unii cultivatori: de pămenti, intoretnău- sâ.6
SE dată, din” oraşii, aduse a- casă cinci persice forte
frumos. Copiii lui, care-pân'atunci nu mai v&-.
- duseră.. asemenea fructe, simţiră. o nespusă bu
„curiă, și le- priviau cu: mirare. Tatăl împărţi ce- i
lor patru fii câte una, srr pe a cincia, o-dete ma--

mei lor.
Sera, cândii copiii: erau să see culce, tata

iAI
îi

intrebi, cum:li se- păruseră, persicile. i

„5 — Minunate, dragă tată, gise celii maiai mare. |
„din i. Ai unii gusti dulce- -acrişorii, şi suntu...»
IE forte plăcute. Ami păstratii simburele, ca: să'liă
“pună la primăveră în pământi, fiindi că, doreseii
să avemi şi noi uni: pomişorii: dintr'Enșuli.
— Bine, dise tatăl ; tu te-ai gânditu la, gina
de mâne ca unii omii înţeleptii, cum se'cuvine să ..
facă oori-ce agricultori. +

ă

gg
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E

i Bi, strigă: câtă mai mică, amiă i mâncatii p "a
mea, amă lăpădată sîmburele, şi mi- a- mai dată
“şi: “mama o jumătate: dintr, acei. AI ce. bună, era: se.
“ topia'n gură.

—
|

i

Ce

E

aa

Tunai uvutu nici o prevedere, dise tatăl

“aă făcutii ca uni copil de! vârsta tâ. În“ “viitori.
SE 0 să; ni destule. ocasiuni- ca. să-te porţi cu mai
i | multă” înţelepciune, i

„Alu doilea, fiiă dise: atunci: pe
_
o Eu ani luâti sîmburele, pe care'lii : arun-,
case frate- -meii mai - micii, Vamu sparti şi i- ami

- mâncatii medulii. dulce ca şi ali nucilor; persica,
mea ânsă amii vEndut'o unor Dăieţi şi ami luată

pe dânsa, 30 'de bani,” cu care poti cumpăra, mai.
E “multe persici, îndată, ce voii: Merge. la oraşii;..
; Latâlă clătinâ din capi, şşi lise:
.
iza te o “faptă înţeleptă,; ba âncă pr6. înţeleptă..
- pentr unu copilă. Cum vedă eu, two să ajungi .
neguţători !.. „Dar-tu, George, ce ai „făcutii cu.
persica, ta?
a
e Ami dus?o lui Stefănică, fiu vecinului, 2
| care zace! de friguri. Eli „nu vrea, s*o: i6, dar ei
o.
i-am pus” o pe pati şi ami plecati. ă
2
— Fă bine! dise “atunci tatăl, care din. Voi
şi- a întrebuințată: mal. bine persica 2

„SN

Mă „poa
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a

Şi câteşi trei copiii strigară, împreună: — îra- i
tele nostru George!
George tăcu,âr părinţii îmbrăţişară cu iubire;

REZoRULO DE: GAROFE.

>

— Îabită mană, dă-ne, te rogi, câte unii i |
„ zoră pentru flori: unul” mie, unul lui Dumitru”
Şi altulii Caterinei,.eca să fiă ale nostre şii fiăcare
să'şi îngrijescă-pali lui.
e
,

_ Ast-felu vorbi Vasilică, şi maziă-sa îi: implini _Tugăciunea, dând

fă-căruia din ei câte unii TE.

„zori de: gardfe, încărcate de. boboci.
"“Copiii,. săltândii de, bucuriă (iceau: Ce

|

|
fru-.-

“museţe o să fiă, cândi vori înflori garofele
g
|:

Ta

- Cu t6te astea lui. Vasile, fiindă nerâbdătoră, îi.

-

„venia forte greu. să: ascepte pânălă a lor: înflorire,
căci “doria ca garofele lui să înflorescă mai "nainte.

e

ae

)

rate tutulor, "Se: ducea “dar neîncetată la. dânsele,le lua bobocii în mână, se uită cu nesaţiula

.

ci şi se bucura, cândi vedea strălucindă în năun„tru câte o făşiră roşiă sati gălbui, printre foile
verdi ale. învelişului.. |
ta
|
În fine, urânduti se să toti ascepte, le deschise
“bobocii, desfăcu pe. rând foiţele florilor, apoi în- .:

|

BB.

i

pane

„cepu să. strige iîn gura mare: — „veniţi de vedeţi,

că garofele mele au înfloritu! ja

Dai

“Cândă âns€ le. pătrunse, sorele cu: argătoreleri
- rade, atunci: Borile se plecară cu: intristare, er
foiele se vestegiră mai "nainte de amsqi. Vasilică,
vădându-le îîn acâstă stare, începu să plângă. |

i — - Copilă nerăbdători, îi "dise atunci. mamă-.
sa; facă cerulii Ca, în totă Vieţa ţa, acestea, să, fiă
“ultimele bucurii, pe cari le. nimicesci prin pro- .
priaţă sreşlă,! Fiă'ţi acesta, câ: învăţătură, în

area virtute de aa sci să, ascepți ! A

Da

p PLUTORELE,

“Pudorelăi avea,. în grădina părintăscă,. unii r&_zoră de: zambile, pe care le îngrijia singuri. Într'o

„7

„ “diminţă, “vrând să apuce înaintea, surorilor, se
duse ca, să facă unit. buchetu : de flori, spre ali 3
oferi mame: sei de diua.. ei aniversară, .
iei
' Acolo, vădendă uni fruinosti fluture, care. sbura.
de colo pân€ colo, uitâ şi pe niamă-sa şi florile,.

- - eândinău:sse numai cum sâ/lă pringă. Mai ântâiu se plecâ pe genuchi, îl urmări vinişorii, credândii că'lu va put6 prinde fără Să sim-

„4 “dar peste. puţinii dorinţa de ali av6 deveni -

o

1.99
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din ce în ce mai mare; fluturele i se păru cu a-

tâtii mai frumosi, cu câtii se depărta mai multi.

-

mmm
Pi
!

.

În cele din urmă, îl vădu oprindu- se din sbori' şi .
aşedendu-se pe ună micii caisii, pe care i-l dedese:
- tată-seii şi care acum înflorise pentru întâia ră.”
Pomişoruli se afla. lângă rezorult lui d6 zambile.
şi, fiindu că era frumosti şi încăreatit. de flori, Tu-.

...

„dorelu ţinea multi la, dânsul, mai cu s6mă, cândii
„se gândia căi va da fructele cele. mai gustose, - |

E

E RARE

A

:

m.

„Se apropiă dar de. caisii, căutâ;-de jjură: împre-: .
, jurii să vegă unde s'a, pusti fluturele: şi, îndată
„ce'lu-zări, se răpedi- spre dânsul. şi'i dete cu p&-.
“dăriaro lovitură atâtă de tare, în câtă tâte florile

Pa
Sa

:se rupseseră,
|
- După. aceea, copilulii, vitându- -Se. jos, „edu că
- striozise: cu totul frumâsele”i: flori şi că futurele
căduse mortii la picioele. lui
Atunci, fără” flori. şi fără. Auture,: se: întârse ă
- - “tristi şi “plângândii. Aşa pate omulii stăpânită, de.
„patimi, caree altrăă.: maunai după plăceri!/

GÂNARULO,
-0

îi

copilă, a-nume Maria, avea unii ărăssaţă de

canari: salbeni ca aurulii, c'uni. „moţişoră

nne-

...

IT.

III

a II

FAP OT

SII

O

.

IT

cădură jost, împreună cu mai: multe ramuri, care -

7

-

ea

-

.

-
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n

gru pe capu şi-care'i cânta de dimineţa până sâra.
|
“- Maria îi da să mănânce. seminţe, verdeţuri,
câte
o: bucăţică de-zahară, şi'n tote dilele îii premenia..
apa, îi „curăța colivia.
De câtu- va; timpă

ânsă
â
pasărea era, totii tristă,

sr într'o diminsţă, cândi Maria, îi. aducea apă, de
:

n

Atunci copila: începu să plânsă, Şi să se vaiete.
" Maraăi isa, . totii 'vedend'o tristă, îi. cumpărâ,. alti
„canari, mai „frumosi de câți celui d? ântâii, care
„cânta-totii

aşa

de

bine; şi Pi: puse în coliviă...

„Dar Maria începu să, plâng ă şi mai
n tare
,- cândii:
, îl. vădu.:
“Muma, mirându-se- Vacista, îi dise:Da — Drâsuţa, nea, pentru ce mai plângi 2. De ce
esti- atâtu de mâhnită ? Lacr&mile

“mai puts-reînvia,- canaruliă

tale nu Yoră

celă morti :, d! aceea.

ţie amiă cumpărati altulu, totii aşa de feumost. +

Ras Ah!

scumpă

mamă, Tespunse copila ;- ei

“nu.m'ami purtată bine: cu: canaruli d? ântâiii şi
n'amii făcuti: totu ce puteamii- şi toti ce: eramii

„datore, să faci pentru dânsul.
— Cu

- .-

tote astea, îi dise mamă-sa, eu ami v&- |

dutii că Vai îngrijitii destul de bine,— Bă nu, răspunse copila; într'o di, mai? naint6
A

de mârteac, lui, nu i-ami dusă-o bucăţică de. za=
.

-.-

băutii, 0 găsi mârtă îîn coliviă.

>

ăi

Se

PARADOLE POL

_hâri cemi dedeseși pentru el; ci amii mâncit'o
eul
E
=
N

„Astfel sori Maria, cu “nina, sărobită de
durere.

|

.

i

.

“Muma abia'şi putu ascuride sursulă, vădendii
atâta nevinovăţiă din partea, copilei. Ea. TecunoSecu sâuta voce a, naturii vorbind în inima, i, Şi IN
-0 respectă

„Oh!

dise ea în fn6, 66e- trebuie re să „sinţă

copilul ingratii la, mormântulii i părinților, lui! je
...

Ni “FLORILE PREFERITE,
Într'o- frumsă

.

pp

Qi din” Mai, Tanou, Petre şi
4

„Elena, copiii unui proprietarii, eşiseră la, câmpi. |
ca să se primble. În depărtare s "auda cânteculii
„Voiosti ali. ciocârliei şi privishietorii, &r - florile i
stropite cu rouă se deschideaii la dulcile rade ale Ra
„s6relui dimineţii. |
Sa
“Copiii, sâltândii de bucură, aruncâti priviri ș0“ i6se, în'tâte părţile, : sburaii dintro. colină, în-"

-tralta, culegeaii flori şi cântau, în felul. lor,

dulceţa primăverii, bunătatea, şi a-tot- -puterea, ce= .

„Tului, care: împodobesce pămentulu cu ierburi şi: fiori variate. Răpiţi de frumuseţea, naturii, admi- Y

po

"703.a

i
:

Pa:
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.

Pe

7
-

„rau florile, de la r&sura-ce se l6gână
pe înaltw';- „lujeră, până lă xiorua ce se ascunde cu mode-..
stiă de ochiului privitorului,
a
“Ast-felă. primăvâra vieţii era în arinoniă: cu
„primăvera

anului... ae

. Atunci copiii se: înţeleseră: între” dânşii ca, fa: care să'şi al6gă florea ce'i va,. plăcă mai multi,
“apoi să se adune cu toţii sub umbraruli ce 'se a„fa la 6re-care depărtare. de dânşii. Cu totulii în“cântaţi de planulii lor şi însufleţiţi. de aceleaşi
simţiminte, se respândiră prin. livedi şi prin crân-, - „guri, ca să caute fiă-care fldrea:i preferită..
N
*
Peste putinii luară calea spre umbrarii, ţinende,

„

în mână, câte ună buchetii din florile -ce "culese= *
seră. Cum. se vedură din depărtare, îşi rădicară
-Vuchetele? n. susii, scoţendii strigăte de bucuri; - apoi se. adunară câteşi trei 'subt umbrariă, ŞI fiă-.:
care începu să spună ce avusese în gândi la, ale'gerea florilor...

.

-:

aa

“Iancu, cel mai înaintată în etate, alesese vior6ua.

“Ia uitaţi-vă, dise alt. Viorgua infiore esce pe sub.
. stufişuri şşi îşi dă mirosulă într'o ascunsă modestiă;

- “Ra s'arată
fără veste, d'o-dată cu apropiarea dulce
şi Dine-făcătore a primăverii, este iubităşi ono-.

"- rată: poeţii o cântă în versurile lor, şi toţi, câţi.

Te a ne m e.

Sa
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po

se primblă

pe câmpii. ori în păduri, se- întoreii

uni

““cu câte

buchetii

de viorele,. pentru că, ele; E

| împreună cu shioceiă; sunti cei dântâiii copii ai |
„primăverii. şiş emblema, modestiei. fa 8 pentru ce
amit alesii vioreua, -

”

.

- Ast-feli vorbi Iancu, dânda ni Petre şi Ble- ”
-nei câteva flori din. mănuchiulii ce adunase şi: pe...

care ci le primiră, cu nespusă plăcere.

o

4

“După dânsul veni şi Petre, cu vuchetui de |
: mărgărităreli, ce cresce la umbra .răcor6să- a |
”- dumbrărilor şi care înfloresce în formă, de el6po=.: |
„ţei albi ca ninsoreă aşedaţi îîngr ca. mărgări: .
tarele.

| —

Bt, dise clu, norea ce mi-amil alesii. Ea este i

- ic6na inocenţei şi a unei inimi curate. Pe lângă ae. :
- cestea, înfăţigeză iubirea, aceluia, care a semenatii

m

pm
a

cerul

ncnstelele,
pământulă:

ce

|

ne

i

-

"cu florile.

- Mârgăritărelulti a fostii luati ca semnii de iubire

"= părintescă - a. fiinţei supreme, prin care”e totul,
vi6ză şi se. mişcă, 2 0
a

* Dicându aceste cuvinte; Petre: 'dete o parte din.
4 flori fratelui şi surorii, care le primiră cu budu- :
riă şi cu respecti, “fiind că le
- considera ca
„flori sfinte, E
Ă

,

IO

_

Dup
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:aceea veni şi rândulă fiElenei, Ea alestse

: Grea albastră, şi plăcută a amintirii.

= Scumpii mei fraţi, dise eâ, anii găsit
i a> “ceste flori! pe malul sârlii, strălucindi
ca, nisce..
| - “steluțe. Ele se oglindescii îîn apa limp
ede pe lângă
: care crescii, şi rîul curge ca şi cum arti fi
încuDi nunatii. de, dânsele. "Tot-d?o- dată, ele- suntii
firea,

i tinereţii, şi neuitării : de. aceea, ami
ales' o ca să
7
..:-W'0 oferi:la amândoui! - --..
.-

Atunci le dete “Morile; îmbrăţișându'i cu
“că
dură. Praţii îîi mulţumiră prin câte unii sărut
ată,
Gr ângerii lor. păzitori. zimbiră cu bucuriă
de a.
'cestă, duidsă şi nevinovată, înfrățire.
—
Acum „să facemu dintr'Ensele două cununi,
- dise, Elena, şi. să, dări una, tatei, alta, mame
i;
ŞI împletiră, două cununi, pe care le
duseră |
“ păzinitor, spuindu-le pentru ce alese
seră, „acele
flori şi tote câte se petrecuseră.
pi
-"Tatălă şi muma, se Simţiră feric
iţi că, aveai ist-

felă de copii.
i
SE î
— Frumbse. cununi, “diseră: ei: mode
stia, îno-

cență. şi dubive ! Ş apoi Suntii aşeda
te: aşa, că una

pe alta se înfrumuseţeză, formândii
o cunună, din
cele mai minunate!
-- y
-— Mai lipsesce ceva! strigară
d'o--dată copiii. -

Şii îndată, plini de ecunoscinţă,

alergSară de
.

...
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-

îi

pa
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puseră cunuile: pe “capuliă tatălui şi mumei lor, ă
“Părinţii, cu totulă mişcaţi, şi strânserăi în braţe Sa

_cu'sărutări, dicendu: .
—

Asemenea cununi. suntii multă mai
n
frumâse,

>

a

ai

|

şi maii soumpe „Chiar de cât corâniele Tesilor!.
-.

Da

op roniRzi
Na
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CONSTANTINY

CEI
.

?

BRÂNCOVENULU,

(Legendă separă E
“Brâncovânulii Constantini,
- boieri vechii şi Donini cre.
..
Sin,

cu- Bnicâri, cu tunuri imari, .!.
ce “spargi ziduri cât de tari 1*
a
E

de aveii; co tot stringea,

Bine vorba .nu'şi sfârşia,

Sultanulă.se îngrijia_-

'Parcir?n casă iurușiaii,

„şi de mârtoli hotăra,.

-. po.toți patru mi! prindea

căci vizirulă îlă pâra. * - . şin duceati, do închideaii „“ 1a Stambulă, în turnulti mare, :

"Into Joul de diminţă,

"ce

se "nalţă lângă mare,

Ă

gi scurtării lui de viţă, „unde zacă feţe domnesal .
Brâncovânuli se scula,.
- „și soli. mari împărătescl, „faţă blândă îşi spăla,
„Malti acolo. -nu zăceaii,

barbă albă'şi peptena;

că Sultanu'i aducea

„la icâne se 'nchina, *

"lângă

„pe ferestr'apol căta

şi amarti se' spăimânta :

-

foişorulă lui ..

e

"pe malul Bostorulul:

i

= „Dragii mei, cocon! iubiţi,

a

|

N

„ —„Brâncovene Constantin,

..

* boieri vechiti, ghiaură haină! -

lăsaţi somnulii, vă treziţi,
-Adeverii e c'al chititi,
- armele vi-le gătiți,
pen'a nu-fi inazilită,
- „că pemnol ne-a'nconjuratii . , să desparţi a ta domniă

paşa celui neinipăcatii

-:

de a nâstră "mpărăţiă?

]. A 'se vede culegerea d-lui V. Alexandri, (Bucurescr, 1806)

,-.

2

E

e
.
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Că, de multă ce esti avutii;- Brâncovenulii grei: oîta, Da
bani de aură ai bătută,.: „si din gură cuventa:
fâr'aă fi de mine tem ă,
-— -„Doinne, ăn >voia tat: |
fâr a vr6 ca simi dal s6mă?'

De

ami fostii Dani, Tati cai gealați irăst mergeati i
ia
la domniă, “şi din doui îşi alegeaii-

“dumnedei singuri o scie;

pe. 'celă. gingaşii, "miglociti,

„dea-ami fosti mare

pe. pă-. cu pără netedii şi gălbiii; Dei
mântui, pe scaunii ei îl puneaii,.
catacum, devegi, ce suntu!“ şi capul îl răpuneaii..
“-Brâncovânulii greu ofta,

şi din sufietă cuventa:
— —„Coustantine Brâncovene,
„Dum grăi. vorbe viclene.- „Domnie; fin voia ta!“

De'ţi-e milă de copil
şi do vrel 'ca să mal fil;...- Sultanul se minuna - .
lasă legea crestinescă; . -

şi te-a%n legea turcâscă ti.

„ec

nege

„n

și.cu mila sengâna:

—„Brâncovene
„boieiă

„ Pacă”

:

-

dumnegeă

..-

a

Constantinii,

vechii şi

Domni

|
” erestinii, "ce-o.
trer.
cocori
tu
ai
avut:
_Nrea:

“chiar pe toţi de n'aţi tăia,

nu mt lași de legea mea!“
-

.:

„din trei, doui ţi-i-al perdută; i

. numai unulii ţi-a rămasă, .

“Cu ile do vrei săli lasă, ”
„lasă, legea cr estinâscă,
Sultânulă din foişor
dete semni ui îmbrihoriti,- şi te din legea turcâscă !*
Doui gealați veniaui curendu
'săbiele fluturândii
— Mare: Domnulii. Dumnă-

"și, spre robi daca mergeai, „din coconi îşi alegeau
"pe celui iare şi frumosi
Și mu, puncati „pe. "scaunti

:

DI
dei! “Orestinii burii pY am. “nă-,

i
scuti ci,
crestinii buni a muri vrei!.
josti . „Taci, drăguță, nu mai pângo.

„și, cât pala răpediaă,
capulu

iute! rttediau.

că

n

pepiii

inimamil
.
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a taci şi mori în legea ta, -.
că tu ceru-ăi căpăta!
.

Dmbrihorolti. 30 norunta,

Ă
- g6latulă că. "*nai
nta e
şi pe blânduhi copilaşă, ! |
. dragul tat- „seu focioraşii,
la pământă îlă. arunca

să vă3 storgeta pre pămentii

cum . se . stergii

norii de

:
vântii,săn aveţi locii de ngropatii;
să
o nier copii, de
€ sărutații 4

Turcii cruntii se oţeriati

şi pe dânsulă tăbărati:
„ haine mândre îi rupeau, :
corpului de pele'i jupuiaă,
şi cu lacrămi cuvânta:
piolea cu paie! umpleai,
'—„Dâmne, fiă?n: voia tal. prin norgiti o tăvăliat

- Şi gilele “1 rădica.
Brâncovânulă

grei

ofta

": Apol-elă. se'niuneca,

şi d'uni paltiniă

"pe

copil se

arunca,

o

şi turbânaii apoi striga:

—„Brâncovene “Constantină,
ghiaurăvechită „ghiauri u haină, „i.
cască ochii-a te uita,.

— „Alelei, tâlhari păgâni!

de'ţi cunosei tu pelea ta!

- il glângea, îl săruta - |
SI

i-o legau.

i, ridendti, aşa strigau :

'inima'! se despica ;-;:

Ali, vol feciori de câni!

Turci; Jilta
"Trei coconi, ce âmii-avuti, _ „Căini tuba
rea,
pe. toţi trei mi l-ați per-..
.
dutiă
de ți mânca şi carnea mea,
„Dart ară Domnul

Dumne.

să fă pe egândul

- dei
meu:

0

So

să sciți c'a muritii crestinii
Brâncovânuli
”

[iei
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Constantinii1
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„BIBLIOTECA DE LECTURĂ PENTRU, JUNDMEĂ DE AMBE SEXE.»
d

Etă una” din acele întreprinderi, care —mici în apare
nță— suntii, în realitate,
-de cea ma! necontestaţă utilitate, dă
- cehi mai laudabili meriti + e vorba despre forma
rea ună:

„Biblioteci «de lectură pentru -junimea studi6să român
ă .-

"do ambe-sexe.i

a

Era o lacună

SI

a

EN

de'mplinită Ja noi, şi dul. I6nii: M. Riu:

'renu îl revine Onrea

Ca

Ga fi luatii celt d'ântâiă inițiativa

„aceste! fârte utile lucrări.

te

-Publicaţiunea (care formsză mal
multe volume, plin
” reunirea celor $6se-spre-dece broşur
i, eşite “de sub: tipari)

..

întrunesce tâte cualităţile pe_care le esige o scrier
e ali.
„ Cârel scopti este să inspire minţilor fraget
e, tinerilor care.
„acum începi
a. cunâsce,-a distinge şi a'şi forma
caracte: ”
'rulă, să ie inspire” iubirea, de adevt
ri, de dreptate, de:

“datoriă; de temperanţă

şi do tâte cele-l-alte virtuţi

, prin:
esemple. “prin istoridre al6sc şi narato într-o
limbă pură,
înt”u

„Nu

nă stil faci
|
i
vomiă insiste a proba de câtă naltă impor
tanță este,

pentru o naţiune, crescerea, “copiilor. :Aduc
emii aminte

„ numat

că una'din

1 „Românuli“
pr

causele

cele mai

do căpeteniă, care a-

din 25 Pebroariu 1870, pag. 173. |
-

”

.

-
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BIBLIOGRAFIA
a

dus6ră

căderea

societăţii rumane

antice, fu reua crescere

"a 'copi lor de către sclavii pedagogi, străini "corupți şi coTupătorl

o.

i

„e

o

a

-D-li L. Riur6nu e adâncă pttrunstt de acestui adeverii.

şi prin urmare

de utilitătea operei, pe care cun

devo-

tamentă rară-o urmăresce.
e
„Et cum esortâză d-sa, în capuli broşurei „Franklin

- (opere alese), pe junit” pentru
„7

„Citiţi-o cu Iuare-a-minte

dar îşi destină scrierea:

şi “studiaţi-o toţi, câţi doriţi

„a fi iubiți de-părinţi, Stimaţi. de concetățeni,
onoraţi de
"posteritate ; feriţi-v&
de toti ce e văt&mătoră
i .. tora; fiți. cumpătaţi, puţină vorbitori, economi “vouă şi al, activi, cu- .

Taţi, modesti, bine-voitori; misericordioşi, laudabil
„ tote faptele, vâstre, demni de numele ce purtaţii. prin
şi de
“țsra în care v'ati. născuti, care, într'o Qi,-vă va chiăma
„So serviţi .prin arteşi sciințe, s'o ilustraţi cu
virtuţi deo„sebite.. După. educaţiunea ce vori primi. tinerii.
ca copil,

„se vor educa şi familiele

cărora le vor fi capi mal târapol'după cum vorii fi educate! familiele, se
.vorii
educa şi naţiun
prin ile
urmare. ,:
întrâga - omenire “
-

„ diu;

“La finea broşurel întitulate nOucte Pascilor“ citimui ur-

mătărelo apreciări despre personagiulii
de care se ocupă .
„ultimul capitulu 2: -.
|
- „Eli
fu tată fericitii; fiindă că fusese “bâni fiu; fu
„- avută, fiindu
că” fusese
. laboriosi şi economii; .
“derată și onoratti, fiind că fusese cetăţenii bunifu consi-..
şi folo- !
-sitorii ţărel,“
.
Ma
:
Asemenea precepte dorimii să. so imprime”
în . mintea
copiilor români şi: atunci. ei—crescuţi şi nutr
iți.
cu "den.
- *

sele — dovenindi cetăţeni; voru face fericirea famnil
ielorşi .

* a: patriei, comunei nostre mame.
:|
- > Broşurele apărute până astăgi (1$70) suntii”
în numără -

de 16..
e
E
2.68 co dice, între altele; d-lă B.P. Hasdoii
despre acâstă
-_

bibliotecă,

în No.24 alii lui Traiană din'20 Iuniu, 1869;
„ Ceia-e.întrelegă, întruni: singură: buchet
ă,. tâto :se_.” riele acestei bibliotece şi tâte părţile fiă-căril
Serii, este -.
nu numai unitătea de ideă-didactică, dar âncă uni stilu”

de o potrivă

corectii,

îngrijită, câte o dată

admirabiţii,

N

NR

e DIBIIOGBATTĂ
“RAFT .

PNSE

Puţine, torte puţine cărți suntă scrise. aşa, de
bine To_mănesce. În acestă privinţă, nu numai scolarii, dar pend.
“si cel 'mal mulţi dintre giaristil . nostri arii trebui să i i6
»lecţiuni de la dă 1. Riurânu.“
.

-

-Unindu-ne şi noi. vocea întru a rEcomanda' tuturor. pă- o
rinţilor, institutorilor şi în genere ori-cărui Români bro
__gurele de care ne e vorba, felicitămă pe d-lui D. Gusti,
ministrul din: 1868, pentru românsca ideie ce-a avutii
d'a autorisa, cărţile de mâl susă, ca „nisce : „cărţi ge lec: .
" “tură, demne de a se âfla în mânile băieţilor şi fetelor din .

sc6lă şi afară din selă.“

i

-:

:

e

2

- Încheiămă prin esprimarea, unei dorinţe.
Sunti la noi atâtea istoridre frumâse. Incepândti de 1ă
povestile şi anecdotele ce so spunii la ori-ce: şegătore pe .:
la ţâră, până la basmele, baladele; istoricul ori tradi.
“țiunea. despre numele localităţilor şi despre faptele stră-.. -

“ bunilor, sâvergite prin acele. localităţi—tâte
—
acestea; ari. !
- fi o fericire să le vedemti îgurândi în. „biblioteca, de ci- .
tire pentru junimea, de ambe: -sexe“ a drlut 7. Riurânu.
“"Câtă farmeci să vedem caracterele și “moravurile : nă- .
_ ționale depinse întrună stilu dulce, ca ali d-lui Rîur6nu!
“ Cititorii ară fi în plină românismă, prin citire, prin esem- . !

ple şi prin cugetare, “Inceputul Va şi făcuti . d-lă Riu: :
_ T6nu .prin publicarea cător-va fabule şi poesil didactice la ,
„ Anele unora din broşurele d-sale, „e
:

G

Dear. PRODORESCU- -

FINE,

vz AIEIGAT
2017...

0

“TABLA-DE MATERIE

N

“NERLOIULU
| ” - Familia 19voranulă, î..
„: Pribegil-

.

.

.
RR
.
“Coliba din Munte - .
” Scăparea, din închisâra..
i
„_Merloiulă proidenţială. e
Familia „€răși adunată..

Paz.
——

.
.

1

90.
„99. 98

Ce

ADEVERATOLU- ounaeat,

5

„2

45

(Morel) .

=

Da|

a

"BISERICUȚA DIN PĂDURE,
a
PI
i

"Călătorul.

SAR

Fratele şi sora.

oi

.

Amintirile
ze
DN
Convorbirea . .
pt
PRI
Stabilirea Iul Costină: aa

1
% 75
2.86 88

| PARADOLE!
Răzorulii
Pluturele

95,

qe garâfe Pee,
. sea
..
.

Canaruli .

.

Florile proferite -

DI

9.

.

..
ş

1.

Mârtea şi somnuli
„Persicile, , . .

A,

RIL

,
.

oxtoninta LUI COXSTAX TIN0 BRÂN
COVENULU. fPoesiă .

BIBL1OGRAPI; A
Apreciiiri de d-liă | Teodorescu G.
i pulii: s_Qin-1970).
cc...

2.97

„98.
99
101 |

106 :

i

Dem. (Romă.

109

N
x

