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ÎNSCIINŢARE.

NOVELE ISTORIORE Sunt 0 firescă continuare a
broşurei precedinte. Sub forma unor povestiră

scurle şia trăgătore, ele coprină lecţiună înstruclive şi exemple morale, care vor însufla copiilor
iubire fiiescă,

credință

în Bine,

în Dreptate,

în

Dummnedeii, recunoscință către bine-făcători, ascultare şi supunere către cei mai în etate, uplecare către virtute, înfiorare de vițiă, răbdare şi
curagiă în dile de restrişte.
Ele sunt menite a forma inimele şi sufletele
copiilor, a le cultiva simţul frumosului, pe care
natura ta plantat în inima fiă-cărui om.
Instrucţiunea dată, tinerimiă trebuind completată, prin educarea lor morală şi intelectuală,
nimic ni va contribui maă cu eficacitate la readisareagucestui scop, ca citirea unor asemenea na-

raţiuvă, prin care copiii şi tinerii îşi vor cultiva
mâniea şi spiritul desfătându-se.
Fiă ca învățămintele ce vor culege dintr'Ensele
săi nutrescă şi să fiă durabile, pentru fericirea
părinților şi binele societăţii !
M.R.
1871.

A

14 Iomuariă,

NOUĂ

ISTORIORE PENTRU COPII

1. — STRUGURII.

Intro di din tomna trecută, întorcându-se de
la primblare, Sofia găsi pe mâsă un coşuleț cu

struguri, aşedaţi cu îngrijire în frunde de viță.
— De unde sunt, mamă, acesti struguri aşa de
frumoşi şi timpurii, şi pentru cine sunt aduşi?
— Pentru tine. Amica ta Maria, ți X-a trimis de
la Deal, ca cei d'ântâit care s'a copt în partea
locului.

_— Ce bună e şi ce bine mi pare că nu mă uită! |
O să'i scriu îndată,
inima,

ca să'i mulțumesc

din totă

— Sunt forte veselă că te văd aşa de recunoscătore, îi dise mamă-sa ; dar e ceva care mă mâh-

3
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„nesce, De când ai cules cele d'ântâie fragi şi până
la primirea acestor struguri, pomii din grădină
ne-aii

dat

o mulţime de fructe ; cu tote astea am,

luat sema

că nici-o-dată

nu te-ai gândit

să -dai

din ele şi fetiţei orfane ce şede la mătuşă-sa, vecina nostră de alături. Ore fructele pomilor nostri nu sunt şi ele un daral bunstăţii lui Dumnedeii ? Cum a îngrijit el de noi, ca un tată bun
de copiii sej,.tot ast-fel trebuie să îngrijim şi noi

de copiii lipsiţi de părinți, saii de cei fără mid
loce. In acest chip îi putem ar&ta recunoscinţă
pentru tot binele ce ne face. De acum înainte să “

nu mai uiţi a împărtăşi şi pe alţii din darurile
ce'ți va trimite

cerescul

Cel care păstreză

nostru Părinte.
numai

pentru

sine

bunul ce'mn viţă de la sortă'i vine,
nu scie să fiă recunoscător
: către Pre-inaltul

bine-făcător.

8.— COOAJA
DE
Bătrânul

Rotenu

ocupa

NUCĂ.

o 'maltă

funcţiune

în

stat, Ca înfocat apărător al adevărului şi al dreptaţii, își făcuse o mulțime de inamică atât de înverșunaţi, încât acestia jurară să'l perdă. Deteră
dar bani unui ucigaș, care luâ însărcinarea de a']
r&pune înti'o nâpte din luna lui Septembre.

NOCE ISTORIORE PENTRU COPII.
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Bietul bătrân nu avea nici un presimţiment de- |
„spre ceea ce'l ameninţa ; căci omul, care'şi împli-,
nesce datoriele şi are cugetul împăcat, nu se teme
de rele. Sera, nopoţeii lui veniră ca tot-d'a-una

să'l vâdă. Fericit şi mulţumit că se afla în midlocul lor, le dete să mănânce mere, nuci şi struguri. După ce plecară, se duse să se culce; îşi
făcu rugăciunile obicinuite şi adormi fără nică o
|
|
grije.
pe astrecurâ
Pe la medul nopţii, ucigaşul se

scuns şi intrâ binişor în camera bătrânului, care dormia liniștit. Lângă căpătâiu ardea o candelă,
care da o lumină dulce. Tâlharul se îndreptă spre
pat, ținend în mâna dreptă un cutit tăios şi stră-

lucitor.

|

|

- D'o-dată 6nsă se audi un trosnet atât de tare,
încât

tresări

tâlharul îşi perdu

cumpetul,

din somn şi se deşteptă.

er

bătrânuj

Zărind pe ne-

cunoscut, se sculâ repede, puse mâna pe pistolul
ce era atârnat în părete şi'l luâ la cătare. Uci-

gaşul spăimentat, aruncă cuțitul şi ceru iertare.
Când alergară şi servitorii casei, fu nevoit a se
da prins şi a descoperi pe toță urditorii acestei
nelegiuiri.

-

După ce toţi se liniştiră, bătrânul Rotenu, voind
să afle causa trosnetului ce audise, se uitâ îm-

19
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_prejur şi vădu pe jos a cojă de nucă, ce căduse
sera de la nepoți şi pe care călcase tâlharul.

„Etă

fericitele urmări ale dragostei dintre omeni! îşi
dise el. Daca nu mi-aşi fi iubit atât de mult nepoţii, cum

m&

iubesc

şi ei pe

mine,

aseră n'ar

fi venit să mă vEdă, ei nu le-ași fi dat să mănânce fructe şi coja asta de nucă n'ar fi fost aici,

ca să mă scape de morte şi să ajute la descoperirea reit-făcătorilor, care “şi vor primi pedepsa
cuvenită“.
Cine crede în Dreptate
„are-un ânger.

şi pe-aprâpele iubesce

ce într'una.

de cei răi îl ocrotesce. .

3. — MERUL.
Alexandru şi Caterina făceau tot ce le sta prin
putință, ca să placă părinţilor. Intr'o di, lucrând

în grădină, tatăl lor dise:

|

— Ar mal trebui un pom în colţul &la, şi o să
găsesc ei unul.

|

In prediua numelui tatălui lor, copiii, din mi” cile economii ce făcuseră,
de măr şi, sera, se duseră
ca să'] sădescă unde li se
— Ce bucuriă o să aibă

cumpărară un puiete
pe ascuns în grădină,
ar&tase.
tata, diceai ei între

NOUE ISTORIORE PENTRU

dânşii,

când

va veni

mâne

merişorul !
Caterina ţinea pomul,

răsputeri,

n

în grădină şi va vede

6r Alesandru

când d'o-dată

fundul grâpei. Băiatul

COPII.

săpa

din

audiră sunând ceva în

spărsese

cu sapa

un vas

de pământ, şi amândoi r&maseră uimiţi când vădură, la lumina lunei, că în vas eraii numai bani

de aur şi de argint.

«0 comâră!» strigară copiii plini de bucuriă,
şi îndată alergară să însciințeze pe părință despre
norocul ce dedese peste ei.
— Dragii mei copii, dise tatăl, comâra ce aţi descoperit o datoriţi iubirii vostre către părinti;
Dumnedeii r&splătesce neîncetat pe fiii supuși,

ascultători şi credincioşi. Fiţi dar şi de aci înainte
buni şi înţelepţi, căci norocul vostru va fi şi mai
mare: veţi da-peste comori cu 'mult mai preţiose

decât aurul şi argintul.
Fiiului, care iubesce
pe părinţii lui cu dor,

Dumnedei îi dăruiesce
fericire ?n viitor.
4,

-

Anicuţa pusese

PRANDAFIRUI.

într'o glastră de flori un

trandafir care, îndată ce se ivi primăvera,

mie

dete

12

NOUE ISTORIORE PENTRU COPII.

mulțime de bobocă pre frumoşi. Trebuie să. spunem că feta avusese cea mai mare îngrijire de
dânsul : de câte-ori era timpul frumos, îl punea la

ferestră şi, în tote serile când era frig, îl lua de
acolo.
N
|
Cu tote astea, într'o

seră, părendu-i-se

că a-

fară aerul e liniştit şi dulce, credu că nu mai era
trebuinţă de asemenea îngrijiri. Dar peste nopte

temperatura :se înăspri atât de mult, încât a doua
di de dimineţă îi găsi bobocii vestejiţi de frig.
Plângea amar bieta copilă, vedendu'i în acestă
stare, şi dicea cu durere:
— Aşa dar, o singură nesocotinţă din parte! mi,
a fost de ajuns ca să'mi nimicescă tote îngrijirile de pân'acum !

Mamă-sa, audind'o, îi. răspunse:
— Intemplarea acâsta, oră-cât de neînsemnată,

ar f, pote să te înveţe multe lucruri folositâre
şi să fiă pentru tine un isvor de fericiri. Să ţii
minte, draga mea, că nebăgarea de semă şi necurăţia, e pentru suflet cea-ce este bruma şi piciura pentru floră. Ca să te aperi dar de ori-ce
viţi, trebuie să ai o neadormită priveghiere

îngrijire.

E:

“Inocenţa nostră este ca şi ori-ce fl6re mică:
viţiul, cu-a lui suflare, forte repede o strică,

şi

NOLE ISTORIORE PENTRU

COPII.

.

13%

2

5. — PERUL.

Nicolae,

muncitor în vârstă,

şedea la umbra

unui mare păr dinaintea casei; nepotii lui mâncati

pere

şi nu se mal

săturaui de

gustul şi miro-

sul lor.

“

Atunci unchiul le dise:
— Să vă spuiii eu prin ce împrejurare am să-

dit părul aci. Într'o di, acum vr'o cinci-deci de
ani, şedeam chiar în locul unde se află pomul.
Fram trist şi pe gânduri; m& plângeam de sărăciă către unul dintre vecini, care era forte avut.
«Ah! diceam ei, cât ași fi de mulţumit dac'ași
pute agonisi măcar o avere de tref sute de lei.»
Vecinul, om înțelept, îmi răspunse:
— Nimic mai lesne, dac'ai sei să te folosesci

de împrejurări. Chiar în locul unde sta! acum se
“află trei sute de lei în păment!
Pe atunci eram tener și fără preget: m'apucal chiar în nâptea aceea să scormonesc pămentul penă la dre-care adâncime ; din nefericire, nu
găsii nici un ban.

A doua di dimineţa, când vecinul v&du gropa

ce săpasem, începu să ridă şi dise:
— Nepriceputule, eu n'am înțeles ca tine ; dar,
fiind-că ai făcut gropa, iţi voii da un perişor ca

14
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"- să'l sădesci aci şi, peste câţi-va ani, o să capeţi
de la densul banii ce doresci să ai.
" Plantai dar perişorul ce'mi dete şi, udându'l
la timp, îi merse

bine,

se fâcu mare şi frumos

precum îl. vedeţi. Perele ce produce de atâţia ani,
mi-ati dat mai mult de

trei

sute de lei.

Dea:

ceea; nu voiii uita nici-o-dată cuvintele mintosului meii vecin, pe care le vepeta neîncetat :
Omul

cu
«
"nțeleptă minte,

-

muncitor neîncetat,
din sărac

ca mai

i

"nainte,

se preface om bogat.

8..— FRAGILE.
Un bătrân oşten, ajungând întrun sat, cădu
d'o-dată bolnav. Neputenduşi urma calea, fu
nevoit să se “culce pe pisce Pie, subtun şopron.

|

|

|
de milă
coprinsă
fu
ac,
săr:
Iona, fiica unui tran
pentru nenorocitul călător. In tote dilele se ducea

|

să”1 vedă şii da câte cinci bani.

“Intro seră, străinul îi dise cu neliniște :
— Dragă

copilă,

astădi

aflaii

că părinţii tăi

sunt săraci ; ar6tă'mi dar de unde ai atâţia bani,
căci, îți spuiii drept, mai bine nași lăsa

să mor

NOUE ISTORIGRE PENTRU COPII,
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de fâme, decât să primese vun ban .pentru care
“mar mustra cugetul!

—0!

răspunse I6na, n'al grijă : acesti: baniîn

agonisesc

eu singură.

Când mă duc la sedlă, care

este în satul vecin, trec. printr'o dumbravă unde
sunt multe fragi, îmi umplu coşulejul

şi le vând

pe câte cinci sai dece bani. Tata şi mama
bine că'ţi dau din

ei, dar nici-o-dată

sciii

nu mi-ai

arătat cea mai mică nemulţumire. Ei dic adesea
că se află 6meni mult mai săraci de cât noi, şi
că suntem-datori să le facem tot binele ce ne stă
prin putință.

* Lacrămi feibinți curseră din ochii bătrânului
soldat la aceste cuvinte:
a — Dumnedeii să te. r&splătescă

bunttate de inimă! dise el...

|
peritru, atata

!

Fa binele pentru toti

pre cât scii şi pre cât poți:
căci. tocmai

când. nu gândesci

cu binele te 'ntelnesci.

T.

|

După câte-va dile, un general trecu prin acel sat

-. Şi, oprindu-se.la un han, se dete jos din. trăsură spre a face o gustare. Aci, audind. despre
-

16_
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soldatul bolnav, merse să'l vedă. Bătrânul oşten
îi vorbi şi despre copila bine-făcătore.
— Cum ? O s&rmană ca dânsa a avut atâta milă

de tine, şi ei, vechiul tăi colonel, în al cărui regiment aj servit cu atâta vitejiă, să fac mai puţin
de cât dânsa? Nu, ar fi o ruşine. Voiii lua tote
măsurile ca să ţi se dea o mai bună îngrijire pe

viitor.

a

După

|

ce se înțelese cu primarul comunei ca să

„ducă pe bolnav în easa unuia din cei mai de frunte

locuitori ai satului, generalul merse la coliba unde

şedea Iona și, adresându-se către densa, îi dise
cu blândeţe:
T
|
Ă
— Bună

şi milosă copilă, am aflat despre bine-

facerea. ta ; sunt forte mişcat de simţimintele ce
ai arătat în

acestă

împrejurare.

Ai

dat băteă-

nului de două-spre-dece ori câte cinci bani:
&tă pentru dânşii dou&-spre-dece monete de câte
cincă lei.

i

Părinţii, uimiţi la vederea argintului, îi repetaii

neincetat

că

e pre

mult,

dar

generalul

le

dise :
—

|
Nu, nu, acestă ră&splătire e âncă

neînsem-

nată ; virtosa vostră fiică va primi, în vietă'i, al-

tele şi mai preţiose.
In adevăr, Ilona eşi fetă cu minte ; se mărită
—

NOUE ISTORIGRE PENTRU COPII,
după

un om

pre cum

vere.

Ast-fel

trăi

17

se cade şi cu 6re-care

a-

fericită în totă vieţa.

O facere de bine, chiar de sar da în vânt,
își află r&splătirea, în cer sai pe pământ.

7, — CIREŞELE,

2

Elena locuia cu mamă-sa într'o odaiă
mobilată,

frumos .

dar cu o înfăţişare neplăcută, din causa

neîngrijirii şi nerânduielii ce domnia într'6nsa,
Tote
curată

îndemnurile mumei,

spre

a o face

şi în regulă, erau deşerte:

câtuşi de puţin din deprinderile
Intr'o Duminică,

după

Elena

so

ţină

nu eşia

e.

prând, pe când

îşi ter-

minase gătela și voia să €să la primblare, feta
vecinului îi aduse un coşuleţ cu nisce cireşe mari
şi negre. Dar, fiind-că mesa, scrinul şi tote mobilele erati încărcate de vestminte şi alte obiecte,
aruncate fără nici o regulă, Elena puse coşul d'o-

cam-dată pe un fotoliii îmbrăcat cu mătase albastră, apoi plecâ cu mamă-sa până la un vecin.

Sera, întorcându-se, intrâ în odaiă şi, fiind
forte obosită, se aşedâ repede pe fotolii. D'o-dată

nsă scâse un țipăt de spaimă: şeduse chiar pe
coşul cu cireşe.
„La acest țipăt, mumă-sa alergâ cu o luminare
“în mână şi rămase înmărmurită, când vă&du cisIIOTEG:

2

18

NOTE

-

ISTORIGRE

PENTRU

COPII.

reşele strivite. ma lor negră curgea şiroie de
"pe fotolii, şi rochia nouă a Elenei se pătase aşa
de răi, că nu mai era bună de nimic.

Muma îi făcu o aspră mustrare şi, între altele,
îi dise:
— Vedi ce se întemplă daca nu'ţi îngrijesci
“odaia şi nu pui tot lucrul la locul lui ? Acum eşti
pentru neîngrijirea şi ne-

îndestul de pedepsită

ascultarea ta. Fiă'ţi acâsta de învățătură pentru

viitor.

|
Ordinea şi curăția
dinti"o casă. când lipsese,
paguba şi sărăcia
pe stăpân îl urmăresc.

8. — PRUNELE.

Domna Florenu, însoțită de patru copii ce avea,

se duse într'o di la bunicul lor. Bătrânul, care
tocmai se afla în grădină,
prune mari şi frumose.

dete

copiilor

patru

— Aşi dori să sciu, dise el zimbind, cum o să
împărţiţi de o potrivă aceste patru
voi

prune

între

cinci.

— I6ă eii asupră'mi astă sarcină, răspunse Aurelia, copila cea mai mare ; dar să mă lăsați să

combin numerele soț cu: cele fără soţ,
. Ea luâ prunele şi dise:

NOUE ISTORIORE PENTRU COPII.
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m

— Eu cu soră-mea şi cu o prună, facem
amândoi fraţii

şi o prună, fac tot trei;

trei;

mama

şi

cu două prune fac ierăşi trei: ast-fel împărțirea
e drâptă şi cum se cuvine.
Fraţii şi sora Aureliei r&maseră mulţumiţi, er

muma, încântată, dete fiă-cărui copil câte o prună.
Bunicul

dărui Aureliei un frumos buchet de flori,

dicendu'i:
— Ţil daă nu numai că ai sciut împărţi, dar
şi pentru-că al împartit ca o fâtă cu minte, iu-

pitore de părinţi şi respectosă.
„.

Spiritul, inteliginţă
sunt

iubite, toţi o spun;

totuşi se dă preferința
sufletului

9.—

celui bun.

CASTANELE

.

.

Stefan era copil lacom: cum îi intra vrun ban
în mână, îndată îl şi chieltuia pe lucruri de mâncare. Intr'o di, vădu în târg nisce castane noui şi
“mari. Fiind-că nu scia ce sunt, întrebă pe vendător
daca sunt bune de mâncare.

— Mai e de vorbit? răspunse el, cumpără că
sunt minunate,
mai

ales copte în spuză.

Stefan 6ns&: apuease să'și chieltaiescă tote paralele. Ce să facă ? Pe când neguţătorul numera

2%

,
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la alţi cumpărători,

luâ pe ascuns o mână de cas-

tane și le puse în posunar, fără să” vadă cine-va.
Cum
unde,

iră

se

întorse

neaflând pe

a-casă,
nimeni,

şi le acoperi cu

grăbescă

cocerea,

spuză

mai

prinşi peste densele

alergâ în

bucătăriă,

puse castanele

ferbinte.

puse

câţi-va

pe

Ca

ve-

să

le

cărbuni

a-

şi începu a sufla

-

din tote

puterile.

|

D'o dată o: castană plesni cu mare sgomot.
Spuza şi cărbunii îl săriră în faţă cu atâta iuţelă,
încât credu că şi-a perdut vederea. Speriat de
acestă întâmplare neașteptată, alerga încoce şin
colo, plângend şi ţipând- cu ochii închişi.
Sgomotul castanei şi ţipetele copilului făcură
pe toţi ai casei să alerge în bucătăriă : furtul se

descoperi, şi Stefan fu pedepsit cu dureri nesuferite până să i se vindece ochii, Din fericire,
se căi amar de urâta lui faptă, care 1 fu de ajuns spre a se îndrepta pentru tot-d'a-una. De
câte ori era ispitit de lăcomiă, dicea în sineşi:
Lăcomia

dese-ori

a 'ndemnat pe muritori
să se facă răi şi hoţi,
huiduiţă, goniţi de ioţă,

şi în frunte înferaţi,
să moră chiar spânduraţi,
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10. — MERUL.

Tudora

intrase

în al cincilea an al vîrstii. La

- diua numelui ei, naşul s&u veni s'o vedă şi, după
mesă, îi dărui un constantinat de aur.

Pe când

părinţii se aflai âncă la mesă vor-

hind de darnicul cumătru, copila eşi din casă şi
se duse la drum. Atunci, trecând pe dinainte'io
femeiă

cu pome

de vândare,

copila îi dise:

— Uite ce ban mi-a dăruit naşul ; nu e aşa că
e frumos?
— Da, frumos,

răspunse femeia ; dar ei am în

coş un măr şi mai frumos; 6tă, îl vedi? Ca să
"ti fac plăcere, ţi dai numai pentru banul t&ă.
Tudora i] dete cu mulţumire şi, apucând m&rul cu amândouă mânele, alergă în casă, sărind

şi strigând de bucuriă :
— Mamă, mamă, uite ce mer roşu şi frumos
am cumpărat eii cu banul de la naşul! .
Femeia, care il vânduse, se făcuse nevădută
şi nu mai putură

s'o găsescă. Părinţii,

mâhniţi,

începură a mustra pe copilă; dar naşul, luându'”“
partea, dise:
— Ce vă supăraţi atâta, când sciți că în lume
se află mulţi 6meni chiar în vîrstă, care fac gre-

şeli cu mult mai mari de cât o copiliţă ca densa ?

22-
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Ea a dat o bucată de aur pentru un mer,

alții

dai fericirea vieţii pentru o plăcere de un minut.
Mulţi. din noi nesocotese
- bunătăţile ceresci
pentru lucruri pământesci !

II
Naşul, neguţător

seră,

avut,

se

întorse

acasă.

vădu intrând în prăvăliă o femeiă

coş gol. După

ce cumpără

Pe

cu un

de ale mâncării,

ea îi

arătă banul de aur şi'l întrebâ cât prețuiesce.
-— Fă! dar de unde

ai dumneata

constantina-

tul &sta? îi dise el cu mirare. E aşa de rar, că.
cu anevoiă se mai găsesc

de felul lui;

eu îl cu-

nose forte bine şi de aceea te cunosc şi pe tine.
Asteptă că te-oiu învăța eii să mai vindi copiilor mere pe bani de aur!
Indată. opri pe femeiă

şi trimise să chieme un

sub-comisar. După qâte-va minute, încelătorea fu
dusă la: închis6re, unde'şi primi pedepsa cuvenită.
|

|
“ Furul, să sciți, nici-o-dată
nu se pote a scăpa
să nu capete răsplată
la nelegiuirea sa:

|
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11. — CRINUL,.

In midlocul unui r&zor de flori al Tincuţei, se
vedea strălucind un crin alb ca ninsorea, pe o
moviliţă rotundă, înconjurată
nu mai puţin gingaşă

de verdeţă. 'Copila,

de cât crinul, simţia

o ne-

spusă plăcere, privindla flori în tote dimineţele
„și vădând cum, în răsăritul sorelui, străluciaii
picăturile de rouă aninate
pe foile lor, apoi cu
iubire şi recunoscinţă îşi înălța privirea către cel

ce a făcut sorele, roua şi florile.
Părinţii Tincuţei împărtăşiaii bucuriele atât de
curate ale scumpei
lor fiice, şi adesea diceaii înîntre dânşii că e frumâsă şi nevinovată ca şi

crinul.

|

Dar, vai, fata muri până
anul!

Când

veni

i€erăşi

a nu se împlini âncă

timpul florilor, când

ne-

mângâiata mumă vEdu din noi frumosul crin,
amintirea sfăşietore despre perderea copilei mult-

iubite se redeșteptă cu putere în sufletul ei strivit de dor, şi o făcu să verse şiroie de lacrămi.
_ Atunci soțul ei, mângâind'o, îi dise :
— Ţii minte că acest crin era la început o bietă
buruiană, care lângedia întrun colţ al grădinei.
Vădând că nu'i mergea bine, îl scosei din locul lui;
dar Tincuţa nostră, mâhnită, dicea că e păcat că.

24
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Pam luat d'acolo. După cel strămutat într'un loc

mai priincios, devenind podâba grădinei, fâta se
bucură şi'mi mulțumi. De aceea nu mai plânge:
“copila nostră, care se asemăna

crinului prin fru-

museţe şi nevinovăţiă, a fost numai strămutată
din braţele nostre într'un loc mai priincios, unde
se bucură de o fericire deplină şi d'o vi€ţă neperitore.
Mâna Domnului cea bună
a luat'o dintre noi,
ca p'o flâre n raiii s'o pună

—

la un loc făr'de nevoi,
13. — GAROAFA.

Iosif grădinarul cultivase cu multă îngrijire o
minunată garofă, care, prin colorile şi mirosul ei,
făcea tuturor o nespusă

plăcere.

i

intr'o di, vădu intrând în grădină un domn cu
soţia sa, care păreai

pr6 cum

se cade. După ce

se primblară cât-va, se opriră înaintea garâfei şi
începură a o privi cu de-amănuntul.
-— Mie, dise el, colorile nu mi se par aşa
frumose,

dar

mirosul

îi e forte

— Din contra, răspunse
încântătore ; din
miros.

nenorocire

de

plăcut.

soţia. Colorile îi sunt
6nsă mare

nici-un
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D'o-cam-dată, grădinarul nu scia ce să mai cre-

dă în fața unor păreri atât de opuse; dar în cele
din urmă, luâ sema că străinul n'avea bună vedere, şi că soţia lui îşi perduse mirosul, din causa
guturaiului

de care suferia.

Atunci își dise în sine: «Ceea-ce se întâmplă
- cu garofa mea atât de frumosă,

adesea se întâm-

plă chiar cu lucrurile cele mai sfinte şi mai demne de respect. Mulţi meni le defaimă şi le dispretuiesc, fiind-că judecata le e pre slabă ca să
le pătrundă cum se cuvine, er simțurile pre tocite ca să potă pricepe perfecțiunea lor.
Frumuseţea-adevărată
când

nu pote-a te 'ncânta,
causa învederată

este nesimţirea ta.

18, MĂRGĂRITĂRELUL,.
Mica Ana,

feta unui biet grădinar, căduse bol-

navă. Florica, fiica primarului-din sat, îi ducea
în tote dilele câte-o 6lă cu lapte bătut, fiind-că
stomacul copilei nu se putea împăca cu alte

mâncări.
După ce se însănttoşi, Ana se gândia în sineşi: «mult bine mi-a făcut Florica, cât am fost

bolnavă! Ea singură îşi da ostenâla să'mi adu-
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"că lapte. Cât de fericită aşi fi, dacă aşi pute face
şi ei ceva pentru
vrun

lucru,

care

sait cel puţin săi due

dânsa,
s'o

multumescă.>

Pe când cugeta ast-fel, află că Floricăi îi plăcea

mult mărgăritărelul. Intr”o frumosă di din Mai,
se duse dar în pădure

să culegă flori de

măr-

găritărel pentru iubita'i bine-făcătore. După ce căutâ îndelung,

găsi înfine la umbra celui mai b&-

trân stejar un stuf de mărgăritărel. Abia începu
densasă culegă cu nespusă bucuriă din drăgu-

ţele flori, când d'o-dată audi şoptele unor tâlhari,
care staii ascunşi în hăţişul d'alături şi vorbiaii
împreună,

|

|

— Sa hotărit, dicea unul, 6tă cel mai

neme-

rit midloc ca să ne r&sbunăm asupra primarului,
care a făcut pe frate-mei să fiă osândit la închi- .
sore. Chieia asta e de la pârta curții lui: argatul

|
a uitat'o' acolo adi-dimineţă.
-nopte
mla
_— Pr6 bine, dise cel-l-alt, să'l ucide
pe el, pe nevasta şi pe fiică-sa, ca să'i luăm banii
ce o fi având.
Ana, spăimentată,

se strecurâ

Dbinişor cu flo-

rile, le duse îndată Floricăi şi spuse cu deamă&nuntul

tot ce audise. Primarul

mai mulţi omeni armaţi,
„puse

şi el la pândă.

aduse

pe

îi aşedâ în sală
-

ascuns

şi se
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In adevăr, pe la medul nopţii, tâlharii- veniră ;
dar fură prinşi şi dați pe mânele judecății, spre
a'şi lua pedepsa cuvenită pentru nelegiuita lor
faptă.
Atunci primarul dise Floricăi :
— Draga mea copilă, mila şi purtarea ta că-

tre Ana a fost mântuirea nostră:. tu ai însănătoșit'o ducându'i câte. puţin lapte, er ea ne-a scăpat la toţi visa. Află dar că binele ce faci, ori
cât de mic ar fi, rodesce însutit şi înmiit.
Cât de mic'ajutorinţă
făcând la nefericit),
chir da nostră consciinţă
suntem pururea plătili.
14, — ZHAMBILA.

Emilia nu mai văduse de cât zambile albastre.
Inti”o di, pe Jângă cele albastre, găsi în grădină
şi câte-va albe ca zăpada, apoi vr'o trei-patru roşii
ca trandafirul. Culese din tote câte una şi le duse
|
cu bucuriă la mamă-sa.
— Etă, mamă, zambile de trei colori!
— Asemenea zambile nu se găsesc aşa de rar,
cum credi tu ; întâmplarea e enst fericită pentru

voii
tine, daca te vei pătrunde bine de ceea ce'i

; cea
spune. Zambila albastră însemneză; modestiă
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albă nevinovăţiă,

er cea roşiă că trebuie să ai

a.

Sai

a

- tot-da-una în inimă iubire înfocată pentru tot ce

e cuviincios. Caută
cu darurile arătate
în lume mult mai
podobi numai pe

dar săţi înzestrezi sufletul
prin aceste flori, şi vei păre
frumosă decât daca te-ai îmdinafară cu zambilele ce ai

cules.
Copila fu încântată

de acestă esplicaţiune. Pe

seră, mamă-sa îi dete să lucreze în gherghef trei
zambile, una albastră,

alta albă şi alta roşiă, a-

vând scrise de desubt

cuvintele următore:

Copiliţa”i lăudată

şi de lume căutată,
când, pe lângă frumusete,
are suflet ângeresc,

ier pe lângă tinerete
modestia,

dar cerese,

.

o

15. — NU-ME-UITA.
— Mamă,

dicea într'o di Constanţa,

pentru ce

le dice „nu mă uita“ acestor mici şi drăgălaşe
flori, albastre ca cerul, c'un cerculeţ galben în
midloc,
gârlei?

de care se găsesc o mulțime

pe malul

— Numele lor e vechiii, răspunse muma, şi 6tă
ce se spune despre densul. A fost o dată un domn,
care, plecând întro lungă călttoriă, fu înşoţit de
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nevestă-sa până la țărmul unui rii. In momentul despărțirii,

v&dend aceste floricele albastre,

ea culese câte-va şi le dete soţului, care le puse
bine, spre a le păstra ca amintire. „Asemenea

şi tu, scumpa mea soţiă, dicea el, de câte-ori vei
vede
şi nu

o lore de felul &sta,
mă

uita!“

De atunci

gândesce-te
li sa

dat

la mine

numele ce

le-a rămas până astădi.
=

Atuncă Constanţa r&spunse : — Dar ei, mamă, care nu m'am despărțit nici

de părinţi, nici de fraţi, nici de surori, de cine
să'mi aduce aminte,

la vederea acestor flori?

— De cine? De semenii nostri

aflaţi în sufe-

rinţă, pe cari trebuie să”! privim ca fraţi şi săi
ajutăm în nevoile lor, pe cât ne va sta în pu-

tinţă.

|

|

Inimile-atâtor Gmeni
sunt legate de a ta,
şi durerea lor îţi strigă

ne'ncetat: „nu mă uita!“

16. — ROSETA.

— Pentru ce ţii, mamă,

cu atâta îngrijire la

ferestră, întrun

vas aşa de frumos, acestă ierbă

verde, pe când

în grădină noi avem

atâtea flori

strălucitore ? întrebâ Iulia pe mamă-sa'?

30
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Este adevărat

- vumenela

că hista

rosetă .nu are nici

trandafirului, nici albeţea crinului, nici

- strălucirea lalelei; dar, de şi simplă, de şi modestă, florea îi e înzestrată c'un miros aşa de
plăcut şi dulce, încât le întrece pe tote. Tomna
şi ierna, pe când cele-l-alte flori sunt de mult
trecute,

roseta ne

îmbată

neză virtutea modestă,

de

miros.

Ea

însem-

care, fără să bată la ochi,

supune tote inimile simţitore, și se păstreză când
ori-ce altă frumusețe
Drag)

a perit âncă

copile,

de mult.

frumuseţea

e ceva pretenţios:
ondrea şi cu blândeţea
vă

sunt mult

17. — COŞUL

mai de folos.

CU FLORĂ.

Boierenu sta

Intro frumosă dimineţă, domna
lângă măsuța'I

de lucru, cu şese copil împrejur.

Doi băieţi citiaiă şi scriau, două fetiţe coseai, ier
cele-l-alte două mal mici se jucai cu păpuşele.
Peste puţin, grădinarul intrâ în casă, punând jos

un coş cu flori. Copiit, plini de bucuriă, se grămădiră împrejuru'”, ba chiar şi muma

lor, sculân-

du-se de la lucru, se duse lângă denşit: plăcerea:
ce

simţia,

vădend

bucuria întipărită pe feţele co-

piilor, o făcea să uite frumuseţea

florilor.

-
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D'o-dată €ns& florile începură a se mişca, şi o
viperă scose capul, şuierând d'asupra lor. Copiii,
spăimântaţi, fugiră în tote părţile.
Grădinarul ucise îndată vipera, care e un şerpe

veninos, şi spuse că venise de cu sera casă le
aducă;

dar că; negăsindu'i acasă, îl dusese icrăşi

în grădină ca să ste la răcore, şi că vipera s'o
fi strecurat peste nâpte în coş.
D6mna Boierenu, adunând pe copii împrejurui,

le dise:
— Spaima ce v'a coprins pote să vă fiă de folos

în totă vieța. Nu uitaţi nici-o-dată acestă întemplare. Tot ast-fel lenea, minciuna, neînfrenarea,
beţia şi tote relele se ascund sub plăcerile şi bu-

curiele acestei lumi. Fiţă dar tot-d'a-una cu luare
aminteşi feriți-vă de ori-ce faptă, care ar pute
să turbure curăţia inimelor vostre.
|
Când te dai fără de minte
la plăceri, adese-ori
cată să'ți aduci aminte
de vipere-ascunse 'n flori,

18. — CUNUNA DE FLORI.
Gheorghe Stângă dusese o vi&ţă cumpătată. De
aceea, la adânci bătrâneţe, avea faţa rumenă şi pă-

rul alb colilii. Când îşi sărbători pentru a opt-

32
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decea 6ră diua nascerii, copiii săi se adunară împrejuru'i, - îi sărutară mâna şi” urară să mai trăiescă până la o sută de ani.
"După fii, veni rondul nepoților, care” puseră

pe cap o cunună de crin alb ca păruul lui, şi de
trandafiri rumeni ca obraji'i.

Atunci b&trânul le dise:
— Cununa este frumosă şi'mi place mult; dar
cea mai frumosă cunună a părinţilor şi bunicilor
este să aibă copii şi nepoți, care să semene trandafirului prin frumusețe, şi crinului prin curăția
şi nevinovăția inimei lor. N'avem pe cine pune
“să zugrăvescă cununa de flori şi să scrie în midlocu'i cuvintele următore; voi Ensă săpați-vi-le în
inimă şi spuneti-le şi altora, spre amintire.
Dorinţele'ţi să aibă a crinului candâre,
şi fruntea ia avâ-va a roselor colore,

19 — COPACII

DE

AUR.

Anton avea urâta deprindere să iea în batjo-

cură pe orl-cine îl eşia înainte. Intro di, pe când
făcea o scrisore, în care trebuia să pună şese gal
beni, soră-sa mai! mică

Sabina intrâ în casă Şi,

uimită de strălucirea banilor, îl dise:
— Spune'mi şi mie, nene, unde se găsesc galbenii?

=
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— Unde să se găsescă ? Pe copacii de aur. Ei
suni ca fasolea : rodesc pomişori, pe ramurele că-vora cresc o mulţime de galbeni!
” Apol, grăbindu-se a'şi termina scrisorea, nu mai
băgâ de semă la soră-sa. Ea luase galbenii, alergase în grădină şi"! semnase în pământ. Când

Anton vru să stringă serisorea, ea se'ntorse dicând:
— Bucurătte,
stui galbeni:

nene,

pe cei

|
“
că peste puțin o să ai dede pe masă l-am semănat

în grădină.

|

—

Anton, forte supărat, se sculâ repede, luâ pe
soră-sa de mână, alergâ în grădină şi dise:
— Arată'mi îndată unde t-ai semnat !
Ensă, ori că feta nu putu să mal găsescă lo-

cul undei pusese,

ori că vr'un lucrător din gră-

dină îl luase pe ascuns,

galbenil fură perduţi.

Tatăl lor, când aflâ despre acestă întemplare,
mustrâ pe Anton,

dicendu'i:

— Ţi-ai primit pedepsa pentru minciunile tale.
Este adevrat că Sabina a făcut o mare copilăriă,

semănând galbenii în pământ, dar tu eşti şi mai
vinovat, că n'aă ținut. semă

de simplicitatea su-

rorii tale. Daca n'al fi minţit'o, ea n'ar fi făcut
ast-fel. Caută

dar

a munci,

ca săi

pulla loc, şi
3 -
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a te desbăra

de urita deprindere ce ai dea

tot

spune la minciuni.
|

Minciuna este o'rea neghină,
â cărei r6dă lumea desbină.

80. — SEMENŢA

DE MAC.

Intorcându-se din călttoria ce făcuse prin ţări.
depărtate, până

în India, un neguțător

adusese

mulţime de lucruri preţiose. Rudele şi amicii îl
primiră cu bucuriă,
care

câte un lucru,

“Bărbaţii luară
câte

er el le dete

un

după

voiă să iea fiă-

plăcere.

cate

câte o bucată de aur, care

şir de mărgen

saii câte o scoică de mare;

femeile îşi aleseră felurite stofe lucrate cu măiestriă, colanuri

de mărgăritare, diamante oră ţe-

sături de mătase.
Numai unul, om
cutioră, pe care

|
cu multă judecată,

alese

o

era scris : sămență de mac. Când

o desfăcu Ensă, vădu că nu mai rămăsese într'Ensa decât o singură sămenţă ; căcă cele-l-alte, fiind
pre mici, se strecuraseră'n cale prin încheieturi-

le cutiei şi se perduseră.
Cei de faţă începură să vidă, dar el le răspunse :
|
— Ori-ce aţi dice, un grăunte mi-e de ajuns.
Macul e cu totul necunoscut

în ţeră

nostră,

şi
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sciu din citire cât preţuiesce ; stă de ce am

ales
zilor
Cu
dină

un mic grăunte, în locul tuturor “scumpetuce aţi luat d-vostră,
multă îngrijire, el puse grăuntele în grăşi, după câte-va luni, avu atâta sămenţă, în-

cât la sfirşitul anului următor semănâ cu densa
0 întindere 6re-care- de

pământ.

Când

vădură

pentru prima Oră câmpul smăltat cu flori roşatice şi
limpede

pestrițe,
de mac,

şi când
toţi

gustară uleiul dulce şi

înțeleseră marea

bine-fa-

cere ce un singur grăunte din acea prețiosă plantă
zevErsase asupra ţerei.
|

— “Cine ar fi credut, diceaii ei, că acel grăunte
de mac are să fiă un isvor de mulțumiri şi de
hogăţiă pentru noi?!
.
Dumnedeii adesea pune
chiar şi întrun bob de mac,
câte-o tainică minune
spre-a fi omului pe plac.

21. - DOVLECII.

Andreiii, fiii de plugar,

pusese

pe corlată mai

mulți dovleci galbeni, la vederea cărora simţia
o mare mulţumire. Intr'o di €ns&, ne mal găsindu'i la locul lor, se supărâ foc şi se plânse tată- |
lui s&ii, tocmai când acesta, însoțit de nevestă,
se suia în căruță ca să plece la târg.

35.

NOE ISTORIORE PENTRU COPIE.

— Mai ameţit cu
tă; du-te de lucrâză
urcă-te în podul
nu

se încindă

dovlecii tăi! răspunse taîn terină şi, după ami6di,

casei şi ventură

de

căldură;

m'ai

grâul,

ca să

înţeles ? Despre

dovleci, fii liniştit : o să se găsâscă!
După

ce se întorse pe ssră,

plugarul

nostru

întrebâ. pe Andreiii :
—
—

Luerat-ai,
Da, tată.

fetul mei,

în țerină ?

—
—

Dar grâul Pai vânturat bine?
Da, tată. |

— Ţi-ai găsit dovlecii?
—

Nu,

răspunse

Andrei

cu

întristare ; i-am.

„căutat pretutindeni, dar nu l-am găsit nicăiri.
— Nicăiri ? Mincinosule! strigă tatăl supărat ;
te-am prins cu ocaua mică.

încercare cu tine,
Daca

ţi-ai fi dat

Am

ascundând
ostenela

să

fac o

dovlecii în grâti.

să'l

vînturi,

că ai fi dat peste dânşii. Acum
eşti un leneş

vrut

negreşit

e învederat că

şi un mincinos!

Andreiu r&mase ruşinat şi se rugâ să/l ierte.
—

Te iert şi d'astă dată, răspunse tată], daca.te legi că te vei îndrepta pe viitor.
Mincinosului, ori
mai târdii saii mai
i se 'ntempl'a se
şi pe fată a se

când,
curând,
trăda
da.
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RR.— RĂOCOHITA ŞI PAIELE;
Văduva Stanca, cu doi copii, se întorcea acasă

- din luncă, unde fusese ca s'adune lemne de foc.
Muma

ducea pe cap

e sarcină

de surcele

şi de -

uscături, er copiii câte un mănuchiii de răchite
strînse cu legături de paie.

In cale, întâlnind un neguţător avut din oraşul vecin, îl rugară săi ajute cu ceva. El dise
văduvei, după
_—

ce'i dete

Ascultă-mă,

câți-va bani:

b&trâno,

n'ai ave trebuinţă

cerşesci, dac'al urma îndemnul

mei;

să

încredir-

ţeză'mi mie copiii dumitale, şi eii îi voiii învâta să

prefacă răchita şi paiele în aur!
” Bătrâna îi luâ vorba

|

drept glumă, Ens& negu-

țătorul îi spuse că vorbise forte serios. II încredinţâ dar copiii, er el îi puse să înveţe meseria
de a face panere şi pălării de paie.
După

trei ani, se reîntorseră în umila colibăa

mumei lor. Aci începură a face lucruri de
chită şi de paie, cu o mare

măiestriă. Prin

răstă-

ruință şi muncă, ajunseră peste puţin să lucreze
mai multe coșuri şi pălării pentru negutator.
După

eâte-va dile.

acesta,

venind

la

denşii, le

38
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plăti o sumă însemnată de bani pentru marfa ce
primise, apoi dise mumei lor zîmbind :
— Nu e aşa că mi-am ţinut cuventul?
Cu munca, omul pote să'şi facă un tesaur
din paiul şi răchita ce zace 'n bătătură;
“aşa e meşteşugul: brătară grea de aur,
pe care no poți perde şi 'care nu se fură !

28. —STEIARUL,.
Martin păstorul şedea cu copilul lui la umbra
unui stejar, când

stă. că

dinainte. Eraii nisce

trei

călători

soldaţi, cărora

li

tree

pe

se

de-

dese voiă să 6să din casarmă pentru câte-va
dile. Frumosa uniformă şi armele lor strălucitore le da o înfăţişare r&sboinică şi măreţă.
Se opriră ca să se uite la stejar.

|

— Ce frumos e! dise unul. Dacar face cine-vas
cărbuni dintr'Ensul, ar: scote o bunişoră sumă
de bani.
— Se pote, frate cărbunar, răspunse păstorul.
Un alt soldat dise:
—' Frumosă cojă! Ce grosă e! Cu' ea sar

pute îndestula o tăbăcăriă pentru un an întreg.
—

Adevărat,

frate

tăbăcar,

răspunse

rul; dar ar fi păcat să se despâiă
aşa de frumos.
Al treilea dise:

un

păstocopacii
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ao

— E încărcat de ghindă! Ce minunate
s'ar puts face, dac'aşi ave ghinda lui ca
îngraş porcul !
o
—

Ghinda

_păstorul;

o

s'o xendă

n'ai decât

să te arăţi

frate măcelar.
|

După

ce

primăria,

şuncă
să'mi

răspunse

ca cumpărător,

-

|

soldaţii plecară,

fiul

lui Martin.

în-

trebâ *
,
— Tată, de mult cunosci pe Gmenii &ştia?
— Nu” cunose, răspunse păstorul ; acum îi văd

pentru ântâia 6ră,
—:

Apoi,

urmă

„copilul,

|
de

unde

scii

că

€l

dWântâii era cărbhunar, al doilea tăbăcar şi al
treilea măcelar, când toți aii aceleaşi vestminte
de soldaţi?
— Ai dreptate, răspunse tatăl; €nsă nu după
portul,“ci după cuvintele lor am înţeles ce meseriă ai. Fiă-căruia îi place să vorbescă de me-

seria lui şi de ce'l intereseză mai mult. Ast-fel,
omenii cu Ensuşiri frumose nu vorbesc decât
de fapte bune, pe când cei re se dau pe faţă
„prin cuvintele lor. Etă dar cât de lesne putem

cunosce pe cei din urmă, ca să ne ferim de denşii.
După mişcări şi cuvinte,
vedi ce are omu 'n minte,

A
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BR4.—TRANDAFIRII
ŞI ALBINELE,.
Mircea, copilandru vioiii, vru într*o di să rupă
un trandafir, dar spinii îl înțepară şi el suferi
dureri nespuse.

Altă dată, vrând a mânca miere

dintrun stup, albinele năvăliră. asupră” şi'l veninară
—

cu acele lor.
Pentru

|

ce, întrebâ

el pe tatăl săi, lranda-

firii, care -sunt atât de frumoşi, ai spini așa de
“ascuţiţi; şi de ce albinele, care fac miere atat
de dulce, ai ace aşa de veninâse?
- —

Pentru

ca

să

ne

aducem

aminte, răspunse

tatăl, că chiar lucrurile cele mai frumose şi mai
” dulci din natură îşi ait partea lor periculosă, pen-

tru cei ce voiesc

să se bucure

de dânsele cu

nesocotință.
Când

în calea vâstră vine

lueyvul dulce”şi frumos,
să băgaţi de semă

bine:

pote'i şi periculos.

85.- COCOȘUL.
“Doi tâlhari intrară o dată, pe la medul nopţii,
pe ferestra unei: mori, ca să jefuiescă pe pr6-

prietarul ei. Pe când înaintau Dinişor, căutând
locul de culcare al moralului, audiră d'o-dată

|

NOUE ISTORIORE PENTRU COPII.

mt

lângă dânşii cântecul răsunător al unui COCOŞ,
Cel mai tenăr dintre ei, retrăgendu- -se spăimentat, dise încet:
_
—
fim

Ma; speriat cocoşul: să plecăm, că pote să
descoperiți.
e
— Fricosule, răspunse cel-l-alt ; de ne va eşi

cine-va înainte, îl vom ucide,şi atunci cocoşul
pote să strige cât o voi: nu-ne-o mai păsa de

nimic.

a

In adevtr, tâlhari uciseră pe morar şi'i luară
banii,

cu

tot ce avea

mai

prețios.

Trei ani trecuseră de atunci, fără ca nimeni
să fi putut descoperi -pe făptuitori. Intr'o seră, a“amândoi intrară în cârciuma unui sat, ce se afla
înconjurat. de păduri, vrend să mână acolo. Pe

la “medul

nopţii,

cânte

atâta putere,

cu

d'o-dată un cocoş începu să
încât se

deşteptară

a-

mendoi.

— Blestemat cocoş! strigă unul din tâlhari:
cum i-aşi mai r&suci gâtul! De când cu istoria
de la moră,

ţipătul acestei păsări îmi străpunge

inima.
—

|
Și mie tot asemenea,

năr. Dă,

răspunse cel mai tâ-

n'ar fi trebuit să ucidem pe bietul mo-

rar ; căci de

atunci,

de

câte ori aud cântecul co-

coşului, par'că mi se sfâşie inima.

aa”
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adormiră i6răşi. In revărsatul

diorilor, câţă--

va dorobanţi intrară la dânşii şi" arestară. Odaia .
unde măseseră

noptea,

nu era

despărțită

de a.

cârciumarului decât prin nisce uluce de lemn,
şi acesta, audind ce_vorbiseră, dedese de scire:

Primarului.
Când

a

|

li se spuse că sunt osândiţi la ocnă, totă.

cei de faţă diceait-+

|

— Cântecul unul cocoş i-a dat pe faţă. Mai bine:

ar fi făcut să asculte însciinţarea ce le dedese cocoşul morarului !
Când cocoşul cântă, hoţului îi dice:
nu mai face rele, că'i fi neferice!

28. — GĂINA.

Cristina, o copilă s&rmană, torcea în celar Şi,.
fiind-că uşa era deschisă, o găină a vecinei intră
binişor înăuntru.

Cristina” închise uşa, luâ găina

şi o aruncâ în podul casei.
— 0 s%o ţiii aci ascunsă, dise ea, pen& mi-o da
mai multe ouă.
- Dar ea, ca ori-ce copilă cu mintea necâptă, nu
prevăduse o împrejurare, care mai în urmă îi
aduse atâta neliniște şi grijă. A doua di de di-

mineţă, după

ce găina oiiase,

începu a cutcu-.
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din tote puterile. Cristina

COPII,

se

4&

urcâ

repede,

ca s'o oprescă de a mai cânta ; &nsă vecină, care:
o audise, alergâ şi ea în pod şi, vădend găina,
începu a mustra aspru pe Cristina. Spre nenoro-

cirea ej, unde pân'aci primia adesea de la vecină
când

unt,

când

ouă

şi făină,

din minutul

acela.

nu'i. mai dete nici un ajutor şi, pe lângă acesta,
îşi făcu şi nume r&i printre vecini.
“Nu căta aţă însuși
Lucrul

ce hu

este-al tăi,

căci îți ese nume răi
când

cu gândul

n'ei gândi;

şi nu e nimic pe lume:
mai

grozav

ca răul nume.

7. -- PORUMBELI.

Petre şi Mihaiu, copii buni şi plini de istețime,
locuiau în apropiere unul de altul. Petre, ai cărui părinţi erau forte bogaţi, avea un porumbar

plin cu porumbiei din cele mai rari şi mai fvumose

soiuri, pe când

bietul Mihaiit avea pre pu-

|
țină şi uriti.
O dată, doi califari d'ai lui Petre, venind în
sbor, intrară în porumbarul lui Mihaiu.
— Ce fericit aşi fi, dise el, dacar fi ai mei!
Ce pene frumose, ce câdă stufosă şi rotundă ! Din

Ii
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toţi porumbeii lui Petre, acești călifană îmi plac
mai

mult.

|

D'o-cam-dată îi veni în minte să şi"! însuşescă şi săi țină ascunși. «Dar nu, îşi dise el, căci
necinstea nu pote duce la fericire.» Prinse dar
porumbeii şi! duse lui Petre.
Acâstă faptă laudabilă
din partea unul copil
aşa

de sărac,

făcu plăcere

bunului

Petre,

care,

spre ai arăta mulțumirea sa, luâ cele d'ântâii
ou& ale acelor porumbei,, intrâ. pe ascuns în co-

teţul lui Mihaiu, şi le schimbâ cu ale
rumbei vineii şi de un nem

altor po-

ordinar.

Când puişorii eşiră din ouă şi începu să le crescă

tuleiele, Mihaiii rămase în mirare, vădendu'i că
sem&nă întocmai cu porumbeii lui Petre. Plin de
bucuriă, se duse la densul şi'"i spuse despre neaşteptata minune.
.
Petre începu să ridă, şi îi povesti cum Schim-

base ouăle, voind a'l răsplăti pentru buna" purtare.

:

Către cel eare urmeză
Vocea cugetului sei,
pururea se îndrepteză

Degetul

lui Dumnedeii:

“
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RONDUNELELE.

%

Când primăvera aduse-ierăşi cu dânsa rondunelele, care, cu voiosele lor ciripiri, se întorceait

în vechiul cuib de subt. acoperişul casei unui țăran, mumă dise copiilor:
— Feriţi-vă de a face vr'un re acestor păsări,

că cine gonesce rondunelele gonesce şi fericirea.
din casă. Vecinul nostru
de a strica cuiburile de“
la dânsul şi a le sparge
încoce i-a mers tot r&u

a avut nenorocita ideiă
rândunele ce se aflaii
ouăle. Ei bine, d'atunci
a suferit mari perderi

şi restrişti.
Micul
adevărat.

Gheorghe întrebă

pe tată-sâii daca

Tatăl îi r&spun=e:

era

a

„Forte adevărat. Vecinul a părăsit datinele
simple şi curate ale părinţilor şi străbunilor,
care vedeaii cu plăcere cum rândunelele îşi făceaii cuiburile la casele lor; el s'a făcut aspru şi

crud cu ai casei şi cu dobitocele; a luat învăţul
de a petrece până la medul

nopţii în

cârciumă,

se supără v&dând că rOnduneleleîi turbură somnul dimineţa prin ciripirile lor, şi de aceea le-a
sfărimat cuibul. Purtându-se cu bietele păsărratât de neomenos, acest om leneş şi risipitor nu
se mai scolă de dimineţă, nu 'Si mai vede de

46
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interese şi ast-fel a depărtat de la densul fericiea şi îndestularea. Etă dar cum se lămuresce
„adevărul

celor spuse

.

de muma

vostră.

Unde răul vine ase altoi,
pacea, fericirea nu pot dăinui.
29. — VRABIELE.

Lăcătuşul Mateiu sfărimâ într'o di, cu mare
furiă, tote cuiburile de vrabil de sub straşina casei.

Dumitru,

din vecini,

fiiul unuia

dise fetei lui

|
Mateiu :
— Aneuţo, pentru ce tată-tău e atât. de
-părat pe bietele pasări ?
— A! răspunse

copila,

din diua când

su-

tata a

adus acasă un pahar de aur şi două sfeşnice de
"argint, vrabiele nostre nu mai înceteză
pit în tote

diminețele,

şi diripirile

din ciri-

lor dice

căii

străpung inima. !
- Dumitru spuse acâsta' părinților, care rEmaseră
în mirare,

căci

anul

trecut se furase

potirul

şi

nisce sfeşnice din biserica satului, fără să se fi
putut descoperi cine cutezase să le fure. Tatăl
lui Dumitru se grăbi atunci să dea de scire primarului despre acestă împrejurare.
Primarul, ca om priceput, îl rugă să păstreze
tăcerea ; apoi, cercetând în drepta şi 'n stânga,

se îneredinţă că lăcătuşul chieltuia mult mai mult
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decât putea să câştige prin muncă. Nelegiuitul
fu arestat şi, peste puţin, nu inal rămase îndo-

ială că el deschisese uşa hbisericei, cu
ce avea,

şi furase

lucrurile

sfinte.

uneltele

-

Atunci el se arttă și mai furios în contra vră-

bielor, dar primarul îi dise:
— Nu strigătul vrabielor te-a dat pe faţă, ci
Snsuşi strigătul cugetului t&ii, căci mustrarea vi-

novatului este un bicii neîmblândit, care'l urmăresce pretutindeni: el descopere atâtea fapte
şi nelegiuiri

ascunse.

Când o faptă rea şi negră vei comiten victa ta,
vrend

nevrend singur
30.

Pe

o dată lumei te vei denunta.

PRESURILE.

o iernă din cele mai grele, Lisaveta şi Niţă,

- <opiii unui

ţăran,

se ducea la mâră

cu

câte un

săcşor de grâu în spinare. Trecend pe lângă grădina morarului,
pene

vădură

un stol de

păsă&rele,

cu

vinete şi galbene, care, stând triste pe gar-

par'că dau a înțelege,

dul acoperii de piciură,

prin duiosele lor ciripiri; că mor de fome. Fata,
coprinsă de milă, îşi deslegâ sacul şi le aruncâ

câți-va pumni de grâii. Fratele ei o mustră, di-

cendui:

.

— Eşti nerodă că te arâță atât de simţităre.

JISTORIORE

NOUE

48

PENTRU

-

COPII,

Scii că acum o să ducem mai puţină făină acasă ? Ce-ai să dică ore tata şi mama? Să te

|

|

aștepță la pedepsă.

Lisavela se spăimentă ia început; dar mai în
urmă, făcendu'şi coragiu, răspunse:
"— Pâte car fi trebuit să nu m'ating de grâu
şi să nu fii simţitore la suferinţa bietelor păsă-.
rele ; dar nu e nimic, că părinţii nostri sunt buni,
n'aii să se supere de ce-am făcut, şi apoi lu veră
vom munci mai mult: ca să punem la loc grăunțele ce-am

dat păsărilor.

Către seră, când veniră să iea făina de la moră,

vădură că în sacul Lisavetei era de două oră mai
multă făină decât într'al lui Niţă. Amândoi" r&maseră în mirare şi nu sciai ce să credă.
Morarul, aflându-se lângă gard, audise vorbele
copiilor,
_er acum

când

Lisaveta dedese

grâu

la

pastri,

îi dise:

— Mila ta către păsărele mi-a facut multă. plăca răsplată

cere, şi de aceea ţi-am îndoit făina,

pentry- bunătatea inimei tale.
Sufletelor celor bune, inimelor simţitore
le întinde 'n_veci norocul mâna sa îndurătâre,
.

31.

PIŢIGOIUL.

-

Ce frumos piligoiii colo pe ramurile m&ru-

NOUE

ISTORIORE

PENTRU

COPII,

49 .

lui, dicea Ilie surorei sale Alexandrina ; aşteptă
co să'l prind îndată.
El se urcâ

în măr,

întinse

nisce

laţuri,

apoi,_

scoborându-se, se ascunse cu soră-sa într'un tufiş,
- casă pândescă pasărea.
_
Peste puţin pițigoiul se prinse în laţuri şi Ilie,
urcându-se şi voind să'l scâtă, alunecâ şi cădu
jos. Pasărea scăpă, er el se lovi de o buturugă
şi se răni forte greii la mână.

Alexandrina îi dise:
— Dragă Ilie, cred că acum nu-ţi va mai veni gustul să te urcă în pomi, ca să prindi pasări ; alt-fel
ai ajunge să'ți perdi vrun braţ sai vr'un picior.
— Ce copilăriă! răspunse elridând : nu crede
că astă sgărietură o să mă oprescă d'a mă sui;
îmi pare răi numaică "mi-a scăpat pițigoiul şi
că acum n'o să se -mai apropie de laţuri.
— Aşa dar, răspunse Alexandrina, pițigoiul

este

mai înțelept

nenorocirea

decât tine: el se feresce de

din care a scăpat o dată,

tu, care te. rănişi chiar

acum la mână

scăpași

mai

de o

nenorocire

mare,

pe când:

şi abia

vrei să cadi

din noii într'alta, perdânduți sănătatea şi vieţa!
W'un pericul şi mai mare
va peri neapărat
cel ce dintr'o întâmplare
minte'n capui n'a băgat,
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88.
Intro” frumosă

CUCUL.
7

dimineţă

|

din luna lui Maiu, Fi-

lip şi Constantin, primblându-se prin pădure, audiră, pentru ântâia Oră voiosul cântec al cucului.

'— E o pasăre ce veștesce lucruri bune, dise
Filip, care credea în tote eresurile ; cântecul lui o

să'mi aducă noroc: o să găsesc vre-o pungă cu
bani.
|
— Pentru ce să'ți prevestescă toemal ție o
asemenea, fericire ? r&spunse Constantin, care nu
era mai puţin superstiţios. Nu înţeleg de ce tu
să placi cucului mai mult de cât mine. Dinpo-

trivă,

eii cred că mie'mi vestesce

fericirea

de

care'mi vorbesci.
In loc să se bucure

de plăcerile primblării, ei

se luară la cârtă şi, în cele
atât

de

răi, încât

se

din urmă se bătură

despărţiră

cu

vestmintele

sfăşiate şi pline de sânge.
Când vom ave în suflet vre-o superstițiune,
Invidiă saii ură, — n'avem nici dile bune.

II
Amândoi,

fără a le trece măcar prin

minte, se

întâlniră ierăși, la un moș, unde se duseseră. ca
să le descânte şi săi oblojescă. Pe când acesta

NOUE ISTORIGRE PENTRU COPII.

îl lega la rane,

ei îi spuseră

de

ăi

unde

se

nă-

scuse certa, şi întrebară pentru care din amenAloi fusese cucul
Moşul începu
— Amendoi
pentru

de bună-vestire.
a ride, apoi le dise:

sunteţi

nici unul

nerodi.

din voi,

Cucul n'a cântat,

ci pentru

mine ; căci

el v'a trimis aici cu capetele sparte, ca să'mi intre mie bani în pungă.

|

Când doi inşi se aflăm luptă, un al treilea câştigă,
căcă norocul nemeresce toemai pe cine nu'l strigă.

38. — CUIBUL DE PREPELIŢĂ.
“Intro ţerihă de grâu de lângă o pădure, doui
copii găsiră un cuib de prepeliţă. După mai multe
încercări, abia putură prinde pe muma ce se afla
pe

ou&,

— Tu, dise cel mai mare către cel-l-alt, iea
ou&le şi ei prepelița : ouăle fac cât o prepeliţă.
— Daca

e aşa, răspunse cel mai mic, dă'mi mie

prepelița şi iea tu ouăle.

De aci se încinse între dânşii o mare certă, și
se luară la hătaiă. Pe când se luptaii, prepelita
scăpă şi ouăle se sparseră. Ast-fel, nu se aleseră
cu nimic. Atunci

diseră:

— Etă unde duce nemulţumirea şi lăcomia!
Este faptă mai cu minte d'un oii să fii multumit,
decât pentru o găină să te lupţi necontenit,

|
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B4. = CÂRLANUL.
Buciumescu sosi noptea

pe neaşteptate

la mo-

şiă. A doua di de dimineţă, uitându-se pe fer€stră, vădu

în ţerina de grâu un cârlan, care, în-

curându-se

şi asverlind

cu piciorele în tote păr-

țile, fâcea mari stricăciuni.
— Ce este asta? întrebâ el pe unul din servitori ; pentru ce nu luaţi sema la acel cârlan ?
” Servitorul,
_spunse:

spre

a'şi ascunde

neîngrijirea,

— Nu este al nostru, ci al morarului;
îndată să'l gonese d'acolo
rar de atâta nepăsare.
Către

seră,

Buciumescu

mă duce

şi să mustru pe
eşind

la

r&-

mMo-

primblare,

trecu pe dinaintea

morei unde, vădend pe morar, se aprupiâ de dânsul şi” dise:
— De ță-oiui mai vede altă dată cârlanul în țe-.
rina mea cu grâu, îl voiă ucide fără milă.
Morarul răspunse, suridând:
— De'l vei vede în terina dumitale, ucide îndată: e drept, şi nu mă împotrivesc de loc.

In dimincţa următore,
rină.
A!
morarul

cârlanul fu icrăşi în ţe|
_

strigâ proprietarul înfuriat,
îşi rîde de mine.

se vede

că.
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Luâ dar puşea şi'l ucise pe loc. Indată

ce se

audi detunătura, toti servitorii casei alergară în
curte, ea să vedă ce s'a întâmplat.
-- Jii! domnule! strigară ei, ce păcat; de ce
ţi-ai omorit cel mai frumos cal? Ce perdere!
Proprietarul, vădend că se pre iuţise, dise:
— Vinovat este servitorul, care mi-a spus un
neadevăr atât de neruşinat; spre pedepsă dar,
îmi va plăti prețul

cârlanului până 'ntr'un ban.

Nu cerea s'acoperă răul c'o minciună gogonată,
căci un r&ii cu mult mai mare pâte să se'ntemple'ndată,

85. — PAPAGALUIL.

7

O bătrână cumpărase din oraşul vecin un papagal
sale

de

o rară

frumuseţe,

dorind

măritate. Bolnăvindu-se acolo

a'l dărui

fiicei

de o tuse gr6,

de a se întorce acasă, ea se fo1osi de minutele”i de repaus şi înv&ţâ pe papagal să
rostescă câte-va cuvinte, spre a face mai multă
plăcere fiicei sale Lucreția.
Când însfirşit fu dus ca dar, papagalul începu
a striga: „Trăiescă Lucreția!* După aceste cucare

o împedicâ

vinte &nst, începu

îndată a tuşi şi a scuipa

în-

tun chip aşa de firesc, încât toţi riseră cu hohot. D'o-cam-dată rîse şi Lucreția, apoi dise:
— Iţi mulţumesc din suflet, dragă mamă, dar
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nerodiă din partea papagalului că, în loe

să se mărginescă a repeta numele mei, îmiteză.
şi tusea d-tale.
Bătrâna voia să seape de acestă superătore pasăre, dar ginere-sei dise:
— Ori-cât de nerodă ar fi, ea ne dă o înțeleptă învăţătură, că adică nu trebuie să imite ni-

meni -de la alţii decât cele bune şi de folos, er
nu şi cele rele şi vătemătore.
|
Când voiesci pe ori-şi-cine
serios a imita,
caută
lui

numai
a te

în

bine,

asemăna.

36. — CLOPOŢELUL

.

VACEI.

I.
Tentrul Bucur păzia: vacile în pădure. Fiă-care
vacă avea

câte un clopoțel la

gât,

er cea mai

frumosă din ele un clopoțel mai frumos. Un om,
trecend prin pădure, dise păstorului:
— Ce minunat clopoțel ! Cât ai dat pe dânsul?
— Doi lei, răspunse Bucur.
— Numai atât?! Ei aşi da voios şi cinci, ca.
să'l am.

Bucur luâ clopoţelul de la gâtul vacei, îl dete
străinului şi primi

cu bucuriă

cel cinci lei. Vaca

=
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rămase fără clopotel şi Bucur nu mai sciu în ce
parte a apucat. Căutând ierbă de păscut, cu încetul

ea se

de turmă,

depărtâ

er

străinul,

care

era un hoț şi care o pândia în erâng, o apucă
de corne şi fugi cu densa,
Când

vre un folos pre mare

“îți propune cine-va,

“ îngrijesce-te mai tare,
spre

a nu te înşela.

“n.
Bucur, cu inima strivită de mâhnire, se întorse
acasă plângând şi spuse părinților Pepene

întâmplare.
— Ah! dicea el, cum să'mi trecă mie prin minte
că acel mişel îmi plătia clopoțelul aşa de scump,
numai ca să'mi iea vaca!
Tată-seii îi răspunse :
_— Precum acel fur te-a amăgit, tot aşa şi răul

se strecoră pe nesimţite în sufletele
început ne amăgesce

nostre. La

prin bunuri trecătore,

mai târdii ne duce la peire. Daca
gur deget, el îți apucă mâna
chiar cu totul.
i lăsa a
„fiă cel mal
treptai răul
şi te ţine

dai un sin-

întregă, apoi te iea

te supune.
mie păcat,
le r&pune
subjugat. -

dar
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MI.
Mumă-sa îl dise şi ea:
—

Dragă

Bucure,

de. folositore

nu te-ai gândit

vechia

datină de a pune

clopoțel la gâtul vacilor?
—

De!

răspunse

Ă

câte un
|

el, banii m'ai scos din minți.

Imi diceam : <6tă un
clopoțel,

şi tu cât e

câştig de trei lei pentru un

care mi se- pare

o podobă

cu totul ne-

folositore, căci vaca tot atâta lapte îmi va da şi
fără densul.» Dar îndată ce peri din turmă, mă
încredinţai şi ei de folosul clopoţelului.
—

Ei bine!

aşa se întâmplă şi celor ce se lasă

în desfrâul patimilor. Ei calcă datinele vechi, ca
nefolositore
devin

şi proste ; dar în cele de pe urmă

întelepţi prin

acele datine

păţirile lor, şi recunosc

ale străbunilor

sunt

că

întemeiate pe

nisce cuvinte forte sănztose.
Datinele strămoşesci
să nu le desprețuiesci;
căci înțelepciunea ]or
e sciinia tuturor.

37.

Jon

era

âncă

copil,

CERBUL.

când

tată-sei,

vânător

al

familiei Brâncovenu, fu împuşcat de un duşman,
=
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<are nu se putu

descoperi

de nimeni.
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Mumă-sa

întrebuinţă tote midlocele ca să'i dea o crescere:
Dună, şi, după dout-deci de ani, Ion luâ locui tatălui

sâu.

Peste câte-vâ dile, însoţit de mai mulți venători, porni în gâna unui frumos cerb. Când îl zări
în apropiere, luâ puşca la cătare, îi dete foc, dar
nw'l nemeri. Atunci'se audiră în crâng aceste cuvinte

plângerose:

«vai,

morit !>

0-

în sânge,

Toţi se adunară

svârcolindu-se

de

morte.

împrejuru'i. lon îngenuchiâ îna-

inte", îl luâ în brațe

de

,

îndatăîn acea parte, şi găsi un b&-

scăldat

iertare

nenorocire, ma

|

Ion alergâ
“trân

ce

şi, vărsând lacr&mi, îl ceru

acest omor,

cu atât mai neprecuge-

tat cu cât nici nu'l văduse.
insă bătrânul îi dise:
—

Tu

nai

trebuinţă

să'mi ceri iertare. O să'ţi

n'a fost cuno-

“descoper o taină,

care până aci

scută de nimeni:

ei sunt ucigaşul tatălui t&i!

Aici,

subt

acest bătrân stejar,

chiar

unde

mă a-

“flu acum, a cădut şi el scăldat în sânge, şi icrăşi
aci, tu, fiiul lui, fără a sei sait voi, a trebuit să'ţă
răsbuni asupra ucigaşului său. Asta e legea ne-

strămutată a dreptăţii : totă fapta își are răsplata !
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Apoi îşi dete sufletul. Toţi cei de faţă, mişcatți
- de un sinţiment religios, se înfiorară de spaimă.
V6 feriți, copii, de crime,
căcă pentru ori-ce victime,
Dreptatea sântă trimite

un

braţ a le r&sbuna,

ier cel care le comite
de ea nu pote scăpa.

388. —SOARELE.
D-na Pstrenu

şi copiii

seră de la o rudă

ei

se

întorceau

într'o

a lor din cătunul vecin, unde

stătuseră tâtă diua. Ajunşi în curtea casei, vădură
lângă

ferestră o lumînare

rându-se, dise.:
— Ce fel? Nimeni
acasă ; cine
—

Fi!

a aprins

răspunse

aprinsă.

Mariora,

mi--

.
dintre ai nostri n'a fost.
lumînarea ?

fratele săi mai mare,

Vasile,

pote că tata s'o fi întors de la târg.
Intrând

dură.

în casă,

ai

se bucurară

mult, când îl vă-

|

-

A doua di dimineta, plecară cu toţii la câmp,
ca să vadă cum lucredă Omeniila treieratul grâu-.
lui. Copiii simţiră o viiă plăcere, văd6nd
sorele strălucia în totă frumuseţea lui,

cum

— Dragii mei, le. dise tatăl, ieri seră aţi ghicit
îndată că ei aprinsesem

luminarea

în casă ; a-
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cer acestă

59:

făeliă

străluci-

tore, putâ-veţi ore ghici cine a aprins'o ?

— Da, răspunse Vasile. Fiind:că nici măcar olumînărică nu s'ar pute

aprinde

ne

nostru, a trebuit

spunea

cine-va

învățătorul

ca

să

dea

lumină

pote fi decât puterea

de sineşi,

cum.
să fiă.

sorelui, şi acela

a tot-creatore, pe care

numim Dumnedeii.

nu
o:

|

A s6relui lueire ori-căruia arată
ce mare'i provedinta

şi ce pemăsurată

!

89.-LUCEFERUL.
-

I.

— Etă, soro, dicea Negoiţă, cât de-frumos lu-.
cesce steua aceea ; ea e mai frumosă decât tote.

__— Da, aşa este;

ensă steua dimineţei este cu.

mult mai măreţă.

5

De aci se îucinse o certă între dânşii. Tatăl
lor, audindu'i, le dise:
— Acestă neînțelegere învederedă că sunteţi
fără învățătură. Voi credeţi că sunt două stele:
deosebite în loc de una şi aceeaşi, care se chiamă
lucef&rul dimineţei, când se arglă înainte de r&-:
sărirea sorelui,
er lucefărul serei, când

după apunerea lui.
Inteleptul nu vorbesce,
până

când

nu

se gândesce.

se vede
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LB

şi muma

In cât-va,

PENTRU

pote

lor în

vorbă,

că şi copila

dise:

are

dreptate.

Este adevărat că lucefărul strălucesce tot aşa de
frumos dimineţa ca și sera, dar dimin6ţa suntem

mai

voioși

şi cu mintea mai limpede;

dea-

ceea ni se pare mai frumos de cât sera. Ce mult
v'ați folosi, dragii mei copii, să ţineţi minte tot<'a-una că e-mail bine să se culce omul sera de
timpurii şi să se scole de dimineţă, când are mai
multă aplecare la lucru!
Este bine să se sedle omul cât de diminctă,
daca vrea ca sănătatea să şi-o guste cu dulceţă.

—

40—CELE

PATRU

ELEMENTE.

O să mă

fac grădinar,

dicea Marin

la pa-

tru-spre-dece ani, când trebuia să'şi alegă o profesiune. Cată să fiă pre plăcută vicţa, în midlocul verdeței şi tuturor florilor !
Cu tote astea, după câte-va dile de când începuse acestă meseriă, se întorse la părinţi şi

se plânse că simte o mare ostenelă, fiind nevoit
a sta mai tot-d'a-una aplecat şi adesea chiar în
genuchi, ca să lucreze. Voi dar să se facă vânător.
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e

— Numai în pădure, dise el, pote să ducă omul o vicţă plăcută!
|
Dar peste puţin se desgustâ şi de venătoriă,
neputând suferi frigul şi umiditatea dimineţei.
Atunci îi veni în minte să îmbrățişeze meseria

de pescar.

.

— Trebuie să fiă pre frumos să plutesci pe
apă limpede, într'o luntre uşoră, fărăa te osteni.
şi făra ave altă grijă, de cât a scote plasa cu
pesce !

Aa

Dar îndată i-se uri şi cu acestă meseriă, spuind
părinților că apa nu'i priesce de loc.
insfirşit, hotori să se facă bucătar.
— Ce minunată idee, dis el; grădinarul, venătorul şi pescarul sunt nevoiți să aducă bucătarului produsul muncii lor. pe când el stă la.
căldurică, mănâncă ce vrea şi gustă din tote bu-

catele.
Nu trecu mult €Ensă. şi ier.işi se întorse arasă,
plângându-se

şi dicând

ce

daea n'ar fi forul;

"tor

forte

sai

mult

lângă vetră

că ustă meseriă t-ar plăpar'că

căci, lângă cop-

se topesce

de căl-

dură!
Atunci tată-său îi r&spunse cu asprime:
— Tu nu eşti mulţumit nirâiri. Ţi se urasce îndată cu ori-ce'ţi face plăcere la început. Daca
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nu te împaci cu nici unul din cele patru elemente,
„pămentul, aerul, apă şi focul, ar trebui să părăsesci lumea, ca să nu te mal plângi de nimic.
D'astă dată ensă vroiuă şi ţii mult să rămâi la
cea. din urmă meseriă, pe care singur ţi-ai ales'o,
-ca să nu mai perdi timpul ca un om de nimic.
Ori-ce meseriă îşi are menită
câte-o

parte

bună,

câte

una

rea,

6ns8 omul trebui cu a lui ursită
să se cam deprindă, chiar făr'ai plăcea.

>

41. — OGLINDA.
Victoria era din fire vidiă şi supărăciosă. Mumă-sa îi dicea adesea să fiă mai liniştită, dar în
deşert, căci ea nu'i asculta îndemnurile.

Într'o di, şedea lângă mesa de lucru. pe care
se

afla

un frumos

vas cu flori. Fratele

ei mai

mic, punend mâna

pe dânsul, îl r&sturnâ din gre-

şelă

Indată Victoria se sculâ înfu-

şil sparse.

riată,

cu

ochii

schinteind

de miniă, cu fruntea

încreţită şi cu tâte trăsurile feţei schimbate. Atunci mamă-sa îi puse repede o oglindă înaintea .
ochilor.
spaimă;

Victoria,

când

se

privi, se retrase

de

mânia i-se domoli şi începu să. plângă.

— Vedi acum, îi dise mamă-sa, cât de uriciosă
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e mînia şi cum schimonosesce pe om?

Daca

nu

te vei îndrepta, înfăţişarea urită, de care te speriaşi chiar tu, devenind cu încetul o stare firescă,
va lua loeul chipului tăi adevărat, și ast-fel vel
perde şi bruma şi frumuseţe ce al.

_ Din acel minut Victoria, folosindu-se de lecţiune, îşi puse tote puterile ca să'şi învingă minia, şi cu timpul ajunse pe atât de blândă şi cumpătată, pe cât fusese
blândeţea

de iute şi supărăciosă;

er

da figurei sale un farmec nespus.
Adesea după privire
se cunâsce ori-ce fire:

viţiul pe faţă pune
aer aspru, uritios,
&r virtutea, ca minune,
aer dulce, mângâios.

| 49.—INBLUL

FERMECAT.

Neguţătorul Pădurenu făcuse o căl&toriă în părțile Răsăritului, unde, prin muncă şi deşteptă-

ciune, ajunse

a'şi agonisi o avere forte însem-

nată. După câţi-va ani, se întorse în patriă.
Ajuns în oraşul unde se născuse, află că verii

şi verele lui se adunaseră în acea di la o mare
petrecere

ginea

în casa unui amic,

oraşului.

EI se grăbi

care

locuia la mar-

atât de

mult

ca să
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mârgă mai repede acolo, încât, de bucuriă, uită
să'şi schimbe vestmintele şi plecă cum -se afla,
prăfuit şi cu hainele mototolite de lunga'i călătoriă pe mare.
|

Când intrâ în casa plină de mosafiri şi frumos
luminată,

verii şi verele lui îl cunoscură îndată;

ensă, fiind-că vestmintele"i vechi şi pre neîngrijite

făceaii să se cregă că se întorcea

sărac, îl pri-

miră cu mare ră&celă,
|
Un servitor, pe care'l adusese tocmai din Arabia, vădend acsstă neplăcută primire, se supără
atât de mult, încât nu se putu opri de a“ dice
încet :
— Cată să fiă nisce Omeni răi, fiind-că m'arată.
nică o bucuriă la revederta unei rude de aprope
ca dumneata,

după

o aşa de lungă

— Aibi puţină răbdare,
O să vedi indată
miue !

despărțire!

îi r&spunse stăpânul.

cât de bine ait să se porte cu
|

Dicând acestea, scâse din posunar un inel de
diamant, îl puse în deget şi începu să vorbe=că,
arătând câte-ceva cu mâna. Strâlucirea diamantului atrase tte privirile, şi toţi se adunară cu
grăbire împrejurul scumpuluă lor văr. Unul îi

stringea mâna, altul îl îmbrăţişa, toţi îşi făceaii
o plăcere să vorbescă cu dânsul.
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care rămăsese cu ochii ţintiţi,

uimit de mirare, îl întrebă, când fură singuri:
— Ia spune'mi, stăpâne, nu cum-va inelul dumitale are darul să fermece pe Omeni ?
—

Nu, răspunse Pădurenu, dar diamantul, care

pretuiesce

câte-va

mii

de lei, le învedereză

suntă bogat, și pentru dânşii averea este
—
bulii

totul.

0, cât de orbi sunt muritorii ! strigă
cu

aprindere.

Aşa

dar,

mecat, ci nesaţiul de aur!

nu

inelul

că

Ara-

i-a făr-

E ore cu putinţă ca

puțin metal galben şi câte-va petricele strălucitore să aibă mai multă putere asupra inimei
lor, decât fiinţa unei rude virtuose ea bunul
meii domn ?!
Nu sta în mirare,
_
nică da preţ mai mare
la ce strălucesce fără de folos,

decât unui suflet bun şi generos.

48. — ÎNCĂL/ȚĂMINTEA .
Tentrul Tudor, păstor de capre, era plătit pentru munca lui atât de puţin, încât nu i-se ajungea să'şi cumpere şi încălțăminte. O ducea dar
destul de greii în astă privinţă, căci ierna-s'a-

propiaşe cu timp friguros şi umed.
Intro gi, un hoţ, care în mai multe ronduri fu-,
5

-

%6
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sese la închisore pentru

furturi, eşi din pădure,

se apropiâ de dânsul şi'i dise:
— Lasăţi meseria, vericule,
p'a mea,

că e mult

mai

|
îmbrățişeză

şi

bună.

Intră

ucenie la

mine, ca să ai încălțăminte nouă şi tot ce ţi-o
trebui. N'o să ai mult de lucru şi n'o să mai
fil nevoit a umbla prin noroii cu picidrele gole.
—

Ferescă

Dumnedei!

răspunse

junele

pă-

stor. Mai bine să umblu cu piciorele gole, sărac

şi curat, decât să m&navuţese prin midloce nedrepte. Aşa mi-a

spus tata, căe

cu piciorele pline de
întinate de nelegiuiri.

noroi,

mai bine să fii

decât

cu

mânile

Dunărea întregă nu pote: spăla
peta, ce pe frunte are cine-va!

ad, — LANŢUL.
Simion

era un tânăr

se deprinsese

cu rea purtare:

să fure.

de

mic

-

„Intro dimineţă, trecând pe dinaintea unei ferăril, vădu - lângă uşa prăvăliei un frumos lanț
de fer.

Se uitâ

sigurându-se
mâna

împrejur cu luare-aminte

că nu'l

vede nimeni,

pe lanţ ca să'l iea,

când

puse

d'o-dată

şi, arepede
scose

un țipăt spăimântător. Lanţul fiind âncă ferbinte,
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îşi arsese degetele mânel. Ferarul, cate cu câte-va
minute mai "nainte îl scosese din' foc şil aruncase acolo, ca să se răcescă, audind țipetele,

eşi din fundul prăvălie şi dise:

+

— A, a! 6tă-te prins; îmi pare bine că ţi-ai
ars degetele răi-nărăvite. Ce-ai căutat ai găsit:
fiă'ți acesta de învăţătură pe viitor!
Un

om

onest avere

străină nu răpesce,

ci, mai r&ii decât de foc, de dânsa se feresce.

45. — BUCATA

DE

CARNE...

Nicolae şi Călin aduseră într'o

di două cară

“eu lemne la cârtea stăpânului lor. După ce le
:descărcară, intrară în bucătăriă. Când ucătarul

eşi p'afară, viclenul Nicolae luâ cu cleştele din
olă o bucată de carne şi o-viri în posunarul lui
Călin.
—

|
Să nu

diel nimic,

îl învăţă

el;

la întorce-

ve'i, daca va întreba de carne, eii o să mă

jur

că n'am pus mâna pe dânsa, 6rtu că n'ai luat'o.
Cu chipul acesta, ne vom scăpa forte uşor.
Bucătarul se întorse peste câte-va minute, se

mită în 6lă şi vă&du căi s'a furat o bucată. Privi
dar pe. amândoi
dise: -

-

servitorii cu pătrundere
|

:

”

şi le

6

-

—
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din 6lă?

EI r&spunseră după cum se înţeleseseră. Atunct
bucătarul, adause :
|
— Tu, Nicolae, ai scos carnea din 0lă: te cu-

nosc după mânecă,
ier tu, Căline,

care ţi-e plină de grăsime;

aj pus'o

în posunar, căci etă-cum

îti curge grăsimea pe haine. Să vă fiă ruşine de
fapta vostră şi de reua-credinţă ce ali arsiat.
Chiar daca nu v'aşi fi descoperit viclenia, ea tot
n'ar fi rămas

ascunsă

de cugetul

var fi mustrat în tâtă
fapte urite.
|

Amendoi
având

visţa

vostru,

care:

pentru ast-fel de
|

mărturisiră adevărul;

dar, ne mai

nimeni încredere în ei, fură pedepsiți și.ș

goniţi din curte.
Când, prin vicleniă, vrei să amăgesei,
află de la mine co să te căiesci.

48. — SCULURILE DE AŢĂ..
Ivina, fetă de ţăran,

avend mai multe sculuri

frumose de aţă, torse chiar de dânsa, le spălâ
şi începu a le întinde pe icrba din grădină, spre:
a se înălbi.

Prietena

ei Florea,

venind să'i de ajutor, nu înceta

frumuseţea acelor sculuri.

fiica

să se

vecinului,

mire

de
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Into di, Irina luâ -sema că! lipsiaii câte-va
din ele. Bănuind că surata i-le furase, se duse la
“densa şi” dise:

— Floreo, tu mi-ai luat aţa, fiind-că numai tu
ai intrat în grădină:
Florea se sili s'o

vată, dar

dă-mi-o îndărăt.
îneredințede că nu e

vino-

îndeşert, şi ast-fel trecu în ochii tu-

turor ca hoţă.

_

In anul următor, reparându-se clopotniţa bisericei din sat, lucrătorii găsiră aţa într'un vechiu cuib de barză. Atunci vădând că berzele luaseră sculurile, cunoscură cât se amăgiseră învinuind pe bicta Florea. Ca să'şi îndrepteze grestla, Irina, cu lacr&mile'n ochi, ceru iertare prietenei sale năpăstuite.
x

Nu
dar
căci
când

fii lesne credător,
nici pre bănuitor ;
ţi-e cugetul mustrat,
vedi că te-ai încelat.

47. FERTURA

.

— Uf, mamă, ce fertură fără gust! dise într”o
di mica Ina, lăsând lingura pe masă. Nu e bună
de loc: nu mai mănânc!
— Acum
dar

las'că

nu

pot

deseră

face

alta, răspunse mamă-sa,

ţă-oi pregăti

alta mai

bună.

VI
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„După

cât-va,

se

scâtă cartofi. Iona
crul ţinu,
relui.

duse

cu

în

grădină

să

îi aduna şi'i punea în saci. Lu-

fără întrerupere,

Sera, când

fata

-

până

la apusul

veniră acasă, muma

S0-.

aduse fertura,

“şi Iona gustând'o, dise :
— Ce deosebire între acesta şi cea de la prând!

“Ia gust?o şi dumneata,
Şi mâncâ

să vedi cât e de „bună !

o strachină plină. -

.

Atunci mamă-sa începu să ridă şi! gise:
— Ei bine, fertura

la
de

asta d'acum

prând, care nu ţi-a plăcut.
minune,

fiind-că

al lucrat

e tot cea de

Acum

ți se pare

cu înimă

şi

neîn-

cetat. D'aci poţi vede că fomea e bucătarul cel

mai bun.

Ă

Omul care muncesce
mănâncă

cu plăcere

şi nui pretentios,
şi'i pururea

voios.

48.—APA ŞI PÂNEA.
Se întâmplase un an de fomete. Pavel,
forte sărac, se cobori din munte

băiat

în satul vecin

și se duse din casă n casă spre a cere câte-ceva:
de mâncare.
bătătură

Grigore, fii de ţăran avut,
cu un codru de pânen mână.

sta în
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— Dă'mi

şi mie

o bucăţică, îi dise

mor de fome.
Grigore

7i

Pavel,

că

i

îi. răspunse

cu asprime

:

:

„— Lasă-mă n pace, că n'am pâne de dat!
“In anul următor, Grigore se urcâ pe munte,
ca să caute o capră rătăcită din turmă. Umblase

mult până s'o găsescă. Sorele era ardător, şi Grigore nu da de nică un isvor, ca să'şi astempere
setea ce'l chinuia. Mergend încet, zări pe Pavel

la umbra unui fag, cun urcior de apă lângă dânsul şi păzind

oile.

.-

-

— Dă'mi şi mie nițică apă, î X dise el, că mor
de

sete,
Pavel atunci îi răspunse

şi el:

— Lasă-m&n pace, că n'am apă de dat!
Grigore, cunoscendu'şi greşela, începu a plânge
şi'i ceru iertare ; e:

ugend :
-— Pe mine

Pavel

îi dete

urciorul, adă-

nu mă lasă inima să nuut

dau ni-

țică apă ; dar am vrut numai să vedi şi tu câtde-cumplită e fomea şi setea. Etă, bea cât vrei
şi adu'ţi aminte de aceste cuvinte:
La trista sărăciă, când nu compătimesci,
gândesce-te c'o-dată poţi şi tu să cerşesel!

2

-
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49.

LACREMILE

— Uite, Marioră,

UNEI

ce'mi

serie

MAME.

bunică-ta de la

Galaţi! dise într'o di domna Murgenu către fiicăsa, în etate de cinci-spre-dece ani, dându'i să citâscă, serisorea ce chiar atunci

primise.

Bunica fetei era acum bătrână şi avea o stare
forte însemnată. Prin acea serisore, îşi arăta dorinţa să iea pe Mariora ca pe o copilă de suflet,
asigurând'0

că la densa va găsi tot ce putea s'o

tacă fericită : locuinţă frumosă, trăsuri, vestminte,

petreceri, călătorii în străinătate și, pe lângă a-”
cestea, o iubire

de adevărată

mamă,

rile cele mai căldurose. Marioră,
nut de bucuriă la audul

cu îngriji-

răpită un mi-

atâtor îmbieri. de feri-

cire, întrebă pe mamă-sa daca ar primi o propu-

nere aşa de neasceptată.
— Firesce, îi răspunse domna Murgenu, numai

să primesci şi tu. De şi îţi sunt mumă, tot m'aşi
vede vinovată daca, ţinendu-te lângă mine, aşi
pune

o pedică la fericirea ta.

Pe când rostia aceste din urmă cuvinte, ochii
i-se

împlură

mure.

duioşată
plânge

de

Mariora,

şi

ne

lacrămi şi vocea începu să”! trevă&dând

pe

mamă-sa

mai putându-se
cu şiroie de lacrămi:

ţine,

atât de în-

începu

a
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strigă ea lu-

ând'o de gât; nu duce nici o grijă, că nu sunt
din acei copii, care pot

să'şi afle fericirea lepă-

dându-se de părinţi. Lacrămile tale m&
ţeză

de ajuns

că ei am

încredin-

în inima ta o comoră

de bunătate şi de iubire, pe care tote avuţiile din
lume nu le-ar pute înlocui. O să scriu îndată bunichiy că! sunt pre recunoscătore de bună-voinţa
ce'mi arată, dar că mă simt destul de fericită în
casa părintescă.

|

Fericirea depărtată când îţi va luci "nainte,
“Vale părinţilor lacrimi cată săţi aduci aminte.

BO.-CEA

MAE

BUNĂ

DOCTORIĂ

.

Părinţii ten&rului Anghel, fiind forte avutţi, îi
făceau

tote plăcerile,

şi-ast-fel îl răsfăţaseră âncă

:de mic. Când muriră, Anghel fu nevoit să se ducă
la un unchii,

care locuia la ţeră.

La început, vi6ţa câmpenescă nui plăcea de loc: în casa părinţilor, petrecea mâi fără nică o
trebă, pe când aci trebuia să lucreze neîncetat.

Unde altă-dată i-se da bucate alese şi gustose,
acum căta să se mulţumâscă cu o hrană simplă
şi cumpătată. In oraş,

prelungiau

mai

petrecerile de familiă

tot-d'a-una

până

se

pe la medul

7
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nopții ; la teră, după lucrările de peste di, trebuia
să se culce la oră hotărită şi de timpurii.
Grei îl veni penă să se deprindă cu acest fel

de vieță, dar nu trecu mult şi vădu bine

cât îl

era de folositore. Mai 'nainte era tot bolnăvicios»

cu fața gălbejită, şi Iua mereii la doctorii ; acum
&nsă se bucura de- o sănstate deplină : era tare
ca un stejar şi rumen ca bujorul. Etă de ce di-

cea adesea că:

|

Ostenela si odihna, cumpănite împreună,
sunt în vicță, pentru tineri, doctoria cea mai biină.

51. — SEMNĂTURA .

Joița, fată cu minte, muncitore şi forte îndemânatică în ale casei, era tot-d'o-dată şi frumosă..
De şi fără vre-o avere, dar un neguţător din
acel oraş, om bogat şi pre cum se cade,o ceru
în căsătoriă.

Ea primi

- şi toți o fericiră

propunerea

cu

bucuriă

pentru acestă neasceptată în-.

sotire.
Tote se pregătiseră:
se ducă la primăriă,

nu mai

lipsia: decât să

ca să sub-semne

actul de

căsătoriă.
|
Din nenorocire, Joița nu scia să scrie.

Fiito-

ru'i soţ rămase în mirare, aflând acesta, şi dise :
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— N'aşi fi credut nici-o-dată ca o fată atât
de bună şi de plăcută să nu scie să serie! Afacerile mele comerciale

silindu-mă adesea să lip-

sese d'acasă, este de mare trebuinţă ca soția mea
să serie mărfurile

ce intră sai es din prăvăliă,

ba chiar să ţină şi alte însemnări. Cu totă mâhnirea

dar,

sunt

nevoit

să

nu

fac o asemenea

căsătoriă.
|
Toţi se despărtiră cu. întristare, dar cea mai
mâhnită fu Joița, căci acestă împrejurare dete

lumii de vorbă. Ea plângea deci cu amar că nu
învățase carte, şi dicea la 'ori-cine:
OO”
E o mare suferință ca omul să n'aibă stare,
dar nesciinţa de carte este un răi şi mai mare!

58. — AVUŢIELE.

- Radu avea câte-va pogâne de pământ, carei
da un venit pre neînsemnât ; dar, prin muncă

şi economiă,

trăia destul de

fericit cu familia

lui. Nu numai că nu'l lipsia nici-o-dată cele neap&rat trebuinciose, dar mai economisia pe fiăcare

an câte o mică

sumă de bani pentru copii.

Into di, apucându-se să curățe puţul din curte,
dete în fundul lui peste o căldare de. aramă,
plină cu bani de aur şi de argint.

“76
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Credându-se “acum
părăsi lucrările

în culmea

câmpului,

fericirii,

se îmbrăcâ

cu

Radu
vest-

minte mai presus de condiţia lui, mânca tot ce
“era mai scump şi se puse mai ales pe butură

şi petreceri: nu se mai gândia nici la afaceri,
nică la datoriile lui sufletesci,şi peste: puţin să. xăci cu totul, ba

se afundă şi în datorii.

Avuţiele, r&i întrebuințate, îl duseseră la cer“şetoriă.

Pământul

i-se

vându

cu

toba;

săntta-

tea i-se sdruncină, printr'o vieţuire necumpătată, şi ori-ce simţire de respect către lume şi

“către sine se stinse în inima lui. Atunci își îndreptă

paşii către puţul de unde scosese nenorocosa comoră şi se aruncâ într &nsul, chinuit
-de multa" durere.

“Bani! mulţi te ndemna

crede că ai prins pe Dumneiget,

dar omului făr” de minte îi fac cel mai mare

ră

53. -- TERGUL.

O dâmnă avută, care trăia la ţeră şi nu avea
copii, se hotări să adopte, ca fiică de suflet, pe
fata vre-unei rude, care i sar păr6 mai muncitore, modestă şi cumpătată. Se duse dar în

oraş, unde, ar&tându'şi dorința, îndătă fu înconjurată de vre-o

dece

copile sărace,

care

diceau
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că se rudesc cu denisa şi se întreceaii să” căştige.
iubirea. Domna, făr'a mai cerceta despre rudeniă,

le primi pe tote cu bună-voinţă, dete fiă-căreia
câte o mică sumă de bani şi le dise:
— Mâne e di de târg: mergeţi de cumpărată
ce vo placă mai

mult,

taţi şi mie terguielile

Copilele plecară şi,

ş'apoi veniţi

să'mi

ar-.

vostre.

a doua

di, se întorseră

voiâse, aducând panglice, mărgele frumose, cer-.
cei, brățări, inele şi alte lucruri de gătelă. Numai
una dintre ele, a nume Frusinica, îşi cumpărase:

o furcă şi vr'o dece fuse.
Dâmna o luâ de mână şi” vorbi cu blândete ::
— Tu eşti, drăguță, cea mai înţeleptă şi mai.
muncitâre dintre tote. Cele-l-alte. prin felul lu-.
crurilor ce ai cumpărat, mi-ait dat a înţelege.

că ţin mai mult la gătelă

decât

la muncă şi

economiă. Din minutul acesta, te ici ca fiică de
suflet, şi mâne de dimin6ţă vom pleca împreună

la ţsră.

“

Insuşirile din fire nu se schimbă nică-o-dată,
ci cum suntem şi ce suntem la tot pasul se arată.

54.

PĂSTORUL

Intro frumosă

dimineță

FERICIT.
de primăveră,

un t6-.

28
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nă&r cioban păzia oile într'o vălcea smăltată de
“flori, sub deluri înalte şi acoperite de păduri.

Era voios
aflându-se
făcându'i
— Văd

şi cânta neîncetat. iDomnitorul ţărei,
la vânătore, trecu pe acolo, îl vădu şi,
semu să se apropiă, îi dise:
că eşti forte vesel: ași dori să'mi spui

şi mie pentru ce?
Păstorul, care

-

nu']

cunoscea,

răspunse:

— De ce să nu fiii vesel? Sunt avut ca şi bu-nul

nostru

Domnitor,

ba pote

şi -mai

mult.

— Adevărat ? Atunci spune'mi şi mie care'ii
sunt averile?
cc
— Uite: măreţul sore, care strălucesce pe cer,

reversă asupră'mi lumină şi căldură, ca şi asupra lui;

munţii

şi văile se

acoper

cu

verdeţă

şi cu flori atât pentru mine, cât şi pentru dânsul. Am dou braţe şi nisce 'ochi, pe care nu

i-ași schimba pentru milione de lei. Mai am a"pol tot ce doresc, fiind-că nu dorese mai mult
"de cât am. Mănâne în tote dilele cu plăcere, am
unde să mă culce şi cu ce să mă învălese, er
pentru ostenela mea primesc pe fiă-care an atât
cu cât să pot trăi. Cine e dar mai bogat decât
anine ?
E
Domnitorul zîmhbi, îi spuse cine este şi'i dise:
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Aşa să cugeţi tot-

Va-ună, ca săi păstrezi veselia, şi fericirea.
Fericirea omenâscă nu se află'n bogăţiă,
cint'o viață cumpătată şin senină veseliă.

55. — TÂLHARUL.
Un tâlhar se ascunsese, cu puşca încărcată,
în tufişul din marginea drumului, pândind pe un
bogat neguțător de grâne, care avea să trecă,
pe acolo. În adevăr, când sosi neguțătorul cu chi-

mirul

plin de bani, tâlharul

luă puşea

la ochi

îşi sprijini
şi, ca să fiă mai sigur de lovitură,
'genuchiul pe pământ. Din nenorocire pentru dân-

sul, călcă pe un şerpe de

sub

frundele uscate,

de care era acoperit pământul. Când era să tragă,
serpele furios se rădicâ în sus, se aruncâ asupră”,

glonțul apucă în altă parte şi neguţătorul scăpâ
neatins. La sgomotul puscii şi la vaietele tâlharului, neguțătorul se apropiâ şil vădu cu spaimă
încolocit de şerpe, care'l muşea cu turbare. Tâlharul, vădându'l,

strigă cu durere
— Vai, aam meritat sorta în care mă vedi: pe
când vream să/ţi rădic visia, ei-ensumi găsii

o morte spăimântătore !
Legea neînlăturată a dreptului Dumnedeii
isbesce

pe vinovatul,

care vrea

să facă răi,

80
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58. — HOTOMANUL.
Stancu

era un hoțoman. fără

nopte întunecosă

de tomnă,

semen.

pe când

Intr*o.

toţi locui-

torii satului dormiaui duşi, el se strecură pe fu-riși în grădina

boierescă.

D'a lungul zidului casei, se întindea o viţă mi”
nunată, în vîrful căreia era multime de struguri:
pre frumoşi. :
Stancu se acăţâ

,
de ramurile po-.

ea o pisică

milor dinprejur, şi începu să taiă ciorchinele cele:
mai frumose, pe care le arunca în coșul ce avea.
în- spinare. Cu cât simţia că se adaugă greuta
tea strugurilor furaţi, cu atât şi bucuria lui cre-scea mai mult. Dar când coşul era aprope plin,.

ramura pe care sta cu piciorele se rupse de:
greutate, &r el cădu atât de greii în tăişul coso-rului, încât se răni de morte.
Vedi, să nu cadi în ispita
ce desfrâul ţi-a întins:
lucrul altuia e sacru

şi, ca focul cel

nestins

arde mâna vinovată
care tainice Va atins.
57. — ORBUL,

Un nerod

avu

nenorocirea

să'și perdă

cu în--

NOUE ISTORIORE PENTRU COPII.

cetul
dică:

vederea.

In nepriceperea

lui,

si

începu
Ă

să

— Eu nu sciii ce are sorele, că din di în di
mi se pare mai puţin strălucitor.
După cât-va timp, vederea slăbindu-i-se și mai
mult, adause:

— E ceva

spăimântător,

dar forte adevărat,

că radele sorelui nu mai ait putere: sunt roşii
închise şi posomorite. Schimbarea se vede şi la

cele-l-alte lucruri: tote frundele, tote florile şiau perdut feţele lor frumose şi par negre ca
cărbunele.
In cele din urmă, când orbi de tot, strigâ:
—

Sorele

s'a stins;

acum,

la

amiedi,

e aşa

de întuneric, ca şi la medul noptil.
Indeşert se nevoiaii unil-alţii să'l încredinţeze că sorele răspândia
o lumină viiă, ca şi mai
*nainte ; el nu'i credea, ci răspundea:

— Nu mai e sâre; întunericul acopere tot pământul,

|

,

Nick-o-dată nu'i trecea prin minte că acest întuneric provenia din perderea vederii. Atunci
un bătrân din localitate gise:

— Starea acestui orb se asemenă întocmai
cu a, celui nenorocit, care şi-a perdut cu totul credința în bine şi dragostea de apropele.
6

ga.

: -.

“Când

:
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sufletul lui, întunecat

de

patimi,

nu mai e

în stare să simţă ce e drept şi sfânt, inima i
"se împetresce şi atunci dice că toţi sunt răi şi

că nu mai este Dumnedei.
Să ne rugăm di şi n6pte pre bunului Dumnedei,
ca dreptatea şi iubirea să le-avem în noi mereil.

58. —

PUSINICUIL

Intro , frumâsă

ÎNTȚELEPT

di din luna, lui Maiii,

tul e îmbrăcat cu verdeţă şi cu
nic de lângă

Dâmbovicidra

.

când to-

flozi, un pust-

sta cufundat

într”o

mare întristare, aprope de nisce porumbari înfloriță. Etă că atunci, din întemplare, vânătorul
Ghetu

eşi dintr'o dumbravă

vecină

şi'] întrebâ

de ce pare aşa, mâhnit,
.
— Să vedi, răspunse pustnicul ; zării o brâscă

riiosă, care se ascunse în acesti porumbari, şi
care avea o înfăţişare forte desgustătâre.
— Și d'atâta lucru te-ai întristat?
— Negreşit că d'atâta. Vă&dend o vieţuitore
aşa de greţosă,
se ter&sc

petrece

cu

m'am

mare

gândit că sunt ființe, care

anevoinţă

pe

pământ,

că'şi

vieța prin norâie şi prin scorburi întunecose. Omul &ns& are statură înaltă şi frumosă,
înfăţişare plăcută ; pote să umble liber pe ori

NOUE IȘTORIORE PENTRU COPII.

unde,

să privescă

s3

cerul şi pământul,

să se bu-

cure de i&rbă şi de flori. El are consciinţa că
Dumnedeii;
un

care

la

suflet nemuritor.

făcut

asemenea

Şi cu tâte astea,

d'a-una el uită săi mulțumească
bine-faceri. Nerecunoscinţa
până la lacrămi!

-Gheţu,

mişcat

de

lui, i-a dat
mai

tot-

pentru atâtea

acâsta m'a

mâhnit
|

cuvintele pustnicului,

nu'l

uitâ în totă vieţa. Până şi la adânci bătrâneţe le
repeta strănepotilor, gicend :
|

— Daca vieţuilorele cele mai desgustătore p'ar
fi de nici un folos pe pământ, tot ne-ar prinde
bine la ceva: ele ne învâţă să preţuim și mai
amult fericirea că suntem omeni, că stăm pe trepta
cea mai înaltă a tuturor viețuitorelor.
'Omule, ţine-te mândru

Fă binele

d'a fi om p'acestă

lume! .

şi înalţă al Domnului mare nume!
7

N
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GRĂDINARUL

GENEROS.

Era o dată un grădinar bătrân,

care se purta

blând şi omenoscu tâtă lumea, dar mai cu s&mă
cu săracii. Din banii ce agonisise, în loc să'și
cumpere

vestminte mai frumose sau să guste și

el câte o mică plăcere, înlesnia mai

bucuros pe

Ss
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nenorociţii,

care'i cereai ajutor. După fiă-care.bi-

ne-facere avea

obiceiii să dica:

— Aide, să mai aruncăm un merişor peste gard!
Un prieten, audindu'l aşa în mai multe rânduri,
îl întrebă

ce

înţelegea

el prin acele vorbe.

A-

tunci bătrânul îi răspunse:
— Intro di am chiămat mat mulţi copii în gră-

dină şi le-am dat voiă să culegă fructele de pe
sub

pomi,

iea nimic

să mănânce

cu dânşii.

cât

le-o plăce,

dar

să nu

Totuşi, unul din copii, mai

viclen de cât cer-l-alți, aruncâ peste gard câteva mere din cele mai frumose, cu gândul că le
va găsi negreşit la eşirea lui din grădină. Firesce
că se purta forte r&ii către mine, şi de aceea
nici-o-dată nu Pam mai primit în grădină ; dar,
precum albina

scie să scotă miere chiar din unele

flori veninose,

asemenea,şi ei sciui să mă folo-

sesc de acestă faptă rea. „Etă, îmi diceam ei,
Onienii sunt, în lume, ca şi copiii pe carei pri-

miam în grădină. Putem să ne bucurăm de multe
bunuri aici pe pământ,

dar nu putem lua nimie

cu noj. Ceea ce dăm săracilor, aruncăm, ca să
dic “aşa, dincolo de gardul ce ne desparte de cer,
şi găsim în cea-l-altă lume.
Din câte săracilor dăm,
în lumea veciei aflăm,
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- MREANA.

Un bogat îşi chiămase cunoscuţii să cineze împreună, la o moşiă de pe țărmul mării. Intre alte
mâneări, le spusese că va ave şi mrene prospete. După ce li se aduseră la mesă multe feluri
de

bucate,

€tă

că

* farfuriă acoperită.

intrâ

un

o

mare

acolo

sunt

cu

servitor

Toti credeai că

mrenele ; dar când o descoperiră, rămaseră uimiţă, vădend înăuntru o grămadă de bani în loc
“le pesce.

|

— Să vă spul ceva, dise stăpânul casei. Mrenele, ce doriam să vă daii la mesă, sunt estimp
“de trei ori mai scumpe de cun credeain. Vădend
asta, mi-am adus aminte de un prieten, pe care
toti îl cunosceţi. După ce focul i-a ars casa şi
+6tă averea, acum se află bolnav şi într'o cumplită sărăciă, cu vre-o trei copii. Ore var -pute

să trăiescă vro şese luni cu acesti bani? Daca
ţineţi mult la mrene prospete, voii trimite să
cumpere şi îndată vor fi şi gata; daca Ensă vreți
să

lăsăm

acesti bani

duce alt pesce, care,
stul de gustos.

vă voii a-

bietului bolnav,

de şi mai eftin,
|

este

de-

s%
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Toţi ospeţii primiră cu bucuriă, şi fiă-care mat

puse câte ceva în farfuriă, mulțumindu'i
înlesnit fericirea

d'a uşura, pentru

că le-a.

un an, sufe-

rinţele unor nenorociţi.
Mai dulci sunt faptele virtâse
„decât mâncările gustâse.

G1. - VECINII BUNĂ.
Copilul

unui morar, jucându-se

o dată pe mar

ginea gârlei, cădu în apă şi era cât p'aci să se
înnece, Din fericire, ferarul satului, care

se afla

cu locuinţa de cea-l-altă paite a gârlei, îl scâse:
- din apă şi'l duse acasă la părinți.
In anul următor, luând foc casa ferarului, fără

să prindă nimeni de veste, bietul om abia scăp&
din flacări, cu soția şi cu doi copii ; dar, în spaima
şi turburarea

lor,

cea

r&masă

mai

mică

uitaseră să iea şi
în midlocul

pe

copila

flacărilor. Ni-

meni nu avea curagiii să'și pună vieţa pentru
- densa. Morarul, audind ţipetele copilei, alergâ
îndată, se aruncă în flacări, înfruntând ori-ce pe-

ricul, o scăpă şi o duse morarului, dicendu'i :
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— Sunt vesel că

putut săţi ar&t recuno-:

am

scinţa ce'ţi datoriam : dumneata
din

pilul

apă, când

că şi eii ţi-am scăpat
-

era

să se

mi-ai scos -co-

înnece,

acum

copila din flacări.

S'ajuţi la nevoiă pe- semenul tăi,
căşiel te-ajută când îti e mai greii.
-

FINELE

ISTORIOARELOR .

€tă

RUGĂCIUNI
PRECEPTE

RELIGIOASE.

LECŢIUNEA
_DECALOGUL
1. Ei

1.

SAU CELE DECE ÎNVEŢĂMINTE .

sunt Domnul Dumnedeul tăi. Să nu aibi

alți Dumnedei

afară de mine.

_U. Să nu'ţi faci ţie chip cioplit!, nică altă asemănare cu câte sunt sus în cer, jos pe pământ sail în ape pe sub pământ.
chini lor, nici să'i servesci 2.

Să nu
-

te în-

III. Să nu iei numele Domnului Dumnedeului
tău îndeşert.
|
1. Adică

idoli, statue

de lemn,

de marmoră

saii de

ramă.

2, Să nu le aduci rugăciuni sai sacrificie

(jertfe).

a-

RUGACIUNI

ŞI PRECEPTE

RELIGIOSE.

"s9

IV..Aduţi aminte de diiia Domnului), ca să
o sfinţesci pe densa. În şâse qile lucrâză și'ţi în-deplinesce tote lucrările tale, er în diua a şeptea te odihnesce, căci este (iua Domnului Dum-

nedeului tău.

|

|

V. Onoră pe tatăl tăi şi pe muma ta, ca stţu
fiă ție bine și să trăiesci ani mulţi pe pământ.

VI. Să nu ucidi.
VII. Să nu fii adulter?
VIII. Să nu furi.
IX. Să nu dai mărturiă
apropelui
X. Să
casa lui,
boil lui,

mincinosă

înpotriva

tău.
nu poftesci muierea aprâpelui t&u, nici
nici țerina lui, nici şerbul lui, nici “din
nici din vitele lui, nică alt-ceva al apro-

pelui tăă.

LECȚIUNEA II
CELE
Intr'una

din

vădend

lume

vântul,

se sui

NOUE

dile

multă
pe

FERICIRI.

Domnul nostru Isus-Christos,

adunată ca să'1 asculte

muchia

unui

del, spre a

-dut de toţi, şi ferici pe cel buni, dieând:
1, Duminica, 6r la Evrei Sâmbăta.
3. Necredincios soliel sai necredinciosă soţului.

cufi ve-

s0

-

RUGĂCIUNI ŞI PRECEPTE RELIGIOSE.

1. Fericiţi cei săraci cu miântea!,

că a lor este:

împărăția cerurilor.
Când vom ave minte şi vom sei multe, să nu.
ne mândrim, ci să fim umili, modesti şi blândă ca.
nisce săraci cu mintea, că atunci vom dobândi

împărăția cerurilor, adică fericirea nesfîrşită.
2. Fericiţă cei ce plâng,

că aceia. se vor mân-:

gâia.
Nimeni să nu se sperie, când are mari i întristări, nici să nu plângă ; căci Dumnegdei îi va aduce ușurare şi mângâiere, daca va crede într'ensul.
3, Fericiţă ce blândi, că aceia vor noşteni pămentul.

Să fim blândi,

ca să ne folosim şi să ne bu-

curăm de bunurile pământului. Omenii iuţă, crudi
şi răi sunt lănțuiti de patimi;

ei îşi perd ţera,

averea

pământul.

şi vitța:

nu moştenese

4, Fericiţă ceă înfometați şi însetaţi de drepiale, că aceia se vor sătura.

Nu e faptă aşa de rea şi neplăcută lui Dumnedeii ca nedreptatea ce facem semenilor nostri, fiă în vicţa de tote dilele, fiă când suntem
judecători. Cei nedreptăţiţi sufer aceeaşi durere
morală ca și cei chinuiţi prin fome şi. sete fisică.
În ceea-l-altă lume nedrepţii şi asupritorii vor
1) Adieă

umili,

modesti,

neînfumuraţă,

RUGĂCIUNI ŞI PRECEPTE RELIGIOSE.

- st

fi pedepsiţi prin fome şi prin sete, er cei nedrep-tăţiți şi asupriți se vor sătura de fericirea cerescă, păstrată martirilor şi virtuoşilor.

,

5. Ferâciţi cei milostivi, că aceia se vor milui..
Din câte avem, să dăm la cei ce n'aii, ca să.

ne dea. şi nout alţii, când nu avem. Să ne fiă.
milă de copilul fără tată şi fără mamă, de v&duva fără ajutor, de bătrânul scăpătat, de părintele cu mulţi copii, cărora n'are pâine să le
ducă acasă.
6. Fericiţi cei curaţi

cu înimau,

vede pe Dumnedei.
Pe Dumnedei îl putem vede
minţii. Daca inima şi cugetul nu
nu putem vede nici o bunz&tate,
puțin. bunătatea fără margini,
nedeit.

că aceia vor:

numai cu ochit
ne sunt curate,
şi cu atât mai
care este Dum-.

7. Fericiţi fă cătoriă de pace, că aceia fiii lui
Dummnedeii, se vor chiăma.
Ce fericire, ca cine-va să se numescă fiă al lui.

Dumnedei! Să fim dar liniștiți, cuviincioși
din
copilăriă penă la bătrâneţe. Intriganţii, turbură--

torii sunt fiii celui necurat.
8. Fericiţi cei persecutați pentru dreplate, că,a acelora este împărăţia cerurilor.
Dreptatea, este muma tutulor virtuţilor. Omul

drept nu face nici o 'strâmbătate: respectă per-

7

sâna, averea, cugetarea, voia şi libertatea altuia.
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Când

RUGACIUNI

ŞI PRECEPTE

într'o ţeră se

şi tac răi,

osândese,

RELIGIOSE.

înmultese
închid

Omenii

nedrepţi

pe cei drepţi, atunci

“celor ce sufer pentru dreptate, Dumnedei le păstreză, ca şi celor modestă, împărăţia cerurilor.
9. Fericiţă oveţă fi. când vă vor huli pre voi
Şi vă vor goni şi vor dice tot cuvântul răi, înpotriva

vostră,

miânțind

pentru

mâine.

Bucu-

Tați-vă şi vă veseliți, că, plata vâstră mullă este
în ceruri.
Mari şi multe ai fost gânele sait persecutiunile creştinilor din partea păgânilor; mari şi
multe suferințe întîmpină chiar astădi cel ce
spune adevărul, cel ce urăsce nedreptatea, cel
ce practică virtutea. Asemenea bărbaţi de caracter sunt insultaţi, calomniaţi şi prigoniţi ; dar,
pe lângă mângâierea ce simt în sufletul lor că
şi-au împlinit datoria, mare răsplată vor dobândi
în vi6ţa viitore pentru tote neajunsurile din acestă lume.

LECŢIUNEA

III
s

RUGĂCIUNEA

DOMNEASCĂ .

După ce Domnul nostru Isus Christos ferici pe
toţi cei buni, încredințându'i că vor ave drepturi mară şi împă&raţia cerurilor, ne învăţă cum
să ne rugăm, dicend:
- Gând te rogi, să nu fii ca făţarnicii,

rogă numai ca să se arate omenilor.

|
care se

Tu,

când

RUGĂCIUNI ŞI PRECEPTE RELIGIOSE.
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te rogi, intră în camera ta şi te rogă tatălui tâit
celui ceresc. Când te rogi, să nu'ţi baţi peptul,
bolborosind din gură ca păgânii, ci aşa să te rogi :
„Tatăl nostru, carele eşti în ceruri, sânţescăse numele tău.
|
„Viiă împerăţia ta, facă-se voia ta, precur în:
cer, aşa şi pre pământ,

„Pânea

nostră cea spre fiinţă,

astădi.
„Şi ne iertă nouă

dă-ne-o nou&

greşslele nsstre,

precum şi

noi iertăm greşiților nostri.

„Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne mân-

tuiesce de cel râii. Amin“,
_Rugându-ne, dicem Tatăl nostru : aşa dar toţi,
câţi ne rugăm, suntem fraţi.
Întâia rugăciune este ca numele lui Dumnedeii să fiă sânţit în vorbele şi faptele nostre, 6r
nu nesocotit prin făţăriă şi nelegiuiri.
Ne mat rugăm să viiă împărăţia lui Dunnedei,
adică împărăţia dreptăţii şi a fericirif, ca voia.
lui Dumnedeii să se facă pe pământ jos, precum.
se face sus în ceruri. Să ținem dar minte că,
mai ântâiă. ne rugăm pentru toţi fără osebire,

şi pentru

țâră,

apoi

pentru

fiă-care

cerând pânea cea spre fiinţă.
Ca să putem Ensă& ave pânea

în parte,

cea spre fiinţă,

adică tâte câte ne trebuiesc ca să trăim, cată să
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avem

mai ântâiii sănttate,

casă

dobândim

Când

cerem

ca să putem

lucra,

sciinţă şi o meseriă,
pâne,

cerem

sănătate

nouă, pă-

rinților şi mai marilor nostri; cerem învăţătură,
:adică pânea

minţii

şi a sufletului;

unde să învăţăm : căci seiințele,
striele ne

cerem

scâle,

artele şi măie-

dati pânea cea spre: ființă

Ca omeni, noi avem datorii de îndeplinit către
Dumnedeii, către părinţii şi mai marii nostri,
:către Patriă, către toţi omenii şi către noi înşi-ne.
Fiind-că une-ori se întemplă să nu ne putem îrmmplini

datoriele, de

aceea

cerem

de

la Dumnedeu

să ne ierte greşelele, precum iertăm şi noi celor
ce ne sunt greşiţi. Daca noi nu iertăm, n'avem
dreptul să cerem

ca Dumnedeii să ne ierte nou&;

căci, după cum iertăm, aşa ni se va ierta.
Ne mai rugăm

să nu fim duşi în ispită, ci să

fim mântuiţi şi scăpaţi de cel r&i. Mare pedică
este ispitirea răului!

Nu e de ajuns ca un copil

să'şi facă datoriele, să se închine lui Dumnedei,
să respecte pe părinţi, să'şi iubescă patria, să'şi
învețe lecţiunile,
şi de omenii

ci cată să se ferescă

stricaţi,

care

îl învaţă

de copiii

să facă

ne-

bunii şi necuviinţe: ei sunt ispita care ne duce

la r&ă.
LECŢIUNEA
DATORIELE

1V

OMULUI.

Ca să ne curăţim inima şi să ne luminăm mintea,
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spre

a ajunge la mântuire, religia ne mai

“vătăturile

9%

dă în-

următore :

|

„Iubesce pe Domnul Dumnedeul tei din tot cugetul şi din totă inima ta, er pe apropele tău ca
însuţi pe tine. Fă altuia ceea ce voiesci săţi facă

şi ţie alţii.“

|

Când ne este fome, ne place să ne dea cine-va
demâncare. Tot aşa să dăm şi noi altuia, când
1

vedem flămând

„mai

acului,

curând intră

şi când

avem de unde

da ; căcă

funia

corăbiei prin

urechile

decât bogatul neîndurat şi nemilostiv în

împărăţia lui Dumnedei.“
Când faci un bine, fă] în ascuns, să nu te
vedă Omenii, adică: „să nu scie stânga re face
drepta.*
Să nu seotem din gură vorbe urite, care să supere saii să ispitescă pe altul; căcă „nu ce intră
în gură spurcă pe om, ci cele ce es din gură“

Omenii curați cu inima şi luminaţă cu mintea,
sunt îndemnați cu vorbele : „cercetaţi şi veţi afla,
cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla, bateţiă
şi vi se va deschide.“
Ca omul să nu se îngâmie, religiunea creştir
învaţă cum să se porte fiă-care, dicând : „cine se

înalță pe sine se umilesce, şi cine se umilesce,
se înalță, Fericiţi dar cei umilă cu mintea.—Fită.
înţelepţi şi prevădători ca şerpii, şi blândi ca porumbeij, căci fiă-eare va lua după faptele sale.—
Să dăm Cesarului cele ce se cuvin Cesarului, şi

lui Dumnedeu

cele ce se cuvin lui Dumnedei.“
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Cine e modest şi cumpătat_ se înalță în stima
„Gmenilor,

care ieă în ris pe cel îngâmfat.

Omul

dar trebuie să fiă cu luare-aminte la tot ce dice:
şi la tot ce face. Să se închine numai lui Dumnedeii, să respecte autorităţile ţării şi legile, să'şi

caute

drepturile şi să'şi

îndeplinescă datoriele.

LECŢIUNEA V
ADEVERATA

FERICIRE .

Fiind-că Dumnedeii a dat omului minte, judecată şi înţelegere, prin care să potă supune vițiele şi patimile, apoi lui Dumnedei datorim ade-

vărata libertate şi adevărata fericire. Pe el dar să'l
iubim

Isus

din

tot cugetul

Christos

a

dis:

şi din totă

inima

nostră.

«ceea-ce ţie nu'ţi place,

altuia nu face». Prin acesta a dat a se înțelege
că Omenii trebuie să se respecte şi să se iubâscă
între dânşii, ca fiind egali saii de o potrivă unii.
cu alții.
|
<A iubi pe apropele stii ca 6nsuși pe sine»,

duce pe 6meni la adevărata fraternitate sati înfrățire, de unde se nasce pacea, buna-înţelegere
şi adevărata fericire a vieţei pe păment.

Când

Gmeniă

şi împlinesc

îşi fac

acele

legi,

legile
între

pe aceste
omenii

nesce împărăţia lui Dumnedeii, de care
în tote dilele în rugăciunea dominicală
nescă.

aceia

temelii
dom-

ne rugăm
sat dom-

RUGĂCIUNI ŞI PRECEPTE RELIGIOSE.
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Nu e libertate fără învăţătură adâncă, fără lumină ; căci Omenii, care sunt supuşi patimilor
rele, -“fac tot felul de necuviinţe şi nelegiuiri.
Nu este egalitate între 6menii care unul pe:
“altul se asupresce, unul altuia face răti.
Nu este fraternitate între cei ce se urăsc, se
vorbesc de r&ii, se fură şi se omoră.
Aşa

să ne purtăm- dar

în vicţă,

ca

faptele

să
s

ni se asemene cu vorbele.
Să ne ferim de Gmenii ce spun la toţi şi pretutindeni vorbe mari, er faptele le sunt forte
mici. Acestia sunt profanatori sati întinători de
cele sânte.
:
Să fim drepță şi curaţi cu inima, şi mintea ni
se va lumina

tot-d'a-una ca

să cunoscem

rul, să practicăm binele şi să ne ferim

adevă-

de cei ră).

LECTIUNEA VI.
INTREBĂRI

RELIGIOSE

.

Înv&ţătorul. — De ce religiune eşti ?
Scolarul. — De religiunea ereştină ortodoxă a _.
bisericei R&săritului.
Învăţ. — Cine se dice creștin ?
Seol. — Cel ce crede în Domnul nostru IsusChristos şi ţine la legea lui cea sântă.
Învăţ. — Unde este scrisă, legea lui Christos ?

"Scol. — In sântele. Evanghelii şi în cărţile Apostolilor, cum şi în tâte cărțile sânților părinți,
încuviințate şi întărite de biserică.

%8

_
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Înveţ. — Vrei să scii când devine omul creştin?
Scol. — Voiese, din totă inima şi din tot cugetul.
Învățătorul. — Când
nile lui Dumnedei,

care va luat în

aţi venit pe lume din mâ-

s'a aflat câte un bun creştin,

brațele

lui,

v'a

dus

să vă în-

chine mântuitorului lumii, Domnului nostru IsusChristos, şi acolo v'a botezat.
voi nu sciaţi nimic, şi acel bun

Ca toţi pruncii,
creştin, în locul

vostru, s'a îndatorat cu biserica că veţi crede
câte e dator a crede un creştin. Celui ce ne-a

ținut în brațe

la botez, noi Românii îi dicem

maş, daca e bărbat, naşă, daca e femeiă. Indatorirea luată înaintea lui Dumnedeii de nașul
nostru se dice Credul sai Simbolul credinţei,
adică semnul după care se cunosce şi în care se
coprinde credinţa creștinului. El coprinde doutspre-dece părţi, pe care suntem datori a le crede
fără nică o prefacere. Cregul se cuvine a'l învăța

toţi, ca să'l potă dice după cum Pai dis și naşii
nostri, în locul nostru. Etă'l:

LECŢIUNEA
SIMBOLUL

VII

CREDINTEI.

I. Cred într'unul Dumnedei, tatăl a tot-ţiitorul,
făcătorul cerului şi al pământului, vedutelor tuturor şi nevă&dutelor;

II. Şi întrunul

Domn

Isus-Christos,

fiul lui

RUGĂCIUNI ȘI PRECEPTE RELIGIOSE..
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Dumnedei, unul născut, carele din tatăl s'a născut

mai

nainte

“mină, Dumnedeit
vărat,

născut

de toţi vecii;
adevărat

er nu

lumină

din Dumnedeii

făcut, cel

de o

tă], prin carele tote sati făcut;
III. Carele, pentru noi Gmenii

stră mântuire,
trupat

de

s'a coborit

la Duhul

din lu-

fiinţă

adecu ta-

|
şi pentru a n6-

din ceruri şi s'a în-

sânt, şi din

Maria

feciora

s'a făcut om;
IV. Şi s'a rs&stignit pentru noi,.în dilele lui
Pilat din Pont,

şi a pătimit, şi s'a îngropat;

V. Şi a înviat a treia di, după Scripturi;
VI. Şi sa suit la ceruri şi șede d'a drepta tatălui;

VII. Şi ierăşi va să viiă cu mărire să judice viii
şi morţii, a căruia împărăție nu va ave sfirșit,
VIN. Şi în duhul sfânt, Domnul de vietță dătătorul, carele
preună

tatăl purcede; cel ce, îmcu tatăl şi cu fiiul, este închinat şi mă-

rit, carele

din

a vorbit

prin

IX. Intr'una sfântă,

prooroci;

sobornicescă şi apostole-

scă biserică.
X. Mărturisesc
telor.

un botez, întru

iertarea păca-

XI. Aştept învierea morţilor;
XII. Şi vieța vecului, ce va să fiă. Amin.
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După
deii e în

acest simbol, avem să credemcă Dumne- trei

fețe:

tatăl, fiiul şi sântul

spirit

(duh). Acestă singură fiinţă, în- îrei feţe, a lui
Dumnedeii se numesce sânta treime.
In biserica Re&săritului, noi mai credem întrun
botez, care ne spală de păcatele strămoşesci şi
-ne înnoiesce, făcându-ne fiii hisericei..

Toţi creştinii credem

că, murind omul, more

numai corpul saii trupul,

pe când

sufletul, (ca o

„părticică din dumnedeire) trece într”o altă viaţă ;
că va fi o judecată, pentru care morţii vor învia, spre a'şi lua fiă-care după faptele lui.

“Legătura ce

facem

cu

biserica,

la botezul

nostru, se întăresce prin mir, care se numesce
şi sigilul saii pecetea darului sântului spirit.
Ca nisce creştini, suntem duşi spre a ne cuminiea,

luând

în noi

corpul

şi sângele

Domnu-

lui Isus Christos. Botezul, Mirul şi Cuminicătura
se zic mistere sai taine ale hisericei, şi asemenea mistere sunt şepte:
Bolezul,—Sântul Mir,— Confesiunea saii mărturisirea p&catelor,—Sânta Cuminicătură sat
grijania,—
Preoţi, — Nunta, — Maslul sau ungerea din urmă.

LECŢIUNEA VIII
RUGĂCIUNILE “DIMINEŢEI .

Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor

nostri,

RUGĂCIUNI ŞI PRECEPTE RELIGIOSE.

“Domne,

Isuse-Christose,

Dumnedeul

luiesce-ne pre noi. Amin.

|.

nostru,

ceresc,

mi-

i

Mărire ţie, Dumnedeul nostru, mărire
Imptrate
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mângâitorule,

ţie.

duhul

adevă&-

rului, carele pretutindenea ești şi tote le deplinesci, vistierul bunătăților şi dătătorule de vicță,
_vino

şi te aşedă

întru noi, şi ne curățesce

totă spurcăciunea,

şi mântuiesce,

tele nostre. -

şi

şi

tot-de-una

Pre sfântă
ne,

sfinte tare, sfinte fară de

miluiesce-ne pre noi. (De trei ori).

Mărire tatălui
acum

sufle-

|

Sfinte Dummnedeule,
morte,

bunule,

de

neputinţele

în vecii vecilor.

treime, miluiesce-ne

curăţesce

fără-de-legile

fiiului și sfântului duh,
şi

păcatele

nostre;

nostre;

şi

Amin..

pre noi;

Dom-

stăpâne,

iertă

sfinte, cerceteză şi vindecă

nostre, pentru

-numele

t&i.

Dommne miluiesce (de trei ori).
Mărire tatălui (de trei ori).
Tatăl nostru, şi cele-l-alte.

|

împăratului

nostru

-Dumnedeii. Veniţi să ne închinămşi să

cădem

nostru Dumnedeii.

Veniţi

Veniţă

să

ne . închinăm

la Christos, împăratul

„să ne închinăm şi să cădem la €Ensuşi Christes,
împăratul şi Dumnedeul nostru.
Născăldre

de

Dummedeii,

fecioră,

bucură-te

.
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„cea plină de daruri, Mariă ; Domnul este cu tine.

Bine-cuvântată eşti tu între femei, şi bine-cuvântat e rodul pântecelui ăi, că ai născut pre
mântuitorul sufletelor nostre.
Bucură-te una pre curată, Maicăa unuia crea-

tor, a Domnului dumnedei şi mântuitorului nostru Isus-Christos : fii mie de ajutor în diua înfricoşatei întrebări,

când

voii

sta

înaintea

ne-

fățarnicului judecător, ca de îngrozirea focului
celui nestins să m& mântui cu rugăciunile tale,

una bine-cuvântată,
Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, şi cântare ângerescă strigăm ție, puternice :

«sfânt, sfânt, sfânt eşti, Dumnedeule ; pentru ru- găciunile ângerilor

tăi, miluiesce-ne pre noi.»

Mărire tatălui...
Din pat şi din

somn mai rădicat, Dmne ;

mintea mea o lumineză,
le deschide,

inima şi buzele

mele

ca “să te laud pre tine, sfântă treime.

Sfânt, sfânt, sfânt eşti, Dumnedeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi miluiesce-ne pre noi.
Şi acum...
Neaşteplat judecătorul va veni, şi ale fiă-că-_vuia fapte le va descoperi. Deci, cu frică să strigăm
a

în

medul

nopţii:

sfânt,

sfânt, sfânt eşti,
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Dumnedeule ; pentru rugăciunile
Dumnedeii, miluiesce-ne pre noi.
LECTIUNEA
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născătorei de

IX

RUGĂCIUNILE DE SERA.
„Pentru pugăciunile...
„Împărate ceresc...
„Sfinte Dummegeule..,
„Pre sfântă treime...

-

,

„Tatăl nostru...

Dummedeule cel vecănic şi împărate a totă făptura, care până într'acest ces m'ai învrednicit a

ajunge, iertă mie păcatele

ce am făcut

într'a-

cestă di cu fapta, cu cuvântul şi cu gândul, şi
curățesce, domne, umilul meu suflet, de totă necurăţenia

corpului

şi a cugetului mei;

şi'mi dă,

Domne, într'acestă nopte, a trece somnul cu pace,

ca, sculându-m&

din ticălosul mei aşternut, bine

să plac pre sfântului tăi nume, în tote dilele
vieței mele, şi să calc pre inimicii ce se luptă
„cu mine, pe cei materiali şi pre cei nemateriali;
şi m& mântuiesce,

Dmne,

de cugetele

şerte, care m& spurcă, şi de poftele

cele de-

cele

rele;

că a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a
tatălui şi a

fiiului, şi a sfântului duh, acum şi tot-

d'a-una, şi în vecii vecilor. Amin.

10
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Totă, nădejdea mea spre tine o pui, maica lui
“ Dumnedeii; păzesce-m& subt acoperemântul tăi.
Nădejdea

mea

este tatăl,

scăparea

mea

este

fiiul, acoperemântul mei este duhul sânt; treime

sfântă, mărire ţie!
“Sfinte âmgere, păzitorul meii, acopere- -m& eu
aripele bunătăţii tale, şi gonesce de la mine
totă fapta cea rea a diavolului, şi rogă pe Dumnedeii pentru mine păcătosul.
Iumină lină a sântei măriri, a tatălui ceresc,
a celui fără de morte, a sfântului fericitului,

Isuse-Cristose, viind
lumina

la. apusul

cea de seră, lăudăm

sorelui,

vădend

pre tatăl, pre

fiiul

şi pre sfântul duh, Dumnedei. Demn. eşti în tot
timpul a fi lăudat

de glasuri

lui Dumnedeii,

ce dai vieță:

cel

cuviose,

fiiule

al:

pentru acesta

lumea te măresce.
Învrednicesce- -ne,

Dommne,

în sera

acesta,

fără

de păcat să ne păzim noi.
Bine eştă cuvântat,

ților nostri: lăudat

Domne,

şi pre

Dumnedeul

mărit este

părin-

numele

tăi, în veci. Amin.
Fiă, Domne, mila ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru tine. Bine eşti cuventat,
Domne : învață-ne pe noi îndreptările tale. Bine
„eşti cuvântat, stăpâne: înţelepţesce-ne pe noi

RUGĂCIUNI
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Bine
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eşti
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cuvântat,

sfinte:

lumineză-ne pe noi cu îndreptările tale.
Fiă, Domne,

mila

ta în veci ; lucrările mâni-

„lor tale nu le trece
laudă, ţie cântare,

cu vederea. Tie

se

cuvine

ţie mărire se cuvine:

tatălui,

şi fiului și sfântului

duh,

acum şi pururea, şi

în vecii vecilor. Amin,

LECŢIUNEA X.
RUGĂCIUNEA SCOLARILOR..
Dumnedeuie pre sânte, începutul bunătăţii, al
dreptăţii şi al binelui, Dâmne al puterilor, făptuitorul tuturor celor vădute şi nevădute, isvorul vieţei, prin tine şi de la tine începem dilele
şi lecţiunile nostre. Inalţe-se până la tine bine-

- cuvântările nostre din fundul
inocente.

Ascultă,

Domne,

inimei, din buze

umilele

nostre

rugă-

ciuni, şi fă-le să ajungă până la tine.
Întăresce,
inţa ta pe

bunule, cu putereaşi cu a-tot-scicapii naţiunii şi bisericei nostre:

Apără subt scutul mântuirii tale-pe părinţii, profesoriă şi protectorii nostri: întăresce braţele şi

mintea lor; întmpină

multele şi feluritele lor

neajunsuri, uşurându-le

prin

sănătate

vieței ; mângâiă”i în întristările lor.
2

sarcinele

|
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Fă, Domne, să se cobore pe pământ pacea, îndu-

rarea, unirea şi tote hine-facerile tale ceresci.
Luminezăşi întinde mărginirea cunoscinţelor
nostre, tu care întindi în nemărginit

cerul cao -

pele. Ajută-ne ca să terminăm învățăturile după
voia ta, ca, începând de la tine, în tine să aflăm

totă liniştirea

Ă

Îngerul nostru

păzitor arate-ne căile tale, ca

să putem fi folositori no&-înşine, părinților şi patriei în care ei se bucură de tote bunurile tale.
Dă

aripe

cugetărilor nostre,

mântescă să potă
cele materiale

ajunge

la

care eşti adevărul
Feresce-ne

ca de la cele

la cele

cele spirituale,

ceresci;
până

pă-

dei la
la tine,

adevărurilor.

de cunoscinţe rele, de lucruri nea-

devărate ; lumineză-ne cu sciințele, ca să pătrun-

dem legile prin care ne-ai creat, prin care ţii şi
conduci universul.
lea aminte la noi, Domne, şi ascultă rugăciunea nostră. Fiă mila ta spre noi; întăresce-ne

şi ne apără în tâte dilele vieţei, de dimineţa până
sera; întăresce-ne cu înțelepciune, cu purtări
blânde şi cu fapte lăudate, ca printr'ânsele să
se sânţescă

numele

tăi în veci. Amin.

se x Giza
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1868, la „Atheneul român“.

din opul

întitulat „Eqguilibrul

„... Nu putem abandona sujetul despre care iractăm, fără a atrage atenţiunea cititorilor nostri a-

supra, laboridselor veghieri ale d-lui I. M. Riurânue
Nobila însărcinare ce de june âncă îşi impuse
de a se ocupa cu conducerea junimii pe calea frumosulul saiia virtuţii, îl împinse, fără scirea sa, pote,

pe. terâmul celei mai fundamentale politice. In ultimii trei ani, începând de la 1887 *, publică pene

la patru-spre-dece elaborate, destinatea forma o
mică bibhotecă pentru junimea de ambe-sexe. DupS

nol, o politică adevărată cată să încâpă de la des„voltarea minţii şi formarea inimei junimit.
Elaborările acestui bărbat consciinţios, prin: veghieri îndelungate şi spese însemnătâre, fac onre
profesiunii

sale şi atrag

din

Qi în di atenţiunea,

bărbaţilor serioşi, atât pentru alegerea sujetelor
„ce a tractat, cât şi a limbei corecte şi a modulul

de scriere atât de gramaticală...
,
-

ERE

n.

——

* Până la data aci menţionată se publicașeră deja vr'o
4—5 din aceste broşuri, cu începere de la 1859 prin „FranBlin“ Opere alese.— (Nota edit.)
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