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Anul al treilea.

I. Istorioare morale.

I. împă rate ceresc.

împă rate ceresc, Mângă itorule, Duhul adevă ru
lui , carele pretutindenea eş ti ş i toate le plineş ti, 
vistierul bună tă ţ ilor ş i dmâtorule de vieaţ ă: Vino 

ş i Te să lă ş lueş te întru noi, ?/ /ze cură ţ eş te pre noi 
de toată spurcă ciunea ş i mântuieş te bunule sufletele 
noastre!

2. 0 soră , care se jertfeş te pentru fratele cel mai mic.

într’un oraş mare tră ia odată o familie să racă , 
dar mulţ ă mită . Tată l era meseriaş ş i muncea să’ş i 
ţ ină casa, iar mama se îngrijea ele cei doi copii 
ai să j: o fetiţ ă de zece ani ş i un bă ieţ el de cinci ani. -

într’o zi mama îş i trimise fetiţ a în târg să cum
pere poame. Fetiţ a îş i luă ş i fră ţ iorul de mână . 
Când să treacă pe o stradă mai lată , iată o tră sură 
venind în fuga mare spre ei. Biata fetiţ ă , când a 
vă zut primejdia, ş i-a pus toate puterile, să tragă pe 
bă iat dinaintea cailor. Dar în zadar, că ci bă iatul 
că zu jos ş i n’a mai fost chip să T ridice.

Toată lumea credeâ, că copilul e pierdut ş i că 
fetiţ a va încerca să scape cel puţ in ea de moarte.

Vuia. Cetire 3.
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: I Dar lumea s’a înş elat. Fetiţ a s’a aruncat'Jpeste fră
ţ iorul să u, cercând să’ l apere cu corpul să u de 
copitele cailor ş i de roţ ile tră surii.

Dumnezeu' a fă cut ş i de astă dată 'o minune. 
Tră sura a trecut ca un fulger peste ceijdoi copii. 
Bă iatul a scă pat neatins. Fetiţ a s’a ales^eu o rană 
mai grea la picior, dar cu ajutorul lui Dumnezeu 
într’o lună s’a fă cut ş i ea să nă toasă .

3. Hai la scoală .»

M’am sculat de dimineaţ ă ,
M’am spă lat, m’am îmbră cat 
Ş i din suflet m’am rugat,
Să -mi deă Dumnezeu vieaţ ă ,
Să nă tate ş i Hjfrroc! ■

Mama mi-a dat de mâncare.
N’am nici foame, n’am nici somn.
Dac’aş fi acum om mare,
Aş lucră fă ră ’ncetare,
Stând frumos aici pe loc.

, V;kv

Dar sunt copilaş ş i’n ş coală 
Mult ş i multe-am de ’nvâţ at.
Leneş nu-s, nici ră sfă ţ at. ’
Nu voiu mintea să -mi stea goală ,
Hai la ş coală nu la joc!

■ vjf

4. 0 judecată dreaptă .

Un să tean^ se duse în pă dure ş i-ş i tă ie lemne 
pentru foc. Luându-le în spinare, plecă spre casă 
pe potecuţ ă îngustă . înainte-i mergeâ un om bine 
îmbră cat. „Fă -mi loc, boierule !“ îi strigă să teanue 
Acesta îş i zicea în sine: „Să -i fac loc? Asta nu sl
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poate ! îmi voiu ţ ine calea, că ci nu de geaba sunt

scumpă , i-o spinteca in mai multe locuri. Centru 
aceasta boierul chemă pe să tean la judecata ş m 
ceru 100 de coroane despă gubire.

La ziua înfă ţ iş ă rii, judecă torul n puse să teanu
lui mai multe întrebă ri. Acesta nu-i ră spunse de loc. 

— E mut", zise judecă torul. Nu-1 pot osândi .
. — ” Nu, Domnule judecă tor, îţ i poate vorbi, că ci
l-am auzit eu, când mi-a zis: „Fereş te-te boierule .

Ai va să zică ţ i-a spus sa te dai în laturi, 
l-ai auzit ş i nu te-ai dat. Atund n’am ce-ţ i face
El nu putea să -ţ i facă loc, fundca sarcina din spate- 
erâ prea grea. Dreptatea i-o dau să teanului .

5. Urmă rile beţ iei ş i a leneviei.

Costică elev în clasa IV primară , simţ iâ mare 
bucurie, că sosise ziua bunicului să u. El fu smgurul 
dintr’ai’familiei, care plecă împreuna cu fatal sau,

Ca S Pentru a scurtă drumul, ei apucară prin faţ a 
pră vă liei vecine. Casele ş i locuitorii stră zilor pe 
unde treceau îngroziră pe Costică . El spuse tatalui 
să u că din cele ce-a învă ţ at la obiectul geografiei, 
nu ş i-ar fi putut închipui că o parte a ţ arii poate 
fi asâ de urîtă . Apoi adă ogă că , din multele  ̂isto- 
risiri învă ţ ate la obiectul religiei ş i al istorie,, în.nici 
una nu i-s’a înfă ţ iş at o stare aş a de trista, ca la

aceş tnocuiton. că ■ ^ Costjcă j cum[ din cauza murdă 

riei peste mă sură , aceasta parte a oraş ului a devenit 
mai urâtă . „în acele case pă ră gimţ e, zise teta 

e cuibul să ră ciei, al mizeriei, al lă comiei, alcea
sau, î*
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hoţ iei, al necură ţ eniei ş i al râiei. Altă dată aceş ti 
locuitori erau dedaţ i meseriei celei mai de frunte. 
Astă zi însă , din cauza beţ iei ş i a leneviei, au ajuns 
precum îi vezi. Legă tura prieteniei dintre ei ş i ceia- 
lalţ i oameni s’a rupt. Lumea fuge de ei ca de o 
figură a dihoniei celei mai urâte. Priveş te chipul femeii 
rezemate de colţ ul cutiei de scrisori ! Seamă nă cu ] 
al stafiei celei mai înfricoş ate.

Tot vorbind ei despre aceş ti locuitori, ajunseră 
pe neaş teptate la casa bunicului. Acesta-i primi cu ,# § 
zâmbetul bucuriei ş i al veseliei. Costică îi povesti 
tot ce vă zuse. Bunicul apoi îl povă ţ ui ca să se fe
rească de viţ iul beţ iei ş i al leneviei, dacă vrea să 
tră iească fericit.
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' •!; . \6. Rugă ciune.

înainte de mâncare.

Mâncă -vor să racii ş i se vor să tura, ş i vor lă udă 
pe Domnul, cei ce caută spre dânsul, vii vor fi  
inimile lor în veacul veacului.

■ ■

ll:

!
:

După mâncare.

Mulţ ă mim Ţ ie Cristoase Dumnezeul nostru, că 

ne-ai să turat pe noi de bună tă ţ ile tale celepă mân- 

teş ti. Nu ne lă să lipsiţ i nici de cereasca ta împâ- 
■ ră ţ ie, ci precum în mijlocul învă ţ ă ceilor tă i ai venit 
Mântuitorule, pace dându-le lor,'

- ne mântueş te.
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! i7. Iubirea de patrie.

Eră timpul ră zboaielor crunte, purtate de Turci 
-contra patriei noastre. Un paş ă turcesc ră tă cise cu 

oastea sa prin munţ i, ş i nu cunoş tea calea mai
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scurtă , care duce la drumul de ţ ară ; pe unde aveâ 
să meargă , ca să se întâlnească cu mulţ imea oş tilor 
turceş ti/

O companie de Turci a prins un ţ ă ran ş i du- 
cându-1 înaintea paş ei, i-au cerut, să le arate calea. 
„Ferească Dumnezeu ! aceasta nu o fac", ră spunse 

ţ ă ranul. înză dar i-au fă gă duit bani mulţ i, el nu s’a 

învoit. „Te voiu împuş ca dacă nu ne araţ i calea", 
îi zise paş a. „Mai bine mor ca supus credincios 
al patriei mele, decât să tră iesc ca vânză tor al ei", 
a ră spuns bravul ţ ă ran. „Să tră ieş ti cetă ţ ean credin
cios", îi zise paş a, „mergi la vatra ta, tu eş ti un 

fiu vrednic al ţ ă rii tale !“

8. Vie împă ră ţ ia ta.

In Satul-Nou tră ia un om harnic ş i cu frica 

lui Dumnezeu, anume Ionel Bradu. EI aveâ o spuză 
de copii, dintre cari Ilie, cel mai mare bă iat, erâ 

foarte blând ş i n’ar fi supă rat pe nimeni pentru 
nimic în lume. El iubeă dreptatea ş i adevă rul, ocolia 

pe cei nedrepţ i ş i se feriâ de certuri ş i ră zbună ri. 

Când se iviau neînţ elegeri între fraţ ii să i, el venia 
numai decât ş i-i împă ca. La ş coală toţ i ş colarii îl 
iubiau, fiindcă el povă ţ uia numai la bine. învă
ţ ă torul îl da ca pildă ş colarilor ş i aceş tia se siliau. 
să fie ca Ilie.

într’o zi, învă ţ ă torul vorbiâ ş colarilor de împă - • 
ră ţ ia cerurilor ş i le spuneâ că acolo vor tră im veci 
numai cei ce vor iubi dreptatea ş i adevă rul, cei ce 

vor ocoli pe cei nedrepţ i ş i se vor feri de rele.
Toţ i ş colarii priviau în acest timp pe Ilie.
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9. Calul furat.
iîi
|Unui că ruţ aş i se fură într’o noapte un cal. 

După multe că ută ri ză darnice, se hotă rî să -ş i cum
pere altul. Cu gândul acesta, el porni la târg. 
Că utând încoace ş i încolo printre caii aduş i spre 
vânzare, ză ri unul pe care-1 cunoscu îndată că este 
al să u. Că ruţ aş ul îl apucă de că pă stru ş i zise : 
„Acesta e chiar calul meu !" Vânză torul îi ră spunse 

însă foarte liniş tit: „Te înş eli, omule, eu îl cresc 
de când erâ mic ; poate că -1 semueş ti cu al tă u". I ;

Că ruţ aş ul atunci, punând mânile pe ochii ca
lului, zise : „Dacă l-ai crescut de când erâ mic, 
spune la care ochiu are albeaţ ă ?"

Hoţ ul, ză pă cit de asemenea întrebare, ră spunse:
„La ochiul drept".

„Nu-i adevă rat"
de pe acel ochiu ş i ară tând celor de fată 

albeaţ ă .

L:
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zise că ruţ aş ul, luând mâna
că n’are

)

— „A, da", ră spunse hoţ ul 
- ochiul stâng am vrut să zic".

Atunci că ruţ aş ul, luând mâna ş i de pe celalalt 
ochiu, zise: „Acum nu mai încape îndoeală că eş ti 
un hoţ . Vedeţ i, oameni buni, calul nu e bolnav de 
nici un ochiu".

„Te-ai prins, te-ai prins", strigară deodată cei 
de faţ ă râzând cu hohot. Hoţ ul 
zică nimic.

Că ruţ aş ul, fă ră să stea mult la gânduri, îş i luă 

calul, iar pe hoţ îl dete pe mâna comisarului, care-1 
arestă îndată .

Iii „m’am pripit; la
[Li

iii.
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10. Apa care arde.

într’un sat era odată un bă iat. El avea obiceiul 
că fură orice-i veniâ la îndemână .

într’o zi, furând câteva bucă ţ i de var nestins, 
le ascunse în sân, sub că maş e. Ceva mai departe 
se întâlni cu un prieten, care ducea doi cai la 'scă l
dat. Numaidecât tână rul hoţ încă lecă ş i el pe calul 
lă turaş , apoi o luară amândoi într’o goană spre gârlă . 

La mijlocul gârlei însă , calul se poticni de-o piatră 

ş i micuţ ul hoţ că zu peste cap în apă . El înnotă o 

bucată , dar d’odată începu a strigă înfricoş at : 
„Ajutor 1 Ajutor ! Mă arde apa !“ Oamenii depe mal 
credeau că glumeş te.

însfârş it isbuti să iasă la mal. Atunci oamenii 
vă zură că el nu glumise. Varul nestins, dând de 

apă , se înfierbântase ş i îi arsese nu numai că maş a, 

ci ş i pielea. Eră numai o rană pe piept ş i pe la 

. mijloc.
Dacă te-ai deprins să furi, 
Multe rele ai să’nduri.

II. Zilele de toamnă .

Ieri vedeam pe luncă flori, Azi e frig ş i nori ş i vânt, 
Mândri fluturi sbură tori,
Ş i vedeam sbură nd albine,
Ieri eră ş i cald ş i bine.

Frunzele cad la pă mânt;
Florile stau supă rate, 
Veş tejesc de brumă toate.

Ieri eră frumos pe-afară , 
Ca ’ntr'o caldă zi de vară; 
Azi e iarnă pe pă mânt, 
Vremea-i rea ş i bate vânt.
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12. Cum să -ţ i fiu recunoscă tor ?

Un moş neag se ducea odată la moară cu un 

sac de bucate. Asinul, pe care se află sacul, se 
poticni ş i sacul că zu jos de pe asin. Bietul moş neag 

nu ş tiâ ce să facă ; singur nu putea ridică sacul pe 

asin, în drum încă nu-l putea lă sa, ş i să se întoarcă 
în sat, ca să cheme pe cineva .într’ajutor nu-i ve- 
neâ la socoteală . Stă pe loc ş i priviâ înainte ş i 
îndă ră t. Pe drum veniâ că lare pe un cal frumos un 

domn îmbră cat în haine scumpe. Bă trânul nu în- 
dră znia să -l roage, ca să -i sară într’ajutor. Că lă reţ ul 

înse înţ elesese, ce este de fă cut. El se dete jos de 

pe cal, fă ră ca să fie rugat, ş i ajută bă trânului, ca 

să pună sacul pe asin. Bietul moş neag nu ş tiâ, 
să -i mulţ umească ; îş i luă pă lă ria de pe cap ş i mul
ţ umind frumos zise :

l

H!'

îfii
pis
îh. a

■ ' Iii
i cum

wv ţ

„Cum să -ţ i fiu recunoscă tor pentru aceasta 
binefacere?"

„Foarte uş or" 
afli pe cineva în

iH j
ră spunse nobilul domn; „Dacă 

asemenea nă caz, cugetă că sunt 
eu, ş i ajută -i, precum ţ i-am ajutat ş i eu ţ ie. Atunci 
îmi vei fi recunoscă tor"'.

li
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13. împă ratul Constantin.
i

împă ratul Constantin ascultă« odată mai multe
ceasuri cuvântul lui Dumnezeu stând în picioare. 
Un episcop se duse la dânsul ş i-l rugă să ş adă . 

Împă ratul n ră spunse, că nu se cuvine să asculte 
sfaturile ş i poruncile celui mai mare domn al ceru
lui ş i al pă mântului ş ezând, ci stând în picioare

y
ii
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14. Patria.

Ţ ara în care ne-am nă scut ş i am crescut, este 
patria noastră . Scumpa noastră patrie este Ungaria.

• Cuvântul patrie este sfânt ca însă ş i Dumnezeirea, 
că ci aici ne-am nă scut, pe acest pă mânt am vă zut 
cele dintâi raze de lumină , am rostit cele dintâi 
cuvinte, aici ne-am petrecut zilele dulci ale tine- 
reţ elor ş i de fiecare loc ne leagă cele mai dulci 
ş i scumpe aduceri aminte.

în sânul acestui pă mânt zac osă mintele scumpe 
ale pă rinţ ilor ş i fraţ ilor noş tri, a că ror pomenire ni 
este atât de plă cută .

Acest pă mânt binecuvântat de Dumnezeu ne 
dă atâtea bună tă ţ i. El ne este atât de scump ş i sfânt, 
că ci este udat cu sângele pă rinţ ilor ş i a stră moş ilor 
noş tri, cari l-au apă rat cu vitejie de nă vă lirile ini
micilor.

Românul s’a legat totdeauna cu deosebită dra
goste de glia pă mântului stră bun, el nu-ş i pă ră seş te 
patria; el astfel cântă iubirea de patrie:

„Fie pânea cât de rea 
Tot mai bine’n ţ ara mea“ .

Tot cetă ţ eanul are sfânta datorinţ ă aş i iubi cu 
credinţ ă patria, a fi cu supunere legilor ş i cârmui- 
torilor ţ ă rii, aş i plă ti la timp dă rile, iar în timp de 
primejdie aş i dâ ş i vieaţ a pentru patrie.

15. Patria. _ ^ :

Ca mama bună pe ai să i fii,
Tu patrie ne ocroteş ti,
Ca mama pentru ai să i copii,
Aş â de scumpă tu ne eş ti.
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De duş mani teamă riavea dară , ■
La glasul tă u să rim ş i ’n foc!
O, deie-ţ i cel sfânt, mândră ţ ară,
Puteri ne’nvinse ş i noroc!

Cu steagu ’n mână să pă ş eş ti 

Tot spre mă rire ş i lumină ,
Sub scutul tă u s’adă posteş ti 

Pe fiii , cari ţ i-se închină .

16. Solomon.

După moartea Iui David ră mase rege al Israe- 
liţ ilor fiul să u Solomon. Acesta era un bă iat foarte 

■ .aş ezat ş i bun la Dumnezeu. De aceea i s’a ară tat 
Dumnezeu ş i i-a zis: „Cere dela mine ce vei vrea 
ş i eu îţ i voiu dâ“ , Solomon se rugă : „Doamne, 
fiindcă m/ai rânduit să fiu rege peste poporul israelit, 
dă -mi înţ elepciune ca să pot domni cu dreptate ş i 
pricepere". Această cerere plă cu lui Dumnezeu ş i 
îi Ră spunse: „Fiindcă nu te-ai lă comit să ceri bo
gă ţ ii ş i mă riri, iată îţ i dă ruesc multă înţ elepciune, 
vieaţ ă lungă ş i bogă ţ ii". . ,

Iată cât de priceput a fă cut Solomon o judecată :
Odată veniră înaintea lui Solomon două femei; 

„Mă ria-ta, eu ş i cu femeia asta tră im în 
aceeaş ^ casă .^ Amândouă avem câte un bă iat mic, 
de ţ âţ ă . Astă noapte femeia asta ş i-a gă sit copilul 
mort lângă ea; cine ş tie cum s'a întors, în somn, 
ş i a strivit copilul. Dacă a vă zut aş a 
biniş or copilul meu din leagă n ş i în locul lui a pus 
pe cel mort al ei“ . Cealaltă femeie ră spunse: „Nu 

‘ Mă ria-ta ! Copilul cel viu este aPmeu, îl cunosc 
bine! Femeia aceasta ‘ ş i-a omorît copilul sub ea, 
nu eu !“
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Solomon chemă un soldat ş i îi porunci: „Scoate 
sabia ş i taie copilul cel viu drept în două : jumă tate 
dă -1 femeii ă ş tia, iar jumă tate dă -1 celeilalte, ca să 
ispră vim pricina". Mama cea neadevă rată zise:
Las’ să -l taie mai bine, ca să nu fie nici al meu 

nici al tă u!“ Mama cea adevă rată că zu în genunchi
Ş i strigă : ' , . , ,

— „Nu, Mă ria-ta ! Nu-1 tă ia! Mai bine daţ i-1
femeii aceş tia decât să -l taie !“ Solomon cunoscu 
atunci'care e mama cea adevă rată ş i îi dete copilul, 
iar pe cealaltă o pedepsi.

Solomon zidi în Ierusalim templul cel mare
lucruri sfinte. Acoloplin cu podoabe bogate ş i cu 

a aş ezat tablele legii ş i mergeâ în toate zilele de
se rugă . . , ... ' „

Solomon eră aş a de înţ elept ş i de vestit, ca 
în mă reţ ul să u palat veniâ lume de pe lume chiar 
din ţ ă ri depă rtate, ca să -l vadă , să -l audă vorbind 

ori să -i ceară sfaturi.
După Solomon Izraeliţ ii n’au mai avut nici un 

cade ş i ţ ara lor le-a ajuns ră u de tot.rege cum se

17. Nu te juca cu focul.

Teodor avea urîtul obiceiu, să ia în mână tă
ciuni aprinş i ş i să -i învârtească pe 

prin tindă ş i chiar prin curte. Râdea ş i fă cea mare 
chef, când- vedea cum scă pă rau scânteile.

- într’una din zile, pe când pă rinţ ii lui lipsiau 

de acasă , Teodor luă un tă ciune ş i ca de obiceiu 
începu să -l învârtească prin curte. O scânteie mai 
mare sbură pe acoperiş ul casei, care era de paie. 
Paiele se aprinseră ş i, în câteva minute, toată casa . 
■ eră cuprinsă de flă că ri. Lumea aleargă din toate

dinaintea sobei,
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pă rţ ile ş i veni să dea ajutor. Toţ i aduceau doniţ e ] 
cu apă , ca să stingă focul. Dar ce puteau să mai . 1 
facă , când toată casa era cuprinsă de flă că ri! Toată 
ardea de sus până jos.

Peste un ceas, casa fu prefă cută în cenuş ă . j 
Pă rinţ ii lui Teodor nu mai aveau acum unde să se 
adă postească . Când veniră ş i vă zură în ce să ră cie - I 
i-a adus fiul lor, să rmanii de ei începură să plângă , i 
ş i să se vaiete. Din oameni cu stare, ei ajunseseră 
să raci lipiţ i pă mântului.

fit;
■ :

.

i  ■
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!
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18. Hoţ ul cel fioros.
m \

Intr'un sat erâ un ţ ă ran foarte bogat. El aveâ 
mai multe mii de lei într’o Iadă . Lada aceasta eră . : 
aş ezată ^ lângă patul să u. Lângă pat el mai ţ inea ş i 
o puş că , totdeauna încă rcată , fiindcă îi era frică 
de .hoţ i.",

;!» ? ;
tiK !

, Intr^o noapte, ţ ă ranul deş teptându-se din somn,, 
auzi un sgomot. I se pă rea că umblă cineva foarte 
încet prin odaie.

„Hoţ ii", îş i zise ţ ă ranul. Apoi să ri din pat, luă 
puş ca n mană ş i strigă :

, ~ «Plecaţ i, hoţ ilor ori vă împuş c"!... Atunci se-
"h - 6 ?dle: Nimic 1111 se miş că , numai 

ceasul din pă rete batea regulat tic, tac, tic, tac!.'..
intri °da'fa erâ, 1îJm1î.nată Puţ 'n de lumina lunii, care 

J,ere?s ra- Deodată ţ ă ranul ză ri într’un colţ 
al odan doua lumini stră lucitoare. Dar tot atunci 
auzi un glas de pisică: „Miau!  Miau! Miaui“ Ţ ă - 
ranul pricepu atunci totul. *

Supă rat, puse puş ca la 
iară ş i în pat.

m
Iii
l

1 l

fi; ;

I
o parte ş i se culcâ

ţ ii i 
; ;
i îa!n\
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19. Nicu.

JNicu iese pe portiţ ă —nDa ? la viţ ă te-ai uitat?
Biniş or din gră diniţ ă . „Ş i din struguri rTai luat ?
Tată l să u din casă -l vede —„Nu! “  „Da ’nbuzunar.. ceai?

„  Struguri7 verzi! n ec op ţ i! a ş ă -i? “Ş i Tiainte-i se repede.

Prins, biet, cu ocaua mică , 
Nicu n’are ce să zică .

—„Mă i bă iete vino’ncoace...
,,Strugurii pană s’or coace. 
nCum vorbiră m?... ai uitat? Stă cu capu’n jos plecat. 
„Ce poruncă ieri ţ i-am dat? Amă rit ş i ruş inat.

„Ca să nu’ndră sneş ti cumva El furase ş i-a minţ it, 
jn gră din’a mai întră !.. Tată l să u l-a dojenit. 
lce-ai că tat în gră diniţ ă“ ? Nicu e de-atunci cu minte; 
—„M ’am uitat numai la viţ ă11. Nu mai fură , nici nu minte.

20. Primirea legii.

După multe ş i mari osteneli, Israeliţ ii ajunseră 
înt’o zi la poalele unui munte care se numiâ Sinai. 
Acolo se opriră . Moisi se urcă pe vârful muntelui 
ş i aduse poporului poruncile sau legea lui Dumnezeu, 
scrise pe două table de piatră . Aceste porunci sfinte, 
pe cari le pă zim ş i noi creş tinii, sunt urmă toarele:

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tă u, să nu aibi
alţ i Dumnezei afară de mine! < M w

2. Să nu-ţ i faci chip cioplit, nici asă manarea 
vreunui lucru din câte sunt sus, în cer, ş i jos, pe 
pă mânt, în apă sau subt pă mânt! Să nu te închini
lor, nici să serveş ti lor! r  ' '

3. Să nu iei în deş ert numele Domnului Du
mnezeului tă u!

4. Adu-ţ i aminte de ziua Domnului, 
sfinţ eş ti. Ş aş e zile să lucrezi, iar a ş aptea s’o serbezi!

? 5. Cinsteş te pe tată l tă u ş i pe mama ta,  ̂ca 
să -ti fie ţ ie bine ş i să tră ieş ti ani mulţ i pe pă mânt!

ca să o

♦
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6. Să nu ucizi!
7. Să nu faci fapte ruş inoase!
8. Să nu furi!
9. Să nu mă rturiseş ti strâmb împotriva aproa

pelui tă u!

i

1

!
i

- 10. Să nu pofteş ti nici un lucru ce este al a- 
proapelui tă u!

Toate aceste porunci poartă numirea de Decalog:
Voinţ a lui Dumnezeu este ară tată în aceste 

zece porunci, pe cari toţ i oamenii trebuie să le 
împlinească .

IN
i

:
■

i21. Eu nu pot să mint.
Unui bă iat îi dă duse cineva un topor mic. -J 

Bă iatul eră foarte vesel ş i dă dea cu toporul unde 
nemereâ; dar nemereâ câteodată unde nu erâ bine. 
Intrând ş i în gră dină , cu toporul pe umă r, el îş i 
zise: ^„Vroiu acuma să fiu un harnic tă ietor de 
lemne". Se apucă deci ş i tă ie nucş orul cel mai fru
mos al tată lui să u.
/ ,A doua zi veni tată l în gră dină ş i, când îş i 

vă zu frumosul pomiş or culcat la pă mânt, seîntristă 
ş i se necă ji foarte tare.
/ — „Cine-a fă cut aceasta", strigă el, are să 

mi-o plă tească scump!"
Bă iatul stă teâ îndosit după gard ş i se fă cuse 

roş u ca focul. Y
Ră u! gândiâ el; dar, dacă voiu tă ceâ, voiu fi  

un mjncinos, ş i eu nu pot să mint. Merse deci iute 
in gradina la tată l să u ş i zise: 
pomiş orul; am fă cut ră u, iartă -mă "!

Tată l se uită atunci mirat la bă iatul 
nu mai era mânios.

Baiatul ^ela ajunse mai târziu om mare, ş i 
vieaţ a Iui a urit minciuna. Y

1

fcli

i

;
::
■

i

|

SI
fa i' „Tată , eu am tă iat i1
ir

' să u, dar
î!!!
if

Si
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22. Moş ierul ş i vră biile.
gră dină frumoasă . Lui îf 

, în gră -
Un moş ier avea o

plă ceau grozav de mult cireş ele ş i deaceea 
dina lui, să dise o mulţ ime de cireş i.

Gustoase erau cireş ele pentru omul nostru, dar 
mai gustoase erau, se vede pentru vră bii, că ci, cât 
eră ziulica de mare, ele nu fugiau din cireş i. In 

fiecare coş uleţ de cireş e, moş ierul gă siâ câte un 

pumn din ele ciugulite. Atunci, supă rat foc, se ho
tă rî să stârpească toate vră biile din gră dina Iui.

Primă vara viitoare, el puse un pândar în gră - 
vedeâ vră bii prin cireş i, le ochiâ 

unele le speriâ, pe altele le trântiâ
dină . Acesta, cum
cu puş ca ş i pe 
la pă mânt. într’o lună de zile nu se mai ză riâ picior
de vrabie prin gră dină .

Ce credeţ i că s’a întâmplat? Vara viitoare, în 

loc de cireş e, nu se vedeau în pomi nici mă car
stă pâne pe gră dină ,frunze. Omizile, ră mase acum

pră pă diseră tot.
Atunci vă zu moş ierul cât de folositoare sunt 

vră biile. De aici încolo, el le lă să în pace, că ci 

vă zuse că paguba ce o fac, este neînsemnată pe 

lângă folosul ce aduc.

23. Bă trânul ş i copiii.
Cu pă rul alb ca de ză padă ,
Un biet bă trân trecea pe stradă , 

Slă bit de ani, de griji  pierdut, 
Să rmanul om el a că zut

In stradă jos.



16

i \
L-a pă ră sit puterea toată .
Copiii s'adunară roată 

Pe lângă el, ş i toţ i de-arândul 
Râdeau de el ră ută cios,

Batjocorindu-l.

Dar eu n’a'm râs, n’am râs deloc. 
Copilul, care-ş i bate joc 

De cei bă trâni, ce minte are ?
E vrednic el să crească mare ?
E vrednic el de ce-i acul

Nu-i vrednic, nu!

i

• ■ .

••

j
.!■ , ■ j

Si i
!I- I î
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I
i

24. Ş oarecele ş i broasca. >
fe".:; Un ş oricel ajunse odată la malul unei ape 

ş i nu ş tia cum să facă3 cum să dreagă , ca să treacă 
dincolo. El întâlni la mal o broască , ş i aflând că 
e meş teră la plutire, să rugă de dânsa frumoş el, 
ca să -i facă această slujbă .

Broasca, ş ireată ş i rea, îi ră spunde numaidecât: 
- — „Cum nu dragul meu ş oricel! Uite, dumniata
să -ţ i legi picioraş ul cu o aţ ă de piciorul 
te voiu trece dincolo înnot".

Aş â fă cu bietul ş oricel; dar broasca, îndată ce 
să ri în apă , se ş i dete afund. P’acî p’acl era să se 
înnece ş oarecele, că ci aţ a îl tră gea tot mai adânc 
în apă .

:

:

mii
« meu, ş i eu j

1
;li?iin
■ si ■ Pe când se sbâteâ. w „  Ş > se lupta cu moartea, ;

lata ca trece pe acolo o barză mare, cu ciocul lung. 
Barza ză reş te pe ş oarece, dând din picioare pe lu
ciul apei; îl înhă ţ ă în cioc ş i sboară înainte. I__ 
aţ a trage afară din apă ş i pe broască , ş i barza îi 
mă nâncă pe amândoi.

Nu face altuia ră u, că ci ră ul te ajunge ş i pe tine!

II
if Dar

s!iil

I» 1
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25. Să nu-ţ i baţ i joc de să raci.

Marin întâlni odată pe stradă un biet bă trân 
olog, care deabiâ mergea sprijinit în cârjă . Ologul 
întindea pă lă ria ş i, când cine-vâ îi aruncă vreun 
gologan, mulţ ă miâ frumos. Lui Marin îi veni în 
gând* s’arunce o mână de petricele în pă lă ria bie
tului cerş itor. Când vă zu că să racul nu zice nimic, 
îi mai dete ş i peste mână , de-i trânti pă lă ria jos.

Tată l lui Marin ză ri toate acestea dela fereastră . 
El chemă pe cerş itor la vremea prânzului ş i-l pofti 
la masă , dându-i chiar locul lui Marin. Pe Marin 
îl puse să mă nânce de o parte ş i în loc de pâine . 
îi dete o piatră mare, fiindcă ş i dânsul aruncase 
pietri în pă lă ria să racului. Marin începu să plângă ; 
îi pă rea acum ră u de cele ce fă cuse. Cerş itorului 
i-se fă cu milă de dânsul ş i se rugă de tată l lui 
Marin, să -l ierte. Acesta se înduplecă , însă îl puse 
să mă nânce lângă cerş itorul de care-ş i ră sese.

Deaci încolo, Marin miluiâ totdeauna pe ne
fericiţ ii să rmani.

.26. Fericiţ i sunt ceice cred în Dumnezeu!
Ce bine-i Doamne sfinte, ce bine-i s’am credinţ ă , 
Să cred în Tine, Doamne, să ş tiu că ţ i’s copil 
Ş i să Te vă d în ceruri încins în biruinţ ă , 
încunjurat de îngeri, ş i Ţ ie să mă ’nchin !
Ce bine-i a ş ti Doamne, că Tu ne eş ti pă rinte, _ 
Că ne dubeş ti fierbinte, că ’n veciATu eş ti cu noi! 
Acela care crede în Tine, Doamne sfinte,
Gă seş te ’n totdeauna scă pare la nevoi!
O Doamne sfinte fă -mă , să -ţ i port înveci credinţ ă , 
S’ascult a Ta poruncă ş i Ţ ie să mă’nchin 
Ş i să Te ş tiu în ceriuri încins în biruinţ ă■
Privind cu îndurare l ’al tă u supus copil!

Vuia. Cetire 3. 2



m- ,
18

jfV-|! 27. Credinţ e deş erte.
într’o comună , a că rei locuitori n’au purtat din j 

. destul grijă de cură ţ enia comunei, s’a lă ţ it un morb j 
lipicios. Oamenii muriau zi de zi, aş a că în frica ş i j

nepriceperea lor, babele începuseră a nă scoci fel j
de fel de faime, ba că Ion al ş chiopului care mu- i 
rise cu un an înainte, s’a fă cut muroni (strigoiu) 
ş i vine să pră pă dească satul.

înză dar le spunea preotul ş i învă ţ ă torul că 
aceea nu-i adevă rat, că e o credinţ ă deş artă ş i că 
pricina boalei este necură ţ enia cea mare ce eră pe 
strade, în curţ ile ş i casele oamenilor ş i deosebi apa 
cea clocită din mulţ imea bă lţ ilor din jurul comunei. 
Dar toate erau ză darnice, că ci poporul uş or creză - 
tor ţ inea morţ iş că strigoiul e pricina, că ci le spu- 1 
sese pă zitorul cimitirului, că Ion al ş chiopului deş i j 
era mort de un an, totuş i nu putrezise. Pentru a 
vedea înş iş i, într’o noapte au desgropat să tenii pe 
Ion al ş chiopului. Ş i câtă spaimă i-a cuprins când 
au vă zut, că într'adevă r mortul nu putrezise. în frica 
lor au înfipt în corpul mortului un fier ascuţ it, ca 
să nu se mai scoale. Dar ză darnică a fost ş i în
cercarea aceea, oamenii picau ca muş tele.

Vă zând preotul /că nu-i poate lumină , a trimis 
după medicul cercual, carele venind ş i cercetând 
mormântul strigoiului presupus, a aflat, că în pă 
mântul cel gras unde a fost înmormântat se află 
multă pucioasă , care topindu-se, are puterea de a 
pă stră timp mal îndelungat corpurile omeneş ti.

'Abiâ atunci au înţ eles oamenii care e adevă rata 
pricină a boalei ş i grijind de cură ţ enia caselor ş i a 
curţ ilor lor, boala încetase.

Iată unde duce prostia ş i credinţ a deş artă . 
Dacă oamenii ar fi ascultat de poveţ ele medicului 
ş i ar fi îngrijit la timp de cură ţ enie, mulţ i 
riau cu zile, după cum cu drept cuvânt zice poporul.

!
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28. Cinstea ră splă tită .

Tincuţ a eră fiica unei croitorese să rmane.
într’o zi, Tincuţ a gă si în gră diniţ a lor un ou 

proaspă t. Ea îl luă ş i îl duse mamei sale. Aceasta 
însă îi zise:

— „Fiica mea, noi n’avem gă ini ş i prin urmare 
oul nu e al nostru. Gă inele vecinei au să rit la noi 
ş i de sigur ele trebuie să -l fi ouat. Du-te de i-1 dă !“

Tincuţ a alergă ş i dete vecinei oul. Aceasta îl 
primi, o mângâie' ş i o lă udă .

— „Tu eş ti o fetiţ ă cinstită ş i meriţ i ră splata!
îi zise dânsa. ,

Buna vecină puse oul subt o cloş ca. Peste trei 
să ptă mâni, un puiş or frumos ieş i din ghioace. După 
ce se fă cu mă riş or, ea îl luă ş i-l dete Tincuţ ei,

a ieş it
zicându-i:

— „Uite, copila mea, puiş orul acesta 
din oul pe care mi l-ai adus tu 1“

Ce bucurie mare pe Tincuţ a ! Ea mulţ umi bu
nei vecine ş i alergă cu puiş orul acasă , li dete de- 
mâncare ş i îl îngriji mult. Pesţ e puţ in puiş orul 
ajunse gă ină . Gă ina fă cu ouă ş i în urmă le cloci.

Tincuţ a are astă zi 15 gă ini cari fac ouă . Ea 
vinde ouă le în târg. Cu banii de pe ele, ajută pe 
să rmana ei mamă . Ele tră esc acum mai cu înles
nire ş i mai mulţ umite.

* *  
jţ :

. Cinstea omului se ră splă teş te totdeauna.
Copile, fii ş i tu jotdeauna cinstit.

■ 29. Urmă rile lă comiei.
N’am mai vă zut bă iat poftitor ş i lacom ca Ni- 

colae. La ş coală el eră bă iat silitor ş i se purtă bine. 
Numai lă comia îl strică . Dacă vedeâ undeva mere

2*

’N
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sau alte fructe îi lă să gura apă după ele, ş i nu se 
mulţ umiâ cu 2 sau trei.

'Tată l lui Nicolae avea o 
ă . în gră dină avea fel de fel de meri.

gră dină foarte fru- ‘
moaş a, in graunm avea is. ae .v.. Tată l,
ş tiindu-1 pe Nicolae foarte poftitor  ̂ş i ̂neră bdă tor, 11 
spunea adese, să nu cumva să mă nânce mere ne* 
coapte, c7o să se bolnă vească .

Nicolae ar fi vrut să asculte de sfatul tată lui 
să u, dar piea erau în cale merele. De câte ori ieş iâ .

umbla prin curte, dedea cu ochii tot j

» '

i; r

li din casă sau 
de ele.iii

într’o zi nu .nai putu ră bda, în lipsa tată lui ̂si 
a mamei, îş i umplu sinul cu mere necoapte ş i în
cepu să mă nânce foarte mulţ umit.

Nu trecu mult ş i unde-1 apucă pe Nicolae o 
durere groaznică de stomac. Se svârcoleâ bietul 
bă iat de credeai că mioare.

între acestea soseş te ş i mamă -sa dela muncă . 
Gă sindu-1 vă ietându-se aş a de ră u, se speria ş i-l 
întrebă ce are.'

El îi mă rturisi ce fă cuse ş i mama sa îngrijată ) 
trimise numaidecât după un doctor.

Abia după câteva zile de că utare se fă cu Ni- l 
colae să nă tos.

Mama sa, care-1 îngrijise tot timpul, îi zise, j 
după ce se fă cu bine:

„Bagă de seamă , dragul meu, să nu mai mă - j 
nânci poame necoapte, că pă ţ i ce-ai pă ţ it acum !“ ;

|i

®
ii  il \

i^j
j * j

li 30. Iov.
■ ■ »Ş |!

II  • • Iov a fost omul cel mai credincios' ş i mai bun. la 
Dumnezeu, din vremea veche. De aceia ş i Dumnezeu l-a j 
dă ruit cu toate bună tă ţ ile din lume.
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Iov avea trei fete ş i ş apte bă ieţ i, toţ i cuminţ i, vred
nici ş i ascultă tori. Iov eră mândru de 'copiii să i ş i ziceâ:

lui Dumnezeu că mi-a dă ruit copii tot unu„Mulţ umesc 
ş i unu !

Iov avea casă mare ş i frumoasă ş i moş ie cât putea 
ochii. El mulţ umeâ lui Dumnezeu pentru toatecuprinde cu 

câte avea.
Turmele lui Iov erau aş â de mari că umpleau câm

piile ş i dealurile, când porniau la pă ş une. El avea- 7000
de oi 3000 de că mile, 500 boi de jug, 500 asini ş i mul-

Dumnezeu miţ ime de servitori. Iov spunea: „Tot ce 
le-a dat; fie numele Domnului binecuvântat*.

Iov ajută pe toţ i să racii ş i mângâia pe cei nenorociţ i. 
Dar necazurile ş i nenorocirile vin de multe ori ş i pe 
oamenilor buni. Aş â s’a întâmplat ş i cu Iov. 

într’o zi Iov vede un servitor venind în fuga mare;
„Stă pâne, azi boii arau pe câmp, iar 

în livade. Deodată a venit o ceată de tâlhari 
servitorii tă i ş i au fugit

am,

capul

când sosi, spuse:
asinii pă ş teau
din (ţ ara) Arabia, au omorît pe
cu vitele". . % .

N’apucă să ispră vească aceasta de spus ş i veni alt
servitor strigând: „Stă pâne, foc nă prasnic a că zut din feer 
ş i a ars întreaga turmă de oi cu pă stori cu tot .

Când vorbiâ acest, servitor, sosi un altul strigând. 
„Stă pâne, oş tirea duş manilor 'a intrat în^ ţ ara, a omorît 
servitorii tă i ş i a plecat cu toate că milele0.

iată vine alt servitor ş i spune speriat: „Fii ş i fiicele 
tale petreceau în casă ; pe negândite veni un vânt iute din
spre pustie,' a dă râmat casa ş i a omorât pe toţ i copii tă i .

Iov se sculă îndurerat, îş i sfâş ie hainele de pe el, îş i 
smulse pă rul, că zu la pă mânt ş i se bă teâ cu pumnii in cap 
de durere. Când se liniş ti zise: „Domnul ^ a dat, Domnul 
a luat • fie numele Domnului binecuvântat" !

drumuri; din cât eră de bogat ajunsese 
mâncă . După toate nenorocirile mai

Iov ră mase pe 
de nu mai avea ce
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veni peste el ş i o boală urâtă : tot corpul i se umplu de 
niş te bube rele, cari miroseau aş a de greu, că nimeni 
putea ră bda să steă lângă el. Iov ză cea pe o gră madă de 
gunoiu, pă ră sit de toţ i, gol, flă mând ş i uitat. EI însă mereu 
se rugă Iui Dumnezeu cu credinţ ă ,, ş i ră bda toate 
cirile. Soţ ia sa îi zise într’o zi: „Ce tot te mai închini de 
geaba Iui Dumnezeu? Nu vezi că te-au pă ră sit ş i oamenii- 
ş i Dumnezeu ?“ Iov ră spunse: „Femeie fă ră minte, nu vorbi 
aş a de Dumnezeu! După cum am primit pe cele bune dela 
Dumnezeu, tot aş a să primim ş i pe cele rele".

Intro zi veniră la Iov trei prieteni de departe. Aceş tia 
când vă zură pe Iov cât de pră pă dit ş i nenorocit a ajuns,’ 
plânseră de mila lui. Ei îl îndemnau să

- I;; ii
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nu se mai închine 
de geaba lui Dumnezeu, că nu mai e nici o nă dejde să 
mai ajungă cum eră el odată .

Iov însă nu-ş i perdu nă dejdea ş i credinţ a în D 
ş i nici odată n’a zis vre-o vorbă rea.

Dumnezeu, vă zând credinţ a Iui Iov,
Iov se fă cu îndată să nă tos ş i strânse

m. umnezeu

îl binecuvântă .
A curând avere, ş i mai

mare ea înainte. Dumnezeu îi dă rui alţ i ş apte bă eţ i ş i trei
ete, de nu mai aveau seamă n de,frumoş i, vrednici ş i cuminţ i

Iov trai în mare fericire 140 de ani.
jf|:

!Pi 31. Rugă ciunea copilului

Tata, mama mă iubesc 
mama lângă minei Ş i de mine îngrijesc. 

Doamne, cat este de ră u, Ş i-mi dau tot cem dore$c
Când nu vad pe tată l meu! Ţ ine-i, Doamne îndurate,

CU să nă tate!

Doamne, cât este de bine, 
Când eII l!

La mulţ i ani

i Scraba
32. Trimisul  lui Dumnezeu.

oân2âUncumam,SSC ,â.nd4 la lârE » trâmbă de 

panza, cum nu se poate mai eftin. După
bise la plecare cu soţ ia sa el ^

i
iii
mm cum vor- 

trebui  ̂să cumpere

â
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de ale mâncă rii cu banii luaţ i. Pe 'când sesmtorcea 
acasă , pe drum vă zu 2 inş i, certandu-se pen 
5 coroane. El le împă rţ i banii lui ş i-i impaca. După 
ce ajunse acasă , spusă nevestei întâmplarea. Aceasţ 
fă ră să -i zică vre un rau, l-asculta dela început 
până la sfârş it. Banii fuseră întrebuinţ aţ i, cat se 
poate de bine; însă ei n’aveau ce mancă .
P Atunci ţ ă ranul luă ultima scoarţ a frumoasa, pe 
care o avea,' ş i plecă s’o vânză . Ieş mdu-i înainte 
un pescar, i-o dete pe un peş te, m care a gă sit 
un briliant. El vândîi briliantul ş i lua Pe el 12000 
de coroane. Bucuria ţ ă ranului ş i a femeii lui era 
asâ de mare, încât acuma li se parea lumea întreaga 
rtor Peste putin veni la poarta lor un cerŞ rtor 

El îi dete 100 de coroane, cum nici cel mai boga 
nu l’ar fi miluit. Cerş itorul le spuse atunci, ca e 
trimisul lui Dumnezeu ş i le vesti ca precumi e 
ajută pe cei izbiţ i de greută ţ i, aş a ş i Dumnezeu 
i-ajută pe ei. Cu cât ajută m cu atat suntem ajutaţ i.

33. Copilul curajos.
de dimineaţ ă , Georgică ,

, se ducea, la bi-
unîntr’o duminecă

bă ieţ el din clasa a doua primară 
serică cu sorioara lui, cu Lenuţ a. . . ..x

Pe când mergeau frumos ş i liniş tit, deodată , 
cal venind în goană maie spre dânş ii.

. dintr’o curte. Câţ iva oameni fugiau 
picioarele după el, ca să -l prindă ; dar

ei vă d un 
Calul scă pase 
cât îi ţ ineau
nU eUnCtrecă tor se repezi ş i voi să -l aPuce Jj[e 

coamă , dar calul îl trânti la pă mânt, sari peste dan
sul ş i o rupse din nou la goana, indreptandu-se
tocmai spre copii. „  , * _lan(Jx

Copiii se speriată . Lenuţ a începu sa plâng, 
uitându-se înspă imântată la fră ţ iorul ei. Ce era de

\ ' %
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fă cut? Cum să scape de primejdie ? Georgică trase 
repede pe sorioara lui în dreptul stâlpului unei porţ i 
ş i se aş eză cu curaj înaintea ei.

— „Nu-ţ i fie frică ", îi spuse el ; „lasă că te
apă r eu 1“i:u 4

i *" •; El se uită ţ intă la calul care veniâ drept 
dânş ii ş i, ca să -l depă rteze, scoasă iute batista din 
buzunar ş i începui să o scuture înainte. Calul, care 
nu se aş teptă le una ca aceasta, se opri o clipă 

ş ifapoi îş i vă zu de drum, rupându-o iară ş i la fugă ;
Copiii scă paseră .
Lenuţ a începu să ţ ipe de bucurie.
— „Vai, Georgică , ce frică mi-a fost !“ .
Georgică e mândru de fapta lui. El este 

bă iat curajos..

spre
. f- ■
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34. Pacea vulpii.
O vulpe spunea gă inilor ş i cocoş ului, cari ş e

deau sus într’un pom:
„Am venit să vă aduc o veste bună . Mai zi-: 

ee recute^s a fă cut pace între toate dobitoacele 
ae pe pă mânt. De acum încolo, lupul si oaia, vul-
hinQ^.^aini e> toâe vor împreună /se vor avea 
Dine jn nu se vor mai sfă ş iâ ca mai nainte*.

• ^niAoox v0arte bine ! ne bucură această veste fru- 
câmp ' FaSpUnSe C°C0?u1, Ultându“se departe peste

i-v

î;
i

Li;

m
m

„Acum suntem prieteni buni “ 
dat'-va jos fă ră frică ! Unde tot te uiţ i?"
doi câni ci Ult- COl°’ pe câmP> ca e un vână tor cu

S „’LTu pare cS incoa.
Jfli cf -^U ma* stau ZIse vulpea speriată , 

ş i noi jos daj* ' mai stai> jupâneasă , că ne dă m 
nu îţ i vor farp V°m vec*ê vână torul ş i câinii 
pace? 306 n,mic- ^rca spuneai că s’a fă cut

zise vulpea. „Hai,

Im
ijfi

|s -
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„Da, da! S’a fă cut pace, dar poate câinii ă ş tia 
n’o fi aflat până acum. Să ne vedem să nă toş i, că 

mi-e degrab".

35. Copilul nesupus.

Un bă iat, anume Ionel, avea nă ravul de a dâ 
totdeauna fuga, când urcă ş i coborâ scă rile. Adese
ori să riâ chiar câte două ş i trei trepte, deodată .

Pă rinţ ii lui îl mustrau foarte aspru pentru acest 
obiceiu; dar el nu vrea deloc să înţ eleagă .

într’o zi, când pă rinţ ii lui nu erau acasă , îi 
veni gust să se întreacă cu Costică , un preten de 
al lui, urcând si coborând scă rile în fuga mare.

Deodată îi alunecă piciorul drept, îş i perdu 
cumpă na ş i că zu cu faţ a. pe muchia unei tiepte.

Sângele începu să -i curgă . El se vă itâ ş i ţ ipâţ 
cât putea, de durere. Mama lui tocmai atunci se 
întorcea din târg. Ea ră mase încremenită , când vă zu 
nenorocirea ce i-se întâmplase bă iatului. Spă lă apoi 
de sânge obrazul lui Ionel ş i chiemă doctorul. 
Acesta spuse că bă iatul se va face bine, dar peste 
multă vreme.

După ce Ionel se vindecă de rană , ră mase pe 

toată vieaţ a lui cu un semn în obraz.
Dar.de atunci se fă cu foarte supus, 

îndră sniâ să se abată dela nici o povaţ ă a pă rin
ţ ilor să i. ' •

Nu mai

36. Dreptate.

■ Ce sarneni, vei culege, ce dai, ţ i-se va dâ, 
Legi, oameni, te mă soară cum le v.ei mă sură , 

Ce vrei să -ţ i facă alţ ii, aceea fă ia toţ i;
De vrei să afli bine, fă binele cât poţ i.

-* ■ ' :
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37. Ş oarecele ş i broasca.

Un biet ş oricel ajunse odată pe malul unei ape 
ş i nu ş tia cum să facă , cum să dreagă , ca să treacă 
dincolo. El întâlni la mai o broască ş i se rugă de 
dânsa frumuş el, să -i facă slujba aceasta. Broasca, 
ş ireată ş i rea, îi ră spunse numaidecât:

„Cum nu, dragul meu ş oricel! Uite leagă -ţ i 
picioruş ul cu o aţ ă 'de piciorul meu ş i eu te voiu 
trece numaidecât dincolo că ci eu înnot minunat de 
bine“ . Aş â fă cu bietul ş oricel. Dar broasca, îndată 
ce să ri în apă , se ş i dete afund. Ş i p’aci, pă ci era 
să se înnece ş oricelul, că ci aţ a dela picior îl tră geâ 
tot mai adânc în apă .

Pe când se sbă teâ ş i se lupta cu moartea, iată 
că un cocostârc ză ri pe ş oricel dând din picioare 
pe luciul apei. El înhă ţ ă pe ş oricel ş i sbură cu el.

Aţ a însă trase afară din apă ş i pe broască , ş i 
cocostârcul îi mâncă pe amândoi.

m

■

-V-! ’

iv v ** *
iii. ,]j Cine sapă groapa altuia, cade el într’ însa.

III 38. Floarea preţ ioasă .
TI-

Două fete, Sanda ş i Maria, mergeau spre oraş , 
purtând fiecare pe cap câte un coş uleţ cu poame.

Sanda oftă ş i se plângea mereu de greutatea 
coş ului; iar Maria râdea ş i glumiâ neîncetat. Sanda 
se supă ră dela o vreme ş i zise surorii sale:

— „Cum pod să tot râzi? Coş ul tă u e tot atât 
de greu ca ş i al meu, ş i nici tu nu eş ti mai pu
ternică decât mine!"

Maria ră spunse:
— „Eu am în coş ul meu o floare, 

uş urează foarte mult sarcina".

! ă i:fe./
'• :

r '•
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care îmi
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— „Trebuie să fie o floare foarte preţ ioasă , gră i 
Sanda",” „ş i eu mi-aş uş ura sarcina bucuros cu ea. 
Ia spune-mi ş i mie, ce floare ai tu în coş ?

— Floarea cea preţ ioasă , pe care o am eu 
ş i care uş urează toate necazurile ş i nevoile omului,, 
este ră bdarea

39. Cocorul înţ elept
foarte însetat voiâSe zic că odată , un cocor 

să bea apă dintr’un urcior. El îş i bă gă ^ ciocul pe 
gura urciorului, dar nu putu sa ajungă pana la apa, 
din pricină , că în urcior eră numai puţ ină apa pe tund.

Ce să facă bietul cocor, ca să -ş i astâmpere 
setea? Se gândi că alt chip nu-i, decât să sparga 
urciorul. Dă du de câteva ori cu ciocul in pereţ ii 
cei groş i ai urciorului, dar degeaba, că nu-i putu

tari. Atunci voi sa-1 ras-sparge; pereţ ii erau prea . .«
toarne ş i se repezi asupra lui, cu aripile ş i cu 
ghiarele. Dar ş i de astă dată , munca lui fu de geaba,
că ci nu isbuti să i ră stoarne.''

Ce se facă acum? De alt undeva nu^avea de 
unde bea ş i setea îl chinuâ ră u de tot. Stă tu puţ in 
ş i se mai gândi. Deodată îi veni în minte o idee
minunată . El începu să culeagă pietricele ş i sa le
vâre în urcior. Apa, ridicată de mulţ imea de pietri
cele, ajunse până la gura urciorului. Acum cocorul 
putu să bea ş i să -ş i stâmpere setea.

40. Steagul
Pe stradele unui oraş treceau soldaţ ii patru 

câte patru, asudaţ i ş i pră fuiţ i ş i puş tile lor scan-
teiau în razele soarelui.

Ei reîntorceau dela deprinderea de arme. Colo
nelul că lă rea mândru în fruntea regimentului pe 

cal sumeţ .

un
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Ş colarii priveau cu drag, din pragul ş colii, mersul 
mândrilor ostaş i.

învă ţ ă torul, care se află între ei, le gră i astfel:
„Bă ieţ i, să iubiţ i aceş ti bravi soldaţ i, ei sunt 

apă ră torii noş tri, aceia cari vor merge să fie uciş i 
pentru noi ş i patrie, dacă mâne o oaste stră ină I  
ne-ar ameninţ a ţ ara.

Priviţ i- mândrul steag din fruntea regimentului!
Câţ i ostaş i bravi ş i viteji au murit, luptând sub el, :
pentru patrie. Când va trece pe lângă noi, salutaţ i 
steagul cu mâna la frunte.

Steagul, purtat de un ofiţ er, trecu pe dinaintea 
bă ieţ ilor, sfâş iat ş i decolorat, cu decoraţ iile acă ţ ate 
de bă ţ .

i

iii
ri-tf

Bă ieţ ii cu toţ ii de odată duseră mâna la frunte 
ş i strigară : „Să tră iască apă ră torii patriei, tră iască 
patria!"

f; -

Colonelul vă zând purtarea vrednică a bă ieţ ilor, 
a oprit regimentul pe loc ş i le-a gră it:

„Să tră iţ i bă ieţ i, împreună cu vrednicul vostru 
învă ţ ă tor care a să dit în inimile voastre cea mai 
aleasă virtute: iubirea de patrie. Bă ieţ ii cari în ase
menea fragedă vârstă ş tiu preţ ui steagul ţ ă rii, în 
vârsta bă rbă ţ iei lor vor ş ti să ş i moară luptând sub 
acest steag pentru scumpa noastră patrie

’i
■
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41. Naş terea Domnului nostru lisus Hristos.

într’o ţ ară . depă rtată 
Nazaret. Acolo tră ia 
ş i bună la'Dumnezeu, numită Maria,*Ea era logo
dită cu lemnarul Iosif, un om bun ş i credincios3 

Maria mergea în toate zilele la biserică ş i a- 
colo se rugă singură lui Dumnezeu. într’o zi, Maria 
stă în genunchi .si

spre ră să rit, se află satul 
mai de mult* o fată cuminte 3

m--
IŞ i::

K se ruga; când se ridică ,vă zum
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înaintea ei un înger, care îi zise: „Bucură -te, Mano, 
că Tu vei naş te bă ieat; să -i pui nume e 

El va fi fiul lui Dumnnezeu ş i Mântuitorul lumii . 
Apoi îngerul se fă cu nevă zut. _ .

Spre iarnă , Iosif primi porunca d el a stă pânire, 
să vină cu logodnica sa în oraş ul Betleem. Iosif 
ş i Maria porniră la drum ş i au mers mai multe 
Iile în seara de Cră ciun au ajuns in oraş ul Be
tleem Ei că utară peste tot o gazdă , unde sa doarma 
în noaptea aceea, dar nu i-a primi nimeni. în cele 
din urmă s’au culcat într’un staul (coş ar) de oi, la 
marginea oraş ului. Peste noapte, Mana a nă scut în 
acel staul pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ea l-a 
înfă ş at în scutece ş i l-a culcat pe paiele dm iesle.

Pă storii erau cu oile pe câmp. ugerul Dom
nului li s’a ară tat ş i le-a zis: „Dueeţ i-va a staul, 
că acolo s’a nă scut în noaptea asta Fiul lui Dum 

i Mântuitorul lumii". Pă storii vemra m graba 
micul Iisus culcat in ieslenezeu ş i

la staul; aci gă siră pe 
ş i se închinară lui.

Noi să rbă m naş terea Domnului nostru Iisus 
Hristos în ziua de Cră ciun, adecă la 25 decemvrie..

42. Moş Cră ciun.

Dragi copii din ţ ara asta, 
Vă miraţ i voi, cum se poate 
Moş Cră ciun din cer,
De le ş tie toate, toatei

Uite cum, vă spune 
Noaptea, iarna pe ză padă , 

El trimite câte-un înger 
La fereastră ca să vadă-

d’acolo

badea:
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Îngerii se uită’n casă,
Vad 5/ j/w/z; iar moş ul are 

Colo ’n cer la el în tindă , 
Pe genunchi, o carte mare.

Cu condeiu d!argint el scrie 
Ce copil ş i ce purtare,
Ş i d’acolo ş tie Moş ul,
Că -i ş iret nevoie mare!
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43. Cuiul de potcoavă .N i

Cine nu îngrijeş te de lucrurile mici, are să în
dure pagube mari. Aş a a pă ţ it odată un negustor, 
care din pricina unui cuiu de potcoavă că zut a 

pierdut un cal frumos.
El se întorceâ dela bâlciu, spre casă , că lare 

ş i încă rcat de bani. La amiaz poposi într’un oră ş el. 

Când sluga i-a adus calul îi zise: „Domnule, îi 
lipseş te calului un cuiu dela potcoava piciorului stâng 
dindă ră t.

M:\

)

II
„Ei ş i apoi?... atâta pagubă !" ră spunse negus

torul. „Un cuiu, par’că e lucru mare!" ş ase cea
suri cât mai am de fă cut până acasă , o să ţ ină 
doară potcoava. Sunt gră bit". Ş i cu apestea, Jncă - 

i'!; ;. lecând, plecă mai departe.
După câteva ceasuri, când poposi din nou la 

. un han ş i porunci să i-se dea calului de mâncare, 
întră argatul în odaie ş i zise: „Domnule, îi lipseş te 
calului dumifale potcoava, 'dela piciorul stâng din
dă ră t; să -l duc la potcovar?" — „Aş ! atâta pa-

!
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gubă ! O potcoavă par’că i lucru mare?“ ră spunse 

negustorul. „Mai am de fă cut abiâ vreo două cea
suri. O să meargă calul atâta drum ş i fă ră potcoavă ,

sunt gră bit". v
Zicând acestea, încă lecă ş i plecă mai departe.
Nu merse însă mult ş i calul prinse a ş chiopă ta, 

că zând la pă mânt, îş i rupseapoi se poticni ş i. 
un picior ş i nu se mai ridică de jos. Negustorul 
atunci începu a se scă rpinâ după ureche, îş i luă 

chimirul cu bani ş i mantaua ş i porni la drum, pe 

jos. Nu mai eră gră bit acuma. Pe drum se gândiâ:
■Toată nenorocirea numai dela cuiu mi-se trage. 

Dacă mă îngrijiam să fie bă tut la loc, nu pă ţ iam 

ce-am pă ţ it".

44. Lupul ş i barza.

Un lup flă mând dă du din întâmplare peste un
miel care se ră znise de turmă . El începu să -l mâ-

este din fire, lu- 
mai gândiâ, 

mielului

nânce cu lă comie. Nesă ţ ios cum 

pul înghiţ iâ nemestecat ş i nici nu se 
că prin carnea cea moale ş i fragedă a  ̂

se gă sesc ş i oase. El mânca înainte, fă ră nici o

grijă - de-odată i-se opri un oscior în 

? Din întâmplare trecu pe
lată însă că

gât? Ce să fac acum
acolo o barză .

Aceasta cum vă zu nenorocirea lupului, se apro- 
multă bă gare de seamă , îi scoase 

ră splată pgutru slujba
pi£ de el ş i, cu 

osul din gât. Apoi îi ceru o
ce io fă cuse.
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■ :■ ! — „Plată ?" întrebă lupul supă rat. „Ce fel?

Nu te mulţ umeş ti că ai scă pat nevă tă mată din gura 
mea? Fă bine ş i-ţ i caută de drum, ş i nu uita că 1 

lupul îş i schimhă pă rul, dar nă ravul ba !"

45. Pă ianjenul ş i melcul.

Pă ianjenul: „Melcule mă mir de tine:
Ai o casă în spinare,
Cel puţ in de-ar fi mai mare!
Alt ceva tu n’ai nimic! 
într’o casă mititică,

• Te ascunzi mereu de frică !
~ A! Dar vezi-mă pe mine,

Sunt bogat, nu sunt calic;
Eu ţ es pânza mea cea deasă,
La boieri ş i regi în casă !11

Melcul : „Poţ is’o ţ eş i ori unde-i vrea!
Tu tră ieş ti în curţ i stră ine}
Insă eu am casa mea!
Este mică, vă d eu bine,
Dar sunt singur domn în ea!“

46 Ursul ş i albinele.
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MM Un urs posac, morocă nos, se plimba prin pă
dure ş i că tâ n sus ş i că tâ *n jos smeură ori mure. 
Când iată dete de

Fi-:1 F

un stejar c’o scorbură adâncă , 
unde un roiu eră stă pân ş i se silea la muncă

, . De }?$ ră cneŞte el: - Albine, s’aveti ş tire, 
c ai voş tri faguri sunt ai mei. Nu’ncape ’mpotrivire 1
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Vedeţ i cât sunt de mare eu, ş i voi cât de micuţ e!.. 
Aidi, aduceţ i-mi mierea, ză u, că vă fac fă râmuţ e!

Dar roiul sus tot bâză iâ ş i n’aduceâ nimica; 
ş i ursul jos tot mormă ia, crezând că le-a ’ncins 
frica.

Stă tu ursoiul cât stă tu; nimic însă nu-i vine. -
El strigă :

— Stă i, c’ai să vezi tu, netrebnic roiu d’albine 
cum am să -ţ i iau cu botul meu până la un pic de
miere!

Ş i ursul, cât eră de greu, se scoală în picioare, 
ş i hâţ a! hâţ a! până sus la scorbură se urcă .

Ş i botul ursului nă tâng, dete nă vală în stup; 
Albinele, tot bâză ind, se pun ca să -l înţ epe, ş i bie- 
tul urs, tot mormă ind, nu ş tie cum să scape.

El din' copaciu s’aruncă jos, cu albinele pe 

dânsul, ş i fuge, fuge ruş inos, de-1 podeş te plânsul. 
Albinele, în al lor graiu, râd bâză ind mai tare, ş i 
duc pe urs cu mare alaiu zicându-i:

— Mult eş ti mare! Pă cat că -ţ i este capul bleg; 
să cugeţ i nu-ţ i prea place; că ci cine e la minte 

întreg, pe afţ ii îi lasă în pace!
După Al. Odobescu ş i Slavic»

47. Fuga în Egipt.
La naş terea lui Isus Hristos a ră să rit pe 

o stea mai mare si mai luminoasă decât toate ste
lele. Toată lumea se mira ce să fie cu steaua aceea, 
nimeni nu ş tiâ ceva se însemneze această ară tare.

Trei învă ţ aţ i (magi) dintr’o ţ ară dinspre ră să
rit ş tiau din că rţ ile lor, că steaua aceea vesteş te

Vuia. Cetire 3. 3

cer
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Ş Jm
că s’a nă scut domnul domnilor, ş i împă ratul împă - | 
raţ ilor. învă ţ aţ ii (magii) porniră spre partea locului, 
unde se vedea steaua, ca să se închine noului îm
pă rat.

fi :
:

Odată cu ei porni ş i steaua ş i mergea înaintea 
lor, ară tându-le drumul ziua ş i noaptea. Când so
siră în Ierusalim, magii gândeau că aici s’a nă scut. 
Isus ş i începură să întrebe: „Nu ş tiţ i unde s’a 
nă scut de curînd domnul domnilor ş i împă ratul îm
pă raţ ilor?" Toţ i se mirau de aş a vorbe ş i nu 
nimeni ce să le spuie.

Peste ţ ara aceea era mai mare Irod;- eLchemă I 
pe cei trei magi ş i le zise: „Eu sunt domnul dom- i 
nilor în ţ ara aceasta!" j

„Ş tim noi", ră spunseră magii, „dar acum că u- f 
tă m pe noul-împă rat, care s’a nă scut zilele acestea".

Irod întră Ia grijă , că împă ratul cel 
luă ş i ţ ara lui; de aceea îş i puse de gând să omoare' 
pe Isus ş i trimise slujitori, să -l caute peste tot.-

Magii porniră spre Betleem. Acolo gă siră pe 
Isus ş i se închinară lui, aducându-i daruri, ca unui 
împă rat.
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il Noaptea se ară tă lui Iosif un înger ş i îi zise: 
„Iosife, fugi iute din ţ ara asta cu Maria ş i 
pilul, că Irod îl caută peste tot, ca s$-l

Iosif porni la drum chiar în noaptea 
Fecioara Maria ş i cu Isus.

Ei fugiră departe de tot, în ţ ara Egiptului unde 
au stat mai mulţ i ani.

in- cu co- 
omoare."

iim
aceea cu

' M

cu oş t?rea^prirf(ţ3Zw C^' nU 0Sê e Pe ^sus a pornit 

puteâ să scape.’ gândiâ că a?â lsus nu va mai. |
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48. Nu chinuiţ i animalele.

într’o duminecă , Gheorghe, fiul unui gră dinar, 
duceâ la târg două coş uri cu legume.

Coş urile erau aş ezate pe spatele unui mă gar.
Tată l îi spusese lui Gheorghe, să nu se suie 

ş i el pe mă gar, că ci coş urile erau prea grele.
' îndată ce ieş i din sat, neascultă torul^ bă iat se 
sui pe mă gar între coş uri, ş i-l bă tti ca să meargă 
mai repede. Mă garul începu mai întâiu a sbierâ, 
apoi a să ri, pterzându-ş i ră bdarea trânti jos pe ne
milosul copil. Gheorghe se ră ni la faţ ă ^ ş i la mâni. 
El se puse pe plâns ş i tocmai atunci îş i aminti de 
povaţ a tată lui sau. Deatunci nu mai fă cu nici un ră u
animalelor. .... .

Animalele folositoare trebuiesc îngrijite, iar nu

chinuite.

49. Vână torul.

Iepuraş i, fugiţ i acum,
Hai la crâng, nu staţ i în drum! 
Vână torul dacă vine,
N’are să vă fie bine!

Să v’ascundeţ i mai curând!
Vin copoii toţ i lă trând,
Vă iau urma ş i v'alungă .
Hai, fugiţ i, să nu v’ajungă .

Vână torul pune-apoi 
Puş ca ţ intă drept îngvoi, 
Glonţ ul vâjie ş i sboară ,
Face paf ş i vă omoară !

8*
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II
Iepuraş i, de nu fugiţ i, ■
Mai la urmă vă treziti,

• •.. ■ - Gafa, pregă tiţ i friptură ,
Chiar la vână tor în gură.

50. Bă iatul cinstit.

Viorel era fiul unor oameni să raci, dar foarte 
cinstiţ i. El întră ca învă ţ ă cel la un negustor. Aici tre
buia să lucreze de dimineaţ a până seara.

Stă pânul să u îl iubiâ foarte mult, fiindcă erâ 
harnic ş i cinstit.

Unde gă sea Viorel vreun ac £u gă mă lie, îl ri
dica ş i-l punea într’o cutiuţ ă , până ce aveâ multe. 
Atunci le ducea stă pânului să u ş i se bucura foarte 
mult, când acesta îl lă uda ş i-l mângâia.

Cu alte lucruri Viorel fă cea tot aş a. Nici o bu
că ţ ică de aţ ă ori de hârtie nu lă sa el să fie arun
cată sau pierdută .

Când se fă cu mai mare, stă pânul 
să -l trimeată într’o că lă torie 
voia să -i încerce cinstea.

într’o zi, îi spuse că pleacă de acasă ş i că are 
să se întoarcă peste câteva zile. Până atunci, Viorel 
să -i ţ ie locul ş i să aibă grijă de casă ş i de pră vă lie.

Insa abia plecase stapanul sau, ş i Viorel ză ri 
sub canapea ceva stră lucitor. Erâ un ban de aur. 
Altul ar fi zis: „Ce! stă pânul meu are mulţ i bani 
nici n’are să simtă lipsa acestuia".

Viorel însă zise: „  
stă pânului meu ş i eu îl 
toarce".

Când sosi stă pânul să u, Viorel îi dete banul 
de aur, ş i stă pânul să u îl îmbră ţ iş ă , zicându-i:

?•
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să u hotă rî , 
în ţ ă ri stră ine. Insă■ ■ .

&
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Acest ban de aur este al 
voiu pă stra până se va în-

Sf. ■ -
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„Ah! ce bă iat bun ş i cinstit eş ti! Tu eş ti vred
nic să fii acum fiul meu."

Aş a se ş i întâmplă . Negustorul nu avea copii. 
El luă pe Viorel copil de suflet.

Deatunci Viorel tră i fericit. Negustorul îl iubiâ, 
ca ş i când ar fi fost fiul să u adevă rat.

51. Botezul Domnului Isus Hristos.

Domnul nostru Isus Hristos a tră it în Nazaret, 
împreună cu Sfântul Iosif ş i cu Sfânta Fecioară 
Maria, până când a ajuns în vârstă de 30 ani. 
După aceea s’a dus în ţ inutul Iordanului, unde 
Sfântul Ioan boteza pe oameni, ş i l-a rugat să -l 
boteze ş i pe Dânsul. Sfântul Ioan însă nu voi ş i îi 
spuse: „Tu trebuie să mă botezi pe mine ş i Tu vii  
la mine?" Mai pe urmă însă , el ascultă rugă ciunea 

Domnului ş i îl boteză .
Când Domnul Isus era îm apă , ceriurile s’au 

deschis ş i Sfântul Duh s’a pogorît în chip de po
rumbel deasupra capului Să u. Tot atunci s’a auzit, 
un glas din ceriuri, care zicea: „Acesta este fiul  
meu cel iubit, întru care bine am voit."

Aş a după cum s’a botezat Domnul nostru Isus 
Hristos’, trebuie să ne boteză m ş i noi, creş tinii. 
Să rbă toarea Bobotezei, care cade totdeauna la 6 
ianuarie, ne aduce aminte de botezul Domnului 
Isus în apa Iordanului. m

52. Ispita.
„Ş i nu ne duce pe noi în ispită ". .

Ionel veniâ dela ş coală . Aproape de casă gă si 
o batistă în drum. într’un colţ al batistei era îno- 
dată o piesă de 5 coroane. Ionel nu mai putea de

'A
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bucurie; el alergă repede spre casă , voind să arate 
ce noroc a dat azi peste el.

Lângă poarta casei bă iatul vă zu o bă trână slabă 
ş i trentă roasă . Biata babă plângea ş i că uta ceva pe 
jos. Vă zând pe Ionel îl întrebă , dacă n’a gă sit o 
batistă cu un ban mare legat în ea. Ionel nu se 
îndură să -i spună . Vă zând însă cât de slabă ş i pră
pă dită eră bă trâna, bă iatul se resgândi repede, scoase j 
batista ş i o dete bă trânei cu ban cu tot. Bă trâna o j 
luă cu mânile tremurînd ş i zise: «Să -ţ i dea Dumne- I 
zeu să nă tate ş i noroc, copile!"

Acum Ionel se simţ iâ ş i mai vesel, că fă cuse 
o faptă bună . El eră mai mulţ umit chiar decât atunci, 
când gă sise batista.

. Ionel întră în casă voios ş i spuse mamei sale j 
ce i se întâmplase. Mama sa îl lă udă ş i se bucură j 
că eră un bă iat aş a cuminte ş i cinstit. Ea îi zise: 
„Ai  fă cut o faptă frumoasă , copile. Ar fi fost pă cat 
să te ducă banul în ispită ş i să -l opreş ti tu. Atunci ;

. de geaba te-ai mai închină lui Dumnezeu rugându-1:
„ş i nu ne duce pe noi în ispită11. Tu singur să nu 
te laş i să te ispitească lucrul altuia.

53. Fetiţ a murdară .

Anicuţ a eră o fată deş teaptă , însă nu-i plă ceâ 
de loc să ' fie* curată . Hainele ei erau totdeauna 
murdare, faţ a ş i mânile nespă late, iar pă rul nepiep
tă nat. Mamă -sa o dojeniâ înză dar.

într’o zi mama sa o luă de mână , ş i în loc 

so pedepsească , se coborî cu ea în curte. Tocmai 
atunci trecea pe acolo o pisică . Fata bă gă de seamă 
că pisica se  ̂feriâ de noroiu, că lcând din piatră în \ 
piatră , ca să nu se murdă rească . '
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în fundul curţ ii, mamă -sa îi arată gâş tele ş i 
raţ ele, cari se scă ldau în apă ş i-ş i netezeau penele.

.— Uite, copila mea, nici unul din aceste ani
male nu este murdar; toate îngrijesc de trupul lor. 
Hai să întră m acum ş i în grajd!

în grajdul bine cură ţ at vă zură vaca. Ea îş i 
lingea viţ elul.

Tocmai atunci întră ş i rândaş ul, ca seţ esele calul. 
Calul sta liniş tit ş i se lă sa să fie ţ eselat în voie.

— Acum uită -te ş i la tine! Ar trebui să  ̂ro
ş eş ti de atâta nesimţ ire. Nu cumva ai dori să te 
cură ţ eu? Acum tu nu mai_eş ti o fată mică . Omul 
trebuie să simtă , că ci e ruş ine să umble murdar. 

Anicuţ a se ruş ină ş i deatunci ea se purtă curat.

54. Sfaturi înţ elepte.

I. Fii cu frica  Iui Dumnezeu.

La orice te vei pricepe 
Te ’nchină ş i începe.
Fă orice în legea ta 
Ş i la al(i nu te uită .
Omul trebuie să cinstească - 
Legea lui cea pă rintească 
Crede *n Domnul, cinstind sfinţ ii 
Cum te-au învă ţ at pă rinţ ii

o .

2 Munceş te ş i fâ bine!

Omul de-unde nu gândeş te, 
Binele să resplă teş ţ e.
Munca când ţ i-o cauţ i bine,
Ş i Dumnezeu e cu tine.
Când se trudeş te să racul, 
Dumnezeu îi umple sacul.

m
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":£h s Cwe ’n /e/2  ̂se târeş te,

Dumnezeu îl pă ră seş te.
Când rogi pe Domnul, munceş te, 
Că atunci te miluieş te.
Mergi, munceş te, ca s ă a/
£/ /a să raci ca să dai.
Când dai la cei neavuţ i,
Pe Dumnezeu împrumuţ i.
Pe să racu ’n nevoi trude 
Numai Domnul îl aude.

m
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55. Pedeapsa.
Codă u era un câne mare, roş cat. Zorica 

o pisică mică , albă . Codă u eră foarte 
întCo zi, Zorica că pă tă o farfurie 

pregă tiâ să -l mă nânce. Când iată că soseş te Codă u, 

care o dă la o parte cu capul să u mare, ş i într’o 

clipă mâncă laptele.
Zorica nu se supă ră de loc ş i îş i puse în gând 

să -ş i ră sbune pe lacomul ei prieten. Dar totuş 
tindu-ş i de bună tatea laptelui, îş i lîngeâ buzele cu 

întristare, pe când dulă ul, plin de mulţ ă miffe, miş ca 
coada-i stufoasă .

' A doua zi, Qc 
carne. Zorica î 
bucata de

erâ

Ni'l mâncă cios.

lij
cu lapte. Ea se

1

!

!

, amin-

^că pă tă o bucată 
£ /ePezi ca o să geată , fură 

ş i se urcă pe craca unui copac, 
unde o mânca cn poftă . Codan plin de mânie, lă trâ 
dm toata puterea sa, că ci el „„ se puteJ 8U,
copac, lnsfarş rt, el înţ elese că tă cuse un .râu că ' 
mâncase laptele dat Zorichti. De atunci, Codă u si
^nca^dun, prieteni. E, nu se mai ceartă ^

mare dew
i
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56. Povesti.
9

Simţ ind însă că toamna, 
Cu ploi ş i brumă , vine, 
Plecat-a rândunica 
Cu puiVn ţ ă ri stră ine. 
Ş’odat’, pe prispa casei, 
Poveş tile-amuţ iră ,
Ş i rând pe rând nepoţ ii, 
In lume să ’mpârţ iră .

Domol curgeau odată 
Poveş tile bunichii,
Pe prispa casei noastre, 
Sub cuibul rândunichii; 
Dormeau într’ânsul puii 
Ş i strânş i în jur cu toţ ii 
.Ş edeau, sorbind povestea, 
Nepoatele, nepoţ ii.

57. Fiţ i buni cu animalele.

Andreiu era un copil ră ută cios ş i fă ră minte. 
Lui îi plă ceâ să chinuească bietele dobitoace depe 
lângă casă ş i mai ales gă inele. Ajunseseră , să rma- 
îiele de ele, de fugiau ş i se ascundeau, care pe unde 
puteau, prin buruieni, pe subt garduri, ori prin coş ar, 

când vedeau pe ră ută ciosul Andreiu.
— „Oare, de ce fug asă , mamă , gă inele, când 

mă vă d pe mine?“ — spuse într’o zi mamei sale.
— „Apoi, dragă Andreiu, cum să nu fugă bie

tele gă ini, dacă tu alergi după dânsele, dacă le 
goneş ti ş i le sperii! la, fii ş i tu blând ş i biup cu 
dânsele, dă -le de mâncare, dă -le apa, nu le nă că ji 
ş i atunci ai să vezi că n’au să mai fuga ^de tine. 
Ele iubesc numai pe cine are milă de dânse e ş i 
le îngrijeş te".

Andreiu a ascultat de cuvintele mamei sale. 
Lui i-a pă rut ră u de faptele sale cele rele ş i a tă
cut cum i-a povă ţ uit dânsa. Acum sa va ducep 
vedeţ i cum vin gă inele la dânsul!'Ba chiar cocoş ul 

vine 'înaintea lui, se opreş te, bate din aripi ş i canta, 
,,Cu-cu-ri-guu“ , par’că ar^zice:

„Să - tră eş ti, Andreiu!"^
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58. Puterea rugă ciunii.

Domnul nostru Isus Hristos învă ţ a pe oameni, 
să se roage lui Dumnezeu cu credinţ ă , ş i le spunea 
că atunci vor avea tot ce vor cere. Pentru ca să 
le arate ce putere mare are rugă ciunea cea stă rui
toare, el le-a spus pilda aceasta:

într’un oraş eră un judecă tor nedrept, care nici 
de Dumnezeu nu se temeâ, nici de oameni nu se 
ruş ina. -

Tot în oraş ul acela era ş i o femeie vă duvă , 
care venia adese la judecă torul cel nedrept ş i îl 
ruga,, zicându-i: „Scapă -mă de duş manul meu!" 
Dar judecă torul cel ră u si nedrept nu voia să -i facă 
dreptate ş i să o scape ele omul care o duş mă niâ.

După câtva timp, dorind să scape de rugă min
te  ̂vă duvei, el îş i zise: „Deş i de Dumnezeu nu . 
mă tem ş i de oameni nu mi-e ruş ine, ca să scap 
însă de femeia aceasta, care mereu mă supă ră cu 
rugă mintele ei, îi votu face dreptate!"

Auziţ i, zise Mântuitorul,, ce gră ieş te judecă torul 
cel nedrept, fă ră ruş ine ş i fă ră teamă . Apoi dacă 
un judecă tor ca acesta a fă cut dreptate vă du
vei care îl ruga mereu, bunul Dumnezeu 
mântui oare pe oamenii care îl 
cu inimă curată ? Eu zic vouă , 
vor cere, cât de curând.

m
■ T

mi

■

iii:!'-
■ rfuîţ -ij nu vâ 

roagă zi ş i noapte 
că le va da ce-r

* '* * :

Totdeauna, când ne lipseş te ceva, să rugă m pe 

bunul Dumnezeu ş i el ne va îndeplini cererea noastră 
iaca ,om fi „cinici  ic iniepiinirea ci. Rngician a 
noastra însă să fie fă cută i a
cui inimii.

1m  rrt--
t îli

cu credinţ ă ş i din adun-

.. t .
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59. Aproape este Domnul.
Aproape este Domnul 
De cei ce vin la dânsulr 
Le-ascultă rugă ciunea 
Ş i le sfârş eş te plânsul.

este DomnulAproape 
De acela, care-l cheamă 
La plângerea lui, Tată l „ 
Se pleacă ş i ia samă .

Aproape este Domnul - 
De-acela, ce-l iubeş te r 
II apă ră ş i veş nic 
De ră u îl mântueş te.

60. Pierirea corpului ş i a sufletului.

„Care putere este cea mai mare în lume? a 

întrebat odată un rege, pe că rturari ş i pe cei în
ţ elepţ i; iar aceş tia, după ce s’au gândit au ră spuns 

regelui: „Cea mai mare putere în lume o au beu- 
turile spirtuoase!" „Ş i de ce acestea?" a întrebat ^ 

regele. Pentrucă beuturile spirtuoase scot din minţ i 
ş i pe cel mai înţ elept, îi ră pesc să nă tatea, liniş te^, 
averea ş i cinstea sau numele cel bum .Tu, rege, 
eş ti cel mai puternic rege din lume, că ci ai oas e 

multă ca nisipul mă rii; ai aur ş i petri scumpe 
câtă frunză are pă durea ş i câte stele are ceru , Ş 

cu puterea ta poţ i pierde un om, luandu-i vieaţ 
dar sufletul nu; pe când beuturile spirtuoase pierd 

ş i corpul ş i sufletul omului .
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II. Poveş ti, mituri, legende.

61. Mama ş i fetiţ a.faP
Era odată o femee. Ea avea o fetiţ ă foarte fru

moasă . Aş a-i era de dragă , ca lumina ochilor. O 
culcă ş i o trezia în cântă ri dulci ş i mângă ioase.

Florile ş i izvoarele stă teau ş i ascultau. Ş i tră
iau ca în raiul lui Dumnezeu.

într ’o zi vine . moartea

r
• M,'

Iii •:
; ş i ia sufletul copilei. 

Mama fuge după moarte, să -i dee sufletul copilei.
Moartea fugiâ mai tare ş i nu o putu ajunge.
Pe drum să întâlni cu întunerecul. Ea îl întrebă :
— Nu ai vă zut încă tr’o a apucat moartea cu 

sufletul fetiţ ei mele? '
,a ~ Ba ş tiu. îţ i spun, dacă îmi vei cânta, ce 

cântai copilei tale. Ş i mama plângea ş i cânta. * în
tunerecul îi arată calea ş i ea merge înainte.

Tot mergând pe drum dă de o apă mare în- 
tr,eJf Pe apă . Apa ră spunde, te îndrept de-mi 
plă teş ti. Tu sş plângi, ca lacrimile tale se cadă în 
apa mea, ş i se vor preface în mă rgă ritare. Mama 
plânge, plânge; ş i apa îi arată calea.

Mai merge mama cât mai merge si iată 
deal straş nic. Să uită încolo, încoace8 ză reş te o bă - 
trana cu o carja ş i-o roagă să j-o dee.
tă u, fă .|Dvă dei ’f° sMlurtMf' Pă r“ '
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sfârş it ajunge la poarta raiului. Aici pă ziâ un moş
neag bă trân. N’o lasă să treacă , până ce nu-ş i scoate 
toti dinţ ii din gură ş i-i dă lui.

9 Când era să între femeea în raiu, moş neagul 
o opreş te ş i-i zice: Aici toate sufletele îs prefă cute 
în flori!  la seama bine să nu pui mâna pe altă floare. 
Adu-ţ i aminte de bă taia inimei copilei tale ş i o 

vei afla.
Mama întră în raiu. Aici erau fel de fel de- 

pomi roditori, pasă ri cântă toare, izvoare reci ş i lim
pezi. Mai erau ş i flori mirositoare, de te adormiau* 
nu alta.

Mama cunoscând pe fetiţ a ei într'o floare, re
pede pune mâna pe ea.

Atunci bate un vânt cu clopoţ ei. Un înger vine
ş i o întreabă :

— Ce faci?
— Am venit să -mi iau fetiţ a.
— Bine, vei lua-o. Mai întâiu, vino să -ţ i arat, 

care-i era soartea. îngerul o apucă cu ^mâna drea
ptă de mâna ei cea dreaptă . O duce înainte de-i 
arată , rând pe rând, una câte una, toate durerile, 
de cari era să -i fie bântuită vieaţ a. Când le vă zu, 
să încrâncenă carnea pe nemângă iata mamă .

— De vrei, vino acum, să -ţ i dau copila, zice
îngerul.

— Ba ş adă unde ş ede, că bine  ̂ş ede. Ş i zbu
ciumata mamă , cu pă ră ie de lacră mi pe obraz,, 
sfârş ită de oboseală ş i de durere, să întoarse sin
gură acasă .

62. Licuriciul.
slobozeniei,“adecă pe când s au fost 
lui Dumnezeu de îngerii Satanei  ̂

că îngerii cei rai, adeca

Pe vremea 
despă rţ it îngerii 
se spune ş i se povesteş te
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ai Satanei, s’au dus de-a stânga, adecă în spre 
porţ ile iadului, iar îngerii cei buni, adecă a lui 
Dumnezeu, s’au ales de-a dreapta în spre uş a ce
rului.

4>:

U

în vă lmă ş ala cea mare, alegându-se careş i pe 
partea sa, unul dintre îngerii cei ră i, mai dră cos ş i 
mai prefă cut, ş i-a învârtit coada colac ş i s’a vârît 
între cei de-a dreapta, vrând, vezi bine, ca să ajungă 
ş i el în cer, nici prin minte trecându-i că Dumne
zeu îi ş tie gândul, iar că Sân-Petru la uş a Raiului 
o să -l dea de gol.

Ş i aş â, după ce cu toţ ii se despă rţ iră , se luară 
care încotro înspre locul ce i-1 alese Dumnezeu, 
după ^ faptele fă cute.

îngerii Satanei se duceau la stânga, ascunzân- 
du-se în adâncul pă mântului, unde îi aş teptau sluj
baş ii mai marelui dracilor; iar îngerii cei buni ş i 
drepţ i se înă lţ au cu pompă ş i între cântece îngereş ti 
în sus spre cer, unde locuieş te Dumnezeu cu sfinţ ii 
slujbaş i.

îngerii Satanei mergeau plângând, vă ietându-se 
ş i rupându-ş i hainele ş i smulgându-ş i pă rul de 
supă rare ş i nă caz, iar a lui Dumnezeu mergeau 
voioş i, ţ inându-se de mână unul cu altul ş i cântând 
cântece sfinte ş i dumnezeeş ti.

Ş i aş â, în voie bună ş i veselie, ajunseră la uş a 
raiului unde Sân-Petru, stând cu cheile raiului la 
îndemână , după ce se uită la

i i
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, , A , „  ră vaş , dâ fiecă ruia
drumul in raiu, dupace-i gâsiâ însemnă tura 

.La urmă soseş te ş i îngerul cel ră u, ce cu ha- 
miş a voiâ sa se vâre în cer, ş i uitându-se Sân- 
Petru la el, nu î-se prea împă reâ, că i-se înroş ise
â? că uJâ’tmnf' bi” 'Se dC a“ “ « apucă
a-i cauta semnă tură pe ravaş . Dar când cob ce
sa vezi. il gă seş te între cei din partea Satanei.

. :r::.
I
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Sân-Petru, vă zându-i hă miş agul, nu zice nimic 

fă ră îl ia de mână ş i-l aruncă jos, însă aş a de tare 
de tot sfă rmi ş i bucă ţ ele <e’a fă cut.

Ajungând îngerul cel ră u jos în sfă rmi ş i bu
că ţ ele, nici mai marele dracilor n’a vrut să -l 
primească , fă ră l-a lă sat de minune la lume.
; Din sfă rîmă turile ş i bucă ţ elele acelea apoi s’au 
fă cut o mulţ ime de viermuleţ i, cari ş i acum îi ve
dem luminând seara pe margina drumurilor ş i la 

cari noi le zicem Licurici.

f

mai

63. Noaptea Cră ciunului.

Afară ninge liniş tit 
In casă arde focul,
Iar noi pe lângă mama stând 
De mult uitară m jocul.

E noapte; patul e fă cut,
Dar cine să se culce,
Când mama spune de Isus 
Cu glasul rar ş i dulce:

Cum s’a nă scut Hristos în frig, 
în ieslea cea să racă ;
Cum boul peste el suflă 

Că ldură ca să -i facă :

Cum au venit la ieslea lui 
Pă storii dela stână 
Ş i îngerii, cântând din cer,
Cu flori de mă r în mână .
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li 64. Caraimanal.
ii

■ I O fost odată demult, demult, când cerul eră 
mult mai aproape de noî ş i când eră multă , foarte 
multă apă , ş i încă puţ in pă mânt, un vră jitor puter
nic cu numele Caraiman. El eră aş a de’nalt ca cel 
mai nalt brad ş i purtă în cap un arbore cu cră ci 
ş i ramuri verzi.

Barba lui lungă de mulţ i coţ i, întocmai ca ş i 
sprincenele, erau de muş chi; îmbră că mintea lui 
eră de scoarţ ă de copac, glasul lui semă nâ cu bu
buitul tunetului, iar sub braţ purtă un cimpoiu mare 
cât o casă .

r

v

t-

V
rt

Cu acest cimpoiu, el ’puteâ să -ş i împlinească 
toate dorinţ ele; dacă cânta încetinel dintrîânsul re- 
să rea împrejurul lui iarbă verde, cât putea să stră 
bată el cu ochii; dacă suflă mai tare, putea să 
facă fiinţ e vieţ uitoare. Când însă suflă cu stră ş nicie, 
atunci ş e ridică o furtună aş â de mare, încât munţ ii 
se clă tinau, marea se retră geâ dela stânci ş i o parte 
din pă mânt remâneâ uscată .

Fiindcă nu prea vă zuse multe lucruri frumoase 
pe la oamenii din celelalte ţ ă ri se chibzui mult, 
până să facă oameni, dar se hotă rî, să umple ţ ara 
cu copii. — Atunci cântă din cimpoiu, cele mai 
dulci din cântecele sale ş i iată că ieş iră din el co
pii ş i iar copii în numă r nesfârş it.

Acum vă puteţ i închipui ce frumos eră în îm
pă ră ţ ia Caraimanului. El cântă ş i cântă mereu, iar 
copiii se rostogoleau pe pajiş tea verde ş i erau foarte 
voioş i. Chiar ş i în somn erau veseli, ’ că ci atunci 
Caraimanul le cântă niş te cântece aş â dulci în cât 
le veneau cele mai frumoase visuri, 
nu se auziâ vrîo vorbă

■ ma
- V,;'
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rl — Nici odată
a .. rea împă ră ţ ia lui Carai-

man. Aceş ti cop,, erau toţ i aş â de dră gă laş i ş i de 
fericiţ i, m cat nu se certau nici odată între dânş ii.m.

'iymâ
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Cu toate acestea, când se fă cură mai tari, în
cepură să ră pească bunurile ş i averea prin viclenie, 
unul dela altul.

Acest lucru eră trist de vă zut. El îi că zu lui 
Caraiman atât de greu la inimă , în cât vă rsă ş iroaie 
de lacrimi. Aceste curseră la vale până la mare; 
însă copiii cei ră ută cioş i nu se gândiră , că ele erau 
lacremile bunului lor tată , pe care le vă rsase din 
vina lor ci se certau mereu mai departe. Atunci 
Caraimanul plânse din ce în ce mai mult, până ce 
lacrimile lui se fă cuseră râuri ş i pă râuri, cari pustiira
o mulţ ime de fiinţ e vii.

După aceea el îş i curmă plânsul ş i 
vânt aş a de puternic în cât pă mântul : 
uscat.

suflă un 
remase iar

în curând se fă cură ş i ei tocmai _ ca oamenii 
din celelalte ţ ă ri ş i Caraimanul se fă cu din ce in . 
ce mai întunecat ş i mai supă ră cios,gazând ca tot 
ce fă cea el bine, se întorcea spre rau.

Fă pturile lui nu-1 mai iubeau, nu mai amu 
încredere în el ş i nu se gândeau nici de cum ca . 
numai ei singuri erau vinovaţ i de re!e . fprLreâ
ei credeau că Caraimanul le-ar î>u^nrn' r;mDoiul 
din sumeţ ie. Nici nu mai  ̂voiau sa au 
cari odinioară îi înveselea cu sunetul •

Caraimanul nu mai cântă din e . era
cât durmiâ ceasuri in 

i în creş terea
Dar nici

aş a de trist ş i de ostenit în 
tregi la umbra sprincenelor sale, cari 
lor se împreunaseră cu barba. x j fure

Pe când uriaş ul dormeâ, c°pm vr 
cimpoiul. Dar acesta îş i aş eza caP ■ si toate 
care  ̂eră atât de greu, în cât toţ ii oameni,
animalele n’ar fi putut sa miş te dânsul - Ş '

Deci ei se apropiara incetinel de a  ̂  ̂

fă cură o gaură foarte mică in cimpoiu. 4
Vuia. Cetire 3.
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dată ieş i o furtună aş â de mare, că nu se ş tia ce 
este pă mântul, marea ş i cerul ş i din toate fă pturile 
Caraimanului, abiâ mai remă sese ceva.

Uriaş ul însă nu se mai deş tepta, bl doarme 
ş i astă zi cu cimpoiul sub subsuoară . Cimpoiul câte 
odată începe să sune ş i furtuna ş e coboară d’alun- 
gul vă ii pe câmpie. Dacă Var gă si cineva, să în
nă dească cimpoiul, atunci lumea ar fi iară a copiilor.

65. Greerul.

Se zice ş i se povesteş te, că pe vremea naş terii 
Domnului Hristos eră o pă să rică frumoasă cu pene 
galbene ca aurul, cu cioc frumos ca argintul ş i cu . 
un trupş or subţ irel ş i dră guţ , de să te fi tot uitat 

■ la ea. Dar pe cât era de frumoasă , pe atât eră ş i 
de sburdalnică , neastâmpă rată ş i neascultă toare.

Pă să rică aceasta era prietină cu Maica sfântă , 
că ci doar ş i ei îi plă ceau cântă rile pă să ruicilor cu 
glasul frumos.

Când era Maica sfântă supă rată , ea veniâ ş i o 
mângă iâ cântându-i cântece, de-ţ i storcea lacrimi din 
ochi ş i te înveseliâ, de ai fi fost chiar pe patul morţ ii.

Maica sfântă încă o ajută pe frumoasa ei pă - 
să ruică , când o ajungeau ceva nă cazuri.

După ce însă maica sfântă a avut pe Domnul 
Hristos, prietenia între dânsa ş i pă să ruica cea fru
moasă s a stricat.- Pă să ruicii nu-i plă ceau copiii, 
mai cu seamă când îi auziâ plângând, gândind că -i 
batjocoresc cântecul. Pentru aceea de câteori îl
vedea pe Domnul Hristos, totdeauna îl batjocoriâ 
strigandu-i: gri, gri, gri, _ gri> gri gri,
plângeâ.mnU HnSt°S’ auzind'° se sPeriâ de ea ş i

Wi :pj
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Maica sfântă , vă zând obră znicia pă să ruicii, a 
alungat-o dela casă , blă stă mând-o, ca din frumoasă , 
cum e, să se prefacă într'o gujulie (insectă ) urîtă 
ş i ziua ş i noaptea să strige tot: grigri, gri, grigri , gri!

Atunci pasă rea s’a schimbat de greeruş ş i până 
în ziua de azi tră eş te pe lângă vatra focului, baţ - 
jocurind ş i acum copiii oamenilor cu gri, gri, gri-

S. F. Marian.gri, gri! I

66. Sântul Ladislau. J

în vremile de demult a tră it la noi în ţ ară un
numele Ladislau. lidomnitor viteaz ş i înţ elept, cu 

Despre sântul Ladislau poporul vorbeş te . multe .
lucruri frumoase. ...

Odată sântul Ladislau a perzecutat cu vitejii
să i o ceată de Huni. Vă zând aceia, că Maghiarii 
mai de nu-i ajung, au ră sfirat la spatele lor bani 
de aur ş i argint, socotind, că până ce Maghiarii 
vor stâ, să adune banii ră sfiraţ i, ei pot scapa. Vă
zând sântul Ladislau, că vitejii să i au stat sa adune 
banii, s’a rugat lui Dumnezeu, carele  ̂a schimbat 
banii de aur ş i de argint în pietrii. Vazand aceasta 
vitejii maghiari, s’au luat după Huni ş i ajungandu-i 
au luat dela ei bogă ţ iile ră pite. în regiunile Ko- 
lozsvâr-ului (Clujului), poporul ş i ̂m ziua de azi 
arată banii sf. Ladislau, prefă cuţ i m pietrii.

Altă dată a avut ră sboiu lângă lorda, iar 
Hunii. Hunii l-au învins în ră sboiu ş i l-au perze
cutat. Sfântul Ladislau a scă pat înspre muntele de 
deasupra Turzii. Nu peste mult n obosise caluU 

când a privit îndă ră t, a vă zut, ca Hunii tot mai 
mult se apropie ş i eră mai sa-1 ajunga. In aceasta 
primejdie s’a întors că tră Dumnezeu, rugându-1 pentru 
ajutor, Dumnezeu i-a ascultat cererea, cac, când

M
f'l
y
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urmă ritorii să i erau atât de aproape, încât erau mai 
să -I ajungă , muntele s’a despicat deodată în două 
ş i astfel sfântul Ladislauafost despă rţ it de urmă ritorii 
să i prin o groaznică despică tură . Poporul ş i azi arată 
la margina despică turei, apă sarea potcoavei calu
lui s. Ladislau.

:: i:#

d r
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67. Cum a ajuns ochiul boului împă rat al pasă rilor?fîi' ii
S’au adunat odată toate pasă rile de pe pă mânt, 

să’ş i aleagă ş i ele împă rat. S’au sfă tuit ele, cât s’au 
sfă tuit, dar n’au fă cut nici o treabă . în sfârş it s’au 
înţ eles aş a, că cine va putea sburâ mai în sus, să 
le fie împă rat.

Aş a au ş i fă cut. Când s’a dat semnalul de plecat, 
unde nu mi s’a pornit care de care să se avânte 
mai în sus! Dai care cum 
iară ş la pă mânt.

Numai vulturul

I \

se ridica, obosea ş i că dea

. remă sese singur în înă lţ imea 
cerului, plutind lin ş i uitându-se cu mândrie în jos. 
Lar când sa zică ş i vulturul Doamne-ajută , iată că -i
S ?lb?lui de sub 0 ariPă> “ "de se ascun-

Vultnml n 'b"11 ,CU? era’ încePe să se ridice în sus. 
Vulturul după el, dar sleit de puteri, n’a putut să -l
mai ajungă .
put să "strige": ^ minUnea asta’ au înce’

nostrui Tră i3SCă °Chiul boului! Tră iască împă ratul

rilor ?Udep“ţU!mJ)ă ră turş !n,aŞ "UmeIe îmPă ratul Pasă'

înş elă ciunea* Tm!*  Pasaţ j*e au descoperit
pă ră ţ îe ş i au fi  G '**'

de cSt^sf ă ts £in;a-m!iavut pacemea lor tră ieş te tot prin

li  îllit!'I
m
Mi
fiii
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It  1
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garduri, tniezuini, mă ră cini ş i prin pă dure, unde e 
tufa mai deasă . Ş i norocul lui, că e numai cât un 
ochiu de bou! Numai aş a se poate ascunde de pa
să rile mai mari, cari nici azi nu-1 pot iertă pentru 
batjocura ce le-a fă cut-o.

i

68. Soldaţ ii.

Copilul: Trâmbiţ a cu glas d’aramă 
O auzi iubită mamă ?
Ş i pe stradă înş iraţ i 

Vezi mulţ imea de soldaţ i?
Ce frumos la rând pă ş esc! 
Cum aş stă să -i tot privesc! 
Unde merg aş ă cu zor? 

Par’că’s niş te ş oimi în sbor.

i

Mama: Merg, bă iete, unde-i chiamă 
Ţ ara, dulcea noastră mamă ; 

De duş mani să ne pă zească 

Vatra scumpă stră moş ească .
.. de n’ar fi ei, ş oimanii

I
;
I

Hei-!..
Cum ar nă vă li duş manii! 

Cum ne-ar cotropi îndată , 

Ţ ara de stră buni lă sată !

Copilul: Dragi soldaţ i cu pasul iute,
Să tră iţ i... cel sfânt v‘ajute:
De duş manii ne’mpă caţ i 

Vatra să ne-o apă raţ i!
Când vă vă d, pieptu-mi tră sare.

de ce nu sunt mai mare, _Ah.
Harnic puş ca de purtat:
Să mă fac ş i eu soldat?...

• •
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69. Modestia privighetorii.

După ce bunul Dumnezeu a fă cut pasă rile, ele 
ş edeau toate împrejurul tronului să u. Nici una însă 
nu eră mulţ umită cu haina ce i-o dă duse Dumnezeu.

Cea dintâiu, care se arată nemulţ umită , fu gâscă . 
Ea zise: „Mi-ar fi plă cut să am picioarele verzi!"

Raţ a spuse: „Aş vrea să -mi fie capul roş u!" 
Ciocârlia zise ş i ea la rândul ei: „Ce mult mi-ar 
fi plă cut să am penele roş ii, verzi ş i galbene!"

Ş > ^ aş a, fiecare pasă re doriâ câte ceva ş i ' 
. nu eră mulţ umită cu ceeace aveâ. Numai privighe

toarea eră veselă ş i mulţ umită cu haina ei cea ru
ginie. Lucrul acesta îi plă cu foarte mult lui Dumnezeu.

„Fiindcă eş ti aş a de modestă ş i te mulţ umeş ti 
cu haina ce ţ i-am dat, tu vei aveâ darul 
mai frumos decât toate celelalte 
mai iubită de oameni".

. ^e. atanci’ oamenilor le place aş a de mult

m
mi

să cânţ i 
pasă ri ş i vei fi cea

m 70. Gă rgă riţ ele.
bogat în câ^rân^r ham- putr.ecl de bogat, aş â de 

Pline ’cu bucate erau ’0pala’ ?i magaziile lui
îndestulă un colţ de tară de' man’ cât ar fi putut 

- *  «Aţ era Insă S 

pă rţ i era el mai sgârcit 
nici mă car o bucă ţ ică de 
•sarac. Că ci aş â au fost 
az> bogaţ ii; lor le 
daca or milul

Ki
ti

■ a

acesta de bogat, cu zece 
ca nu-i scă pă din mână 
mă mă ligă mucedă la 
ş i sunt până în ziua de 

necontenit frică

■ iLfm '

iii
un

este
, v că or să ră ci, 

0 bucatură cât de mică *un să rac cu

k iMi ,
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Si în tara aceea, unde era bogatul acesta, se
tntâniDlă într’o vreme o foamete mare, cum nu sa 
mtamp muriau oamenii de foame.
K™ bieţ i! creş tin" Srbâ ş i frunze ca vitele ,i 

nici iarbă ş i frunze nu mai erau, că ci era o secet 
re Ae s’aprindeâ pă mântul. Bieţ ii oameni rodeau 

S le copacii» Ş i mâScau pă mânt skrat, că ci mmm 

mmeni ™ aveâ o boabă de grâu sau de porumb 
în tara aceea. Numai magaziile bogatului acestuia 
„eiSostN gemeau de bucate, ş i el nimă nui nu di 
o fă râmă . Ş i cu cât nă vă liau oamenii ş i cereau 
cate cu atât el încuia magaziile cu verigi e

bUCaDel!eo v°reme'“nsă 'Dumnezeu sfântul, vă zând a-
tâta împietrire de inima la bogatul acesta nemilos ,v,

f ’ tTuî Tncâfş edeau acuPma bucatele gră mezi pe
dm be,?uŞ’ ţ magaziile bogatului nemilostiv, tri- 

CamPa“Sie!a gă urite clte boabe erau acolo, ş i în pu- 
g gtoate bucatele lui nu mai ramasera

bune de nimic, 
se bolnă vi ş i ză cu

aur

mise
ţ ină vreme din _ .
decât niş te coji, cari numai erau

să racii rabdă foame.
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III. Comuna ş i hotarul
h;. r
1 71. Comuna.

Mai multe familii, cari locuesc cu casele unele 
lângă altele, formează o comună . Comunele mici, 
a că ror locuitori tră esc din lucrarea pă mântului, se 
numesc sate. Locuitorii satelor se numesc să teni. 
Să tenii se îndeletnicesc cu plugă ria ş i cu creş terea 
vitelor.

1
,»■ (

i
Ş l

1!
1

Comunele mai mari acă ror locuitori se ocupă 
mai ales cu mă estriile ş i neguţ ă toriile, se numesc 
oraş e. Locuitorii lor se

;!.'i:

numesc oră ş eni. Oră ş enii 
sunt: neguţ ă tori, mă estri, doctori, advocaţ i, profesori 
judecă tori ş . a.

Casele să tenilor sunt mici ş i acoperite cu tre
stie, ş indilă , piatră ş . a. Prin sat sunt drumuri ş i 
ş osele. Strada cea mai mare ş i mai frumoasă se 
numeş te strada principală . Stradele mai mici ş i pe
de l?,lunuse numesc straie laterale. în fiecare sat 
se afla. biserică ş i ş coală , preot ş i învă ţ ă tor.

In oraş e sunt case mai frumoase, strade largi 
ş aş ternute cu piatra. In mijlocul oraş ului sunt pieţ e 
de unde se cumpă ră toate lucrurile trebuincioase
Public? Ş ir™’ fC°H’ Spitale alle clă diri
LŞ lumtote ' °raŞ el0r “  “ "’P"1 -

Oamenii, cari locuesc î. 
buie să îngrijească de bunul 
ti se adună din 3 în 3 ani

fii; '■ L
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: in aceeaş comună , tre- 

niers al comunei lor. 
ş i aleg câţ iva dintre ei,
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de trebile comunei. Aceş tia com-cari apoi îngrijesc 
pun antistia comunală . Capul antistiei  ̂este prima
rul. De primar ş i de antistia comunală trebuie să 
asculte toţ i locuitorii comunei. Când cineva are 
vre-o plângere, se duce la primarul, care împreună 
cu antistia comunală cercetează jalba — ascultând 
pe pârîtor ş i pe pârît — ş i le face dreptate. ̂

Locuitorii aceleiaş i comune trebuie să tră iască
ajute unii pe alţ ii ş i să [

1în bună înţ ă legere, să se 
asculte de mai marii lor.

1
f\
i

72. Mi-e dor de satul  meu!

Iese luna dinir’un nor 
Ş i’mi aprinde ’n suflet dor: 
Dor de câmpul înverzit,
Dor de satu-mi înverzit!

[

Dare-ar bunul Dumnezeu,
Să mă ’ntorc în satul meu! 
Dare-ar Dumnezeu să dea 
Să mă vă d Ia vatra mea!

N’o să fie ’n sat dră guţ ă 

Ca ş i-a mea nici o că suţ ă , . 
Ca al meu frumos bogat 
N’o să fie nici un sat!

Zi ş i noapte să muncesc,
Pân’ mi-oiu face, cum doresc, 
Casa — cuib de vesel traiu, 
Satul — colţ iş or de raiul

i .

"V-
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ii 73. Strada sau uliţ a.

Prin oraş e ş i chiar prin sate, oamenii îş i clă 
desc casele ş i îş i au curţ ile pe linii, încât ele stau 
în ş ir, una lângă alta. Locul, care ră mâne liber între 
două ş iruri de case sau de curţ i, se numeş te stradă 
sau uliţ ă .

>ţ‘ .

M

. &
K-

Unele strade sunt lungi, iar altele scurte. Unele 
sunt largi, altele strâmte. Stradele foarte strâmte se 
numesc ulicioare, hudiţ e sau stră dele. .

Stradele din oraş e sunt pardosite cu piatră , 
pentru ca să nu se facă noroiu. Pardoseala aceasta 
se chiamă pavaj.

Pe la oraş , pe lângă pă reţ ii caselor, pe amân
două laturile stradelor, se află câte un drum mai 
ridicat, care se numeş te trotuar.

Pe trotuare umblă numai oamenii, ca să fie 
feriţ i de că ruţ ele ş i de carele, cari merg câteodată 
foarte repede pe stradă .

In sate, de obiceiu, stradele nu sunt pardosite 
cu piatră , ca în oraş e.

într’un oraş sunt mai multe strade ş i fiecare din 
ele are un nume deosebit.

. Pe stradă trebuie să

i

n ■

f:

fi
ni
îi
I ;!
fî

fy'

*■

■ k ;v; fi

mergem liniş tit ş i cuviin
cios. Numai copiii necuviincioş i ş i ră i fac sgomot 
ş i se ceartă pe stradă , supă rând pe alţ i

mm
oameni.aiii 74. Drumuri  ş i ş osele.

sat !aUS,!înd CU ~arele ş i cu că ruîele dela un • 
sat la altul, prin crânguri ş i prin câmpii, ori la târg
ş i înapoi, oamenii ş i-au croit drumuri Pentru ca în 

emSep£Ssa:,nu «.**fa dreanta s a Sa ^ Carat P'etriş Pe ele>‘ 'ar

ş ant“ ri' -*
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Drumurile acoperite cu pietriş se numesc ş osele. 

Unele ş osele sunt mai înguste, iar altele mai late. 
Ş oselele, cari trec dela un sat la altul, se 

ş osele comunale ş i sunt ţ inute în stare bunănumesc 
de să teni.

Ş oselele, cari leagă satele cu oraş ul în care se 

află reş edinţ a comitatului, se numesc ş osele comi- 
tatense ş i sunt ţ inute în stare bună cu cheltueala 
comitatului.

Ş oselele, cele mari, adică acelea cari trec dea- 
lungul ţ ă rii, dela un oraş la altul, se numesc ş osele 
de Iară ş i sunt fă cute cu cheltueala Statului, adică 
a întregii ţ ă ri.

Dacă ş oseaua trece peste râuri, se zidesc po
duri de lemn, de piatră , ori de fier, pentru ca 
oamenii să nu fie nevoiţ i să între prin apă ş i prin 

norool cu carele lor încă rcate.
mai sunt, în multe pă rţ i aleAfară de ş osele, 

ţ ă rii, ş i drumuri de fier sau că i fierate, pe cari 
oamenii că lă toresc ş i duc poveri mari, cu multă 
repeziciune. Pe că ile fierate, tră surile, numite va
goane, sunt trase de o maş ină , ale că rei roate sunt 
puse în miş care de aburii dintr’o că ldare mare 
de-a unei maş ini.

Acea maş ină se chiamă locomotivă .
Pe lângă ş osele ş i dealungul drumurilor de fier 

sunt mai pretutindeni stâlpi, de cari sunt prinse 
sârmele de telegraf. Ele sunt întinse dela' o comună 
la alta. Pe sârmele acestea se dau semne, prin cari 
oamenii îş i trimit unii altora ş tiri, cu o repeziciune 
ş i mai mare decât a drumului de fier.

Oamenii mai umblă pe apă : cu luntrea, cu co
rabia ş i cu vaporul.
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75. Seara.
Bolta ş i-a cernit nă frama 
Ca o mamă întristată ; 
Floarea soarelui pe câmpuri 
Pleacă fruntea ’ngândurată.

Zarea ’ş i picură argintul 
Pe ovesele de aur;
Ostenit din aripi bate 
Ca un vis pribeag un graur.

Codru-’ş i culcă cântă reţ ii, 
Doarme trestia bolnavă , 

Dorm doi pui de nevă stuicâ 
Sub o brazdă de otavă .
w

76. Că i de comunicaţ ie.

să meargă unii Ia alţ ii, pen-Oamenii au nevoie 
ă ru trebuinţ ele lor.

Drumurile sau că ile sunt mijloace de comunicaţ ie. 

Fe uscat, omul poate merge cu carul, cu că ruţ a,’ 
cu tră sură ş i cu drumul de fier.

Drumul de fier foloseş te omului să meargă re-
că ?â îmîaS er lrf' Tot C“ drumul de fier *e Pot 
Su ăeSn ? °arte!ma/1' Inainte vreme, pe când
mare aîevî nrUn de f‘e,r’ 0amenii că lă toriau cu 
mare anevoinţ a ş i cu multe primejdii
gentaP DarUSpSe putea "ierge mai repede cu dili-  

Uar cate mai pă tiau, '
sa că lă torească , din cauza drumului ră u în timn
de drum'de te sui într’un vagoS

o aş la alt ’ n?‘ n,'CI n4 ?tij când ajungi dela 
lă toriLi repede siU n3 Că Utat miJlocuI de a că -

muncă ş i cu ajutorul ş tiinţ ei! mlesnire;, Prin 
Insă nu numai l Ş ? ajuns scopul.

mă rfuri! Mai sunt si alte r!  pu em că lă tori ş i duce 
de apă : râurile ş i mă i p?U^ anume drumurile

tel'- Be s™> ™e,bS.eacî pj£e

P !j  si
fir  !•[m cei cari aveau nevoie

i'
ijjlţ : unr
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din pă durile munţ ilor lemne, scânduri ş i alte lucruri. 
Dar nu numai atât! Omul a mai gă sit ş i un alt 
drum, deş i până acum greu de întrebuinţ at: drumul 
prin vă zduh.

Pentru drumul prin vă zduh s’a descoperit ba
lonul ş i aeroplanul, dar cari până acum sunt încă 
primejdioase pentru că lă tori. ]\

77. Râul, balta, lacul ş i mlaş tina.
Râul este o apă curgă toare.
în mersul lui, el miş că roate de mori, unde se ma

cină grânele, ori roate de feră strae, unde se taie scându
rile. în apa lui se adapă vitele ş i se scaldă oamenii.

Când vine mare, el ră stoarnă bolovani de pietre 

si duce cu sine trunchiuri de copaci.
Sunt unele ape cari nu curg ca râul. Acele ape 

stau pe loc ş i se numesc ape stă tă toare.
O apă stă tă toare, acoperită cu stufiş de trestie 

sau de papură , se numeş te baltă . Bă lţ ile sunt de 

obiceiu pe lângă râuri.
Tot o apă stă tă toare este ş i lacul.
Lacurile sunt mai mari decât bă lţ ile ş i nu au

î

i
î
:
;

stufiş uri.
Prin bă lţ i ş i prin lacuri se pescuesc raci ş i fel 

de fel de peş ti.’ Tot în aceste ape tră iesc lipitorile 
ş i o mulţ ime de broaş te.

Sunt unele locuri joase ş i mocirloase. Aceste 
locuri se numesc mlaş tini sau smârcuri.

Prin mlaş tini cresc: pipirig, rogoz,papură ş i alte 
ierburi bă ţ oase. Alte plante nu mai cresc în aceste 
locuri. ' •»

Oamenii, cari tră iesc pe lângă mlaş tini, sunt 
totdeauna ş ubrezi ş i bolnă vicioş i. Deaceea, locurile 
mlă ş tinoase trebuiesc scurse cu ajutorul ş anţ urilor. 

Mlaş tinile, cari seacă dela sine vara, se numesc 
■ bă ltoace, rovine sau viroage.y
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78. Stufisul. >

Pe marginea lacurilor ş i prin locurile bă ltoase 
cresc: trestie, papură , ş ovar, pipirig ş i alte plante 
de apă . Locul cu asemenea plante se numeş te stufis 

Stufiş ul este toarte că utat de vână tor, că ci în 
el se pitulează dânsul, ca să împuş te gâş tele si 
raţ ele să lbatice. ?

Gâscă ş i raţ a să lbatică au mare asemă nare cu 
cele domestice. Ele sunt mai mici decât acestea 
dar sunt mai ş printene ş i mai meş tere la înnotat 
ş i a sburat. Traesc în cârduri ş i se nutresc cu
ctf plante de^f’ “ Pe5“50ri' “ m°rm0l0Cl

a w Multe foloase au dela stufisi ş i ţ ă ranii Ei îsi
E'fJ ,restje; CP papură ™ pă p^

1 rî' ?' f",lh« “Crea2ă r°S0jini ş i coş pleţ e.
- u~ îstta e subţ inca, ca un deget dar

£ vSaar "pTsp^î*,"1 5^'*  

tngă lbenitbinl.AtunSstunsuî'ră m°-aninaT dUpă
Ş i raţ ele să lbatice s’adUă nSrf■ gâŞîf‘e 

rul spre alte locuri. cârduri ş i îş i iau sbo-
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79- Câmpul.

Primă vara3sau'toamna °ra?Ului Se af,ă câmPuL
câmp. în ţ arina e??a> °amenii a™ o parte 

Puş oiu), orz, pvă s si âlte!man? grâu; Porumb (pă - 
omului ş i a vitelor.^ ereale bune pentru hrana

boldelo?ca;S Sin^ulte jaburi vă tă mă toare. 

cari Plugarul le stârpeş te?’ m°horul

Uli; din
M
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«iii

Ş i altele, pe
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Altă parte a câmpului se lasă pentru iarbă . 
Locurile cu iarbă se chiamă fâneţ e ş i izlazuri# 

Iarba fâneţ elor încolţ eş te primă vara, îndată ce 

ză pada s’a topit, Vara, ea este destui de mare ca 
să poată fi cosită ?

Este o plă cere să vezi iarba ş i holdele miş - 
cându-se la suflarea vântului ca niş te valuri verzi!

Vara, holdele se coc ş i se seceră ; iar toamna 
se culege porumbul*

Pe fâneţ e sau pe marginea lor cresc ierburi ş i 
flori în mii ş i mij de feţ e, Ce mândre sunt florile 
câmpului ş i cât de plă cut e mirosul lor!

Astfel sunt: viorelele, micş unelele, ghioceii de 
câmp, siminocul, garofiţ ele, mă rgă ritarul ş i altele* 

Alte flori ca: muş eţ elul, nalba ş i pelinul, sunt 
bune^de leac#

în pă rţ ile unde iarba nu creş te bine* oamenii 
seamă nă pe câmp lucernă ş i trifoiu, ierburi foarte 
bune pentru hrana vitelor*

Pe câmp vedem adesea pă scând turme de oi 
ş i cirezi de boi ş i de vaci* Locurile, unde pasc vi
tele se numesc pă ş uni sau izlazuri* Pe izfezuri mai 
pasc herghelii de cai ş i cârduri de gâş te ş i de raţ e* 

Câmpul este adesea plin de muncitori harnici,
. cari lucrează din zi până în noapte, la munca pă mân

tului. Ş i pă mântul le ră splă teş te însutit osteneala lor# 
Copiii cuminţ i, cari pasc vitele la câmp, nu le 

lasă să între prin holdele oamenilor® Ei ş tiu că este 
pă cat să strice cineva lucrul altuia*

80. Lunca ş î crângul.

Lunca este o pă durice pe malul unei ape curgă
toare. Lunca ne înfă ţ iş ează o priveliş te minunată . 

Apa se strecoară lin pe sub desiş ul de richiţ i ş i de
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să lcii pletoase, cari ating cu ramurile lor luciul apei, 
pe când plopii ş i alţ i copaci, că rora le prieş te ume
zeala, se înalţ ă subţ iri în sus.

în luncă , iarba creş te deasă ş i mă tă soasă , lă
sând să iasă la iveală ici colea câte-o tufiţ ă de 
că pş uni sau un rug de mure. în ea tră esc fel de 
fel de pă să rele, cari fac să ră sune lunca de cânte
cele lor vesele, că ci ş i lor, dragi cântă reţ i, le place 
să stea la ră coare, când soarele dogoreş te în lunile 
de vară .

m
$ ti

ra Tot o pă durice mică este ş i crângul. El e alcă
tuit din copaci tineri ş i deş i. în crânguri putem vedea 
o mulţ ime de copă cei, ca porumbi, mă cieş i ş i alţ ii.

în crâng, ca ş i în luncă , îş i fac cuiburile ş i 
vieţ uiesc cu drag pă să relele.~ţ \

îfi:
:

81. Ş esul si munţ ii.
» » i

Faţ a pă mântului nu este pretutindeni netedă ca 
luciul apei. Pe unele locuri, pă mântul este întins ş i 
neted; prin alte locuri el este mai ridicat; iar prin 
altele este scotnt. Acolo unde faţ a pă mântului este 
netedă ş i nu ză rim nici o parte mai înaltă decât 
locul unde stă m, zicem

$

m n M că este ş es sau câmpie.
« din locul unde ne află m, vedem că faţ a

pă mântului se înalţ ă în vreo parte, atunci zicem că 
noi suntem in vaier iar partea cea înă lţ ată se chiamă
pn^tfiaU C°aSta' UneIe deaM au coaste repezi; pe
să le rnhePfZ' T CU Sreu ?' e foarte primejdios

Dealurile* d,e coaste se numesc râpe.
mij Cele mat mie- f Une e mai mici- altele mai mari-
fiţ i Lele mai micl se numesc coline iar cele mari se

jjj| numesc muscele ’ e mar
«li -
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Ridică turile foarte 
de jos a unui 
iar partea lui de

mari se numesc munţ i. Partea 
numeş te poala muntelui; 
chiamă vârful\ piscul sau

i; ■ munte se 
sus seIII
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rdmea muntelui. Munţ ii au adeseori pă mânturi pie
troase, mai ales în pă rţ ile lor cele mai înalte. _ w

Mai totdeauna, munţ ii se ţ in lanţ ş i se înş ira 
ori se îngră mă desc unii lângă alţ ii. Mai mulţ i munţ i 
împreună fac un ş ir sau un lanţ de munţ i.

Adâncimea, care desparte un munte de altul, se 

chiamă vale. Când valea e foarte îngustă ş i strânsă 
între două râpe, ea se numeş te cheie; iar când se 
lă rgeş te ş i lasă loc mult între poalele munţ ilor, se 

chiamă luncă . Mai prin toate vă ile dintre munţ i curg 

pârae, gârle ş i râuri.
în unele locuri se vă d ş i niş te ridică turi înă l

ţ ate de mânile oamenilor. Aceste se numesc mă
guri, movile, dâlme ori gorgane.

82, Pă durea.

O întindere de loc acoperită cu arbori sau co- 
pacm se numeş te pă dure. Cât de frumoş i sunt ar- 
boif pă durei! Brazii cei drepţ i, cari^foc de frunze 
au ace, sunt totdeauna verzi. Ce frumos e mestea
că nul cu coajă albă , din ramurile că ruia, se fac mă - 
turi ş i grepe. Cât de drepţ i ş i ră muroş i cresc ste- 
C" Ce‘ înalti! Carpenii cei cu lemn alb ş i bun de
de^lă citCce frumoasă ' rSSpandeSC mir°S a,ât 

rile că reia e tufa de alun, din 
se fac cercuri pentru bufi 

care dm aceş ti copaci au: ră dă cină , tulpină 
trunchiu, ramuri, frunze, flori ş i fructe sau roadă

ram li
sau vase. Fie-

sau

5
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că ror cântec ră sună pă durea. Pă durile sunt de mare
ne 1au, Iemnele de HPsă P^tru lucra 3

foc, din lemnele lor se ard că rbunii cei trebuincios! 
ţ uci^se pră sesc ş i nutresc că prioarele ş i cerbii cari 
le vaneaza omul; cu jirul ş i ghinda lor îngraş e porcii- 
ele regulează clima (schimbarea vremii), îmblânzind 
prin racoarea lor fierbinţ elile verilor ş i atră gând 
norii cu ploauă . &

Pă durile mari ş i bă trâne de sute de ani, se 
numesc codrii, iar cele cu copaci tineri ş i cu tufiş e 
se numesc pă duriţ e sau crâng.

I

li

83. Oraş ul verde.

Cunoaştem o cetate 
Cu casele tot verzi,
Cu uliţ i încurcate,
Unde uş or te pierzi.

Ş i ’ncasele umbroase
Tră esc mulţ i cântă reţ i.# »
Cu cântece voioase 
Primesc ei pe drumeţ i.

Ş i mândre floricele 

Pe uliţ e ră sar.
Fragi roş ii, mure negre 
Se capă tă în dar.

Ş i mândre pă să rele 

Sunt cântă reţ ii ei. 
Cetatea asta verde 
O ş tiţ i voi, dragii mei?

i

i

i
i
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:j
84. Oraş ul.

9

Oamenii au multă nevoie unii de alţ ii, Ş i de-
aceea ei stau totdeauna aproape unul de altul, ca 
să -ş i poată veni într’ajutor.

Sunt o mulţ ime de lucruri de cari oamenii au 
trebuinţ ă ş i pe cari trebuie să le cumpere dela ne
gustori ori dela meş teş ugari. Locul, unde se adună 
oamenii, ca să vândă ceeace au de prisos ş i să
cumpere lucrurile de cari au trebuinţ ă , se chiamă 

■ târg. în târguri sunt pră vă lii, unde se vând lucru
rile de trebuinţ ă , ş i mai sunt fel de fel de meş te
ş ugari sau meseriaş i. Oamenii, cari locuesc în târg, 
se numesc târgoveţ i.

Dacă târgul e mai mare, se numeş te oraş . Sunt 
oraş e mari ş i oraş e mici. Oraş ele ş i târgurile,' ca ş i 
că tunele, au fiecare câte un nume deosebit.

Casele din oraş sunt apropiate, ba uneori sunt 
chiar lipite unele de altele ş i aş ezate în rânduri 
drepte.

Cei mai mulţ i din locuitorii oraş elor sunt me
seriaş i sau meş teş ugari, negustori ş i funcţ ionari. 
Aş a, în oraş e se gă sesc: cismari, tâmplari, strungari, 
dulgheri, croitori, pă lă rieri, fierari, lă că tuş i, geamgii, 
ş i tinichigii; brutari, mă celari, cârciumari, gră dinari, 
ş elari, ală mari, zidari ş i zugravi; ceasornicari, giu
vaergii ş i tapiţ eri. Mai sunt ş i preoţ i, profesori, spi- 
ţ eri, medici, advocaţ i ş i mulţ ii alţ ii.

Prin oraş e sunt ş i multe biserici, fel de fel de 
dregă torii, ş coli de deosebite feluri, fabrici, hanuri, 
birturi ş i pră vă lii. Pe alocurea sunt teatre ş i o 
mulţ ime de locuri de petrecere. Casele sunt mai 
mari, mai înghesuite ş i mai frumoase; uliţ ile sunt 
pardosite cu piatră ş i ţ inute curat, având fiecare 
dintre ele câte un nume.

5*
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In oraş vezi mulţ i oameni pe strade,. mergând 
încoacj ş i încolo. Aici auzi strigă tul precupeţ ilor 
cari vând lucruri trebuincioase familiilor, tropotul’ 
cailor, scârţ ă itul carelor, sunetul flaş netelor ş i sgo- 
moţ ul ce-1 fac deosebiţ ii meseriaş i; dincolo vezi o 
mulţ ime de soldaţ i, trecând în ş iruri; mai încolo 
copii cari merg gră biţ i spre ş coală . Ş i câte nu mai 
vezi prin oraş e!

85. La târg.
;

Pe drum trec mereu care încă rcate. Negustori 
de tot felul vin pe urma carelor. Toţ i se opresc în 
poiana de lângă biserică . Acolo se ţ ine bâlciul sau 
târgul.

Tincuţ a ş i Ionel privesc pe drum dela fereastră 
ş i numă ră carele. Cum ar mai alerga ş i ei să vază 
cum întind negustorii pră vă liile, cum aş ează marfa 
Dar mama lor nu-i lasă :

— „Azi nu se poate, că am treabă cu voi să 
vă spă l ş i să vă fac curaţ i ş i frumoş i. Mâine 

merge împreună ş i am să vă plimb prin tot bâlciul."
Tincuţ a ş i Ionel se culcară mai de vreme în 

seara aceea, ca să se scoale a douazî mai de 
dimineaţ ă .

Cum se lumină de ziuă amândoi copiii aler
gară la mama lor:

— „Gâci, la ce-am venit?"
— „Vă e foame poate; aş â până în ziuă ?"
— „Nu! hai la târg!“
— „Dar ce să faceţ i acolo d’acum ş i până di- 

seară ? Lasă întâiu să mâncă m de prânz ş i apoi e 
destulă vreme!"

Copiii plecară nemulţ umiţ i.
în sfârş it veni ş i prânzul ş i mâncară . Ionel zise iar:

vom
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— „Mamă , ş tii ce ne-ai spus!"
— „Bine, dar duceţ i-vă în gră dină ş i spuneţ i ş i

* tată lui vostru".
Copiii alergară în gră dină :
— „La târg cu mama! La târg!"
Tată l: „Ş i ce să faceţ i voi acolo?"
Tincuta: „Să vedem fel de fel de lucruri frumoase".
Ionel: „Să cumpă ră m fel de fel de lucruri fru

moase".
Tată l: „Trebuie să aveţ i parale multe de mer

geţ i aş a cu curaj".
Tincuta: „Nu tată ! Eu n’am. nici un ban".
Ionel': „Nici eu! Dar poate ne dai dumneata".
Tată l: „Numai să fiţ i cuminte; uite ţ ie Tincuţ o, 

îţ i dau zece fileri".
Tincuta: „Dar Iui Ionel nu-i dai?"
Tată l: „Ionel e mic; ce să facă el cu banii?"
Tincuta: „Nu, tată , nu e aş â mic când se ri

dică în vârful degetelor e mai cât mine de înalt".
Ionel: „Da, tată : Uite, când mă ridic în vârful 

degetelor sunt tot cât Tincuţ a de înalt".
Tată l: „Dacă e aş â, ţ ine zece fileri'"
Sosiră ş i în bâlciu. Acolo eră înghesuială mare, 

că ci venise lume după lume. Ce de pră vă lii întinse 
erau!... Negustorii strigau ş i se tocmeau în gura 
mare, unii chemau lumea, alţ ii îş i lă udau marfa ţ i
pând cât puteau, alţ ii mă surau cu metru, fluierau, 
îndemnau lumea să cumpere; nu se înţ elegeâ nimic.

Cea d’întâiu pră vă lie eră cu ghete; lângă ea 
una cu cuţ ite ş i oale; apoi una cu bumbac, cu 
stambă vopsită , cu basmale, alta cu lumână ri, altele 
Cu turte dulci... Mai departe vă zură o pră vă lie nu
mai cu pă puş i, cu jucă rii ş i cu animale mici vop
site frumos: boi, cai, oi, pă să ri, ş oareci, toate pen
tru copii. Tincuţ a ş i Ionel se opriră mult acolo să '

:
1
!
?

!
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se uite la acele lucruri minunate. Vă zură acolo 
elefant de lemn, cu nasul lung ş i încârligat, o mai
muţ ă cu patru mâni, o că milă ş i cine le mai ţ ine 
minte? Pă cat că nu luase ş i pe sorioara lor Miţ a 
ca să vadă jucă riile ş i pă puş ile!

— Dar tot e bine, se gândi Tincuta, că am 
parale să cumpă r pă puş a aceia mare si’ frumoasă 
ş i s’o duc Miţ ii. Ea se apropie de femeia care 
vindeâ ş i întrebă :

„Vrei să -mi vinzi mie pă puş a aia mare, cu 
rochia verde?"

un

>

„Da, fetiţ o, ră spunse femeia; că m să nu ţ i-o 
vânz, dacă ai parale?"

— „Da, am zece fileri, uite-i ici! “
Femeia începu
— „Numai cu atâta

să râză ş i zise:
nu putem face târg, dră

guţ ă ! Pă puş a aceia e scumpă : costă opt coroanei 
Dar uite, cu zece fileri poţ i să cumperi raţ a asta: 
când o^ strângi în mână face: mac! mac!... 
asta, când o apeş i pe spinare face: beeeee! 
cutia asta cu muzică , ori cornul ă sta când sufli pe 
el face ta-ra-ta-ra-tara“ .

Tincuţ a se uită , se uită mult, ş i nu ş tia 
cumpere, până nu veni mamă -sa care ş ezuse de 
vorbă cu o femeie. Mama îi zise: mai bine cumpă ră 
pentru Miţ a omul ă la de lemn, care joacă în mâini 
ş i din picioare, când tragi de aţ ă . Ş tii că a mai 
avut unul tot aş a ş i toată ziua se jucâ cu el, până 
l-a pierdut pe drum. Tincuţ a aş â fă cu.

Ionel cumpă ră un fluier, un biciu ş i turte dulci 
pe cari le mă nâncă cu Tincuţ a ş i opri ş i Miţ ii

v - ori oiţ a
ori

i
V

I ce se
'r
*

i
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86. Corpul omenesc. j\
Privind corpul Membre. adS

principale ş i anume: cap
maniCa^lPeCi?oatutd ş i este aş ezat deasupra trun-

chiuluiPartea deasupra a capului se numeş te creş tet,

ZhrTspră ncene/eŢ genp.«asiduu nă rile gura 

cu buzele cu dinţ ii ş i cu limba. Mai in josi este 
bă rbia iar de amândouă laturile capului sunt urechile. 

înlă untru capului sunt adă postiţ i creeru omului,
iar în creen se află mintea.

Capul se leagă de trunchiu prin gat.
Trunchiul este partea cea mai mare a corpului. 

La trunchiu vedem: sus umerii, în partea dinam e 
pieptul ş i pântecele, în partea dinapoi spatele ş i ş a- 
‘ ' partea dreaptă ş i stânga coastele ş i ş ol-lele, iar în 
durile.

în partea stângă a pieptului simţ im inimâ  bă
tând De amândouă pă rţ ile pieptului sunt plumâmle, 
cu ajutorul că ror ră suflă m. Prin plumâm se prime
neş te aerul din trupul nostru. în pântece se afla 
stomacul si matele. Aici se preface în sânge mân
carea, dând astfel puteri noi corpului nostru.

Sus, de o parte ş i de alta a trunchiului, sunt 
braţ ele, 'iar în partea ’din jos picioarele. La braţ e 
vedem: cotul ş i mâna cu cele cinci degete.
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. Corpul este 
ae rnilioane de 
coară din 

riile stricate.

în apă că ^duţ ă ^fir*^rî îTad“6S' Iama ne spă‘  

La scaldă mergem încet să nu a pa./ece» de râu.
n“ stă m pe loc, ci facem miş care In scaldă 
cam bine corpul ne îmhXfŞ/ Dupa sca,dă fre- 

Pârul trebuirplS"1, ™ f ?' plimbare, 
o să ptă mână îl spă lă m m a ” f zi’ iar tot ia
buie *f'Vi  KUratite de »S4^a'de"s8ub"lere'

Corpul trebuie ţ inut curat 'si bine imbrL

P usmor nVeCe,a'a ? r*  aleSi'de 
uş or ne putem îmbolnă vi.

genuri chiu, pulpă > //?/̂

gă urite numite ^oii p 6̂ 6 • ciuruită
C-P ln formă de a^bu/i

lă m

Să -I 

altcum că ci

87. Vă zul.

Toate din lumea aceasta le vedem 
Ochii sunt rotunzi

cu ochii.
ca niş te globurele. Ei sunt aş e

zaţ i în orbitele feţ ii. Ochii sunt apă raţ i de oasele 
din jurul lor ş i de pleoapele ce se închid deasupra 
lor. Din pleoape cresc niş te periş ori, ce se numesc 
gene. Genele îmoreună cu sprâncenele apă ră ochii 
de sudoare, praf ş i de lumină izbitoare.

Unii oameni vă d bine lucrurile fie cât de mici
ş i de depă rtate, despre aceia zicem că au vedere 
ageră . Alţ ii nu vă d lucrurile decât numai când Ie 

apropie de ochi; aceş tia sunt miopi.
Oamenii bă trâni, din contră , ca să poată vedea 

depă rtează lucrurile dela ochi; aceş tia se zic presbiţ i. 
Miopii ş i presbiţ ii având vedere slabă poartă ochelaii.
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vă d deloc, se numesc orbi. 
vă d pă rinţ ii ş i fraţ ii lor;

Oamenii cari nu 

Orbii nu vă d lumea, nu
ei sunt cei mai nefericiţ i în asta lume. v

Fiind deci vederea avuţ ia cea mai scumpa, tre
buie să grijim de ochii noş tri: Să ne spă lă rn în toata 
dimineaţ a ş i chiar ş i peste zi, ochii cu apa^curata 

spă lă m îndată după sculare, că ci fund 

ochii încă înfierbântaţ i, uş or se bolnă vesc de roş eaja. 
Să ne ferim a ne uită la lumină prea mare, de pilda 
la soare ori la lampă . Când cetim sau scriem, sa 
nu stă m cu ochii prea aproape de carte ş i caiet 
Nu este bine să cetim la lumina prea mare, ori 1 
amurgul serii. Să nu ne lovim peste ochi, sa-i pă
zim de praf ş i de murdă rie.

i
Idar să nu ne

::

i
j

:•
\

88. Auzul.

Privind urechile cu luare aminte, vom deosebi |
3a fiecare ureche: partea din afara, care aduna u - 
dele sunetului ş i care se numeş te schoica urechii ş i 
narL care se întinde înlă untru ş i că reia it zicem 

^canalul auzului. în canalul auzului se afla o materie 
cleioasă care împiedecă insectele ş i praful de a in r 
în urechi.

i

' 1.

:

oamenilor, glasul ani-Cu urechile auzim vocea 
matelor ş i alte sunete. Urechile sunt organele auzu
lui Când vorbesc tare mai mulţ i oameni la un loc, 
se face gă lă gie. Pe strade ş i în piaţ ă se audesgo- 
— cf] fac tră surile ş i oarrrenii «Hm»., an

rră d,iVş i:ruaSe,ri,3sr =te 

urechi cu lucrul i ascuţ ite; K
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89. Dumnezeu veghiază .

Ş i acum inseamnă -ţ i bine 
Tocmai câte zile sunt,
Chiar de-atâtea ori priveş te 
Dumnezeu din cei la tine, 
Ş i trimite pe pă mânt 
îngerul ce te pă zeş te.

j  •

într’un an sunt multe luni, 
O! dar cât de multe zile! 
Ş tii tu, câte sunt, copile ? 
Numă ră, ş i atunci uş or, 
Vei gă si mulţ imea lor.

90. Gustul  ş i mirosul.

îS £ fi fii
Daca mancam varza acrita simţ im că e acră Peli-

sim tim 'SS  fi 3'* 6 C!° Ct0rii  SUnt amare■ Cu lim baadeca^' to '

gura ^ pă Stra gUStU' trebuie să ne Spă lă m
g a după mâncare, sa nu mâncă m lucruri prea

brLSHU prefVec*’ prea Să rate ori prea ardeiate. 
riinr "e a am 111 godina, simţ im mirosul flo
rilor. Ca sa putem mirosi un lucru mai bine îl
apropiem de nas. Cu nasul mirosim. Cu el simţ im 
ca unele lucruri au miros plă cut, altele neplă cut
stricatâ;ndaeSU m’ m ^ ° mâncare este bună 

rosului. Unii

sau
sau

aceea zicem că nasul este organul mi- 
oameni simţ esc chiar ş i cel mai slab -

UneTe animale a? ^ M Al^ însă n’aa miros.
De oildă raîplP T0S CU mult mai fin ca omenii. 
P^u^u?asaua aeIevâneâtS0aŞ te d“Pă "lir0S “™a Stă'

Nasul trebuie ţ inut curat. 
trebuie să avem o batistă cu care 
oa respiră m totdeauna pe nas

Spre  ̂scopul acesta 
1 să ş tergem nasul, 

ca vara să se cureţ e-
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aerul de praf iar iama
de soc, ori

de muş eţ el.

91. Pipă itul. Simţ irile.

pipă it află m deci că unele lucrur, sunt tar,, aspre 

moi ş i netezi. .

se r  ,a,e0,nea
SwLrSTraceairn” pâŞ“nu ne apropiem

le putem simţ i în cinci chipuri: pnn vaz, p 

Pri" ;t°ul auzuIfgustu 1,*miro:sifrd s'i pipă itul se £
Sfm®a iar iclrii,  urechile, limba, nasul ş rprelea

sunt organele simţ irilor.
Cu ajutorul simţ irilor cunoaş tem

. Simţ ul pipă itului

mese
lumea..

92. Vine ploaia.

Vine.ploaia! Las’să vie! 
De ce-i bună ploaia, ş tie 
Iarba arsă din câmpie.

Las să vie!
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Vine ploaia! Bine-mi pare! 
în gră dină am o floare; 
Ploaia mi-o va creş te mare. 

Bine-mi pare!

Vine ploaia! Las’să v/e! 
După ploaie, toate ’nvie 
în gră dină ş i’n câmpie.

Las’să vie!

93. Animalele folositoare câmpului: liliacul, ariciul
cârtiţ a.

oaî'a liidâîană pe™Iu taSrainS UnKm icestea 

H mai sjujesc ş i la hrană , dându-i lapte ş i 
gustoasa. K ?

însă nu numai animalele depe lângă casă si 
pe car, «mu le îngrijeş te, îi sunt folositoare SuS
nfmic ca'*de niSr1 rr pă',eâ că nu sunt buIie de

s r ş *  jss
miloT ş l holdeior.''Aş â G//cî//Sce^urâMa ^vedere*3 ş ] 

înt're beTeecude foarte'îungTş iTega'te
li a ută ri Doa§'îhtfîreA?i 3C0perită Ar, care

■ cuecapSun„S fos" atârn "t °F*'P"'" "^uri întunecoase!

- In os, atârnat cu p c oarele de câte 
3emn, iar cum se înserează , ‘

carne

£
i

:

j

!

■ Ivreun
începe să alerge în toate

i
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pă rţ ile după fluturi, din ouă le că rora ies atâtea omizii 
vă tă mă toare roadelor pomilor ş i câmpului.

Ariciul cel cu trupul acoperit cu ţ epi în loc de 
pă r ş i care se strânge în formă de minge, când e 
atacat ori când aude sgomot, e ş i mai folositor câm
pului. El stârpeş te nu numai insecte, dar ş i viermi, 
melci, gândaci, ba chiar ş i ş oareci. Toată vara, cât 
ţ ine noaptea, el e vână torul ş i pă zitorul cel mai în- 
dă mânâtic pe câmp ş i prin gră dini.

Dar apoi cârtiţ a, cea atât de urâtă la vedere: 
neagră , cu ochii mici ş i cu labele dedinainte scurte 
ş i înarmate cu unghii lungi, cu cari îş i sapă vizui
nile, cât de folositoare e câmpului ! Mii ş i mii de- 
viermi ş i insecte, cari rod ră dă cintle holdelor, ea 
le nimiceş te fă ră să ş tie nimeni. _

Feriti-vă de a aduce vă tă mare acestor animale 
cari ne fac atâta bine ! Mulţ i neş tiutori greş esc când. 
caută să le stârpească . i

Î!

94. Calul. -r

Calul este cel mai mândru ş i mai frumos animal 
de casă . Ţ i-e drag să -l priveş ti ! El are capul Iun- 
aă reL ochii mari ş i viol, urechile cele ascuţ ite le ţ ine. 
ridicate ş i le miş că dincotro vine vreun sgomot de 
aceea ş i aude foarte bine. Botul să u lung, se sfar- 
ş eş te în două nă ri mari ş i deschise. Cu buzele sale 
că rnoase ş i miş că cioase poate prinde bine iarba, iar 
cu dinţ ii să i tă ietori, cari sunt laţ i ş i ascuţ iţ i, o poate 
tă ia cu uş urinţ ă . Mă selele sunt late ş i cu dungi, 
peSt™ . mâc’n» gră unţ ele. Oltul cel lung ş t mco 

voiat este împodobit cu o coama bogata. Pieptul
e lat Trupul'calului e vânjos ş i svelt ş i pare anume
fă cut să tragă la că ruţ ă . Picioarele calului sunt van- 
foase, fungif subţ iri ş i puternice. De aceea el poate

l
' i

)
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să jugă foarte bine. La fiecare picior are câte o co
pită nedespicată , care se potcoveş te. Calul nepotcovit 
merge greu la drum întocmai ca ş i omul neîncă ltat 
Cu copita calul dă lovituri; când se înfurie $i se 
apară când e ată cat. Coada calului e lungă’ ş i stu- 
foasa. Cu ea se apă ră de muş te. Caii se deosebesc 
după coloarea pă rului: un cal e bă lan ori alb, altul e 
roib cu parul roş u, murg cu pă rul cenuş iu. Calul 
cu o pata in frunte se numeş te breaz
rânH ■ lu'/e nutre?te cu fân> Paie’ orz, ovă s ş i iarbă 
Când -e foame ori sete, nechiază ş i bate cu piciorul' 
Calul trage carufa ş i duce pe că lă reţ . DinP fire e

V'°.m ?‘ deŞtePt- EI umblă ş i noap- 
tea in intunerec pe locurile lui cunoscute fă ră să
ratacească . Nu se dă îndă ră t delanici o premHdie

âtZSW  ̂/ă Ztb0iU trece înnoTJ ’i duen oas înainr, 8 6 f"Să ceva ră u> nu ™i face
nici un paş înainte, sare ş i o rupe la fugă Sunt si
5StiîYS arUT8C cî ^5
noaş îem. Sa ne ,enm de cali Pe «rl nu-i cu-

l: !

|î
IiifiI■ r ;

| I

I ape
:

m

i;
i! Calul este foarte folositor. El trage la că ruţ ă

c a se fa“cetnPceSl,°” tCfare'T)i" Plel<* “ '«'nitâbft 
se lacVrrlJ h .,l,a.lmn.te ? Din pă ruit cozii
ral Iui se umplu SeTele^e’’nT'Dii,“ '"'o C“ pi~ 
pieptene. Calul bine'"  eZ’LTf 

mos ş i mândru animal domestic Dară

y
ii
li

•!1
:;i

nu
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95. Pastile.

Prin pomi e ciripit ş i cânt, 
Vă zduha-i plin de-un roş u soare 
Ş i să lcile în albă floare. ^
E pace ’n cer ş i pe pă mânt! 
Rusuflul*) cald al primă verii 

Adus-a zilele ’nvierii.

Ş i cât e de frumos în sat! 
Creş tinii vin tă cuţ i din vale 
Ş i doi de se ’ntâlnesc în cale 
îş i zic: Cristos a înviat!
Ş i râde-atâta să rbă toare
Din chipul lor cel ars de soare!

Biserica pe deal mai sus 
E plină astă zi de lumină ,
Că ’ntreaga lume este plină 

De-acelaş gând din cer adus: 
în fapta noastră ne e soartea

— nu moartea!Si vieată este tot, • *

Pe deal se sue ’ncetiş or 
Neveste tinere ş i fete,
Bă trâni cu iarna vieţ ii ’n plete, 
Ş i ’ncet în urma tuturor 
Vezi ş ovă ind câte-o bă trână 
Cu micul ei nepot de mână .

•) Ră suflul — suflarea.



:

I 80
i
i
I: 96. Mă rul.

Mă rul este un pom mare ş i frumos. El creş te 
mai prin toate gră dinile. Dacă scoatem un mă r din 
pă mânt ş i-l privim cu luare aminte, vedem că are 
în partea din jos o ră dă cină mare ş i ră muroasă 
care să ră spândeş te adânc în pă mânt. Din ră dă cina 
mă rului creş te trunchiul cel gros, lemnos ş i înalt 

e acoperit cu coajă groasă ş i cră pată de co
loare cenuş ie'. Dacă tă iem trunchiul de-a curmeziş 
vedem deasupra: scoarţ a, sub ea coaja si lemnul 
iar la mijloc mă duva. ' ’

! t

care!•; .

• în partea deasupra trunchiul 
ş i ramuri, cari formează împreună 
ş i rotată .

K
are mai multe cră ci 

o coroană mare

Primă varacresc pe ramuri mugurii din cari ies 
frunzele ş > florile. Frunzele, cari funt de coloare 
verde mchisa, sunt °vale, pe jos pă roase, lungueţ e 
Fînrîip6' ?â in1, ^rin aPriii e mă rul înfloreş te.
frumoş i ci T albe/5ietice ?' au miros plă cut. Ce 
™ ' 8 ‘ merii înfloriţ i! Dacă privim cu luare
care e verrifT ve(?em ca ea are: calice sau potir, 
meco retni ’ • n Ice sunt 5 foiţ e Jate, cari se nu- i
staminp/p }.ormtaz& corola. între petale sunt
tuScl P,Sl1" CU 0varele lor- Di« fori se fac 

tin urtim ^rtUSit0aSe‘ Merele sunt rontunjoare ş i pu- 
EÎe srm /‘at lat COadă cât Ia Partea ceialaltă . 

că reia se nfiă T'*6 CU ° 50aJa subţ ire, de desuptul 
acriş or în miii ° P'62- car!10s> de un gust dulce 
merele'sunt J °Ci' rnarului sunt seminţ ele. Când 
roş cate Memi serninîele devin negricioase sau ş i Suic?e r , C«aPte/uai foarte să nă toase. Fierte
e bună pentru stoma 3̂” ° mâncare gustoasă- care

.

»î:

i

I

{

li :!
1

i
\it

i
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i
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97. Vaca.

Vaca este cel mai folositor animal de casă . 

Capul ei e colţ uros, fruntea lată ş i împodobită cu 

2 coarne, cu cari se apă ră . Ochii, urechile ş . gura 
ei sunt mari. Botul e golaş . Gura e lată . In gura 

are la falca din jos numai dinţ i tă ietori ş i mă sele, 

iar deasupra nu are dinţ i tă ietori, ci numai gingei 
vârtoş i. Limba e lungă ş i aspră , de aceea prinde cu 

uş urinţ ă nutreţ ul. Gâtul e scurt, gros ş i puternic, 
având 'în partea de jos o bă rbie. Picioarele e> sunt 
scurte, dar puternice, având unghia despicata in doua.
La coadă are pă r lung ş i stufos, cu care se apara 
de muş te. Vaca după ce s’a să turat, ragaind arunca . 
nutreţ ul iară ş îirgură , unde îl macină a doua ora,, 
adecă ÎI rumegă ; de aceea se numeş te animal ru

megă tor.
Ea este un animal blând, ră bdă tor, liniş tit ş i 

domol. Vaca fată la an câte un viţ el, care îl nutreş te 
- cu laptele ei. Vitele cornute sunt cele mai folositoare

animale. Ele trag la plug ş i ia car. Vaca ne >aP > 
face : smântână , branza ş i unt. Carnea

vitelor cornute e gustoasă ş i nutritoare. Din piele se 
fac încă lţ ă minte, din coarne pieptene, plasele ş i nas urr, 

face să pun ş i lumini.

din care se

din să u se

98. Vulpea.
Vulpea este un animal ră pitor din neamul că - 

nplni dar e ceva mai mică decât acesta.
Privindu-o mai de aproape, vedem eă avem de 

a tace cu un animal de prad». Ea are cap nuc, bot

Vuia. Cetire 3.
6j
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ascufit ş i o gură largă în care are atât la falca de
asupra cât ş i Ia cea din jos câte 4 colţ i ascuţ iţ i. 

Cu aceş tia apucă ş i sfâş ie prada. Ochii vulpii sunt 
lucitori ş i sticlesc la întunerec ca două lumini ; cu 

ei vede ş i noaptea, când de regulă pleacă la vânat. 
Urechile îi sunt mici, coada e lungă ş i stufoasă . 

Trupul vulpii e subţ irel ş i mlă dios ; de aceea vulpea

;

i

!

!

!

' WHKBEr'

4o
se poate furiş a cu uş urinţ a Picioarele ei suît sprin
tene ş i vânjoase, aş a că fiind urmă rită o ia ia să 
nă toasă încât nici câinii nu o mai ajung.

Pă rul ei este neted, moale ş i de coloare roş cată 
i pe pântece, vârful coadei ş i împrejurul botu

lui este alb. Vulpea este vestită 
La vânat umblă

> numai j:
|i pentru viclenia ei. 

numai noaptea ş i având miros 
miroasă din depă rtare orice animal. Ca. să

fi;

fin,f;
i

I i
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audă alte animale, se târâie pe foaie;nu o
astfel prinde ea ş i iepurile durmind. Pasă rile le . 
prinde cu vicleş ug. Se întinde cu picioarele pe 

pă mânt ca ş i când ar fi moartă , ş i când se 
apropie vre-o pasă re, odată se aruncă asupra ei. Ea 

îş i face gă uri sub stânci, cu mai multe ieş iri, aş a, 

că dacă e atacată de vre-un duş man, îş i duce puii 
în altă parte. Ea este o mamă iubitoare, îş i îngri
jeş te bine puii cu melci ş i ş oareci tineri.

99. Vulpea în livadă .

O vulpe a Intrat odată 
Flă mândă în livadă .

Ş i vă zând poamele frumoase, coapte bine, . 
S’a bucurat prea mult în sine.
Dar bucuria ei a fost în mâni stră ine,
Că poamele pe crengi cam sus erau 
Ş i nu se scuturau.
Umblând ea în ză dar, mai bine de un ceas, 
A zis acestea că tră poame f 

„Cum Vani gă sit aş ă vă las,
Mă car că la privit vă ară taţ i prea bune; 
Dar vezi, în loc să folosiţ i,
Voi dinţ ii stră peziţ i.“ A. Donici.

100. Cucul.

Iubite Aurel!

De 3 să ptă mâni sunt la unchiul meu, care are 

! întinse. Toată ziua sunt în pâ-pe moş ia sa pă duri
6*
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dure. Pă durarul mi-a vorbit mult despre pă să rile 

pă durii. Ce minunat mi-a descris cucul.
Cucul e ceva mai mare decât un porumb. El 

vine la noi când s’a încheiat înverzirea codrilor, 
adecă pe la sfârş itul lui aprilie ş i prin august se 
duce împreună cu celelalte pă să ri că lă toare în ţ ă rile 
calde de miază zi. Fiind din fire spâ/ios numai rar 

-îl putem vedeă în haina sa cenuş ie, pe pântece cu 

dungi cafenii; aş â că seamă nă mult cu crengile 
arborilor. Având aripi ş i coadă lungă , poate sbură 
de minune. Pe pă mânt se coboară foarte rar, că ci 

având picioare scurte nu poate umblă bine. Ciocul 
să u e scurt ş i puţ in încovoiat. El se nutreş te mai 
ales cu omizi. Fiindcă omizile conţ in puţ ine materii 
nutritoare, de aceea cucului îi'trebuie multe până 
să se sature. Cucul este deci o pasă re foarte folo
sitoare, fiindcă el nimiceş te omizile; cari sunt cei 
mai mari duş mani ai pă durilor.

Cucul nu-ş i cloceş te singur oauă le; Femeiuş că 

caută încă de timpuriu cuiburi de pasă ri mai mici, 
cum e pitulicea, codobâţ a ş . a. ş i oauă pe furiş 

câte un ou. Când ies puii, cel de cuc fiind mai 
mă nâncă mai mult. Crescând mai mare

i

i

i
f

mare 
ca să aibă

destulă mâncare, delatură din cuib pe fraţ ii vitregi 
ş i astfel cucul ră mâne singur. Pă rinţ ii 

- cu toate acestea — îl cresc până ce poate sbură .
să i vitregii

>

Te salută

prietenul:
Cornel.
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101. Barza sau Cocostârcul.

Primă vara vedem pe câmpie o pasă re albă , mai 
înaltă ca o curcă ; este barza sau cocostârcul. Ea 

este înaltă aproape de un metru. Cu picioarele ei 
lungi, îmbră cate într’o piele roş ie, se potriveş te de 

minune grumazul ei cel lung ş i încovoiat. Cu aripile 

sale negre, se potrivesc bine penele cele albe de pe 

corp ş i gât. La picioare are patru degete, cari sunt 
împreunate cu o piele, de aceea barza umblă cu 

înlesnire prin ţ inuturile mocirloase, unde îş i caută 
nutremânt : broaş te, ş erpi, viermi, ş oareci, gândaci - 
ş i tot felul de broaş te vă tă mă toare. Deci barza este 
o pasă re folositoare. în sburat e un mă estru ne
întrecut. Ea sboară lin, parcă alunecă prin aer, ţ i
nând gâtul ş i picioarele întinse. Când doarme, ţ ine . 
ciocul ascuns în pene ş i stă într’un picior. Berzele 
sunt pasă ri blânde ş i tră iesc aproape de casele noastre.
E credinţ a în popor, că unde-ş i face barza, cuibul,, 
acolo e noroc la casă . Cuibul ş i-l face pe coperiş ul 

caselor. Ouă câte 2 sau 3 ouă , pe cari le cloceş te 
atât femeiuş că , cât ş i bă rbă tuş ul.

Berzele sunt pasă ri că lă toare. Ele sunt la noi 
primă vara ş i vara ; iar toamna — prin august — 

pleacă în ţ ă rile calde de miază zi. Barza îş i iubeş te 
puii. Niciodată nu’ş i lasă cuibiţ l singur, când. are 
ouă sau pui mici. Totdeauna unul din pă rinţ i ră 
mâne cu puii, cât timp celalalt se duce după mân- 

Când sunt mari îi învaţ ă să sboare ş i să bată

"
■

I
1

î
■

;

i
S

:
I
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care 
cu ciocul.
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102. Cum să ş tiu ajuta pasă rile.
1. Un stol de porumbei ieş iră la plimbare. Din 

marginea pă durei îi pândeau trei ulii vră jmaş i.
Porumbeii s'au rotit de câteva ori în aer. Când 

să se îndrepte spre pă dure, se pomenesc cu duş manii 
în faţ ă .

I Porumbeii o iau Ia fugă nebuneş te. Uliii  se re-
I ped după ei. Porumbeii se ţ in la început toţ i gră

madă la un loc. DintEodată’ un uliu se repede ca 
să geata ş i rupe doi porumbei din gră madă . Erau un 
bă rbă tuş ş i,o femeiuş că . Bieţ ii porumbei despă rţ iţ i 
de ceilalţ i se ră sucesc ş i se svârcolesc prin aer. 
Uliii după ei.

iPorumbeii zdrobiţ i de oboseală abiâ 'ş i mai 
miş că aripile. Uliii  se aruncă asupra lor ş i-i apucă 
pe amândoi. Porumbeii ţ ipă , dar nu de durerea lor, 
ci de jale după cei doi puiş ori golaş i, pe cari i-au 
lă sat în cuib.

2. Puiş orii aş teaptă ş i piue flă mânzi, dar pă 
rinţ ii lor nu se mai întorc.

E seară . Afară e ră coare ş i liniş te. în cuiburi 
puiş orii stau ghemuiţ i sub aripile calde ale mamei 
lor. Numai cei doi golaş i orfani tremură singuri în 
culcuş ul lor rece.

Dar ce s’aude dintr’odată în liniş tea nopţ ii ?
E un fâlfâit de aripi. Din cuibul vecin a ieş it ’ un 
porumbel: Porumbelul se aş ează întâiu pe streş ină .

' Apoi se lasă frumuş el pe cuibul cel pustiu. Aici îş i i 
întinde aripele peste cei doi puiş ori orfani. îi încă l
zeş te ş i-i mângâie, iar mititeii îi mulţ umesc piuind  
subţ irel.

j

I
î • •

A doua zi des de dimineaţ ă se pornesc porumbeii 
din cuiburi după hrană . Când se întorc, se abat pe la 

cuibul orfanilor ş i le dă ş i lor, să piş te din ce-au 
adus.

■
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Golă ş eii nu mai sunt acurn orfani. Au ş i ei 
hrană ş i peste noapte că ldură . în fiecare seară vine 
câte-un porumbel ş i ’ i ocroteş te de frig.

Câtă dragoste e între pă să ri! Cum se ş tiu ajută !
Ş i încurând puiş orii ră maş i' orfani "s’au fă cut 

mă riş ori. Acum îş i pot că ută ei singuri hrană .

103. Istoria unui spic de grâu.

Când iai în mână un bob de grâu, nici nu-ţ i 
trece prin minte, că acesta e ceva viu. De-1 pui la 
ureche n’auzi nimic; îl pui pe masă nu se miş că . Nu 
e nici cald nici rece ş i cu toate aceste e plin de 

vieaţ ă .
In gră untele acesta mic se ascunde un paiu 

mare cu frunze si cu spice, deş i ochiul omenesc 
nu-1 vede! Nici în oul de pasă re nu vezi nici pene 
nici aripi, nici cioc, nici picioare, ş i cu toate acestea 
în el stă ascunsă o pasă re întreagă !

Să mânţ a de grâu e ş i ea un fel de ou, jre 
care-1 cloceş te pă mântul. Colţ ul ce se gă seş te în- 
tr’ânsa, e bine pă zit. Ca ş i oul, să mânţ a e învă lită 
pe dinafară cu o coaje tare. Sub această coajă se 
află o peliţ ă mai subţ ire. v

Aruncată în pă mânt să mânţ a e pă trunsa de 

umezeală ş i de că ldură ş i coaja
Colţ ul se deş teaptă din somn ş i începe a suge 

hrană albă ş i lă ptoasă , ce-1 înconjoară . Prinde puteri 
ş i se pune pe lucru: sparge înveliş ul, care-1 ţ inea 
încă tuş at ş i scoate afară doi colţ iş ori, ră dă cină ş i 
tulpiniţ a.

}

'

!

1

se moaie.

4

Ră dă cina se îndreaptă în jos în pă mânt să 
caute hrana, pe care o suge cu firiş oarele ce cresc 
dintr’ânsa. Tulpiniţ a se ridică în sus ş i iese afara 
la aer ş i la lumină .
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!
Pe când ră dă cina se ră mureş te ş i se întinde 

în pă mânt, ţ ulpiniţ a creş te ş i se preface în paiu cu 
frunze. Lumina ş i că ldura soarelui fac mustul pai ului 
aş â de dulce ş i hră nitor, că vitele mă nâncă cu 
nesaţ grâul verde.

A DuPă pufln timp grâul dă în spic. Acesta e 
înfă ş urat de o frunză lungă ş i fă ră coadă , ca toate 
frunzele grâului.

;

!•

w Ce minunată fă ptură e un spic de grâu! El e 
alcă tuit din mai multe spiculeţ e prinse câte două 
tata in faţ ă , de codita, ce le poartă pe toate. Fie
care spiculeţ e o floare, ce cu vremea leagă ş i se 
preface in bob de grâu. Din grâu a ieş it tot grâu; 
dar^dintr un singur bob munca omenească , bine
cuvântata de Dumnezeu, a scos însutit!

t

i

l
i
\

104. Ariciul.

într’o zi prin gră dină . Deodată0 ePsTopTpe lo'cfj 

începu sa cheme pe Mitică , frate-să u mai mare:
— „Nene! nene! uite colea, ce minge mare 

neagra ş i cu ţ epi! Cine o fi aruncat-o la noi? 
Mitică se

:

!

i
î

apropie; se uită ş i zise:.
/ ,Nu î minge, puiule! E un dobitoc viu: Vezi în 

aridul ^ ° ^ ghimpi pe toată sP>narea. E un
i
1

„Ş tii tu ce face’ el cu ghimpii? Când simte
3:  ̂ se face gîrem; se strige
cocoloş . Atunci nimenea nu poate să -l apuce nici 
cu mana mc, cu botul. Astfel se apă ră el d/duş mam

„Ariciul  e mic ş i burduş it ca un purcelaş -are 
botiş or ascuţ it; niş te ochiş ori foarte vii; Vş îe

ii

un
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urechiuş e mici de tot ş i patru lă buţ e scurticele. Ei 
umblă iute prin pă duri ş i prin gră dini; îi place să 
roază poame ş i seminţ e. Când gă seş te ouă în cui
buri, el le sparge ş i le soarbe ; iar când se pogoară 
prin gropi ş i prin pivniţ e, el ucide ş erpi, ş i ş oareci; 
ş i îi mă nâncă .

105. Budapest.

Budapest e capitala patriei noastre. Are o si
tuaţ ie (loc) atât de minunată , încât îi uimeş te ş i pe 
stră ini prin frumseţ a sa. Ea.se estinde pe amândouă 
malurile Dună rii. în dreapta, pe partea coli.noasă , 
e Buda ; în stânga pe ş es e Pest-a. Pe culmea
dealului Vârhegy veghiază mă reţ ul palat regal. Lângă 
el se ridică dealul Gellert, de pe care privind ţ i se 
desfă tează ochiul în nemă rginita Câmpie a Ungariei 
(Alfoid). Peste Duna (Dună re) duc cinci poduri, iar '• 
•dealungul amânduori ţ ă rmuri sunt înş iruite jnumai

palate. în mij
locul fluviului * 
se ridică mân
dră ca o ade- 

■ Mmk: - vă rată gră dină
JSSI, . din poveş ti, in-
frftfeÂ  sulaMargareta.

&0L. i ! Câtu-i ziulica
•• de lungă mi- 

ş ună pe Dună re 
încoace ş i m- .

pplf ti
Dar încă dacă

L pnvun Buda-
pesta seara. Ce

î

•!

i
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vedere minunată ! Felinarele de pe ţ ă rmuri se con
topesc cu cele de pe pod, ş i frângân’du-se ’n oglinda, 
întunecată a Dună rii, apar îndoite. Iar felinarele de pe 
dealurile din Buda par niş te stele somnoroase.

Cu mult mai mă reaţ ă e Budapest-a privindu-O’ 
de pe coasta de ră să rit a dealului Svâb. Dealuri ş i: 
livezi verzi încunjură oraş ul. Dintre marea de edificii 
se ridică falnică biserica Sf. Ş tefan ; ce par’că dom
neş te întreaga întindere.

Dar nu numai pentru situaţ ia sa e renumită 
Budapest-a. Are o mulţ ime de aş eză minte publice, 
ca ş coale cari de cari mai frumoase ş i alte societă ţ i 
de ş tiinţ ă , apoi spitale, muzee, biserici ş i alte multe- 
edificii publice, cari servesc parte pentru binele ora
ş ului, parte pentru binele ţ ă rii întregi. în timpul din 
urmă s’a edificat bazilica Sf. Ş tefan.

Tot  ̂ce are Budapest-a azi, are numai de 40 
încoaci. în ră stimpul ă sta a ajuns oraş pu

ternic, avut ş i maghiar. E într’adevă r de admira't în
florirea asta atât de 
grabnică .

Pe bulevardele (stră
zile) ei ş erpuesc neîn
cetat tranvaie electrice, 
Pretutindene e fierbere.. 
Cea mai frumoasă stradă 
e calea Andrâssy dreaptă 
ş i lungă de 3‘/2 km. 
Duce deadră ptul în gră
dina „Vârosliget".Tram
vaie înză dar am că ută 
aici, că ci nu se vă d. 
Umblă pe sub pă mânt,, 
ca într’un tunel. Nicâiri 
nu afli pă reche zidirii ' 
acesteia.
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Tot pe atât de mă reţ e ş i palatul regal din Buda,. 
apoi renovata biserică a lui Matia, care e de o mă reţ ie 
deosebită . Pe pieţ e pretutindeni veghiază statui de 
ale oamenilor de seamă . Edificiile vechi dispar 
zi de zi, ca altele noi, frumoase ş i ’ncă pă toare 
să le ia locul. în locul pieţ elor'vechi azi sunt edi- ■ 
ficii mare, hale unde se ţ in târgurile. Trenurile so
sesc ş i pornesc fă ră alinare, iar reţ elele electricelor , 
au ferecat aproape toate drumurile Budapest-ei. E 
frumoasă Budapesta, e o adevă rată mândrie a ţ ă rii.

Ghicituri ş i snoave.

106. Ghicituri.

Zece strâng, patru plâng. (Mulsul vacii)..

Sus bat tobele,
Jos cad negurile.

Am un bordeiu 
Plin de viţ ei:
Pân nu spargi bordeiul
Nu se vă d viţ eii. (Dovleacul).

(Mă cinatul)..

Raş ca, praş ca,
S’ar sui la cer,
Dar n’are scară .

Trece moş ul peste gard 

Ş i ră mâne spânzurat. (Bostanul).

(Fasolea)..



92

H 107. Ţ iganul ş i ceapa.

Un ţ igan odată a intrat să fure,
■ Când iată stă pânul în mâni c'o secure!
— „Ce cauţ i Ţ igane11, îi zice, „ ’n gră dină?“
— „M ’a aruncat vântul. Nu sunt eu de vinâ“ .
— „  Te-a aruncat vântul ?
„Dar  ce caută ghiara-ţ i înfiptă în ceapă ?

„M ’apucai de dânsa, să nu mă ia vântul
— „De geaba Ţ igane, nu ţ i-ai gă sit sfântul! 
„Dacă e aş â dar, de ce-ţ i umpluş i traista ?“
— „Apoi Românică , vezi asta e asta!“

i
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Cuprinsul materiei.
Anul al treilea.

I. Istorioare morale.

1. împă rate ceresc . . ........................................... . .
2. 0 soră , care se jertfeş te pentru fratele ei mai mic, 

după I. Popeia
3. Hai la ş coală ,*) după Gârbovicean . . . ■
4. O judecată dreaptă , după Gârbovicean . . .
5. Urmă rile beţ iei ş i leneviei, după Gârbovicean . . 3
6. Rugă ciune . ........................... . i .
7. Iubirea de Patrie...............................
8. Vie împă ră ţ ia ta, după Gârbovicean .
9. Calul furat, după P. Dulfu .....

10. Apa care arde, după Cioră nescu . .
11. Zile de toamnă ,*de Gheorghe Coş buc
12. Cum să -ţ i fiu recunoscă tor? după I. Popeia . .. . 8
13. împă ratul Constantin, după I. Popeia
14. Patria . . . .......................................
15. Patria/ de P. Dulfu ........
16. Solomon, după Cioră nescu................
17. Nu te juca cu focul, după Dima—Coş buc .... 11
18. Hoţ ul cel fioros, după P. Dulfu........................
19. Nicu,* de P. Dulfu . ...........................
20. Primirea legii, după G. Stoinescu . ... . .
21. Eu nu pot să mint, după P. Dulfu .....
22. Moş ierul ş i vră biile, după Dima—Coş buc . .

•) Bucă ţ ile însemnate cu steluţ ă sunt poezii.
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23. Bă trânul ş i copiii,* de P. Dulfu...................
24. Ş oarecele ş i broasca, după Al. Odobescu .... 16
25. Să nu-ţ i baţ i joc de să raci, după Coş buc—Dima . 17
26. Fericiţ i sunt ceice cred* de Iulia Haş deu .... 17
27. Credinţ e deş arte, după G. Lazar..................
28. Cinstea ră splă tită , după Coş buc—Dima ... • . 19
29. Urmă rile lă comiei, după P. Dulfu...............
30. Iov, după Cioră nescu..................
31. Rugă ciunea copilului* după Ş craba ....
32. Trimisul iui Dumnezeu, după P. Gârbovicean ... 22
33. Copilul curagios, după Coş buc —Dima . . .
34. Pacea vulpii, după Cioră nescu ......
35. Copilul nesupus, după P. Dulfu...................
36. Dreptate* de I. Heliad Ră dulescu .....
37. Ş oarecele ş i broasca, după Coş buc—Dima .... 26
38. Floarea preţ ioasă , după Ş craba..............................
39. Cocorul înţ elept, după Coş buc—Dima...................

. 40. Steagul, prelucrare după Ed. de Amicis...............
41; Naş terea Domnului nostru Isus Hristos, după Cio

ră nescu . . '......................
42. Moş Cră ciun,* de O., Goga ......................................
43. Cuiul de potcoavă , după P. Dulfu .......
44. Lupul ş i barza, după Coş buc—Dima...................
45. Pă ianjenul ş i melcul*.....................
46. Ursul ş i albinele, după Scraba .........
47. Fuga la Egipt, după Cioră nescu ..............................
48. Nu chinuiţ i animalele, după Ş craba . .. . . . .
49. Vână torul* de Gheorge Coş buc . . . '. . . . . .
50. Bă iatul cinstit, după P. Dulfu ..........
51. Botezul Domnului Isus Hristos, după Coş buc—Dima 37
52. Ispita, după Cioră nescu ...
53. Fetiţ a murdară , după Ş craba
54. Sfaturi înţ elepte,* de Anton Pan
55. Pedeapsa după Ş craba ....
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