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O rugăminte
Calendarul revistei „Ion Creanjă" pe anul
1911 este un rod urzit şi crescut în mijlocul

unei mari bune-voinţe, cu care prietenii
ne înconjoară de trei ani.
Este aşa cum se vede, spre folosinţa rwastră întăi, aşa cum a putut fi în acest an,
când nu ne putem cere osândă pentru pacatul cel mare care ne apasă şi care, cu trei
cuvinte, se cheamă «lipsă de prisosuri».
Ca atare, mustrări nu vom primi. Numai
dragostea curată şi sfaturile ne vor încălzi.
noştrii

ln numele Revistei clon Creangti»
Redactorul ei, T. Pamfile.
·----•-->•~=----
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s ,i 1 ţţ Taerea. 1mpre]UP ;I Sf. Ua1lle :
oe tinut minh.
D 211 ar. Silvestru
•
Ale.x·a ndru
~I
ş 1an 1 859.
L. 3 Pa1. M aI :>. h"ia
. ® Cura se alege Domn al
M 4 Sobor. 70 Apostoli
1 Moldovei.
M 5 Muc. Teopempt
'i1 12 fan. 1877. Lupta de la
v

J 6
V 7

ţţ

_

Botezul Domnului I Smardan.
B
:I 24 lan. 1859. Alexandru
l~n otezat. u Cura se ale{(e Domn şi

ti. Sf. Pr.

v

8 Cuv. Dommca
li al Munteniei.
9 Muc. Polievct.
Rostul treburilor.
L 1O Sf. Grigore
M 11 ţ Cuv. Teodosie
Să îngrijim bine de
M 12 Muc. Tatiana
vite ca să aibă aşter
J 13 Muc. Emil şi Stratonic nut bun şi hrană de
V 14 S. păr. ucişi în Sinai.
îndestulare. Să se cerS 15 Cuv. Pavel şi Ion
ceteze stupii şi sămân
O 16 Ine. lanţ. Sf. Petru
ţurile, ca să nu le striL 17 ţ Cuv. Antonie
ce şoarecii. Să se facă
M 18 ţ Păr. Atanase şi Chirii greble, ţepoae, cozi de
M 191 Cuv. Macarie
!fi sapă şi toporişti de
I J 20 . ţ Cuv. Eftimie
coasă. Să facem tânjăli
V 21 1 C. Ma.xim ~i Neofit
şi să dregem plugul
S 22 j Ap. T1mote1
şi grapa. Să dregem
O 23 J S. Ckment
carele, înoind părţile
L 24 Cuv. Xenia
rele şi putrede. Să înM 25 ţ Sf. Grigore Teologul grijim bine dobitoace1
M 26 ; Cuv. Xenofont
le cari fată.
J
ţ Ad. moaşte. Sf. Ioan
Vrem.e a.
V 28 1 Cuv. Efrem
S 29 \ Ad. moaşte. Sf. Ignat
Nu vă luat1. d~pa caD 30 ! ţţ Sf. Vas. Gr. şi Ioan \ len~a~ele !f1111Cmoase,
L 31 ! Sf. Chirii şi Ion
\ căci l}Imem ~u cunoaş1
te tamele Im O-zeu.
-.f\rl\rl\F Măreşte pe Dumnezeu., cinsteşte-ţi părin
ţii, iubeşte-ţi ţara şi te su.pune legilor.
S

D

271

V
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M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7.
M 8
M 9

.

.

=--,c.
Febr. 1866. C11ja Vodd pleacd din scaun.
12 Febr. 1878. Oştirea
~ noastr:d. întrd biruitoare
fn Vidm.
.
17 Febr. 1878, Oştirea
romanească se fntoarce
din răsboiu.

. ·-

11

Mart. Tnfon
ţţ lntâmp. Domnului
S.~ Simion
şi Ana
.
Cuv. ls1dor
Muc. Agatia
Cuv. Vucol
S. Partenie şi Luca
Rostul treburilor.
M. Teodor, păr. Zallaril
Ingrijim ~ine vitele
Muc. Nechifor
de muncă ş1 de cele
J 10 S. Haralambie
fătate. Se_ t!·~g~ vinul
de pe drojdii, dm care
V 11 Muc. Vlasie
,: facem rachiu. Str:î nS 12 Păr. Meletie
D 13 Păr. Martinian
• g~~1 cre_nguţe di11 po1 m11 aleşi pentru
L 14 Păr. Axenie
altoI1 i~e şi-i. păstrăm în năM 15 Ap. Onisim
M 16 Muc. Pamfile
li s1p. Cand e vremea
J 17 Muc. Teodor Tiran a:. bună, tăem crengile usV 18 Sf. Leon
~'ljJV cate din pomi şi cuS 19 Ap. Arhip.
le?'evm ouăle. omizilor.
D 20 Păr. Leon
Caram gunot pe ogoaL 21 Păr. Timoteiu
re. Se sapă pământul
M 22 Sf. muc. din Evghenia
pentru straturi, da~ă ne
M 23 Muc. Policarp
mgădue. vremea ş1 daJ 24 ţ Afl . cap. Sf. Ion Botez. că pămantul est~ desgheţat. Se cearca seV 25 Păr. Tarasie
minţurile de-s bune.
S 26 Păr. Porfirie
D 27 Păr. Procopie
Vremea.
L 28 J Cuv. Vasile
Nu vă luaţi după ca.1\r'V'\, Cine ajutorii pe lendarele mincinoase,
cel sărac, împrumută pe Dam- . căci ~imeni ~u cunoaşnezeu.
· te tainele lut O-zeu.

I

- Po"!ul se cunoaşte după roade şi omul după fapte.
- On-ce lucru începe-! cu „ Doamne-ajutr'i 11 •
- Temerea de Dumnezeu este începutul infelepdunei.
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M J I Muc. Eudochia
M 2 I Muc. Tcodot.
J 3 I Muc. Eulropitt
V

4 · pY
I

cir.

14 Alartie. Proclamarea Regat11/ui.

..•. „.,"·'"""·' "- „„,

O"' I

„. ·

®I

I

lCI <ISI 111

Oe ţinut minte.
~..J.. Mart 1 .~81,. Deputaţii
ŞI Se11alor11 111alţd ţara
'a cinstea de Regat.
28 Mart 1812 R11şii ne
răpesc Basarabia.

S 51Muc. Co11011
O 6 Sf. 42 de mucenici
L 7 Muc. Efrern
M 8 ! Cuv. Teofifact
;j Rostu~ treburilor.
M 9 ţ Sf. 40 de mucenici I Se strang gunoaele
J 10 Muc. Codrat şi Dionis~ nepu.trede, li se dau
V 11 Păr. Sofronie
I foc, iar cenuşa se îmS 12 Păr. Teofan şi Grigore! pră ştie pe ogoare. St
D t 31Par. Nichifor
curăţă ogoarele de răL 14 ! Păr. Benedict
/ dăcini, 1~et~e şi alt.ele.
M 15 I Muc. Agapie
I se. ~rapa fanaţele ŞI se
I M 16 1Muc. Savin
! strica muşunoaele. Se
J 17 1 Cuv. Alexe
! curăţă pomii şi li se
V 18 I Păr. Ciril
Of~: dă înf~ţişarea ce ':?im.
S 19 1
' Muc. Hrisant
i Se răsadesc pomu ce
D 20 Sf. ucişi în sf. Sava
nu i-am putut răsădi
L 21 I Păr. Iacob
Se începe a11 toamna.
M 22 \ Muc. V~sile.
'! ratul. şi să111ă1:aţul o~M 23 l Muc. N1con
; zulu1, ovăzului ş1 a graJ 24 I Cuv. Zaharia
I ului de. primăvară. Pe
V 25 I ţţ Buna Vestire
: la sfârşitul Junei, se as 26 I Sobor. Arhanghelilor '. ră şi se samănă popuD 27 I Muc. Matrona
' şoii. ln grădina de leL 28 i Păr. llarion
' gume începem a pune
I usturoi, harpacică, ceaM 29 Păr. Marcu
M 30 .1 Păr. Ion
, pă de sămânţă şi toaJ 31 I Muc. Ipatie
i te legumele ce pot su1
I feri răcelile .
.l\r.l\r Cum iţi vei aşterne, aşa vei dormi.
- Dumnezeu iţi dă, dar in traistă 11u-ţi pune.
- Vorbele cele rele strică datinele cele bune.

I

I

!'
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Sărbători

Cf\LEN Df\RU L
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1 S. Maria
2

=

-

·

~: -

Egipteancă

Păr. Tit şi Amfion

®

r1~~ ... . I

.3~:e =·

najionale.

naşterea M.
S. Regelui.
24 Aprilie :;iua CM. S.
Reginei.

7 Aprilie,

3 tt Duminica floriilor !!
De linul minte.
L 4 Păr. Iosif
2 Aprilie 1877, se hotă ·
.
,
M 5 Muc. Agatopol
rdşte _plecarea oştilor la
Ij rdsbo1.
M 6 Păr. Eftichie
:! .z Aprilie 19f"J9 moare
J 7 Cuv. Gheorghe
ji1 Elena, Doamna /uiVodiJ
V 8 Ap. Jrodion
Cura.
s 9 Muc. Eupsihie
1
7 Aprilie r83Q se naşte
M. S Re~e/e Carol .
D 10 tt Sf. Paşti
8 Aprilie 1866, naţiunea
L 11 ţţ Sf. Paşti

D

IM 12 tt

alege Domn pe prinţul
Sf. Paşti
Carol.
IM 13 Muc. Artemon
I 26 Aprilie 1877, se trage
;ntiiia ghiulea din Calafat
J 14 Păr. Martin
asupra 'Vidinu/ui .
V 15 Ap. Aristarh
s 16 Muc. Agapie şi Irina fj Rostul treburilor.
D 17 ţţ Sf. Toma
Se samănă popuşo
L 18 Păr. Jon
iul. Se pun cartofii, inul
M 19 Cuv. Ion
şi cânepa, precum şi
M20 Cuv. Teodor
sfeclele
de nutreţ şi de
Muc.
Ianuarie
J 21
zăhar. Se grapă grâul
V 22 Cuv. Teodor
de toamnă; se sapă, se
s 23 tt Sf. Gheorghe
D 24 Muc. Sava şi tlisaveta leagă şi se hărăgeşte
via. Se altoesc pomii.
L 25 Ap. Marcu
Se plivesc holdele de
M26 Muc. Vasile
~ burueni, se pun fasole
M27 Muc. Simeon
1J şi se
urmează cu luJ 28 Ap. Iason
; crarea în grădina de
V 29 Sf. 9 Mucenici
i legume. Se pun florile.
s 30 Ap. Iacob
/ Se îngrijeşte de albine
.! şi se curăţă stupii des.
"V'V Gospodarul este stâlpul casei; gospodina este
albina casei.
- Şederea-i neavere, lenea-i rugină.
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Apun e

·1,06

8.0~

7

florar
31 zile

==~~~ăt~~ naţi:~~e.- --=1, 8 cllfai alegerea şi
" sosirea î11 ţară a &\1. S.

°'· ;!

D 1 Prof. Eremia
:~): Regelui c;aroţ.
L 2 Aduc. moaşte Sf.Atanasie 10 &\!laz swrea P~ tron
. Ţ'
.
. a M. S. Regel111 Carol,
M 3 M uc. 11noţe1
;i :J'(eatârnarca ţării .
M 4 ] Muc. Pelag1a
1!
J 5 Muc. Irina
.,
De ţinut minte.
V 6 Sf. Jov
,; 1 Mai 1866, adunc':rile
t ·
ii întăresc Domn pe princi .
S 7 I· Sf. A cac111e
11 peh: Carol.
D 8 1 ţ Ap. Ioan
! r Mai 1855, Biserica
L 9 Prof. Isaia
noastră 1111 mai atârnă de
M 10 Ap. Simion
cea greceasr:d.
M 11 Muc. Mochie
8 Mai 1866, Principele
Carol intră î11 ţară.
j 12 Sf. Epifanie
ro Mai 1866, Principele
V 13 Muc. Oliceria
i: Carol se urcă pe tron.
S 14 Muc. Isidor
.1
ro Mai 18n, Românii
D 15 Cuv. Pal!ome
f.':;:i; se declară neatârnaţi de
·: :P:;)ll, Turci
L 16 . Cuv. Teodor
!
10 &\fai 1881 , M. s .
M 17 Ap Andronic
. Negele Carol se încoroM 18 Muc. Teodot
11eară .
J 19 ţţ !nălţarea Domnului
Rostul treb .1
I V 20 Muc. Talaleu
un ?r.
S 21 -Jt Sf. Constantin şi Elena
Se pun fasol:_ ş1 ~~sD 22 Muc. Vasilisc
traveţ1. Se sapa v11le.
L 23 Păr. Mihai
.: Se îngrijeşte de viermii
, de mătasă. Albinele înM 24 Cuv. Simion
I c~p a roi. Se ~urăţă
M 25 ţ Afl. cap. Sf. Ion
J26 Ap. Carp
şt1ubeel.e. Se p~aşeşte
V 27 Muc. Terapont
;·1 popuş~1ul. Se ara pe~.S 28 Muc. Nechita
: tru graul de toamna.
; Se plivesc şi se prăD 29 ţţ Pog. Sf. Duh
L 30 ţţ Sf. Treime
:; ş~s:. legumele din grăM 31 Ap. Enniu
~} cima. ?e c.?seşte luţe1:1 na Se 111gn1cşte de pu1.
-"'\.r'vCine
- - - -intr'a/fâ
- - -lege
- -sarl',
- -nici
· un D11m11fzett nu are·
- Vorbele blânde lecuesc ranele; cele aspre sfarmă
oasele.
·1

I

I'
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M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J9
V 10
S 11
() 12
L 13
M 14
M 15
j 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
j 23
V 24

/~,~~~iut/;J~;t,e.

i
'========l
i
Iustin

Mua.

20
moare
Mihail Cogâlniceanu.
27 Iunie 1878, în sclzim·
bui Basarabiei ni se dă
. Dobrogea.
!

Sf. Nichifor
Muc. Luchilian
Sf. Mitrofan
Muc. Doroteiu
Cuv. Ilarion
Muc. Teodot.
1
Aduc. moaşt. Sf. Teodor;/
11
Sf. Ciril
Muc. Timotei
Ap. Vartolomei
Cuv. Onofrei
Muc. Achilina
Prof. Elizei
~
Prof. Amos
Sf. Tihon şi Tigrie
Muc. Emanai!
Muc. Leontie
Apostolul Iuda
Muc. Metodie
Muc. Julian
Muc. Eusebie
Muc. Agripina

1

1

1

tt

Naşt.

Rostul treburilor.
Se prăşeşte popuşoiul a doua oară; asemenea cartofii şi sfeclele. Se face fânul. Se
prăşeşte şi se pliveşte
via. Se vând gugoşile
vermilor de mătase. Se
prind roii. Se strânge
miete. Se începe seceratul grâului de toamnă, a secărei şi a orzului. Se culeg cireşile şi zarzărele de se
vând. Dacă vremea-i
ploiasă, se face nutreţ
acru. Se pune grijă
deosebită la hrana oilor.

Sf. Ioan Botez.

S 25 Muc. Febronia
l\r.l\r Cine legea 1w
U 26 Păr. David
sfinţeşte, făr-de-Lege se
L 27 Păr. Samson
numeşte.
M 28 Ad. moaşt. Sf. Chirii
- Ochiul lui DumM 29 tt St. Ap. PelPU şi PBU!I
@I nezeu nll; doarme. .
J30 i" Sob. Sf. Apostoli
-Ferice de cet ce
tremură şi au frică de
- - - - - - - - -· a face răul.
- Cele ce sunt cu neputinţă la oameni, la Dum11ezeu sunt cu putinţă.
- Din prisosinţa inimei, griieşte gura.

I
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Sărbători naţionale.

i,,i;, ;h<a A. S. R.

~ -~ "·;,;;;; -~-;;::~ -~~;~i~nj Pri•d:::.:::~~·

S 2 Punerea veş. Sf. Fecioră. 2 fulie 150.;, n!oar~ ŞteD 3 Muc. lachint
fan cel ţv!are ş1 Sfai:i_t-.
1
A d ·
22 lu/1e 1877, Ruş11 in·
L 4 Păr. n re1 .
frânţi, ne cheamd fntr'aM 5 ţ Păr.. Atanasie
jutor peste Dundre,
M 6 P ăr. S1soe
j 7 Păr T orna .
Rostul treburilor.
V 81Muc. Procop1e
Se seceră grânele.
S · 9 Muc. Pangratie
Se începe trieruL Se
D IO Sf. 45 mucenici
face fânul. Se cară la
L 11 Muc. Eufimia
gireadă holdele de pe
M 12 Muc. Proclu
r I câmp ca să nu le aM 13 Sobor Arh. Oavril ~ p11 ce ploile. Albinele
j 14 1 Ap. Achi_18:
se cercetează, să nu
facă căselniţi. Viile se
V 15 Muc. Chmc
S 16 Muc. Antinogen
pot stropi în potriva
D 17
Muc. Marina
manei. Li se poate da
L 18
uc. Ermilian
0 sapă. Se culege ceapa şi usturoiul puse
M 19 Cuv. Macrina
M20 I t t Sf. Prof. Ilie
de vreme. Se culege
j 21 Sf. Simion şi Ion
inul şi cânepa. Se topeşte cânep~ şi inul:
V 22 1 S. Maria Magdalina
S 23 Muc. Trofim şi Teofil I Se meliţă cand nu-1
D 24 1! Muc. Cristina
de lucru. Se cară la
L 25 1 Adorm. Sf. Ana
girezi ori în sto~uri,
M 26 Muc. Ermolae
I recoltele de pe camp.
I
......-,c.M 27 j Muc. Pantelimon
j 28 S. Prohor, Nicanor ® , .l\rl\r Nu ceea ce inV 29 Muc. Calinic
1
,
•
•
S 30 ' S Sila, Silvan
I tră m. gura spur~a pe
D 31 I Sf. Eudochim
om, ci c~ea ce esa din
i
gura llll.

I

t

-_Când te-apuci de treabă, ţine-te .de .e~.
-Nu începe multe, că nu s/â~şeşti nici .una .•
- De cât multe şi rele, mat bine una şi buna.
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5 Aug. Nnşterca A. S.
R. Principele Nicolae.
11 Au: Naşterea A. S.
R . Principele Ferdinand,
A
L
G ·
·.30: ug. uarea n-

L i I Scoaterea sf. Cruci
M 2 ' Ad
t f St f

moaş . s . '• e an
M 3 1. S
Cuv. lsachie
( v1ţe1.
1 4 1 t. 7 tineri din Efes i'
vi 5 1 Muc. Eusignie
::
De ţinut minte.
S, 6 1 ·j„j· Schimbarea la faţă \i: lui~8Af1ha1
.~ug. r6~r
. Moartea
'V1tea;11l.
D 7 11 Muc. Domeţie
/I.
0
A1:1g_us~
r8n.
Cădc·
3
rea Gnv1ţe1.
8 1 Sf. Ernilian
M 9 1 Ap. Matia
li
M'.10 Muc. Laurenţiu
Rostul treburilor.
J 11 Muc. Euplu
Se ară pentru grâul
Vj12 Muc. Fotie
de toamnă. De pe la
S113 Cuv. Maxim
Sântă-Măria-cea-mare,
D 14 Prof. Michea
~~1· se în~epe sama~atul
Ll15 -;-t Adorm. Maicei Domn. graulu1 de toamna. EI
M116 Muc. Diornid
trebue ales ca să nu
M,17 Muc. Miron
facă tăciune. De este
J 18 Muc. Fior. şi Lavru
vreme prielnică rapiţei,
Vjl 9 I Muc. Andrei
se samănă şi ea. Se
S 20 Prof. Sarnuil
coseşte otava. Se trieră
1
.
Se cu Ieg une 1e
on-ce.
D 21 Ap. Tadeu
L:22 Muc. Agatonic
roade. Se culeg şi se
M 23 Muc. Lupu
bat fasolele. Se culeg
M·24 Muc. Eutichie
haldanii şi cânepa de
f25 Ad. moaşt. sf. B:irtolom .. toamnă. Se cercetează
V 26 Muc Adrian
stupii ; c~i slabi şi de
s·27 Cuv. Pimen.
@ 1prisos se vând. Se seI ceră ovăsul. Dacă nu-i
D 28 1, Cuv. Moise
L'.29 1 t·j- Tăiera cap. sf. Ion 1de lucru se cara guM;30 Sf. Al_exandru
'li noi pe ogoar~. Se cuMi3 l I lncunJ. sf. Fecioare
I leg merele mat de vrc1

·

•

LI

1

A

--

~

me.

J'\r'V ln casa în care este inţelrgue, şi "ele ce
sunt, prisosesc.
- In nădejdea slugii, dai de fundul pungii.
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Naşterea A. S.

R. Principesa E"lisabeta.

J 1 I -;- Cuv. Simion
Rostul treburilor.
V 2 i Muc. Mamant
samănă grâu şi
Se
S 3 Muc. Antim
I secară de toamnă. Se
D 4 Muc. Vavila
I trieră. . Se culeg poaL 5 ! Prof. Zaharia
1 M 6 1 Minunea Arh. Mihail I mele ş1 se usucă. Se
· începe culesul viilor
M 7 i Muc. Zozont
J 8 H Naşt. Maicei Domn. pe la sfârşitul lu1~ei.
V 9 1 -;· Păr. Ioachim şi Ana Se culege popuşo1ul.
Q I Se fa5e arătura de
~ 10 I :::>. Mino<lora
toamna. Se rânduesc
D 11 · Cuv. Teodora
stupii. Se strâng seL 12 Muc. Antonom
minte de pomi. Se
M 10 Muc. Corneliu
meliţă cânepa şi inul.
M 14 -;--;- lnalţarea sf. Cruci
Se cară gunoi.
J15 . Muc. Nichita
V 16 ' Muc. Eufimia
ii
S 17 Muc. Agapie
1i
D 18 Cuv. Eumenie
Vorbele cele
I
L 19 Muc. Trofin
lJ.i rele,.l'\r'V
datinele cestrica
Eustaţie
Muc.
20
M
.! le bune.
Mi21 Muc. Cadrat
- Crede şi te vei
!1
1•22 Muc. foca
V i23 -;- Zămisl. Sf. Ioan c:g)'; mântui.
\: - Du._mnezeu !lll baS 124 Muc. Tecla
' te cu ciomagul.
1
D 25 Cuv. Eufrosina
!I -Biserica e in iniL 126 -;- Ap. ev. Ion
!; ma omului.
M127 Muc. Calistrat
-Cine nu. strânge la
:1
Mi28 Cuv. f-lariton
n'are ce mântinereţe,
l!
Chiriac
J 29 Cuv.
i ca la bătrâneţe.
Vl30 Muc. Grigorie
i! - Casa omului e şi
r iad şi rai.
-Ale Domnului sunt toate: şi cerul şi pământul şi
plinirea lui.
-Nu se caută casa frumosului, ci a vrednicului.
1·

I

i
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"domurle
h
Iu
I

1.-R~s.

R

:; () ;\

6,30

Apune 5,?2

EI

i,;

L

C"LEN D"RU L

1:

1

rum ă~
re

B

i,;

j 15.-Ros.
I Apune

6,5•
4,53

31

zi~:.,-.

'-'-'-

~:~~t::~~~;:e~·L S.

-==,_,,..,-==-=· ==-="'-==
· =====- 1 R: Principele Carol.

S 1i
D 21
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
127
V 28
S 29
D 30
L 31

Ap. Anania
Muc. Ciprian
Muc. Dionisie
Muc. lroftei
Muc. Haritina
Ap. Toma
Muc. Serghie
Cuv. Pelaghia
Ap. Iacob
Muc. Eulampie
Apost. Filip
Muc. Tarah
Muc. Carp
ţţ Cuv. Paraschiva
Muc. Lucian
Muc. Longin
Prof. Osia
Ap. şi ev. Luca
Prof. Ioii
Muc. Artenie
Cuv. flarion
Păr. Averchie
Ap. Iacob
Muc. Areta
Muc. Marcian

tt Sf. Dimitrie

Muc. Nestor
Muc. Terentie
Muc. Anastasia
Muc. Zenobie
Ap. Stachie

1
.

1 R.

1
1

1

@

®

ro Oct naşterea A. S.
Principesa Maria.

Rostul treborilor.
Se culeg viile şi se
desfac de pe haragi.
Se scot cartofii. Se fac
arături adânci. Se dau
berbecii în oi. Se scot
morcovii şi sfeclele. Se
tae varza şi se pune
la murat. Se cară gunoi. Se aduc lemne
pentru iarnă. Se pun
seminţe de nuc, prun,
cireş, perje, vişine, zar·
zare şi altele în pământ. Se fac adăposturi pentru vite. Se
cară gunoi. Se aduc
lemne.
~ Mai bine să
fii stăpân mic, de cât
slugă mare.
- Calul bun se vinde din gra;diu.
-Te tocmeşte duşmăneşte şi plăteşte omeneşte.
-Dacă-i

._._ -·-------ul ţelege.
-O

vorbă bătrdnească glăsueşte aşa:

ţi-o cauţi bine şi Du"!nezeu e ~u t["~".

-Legea-i

sfântă,·

<Munca când

cme-o calea, pacatueşte.
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1

3 Noembrie, Căsătoria
A(M. LL. Regele şi Re·
gma.
/ 28 Noembrie. Luarea
Plevnei.

! l
M
M1 2
J/ 3
V 4
S 5
D 6
L 7
IM 8
M 9
J 10
V 11
8 12
D 13
L 14
M 15
M 16

S. Cosma şi Damian
Muc. Achindin
Muc. Achepsima
Cuv, loanichie
I
De ţinut minte.
Muc. Oalaction
:z8 Noembrie 1877. Că·
Păr. Pavel
derea Plevnei.
1
Muc. leron si Lazăr
R
·
tt Arh. Miha'it şi Gavril. _ ostul trebunl~r.
Muc. Onisifor
Se p~11e ~arza • ta
Apost. Olimp
m~rat ş1 porci, !a. mMuc. Mina
I1 graşat p:ntru vc:a~1un.
Păr. Ion şi Nil
'/ Se sapa 111 f?radm~; ~e
i" Sf. Ion ·aură de aur I P.une gun?1 la ,_,radaApost. Filip
\\ cma. pomilor. .::ie. fac
Muc. Ourie
gropi pentru pomi. Se
Ap. şi Ev. Matei
sădes~ pomi. Se cară
J 17 Sf. Origorie
I gunoi. Se cară lemne.
V 18 Muc. Platon
11 Se fac adăposturi
la
S 19 Prof. Avdiu
vite. Se îngroapă via.
D 20 Păr. Proclu
Cel ce ştie carte, cel 21
Intrarea ma11el Domn. ln Blseri1ă teşte luc:uri .ţolositoaM 22 Ap. filimon
re, nopţile fund mari.
M 23 Păr. Amfilohie
@
J24 Muc. Clement
V 25 Muc. Ecaterina
l\r.l\r De n'ai trea826 C uv. A lipie
bă fă-te martor; de
O 27 Muc. Iacob
ai bani mulţi, fă-te
L 28 Cuv. Ştefan
chizaş.
M 29 Muc. Paramon
M 30 ţ Ap. Andrei
'I -Cine nu se ţine
; d~ nici o lege, e ca un
_ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _1 cane.
- fn ţara unde se calcă legile şi bunele orindaeli,
domneşte strâmbătatea şi fără de Legile.
- Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor.

I

IVJ

I

-a
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'Dec. naşterea c9.f.

Prof -N~~n~ . - ----~-== s.}/fj;~~ ~;;·::::~~A. 5
I R. Principesa &1-fdrioard.
·
J 1
j 2 s Dec. Cdsdtori,1 AA
V 2 Prof. Avacu.m
Ll. RR. Principii moş·
S 3 Prof. Sofoma
1 ·1e11itori.
U 4 Muc. Varvara
oe ţinut minte.
L 5 f Cuv. Sava
j 11 Dec. 1 8Gr Turcii re·
M 6 -j'·j· Sf. Nicol.ae
I wnosc 1111 irea ţărilor su ·
M 7 Sf. Ambrozie
rori şi pe Vodif Cura ,·a
J 8 Păr. Patapie
lfD. Doi1111' 1D• ccem b. moare 1 0 11
y 9 Zămisl. Sf. Ana
M'
~ I O ~ '\
, Crr.angd povestitorul 11os
111 ~
iv UC.
.J
1 tru 11ef11trcc11t.
U 11 Cuv. Damei
.
i'I
t.' 12 Sf. Spiridon
Rostul . ~rebunlor._
:
.L\113 Muc. A_xintic
: Se îngrijeşte de vite.
M 14 Muc. Tirs
1
lucră la uneltele
\\ Se
J15 Muc. Elcfterie
\ pentru v~ră. 8e răsV 16 Prof. Age~t
\: coiesc gr.anele. ~e ceS 17 Prof. Damei.
l) 18 Muc. Sevashan şi Zoe \ tesc cărţi folositoare.
Se fac şezători cinstit~.
L 19 Muc. Bonif~ciu
! Se tae porcul de craM 20 I Muc. lgnahe
I ciun. facem răfui al:i.
M 21 Muc. Iuliana
sfârşitului ?e. an penJ22 Muc, Anastasi~ .
@ tru ven ituri ş1 cheltuV 23 Sf. 10 Mucenici
eli. Dacă-i vreme calS 24 Muc. Eugenia
D 25 ·j„i· Naşterea Domnului 'd ă se tae cracii usL26 "Î'i' Soborul Dlsrataarel de Dumnezeu · cati de la pomi.
. .
M 27 ·1··j· Sf. Ştefan
M28 f SI. 40 de mi.i. de DrllOCI ar,1. ·1 """" Cât fi·e păJ29 i Sf, 14 m.11. de mucenicii tura atâta te întinde.
~S ărtura când e
V 30 Muc. Ams1~
mică, ~rebue cârpită.
S 31 Cuv. Melama
-_Picii.tură cu picătură, se face lacul,
-Anevoe se câştigă şi lesne se cheltueşte.
- Strânge bani albi pentru zile negre,

I
I

I

I

I

I

_Jj
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CANT/\RE/\ NEf\MlJLZJI
fiecare neam are Căpetenia lui, la gospodăria cca
mare a Tărei, de care ascultă şi pe care se cade să O
iubească şi să O slăvească, căci de la Dumnezeu este.
Toate neamurile au câte un cântec de slăvirea Capului Ţării, de urare pentru Ţară şi Neam. Acesta se
cântă de muzici, de şcolari şi de cântăreţi, la zilele de
sărbătoare ale Ţării şi se ascultă de norod cu evlavie,
în picioare şi cu capul descoperit, întocmai ca o rugăciune : şi rugăciune şi este.
După Dumnezeu, nimic nu ni-i mai sfânt de cât
Ţara şi Capul ei.
Cântarea noastră e aceasta :
Trăiască Regele,
ln pace şi onor,
De Ţară iubitor
Şi-apărător de Ţard !

Trăiască Patria,
Cât soarele ceresc,
Rai vesel românesc
Ce poart'un mare nume!

Fie Domn glorios,
Peste noi!
Fie 'n veci norocos,
/n războiu!

Fie' n veci el ferit
De nevoi!
Fie' n veci locuit,
De eroi!

O! Doamne sfinte,
Ceresc părinte,
Susţine cu-a ta mână
Coroana Română !

O ! Doamne sfinte,
Ceresc părinte,
/ntinde a ta mână
Pe Ţara Română!

I

~~~
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CĂINŢ/\ TARZIE.
În ori-ce limbă se găsesc mai multe feluri de locuţiuni
pentru a ocărî pe cine-va, când tot amânând punerea la
cale a vre-unui lucru folositor, se pomeneşte deodată că
vremea priincioasă a şi trecut şi că acum, chiar de ar fi
hotărît a se apuca de treabă, nu-i modru şi putinţă s'o
scoată la capăt. Aşa. de b. o. în limba mea strămoşească,
cea boemă, la asemenea prilej se spune: „E prea târziu să
iei la goană pe „Dacă". Se pricepe lesne cum de s'a ajuns
la această locuţiune. Sunt oameni cari, dacă e vorbă de a
se desvinovăţi că n'au făcut cutare lucru folositor, grămă
desc desvinuiri cam în felul acesta: „făceam, dacă nu s'ar
fi ivit cutare piedecă" şi atunci acela care ocărăşte, i-aduce
aminte de vorbele de mai sus. Româneşte cu privire Ia lucrul despre care am de gâ"nd să vorbesc, se potriveşte de
minune sfatul: „Nu lăsa treaba de azi pe mâne !
Aşa de p. eu de câte ori vre-un tânăr îmi cere sfat cu
privire la profesiunea pe care s'o aleagă, îi vorbesc cam în
felul acesta: „Dacă d-ta ai tragere de inimă şi talent pentru
vre-o îndeletnicire folositoare, nu-ţi călca pe inimă, nu te
lăsa ademenit de alţii, fie chiar şi părinţii tăi, să renunţi Ia
dânsa, ci apucă-te de treabă cu toată osârdia şi râvna, căci
numai aşa te vei simţi mulţumit în vocaţiunea ta şi vei isbuti să faci nişte lucruri cari se vor bucura de aprobarea
generală 11 • De sigur vorbe cu minte, păcat numai că eu insu-mi nu m'am ţinut de cele ce, ca un alt Stan păţitul, cu
atâta stăruinţă propoveduesc altora.
Aşa mie, din fragedă copilărie, îmi plăceau afară din cale
plăsmuirile Musei poporane peste tot şi basmele în deosebi.
Mi s'ar putea însă întimpina c'aşa ceva nu este ceva deosebit, negăsindu-se mai nici un copil căruia să nu-i placă lumea feerică care ni se iveşte în basme. La mine în deosebi,
care ca odraslă unui ţăsător de pânză, am copilărit în nişte
condiţiuni de tot sărăcăcioase, lucrul acesta se pricepe şi
mai lesne. Dară eu gustul acesta I'am păstrat şi mai târziu,
după ce nu mai credeam c'o să mă prefac în vre-un Făt
frumos şi să călătoresc peste nouă ţări şi nouă mări să caut
o fată de craiu, a cărei mână am s'o dobândesc cu ajutorul unei zâne şi după ce voi fi învins o sumedenie de piedeci grele. Chiar şi acum după ce trecuseiu în breasla moş
negilor, îmi place ca din când în când să iau în mână o
11
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carte din biblioteca fetei mele, care fiind dăscăliţă într'o gră
de copii, are multe de acele pentru micele ei şcolăriţe.
Cetind şi răscetind la basme, băgam de samă, că unele
motive se repet în mai multe din ele, împletecindu-se cu
altele, ceteam ici colea şi nişte comparaţiuni de felul acesta
la bărbaţi de ştiinţă. Kăhler şi Liebrechl şi aşa nu ştiu cum
am născocit în capul meu un plan de tot măreţ şi anume:
să studiez toate basmele câte s'au tipărit până atunci, să scot
din ele toate motivele şi puind alăturea cele ce sunt la fel,
sau cari seamănă unele cu altele, să alcătuesc astfel o lucrare întinsă, de mai multe volume, în care fără multă pierdere de vreme, s'ar putea afla motivele cu toate variantele lor.
Lucrarea aceasta aveam de gând s'o fac cu atât mai mult,
fiind·că mi se părea că posed una din însuşirile preţioase
pentru un asemenea studiu, cunoştinţa destul de mare de
mai multe limbi. Aşa pentru o mare parte a basmelor nu
trebuea să mă mărginesc la acele cari erau traduse în vre-o
limbă cunoscută, putându-le ceti în original.
Aşa b. o. cunoşteam bine limba sanscrită, în care st1bt
conducerea profesorului meu Frederic MUiier din Viena am
cetit o parte din Mahabhârata, din Kathâ-sarit-sâgara, din
sentenţele înţeleptului Bhartriha1~i, ca şi minunata dramă Sakuntala a lui Kalidâsa, Puteam deci să fac cunoştinţă chiar
în original cu faimosul Panciatantra şi de toate celelalte colecţiuni despre cari unii zic că de aici au luat origine cele
cunoscute nouă, după ce din India, după o cale îndelungată, au pătruns în apusul european.
Din limbele europene afară de latina şi greceasca vechie
mă îndeletniceam chiar pe când mă aflam în liceu cu vechia slavonă, cea rusească, italiană, franceză, engleză şi magyară. Mai târziu mi-am însuşit, mai bine ori mai rău, a
fară de limba nemţească modernă şi cea gotică pe lângă cele nemţeşti vechi şi medii, apoi franceza veche, provenţala,
spaniola, greceasca modernă, daneza şi albaneza.
Am şi început ca cu ajutorul nevestii să fac estrade din
mai multe basme, am chiar împărtăşit planul meu lui Kăhler,
care-mi şi răspunse arătând un mare interes pentru proiectul meu.
Planul atesta însă nu era menit să-l aduc la capăt şi iată
de c·e. Se apropia vremea când era să se înfiinţeze la Pra·
ga universitatea boemă şi atunci năşteau cele d'intăiu îndoeli. Pricepeam că o atare lucrare întinsă ar cere să mă jert·
dină
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fese cu totul numai ei şi mi se părea c'aceasta nu s'ar potrivi cu datoriile mele de profesor de limbile romanice, post
la care râvneam.
Să spun însă adevărul, mai era o causă şi mai vajnică,
care m'a făcut de m'am lăsat de planul meu, iacă-o :
Cele d'intâiu basme, pe cari le-am studiat din punctul de
vedere al conţinutului, erau fireşte cele româneşti. CetinduIe însă cu băgare de seamă, iacă în loc de conţinut un alt
lucru îmi căzu tronc la inimă: limba cu toată metaforica
ei, cu expresiunile ei mlădioase şi pitoreşti. Aşa, eu, văzân
du-mă faţă cu un lucru atât de interesant şi încă mai potrivit cu chemarea mea de filolog, m'am hotărît pentru dânsul.
Acum, iată-mă ajuns pe o cale, pe care trebuea să merg
tot înlinte, căci lucrând aşa, de bună samă, n'aşi fi acum,
în vârstă de 62 ani, plin de nişte simtiminte, cari samănă
cu o căinţă amară, dară prea târzie.
Puţin după ce începusem a mă îndeletnici cu studiul limbei poporane române, am şi ţinut ca prin opusculul meu
„Sprachliches aus rumănischen· volksmărchen", Viena 1877,
să arăt interesul meu pentru ac;emenea studii, am şi îmbogăţit în mod însemnat colecţiunile mele de cuvinte şi de locuţiuni, mai departe însă n'am ajuns şi-mi pare rău.
Una o ştiam bine şi eu: Dacă din ostenelile mele era să
se aleagă ceva mai de Doamne ajută, ar fi trebuit să fi urmat cam în modul acesta. Era să studiez cât se poate de adânc toate colecţiunile productelor Musei poporane rornâne
din toate ţinutele locuite de Români, alcătuind un glosar
complect al limbei române poporane, în cât se poate cunoaşte din colecţiunile tipărite. Planul acesta al meu, l'am
şi împărtăşit Academiei Române, îmbiindu-mă să fac o asemenea lucrare pentru publicaţiunile ei. Academia însă luându-se după verdictul lui Hasdeu, îşi dete părerea că o ase.menea lucrare ar fi de prisos, dicţionarul Academiei, marele Etymologicum, luând în samă toate acestea. Ceva mai
târziu, tot aceeaşi Academie, văzând că nu mă plictisesc la
asemenea lucrări, m'a însărcinat ca vreme de doi ani să
scot pentru dicţionarul ei, din productele Musei poporane
romine, cuvintele şi locuţiunile cari mi se păreau mai interesante. Resultatul au fost mii şi mii de ţidule, pline plinuţe,
cu fel de fel de cuvinte şi nădăjduesc că măcar aşa am contribuit în câtva la atingerea scopului dorit.
Dară nici lucrul acesta, care de altfel tare-mi plăcea, nu-l
urmăream mai târziu pentru mine insu-mi, cum ar fi trebuit
https://biblioteca-digitala.ro
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s'o fac. De o parte împlinirea datoriilor mele de profesor
cerea vreme multă, de altă parte mi se părea că nici odată
nu voiu putea să isbutesc a întrunl tot materialul tipărit.
lndoelile mele priveau mai cu seamă texturile cari au eşit
în vre-una din reviste şi foi, cari chiar în însă-şi România
ar fi cu greu să le capăt toate şi încă-mi-te în Praga, la o
depărtare atât de mare de centrul culturei româneşti, Bucureştii.

Mai era un lucru, de care n'am ţinut samă şi tocmai aacela, care fiind observat de mine, ar fi fost adus şi celelalte cu el. Trebuea ca în fie-care an să fi petrecut măcar o
parte din vacanţa de vara in ţările locuite de Români. Astfel poate aşi fi isbutit sl culeg niscaiva texturi poporane,
basme, snoave, doine, sbiglturi, proverbe, ghicitori, superstiţii, legende şi a. a. pe cari le aşi fi publicat însoţite de
glosare cât se poate de complecte, cum am pus-o la cale
cu Doine şi strigături din Ardeal, date la iveală de Academia Română.
Mi s'ar putea întimpina el mie ca unui străin mi-ar fi şi
mai greu să strâng nişte asemenea texturi, dacă lucrul acesta chiar Românilor neaoşi le face greutăţi. La aceasta răs
pund cum urmează: Dacă mie însă-mi nu mi-ar fi fost cu
putinţă, să culeg asemenea texte, de-adreptul din gura poporului, aş fi făcut amoştinţă cu mai multe persoane, cari
sunt in legăturile cele mai intime cu poporul : preoţi, învă·
ţători, învăţătorese de pe la sate, studenţi şi cu alte persoane din inteligenţă, cari foarte lesne ar fi putut să ducă la
capat bun ceea ce mie mi-ar fi fost peste putinţă. Aceste
persoane, vezi bine, sunt în stare să facă pe nişte rude ale
lor, mume, hunice, surori, cumnate, vere, să le impărtăşeze
lor, în anumite momente potrivite, ceea ce pentru nimic ir.
lume n'ar împărtlşi la alte persoane străine, fie ele şi Români şi în nişte momente când ele nu sunt dispuse la aşa
ceva.
Cum-că aşa ceva este cu putinţă, dovadă colecţiunea care
se chiamă: „Doine şi striglturi din Ardeal 11 1 întocmită de
d-1 Andreiu Bârsean şi de mine, care la îndemnul lui Ioan
M. Moldovanu, s'a fost făcut, cu mai mult de 30 ani mai
înainte, de cătrl studenţii din Blaj, în vremea când venera·
bilul Preposit de consistor de acum, fusese rectorul acestui
focar de cultura români..
Chiar de nu mi-ar fi fost îngăduit să culeg eu insu-mi
la texte poporane, aşi fi putut, ca vorbind cu poporul, să
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însemnez ici un cuvânt necunoscut mie de fel, sau într'un
sens deosebit, colo o locuţiune metaforică, vre-un proverb,
o vorbă din bătrâni, întorcându mă tot deauna acasă cu un
bagaj limbistic însemnat, pe care în decursul anului urmă
tor puteam să-l prelucrez sau pentru alţii, sau barem pentru mine însumi.
folosul cel mai mare pentru mine ar fi fost că în contactul acesta des şi viu cu poporul, cu adevărata limbă poporană română, aş fi fost prins în fie-care an la puteri nouă,
m'aşi fi fost, aşa zicând, reînnoit pe mine însumi.
Aşa bună oară, anticul Anteu, fiul zeiţei Terra, când în
luptă cu Hercule, mai că sleit de puteri, era pe cât să-şi
dea sufletul, îndată ce se atingea de pământ, care-i era mumă, din atingerea aceasta lua puteri nouă, ceia ce văzând
Hercule la urmă, îl ţinu vreme atât de îndelungată în aer,
până l'a zugrumat, aruncându-l mort jos.
Şi dacă mă întreabă cineva, de ce, ştiind toate acestea de
mai 'nainte, nu făceam aşa, iată răspunsul ce pot să-i dau:
De două ori, în 1876 şi 1879, am şi petrecut o vreme oare care între Români. De ce n'am făcut aceasta şi mai târ·
ziu, sunt cause mai multf'. Una era lipsa de ceea ce Latinii
cu drept cuvânt numeau „nervus rerum 11 (nervul lucrurilor),
va să zică bani, căci ca profesor extraordinar şi apoi ca cel
ordinar, până nu ni s'au regulat lefurile, eram tot deauna
destul de strâmtorat, simţindu·mă mulţumit dacă puteam cu
familia mea cea numeroasă, cum zice poporul „duoă lega
în teiu şi eu 11 , fără să mă fi înglodat în datorii.
Appi a doua: Imi alesesem un prea frumos Joc de naş
tere, din care nu-mi venea să mă depărtez, nici pentru o
vreme cât de scurtă. La aceea mai veni şi împrejurarea că
aproape cu 30 ani mai înainte, îmi plesni prin cap să înfiinţez în Pottenstein din Boemia, căci aşa îl cheamă, o societate de înfrumuseţare, care de atunci până azi mă tot alege de preşedinte şi mi se părea că tocmai în toiul verii,
când societatea are mai multe de lucrat, nu pot să lipsesc
de acolo. Şi apoi în câte-va vacanţe mai aveam de lucrat,
sau pentru cursurile mele de Ia Universitate, sau pentru
vre-o publicaţiune a mea.
Să spun adevărul, cu vremea, unele din împrejurările citate s'au schimbat înspre bine. Aşa de p. venitul meu s'a
cam urcat, societatea de înfrumuseţare, fiind pusă de mine
pe brazdă, s'ar putea acuma lipsi de mine o vreme oarecare şi, ceea ce este şi mai mult, în cei doi ani din urmă,
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lăsat cu totul de cele l'alte cursuri la Universitate,
păstrând numai cele de limbă română.
S'ar părea deci că acum cel puţin, aşi putea să mă despă
gubesc pentru cele pierdute în trecut. Dară ce păcat, căci
acum o piedică şi mai mare mi se pune în cale: Au venit
bătrâneţele cu toate neajunsurile lor, o stare nemulţumitoare
a sănătăţii, care tocmai ăst an m'a silit de-am căutat intră·

m'am

mare într'un Joc de bae.
Ast-fel iată-mă ajuns la punctul în care amar mă căiesc,
că n'am urmat ceia ce cu 35 ani mai înainte îmi propusesem să fac, va să zică să studiez în cât aceasta este C\.1 pu·
tinţă unui străin, limba poporului român, lăsând după mine
moştenire, nişte lucrări cări ar mărturisi de dragostea mea
cea mare ce am simţit-o pentru limba română şi pentru poporul care o vorbeşte.
Se ştie ce se povesteşte despre împăratul Roman Titu.
De câte ori a lăsat să treacă o zi, fără ca să fi făcut vre un
bine, zicea cu părere d~ rău: „diem perdidi ! 11 (am pierdut
o zi). Eu, cu privire la îndeletnicirea mea cea predilectă, nu
despre o zi numai, ci despre săptămâni, luni, ba chiar şi
ani, pot să mă rostesc cu părere de rău tot asemenea.
O singură mângâere mai am : că din vreme în vreme
aveam deosebita plăcere, ca în locurile mele de activitate,
Viena şi Praga, să fi putut conveni cu nişte Români neaoşi,
despăgubindu-mă astfel măcar în câtva de lipsa unui contact mai des şi mai viu cu poporul român în senzul strict
al cuvântului. S'a adeverit şi aici zicala că dacă muntele nu
s'a dus la Mahomet, acesta din urmă însuşi s'a dus la munte.
Va să zică-şi cu aceasta sfârşesc articolaşul meu-voinţa
a fost bună, au lipsit numai mijloacele şi puterile. Mă mângâiu cu nădejdea (şi din experienţa mea de până acum mă
simt îndreptăţit s'o fac) că Românii văzând dragostea mea
pentru limba lor cea frumoasă, se vor ţinea, faţă cu mine,
de versul poetului latin, care spune: „ Ut desint vires, tamen
est Jaudanda voluntas". (chiar puterile de lipsesc, voinţa merită laude).
J-'raga „t:soemia.

Dr. ION URBAN IARNIK.
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TZJDOR VLl\DIMIRESCZJ.
Tata al meu mi-a spus că a fost cioban cu Tudorin, la
oi, şi fiind la oi, se scălda în baltă ca copiii. El nu vrea să
se scalde faţă cu toţi, avea cruce'n spate, 'i da O-zeu să fie
domn. Scria singur şi învăţa după oi din capul lui. A venit de vârste; venind de vârste, au sâmţit ciocoii că o să se
scoale peste ei şi I au prins şi !'au băgat în temniţă şi l-au ţi
nut acolo. El a scris la Muscal. A venit de acolo hârtie la
ciocoi şi l-a slobozit. El s'a dus la Muscal să vie să-i dea
ajutor, să supue pe Greci. Şi pe urmă el a zis, Muscalu':
Nu pot să viu că sunt cu depărtare : da' o să scriu la împăratul Turcesc să iasă de la Dii să-ţi dea ajutor.
El de colo a zis: să-i dea voe lui că are volintari aici.
S'au sculat catane aice, era tot satul catane, şi a luat catane
-volintari-din toate părţile şi s'a dus la «Cheatra Cloşe:
nilor». Şi ducându-se acolo a dat hârtie în ţară să prindă
grecii să-i ducă la el -bag' samă, nici el n'a avut gând
bun-; el a vrut să·i jefuiască.
Grecii au scris la împăratul turcesc şi a venit oştire- tă
s'a sculat un hoţ, Tudorin, şi oamenii ne bate, ne jefueşte.
I-a zis că să aridică asupra Porţii (după jefuiala de aici), asupra împăratului Turcesc· (Sultanului).
De acolo, a trimes Turci câtă frunză şi iarbă şi a împresurat Turcii până a trecut şi oţarul Neamţului.
De l'o fi prins, de nu, O-zeu ştie-i·a înghiţit urma. Acu
îl văd aci (tabloul din cancelarie) scris. Atunci am fost de
7 ani.
De la

moşneagul

Simion Luca de
ŞT.

100

ST,

ani.
TUŢESCU.

------c..-
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NICI VOIZJ

SIMŢI

Aleargă-mi veşnic

innainte
Saprinzi cu flori tăcuta-mi cale,
Vis alb din ceasurile sfinte,
De fericire şi de jale.
Că'n

vraja lumilor eterne
Tot căutdndu-te mereu,
Nici voia simţi cdnd s'o aşterne.
De veci tdcerea'n jurul meu.
O. TUTOVEANU
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CCL D'INTĂIZJ TCXT /\L „IROZILOR 11
TIPĂRIT ROMANCŞTC.
lntro broşură foarte rară întitulată: «Scurte învăţături
pentru creşterea tinerimei romană», tipărită la Buda în
1827, de Ioan Tomici, protopopul Caransebeşului, se află la
pag. 86-122, o culegere de «Cântări c11 steaua la ziua naş
terii lui /s. Hristos, unde iaste datină», cum şi alte cântări.
ln această culegere, vedem tipărit, pentru întâia oară, wz
text al «Irozilor"».
Reprezentaţia se începea cu cântarea : " Trei Crai de la
răsărit 11 , după care urmau „/rozii", apoi cântările: "Veniţi
astăzi credincioşii", "Veaste noauă şi minunată", „Mărire
întru cei de sus, „Q ce veaste minunată 11 , „/n oraş in Vitleem11, „Steaua de sus răsare", "Versuiţi popoarelor", „Astăzi cel prea lăudat", „Nunta din Cana Oa/ileului" şi „O
prea frumoasă pustie 11 .
Pentru cunoştinţa celor ce se ocupă cu studii de folk/or,
reproducem aci „/rozii" şi "Oraţia" din sus numita cărticea.
C. N. MATEESCU.

Irod: De unde veniţi voi, fiilor, pre cine căutaţi şi întrebaţi?
Melhior: Prea înălţate împărate! Noi sântem împăraţi de
la Răsărit şi am venit să căutăm pre împăratul carele s'au
născut acuma şi să ne închinăm lui cu daruri.
Irod (,·u mânie): Ce împărat? Au doară nu eu sănt împă
ratul de carele să cutremură tot pămăntul şi lumea ?
Melhior (blând): Să trăeşti, prea înălţate împărate, că noi
ştim că tu eşti împărat mare ; însă noi nu întrebăm cte tine,
ci de împăratul, carele acuma s'au născut şi carele este lmpăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, pre carele proorocii
mai nainte l-au vestit şi au zis, că va eşi o stea din lacov
şi se va scula un om din lsrail şi va zdrobi pre toţi domnii
lui Moav. Această prea strălucită stea am văzut-o noi la ră
sărit şi am cunoscut-o a fi a lui Hristos. Pănă aici în urma
ei am venit şi aicea s'au ascuns din naintea noastră.
I rod (ciltra alţi dieci) : Ştiţi voi ceva de proroci ea aceasta ?
Unul din dieci (răspunde).· Pre înălţate împărate! Cu aadevărat, despre o stea ca aceea au prorocit mai de demult
Valaam prorocul; iară la prorocul Mihea aşa scrie : Şi tu
Vitleeme, casa Evfratului, nu eşti mai mic întru miile ludei,
căci din tine va eşi mie căpetenie ca să fie întru Israel.
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Irod (către Melhior): Care împărat eşti tu?
Melhior: Eu sănt Melhior, din pămăntul mieu, în ţara
Persidei şi am venit să mă închin lui Hristos împăratului
nostru, aducăndu-i daruri d_e care să află în ţara mea, adecă
aur.
I rod (către al :z-lea craiu) .- Care împărat eşti tu ?
Valtezar: Eu sănt Valtezar, din pămăntul mieu, din ţara
Vavilonului şi am venit să mă închin şi să cad la Hristos
împăratul nostru, aducăndu-i . daruri de care să găsesc în
ţara noastră, adecă tămăie.

Irod (cillre al 3-iea craiu), Dar tu care împărat eşti?
Gaşpar: Prea înălţate împărate! Eu sănt Gaşpar, din
pămăntul mieu din ţara Araviei şi am venit în urma stelii
ca să mă închin şi să cad la însuşi Impăratul nostru, aducăndu-i şi eu daruri de care să află în ţara noastră, adecă
zmirnă.

Irod (stând puţinel, ;ice) : Mergeţi darl1 şi întrebaţi cu deadinsul de prunc şi deacă-1 veţi afla, să veniţi pre aicea să-mi
spuneţi şi mie, ca să merg şi eu să mă închin lui.
lntreaga
casei"'.-

represeritaţie să

fnd1eie cu

ur111ă1oarea

"Ura/ie cdlril. ai

Cinstite jupăne (sau domnule), oblăduitorule al casei a! de oare ce ai ajuns a serba o mistirie foarte mare
ca aceasta, cu credinţă te închină celui ce s'au născut astăzi,
soarelui dreptăţii, ce au răsărit din păntecele fecioarei Mariei
şi noauă celor ce şedeam întru întunearec şi în umbra morţii
s'au aratat. Şi din călduroasă inimă să mulţămrşti cu toţi ai
casei domniei tale, pentru multa milă ce au făcut cu noi
înduratul Dumnezeu de au înoit firea noastră cea căzută cu
naşterea sa. Căruia şi eu mă rog, ca unuia născut fiiului lui
Dumnezeu adevărat, ca să dăruiască pace, sănătate şi vieaţă
îndelungată domniei tale şi la tot cuprinsul casei domniei
tale. Şi naşterea lui Hristos, să vă fie de folos, amin.
ceştiea

C. N. M/\TEESCU :
BAC.ADE

cu o

prefaţă

de N. Iorga,

Vălenii-de-munte,

Lei

1909,

1,so

2~~~~~~~~~~~~~~E
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DZJNAR~I\
Ţara noastră, pe lângă multe alte daruri, cu care a înzestrat-o natura, mai are parte de râuri mari şi numeroase.
Printre acestea, Dunărea ţine locul cel mai de seamă. Cale
de 2800 de chilometri, ea udă câmpii vestite prin rodnicia
lor şi statorniceşte legături comerciale intre cele mai bogate
oraşe din centnil şi răsăritul Europei. Cu drept cuvânt dar
s'a spus, că după cum Nilul a creat Egiptul, tot astfel şi
Dunărea face însemnătatea politică şi economică a României.
Străinii au înţeles de timpuriu marele rol, ce-l are Dunărea
în comerţul european, şi din această pricină au căutat în
nenumărate rânduri să'şi întindă stăpânirea asupra fluviului
nostru, ln dtosebi, la 1881, Austria a stăruit mult, ca să
capete supravegherea navigaţiei pe Dunăre până la Marea
Neagră şi n'a renunţat la această cerere, de cât în urma împotrivirei energice a bărbaţilor noştri de Stat. Cu acest prilej
Al. Lahovari a rostit în parlament vestitele cuvinte: „Această
Dunăre este a noastră, am plătit-o în destul în trecut, căci
au fost veacuri, în care ea a dus la mare mai mult sânge
românesc de cât apă. 11

•

Dunărea isvorăşte din partea apusană a ducatului de Baden, din munţii numiţi ai Pădurei Negre, fiindcă brazii, cu
cari ~nt acoperiţi, alcătuesc o negură, ce din depărtare pare,
că nu se poate răsbate. Ea trece apoi pe la Sigmaringen,
capitala principatului de Hohenzollern şi leagănul familiei
noastre domnitoare.
„Ce sprintenă şi fără de păsare, ca un şuvoi iute de munte,
îşi rostogoleşte Dunărea la Sigmaringen undele mici şi ce
măreţ îşi încheie aici lunga-i călătorie! Câte vijelii de lupte
n'au bântuit-o, cât sânge n'a înghiţit ea, roşindu-şi apele
până'n fund ... , şi ce tihnită curge acum la vale, tot mai departe ; şi dacă ar înceta odată să mai curgă, desig•Jr că toate
ţările înfloritoare, pe care le adapă astăzi, n'ar mai fi atund. 11

(Carmen Sylva).

•
fără 'ndoială, că la Porţile de fer sau la Gherdapuri,
Dunărea a întâmpinat împotrivirea cea mai înverşunată. Aci
flu\•iul-rege trebue să fi luptat veacuri multe, până ce a
isbutit să-şi deschidă drum spre mare.
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„Trecem prin Oherdapuri. Dunărea mugeşte mai tare. Cu
ochii închişi, te-ai crede într'un codru pe vijelie cumplită.
Din fundul ei se 'ntind, pe sub' valuri, nenumărate braţe de
peatră, gata s'apuce vasul şi să-l farme 'n bucăţi, la cea mai
mică nebăgare de seamă. Aici, sub volbura asta de valuri,
e încheetura Balcanilor cu Carpaţii. Peste pumnii lor încleş
taţi, Dunărea se aruncă furioasă, rupând cu sgomot cele din
urmă stăvilare, ce i se mai ridică'n cale. Şi, în învălmăşagul
acestei ciocniri de titani, fiecare val pare că strigă, fiecare
stâncă pare că se mişcă. Deodată apa lunecă de pe zăgazul
colţuros şi se 'ntinde ca o pânză. Lupta, năprasnica luptă
dintre cei doi urieşi, cari de aci încolo au a purta străjile
României, s'a încheiat. Munţii, învinşi, se dau la o parte.
Zarea se deschide." (Al. Vlahuţă)

•

Fiindcă Dunărea

bate mai cu seamă în malul bulgăresc,
ea desprinde neîncetat pământ din acest mal, cu care ridică
insule, ce cu vremea se alipesc la Ţara Românească. Din
această pricină, Turnul Măgurele, Giurgiu!, Călăraşii şi alte
porturi ale noastre au rămas prea depărtate de apă.
Adâncimea Dunărei variază după anotimpuri şi după lăr
gimea albiei. De obicei, ea creşte mult primăvara, când se
topesc zăpezile. Dacă vara e secetoasă, vapoarele mari nu
pot înainta nici până la Brăila. Acolo unde se desparte în
mai multe braţe. Dunărea îşi perde din adâncime şi înfăţi
şează greutăţi pentru navigaţie.
lnvăţaţii presupun, că 'ntro vreme îndepărtată delta Dunărei a fost un golf al Mărei Negre, ce s'ar fi întins până
aproape de Galaţi. Mâlul adus de fluviu a dat însă naştere
deltei, care şi astăzi creşte neîncetat, înaintând în mare .

•

de 45 chilometri de Sulina se află Insula
Şerpilor (Phidonisi, în greceşte, Jlan Adassi, în turceşte). ln
vechime, ea se chema Levki (alba), sau Achilea, de unde
vine probabil numele Chilia, ce s'a dat unui braţ al Dunărei.
Are o suprafaţă de 17 hectare. !nălţimea cea mai mare e
de 2 l metri. la ţărmul dinspre mează-zi. De jur-împrejur se
găsesc bolovani rostogoliţi de pe insulă, sau desprinşi din
ea de valuri.
După geologi, cu multe veacuri în urmă, Insula Şerpilor
a făcut parte din Dobrogea. Munţii Babadag se întindeau
până la această insulă. lncetul cu încetul însă, furia valurilor a desfăcut-o de continent.
La o

depărtare
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Pe insulă
călăuzească
văd urmele

este aşezat un far înalt de 50 metri şi menit să
pe corăbieri în timpul nopţei. Tot aici se mai
unui mare templu închinat lui Achile. ln nă
ruiturile acestui templu s'au găsit: monede, inele, amfore şi
alte lucruri, pe care Grecii le aduceau ca daruri eroului lor.
Ele se păstrează în muzeul din Odesa.
Stăpânii insulei sunt larii, nişte pasări albe şi frumoase,
al căror ţipăt se aseamănă cu râsul copiilor Legendele greceşti spuneau, că tarii îşi muiau aripele în mare şi apoi veneau de spălau templul. Se mai găsesc comorani negri, un
fel de vulturi, cari îşi fac cuiburile în crăpăturile stâncilor.
Tot în aceste crăpături se văd şi numeroşi şerpi, uricioşi la
privire, însă nevătămători.

•

„Dunll.re, Dunăre, drum fără pulbere ! 11 zice poezia populară în fermecătorul său grai, spre a arăta înlesnirile, cc
marele fluviu aduce comerţului. lntr'adevăr, pc undele sale
ca pe cea mai bună cale, Dunărea poartă corăbii şi vapoare nenumărate, cari duc departe bogăţiile ţărci noastre,
sau ni carll. mărfuri, ce nu se găsesc pe la noi.
Apoi Dunărea dă mijloace de trai la mulţi locuitori, cari
se Î!'!deletnicesc cu prinderea peştelui. ce se găseşte din
belşug în valurile sale. Mai ales crapii fluviului nostru se
bucură de mare faimă. Un scriitor din vechime ni spune,
că solii împăratului bizantin Teodosie cel Tânăr, cari a11
fost trimişi la curtea lui Attila, regele Hunilor, au primitîntre alte daruri- şi crapi de Dunăre.
Ţinuturile din delta Dunărei sunt vestite prin bogăţia vânatului. Aici se întind stufării nemărginite, în care forfotesc
tot soiul de paseri de baltă : stârcul, pelicanul, leşiţa, pescarul, lebăda, becaţa, etc. Cuiburile acestor pasări sunt făcute
cu multă ghibăcie, spre a fi ferite de furia valurilor iar
ouăle stau învelite în patru pelite, ca să ţină mai mult la
frig şi la umezeJlă.

•

Dunărea ni-a fost în totdeauna un razim puternic. ln valurile ei şi-au găsit moartea mulţi duşmani, cari veniau cu
gându I să ni jefuească şi să ni pustiească ţara. Pentru aceasta, Românul grăeşte cu atâta însufleţire de Dunărea, în
cât pare că vrea să'şi lege însăşi soarta lui de existenţa

marelui fluviu.
"'Dunt!lrea, mamt!l viteart!l,
'De când lumea.mi sld de partf ·
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Ea md scaldd, mi1'nt4reşte.
Ea m4'ncinge şi mii creşte.
Sufld. treac4 vântul rau.
'TreaciJ peste capul meu,
Eu cu 'DuniJrea suni una.
'Batem timpul şi furtuna."

Iubita noastră regină cântă şi dânsa în
străşnicia, cu care Dunărea străjueşte zi şi
Ţărei Româneşti.

versuri frumoase
noapte la hotarele

„'Veghearif

'Dunifrea în larg.
Curgând mifreţ cu val tllcut.
Ea strânge ţara 'n braţ vânjos,
La P"P' o strânge ciJlduros
Şi·i strajll de temut.M

•
ln poezia populară, Dunărea este simbolul puterei şi al
măreţiei. fetele socotesc trecerea 'nnot a acestui fluviu, ca
cea mai de seamă vrednicie pentru un bărbat. De aceia ele
cântă:

„'B4rb11t oiu

lua,
Care s'o afla
Dundrea sll'noate
Ridicând din coale,
ln picioare stâ„d.
'Burdugan purtând.•

Când „cele fete moldovence, floricele dunărence" au cur·
mat cântarea, flăcăii li răspund cu acelaş foc :
.,,face-oiu, puicll, cum md 'nveţi
race oiu luntre şi lopeţi,
Si!L despic Dun4rea 'n doud
Când va eşi Juna nouil "
0

•
Numele marelui nostru fluviu are o întreagă istorie. Scrii·
torul roman Samonicus spune, că Dunăre în limba tracică
însemna „purtător de nori. 11 Acesta pentru că munţii şi vântul de mează-noapte fac aerul nouros.
După B. P. Hâsdeu, Albanezii se trag de-adreptul din
vechii Traci, un popor mare alcătuit din mai multe triburi,
între care se numărau şi Dacii. Aflând în limba albaneză
elementele cari au dat naştere numelui Dunărei, Hâsdeu a
dedus, că vorba Dunăre o avem moştenire de la strămoşii
noştri Daci.
Romanii au tradus în limba lor înţelesul dacic al cuvântului Dunărea şi au dat astfel la iveală o numire nouă a
fluviului nostru : Danubius (da+nubes).
In vremurile vechi, Dunărea mai purta şi numele de lstru,
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Din această pricină, Ovidiu o cheamă în unul din versurile
sale : binomis lstris (lstrul cel cu două nume).
Germanii numesc Dunărea: Donau. Die schone blaue
Donau (frumoasa Dunăre albastră), cum îi zic ei. Ungurii :
Duna. Turcii: Tuna. Slavii : Du nai, Dunavvos, Dunetz,
Dunaj, etc.

•

„Câte a mai văzut, Doamne, şi câte mai ştie Dunărea asta
a noastră, când ar stă. ea să le povestească pe toate!... Din
vremurile tulburi, de pe când pământul nu şi aşezase încă
neamurile 'n graniţi hotărîte, roiau popoarele pe malurile
ei atrăgătoare. Şi n'a fost împărat mare să nu-şi poarte pe
aici doru-i de cucerire. N'a fost colţ de lume, în care să nu
fi străbătut faima „frumosului lstros", fermecătoarele legende
ale acestui minunat fluviu, la care se 'nchinau atâtea noroade, şi a cărui apă, scrie Sofocle, avea în credinţele celor
vechi, darul de a spăla de păcate. Dealungul acestui măreţ
torent, care spintecă Europa în două, au curs puhoaele de
barbari, oardele sălbatice ale pustietăţilor de la miază-noapte
şi de la răsărit, - popoare vechi s'au risipit, iar altele au
odrăslit şi s'au ridicat pe sfărămăturile lor, - şi crai din toate
părţile lumei şi-au năpustit pe aici oştile în războae, din
străşnicia cărora s'au deslegat şi lămurit cele mai mari evenimente în istoria omenirei. Rămâi uimit, când stai să cugeţi
ce de noroade s'au vânturat pe malurile Dunărei, şi câte
frunţi încoronate s'au oglindit în undele ei, de la Dariu până
la Domnitorul Carol. 11 (AL. vLAHUŢAJ
D. VASILIU-BACAU

f:J

Din „Biblioteca Naţională" au apărut până acum :
Limba Străruoşeucil.
1 - Patriotismul.
3. - Viaia la Tară.
4. - Educapa Cuacterului.
5. - Profe1ori fi Păriup.
6. - lnirebuinfarea Vie1ei.
7. - ViaJa şi Moartea.
8. - Educasia Fizicil.
9. - Lupta pentru Viafl.
10. - Con~tiinia Nafională.
11. - Educa1ia Socială,
12. - hto•ia CiYiliza1iei.
13. - Viafa t'erir.itli.
14. - b:duca1ia F emeei.

1. -

Hi. -

Puterea

Morală.

~Exemplarul

10 b. (în

16. 17. 18. -

Ardealul.
EducoJia Voiofei.
Idealul Nafional.

19. -

Geniu fi t•Jeot

Educo1ia Intelectuală.
Cultura NaJional ă.
Foloasele Hirienei.
Educafia Morali.
U . - Statul şi ~·amilia.
25. - Tainele Cerului.
26, - Educafia Nafionalli.
27. - lnstrucpa şi Educa1ia
28. - Dunlre•.
28. - Educai;• E1tetlcă.

a

20. ~1 . 22. 23. -

I

ârlad. la librdria N. A Petro/J!;;j
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MORMANTlJ L l\POSTOLlJ LlJ I Pt:TftlJ.
Povestea cu mormântul . Apostolului Petru nu e nouă. E
veche, ca tot ce este din lumea de demult. Mulţi oameni
au auzit-o şi-mi pare c'au şi scris-o, dar scrisă a rămas povestea, că pace nu s'a făcut între oameni. Ne-am certat odată cu Turcii pentru mormântul lui Nastratin Hogea:
- Ba, că Hogia Nastratin a murit la noi şi că e îngropat
pe pământ românesc- ziceau Românii; ba, nu e lucru cu
dreptate, ziceau Turcii :
Hogea Nastratin s'a dus
odată pe vremea lui Papură-Vodă la Ţarigrad şi
acolo, certându-se cu Keremet-Paşa, a fost aruncat în beci la închisoare,
unde a şi murit, săracul
Nastratin. Şi cu asta ne
bat Turcii.
Tot aşa e şi cu mormântul lui Petrea Apostolul. Noi zicem, că Sfântul Petre a murit pe pă
mânt românesc şi tot la
noi s'a înmormântat, că
sunt martore şi crucile
de la capul lui. Nu e
vorbă dreaptă, răspund Italienii din ţara lor: Sfântul Petre a murit la Roma, unde şi-a zidit şi o
biserică frumoasă. Şi nu vor ei să creadă nimic; că doar omul-zic ei-unde moare, acolo se şi înmormântează. Aşa
zic Italienii, dar şi noi e bine să nu ne lăsăm mai pre jos.
E adevărat, că omul unde moare, acolo se şi îngroapă, dar
tocmai aici vine vorba noastră: Sfântul Petre a murit şi s'a
înmormântat aici, pe pământul nostru, între Români şi asta
vrem să arătăm noi.

•

Pe vremea când murea lume multă, mai multă de cât se năş
tea, Sfântul Petre umbla cu cădelniţa de colo până colo, botezând şi învăţând pe oameni. Asta, bag seamă, era treaba lui.
c.lelldarul reriltei cloll Creallib pe 19.LL
s.
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De la Roma a pornit spre răsărit până a ajuns în Serbia.
Aci, murea lume multă; unii spun, eă era holeră, alţii ciumă ori boală mare. Destul, şi e bine să ştim, că tot pe aci
s'a îmbolnăvit şi Apostolul nostru.
Târâşi, grăpişi, cum a putut sărăcanul, a trecut Dunărea
la noi, crezând ca tot omul, că boala o rămâne în urmă-i
şi că s'o face şi el sănătos, cum îi plăcea să fie. Dar n'a
nimerit bine; se vede, că îi venise ceasul. De abia a putut
sui muntele şi acolo sus, într'o poeniţă, de unde se vedeau
multe pământuri, a şezut jos, ca să-şi facă boala. Era, cum
spusei, pe pământul nostru, în muntele nostru de lângă
Dunăre.

A venit apoi la el un unchiaş şi o babă, cari păşteau o
prin apropriere. Amândoi l-au întrebat pe sfânt de
toate şi el le spunea pe şleau, că e Sfântul Petru, Apstolul
Domnului. Atunci şi moşul şi baba i-au sărutat mânile şi
s'au rugat pentru el. Baba, ca femee cuminte, a lăsat oile pe
moşu' şi a dat fuga în sat după leacuri, că doar, descântându-i în apă neîncepută, s'o face sfântul sănătos.
-Sfinte Petre, i-a zis moşul, baba mea a plecat în sat
după descântece; fă bunătate şi mai ţine-ţi inima puţin, că
ea vine îndată. In sat e o vrăjitoare bună, care ia cu mâna
bolnavilor, aşa e de meşteră.
- Bine, măi ciobane, o să mai aştept; dar uite văd, că
aici o să dau eu ortul popii. Simt că mă isprăvesc şi pace.
-Ţine-ţi inima sfinte Petre şi nu te lăsa ....
După o bucată de vreme, Apostolul a adormit. Ciobanul
a astupat clopotele oilor şi a şezut jos, lângă sfânt, ca să-l
păzască. Intr'un rând sfântul s'a pomenit din somn şi vă
zând pe cioban alături l'a întrebat :
-A venit baba, creştine ?
-Nu mai venl, dar cred, că e aproape ....
Atunci iar a adormit sfântul şi când s'a deşteptat iar a
întrebat:
-Ce zici, vine baba ta?
Ciobanul, care se coborîse mai la vale, spre sat, a strigat de acolo :
- Vine acu.„. se vede prin pietre pe coastă.
-Piatra să se facă, a zis sfântul şi piatră s'a făcut baba
moşului. Chipul ei de piatră îşi aduce mult cu ea, aşa seamănă de bine. Moşul şi-a strâns în urmă oile şi ducânduse pe coastă lângă babă, de dorul ei, sau tot de blestemul
Sfântului, s'a prefăcut şi el tot în piatră, cu oi cu tot.
turmă
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Cine a văzut şi pe babă şi pe unchiaş pe coasta muntelui, aşa cum i-a prefăcut Dumnezeu în pietre, ştiu cât de
bine seamănă amândoi a cioban şi a ciobăniţă, cum au fost
de altfel în toată vieaţa lor."
Sfântul Petre a murit şi el puţin mai în urmă, tot acolo
unde căzuse. Alţi oameni apoi l'au înmormântat pe loc, punându-i la cap o cruce mare de peatră, care se vede şi azi,
de ori-ce Român.
In urmă toţi oamenii din aura-Văii şi alte sate, veniau
la mormântul sfântului, ca să se închine. La întoarcere, de
pe munte, luau o cărare mai dreaptă, ca sli iasă mai repede
la drum. In cale întâlniau două pietre mari cu chip de om.
Erau baba şi unchiaşul. O frică, îi stăpânea pe toţi-frica
de împietrire de puterea nevăzută, care luase graiul şi sufletul din trupul sărmanilor ciobani.
Dar omul, cum se spune la carte, ţine la ce n'are preţ şi
vinde tot ce are de preţ.
Mormântul sfântului Petre, era prea de preţ, ca să nu-l
atingă pornirea omului păcătos. Ei, oamenii fără Dumnezeu,
au făcut planul, ca să desgroape corpul sfântului şi să-l vânză pe bani.
Nişte sârbi chiar le ceruse aceasta şi ei se învoiră. Intr'o
zi, câţiva inşi veniau din Sip 1, cu vorbă ca să ia trupul
sfântului Petre. Ei aduseră o luntre plină cu bani de aur.
Românii în schimbul aurului, desgropară corpul sfântului
şi Sârbii în barcă, îl trecură peste Dunăre, Crucea a rămas
însă neatinsă tot pe locul ei. Se zice, că oasele apostolului
se păstrează şi azi într'o mănăstire veche din ţara turcească.
Barca plină cu galber:i de aur a rămas pe malul românesc. Blestemaţii, cari se căsniră, ca să-i împartă mai de
grabă, găsiră cu mult necaz în urmă, barca încărcată cu
cărbuni negri. Sârbii hoţi, presăraseră galbeni numai pe
deasupra şi în jos umpluseră totul cu cărbuni-aşa au înşelat pe proşti.
Blestemul Domnului i-a urmărit şi mai departe pe Românaşii noştri. Se vorbeşte că sătenii din aura- Văii sunt
cei mai săraci oameni din ţară. Ei ori-cum ar face, ori-cum
ar umbla, nu pot să fie oameni cu stare. Sărăcia dupe capul şi casa lor vine din vremea veche, de când au vândut
trupul apostolului Petre.
PETRE DANIJ:.ESCU.
1. Spi, ora1 serbeoc pe malul drept,
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Moşul şi
care se văd

Baba, e numele celor două chipuri de piatră,
la satul Oura-Văii în judeţul Mehedinţi, deasupra malului dunărean. Stâncile se văd (acum numi:â a mo·
şului) şi din tren, când vii despre Severin. Moşul seamănă
bine cu un cioban cu căciula ţurcănească pe cap. El e cu
faţa spre miază noapte, puţin aplecat înainte.
De această stâncă se leagă şi legenda Dochiei sau a norei cu soacra rea, ştiută de toată lumea, pe lângă aceasta
de faţă, atribuită blestemului apostolului Petru, care a murit aci pe munte.
Locul unde a murit, după cât am povestit, e însemnat
printr'o cruce mare 1, cu slove adânc săpate în piatră, care
se zice că n'ar fi făcute nici scrisă de mână omeneazcă. Slovele nu se pot ceti de nimeni aşa sunt de încurcate.
Pe acest loc, în ziua de 29 Iunie, în toţi anii, se strânge
lume multă din satele Gura-Văii, Idoştiţa şi Prăsniţa. Preoţii în odăjdii, oficiază praznic. După cum vedem şi crucea
şi locul, pentru săteni sunt lucruri sfinte, la care ţin foarte
mult. lată ceva din istoria ei :
Acum vre-o 15 ani, Protopopul Călărăşanu din Severin,
în mod samavolnic a luat crucea de la locul ei şi a depus'o ca pe o minune la o biserică din Severin. Sătenii din
jur aflând întâmplarea, au făcut sfat şi într'o noapte au pornit toţi spre oraş. In oraş au intrat pe furişi şi toţi s'au întâlnit la biserica cu pricina. De aci aproape neştiuţi au ri-

r

Cetiţi

Folclorlstlcă,

tip4reşte

Biblioteca
care
nu·-e_
mai scrieri cin gura sdtenilor. Pdn4 acum au apdrut urm4·
toarele broşuri, cari se vând pe preţ de 0,30 bani, cerându-se
de la librifria •Lumina• din Craiova :
No. J ,,Jn drumul picatelor" povestiri de P. Dani/eseu.
No. 2 nSfinlii poporului" povestiri de Şt. St. Tutesc11.
No, 3 „Y1rd1 •i iar nrd1" cântece de C. F4geţel.
No. 4 nllmndru Cuza Yodi (n trad1'ţia pop." de P. Dani/eseu.
No. s „Coliad1 dia popor" de Ştefan Tuţescu.
No. 6 nC1land1rul Folcloristic" pe 1910 fntocmit de P. DanileSL'U.
No. 7 „Striglt1 de horă" de Florian Cristescu.
Cei c4ri doresc a publica broşuri in aceast4 bibliotec4, se
vor adresa D·lui P. Dani/eseu, fn comuna Panaghia, gara
S4/cuţa-Doljiu.

m

s

1. Celelalte cruci 1unt de proyeoicnJl mai nouă, Una mare, veche fÎ ou slove adânci,
formeiasl minuoeL
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dicat cu putere crucea lor sfântă şi într'un car au adus-o
iarăşi sus pe munte unde o pqtem vedea şi azi.
In legătură cu sfinţenia crucii despre care povestirăm, stă
şi sfinţenia celor două stânci: Moşul şi Baba.
Şi ele sunt sfinte, aşa povestesc sătenii din jur. O întâmplare nenorocită a trebuit să vină, ca să întărească credinţa
lor. lată acea întâmplare, pe care sătenii pin Gura-Văii o
povestesc ca pe o minune tuturor celor ce doresc să-i asculte:
Pe la 1904 Direcţia C. F. R. a hotărît să dărâme o parte
a muntelui, ce ameninţa să se prăbuşească peste calea ferată.
Zis şi făcut. S'a minat muntele cu dinamită şi la un moment, stânca cu Baba a sărit în sus şi apoi a căzut jos în
bulgări. Sărmanii săteni au trebuit să sufere în tăcere acest
sacrilegiu. Ei nu s'au revoltat pe faţă, dar nădăjduiau, că
Dumnezeu şi Sfântul Petru văd de sus fapta şi nu vor întârzia ca să le răsplătească hoţilor de la calea ferată. Femeile în deosebi blestemau şi afuriseau pe păcătoşi. Răbdarea
lor n'a fost însă de lungă durată. Dumnezeu le-a venit în
ajutor. La câte-va luni după sfărâmarea stâncei, un tren venind despre Vărciorova, a strivit într'un moment cinci oameni voinici : Pe picherul Filipescu, pe şeful de coloană şi
alţi trei lucrători. Aceştia toţi au lucrat înainte fără grijă, la
distrugerea stâncei. Această nenorocire a fost şi este privită
ca o pedeapsă dumnezeiască, căzută asupra acelor ce nesocotesc lucrurile sfinte.
Moşul de piatră a rămas neatins ceva mai suc;, ca se păs
treze înainte, credinţa, în mintea şi inima săracilor. Numai
acest lucru ridică obiectele (crucea şi stânca) la înălţimea uP. o.
·
nei minuni.

ST. TUŢESCU :
'Din 'Trecut, Giurgiu 1901.
'Dafii, Craiova, 1904.
Teatru sH.tesc, C.-Lung, 1904·
Sfaluri practice, 'Balş 1905.
Taina t!lluia, P. ~am/, l!J06.
St!l /im miloşi, 'Buc. 1907.
CMonografia Catane/or.'Dolj, Craiova, rgoS•
~~~~~~~~~~~~~~~!Z
ŞT.

.
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Gll\Sl.J L I\ RDEl\ Ll.J Ll.J I.
Stăpdne,

azi un gdnd ne poartă,
De veacuri plângem cu amar,
Cerşim dreptatea în zădar,
Ne intiresc toţi de la poartă.
Sughiţul greu ne tae glasul,
Se rupe inima'n bucăţi,
Spre templul veşnicei dreptăţi,
Suntem loviţi, cdnd facem pasul.

Cum vor să mintă lumea răii I
Dreptatea-i vrerea tuturor,
Cu jurăminte de omor,
De le-o cerşim, ră..'>pund mişeii.
Tăria

vremilor străbune,
ni-o pune 'n mdni !
Cu văzul soarelui de mdni,
Nădejdea soarelui apune.
Fulgerător

În pieptul nostru ars de soare,
lncapă mugetul de leu,
Vărsarea sdngelui mereu,
Să simtă lumea că ne doare.
VOJ:.BURA POIANA .

--~

.! ___.,

G. TUTOVEl"INU:

~I.

lt~B1'STRV

/
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mo/\RTEI\ OMZJLZJI, IN
LITE."l\Tl.J RI\ POPZJ l!\RA.
Mic .studiu folcloristic.

Toate problemele mari ale vieţei au ca un apendice regretabil pentru fiinţa lor, o parte populară, care, cât priveşte
poporul de jos, în mijlocul căruia acea chestiune se mişcă,
formându-se în formă populară, prezintă un deosebit interes.
Aşa şi marea problemă a morţei şi a evenimentelor ce preced
şi succed moartea, despre care se tratează în cele ce urmează.
faptul îndeplinit al morţei este ieşirea sufletului din corp.
Totuşi sufletul pare că este materializat de oare-ce când
omul moare, este credinţa că dacă cineva ar striga pe mort
prin plânsete desperate,
sufletul să „întoarce"
şi omul mai trăieşte
puţin. Dar sufletul es·
te nemulţămit, căci l'a
întors din calea sa; iar
bucuria familiei de a
mai avea câteva zile
pe iubitul lor în viaţă
atrage chin sufletului :
II bocea ibovnica.
Toatd lumea sd mierii
. „Aista-i omul meu
A murit el, mor şi eu .
... .Jbovnica mi I bocea
Pe obrar cd mi'/ spifla.
~iţd'n sus se ridica
Pe obrar o s4ruta.

De aceia, soacră-sa
îi zice :

lăudând-o,

Cum ai pd;it tu pe ~i(d
Cil din mort viu /'ai filcut,
Dacd ţie ţi·a pldcuti,
Dacă omul nu poate să moară, uşor se
crede că sufletul nu-i
iese din cauza că ar fi chinuit vr'odată în viata lui vr'un
animal care acum îi stânjeneşte ieşirea. De aceia i se pune

1. Cintece, urlturl tl bocete, de A. Vuiliu.
altctul din citafii, pentru UfuriDf& cilirii.

Edi~a

Acdemlcl. 1909. St e1clude di·

https://biblioteca-digitala.ro

40

CALENDARUL REVISTEI

====

sub cap un jug de boi sau un ham de cai, închipuind că
adică sufletul se munceşte în acestea cu rugămintea de a
se elibera. Dar sufletului i se opun şi blestemele: („să nu
moară pân' nu l'oiu ierta eu 11 ) şi de aceia, vrăjitoarele mor
greu căci, le apasă necurăţia faptei lor. Când să chinuiesc
vrăjitoarele să gonesc afară cei „necuraţi 111 , ca adică la necurăţia faptei sufletului lor să nu să mai adaoge a altora.
Iar la cei ce au furat găini, li se pun pene de găină sub
căpătăiu.

lmprejurul trupului mort zboară sufletul şi de aceia se
ca nu cum-va să umble pe lângă mort vr'o mâţă,
sau câne, în care ar intra sufletul, prefăcându-se în strigoi 1
(un fel de metempsihoză) care ziua ar sta în mormânt, iar
noaptea ar venl să sperie pe cei ai casei. Strigoiul nu se
astâmpără în mormânt decât dacă se bate un par în mijlocul
mormântului până ce ajunge la sicriu. Se poate cunoaşte
din care mormânt iese strigoi, dacă se suie pe un armasar
un flăcău ajutat de cinci inşi şi umblă peste morminte ; şi
o să vadă că peste un ast-fel de mormânt armăsarul n.u trece·!.
Se crede că sufletul stă în trup 7 ani, până când mortul
se dezgroapă şi sufletul trece în adevărata viaţă de după
moarte. Dacă omul este prea păcătos nu putrezeşte şi de
aceia se îngroapă din nou.
Sufletul are adesea manifestaţii profetice. In tremurarea
pulpei mulţi cred că-i prevestire de moarte 3; tot astfel lumânările de cununie după cătăţimea arderei lor arată care din
cei 2 soţi vor trăi mai mult'. Cântecul cucuvăiei şi urlatul
cânilor 5 în poartă 6 prevestesc moartea.
Intre căsătorie şi moarte este o aşa de mare legătură, că
tot cucuvaia care anunţă molrtea, anunţă şi nunta 7, iar dacă
o văduvă, sau un văduv se cunună, lumânările care ard la
cununia părţei rămase, ard pe pieptul celei moarte. Pentru
ca să n'o frigă, se trimete cine-va ca să verse pe mormânt
o cofă de apă, să stângă lumânările cari ard pe pieptul ră
posatei8. Acest lucru se face dacă răposata n'a împlinit 7
ani şi n'a fost „dezgropată 11 • Dacă a împlinit 7 ani şi a fost
„dezgropată" nu se mai toarnă, căci sufletul nu mai este în
păzeşte

1. Reviota „Ion Creangă": Pr. I. C. Beldle. An. II, pag. 65.
2. „Jon Creangă" A. Vasiliu li, 2Ll.
3. Idem li, 125.
4. Idem Pr. Beldle, II, 158.
5, Idem V, Sala, li, 211.
6, Idem V. Sutnea, li, 240.
7. Idem A. Vaalllu, li, 189.
8. Idem T. Pamflle, I, 23.
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groapă,

ci s'a dus, de la desgropare, în adevărata viaţă · de
moarte.
La moartea vr'unui flăcău sau fete mari se face o adevă
rată preînchipuire de nuntă: o fată mare sau un flăcău o
face pe soţul părţei raposate. Şi cântă chiar lăutarii.

după

Of I Cine te-a pus la cale
SiJ faci nuntiJ'n postu' mare}
X,ici n'au;i scripcari cântând
'J'(ici nuntaşii chiuind I
~„1Vrama de cununie
cAi pus-o la ndsdlie.
Şi niJ/rama de nuntaş
cAi pus-o la piJpuraş.
'J'(iJJrama de viJtdjel
cAi pus-o la clopoţel'.
Şi

oare-cum ca

evidenţiare

a contrastului

.... Cine-a vă;ut nuntd'n post
Cu fasole şi bostani}
cAm viJ;ut. dar la ţigani I

arătat

aci, se zice:

Iar când ai da cizmarului gheata la dres, să le duci pe
altfel îţi moare nevasta', ca şi când ai umbla
numai c'un picior încălţat.
Omul mai poate să cunoască moartea vr'unei rude prin
căderea stelelor, care's suflete de ale oamenilor. Ele vestesc
moartea vr'unei rude mai depărtate.
După ce omul moare, „se scaldă 11 , crezându-se că prin scăl
darea aceasta să spală o parte din păcatele făcute după botez
şi pentru motivul că corpul se va prezinta înaintea Dreptului
judecător. La cap i se pune ceva din ceia ce a avut mai
scump şi mai drag în viaţă:
amândouă căci

Flueraş

de os
rice duios
Flueraş de fag
o rice cu drage.

o

„

Preotul după ce l'a prohodit pe mort, îi face din lumânarea
care i-a ars pe piept o cruce, zisă „toiag". ln mijlocul toiagului omul lipeşte un ban care-i va servi la plata vămilor.
Alţii pun bani prin buzunar. După ce s'a scos mortul din
casă, se pune în locul lui un fier de piuă, sau de plug', ca
să nu mai vie 'n napoi în formă de strigoi.
Nu e bine să porţi lucruri de ale mortului, nici să laşi
oglinda descoperită 5 în timpul cât este mort în casă, căci
se uită dracul în ea şi rămâne'n casă.
1. „Ion Creangl" I. Boca, li, 129.

2.

„

I. Zugravu, III, 11\0.

3, Miorifa de V. Alexandrl.
4 „lon Creanga" Pr. Beldie, 11, 65.
J·
A. Vulllu, 11, 211.

„
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Cât e mort în casă, casnicile stau cu părul despletit
să ţie umbră morttJlui. Iar după îngroparea mortului toţi
freacă cu ţărină pe mâni, ca să uite mai degrabă. Găina
peste mormânt se dă ca să scurme calea mortului.
Când aş şti cd·i mai
Ci1ri1ruşa ţi·aş plivi,

ca
se
de

veni

'Dela mine pân' la ti11e,
Ca si1 mergi la rai cu bine;
Ş'aş pli1ti şi parastase
Ca sd mergi la rai cu pace 1•
Ţărna

să

cu care s'au frecat pe mâni, o aruncă 'n
nu li se poata face farmeci, căci unii iau :

groapă

ca

Ţdrând de pe mormânt
.. .Sd'i presăr fn aşternut
SiJ. se scoale surd şi mut'.

Anumite reguli

creştineşti

s'au prins în cântec

aşa

de bine:

'Veniţi fraţi, veniţi surori
.„Şi mit splllaţi şi cu apd
Şi md petreceţi la groapd.
„„Şi md splllaţi şi cu vin„. 8

Şi după

mărimea

poate pentru motivul
deosebite'\

mortului, se face şi groapa de mare,
credinţei că sufletul se dă în mărimi

Unde-or fi mormânt11ri mari,
<!Acelea ls de primari.
Unde-or fi mormânturi mici
<!Acelea-s de noi voin1ci4

Mortul se pune cu

faţa'n

sus spre

răsărit.

Pune spate la pdmânt
Şi faţa la Duhul Sfânt~.
Creştinul

trebuie să meargă la mormânt însoţit de preot
în pl:insetL1I tuturor celor ai casei. De aceia un blestem
zice:
şi

~'or
~ici

Nici
Nici
Sa11: N'or
Nici

avea Joc Î•I fdlllâllf
tdmâie la 111or111ii11t
popit la prohodit
nevasti! la hocit.~
avea loc în piimânt
o cruce la mormiint 7

Tămâiea

este indispensabilă la mormânt. Ea închipuind
trebuie să ardă veşnic la mormânt. De aceia din
casa celora ce fac rău se doreşte ca :
umilinţa,

1. CAntece„. <le A. Va1lllu pag. 1113.
:.!. „Ion Crean1li" 1 St. St. Tuţucu, li, 190.
3. Cânteoe de Va.Cilu, pag. 7.
4•
u
1t
11
n
93.
li.
'
„
"
J.' 103.
(1. I.a cislă 1le Pr, I. C. aeldle, Edifi• „Ne•onului ro1„ăne•c" 1910, pag. H.
7. „Ion Creangl" L MreJerla I, .11;1,
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Ca pe-un mormânt o tdmfiie 1
Sau : Parii" numai sd rdmâie
Duşma>rilor de tdmâie•
Şi cu
să tragă

cât or fi păcatele mai grele şi mai multe, cu atât
clopotele mai mult ca să audă lumea şi să zică
„ Dumnezeu să'! ierte" !
Sd te duci la clopotar
„.• Ca si1'mi tragd clopotu'
Co murit şi curvariu'
.„Şapte clopote trdgeaft.„

Omul va merge la judecata de apoi chiar de ar
de

trăi

cât

puţin:

Floarea care'njloare-odatd
<9rferge şi ea la judecatd.
Dar eu jund, mandril. fatd,
Sit nu merg la judecatd ;'.

Vechiul obiceiu al popoarelor antice orientale ca împreună
cu un mort din casă să se îngroape (toţi) cei vii l'a prlns
cântecul:
Eu mi1 roţ lui Dumnereu
'De-i muri sd mor şi eu
Sit mit 'ngrop la capul tdu 8•

Ce-i mai mult? Cei vii ar putea să se ducă
:
Ca sd f bor pe sub pdmânt

să

se

jăluiască

morţilor

La md1cuţa la mormânt
Sd md jdlui de-un cuvlint.
Sd·i pun capul pe picioare
Si1 md jdlu1 ce mit doare 8

Moartea este reprezintată ca foarte îngrozitoare şi cu puteri cărora nu te poţi opunt nici cu blândeţa, nici cu puterea :

Cu

forţa

Vin<f moartea manioasd
c•o sabie şi c'o coastf.
Mi1 rog moarte md mai lastf
Pân' la Paşti în sărbători
Când fi câmpul plin cu jllo1·i1,
Sau : Roagd·te la sfânta moarte
Cd la dânra se pot toate.
'Doard ţ'o da cheiţa
Ca sd·ţi descuiu g11riţa,
Sd grdiesc şi eu cella
Si1-mi rilcoresc inima 8
poţi

nu i-te

opune,

căci

:

,\foartea are armd rea
1. La ci•lă de Pr. Beldie, pag. 16
. 2.
,,
li
6.
3. Cântece de A. Vulllut pag. 167.
4. „Ion Creongi", H. N. apu, 2111.
li Clntece de A. Va1111a1 pag. 99.
6, ,;Ion Crean11t", Oh. Mandra, I, 152.
7. Clntece do Va1llla, pag. 141,

„

8.

"

193,
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Cu ea vine şi te ieai,
Cdci : Ea este-o lume mare
Ce nu se teme de omul tare
~ici de crai, nici de 'mpilratt

De multe ori moartea vine cu

linguşire de-şi

ia victima:

'Vine moartea prin g_r4dina
c•un m4nunchiu de :flori în mânii.
Cu paharul mi-l cinstea ;
-la, Jonicll, şi bea I'
Viaţa de după moarte este la fel cu cea de aici. Acolo va
purta hainele pe care le-a dat de pomană aici, în această
lume, şi nu le-a imputat şi se va hrăni din mâncările pe
cari le-a dat de pomană :

De pomand tot sil-mi daţi
Cil eu cât am trdit
Eu nimica nu am dat,
Şi ce-am dat, ii imputat.
Doard voi nu vd 'nduraţi ;
Ce mi-ţi da sil nu 'mputaţi.
Morţii deşi trăesc

parte la bucuriele
bine înţăles !

intr'o altă lume de cât a noastră, ei iau
şi întristările noastre, în mod nevăzut,

Din acest scurt studiu asupra obiceiurilor şi credinţelor
împrejurul morţei omului, se poate vedea geniul poetic
poporal al neamului nostru. Din el se constată mulţimea de
credinţi eretice şi chiar păgâne care s'au altoit pe credinţa
noastră creştină ortodoxă, în care s'a născut şi crescut poporul nostru. Pe shema acestui studiu, s'ar putea face altul,
tratând aceiaşi chestiune, dar lucrându-l genetic ne-ar arăta
provenienţa dogmatică a acestor credinţe.
Preotul I. C. BELDIE

ţesute

Fir~:lnetli~Coyurlui.

-

1. La cislă de Pr. I. C. Beldie, pag. 75.
„
par. 73-74,
2.
3. Cântece de A. Vaslllu, v•&'· 195.

„

<'-'"""-~!·~ ~~~~-~j~__,,
Pr. I. C. eELDIE

ILA

Cil§ILĂ

Cântece ,1 chlulturl.-CAntece de stea.- De-ale copiilor.- De1c4ntece.
VUeni-de-munte, 1910.

30 bani.

i

î~~~-~~~î
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PE ZJNDE ŞEDE DIU\CZJL.„
La începutul lumii, cică Dumnezeu s'apucase de 'mpărţit
buruenile, copacii şi toate plantele. Şi la toată suflarea de pe faţa pământului, care cum venia să-i ceară, Puternicul Stăpân îi
hărăzia câte-o buruiană-două, să se
folosească de ele fiecare du,pă nevoile ce
or avP.a. Lui îşi oprise „lumânărica.
domnului 11 şi alte
câte-va; iar încolo
prinsese a împărţi
din toate; fără să
mai ţie socoteală.
Cucului i-a dat

vietăţilor

„ciuboţica-cucului 11 ,
broască „mintea
broaştei 11 , la altă vietate orzul şi măză

la

richea, la alta plopstejar, - şi tot aşa
dăduse el multe, când, numai iacătă
vine şi Dracul.
Dumnezeu se cam
posomorăşte şi nici
una nici două, îl ia
la obrăzit :
•
- Da' tu de ce nu te-ai . lăsat mai la urmă, Satano, să văd
ce mi-a mai rămânea?! Te'ndeşi aici ca baba'n rai, ha ?.„.
Pricops.itule !
"
Şi cât-pe-ce să nu-i deie. Ba, de supărare, acum nici nu-i
veniau în minte buruenile nedate, ca să vadă cam ce-ar fi
mai potrivit pentru Ucigă-1 crucea. Da' vroia s'o mântue degrabă cu el, să nu-l mai vadă în ochi.
-I-aţi grâul şi săaua, blăstămatule-şi haide, piei de-aici!
Dracul o croeşte de fugă, tot sărind într'un picior de bucurie că s'a căpătat şi tot strigând: grâu-săcară ! grâu-săcară!
Mai încolo, pe un câmp, numai iaca şi Sfântul Gheorghe,
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venia calare nu-ş' de unde. Auzind pe Drac şi fiindu·i de-a
mirare, dă fuga înaintea lui şi-l opreşte.
- Da' de unde le luaşi aestea, Necuratule ?
- Păi, nu ştii că Dumnezeu împărţeşte buruenile?

-Ei,

şi?

- Şi pe acestea mi le-a dat mie!
Da' nici n'apucă a răspunde cum trebue, că iute-o porneşte din nou, grăbit de parcă nici n'ar vrea să steie de
vorbă cu sfântul. Şi se tot duce, urlând într'una ca să nu
uite : grâu-săcară ! grâu-sacară !....
Sfântul Gheorghe rămâne abătut. Mai viindu-şi în fire, se
duce 'ntins la Dumnezeu.
- Da' bine, Doamne, ce te-ai apucat de-ai dat Dracului
grâul şi săcara, cele mai bune plânte ? !
Dumnezeu, rămâne de-odată cam încurcat de îndrăzneala
sfântului, dar mai trăgându-şi măsurile şi aducându-şi aminte de ce-a făcut, se stăpâneşte şi răspunde blajin :
-Ai dreptate, Sfinte Gheorghe ! Iaca n'am bagat de samă;
m'am grăbit şi rău am făcut!
Şi din nou rămâne pe gânduri. Dar îndată, luminat de
un zâmbet, aruncă Sfântului o căutătură cu înţeles:
-Ştii una? Ascultă ici: te ştiu cam giambaş„„. la vezi,
n'a fi vr'un chip să i le iei! Asta-i greu, nu-i vorbă, dar fă
şi Sfinţia-ta cum îi crede„.
-Am înţeles, Luminăţie!
ln faţa dumnezeescului îndemn, Sfântul se simţeşte aşa de
sprinten şi întărit, că ar merge prin foc, prin apă, numai
să facă voia Domnului. Incalecă el şi se duce, până dă de
nişte coclaure şi prăpăstii, pe unde ştia că are să treacă
Duhul rău. Acolo se pune de pândă în dosul unor tufart.
Nu mult-şi 'I-aude zdupăind şi urlănd: grâu-săcară ! grâusăcară !... Atunci Sfântul, de-odată numai sare de colo vălă
tuc înaintea lui c'un strigăt scurt, fioros şi neaşteptat :
-Hup !
Şi rămâne aşa nemişcat, pe când Dracul, de frică, sare
ca de vr'o prăjină de la pământ în sus şi boaf ! cade 'napoi; rămâne locului prostit şi tremură şi nu mai poate zice
nici cârc !
- Răspunde cine eşti, că bag suliţa'n tine!
Acum, cunoscându-l de pe glas, Diavolul se mai încălzi
oleacă, dar tot clămpănia de groază.
- Dumneta erai, Sfinte Gheorghe? !.„ Bată-te să te bată,
că m'ai băgat în toţi spărieţii !
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Da' sfântul se face că-i mirat :
-Cum! tu erai, ghiavole ?... Să te trăsnească Dumnezeu,
că nu te-am cunoscut!
·
Când se dismeticeşte Necuratul, numa 'şi aduce aminte că
Dumnezeu îi dăduse şi lui ceva. Zguduit pesemne de frică
-şi după ce l'a mai ţinut şi Sfântul de vorbă-abia acum
vede el că nu le mai ştie numele„„
-Da' bine, bre, cine te-a mai scos înaintea mea? Cam
uitat plântele ce mi-a dat Dumnezeu. Na-ţ'o bună ! Ce mă
fac ? Unde m'ascund mai în ticnă dacă n'oi avea şi eu buruenile mele ? !...
Şi prinde-a se strâmba să plângă.
- Da' ce buruene ai avut, zice Sfântul, -poate cucută-urzici?
-Nul
-Poate hrişcă-orz ?
-Nu!
-Atunci orz-hemei?
-Nu!
-Mătrăgună-scai ?
-Nu!
După ce-l încurcă 'ndrăcit c'o mulţime de nume, Sfântul
Gheorghe zice de-odată cu hotărîre :
- Ei, bre, stuh-papură I iacătă ce-ai avut !
-A-ha-ha! bine zici! aestea or fi,-răspunde cu mulţămire şi iarăşi o luă la goană, ţinând tot o gură : stuh-papură I stuh-papură !....
ŞI de-atunci Dracul şede prin tiharaele de stuh şi papură.
(Auritd de la d. St. Urmd din

Dăneşti-Vas/ui).

I. NECULAU.

ClJM SĂ NE rE"IM DE HOLEft/\.
De câţi-va ani, în mers regulat, holera se apropie de hotarele noastre. Cu mare trudă doftoriceasca ocârmuire a putut să ne scape anul acesta, de primejdioasa boală, dând
dijmă numai trei vieţi omeneşti. Cu greu însă vom putea
scăpa de ea în primăvară, căci de unde până acum primejdia venea numai din ţara rusască, acum suntem ameninţaţi
şi dinspre ţara ungurească şi cea bulgărească.
Holera se ia de la om la om, şi foarte puţini, din cei atinşi de această boală, scapă cu viaţă. Sămânţa acestei boli,
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se găseşte mai cu osebire în vărsăturile şi fecalele (murdă
riele) omului bolnav, şi ori-ce lucru atins de aceste murdă
rii, însemânţează. boala peste tot locul. Aşa, dacă vărsăturile
şi murdăriele bolnavilor de holeră sunt aruncate prin ogra·
dă, pot ajunge cu mare uşurinţă fie în apa pe care o bem,
fie că amestecate ru praful, sunt puse de vânt pe tneri11de
sau alte lucruri din casă, de unde cu mânile le putem duce la gură.
De aceia este nevoie ca în timp de molimă, să ţinem cât
se poate de curat ograda şi casa noastră. Gunoaiele să nu
zacă multă vreme prin ogradă; ele trebuesc arse, căci focul
ucide sămânţa ori cărei boale molipsitoare. Să văruim cât
mai des pereţii casei, cu var alb (lapte de var), căci varul
ca şi focul, ucide sămânţa boalelor. Să deschidem de câte va
ori peste zi ferestrele de la odăi, ca astfel să se primenească aerul din casă. Să nu locuiască prea mulţi oameni într'o
singură odaie. Să ne spălăm cât de des pe mâini şi să ne
ferim să umblăm cu mâinele nespălate la gură, la nas, sau
să atingem merindele noastre.
O spusei mai sus, că prin apa de băut ne putem înbolnăvi de holeră; trebuie ca în timp de holeră să bem numai
apă fiartă şi adică, apa de. băut s'o punem într'un vas curat,
s'o fierbem bine în clocote şi apoi să acoperim vasul şi să
lăsăm să se răcească; după ce s'a răcit, o vânturăm puţin şi apoi o putem bea. Să ne ferim de băuturile spirtoase ; cei
d'intăi care se bolnăvesc de holeră şi mor, sunt mai cu
seamă beţivii. Să nu mâncăm lucruri crude ca poame, zarzavaturi, lapte nefiert şi altele. Toate mâncărurile, trebuesc
fierte bine şi ţinute acoperite până la vremea când sunt întrebuinţate. Să nu mâncăm mâncăruri vechi sau stricate.
Să nu ne apropiem nici de bolnavi de holeră şi nici de
aceia care îngrijesc pe un asemenea bolnav.
Dacă se întâmplă ca în casa noastră să cadă cineva bolnav de holeră, atunci trebueşte numai de cât să-l despărţim
de cei sănătoşi şi să vestim medicul. Până la venirea medicului, vom avea grijă ca: vărsăturile şi fecalele (murdăriile)
omului bolnav să fie acoperite cu lapte de var sau acid fenic, chiar în odaia unde zace omul bolnav şi numai apoi
scoase afară şi aruncate în hasna.
Ori ce lucru din odaia bolnavului, ca oală (cumar), lighean, pat, scaun şi altele, trebueşte spălat cu acid fenic.
Albiturile de la pat sau după trupul bolnavului, vor fi mai
https://biblioteca-digitala.ro
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întăi

muiate în acid fenic şi numai apoi scoase din odaia
bolnavului.
Pereţii, scaunul şi podeaua privăţei, să se ungă în fie-care
zi cu lapte de var şi iarăşi în fie-care zi sli: aruncăm înă
untru, în hazna, câte o
găleată de lapte de
var. Prin curte să stropim cu acid fenic negru amestecat cu apă.
Este de mare folos
deci, mai cu osebire
pentru locuitorii de la
sate, ca să îngrijească
din vreme să aibă la
îndemână var nestins
cu care să facă laptele
de var, acid fenic amestecat cu apă pentru stropit prin casă
şi spălatul

odăilor

şi

rufelor celor bolnavi,
dacă se vor întâmpla
să fie, şi acid fenic negru pentru stropit prin
ogradă, coşere ş. a.
Laptele de var se
·
face cu cea mai mare uşurinţă în modul următor : se ia ca
2 kilograme de var, se stropeşte mai întâi cu puţină apă până ce se face cu totul praf, apoi se adaogă peste acest praf
câte puţin şi amestecând fără răgaz; o cofă de apă.
Acidul fenic pentru stropit prin casă se capătă de pe la
farmacii făcut gata pentru întrebuinţare (5 °/0 ).
Iar acidul fenic negru se amestecă un kilogram cu o jumătate cofă de apă, se bate bine şi apoi se stropeşte cu el.

c.

?0

l

J. DROC.

I

Cine ne face 5 abonamente şi trimite costul la
admiJtistrafie, primeşte pe un an, fără plată, revista C\5
clon Creangă>.
_?[J

Calendarul reviatei „Ion Cre•ngl" pe 1911„
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FIQftlLE:

Dl\L~r!

'nvinge iarăşi dorul fără nume
De vraja sfint' a vremilor in cari
Plecam voioşi spre neagra departare,
Cu Făt-frumos, călări pe cai in spume.

Mă

Pustiuri triste, lacuri solitare,
Cetăţi de flacări, zmei din altă lume„.
Le trecem toate ca pe nişte glume,
Privind palatul de cristal din zare„.
Dar ce departe 's visurile-aceste,
cit de scumpă 'i dipa ce-mi aprinse
ln suflet iară.şi magica poveste:

Şi

Amurgul pune-a cerurilor salbe
Prin plopi de-argint, pe ramurile ninse,
Şi 'n văi pluteşte-un cintec: cFlorlle dalbe».
O.TUTOVEANU

<EtlPZJL

ŞI

FIRE/\ LZJI CZJZI\.

Cuza era bărbat de statură mijlocie, arătos, cu o înfăţoşare
ademenitoare. Purtările sale erau îngrijite şi îndă
mânatece, ceea ce l-a înlesnit mult în izbânzile sale. Era tare
deschis şi prieten adevărat. Când îl atingeai cu vorba, ori
cu purtarea, îti răspundea pe loc, fără înconjur. Cuza nu ştia
să fie făţarnic. El nu iubia fudulia, podoabele, petrecerile
sgomotoase, primirile pregătite, sărbătorile şi strigările de
laudă, căci ştia că-s puse la cale şi nu-s pornite slobod din
sufletele şi din inimile oamenilor.
Nu era lacom de bani şi nu avea nevoi prea mari. Masa
şi traiul său erau cumpătate. Avea mare plăcere pentru cai
frumoşi, cu toate că nu era bun călăreţ.
El dădea dreptatea şi duşmanilor, când o aveau : a apărat
pe Mitropolitul Meletie să nu fie dat în judecată, pentru că
plăcută şi
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ALEXANDRU ION I CUZA

tăgăduit dreptul
să se încuviinţeze

de a se ţinea adunarea din 1858; a cerut
întrarea ca deputat, în aceeaş adunare, a
lui Or. M. Sturza ; ridică sechestrul pus pe averea lui Lascar
Catargiu, în afacerea şoselei din Galaţi ş. a.
Avea o inimă tare bună: Când poetul Bolintineanu, fostul
ministru şi prieten al lui Caza, ere greu bolnav şi plin de
datorii, Cuza a dat bani unui negustor să-i ducă ca din
partea acestuia J11i Bolintineanu, şi să-i spue că sunt rămaşi
la el, dintr'o afacere, în care poetul fusese înşelat. Alt-fel
ştia Cuza că Bolintineanu n'ar fi primit.
Cuza era mândru şi nu pleca capul: Când Catanele austriace făceau necuviinţi în Galaţi, în vremea pârcălăbiei sale,
a trimis o companie de soldaţi români de au prins pe Nemţi
de prin crâşme, i-a legat cot la cot şi i-a dus la cazarmă.
Cuza era vrednic şi faţă de puteri, el nu s'a umilit niciodată.
Când Franţa a vrut să-l aducă din nou la domnie, n'a
primit.
a
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Ţinea mult şi cu toată inima
rănimii şi a lucrat din răsputeri,

la ridicarea şi întărirea ţă
ca toate treptele poporului

să aibă

drepturi deopotrivii.
Era glumeţ şi nu se prea îngrijiă. de soarta lui. ln timpul
din urmă şi-a pus prea mare încredere în unii prieteni ai
săi, cari şi-au înglduit multe fapte ne la locul lor (Librecht,
Docan, Pisoschi).
[.. MREJERIU.

SAftDATOIU VC!Sl!!LI!! ! 1
Nu era din sămânţă de oameni proşti Sandu Ciobanu.
satului ştiu, că din răsbunicii lui fuseser~ tot oameni cu docsie la cap, purtând fel de fel de ranguri în sat
ca: pristavi, judeţi, vătămani ş. a., oameni, cari cu sfaturile
lor au ajutat la râdicarea satului, ba chiar şi a ţării- punând
de multe ori piepturile lor la înlăturarea primejdiilor, ce
pluteau de-asupra-i, când din partea Turcului, când din partea Rusului on a altor lifte. Din neamul lui Sandu fuseseră tot oameni cuprinşi cu de-ale gospodăriei, oameni cu
dare de mână din mila şi voia Domnului. ...
De hâtru şi ajuns de cap era el şi Sandu, deajuns căci
sămăna bunicilor săi -nevoie mare; de harnic-nu-I mai
încăpea locul..„ dar tot nu mai putea lega două la un loc.
Par'că era un făcut ...
Intr'un fel dă.... cam avea şi el dreptate. Sfoara de pământ
-apucată de la părinţi-cu toată munca, cu tot rostul ce-l
punea în cultivarea ei, nu-i putea da atâta, cât i-ar fi trebuit lui să ducă un trai bun în gospodărie; căci, de şi stră
bunii săi stăpâniseră mult pământ, prin clisătorii se împăr
ţise aproape cu totul, aşa că unde stăpânia odată unul, azi
stăpânesc cincizeci„„
Greu o ducea bietul Sandu cu nevasta şi cei trei copilaşi,
ce li-i dăruise Dumnezeu !
at le producea pâmântul nu le ajungea măcar de la o
recoltă până la alta ; şi de aceea, întotdeauna era nevoit
să-şi vândă braţele de iarnă, pe te miri ce, proprietarului,
pentru mai toată vara.
De când începea ciocârlia să s'ascundă în brazdele unsuBătrânii

-------

1. Din "ol11mul „De la farl" -•clUfe fi nu•ele- co va aporo !11
ltombac din Vllonii de Munte -Praho•a.
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roase ale arăturii şi până când. frunzele păpuşoiului uscat
erau purtate în goana vântului de toamnă, soarele '!·apuca
cu nevastă şi copii pe lanul boeresc ; iar când sara s'ascundea după deal, îi lăsa pe acelaşi lan.
Se şi străduia el Sandu fel şi chip că doar o sili sărăcia
să·şi mute cuibul din casa lui, dar vedea bine că i-i truda
în zădar!
Intr'o toamnă, cam după ce se mântue trebile de pe
câmp şi omul nu mai are ce face de cât ia o treabă acolo
pe lângă casă : un
rânit la vite, o cofă
două de apă, Neculai- unul din copiii lui ce învaţă la
şcoală- îi spune că
d-l învăţător pofteş
te pe toţi părinţii
să meargă la şcoală,
că are să le spună
ceva pentru binele
lor.
-Ei!.. ce are să
ne spună, făcu Sandu cu neîncredere
- ia te pomeneşti,
că s'o mai pus iar
vre-o dare nouă.„.
ori să ne mai sucă
lească să luăm cele
trebuitoare copiilor,
căci de te 'ntâlneşti
cu primarul, îţi iese
înainte cu straja, cu
şuşaua; de te 'ntâlneşti cu pricictoriu' te ia cu banii ghiru·
lui!... Numai profesăm' fiind-că nu ne poate întâlni zitia, se
vede, că s'a gândit să ne cheme să r.e ducem noi Ia dânsul, să ne ia în primire. Dar să-i piară asta din gând!...
- Ba.„ Sandule, să te duci - îi zise nevasta - că doar nu-i
fi numai tu acolo şi ştiu, că măcar ori ce-ar fi, n'are să-ţi
iee capul ! la îi vedea şi tu ce-a spune.
-Că bine zici tu femee„ .. Tot mai. hâtre sunteţi voi de
cât noi barbaţii. Ia cam ai dreptate. N'ar fi rău să mă duc
https://biblioteca-digitala.ro
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să văd într'adins
pălit pe profesăr

cu ochii şi s'ascult cu urechile ce dor l'a
de noi!
Cum veni sara, Sandu şi eşi din casă, îndreptându-se spre
şcoală. Aceasta strălucea de lumina lămpilor. ln preajma ei,
pe uliţi, oamenii erau strânşi în cârduri, cisluind şi nedumerindu-se, ce să mai fie şi asta. Sandu îşi dădu şi el pă·
rerea ce şi-o făcuse acasă, în aprobarea tuturor. Dar la urmă se hotărîră, să între, cum a fi. Când colo, ce să vezi ?„
lume din tot satul. Preotul, primarul şi învăţătorul îi primeau pe toţi cu bucurie şi voie bună.
Sandu nu-şi mai putea lua ochii de pe păreţii şcoalei îm·
brăcaţi în hărţi şi în tablouri. El nu mai intrase nici odată
în şcoală. Şi acum numai simţi, cât e de mic atât el cât şi
toţi cei de-o iarbă cu dânsul - cari n'au avut parte să se
împărtăşească din dulceaţa învăţăturii.
De-odată sgomotul încetă, ca prin farmec şi o muzică cerească în tonuri argintii crescu din glasurile şcolarilor. Sandu părea că visează. Apoi învăţătorul, într'o cuvântare caldă,
ce mergea ascultătorilor la inimă, le vorbi cu cuvinte aşe
zate despre greutăţile vieţei şi înlăturarea lor prin învăţătură.
După aceeea le cuvântă şi preotul cu glas blajin, părin
tesc, terminând cu toţii cu îndemnarea lor, de a veni regulat la şcoală, unde pe lângă multe cunoştinţi folositoare, vor
învăţa şi-o meserie uşoară pentru timpul iernii şi care să le
aducă câştig bun.
Sandu, la sfaturile învăţătorului şi preotului, îşi anină sufletul de firul nădejdii unui trai mai bun.
li părea rău acum, că, c'un ceas mai înainte, bănuise credinţa învăţătorului ; dar din sara aceia a venit regulat la
şcoală.

ln iarna asta pe lângă multele sfaturi, ce li s'a dat, apoi
cum să facă rogojini şi ccşuri de papură
ln vara aceea a dus-o tot greu Sandu Ciobanu, căci a
trebuit să se înglodeze în datorii ca şi mai înainte, dar cum
ajunse în toamnă, îşi aduse câte-va care de papură, îşi făcu
război şi se apucă de meseria făcutului de rogojini şi a coşurilor de papură, cum învăţase la şcoală. Din când în când
ducea câte una, două în târg, pe cari prinzând bani, îşi târguia cele trebuitoare pentru casă.
ln postul crăciunului se pusese cu tot temeiul la lucru.
In serile cele lungi de iarnă lucrau cu toţii şi până pe la
Ignat, Sandu avea gata o sumedenie de rogojini şi coşuri,
pe cari,· încărcându-le într'o căruţă, plecă cu ele la târg.
a

învăţat şi
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Ajungând în piaţă, în câteva clipe, nici nu mai ajunser!
prin mânile cumpărătorilor, aşa de iute le desfăcu; iar pun:
ga lui Sandu se umplu chişcă de bani.
Apoi el îşi cumpără pentru dânsul o cuşmă de miel, un
cojocel şi o pereche de ciubote; pentru nevastă o caţaveică
cu blană de hulpe, iar pentru copii strae şi îndllţăminte; apoi făină pentru colaci şi alte bunătăţi pentru sfintele săr
bători.

Cu sufletul

mulţumit şi

inima

plină,

Sandu se 'ntoarse

acasă.

Din înălţimi nourii se distramă în fulgi. Crivăţul suflă cu
putere, strecurându-şi trupul prin uliţele satului îngheţat.
Casele stau amorţite sub povara lor de omăt.
Câte un om sgribulit, cu capul vârît în gulerul sumanului,
cu suflarea îngheţată prinsă în ţurţuri de vârful musteţilor,
se strecoară pe şoseaua acoperită de omăt, ce taie satul.
Părintele Mitrea cu poalele antereului sumese în brâu,
cu icoana intr'o mână şi cu băţul apărându-se de câni în
alta, umblă cu cNaşterea». ~andu, pe a cărui poartă a intrat preotul, îi iese înainte, ţistuind cânii.
ln casă, pe masa rotundă, stau talgere şi străchini cu bob
bătut, turte cu julfă şi alte mâncări de post, pe cari preotul
le blagosloveşte, gustând din masă; apoi după ce dă la
toţi ai casei, ca să sărute icoana, se aşază pe pătuceanul acoperit cu levicer nou. Copii stau cuminţi pe lângă sobă
ca să nu le taie popa limba - cum ii sperie mama lor. ln
tăcerea odăii, glasul blajin ni preotului s'aude limpede:
- D'apoi, fiule, cum o mai duci cu viaţa ? Par' că, după
câte văd acum la tine, pare a se fi mai schimbat în bine.
- Dă !... cinstite părinte ! mulţămită Proniei cereşti, traiul
mi s'a mai îndulcit, nevoile au mai început a fugi de la
uşa mea.
De unde mai în toţi anii pe acu, mă îndatoram la ciocoi,
acum, slavă Domnului, am de-ajuns din munca mea, copiii
îmi sunt îmbrăcaţi, casa îndestulată şi pot s'aştept şi eu sfintele sărbători ale Crăciunulni cu bucurie, ca tot creştinul.
-D'apoi bine, Sandule, nu munciai tu şi înainte ?
-Munceam părinte, dar„. vezi că munceam vara ce luam
iarna, îndatorându-mă la boier i pe când acu nu şed nici
iarna ; ci după sfaturile sfinţiei tale şi ale d-lui învăţător,
Dumnezeu să vă dea sănătate, m'am apucat de făcut rogohttps://biblioteca-digitala.ro
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Jtm şt coşuri, pe cari le vând cu preţ bun la târg şi nu
mai sunt silit să-mi leg mânile pentru vară.
-Aşa-i Sandule, că omul îşi poate întrebuinţa şi timpul
de iarnă cu folos ?-făcu părintele Mitrea, ai cărui ochi lu·
ciau de-o mulţumire tainică.
-Cum nu, părinte, numai să vrea !
-Vezi, omule, şi nu voiai să te duci la şcoală dintr'untâi u - zise femeia cu bunătate.„„
Crăciun ca acela tihnit şi mulţumit, nu-şi aducea aminte
Sandu şi cu toţi ai lui, să fi mai trecut vr'odată !
T. POPOVICI.

lt\ Clt\CA.
Icoană

din popor.

La alde moş Pintilie în sara aceia era clacă de curăţit
strujani. lmprejurul unui foc mare, şedeau roată fetele, flăcăii
ce nu se mai astâmpărau, tot năcăjind cele fete, băeţaşi mai
răsăriţi, ce din când în când isbucniau în chiote înăduşite;
mai erau şi babe şi moşnegi, oameni mai trecuţi cu vrâsta,
ce vorbeau de ale lor, făcându-se că nu bag în samă şăgile
tineretului..„
Cu toţii dădeau zor să mântue claca de strujani, ce era
mai de aparte, care de altfel se micşura văzând cu ochii..„
- „Ei, vorba ţiganului, tare-s bune mânele multe 11 1 zise
moş Pintilie, privind movila de ştiuleţi aurii..„
- „Dar o mai zâs ţiganul, ai uitat să spui, că tare-s răle
gurele multe 11 , făcu moş Vlad în hohotul de râs ce se stârnise.
- „Catrină hăi, zise moş Pintilie vesel, ia vezi ce mai zice
ulciorul ceata; ia, mai adă-I încoace, să-l mai întrebăm de
sănătate, şi să vedem câtă-s rele gurele iestea, vorba lui moş
Vlad, hâtru ist bătrân 11 !.
- „fie, moş Pintilie, că ţi-o eşit un sfânt din gură 11 făcu
un clăcaş de lângă el.
Şi mătuşa Catrina, se arăta, îndată, cu un baston, cum
ii aurul din care eşia aburi ferbinţi, şi cu un ulcior, plin
cu rachiuaş de drojdie cu burueni, pentru vătămătură, cum
avea obiceiu moş Pintilie să pue, că iată, el era cam cu
beteşug.
~Hei, mătuşa

Catrina ne

ştie

de ce ne doare inima, zise
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vre-o câţi-va flăcăi, pe când băeţii priveau cu jind la bostan.
Ulciorul după ce se plimbă pe la gurele fiecăruia, când
ajunse la urmă, de unde plecase, se cam uşurase. Cât se bea
rachiu însă, fetele şi flăcăii âădeau iama prin bostanul ceala,
auzindu-se din când în când doar câte o vorbă aruncată
de vre-un flăcău şugubăţ.
- „Ho, fă, că te-i frige !
Ia-n te uită la ea, parcă n'a mai mâncat bostan în viaţa ei.
Linge-ţi degetele, fa Ileană, că mare bunu-i.
Şi tot aşa, câte-o vorbă, câte-o împunsătură avea fiecare
dintre flăcăi pentru fiecare din fete. Iar fetele, unele tăceau
şi-i priveau cu nişte ochi cu multe înţelesuri pe cei mai de
departe iar pe cei mai de aproape, cu câte un pumn şi un
zâmbet cum numai fetele au doar.
- „Ia, măi, ce-i acolo, făcu moş Pintilie, lăsaţi fetele'n pace
că nu de alta, dar să nu mă mânii şi apoi ştiţi voi când
mă mânii eu ....
- „Cum nu, cum nu, moş Pintilie, nu ştim noi, că matale
eşti rău când te mânii? ferească O-zeu, când s'a mânia moş
Pintilie, măi băeţi, apoi se face 'n bortă apă, asta-i ştiută ... ,
zise unul dintre flăcăii, Toader al floarii.
Cu toţii râseră, iar moş Pintilie îi zise vesel :
- „Apoi tu măi Pepeleo, cu tine cine n'o mai râde
Mătuşa Catrina însă nu stătea degeaba. Ajutată de două
fete, împărţia la toţi fălii de pâne de casă, dospită şi
gustoasă încât toţi o lăudau pe mătuşa Catrina, care mai
de care.
- „fa, Mariţo tu ai făcut pânea asta? zise Toader al
floarii, unei fete ce o însoţea pe mătuşa Catrina, când ajunse
cu împărţitul la dânsul:
-„Eu, bădică, eu".
-- „Da ştii că-i bună fa ?.
-- ,, Bună bădică
-„Da gâci... ca cine ?
-- „Dă, ca cine ....
- ,,Ca tine fa!
- „Alei, făcu fata rumenindu-se 1-a obraz şi privindu-l nu
tocmai rău ....
- ,, Bată-te, să te bată, măi Toadere, da' ştiu că eşti bun de
gură, îi zise o nevastă de lângă el.
- „Dă, leliţă Tasie, cum m'o lăsat D-zeu
Şi aşa în vorbe şi glume, clăcaşii dădeau zor strujanilor.
Din ciînd în când, dintre flăcăii se rânduiau şi aduceau
11 •

11

11

•

11

11
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cu braţul hlujani, la clăcaşi, şi mai în şagă, mai într'adins
cum se potrivea pe la fete, în loc să li-I pue dinainte braţul
de hlujani, se întândea să li·l pue în braţe, acoperindu-le şi
făcând haz, cum fetele căutau să se apere. Ulciorul iar se
mai plimbă odată, de data asta însă se uşurase de al binelea.
Pentru fete avusese grijă mătuşa Catrina să se facă nişte
floricele din grăunţe de popuşoi pe care le împărţia la fiecare
amestecate cu glume şi voe bună.
Aşa potrivia de bine şi mătuşa Catrina şi moş Pintilie,
încât nimenea să nu rămâe nemulţumit. De la o bucată de
vreme fetele se tot priveau între ele, parcă aveau a-şi spune
ceva, parcă voiau să se îndemne, aşa se priviau din ochi,
şi deodată se auzi aşa nişte glasuri dulci şi tremurate, făcând
începutul şi pe urmă ajutate de altele :
Si-am zis verde doi arginţi,
Am fost una la părinţi,
Ca şi luna intre sfinţi.
Părinţii n'aveau avere,
Dar m'aveau de mângâere.
M'o cerut flăcăii din sat
Dar părinţii nu m'o dat;
M'o cerut flăcăii din lume
Şi calici şi fără nume,
La părinţi le-o părut bine.
Da' mie mi-o părut rău
Că mă duc din satul meu....
Şi fetele prinzându-şi îndemnul, cântau cu tot focul m1m1lor lor tinere şi pline de viaţă. Mai cântară şi alte cântece,
cari de cari mai frumoase, şi când tăcură, fie-care le răs
plătisă cu câte-o vorbă :
- „Ia, acu am auzit şi eu cântând privighitorile, zise Toader
al Floarii.
- Ba, nu zău, nu că vă laud, da' aţi cântat, ştii colea, de ne-a
mers la inimă, zise moş Pintilie.
Şi fetele îmbujorate, tăceau mulţumite fie-care de vorbele
de laudă ce li se aduceau.
flăcăii începură cu gâcitorile şi fu o larmă şi un râset
când fetele ori nu puteau gâci, ori nu le nimeriau, încât
bietele, zăpăcite, nu mai puteau de ciudă, şi cu ochii rugători
priveau când pe moş Vlad, când pe moş Pintilie, cari le
scăpa din încurcătură. Veniră rândul jâtiilor şi pâcâlelilor,
stârnind şi ele mare haz. Apoi veni la rând, şi se mai vorbiră, de cele ce se mai aud prin sat. Se vorbiră de câte
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nunţile ce au să se facă, de care fete au să intre la Paşti îrt
horă, şi aşa vremea trecea, pe nesimţite.
focul se trecuse dar nimeni nu-şi mai da osteneală pentru
el mai ales că luna ce se ·ivise, lumina ca ziua.
Câtăva vreme, încetară şi glumele, şi râsetele amuţise, doar
de s'auzea numai strujenii foşnind în mânele clăcaşilor.
- „Ei, băeţi, ce tăceţi, făcu moş Pintilie, către flăcăi ; ce,
v'aţi mâncat limba .... ori aţi deşertat sacu' ....
- „Nu, moş Pintilie, dar vă dăm rândul la alde matale
ca unui bătrân, făcu
un flăcău.
11 Da, da, întări
ră şi fetele şi ceilalţi flăcăi 11 să ne
m a i · spuneţi alde
matale ceva.
- „O poveste se
auzi un glas subţi
rel de fată.
- „Da, da, o poveste, zisă mai multe stărui nd.
11 D'apoi cine să
vă spue poveşti, fă
cu moş Pintilie, dacă
nu ştie nimeni.
- „Ia, lasă nu te
mai face, ştim noi
că ştii".

- „Pai de, oi fi
eu odată, dar
le-am uitat păcatele
mele 11 le răspunse
moş Pintilie, căruia
îi cam plăcea să-l roage fetele.
- „Spune-ne moş Pintilie, zău spune-ne" făcu o fată de
lângă el.
-Aşa! Ei dacă zici tu frumuşica, iaca am să spui. Şi fata
roşindu-se ca bujorul, prinse a râde fericită, că moş Pintilie
a băgat în samă vorbele ei.
- „Apoi măi băete ce să vă spun? Am să vă spui o poveste, da' adevărată pe care am auzit-o de la bunicul meu
ştiut
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erte şi asta ci-că s'ar fi întâmplat în satul Bogde unde era el de loc.
- „S'auzim, s'auzim, ziseră vre-o câte-va fete.
- „Tăceţi fa 11 1 făcu un flăcău cătră ele.
- „Tăceţi şi voi 11 le zise fetele.
- „Ei, poi dacă-i aşa eu tac din gură, nu vă mai spui
nimica, sfădiţi-vă voi, facu moş Pintilie.
- „ Ba nu, ba nu, zău, moş Pintilie, spune-ne, că iacă tă
cem chitic.
- „Cică, măi băete, acu pe vremea bunicului când era el, ştii
colea, flăcău în toată puterea cuvântului, nu ca acu, nişte
omuleţi, şi cică îs şi ei flăcăi, ies în horă dragă Doamne,şi moş Pintilie aici se uită înspre flăcăuaşii cei mai îndesăţei şi cu tiulee sub nas, cari la gluma lui moş Pintilie,
erau tare năcăjiţi cu nişte hlujani, şi-şi căutau de treabă, ca
şi cum n'ar fi auzit nimic. Nu le era lor de alta; dar de,
mai erau şi fete şi nu le cam plăcea ca să-i râdă în faţa lor.
Dar, de, aşa-s bătrânii, le place să şuguiască.
Cum vă spui, urmă moş Pintilie, era pe atunci în Bogdăneşti cică un boer, care avea o moşie, de nu-i mai ştia
hotarele şi era bogat boerul ceafa.
- „Ca toţi boerii, tae un uncheş.
Ca mine, ştiu că nu, se amestecă şi Ion Trăistaru, că cu
ce-i pe mine ~i acasă, ferească O-zeu de u11 foc.
Un hohot de rîs isbucni şi după ce toţi se liniştiră, se
auzi iar glasul lui moş Pintilie :
Şi avea boerul ceafa, cică o slugă, un flăcău cam tomnatic de altfel. li chema Ioniţă. Şi Ioniţă aista era bun prieten
cu bunicul. Ce făcu, ce drese boerul, că-l colăci cu o fată şi
încă îl şi cunună. Vezi că ţinea boerul la dânsul şi voia
să-l căpătuiască şi să nu·I scape din mână, ci să-l ţie lângă
dânsul, că era om robaciu Ioniţă şi cu credinţă.
Cu femeia Im, Amţa, aşa o chema, Ioniţă se împăcă bine.
După un an, boerul le boteză şi un copil.
Toate bune, dar când te paşte păcatul şi ai să o păţeşti,
o păţeşti şi pace bună. Aşa şi cu Ioniţă. Cică odată l'a trimis boerul aşa prin crucea nopţii la un lan de grâu, să
vadă n'o găsi pe cineva cu vitele întrânsul, că pe semne îl
cam cerea cineva.
Mergând el aşa pe lângă rădiu' lui Vasilache, la deal înspre Cătănaşi, unde era lanul boerului, vede el de departe
înaintea lui, tremurând o luminiţă. De fricos nu era fricos
Ioniţă, dar aşa o leacă de rece tot îl trecu prin vine.

să-l
dăneştilor,

O-zeu
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Luminiţa ceia, tot se mărea şi se micşura, ştii aşa, pâlpâia
-aici se stângea, aici s'aprindea, Ioniţă îşi zise că trebue să
fie vre-o comoară. Şi comoară era, dar ce folos, că era juruită, era dată necuratului..„
- „Cum era dată necuratului, moş Pintilie? întrebă o fată.
- „Ce tot îl cicăleşti atâta fă, şi nu-i dai pace să spue, o
ţinu de rău un flăcău".
- Stai, că vă spun de ce, făcu moş Pintilie. Cică sunt unii sgârciţi, care au bani de să-i mănânce cu lingura şi îs
aşa de afurisiţi, in cât îi îngrop şi atunci cică îi juruesc
necuratului. Câni la inimă, ce socoţi. Mai bine îi dau dracului (cruce de aur cu noi) de cât să-i dea la o sfântă biserică, ori la vre-un creştin scăpătat.
Dar fie la dânşii acolo. Mie unuia ştiu că nu mi-ar trebui,
că banul sgârcitului îi plin de sânge şi de !acrime. De dragul banului, feţii mei, şi ca să-l aibă, sgârcitul nu se mai
uită de la cine-l ia şi cum îl ia.
Şi să nu-mi uit vorba începută. Ioniţă cum văzu lumina ceia, pricepu că-i comoară, mai ales că se auzise de ea,
prin partea locului. Ajuns în dreptul luminiţei, îşi scoase
cuţitul şi-l puse semn, apoi se întoarse înapoi acasă. li spuse nevestei tot ce văzuse, iar ea cap de femee, (de ce îi bine să nu te potriveşti femeii) îi zise:
- Hai să o săpăm.
Ioniţă însă, de, se cam cod la; dar ca să nu treacă în ochii femeii drept fricos şi mai ales când se gândea, că odată ce dăduse el peste dânsa şi putea fi bogat deodată,
era păcat să nu o ia, se hotărî să se ducă. Şi luându-şi o
cazma, un hârleţ şi ce şi-o mai fi luat, plecă, şi cu el merse şi Aniţa. Femee tare de fire, ce socoţi. Ajunşi unde era
cuţitul, Ioniţă se apucă de săpat. Sapă şi el, mai sapă şi Aniţa, şi făcură o coşcogea groapă, dar de comoară tot nu
mai dădeau. Deodată hârleţul se isbi de ceva tare. Era o
piatră. Bucuros atunci Ioniţă, cercă s'o ridice, dar nu fu
chip. Mai sapă împrejur, dar pace bună, par'că era lipită
acolo. Se căzni el ce se mai căzni, dar degeaba. Dacă văzu
şi văzu că toată truda-i în zădar, astupă la loc unde săpase
şi făcu aşa ca nimeni să nu priceapă că cineva umblase a·
colo, şi se întoarse acasă.
Nu mai avură linişte pe urmă, ci gândurile cum să capete comoJra, îi muncea mereu pe amândoi. Se jeluesc u·
nei babe, şi baba le spuse cum că comoara ceia ii legată
şi că poate să le-o deslege ea. Pentru asta le cerură sânge
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de la copilul lor şi femeia orbită de strălucirea aurului, ce
par'că-1 vedea dinainte, luă cum o fi luat sânge de la bă
eat şi-l dădu babei. Iar baba, ii făcu ce-i făcu sângelui celuia acolo, în legea ei, fie la dânsa, şi li-I dădu, spunând
lui Ioniţă ce şi cum să facă. A doua noapte Ioniţă se duse
iar la comoară, şi cum stropi peatra ceia cu sângele, cum
se lăsă şi piatra uşoară ca o pană, iar Ioniţă se repezi ca
un lacom la bănet, îl luă şi se întoarse acasă, şi fiind-că
mai era până la ziuă, se culcă.
A doua zi, când se trezi femeia, găsi copilul mort.
Se bociră ei cât se bociră, dar în bucuria lor, nu le prea
părea aşa rău, mângâindu-se că-s tineri, şi mai trăgeau nă
dejde de alţii.
Că zicea Ioniţă: Lasă Aniţă, că nu-i mare lucru, de copii
să nu ne plângem, că de copii, de barbă şi de coate goale
să nu se plângă nimeni. Banul azi se câştigă greu şi să
multămim lui D-zeu, că ne-o văzut la aşa nevoe.
Dă, minte de om zăpăcit nu era? Şi pe ·băet, după asta,
l'o îngropat, şi n'o trecut o săptămână de la moartea lui,
că într'o bună zi, iată că femeia lui Ioniţă muri, aşa fără
popă, fără lumânare, de să ferească D-zeu. Ioniţă pe urmă
o ajuns cum îi mai rău. Se prostise de tot şi nu-şi mai dă
dea samă de nimica. Era vai de capul lui. Comoara cum o
găsise aşa o lăsase, nu se atinsese de dânsa. N'a trecut mult
de la moartea Aniţei, femeii lui, că-l găsiră şi pe dânsul
spânzurat în pădurea Zârneştilor, nişte oameni !
Şi iaca aşa sfârşi moş Pintilie, că nu le-o ajutat Dumnezeu şi nu s'o ales nimic de casa lor şi de dânşii- dacă o
pus mâna pe lucrul necuratului.
-Ce socoţi cu nu.i aşa? Doamne fereşte-făcu o babă
făcându-şi cruce.
-„Cruce de aur cu noi-zise moş Vlad, dar eu unul, să
ştiu că aşi găsi nu o comoară, da' zece, şi tot nu m'aşi în·
cumeta s'o iau".
-„face şi moş Vlad ca Turcul cela cu românul" zise
Ion Trăistam. Cică mergea românul pe un drum şi răcnia
în gura mare că să-i dea O-zeu o pungă cu o sută de galbin - da o sută să fie în capăt, că de-or fi nouăzeci şi nouă
nici nu se uită la ea. Şi-l auzi un turc. Turcu' prost, avea
pe semne la el nouăzeci şi nouă de galber.i, că-i puse cu
pungă cu tot în mijlocul drumului, înaintea românului.
Românul cum văzu punga, o luă, numără galbenii dintr'însa şi văzându-i că-s numai 99 zise :
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Nu face nimic, cu punga face o sută în capăt-şi-i lu?!,
!lisând pe turc bătând din buze.
O undă de râs se stârni şi când se făcu tăcere, moş Vlad
tuşind de câte-va ori, zise :
--Apoi fiind-că ne-am luat de povestit, v'aşi spune şi eu
o «tâmp/are», pe care am văzut-o eu cu ochii mei.
Şi în tăcerea ce se făcu, moş Vlad, începu a povesti cu
glasul lui moale şi blajin :
-Când eram aşa holtei, de-mi infera musteaţa, şi-mi mirosea şi mie, dragă Doamne, a catrinţă, ţin minte că o duceam bine pe atunci. Avea tată-meu avere, nu şagă. Pâmânt
îndestul, vite şi pe deasupra şi doi cai negri şi frumoşi de
nu mai avea nimeni aşa cai în tot cuprinsul. li cumpărase
de la unul de peste Prut, din Rusia, la un sfânt Ion, din
Bârlad.
lntr'o noapte, caii ceia aşa de frumoşi, se făcuseră nevă
zuţi. Niscavai hoţi puseseră ochii pe dânşii şi acu îi luase.
Se vorbea de unul Ghiţă Lungu, care se cam amesteca în
treburi de-aestea, dar cine-l ştia unde-i ? I-a căutat bietul
tata o zi, două, o săptămânâ, o lună, două, nu i-a putut
găsi. Parcă intrase în pămănt şi pace. Acu 'şi luase nădej
dea de la cai, când nu ştiu de la cine auzi că în Vârlezi
ar fi o babă, cam vrăjitoare de felul ei. Şi mama, cum auzi
de dânsa, nu-i mai dădea pace tatei, că nu şi nu, să se ducă şi la ea. Tata, dacă văzu că nu-i de chip cu mama, hai
să o asculte. Şi luându-mă şi pe mine, plecarăm la Vârlezi.
Ajunserăm aşa cam pe sară. Pe babă o găsirăm acasă,
într'un bordeiu la marginea satului şi fiindcă n'aveam unde
să mânem peste noapte, necunoscând pe nimeni, am stat
la dânsa.
Tata îi spuse tot ce avea de spus şi baba se învoi să ni-i
aducă pentru cinci galbeni.
Ne culcarăm şi nu cred să fi trecut aşa timp cât ai bea o
lulea de tiutiun, şi numai ce văd că baba se scoală şi s'apucă de făcut focul la vatră. Umbla ca o umbră prin bordeiu. Mie îmi perise somnul şi mă uitam la dinsa. Era
slabă cumu-i scândura ceia, adusă de spate şi cu un nas
ascuţit ca un cioc de pasare. Ochii mici îi umblau ca două
mărgele. Eu din ochi n"o slăbiam; o văzui cum aruncă pe
foc nu ştiu ce de se făcu para albastră şi puse o ulcică la
foc. O vedeam că bolborosia ceva, dar n'auziam ce. Oala
începu a sfârâl. şi baba se tot uita pe horn în sus strigând
aşa un cuvânf.)Je care nu-l priceam - iar cu un beţişor tot
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ulcicuţa ceia, care sfârâia din ce în ce mai tare.
şi eşi afară pe urmă. Nu ştiu se o fi făcut că
zăbovi oleacă. Auzisem duduind împrejurul bordeiului, pe
semne că-l încunjurase. Când intră în bordeiu, vărsă uicica
ceia în foc, şi atunci aşa s'o auzit ca nişte vâjâituri şi nişte
gemete par'că, şi pe urmă nu mai auzii nimic. Baba stinse
focul şi se culcă. Eu abia rasuflam,. încremenit acolo unde
mă aflam. N'am putut închide ochii toată nopticica. Mă gândiam la cele ce făcuse baba şi mi se părea că visasem. A-

mesteca în
Luă ulcica

uzisem eu că baba asta îi dată necuratului şi că are pe spiriduş, dar nu-mi venea să cred. Acum însă nu mă mai îndoiam de loc.
Când se crăpă de ziuă, tata se sculă şi mă sculai chipurile şi eu, de unde, că nu închisesem ochii toată noaptea.
Baba dormia încă. Am mai eşit noi pe afară şi când am
intrat înăuntru, baba se sculase şi ea. Tot eşia pe afară şi
se Hita în zare aşa cu mâna streaşină la ocl!i şi par'că aş
tepta ceva ce trebuia să vie şi nu mai venea.
Când era soarele de o suliţă, iaca măi tată, că veniau, vineau caii noştrii de mâncau pământul nu alta. Şi ca şi cum
o mână nevăzută i-ar fi oprit, se opriră dinaintea bordeiului.
Erau tot o apă de asudaţi şi de la gură le curgea într'una
spume în două cu sânge. Tata nu ştia ce să creadă, iar eu
mă uitam când la babă. când la cai, de ·par' că să nu-mi
cred ochilor. Se uită tata, după ce se desmeteci, la cai, se
uită la semne, îi cunoscu- erau caii noştri !
Plăti tata babei cei cinci galbeni şi luând caii am plecat
înspre casă. Tot satul se minună când află că i-am găsit şi
venia să-i vadă ca pe-o minune. Tata era mai bucuros de
cât toţi că-i găsise, dar nu i-a ţinut mult bucuria, că trei
zile după aceia, caii noştri au murit. Se aprinsese în coş,
aşa spuneau toţi oamenii, când le povesteam noi cum veniseră de erau tot o apă.
Ce credeţi-sfârşi moş Vlad- că pe unde fusese caii noş
tri, taman peste Prut, că am aflat mai pe urmă că-i dusese
Ghiţă Lungu, şi de acolo, spiriduş i-a adus numai într'o
noapte.... şi·i drum nu şagă de acolo şi pănă aici. Da' eu
şi acu, că-s om bătrân şi tot când mi-aduc aminte de baba
ceia, nu-mi vine a crede de cele ce am văzut. Şi totuşi, am
văzut cu ochii mei, cum vă văd şi mă vedeţi.
Moş Vlad tăcu. Nimeni nu mai zise nimic un răstâmp,
apoi prinseră a se auzi glasuri, dar oare-cum cam sfioase,
neîndrăznind să strice par'că, tăcerea ce o făcuse povestea
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lui moş Vlad. Stelele licăriau din înălţimi şi era linişte şi
nici o boare nu adia. '
Cucoşii vestiră că-i aproape de ziuă. Atunci, fie-care pregătindu-se de plecare, se desparte de moş Pintilie şi mătuşa
Catrina, făgăduind să mai' vie şi altă dată. fetele şi flăcăii
însă, o dădură tot pe a lor, că începură a cânta un cântec,
care, cu cât se depărtau, cu atâta se auzia în liniştea nopţii
tot mai încet, tot mai dulce, ca o cântare din altă lume !...
PETRU OH. SAVIN.

COMCMORl\REA LZJI ION CREl\NGA.
(La casa sa în J-lumuleşti).
Fraţi

Români !

Ce vânt ne aduce în acest Ioc, astăzi, Ia această casă ?
Cine ne-a strâns aşa 'mpreună, aicea, în preajma acestor Io·
curi ce ne reînviază atâtea amintiri străbune? E o mare serbare pentru noi astăzi! Aicea s'a năs·
cut povestitorul Ion
Creangă. Da, ne-am
adunat aicea Ia o
mare sărbătorire, ce
are o mare însemnătate pentru noi
şi întregul nostru
neam şi pentru care cuvânt şi D-l Mi
nistru al şcoalelor
o a luat sub înaltul
Cua lui Ion Cro•n;i:/I din llumnlc~ti. cum •e an~ a•thi,
SăU patronagiu !
lată ce ne aduce aicea, pe toţi, dimpreună şi cu prea cinstiţii delegaţi de pe aiurea, ce au bine voit de a lua parte
cu noi ! lată dar ce ne strânge azi, pe toţi aicea. Ne-am adunat să sărbătorim aicea, la cuibul său, pe Moş Creangă,
pe Ionică, nepotul bătrânului David Creangă! Aicea, în această casă, s'a născut marele nostru povestitor român, la
1 Martie 1837. Aicea a crescut şi a petrecut o parte din
tinereţa sa.
Caleodarul reviatei

„ton

Crea~gl"

pe 1911.
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Aicea, în preajma coastelor cărunte ale dealurilor, pe a
se mai zăresc încă ruinile unui cuib de Români, pentru întăiaşi dată, nemuritorul Creangă al nostru
a gândit minunatele sale poveşti.
Aşa fiind, un simţâmânt moral şi de pietate trebue să
străbată acum sufletele şi inimele noastre, întru amintirea
acestui blând şi neîntrecut povestitor care ne-a dat cele mai
fermecătoare şi mai trainice scrieri populare !
Ion Creangă a început a învăţa carte aicea, în Humuieşti,
apoi la Broşteni (Suceava) şi la şcoala primară No. t de
băeţi „Grigore Ghica V. de la noi!
la Iaşi, mai departe, a învăţat foarte bine, în cât chiar
acum, nu de mult, un vestit profesor al său, a spus la
şcoala de învăţători de acolo, că Ion Creangă a fost cel
d'intăiu şcolar premiat al şcolii şi unul dintre cei mai stră
luciţi învăţători, arătându-l la toţi, ca să-l aibă de pildă! ( T.
L. Maiorescu).
El a fost unul dintre cei mai de frunte învăţători ai neamului. A fost mândria institutorilor.
El a mai făcut şi cele mai bune cărţi de şcoală de pc
timpul său, pe care am învăţat.
El a propoveduit cunoaşterea graiului românesc, nu 1111·
mai prin scrierile sale, dar şi de pe catedra şcolei primare,
de acolo de unde se lustruesc suflE'tele, se formează firea
omului şi se înfrumuseţează toate simţirele tinerilor vlăstare.
Pomenirea acestui mare şi talentat barbat al neamului
nostru, ne va rămânea în veci neuitată !
Acum la 31 Decembre 1909, s'au împlinit 20 ani de la
moartea sa! Am încercat o perdere ce nu va mai putea fi
înlocuită! E o perdere a întregului neam românesc !
Moartea sa, după cum spune un alt mare şi vestit profesor de astăzi, a fost tot aşa ca şi viata sa, adică stângerea
lui a făcut tot atât de puţin sgomot ca şi întreaga lui viaţă! (A. D. Xenopol).
Noi am perdut pe cel mai ge1iial povestitor şi lipsa sa
s'a simţit şi se va simţi încă mult timp.
Cărţile lui să nu lipsască din casa noastră a tuturora şi
să le cetim cu drag, căci cu mare drag de popor, de noi,
le-a mai scris şi el !
Toţi, şi acei bătrâni cari au copilărit şi au învăţat cu dânsul, cu toţii să-l pomenim şi să nu-l uităm nici odată ! Să
ne amintim cu drag !
O inimă duioasă, o pioasă amintire, s'avem pentru el şi
căror coamă

11
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fim mândri că din rândurile noastre de pe aicea a ieşit
aşa om de samă, un aşa bărbat de ispravă, ca învăţător
ca scriitor.
Popoarele, 'cari

ştiu să-şi cinstească
pe fruntaşii lor, dau
semne de viaţă.
Trebue să ne miş
căm!
Dacă în multe alte părţi ale ţării,

s'au început multe
a se face în amintirea lui Creangă,
bine ar fi ca şi la noi
aicea, la locul naşte
rii sale, să i se ridice un monument,
care să poată arăta
tuturora, că datoria
de recunoştinţă nu
11e-a lipsit! Aceasta
încă va fi un semn
mai mult al dragostei nepieritoare ce
trebuie să păstrăm
aleşilor noştri. Aceasta va fi spre cinstea noastră.
Noi cei ai şcolii vom păstra o dulce şi veşnică amintire
şi admiraţiune, fostulu i nostru tovarăş de muncă şi luptă pe
calea cea spinoasă a şcolii şi pentru şcoală!
Veşnică şi neuitată să-i fie pomenirea între noi toţi !
Târgul Neamţul, în

17

Ianuarie

1910.

GEORGE A. COSMOVICI •

.i;3

T . POPOVICI:

Oeograna: Judelui Tutova ,1 -ominla, d . I! pr. urb. ti div. II rvr.
Peataloul ln educaţia elementari de G. Compayd, trad. „Bibl;oteca p. tofi',
(sub tipar\.
I• to vr. r~~ie r. u <;. Tutoveanu, C. Nechita ti l\I, L~peocu : Exerciţii de compu·
nere tl framatlci1 d . III, pr. arb.; ci. lV, pr. wb.; d1v, III. nir.
:::::l. Escr~ltfl de Arl~etlci,
ol ~ pr urb.; ci. lI pr. urb.; ci. III pr. urli.; ci IV pr.
t,::::urb .; d1v , 1 rnr.: dtv, 11 rur.; d1v. Ul rur.
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In colţul cel mai despre apus al Moldovei şi al ţinutului
Sucevei, umbrite de păduri de brazi şi de munţi înnalţi, se
găsesc ascunse patru comuni, sate răzăşeşti : Doma, ~arul
Dornei, Neagra Şarului şi Păltinişul, cunoscute sub numele
de Dorne. Prin felul lor de aşlizare, s'ar lega mai uşor în
Bucovina, căci sunt despărţite de restul judeţului prin zidul
uriaş al munţilor Pietrosul şi Bărnarul şi legate numai cu
un drum din cele mai primitive, pe care cel nevoit pentru
a-l parcurge, îi trebuie multă îndrăzneală şi curaj.
Natura a grămădit aici tot ce avut mai sălbatic, dar şi
frumos, ca să deie acestei părţi o faţă cu totul deosebită :
munţi înnalţi, după spetele cărora soarelui mândru al verei
i se opreşte vederea, stânci sălbatece cari ameninţă pră·
păstiile cu mari adâncuri, ape limpezi ca şi cristalul, cari
alunecând şi sfădindu-se în una cu stâncile, se rostogolesc
spumoase în impunătoare catatacte şi în sfârşit, acea bogăţie
de ierburi şi flori, care sub puterea soarelui de vară, umplu
aierul cel străveziu şi dătător de sănătate, de mirosuri alese.
Din fund, de prin sinurile bogate în minerale al munţilor
Căliman şi Pietrosul, din sute de isvoare, vine ca o furtună
râul Neagra, care, în mersul ei înşală nenumărate părăuaşe
ce-i ies în cale, speriate de după stâncă, şi înghiţindu-le lacomă, aleargă într'un suflet până la soră sa mai mare, Bistriţa. Aceasta, amărîtă de străinismul ce a întălnit prin Bu·
covma pe unde a trecut, când îşi vede sora, o îmbrăţişază
cu multă dragoste şi-i povesteşte din cele ce a văzut prin
alte meleaguri. Bistriţa e mândră şi capricioasă şi de aceia
duce de vravuri de secoli luptă cu stâncile îndărătnice, şi în
mânia ei sălbatică pe multe le-a ciuntit şi sfărămat; dându·le în adâncimi, le calcă şi robeşte sub undele sale. Numai dorneanul sămet şi plin de îndrăzneală a mai îmblânzit-o de-I lasă, ca pe spetele sale să-şi conducă cu multă
băgare de samă pluta sa. Capricioasă din fire, de multe ori
îşi revine în sălbătăcie şi atunci vai de plutaşul neîndămă
natic care se avântă pe undele sale ! Zeci şi sute de plute
în fiecare an sunt prada stâncilor şi trupuri omeneşti sunt
înghiţite de Bistriţa, cu zimhetcle ei drăceşti de nemiloase
valuri.
Nenumăratele cruci de pe malurile sale sunt locurile unde
nenorocirile au fost aruncate de apele ei, cari par'că au
https://biblioteca-digitala.ro
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voit să arăte cât de neînsemnată. e puterea omului pe lângă
a sa.
De pe coastele stâncoase ale munţilor se ridică pădurile
de brazi, ale căror vârfuri stau totdeauna de vorbă cu norii,
cari mângăindu-le, alunecă pe întinsul ţării în valuri uriaşe.
Prin aceste păduri dorneanul mănându-şi turma îşi cântă
istoria-i de veacuri. Dorneanul trăit în aceste meleaguri, aşa
de încântătoare şi de sălbatice, este mândru, inteligent, vioi
şi e învăţat a fi liber. De aceia, când nevoile l'au tărît prin
satele dela şes, stăpânite de arendaşii nemiloşi, vine acasă
amărît şi cu însufleţire povesteşte odraslelor lui ce e aceia
libertate.
Atraşi de atâtea frumuseţi naturale sau de aierul cel binefăcător, sute
de călători se avântă prin
aceste locuri spre a gusta
din încântăril e ei. Aproape tot ce avem mai de
samă în ţară, începând de
la Principii moştenitori,
au trecut şi au · admirat
aceste părţi alese.
Doma e o răzăşie veche. lnainte de deslipirea
Bucovinei era un tot cu
Vatra Dornei de azi, care
şi pu1ia acest nume fiind
în centrul Dornelor. Nicăiri n'a fost jalea mai
mare şi nicăire nu se cunoaşte mai bine că Bu·
covina a fost ruptă din
trupul Moldovei ca aici, unde fiii aceluiaş părinte au fost
depărtaţi, unde obiceiurile şi toată viaţa de răzăş şi gospodar a fost zdruncinată. Când colinzi satele de aici, nu cunoşti întru nimic că o graniţă nenorocită le desparte. Dornele au făcut parte din ocolul Câmpulungului şi are aceiaş
vechime de stăpânire ca şi Vrancea.
lată ce ne spune marele nostru istoric Nenopol: „Cantemir ne-a mai păstrat o relaţie din care putem deduce, că
şi mai la nord, prin munţii Bucovinei, se afla o grupă de
poporaţie românească constituită în republică, care există
https://biblioteca-digitala.ro
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cu oare care drepturi şi privilegii pc timpul său; aceasta era republica Câmpulungului, care cuprinde vre-o
15 sate, toate cu legile şi judecătorii lor proprii. Locuitorii
ei nu se pricep la lucru pământului şi toată ocupaţia lor e
păstoritul oilor. Tribut anual plătesc şi ei dar nu cât voeşte domnul, ci cât s'au legat ei către domn de mai înainte
şi această legătură lasă a se întări totdeauna de câte ori se
pune domn nou, trimiţând anume delegaţi spre aceasta la
curte". Este învederat, continuă d-1 Nenopol că nişte asemenea drepturi păstrate după constituirea statului Moldovenesc
arată că oamenii acelei regiuni erau mai vechi locuitori ai
ţării de cât acei ce veniră de peste munţi....
·
ln vremea epocii fanariote, când cu toate dările nemiloase
ce apăsau poporul, nu se mai sătura pofta nebună după
bani, unii din aceşti domni s'au năpustit asupra satelor ră
zăşeşti cerându-le actele de stăpânire şi ne avându-le, moşii
le treceau la averea curtii, ba chiar propietate personală. Aşa
au păţit şi Domenii. Pe la 1800 domnul Constantin Alexandru lpsilante cerându-le acte de stăpânire, care nu existau,
a pus stăpânire pe Dorne şi Vrancea; vrăncenii mai dârji,
nu s'au lăsat şi au dus vestitul proces ce-l găsim sub domnia lui Scarlal Calimah la 1817. La întrebările puse lor de
Divan că unde le sunt actele, ei au răspuns că nu puteau
să aibă acte, întrucât la venirea stăpânirei, adică la înfiinţarea
principatelor ei erau deja stăpâni. De altfel chiar boierii
Moldoveni prin anaforaua din 1817 întăresc zisele răzăşilor,

şi aşa vrăncenii şi-au recăpătat moşiile.
Domenii însă se văd spre jalea lor amară, văzând mai
ales pe fraţii lor bucovineni nestrămutaţi, dispoiaţi în drepturile lor. Domnul răpitor Constantin lpsilante face danie
moşia fiului său Al. lpsilante (cel cu răscoala din 1821). A-

cesta, în 1809 o vinde boierului bivv. serdar Gheorghe
Leondare, de la acesta trece la hatmanul Sandu Sturza, apoi
la marele logofăt Constantin Balş, care o lasă moştenire la
3 fii ai săi. ln timpul acesta urmează nenumărate procese,
anchete, căci răzăşii în desnădejdea lor căutau toate mijloacele spre a-şi recăpăta moşiile. Multora din ei le-au putrezit
oasele prin închisorile din laşi, veniţi acolo spre a-şi căpăta
drepturile. ln cele din urmă văzând atâtea reclame şi nesupunere a locuitorilor după cum mărturiseşte însuşi Domnul
Mihai Sturza, însărcinează pe doi boieri de încredere, cari
intervin spre înpăciuire între ambele părţi, lmpăcarea se
face prin 1835, ca în timp de to ani locuitorii Dornelor să
https://biblioteca-digitala.ro
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boierilor, Fraţii Băluşeşti suma de 12000 galbeni şi
cu rescumpărarea definitivă a Jocurilor, intră în
stăpânire pe la 1848.
Desigur că o istorie mai amănunţită a acestor părţi cu
toată sărăcia de acte din alte vremuri se impune; ea ar fi
foarte interesantă. Domnul Gheorghe T. Kirileanu ar fi în
măsură a o face; d-sa îmi spunea de aşa ceva odată. Noi
cu toţi aşteptăm .
astfel

odată

IOAN ZOTTA.

TOT „O CftESTIE DE FOLKIQR'
Sunt acuma patru ani de dnd Domnul Artur Oorovei, a
publicat sub titlul .-: O chestie de folk/or», în albumul jubiliar scos în cinstea D-lui P. Poni, un studiu, pe care mai
târziu J'a reprodus în c Şăzătoarea > t, cunoscuta rev i stă, scoasă cu îngrijirea şi sub di recţia Domniei-sale.

Cum studiului Domnului Oorovei îi serveşte drept punct
de plecare o cercetare a mea de pe vremuri 1 ş i cum O-sa

- -- 1••---o-ehestle
--··-------·
de folklor.

ln
2. ·Gheorfhe cel Vllenz , în

„Şezo102rca."
„~exă1oarta"'

Voi. X r•i· lt.
Voi. VIII P•i· 183,
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afirmă neîntemeierea celor scrise de mine şi presintă chiar
încercarea mea ca un exemplu tinerilor folklorişti de neantul unde-i poate duce lipsa de prudenţă şi pregătire, sunt
nevoit a reveni asupra acestei chestiuni, a răspu11de Domnului Oorovei şi a reabilita exactitatea scriselor mele.
Dacă nu am făcut-o până acum, e că studiul m'a ţinut
în străinătate, departe de mişcarea folkloristă din ţară şi n'am
luat cunoştinţă de articolul Domnului Oorovei de cât în
ultimul timp, când am căutat să mă pun în curent cu publicaţiunile „şăzătoarei 11 • Şi acum iată de ce e vorba:
Există în colecţia de poveşti a lui lspirescu, o bucată
„Gheorghe cel Viteaz", ce conţine o sumă de elemente interesante căci sunt pe deoparte unice în literatura noastră
populară şi presintă, pe de alta, asămănări isbitoare cu unele din legendele germane.
Ei bine, de zeci de ani de când a fost culeasă această
poveste, nici unul din folkloriştii noştri -şi am avut, salvă
DomnLlui, destui- n'a căutat să explice origina acestei curioase, foarte curioase manifestaţiuni şi nici n'a contestat
cetăţenia acestei poveşti. Mai mult chiar: când un poet de
seamă, D-l Iosif, a încercat să gonească nepăsarea lumei culte faţă de literatura populară şi şi-a propus să o familiarizeze cu această literatură, a ales ca subiectul cel mai potri ·
vit tocmai povestea lui Gheorghe cel Viteaz.
Atunci apăru încercarea mea, ce· avea mai mult de scop
de a deştepta atenţiunea celor mai bătrâni într'ale folklorului asupra unui caz atât de curios, de cât de a trage concluzii definitive şi hotărîtoare. Sfârşitul la care ajungeam, era următorul:
„Totalitatea povestii e germană şi introducerea ei ca fază
primă la noi, s'a putut face prin două căi: 1). Prin trecerea
consecutivă a unei variante austriace la Transilvăneni şi de
acolo la Români, sau 2). Prin traducerea în româneşte a
legendei germane, de un cunoscător, atât a lui „der gehornte
Siegfried 11 cât şi a variantelor sale posterioare din Edda şi
Nibelungenlied. Calea a doua e mai verosimilă. Numele să

biei ni-l denoată ,· căci nu cred că o poveste transmisă deja
prin trei popoare, să fi schimbat atât de puţin un nume a
cărei formaţie le e necunoscută. Cât despre amalgamarea episoadelor posterioare, ele denotă o vechime românească 11 •
Domnul Oorovei găseşte mai târziu o carte în genul celor ce se mai vând şi astăzi de către antiquarii ambulanţi,
cari îşi poartă marfa în coşuri, sau şi-o înşiră dea-lungul
https://biblioteca-digitala.ro
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gardurilor, cărti citite şi acum, din pacatc, foarte mult de
popor. Bazat pe acest document, ce presintă în adevllr asemănări isbitoare cu povestea lui lspirescu, D-sa cor.testă adevărul hypoteselor mele şi conchide, jllst de alminteri, că
Gheorghe cel Viteaz nu e de cât o localizare a „Aventurilor lui Liderick" şi această descoperire 'I face pe Domnul
Oorovei să suspine asupra fragilităţci produselor omeneşti
şi să scrie „ folkloriştii ar trebui să se ferească nu numai
de a stabili legi, dar chiar de a trage concluziuni parţiale
din cercetări ce ar face asupra ori-cărei ramuri de manifestare a minţei poporului. E imprudent a face aceasta, pe câtă vreme nu e adunat încă imensul material, care trebue să
servească la aceste studii, fără care o concluzie de astăzi,
poate fi spulberată mâne, când un fapt necunoscut încă, ar
arăta· netemeinicia acelei concluzii. Un exemplu luat din
folklorul nostru, va invedera această afirmaţiune" şi exemplu urmează, nenorocita mea încercare de pe vremuri.
Se întâmplă însă în cazul de faţă că puţină bunăvoinţă
ar fi arătat Domnului Gorovei, că descoperirea D-sale nu
este de cât realizarea hypotezei pe care de atuncea o socotiam mai apropiată de adevăr. Căci ce sunt aventurile lui
liderick altceva, de cât o t1ad11cere a unui amalgam din legendele germane pe care le-am indicat? Că Gheorghe cel
Viteaz nu era un product românesc şi că era mai mult o
introducere pe cale literară de dată relativ recentă, am scris'o
de atunci. Domnul Gorovei n'a făcut de cât să fixeze spusele mele şi să le demonstreze adevărul pe baza documentului găsit.
Partea unde m'am putut înşela, dar pe care nici D-l Gorovei n'o stabileşte definitiv, e data introducerei acestei po·
veşti la noi 1• Eu îi atribuiam o vechime de trei generaţii,
bazat pe unele expresiuni, pe forma românească sub care
ni se presenta povestea şi mai ales pe prudenţa lui lspirescu, recunoscut ca atare chiar de D-l L Şăineanu, o autoritate, cum mărturiseşte şi D·I Gorovei, în studiile noastre
folkloristice. Şi când am scris trei generaţii, n'am luat bineînţeles cuvântul ad litteram, ci am vrut să zic trei povestitori,
fără să-mi treacă prin minte că aceşti povestitori ar fi fiu,
tată şi bunic: Mihalache Constantinescu, povestitorul, o auzise şi el de la alt M. C. care şi el la rândul lui o ştia de
la vr'un vecin. Până aici numai, putea să meargă şi controlul- cât de serios- a lui Ispirescu.
Domnul Gorovei, care nutreşte faţă de Jspirescu şi colcc1.

După

1872, ou 1uo111ai Liniu, 'J.', 1',
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ţiitc sale o neîncredere, îndreptăţită până la un punct, dar
exagerată desigur, crede că localizarea Aventurilor lui Liderick, se urcă la cel mult un an, doi. Aceasta e însă o
chestitlne cu totul secundară : un an, doi, trei, zece, sunt
cifre fără importanţl ; principalul e a şti data relativă, dacă
introducerea e vedzie sau nouă. Ori atât D-l Oorovei cât şi

eu, suntem de acord în a atribui lui Gheorghe cel Viteaz
o origine recentll.
Din cele scrise mai sus reesă dar că studiul Domnului
Oorovei, departe de a fi o descoperire şi refutare a celor
scrise de mine pe vremuri, nu e de cât o complectare şi o
adeverire. Şi iată de ce cred că e greşit Domnul Oorovei,
când sfătueşte şi descurajează pe tinerii folklorişti. Fără cu-

raj

şi fără ti11ereţe ll' a

existat progres.

Povestea lui lspirescu o fi „o farsă" nu zic, dar această
fard. continuă, graţie nepăsărei bătrânilor noştri, să rămâie
un tot serios şi demn. Şi e un progres de sigur şi acela,
de a curăţi pădurea de uscături şi ştiinţa de farse ipocrite.
N. I:.. KOSTAKI.
~-

·.....:·c.::::::=::::::==----

Gll\SZJL

Cl\RPl\ŢllQR.

Copil necli.jit, purtat de soartli. din ·primejdie în primejdie
ca să înveţi din fiecare paţanie a ta, şi muşcat de şarpe să
te temi de şopârlă, îndrăzneţ şi aprig la fire, fără chibzuială
te-ai aruncat în vârtejul ameninţărilor vremei şi ai răzbit d11d
mai lesne, când mai greu, şi ai îndurat din pricina nesocotinţei tale schingiuiri ticăloase, şi vaetele tale, codrii le-au
auzit, văile le-au îngânat şi isvoarele te-au mângâiat cu nrnrmurul lor.
Podoabe nepreţuite avut-ai moştenire de la părinţii tăi şi
te mândriai cu ele, ca un copil încarcat de daruri.
La sânul nostru te-am strâns şi te-am apărat de loviturile
veninoase şi perzătoare a celor ce voiau să ţi-le răpeascli. şi
să te facă robul lor. Şi nemernicii şi-au găsit sfârşitul la
picioarele noastre.
Prigonit de sălbătăcia lor, rătăcit-ai prin adăpostul meleagurilor noastre. Văile ţi-au răspuns strigării tale, isvoarele
cules-au lacrimile tale, pâraele spalat-au sângele şi ranele
tale şi podoabele nu le-ai dat.
Şi tânguirea ta era duioasă şi din ce în ce glasul tău mai
https://biblioteca-digitala.ro
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puternic şi plânsul mai amar, în cât văile spus-au fraţilor
durerea ta, ei te-au ajutat şi te-au scos din gura fiarelor.
Şi dacă te-ai făcut prieten cu duşmanii tăi, te-ai înblânzit
ca un miel fără de mamă, ţi-ai deschis larg uşile tale şi ai
lăsat să intre în casă străini de tot neamul, cu ura ascunsă,
cu mila prefăcută, i-ai
găzduit şi îi găzdueşti şi
acum.
Ţi-au cucerit sufletul
tău şi te-ai încrezut în
vicleşugul lor.
Nesocotit ce eşti! Ne ai
dat pe mâna lor, şi cum
lupii flămânzi şi lacomi
sfâşie prada lor, aşa ne-au
despoiat de podoabele
noastre, de nu ne mai
cuno5c prietenii noştri.
Şi pentru măgulirea lor
însuţi ai dat podoabele
tale moştenite, în c.ît nu
te mai cunoaştem. Nu
mai cunoaştem graiul tău.
Portul şi obiceiurile tale
nu le mai vedem. Doinele
şi cântecele tale nu le mai .
auzim. Văile au muţit.
Pârăele în zadar caută să adape turmele tale, să albească
pânzele fecioarelor tale, nu-şi mai cunosc albia lor. Iar noi
în zadar ne ridicăm capul pleşuv tot mai sus şi te căutăm
pe tine, dar nu te mai cunoaştem, că mult eşti schimbat.
Alte 'neamuri moştenesc pe străbunii tăi, se lefăesc în bună
tăţile tale; iar tu rabzi şi cerşeşti de la dânşii pânea muncită
cu sudorile tale.
Privim în alte părţi şi vedem pe fraţii tăi în luptă şi acum.
Şi nu se dau învinşi. Şi strigă şi cheamă ajutorul tău, şi tu
nu-i auzi, nu-ţi pasă. ln graiul lor, în portul tor, aceiaşi de
atunci şi până acum.
Deşteaptă-te din somnul morţii ; deschide ochii mari, te
uită împrejur şi cercetează moştenirea ta şi vezi ce ai făcut
cu ea. Numai tu să fii moştenitor nevrednic de slava stră
moşilor tăi? Te râd duşmanii, te plâng prietenii. Au răsărit
luceferii, Mdntuitorii Neamului, te .scoală şi porneşte la luptll

tăi
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cu curajul, cu mila, cu bunătatea ta şi ia-ţi îndărăt ce-i al
tău. Nu fii nevrednic de străbuni i tăi, ca să nu blasteme stră
nepoţii nemernicia ta.
Se luptă Adevărul cu Minciuna şi cumpăna Dreptăţii bate
în partea ta.
Priveşte-te pe tine şi vezi ce ai ajuns. Scotoceşte toate
unghiurile casei tale, şi tot putregaiul şi toată stricăciunea
o aruncă, curăţă tot ce aduce vătămare ţie şi casei tale. O
lume întreagă priveşte să vadă vrednicia ta. Nu te da Popor
Român. ln Cartea Neamurilor e scris, că tu nu vei pieri.
Redeşteptarea, e semnul vieţii tale.
Acesta e strigătul Carpaţilor, străvechiu l tovarăş şi martor
al poporului român. Aşa se plâng văile lor, aşa se plâng
pâraele şi isvoarele lor!
D. I. PROCOPIE.
Anul IV .-no. t.

Ianuarie 1911.
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Ml\ICI\ DOMNZJLZJI ŞI-O Fl\TĂ.
ln vremile de demult, când multe minuni se făceau, a
fost un unchiaş şi o mătuşă ce-au avut o fată. De săraci ce
trau, n'aveau nici cu ce-o ţine.
Acu', a plecat unchiaşul într'o dimineaţă la pădure. Mergând el pe drum, i·a eşit înainte Maica. Domnului şi i-a zis:
- „Măi moşule, dă-mi fata ta, mie, s'o cresc, să fie a mea,
că tot n'ai tu cu ce-o ţine 11 •
El s'a gândit şi-a zis:
-„Ţi-o dau !11
Cum i-a dăruit-o, Maica Domnului a şi sburat cu ea în
cer. Acolo, crescând ca de patrusprezece ani, Maica Domnului
i-a lăsat cele douăsprezece chei, de la cele douăsprezece odăi, zicându-i :
- „ln toate odăile să intri, fată, dar numai într'a de douăsprezece nu, c'apoi va fi rău de tine 11 •
Şi-a plecat.
După ce-a plecat Maica Domnului, fata a şi început să
intre prin toate odăile. Când la cea de douăsprezece, şi-a
adus aminte de vorbele Maicii Domnului: «Numai în cca
de douăsprezece nu, că va fi rău> ....; şi s'a sfiit de-ocamdată,
dar pofta şi nerăbdarea inimei, n'a lăsat-o. A aşteptat până
au plecat şi îngerii, apoi a deschis, crezând că n'o să afle
nimeni. N'a apucat să puie bine cheia în broasd\ şi uşa s'a
deschis singură. Când acolo în odaie, ce să vadă? O lumină: Sf. Treime ardea în flăcări.... A atins-o cu degetul şi i
s'a făcut numai aur! S'a pus fata să-l şteargă, să-l frece, nimic. Tqate degeaba!
Maica Domnului a aflat, de acolo de unde era, că fata a
umblat la acea uşă şi a venit. A întrebat-o :
- „Au, fată, ce ai făcut? De ce ai deschis uşa de la odaia
douăsprezecea ? 11
- „Nu, Maica Domnului, nu, n'am deschis-o !... 11
Maica Domnului şi-a pus mâna sub brâu şi-a văzut cum
i se sbătea inima ca a unui porumbel prins.
Şi iar a întrebat-o :
-Spune adevărul, n'ai deschis acea uşă ? 11
- „Nu, Maica Domnului, nu, n'am deschis-o !11
Maica Domnului îi zări degetul de aur şi-i zise:
- „lntr'adevăr că n'ai deschis uşa aceia ? 11
- „Nu, nu, Maica Domnului, nu, n'am deschis·o !11
- „N'ai fost vrednică să trăeşti în cer; de acum înainte
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eşti şi mută; şi numai atunci îti
va veni gura, când îmi vei spune
că tu ai deschis uşa ... 11 •
Maica Domnului a luat-o de
mână şi-a aruncat-o pe pământ,
într'o pădure, ce era într'o pustietate. Acolo găsindu-şi un copac
scorburos, a cărat frunză şi iar·
bă pentru culcuş, unde să şeadă
iarna.
A trăit ea acolo mulţi ani.
lntr'o primăvară, a venit prin
acea pădure un fecior de împă
rat la vânătoare. Mergând el prin
pădure, i-a ieşit o căprioară înainte. A tot gonit-o el, a tot
gonit-o, până ce-a dat de pomul acela cu fata. Acolo fecio·
rul de Im parat când a zărit- o, i-a rămas inima la ea, căci
nu degeaba avea părul lung pănă'n călcâie şi frumoasă de
pica. Şi strigă la ea :
- ,,Cine eşti? De unde eşti ? 11
Ea degeaba, că auzia, dacă nu putea vorbl..„
A pus-o pe cal şi-a plecat cu ea acasă, făcându-şi-o soţie. Acasă, a aşteptat mult şi bine, că doar-doar i-o veni gură, dar degeaba! Alde tat'-său îi zicea s'o lase, el nu, fiindcă el se uita numai le frumuseţea ei..„
la un an de zile a născut un fiu. Peste noapte a venit
Maica Precista la ea şi i·a zis :
- „Dacă mărturiseşti că tu ai deschis uşa douăsprezece,
îţi dau graiul şi-ţi las copilul; dar dacă nu, ţi-l iau 11 •
-Nu, Maica Domnului, nu, n'am deschis'o eu !11 (Ei îi
venea gură numai atunci când vorbea cu Maica Domnului).
Maica Domnului i-a luat copilul în cer.
Dimineaţa, văzând toată lumea că nu e copil, nu e nimic,
şi -au zis toţi că (mpărăteasa este mâncătoare de copii. Dar
el, feciorul de împărat, n'a vrut să creadă.
la anul, a născut un alt copil. Peste noapte iar a venit
.Maica Domnului şi i-a zis:
-- „Dacă m ărturiseşti, barem acum, că tu ai deschis uşa
douăspreze cea, nu-ţi mai iau copilul, ci îţi mai dau şi pe
celălalt şi graiul 11 •
- -,,Nu, Maica Domnului, n'am deschis'o !11
Maica Domnului i-a luat şi copilul ăsta în cer.
Toată lumea, când o auzit iarăşi că şi copilul ăsta Iipseşhttps://biblioteca-digitala.ro
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te, sbierau toţi în toate părţile că e mâncătoare de copii şi
că trebue să o omoare. lnsă lmpăratul n'a vrut şi a lăsat-o
să vadă ce mai face. La al treilea an, a născut o fată şi
Maica Domnului s'a scoborît iar şi i·a zis :
- „Dacă mărturiseşti, tocmai acum, că tu ai deschis uşa
oprită, îţi las fata şi-ţi mai dau şi copii amândoi şi graiul".
Ea tot n'a vrut !
Atunci Maica Domnului a luat-o şi pe ea în cer, de i-a
arătat cum i se joacă copiii cu îngerii, cu globul pământu
lui. Şi a întrebat-o:
- „Acum spune, ai deschis uşa oprită, că-ţi dau toţi co·
piii, graiul, şi-ţi mai dau şi drumul pe pllmânt.
- „Nu, Maica Domnului, nu, n'am deschis· o !11
A lăsat-o pe pământ şi dimineaţa tot poporul striga la
poarta palatului, că lmpărăteasa mută este mâncătoare de
copii.
Atunci lmpăratul ne mai putând ţine pe sfetnici şi popor,
a poruncit ca să facă un foc mare în curte, A aruncat-o în
flacări şi când i s'au început a arde hair.ele după ea, s'a
gândit: cDacll ar fi Maica Domnului lângă mine, i-aşi măr·
turisl că eu am umblat la uşa oprith.
Maica Domnului s'a coborît cu câte-şi trei copii în brate
şi i-a zis:
- „Jntr'adevăr că ai deschis uşa oprită ? 11
- ,,Da, Maica Domnului, da, eu am deschis-o !n
Şi Maica Domnului i-a dat atunci copiii, graiul, şi-a fă·
cut-o şi fericită!
(Autritl Io com. Tan„i-Doljiul,

N. I.

DUMITRAŞCU.

T. PAMFILE:
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I\ TU N CI ...
A toate ştiutorul în foişor s'aşeazd;
Cei doisprezece'n preajmă-i la masd'nchee locul,
Din ochii Lui albaştri vin scânteieri de rază,
Şi fiecare-şi leagă de dânsele norocul.
- „Azi unul din tovarăşi pe mine mă va vinde 11 •
Nedumeriţi cil toţii, întreabă: „care-anume ? 11
- „Acela ce Cil mine în blid mâna-şi va'ntitzde,
Mai bine i-ar fi lui-şi de nu ar fi în lume".
Se'ntwzecă la faţă luda vânzătorul,
Se scoală cu ruşine şi părăseşte cina ;
ftz urma lui nu cată A toate ştiutorul,
El singur din tovarăşi îi cunoscuse vina ...
VOLBURA POIANA.

SPOVEDl\Nll\ l.JNZJI TALHl\R.
Un tâlhar furase popei din sasău 2 cai. Da' popa era cam
hârbariţ şi umbla după alte-cele
prin sat.
lntr'o zi tâlharul vine la popă
să se spovăduiască.
- „Părinte, să nu-ţi fie cu banat, am venit s?\ te întreb ceva !11
- „Spune, măi cutare, că nu-i
nici un bănat 11 •
- „Omul, când se spăvădueşte,
trebue să spue toate pacatele ? 11
-„Vai mie! Par'că nu eşti botezat! Cum nu ! Acel care ascunde v'un pacat, îl are de ştire Ohetul

iena foculu i 11 •
- „Da preotului se cade să spue Ia alţii pacatele omului spovedit ?11
- „ Preotului, care ar spune cuiva pacatele omului măr
turisit, i se tae limba. Aşă-i fiule, aşă-i. Preotul are grea
sarcină pe capul lui !11
Calendarul revistei ,,Ion Creangl" pe 1911.
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- „Aş vrea, părinte, să mă spovedesc şi eu ; că, dă.„, ca
om, am păcătuit şi eu !11
- „Bine faci, fiule, că te gândeşti şi la suflet, că nu se
ştie zilele omului !11
lngenunche tal harul şi preotul începu:
- „Ai făcut ceea ? 11
- „Am făcut 111
- „Ai făcut ceia-laltă? 11
- „Am făcut 111 •
-Ai furat ceva ? 11
- „Apoi, dă, părinte, m'o împins pacatul !11
- „Spune, fiule, spune; nu ascunde nimic, că Dumnezeu
este în mijlocul nostru şi ştie toate 11 •
- nApoi dă, am furat şi caii sfinţiei tale 11 •
- „Mare pacat, fiule !11
-„Pacatul m'o împins, părinte! 11
- „Eu, cu darul ce mi-i dat mie, te ert şi te dezleg. Da'
ca să ai ertare şi de la tatăl din r.eriu, stă scris la cartea
canonului ca acel ce a greşit şi a furai de la preot, Dumnezeu îl iartă de păcatul aista, dacă îi mărturiseşte în biserică într'o Duminică, când este adunată lumea".
- „Aşa am să fac, părinte, chiar amu Dumi11ică 11 •
- „Sărut dreapta şi bodaproste !"
Duminică vine talharul la biserică Şi cum era biserica
plină de oameni, preotul, la vremea nafurei, spune cu glas
tare:
- „Oameni buni ! Vă rog să ascultaţi, că omul cutare are
să vă spue ceva şi vă rog să credeţi, că adevărat este ce
va spune".
Talharul, se apropie oleacă de preot, se întoarce cătră
oameni şi începe tare :
- „Oameni buni! Să ştiţi, că toţi copii din sat, cari i-ţi
vedea cu părul roşu, sunt făcuţi de părintele".
Popa de ruşine, era să scăpe nafura dir. mână.
Când căscă gura să mai zică ceva, tâlharul de colo scoate Jimba din gură şi face semn cu degetul că de-a spune
ceva, „i se tae limba 11 •
Cul~a1I de la Nicolai Gheorghie1cu din Găint:fti-Suceava.

P. HERESCU.
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CZJZI\ VODI\.
Straşnic Domn a mai fost şi Cuza Vodă !
făcut şcoalele, el ne-a ciat pământ şi tot el a surpat
şi pătulele împărăteşti. Şi bine a făcut! Că băga acolo fi te
ce Român treisprezece baniţe de porumb în tot anul şi,

El a

iea şi el agonisita, tot ce răgăduise acolo, tocmai
trei ani, i se dădeau numai trei baniţe din tot ce
pusese.
Ziceau cârmuitorii că !'au mâncat şoarecii şi porumbul
era mâncat de cioclii satului.
Tot el a silit pe ciocoi să plătească bir şi să asculte de
legi. Ba ălor cari n'ascultau, le da fum I
Cuza Vodă nu era fudul. Umbla aşa ca noi şi, de multe
când

să-şi

după
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să prinză pe mulţi slujbaşi cu ocaua mică, îşi schimfaţa şi hainele, să nu-l cunoască nimeni.
Unde pomeniai la el trăsuri şi slugi puzderie şi bogăţii

ori, ca

ba

strânse grămadă, cum erau la Bibescu? Ăla se plimba prin
ţară cu mare alaiu: avea la caleaşcă şaisprezece cai albi, cu hamurile roşii şi vizitii stângaci.
Tot Cuza Vodă a unit ţărişoarele noastre, pe Valafia cu
Ţara moldovenească, de a făcut ţara noastră straşnic de mare şi puternică, cum e azi.
Cârzd s'a dus, ci-că la împăratul turcesc, ca săi ceară
învoirea de a domni neturburat peste amândouă ţerile, a
făcut lucruri aşa de minunate, că a pus pe gânduri pe Turci!
Ştiţi ce?
Era obiceiul ca Domnii ţerii noastre, când intrau la împărat, se târau, de la poarta curţii palatului până la picioarele împăratului, în genunchi.
Cuza însă nu era omul să sufere ruşinea asta ! A mers
la palat, drept, cu fruntea sus şi cu sabia zornăind ca llfl
Făt-frumos.

- Jngenunche şi mergi târându-te, băiete, dacă vrei să fii
primit! i-au strigat paznicii de la poartă.
-Asta n'oiu face o eu niciodată! a strigat Cuza supărat.
Şi dacă vă-i vorba aşa, mă duc de unde am venit.
Dacă l'au văzut plecând, Turcii au spus împăratului şi
ăsta a dat poruncă să-l primească şi aşa.
A intrat Cuza Vodă.
- Buna ziua, înălţate împărate !
I-a mulţumit în limba lui şi apoi, mirat că-l vede înainte-i drept, soldăţeşte şi fără jială, l'a întrebat ;
- De ce ai venit aşa ?
-Aşa m'a trimes pe mine ţara! a răspuns Cuza cu aşa
mândrie şi cu aşa curaj, că s'a mirat şi împăratul.
Şi, el ştie cum o fi mai vorbit şi ce o fi mai vorbit, că
a îmblânzit inima Turcului şi a ascultat împăratul dorinţa
lui Cuza. L-a pus pe urmă împăratul pe Cuza la masă cu
el, au mai vorbit ei ba de una, ba de alta şi, când să plece,
l'au adus Turcii pe Vodă Cuza cu o cinste nemai pomenită
până la Constanţa.
Se mirau Turcii, se mirau cadânele, se mirau paşii şi boerii lor când îl vedeau şi-l priveau ca pe un viteaz din poveşti;

- Bre, bre, bre ! La noi n'am mai

c.

văzut aşa

om !

RADUI:.ESCUDCODIN.
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De mult s'a 'ntins rugina prin podgorii
peste codrii suri cit frunza rară,·
Sub cerul trist, pe zările de pară,
Nu mai plutesc, şiraguri lungi, cocorii...

Şi

ln parc, la ezer, unde 'şifluturară
Vesmîntul alb, de nuntă vestitorii,
S'aude-un basm cântat de roata morii,
Şi 'n bolţi pustii, a dorului povară:
Mihnit, piriul singur spune taina
Atitor lacrimi plinse'n faptul sării,
Şi ulmii toţi şoptesc: «Timii.ş, Ucraina•„.
Pe deal, amurgu 'mbracă Cetăţuia,
peste culmi, in jalea depărtării,
Se stânge-un glas de clopot: «Aleluia».
O.TUTOVEANU
Şi

'---- ---POVESTE/\
FETE! LlJI

FELIŞl\NDftlJ-IMPl\ftl\T.

A fosf odată, ca niciodată, că de nu era, nu se povestea.
A fost odată, în vremea de demult, un împărat vestit, numit Felişalldru, care avea o împărăteasă tânără şi frumoasă,
de-ţi pica inima la ea! Cât fu „sita noua" -vorba rumânului-trăi felişandru cu nevestica lui, ca 'n raiul lui Dumnezeu, c'aveau în casa lor, din mila Domnului, toate bunătăţile şi mirodeniile din lume !
·
Mai târziu însă, se legă un pustiu de necaz şi de capul
lor; c'aşa e rânduit rumânul : când crede că-i mai mulţumit
şi mai fericit, taman atunci, trebue să-l găseascll câte una.
Aşa şi cu împăraţii noştri: de la o vreme, începu un pustiu de dor să le roadă inima, .. „ cum rod şi macină carii,
lemnul de fag. Ar fi vrut şi ei - bieţii-să Ic dea Dumnezeu
https://biblioteca-digitala.ro

CALENDARUL
REVISTEI
86
----·-----·----·-------··- -=================
măcar

.

--~

un copilaş, care să-i bucure şi să-i mângâie şi pe ei
la vreme de bătrâneţe,
Dar, nu era chip, şi pace!
A băut împărăteasa, câte burieni toate ! ~i-a descântat şi
ghicit pe la toţi vracii şi bobarii. De geaba !
Făcură prasnice; deteră sărindare; doar s'o milostivi Sfântuleţu' şi cu ei, să le dăruiască vr'o odraslă! De „surda 11 !
După vr'o 30 de ani de căsnicie, când orice nădejde li
se spulberase, rămase împărăteasa grea; şi născu un puişor
de fetişcană, albă şi gingaşă.„. ce să zici dumneata!?.„ cum
e un ghiocel alb de primăvară!
Odată însă cu naşterea fetii, se pomeniră deodată şi c'o
piatră albă, răsărită ca din pământ, în curtea palatului chiar
acolea dinaintea casei.
Creştea fata, creştea şi piatra ; ba, piatra creştea de două
ori mai repede decât fata.
Când fica împăratului se ridicase colea toitănică, când
gonia de zor în rochiţă scurtă, după cerc, piatra ajunsese
la straşina casei. Iar când fata se făcu mare, de măritat,
piatra umbla să treacă mai sus de coama casei
Când împlini fata optsprezece ani, era voinică şi atât de
frumoasă, că rămâneai încremenit, când o vedeai; şi nu ştiai
ce să crezi: e fiinţă pământească, ori vr'un înger picat din
cer?
felişandru şi cu împărăteasa lui, o pierdeau din ochi, de
dragă ce li-era; şi nu-i mai încăpeau pământul de bucurie,
când se gândiau, că la aşa mărgăritar de fată, au să dea
năvală peţiiorii, ca la „fântâna de leac !.
Aşteptară ei, bieţii părinţi..„. aşteptară ..... şi iar aşteptară ;
dar nici un peţitor nu le călcă pragul.
O cam sfecliră părinţii, că de o mai trece tot aşa, câtăva
vreme, o să le îmbătrânească fata nemăritată.
Pe de altă parte, începu să-i îngrijoreze şi afurisita ceea
de piatră din curtea palatului. Cum se ivi ea taman în ziua
în care se născu fata?!.... Şi, ce piatră să fie aia, care creşte
ca şi bălăriile ori ca şi fiinţele însufleţite ?! Şi par'că le spunea la inima, că aia-i «piaza rea» la casa lor !.
In noaptea Sfântului Vasile se pomeneşte în vis felişan
dru-Impărat, c'un unchiaş gârbovit de bătrâneţe şi cu o barbă
albă şi lungL„ ca un caier de lână ; şi-i zice :
- „Mărite împărate, fata dumitale nu se mărită, până atunci
când s'o găsi un voinic, care să ridice şi să dea peste cap
piatra ceea de dinaintea casei ; şi ala are să-i fie ei bărbat.
11
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faci ?! Aşa e ea ursită, ahiar din ceasul naşterii ei 11 •
Dimineaţa se sculă lmpăratul necăjit-foc! Chemă pe împărăteasă şi-i spuse şi ei visul.
Pe urmă, numaidecât dete sfoară ' 11 ţară, cum că : acela 1
care ar putea să ridice şi să dea peste cap, piatra din curtea

Ce

să-i

palatului, va lua de
măsurată şi împărăţia

nevastă

pe

pe fata

î mpăratului,

avere ne-

jumătate.

La vr'o două zile după trebuşoara asta, începură măi nenişorule, să curgă droaie la curtea lmpăratului f elişandru,
numai feciori de crai şi de împăraţi, unu' ş'unu', voinici ca
munţii şi frumoşi ca crinii !
Dar, cum veniau, aşa se duceau ; căci, numai când vedeau piatra atât de mare, li se făcea părul măciucă şi le
trecea cheful şi de însurătoare şi de tot.
Unii, nici nu·şi mai încercau puterile degeaba. Alţii se
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mai încumeteau : se căsniau s'o salte deocamdată, de la un
colţ ; şi se huţupiau bieţii băieţi, să-şi rupă şi băierile inimei,
dar în zadar. Piatra par'că prinsese rădăcini ; nici măcar
d'un „deşt 11 nu se deslipia dela pământ.
Fata nu se „trecea" deloc ; tot tinerică rămânea. Ba, cu
cât trecea vremea, cu atât „se deschidea" mai mult şi se
făcea tot mai frumoasă. Uite pun rămăşag cu D-voastră : şi
un unchiaş de opt zeci de ani, care dă pe brânci de bătrân
dacă o vedea, rămânea cu gâtul strâmb şi cu gura cascată,
uitându-se lung după ea şi moţăind din cap: - „Hei ! măre
Doamne! Darnic ai mai fost cu astă mândreţe de fetişcană!
Toată frumuseţea din lume ai grăm~dit-o pe ea 11 !.
Când s'arăta zâmbitoare 'n balcon să vadă şi ea puterea
peţitorilor ei, aceştia rămâneau înmărmuriţi. Scoteau câte-un
oftat adânc, rupt din fundul bojogilor, şi plecau „opăriţi 11 ,
blestemând în gându-le, afurisita ceea de piatră: - „ Aleges'ar prafu' de tine, că par'că fuseşi de plumb !11 •
Bieţilor părinţi însă li se 'nfipsese câte un cuiu în inimă,
la gândul c'o ajunge fata să'mpletească cosiţă albă tot nemăritată.

Dar, uite
bătrănească

că

n'a fost

aşa; puternică, ştiţi

D-v., e o

vorbă

:
„Mărgea ne'nşirată,
„şi fată nemăritată,

„Nu rămâne nici odată 11 !.
Şi, să ştiţi, că aşa e !
lntr'o zi, trece pe acolo un porcar, cu turma lui de râmători.

Acu, porcarul era flăcău voinic, făcut bine şi el ; dar, de:
porcarul tot porcar! Cine en1 să·l bage 'n seamă şi pe el?
Că nu era şi el măcar, mai înţolit oleacă. Acolo, cum da
Dumnezeu: era încălţat cu opinci, îmbrăcat c'un cojoc, iar
în cap, c'o berbecană de căciulă, cât o baniţă de mare !
Cine era să se uite la el? C'aşa e lumea noastră: poţi să
fii dumneata cu stemă 'n frunte; dacă n'ăi fi şi mai înţolit
oleacă, nimeni nu te bagă 'n seamă.
Cum trecea el prin dreptul curţilor împărateşti, uite că
vede pe Felişandru împărat, în poartă.
lşi sălta căciula în sus şi zise cu umilinţă :
--Sărut mâna, luminate împărate!
-Să trăieşti băiete.
mărite împărate,

- Da, bine

am auzit o istorie,
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Uite am auzit aşa.. „ aşa .... spuse el, daravera cu fata împăratului.
-Aşa e, mă. Dar de ce 'ntrebi tu?
- Păi, uite înălţate împărate, aş vrea să-mi încerc şi eu
norocul şi puterile !
.
Tu mă, nespălatule 11 1 bufni de râs împăratul. Bată-te
Dumnezeu, năsvârcule I S'au încercat ei alţii, grozavi, nu ca
tine; şi tot n'au putut face nimic! Darmite un nătăfleţ ca

„

- „

tine.
-Acu, cinstite 'mpărate, ce o fi, o fi. Incerc şi eu marea
cu deştu'. Dacă oiu putea, oiu putea; dacă nu, capu' nu
mi I-ăi tăia, că nici alorlalţi, am auzit că nu le-ai făcut nimic.
- Ba, aea-i vorbă. Cu tine să schimbă socoteala, băiete !
Tie ţi-l taiu, să ştii, dacă n'ăi da piatra peste cap.
Să te învăţ eu pe tine minte, nebune, să te mai cocoţezi
acolo unde nu-i de nasul tău!
Că· ăilalţi peţitori, erau băieţi cum se cade, cu care m'aş
fi fălit, ori pe care aş fi făcut ginere dintre ei : numai feciori
de crai şi de 'mpăraţi, frumoşi ca nişte bujori.
Nu un jerpelit ca tine. Tu pesemne, vrei s'o faci, numai
aşa 'n bătaie de joc. Dar, fie ! Fă-o, c'o plăteşti cu capu' !
Te prinzi aşa?
- Mă prind şi aşa împărate! D'apoi ce? Nucumva că
dac'oiu muri, o să-mi rămâie ăi copii pe drumuri?!
la, nişte hârbari de porci; zic şi eu c'am făcut o pomană,
şi aea e !
Dar uite ce e mărite împărate: pune ostaşi să trâmbiţeze,
ca să se strângă lume multă; iar lumea, s'o pui să facă o
horă mare in jurul porcilor mei. Să nu cumva să-mi fugă
vr'un porc, c'apoi, să ştii, dai de potcă cu mine !
- Hei, măi băiete, pesemne că ţie ţi-arde tot de glumă!
Şi tu nici nu ştii ce te aşteaptă! Cu porcii, pune gând pe
pomană.

-Hei, cinstite 'mpărate pesemne că nu ştii cu cine ai de
aface. Nu uita, suntem la prinsoare: Măria Ta să faci ce·oiu
zice eu, iar eu, să fac ce-i zice Măria Ta 11 •
Impăratul n'a avut încotro; a făcut aşa cum a zis porcarul.
Când începură trâmbitaşii împăratului să sune din surle
şi buciume .... , uite câtă lume se adună la palat. .. !... câtă frunză
şi câtă iarbă. Curtea împăratului credeai că-i furnicar; aşa
roia lumea în toate părţile.
Se aşezară roată, de jur împrejurul curţii. In mijlocul horii
era turma de porci; iar în faţa casei, lângă bolovanul de
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piatră era porcarul: c'un ochiu măsura piatra, să vadă câtă-i
de mare, iar cu celalt, căta cu jind sus în balcon, unde era
fata împăratului cu părinţii ei. ~e uitau şi ei cu mirare, să
vadă, ce ispravă o face porcarul?!
lşi încolăci mâinele pe după piatră, le încleştă straşnic
şi.... când se hufupi 1zederul, odată.... o şi dete peste cap!
Norodul adunat înlemni, când văzu astă minune; iar fetei,
împăratului şi părinţilor ei, par'că le 'ntunereci înaintea ochilor.
- „Vezi, taică socrule 11 ? Zise cu 'ngâmfare, porcarul. „Cu
porcii noi o să facem nuntă, nu pomană. Să chemăm argaţii palatului şi să le dăm poruncă să taie porcii şi să-i
frigă. Pe urmă să scoată în curte vr'o 20 de boloboace de
vin, să le destupăm şi să „cinstim" lumea asta, care s'a adunat azi la împărăţie".
De ciudă, împăratul învineţise ca un guşter. Nu şi ar fi
dat el fata după năbârgeacu' ăsta, odată cu capu ! Dar ce
era să mai facă, dacă aşa era rânduită fata lui ?
Nu ştii Dumneata? „Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus 11 !
A dat porcarului fata şi jumatate din averea şi împărăţia
lui şi i-a mai spus, că după moarte, îi va lua locul şi va fi
stăpân peste toată împărăţia.
Pe urmă, făcură nunta, petrecură .. „ dar ce petrecere socotiţi c'a fost? ln loc de chef şi veselie, cum e la orice
nuută, era atâta jale şi 'ntristare în inima mesenilor-dar mal
ales într'a miresei şi în a socrilor-de-ai fi crezut că petrec
îngropăciunea fetei, iar nu nunta ei.
Când se isprăvi nunta, ginerele porunci să i se pună caii
la trăsură şi-i şopti miresii, să se gătească de plecare.
-Acu, unde vă duceţi voi? zise f elişandru.
-Dec, und' să ne ducem? La mine acasă. Crezi că eu
n'am niciun rost pe lumea asta? Am case, de se 'nvârtesc
după soare. Mi-iau mireasa- c'acum e a mea- şi plec cu
ea, unde-mi place !
Când auzi mireasa de una ca asta, se porni p'un plâns
cu sughiţuri, de ţi se rupea inima de mila ei!
Şi cum n'ar fi plâns, biata fată, când ştia că pleacă de
la sânul părinţilor, pentru a rătăci în lumea asta mare, a
lui Dumnezeu; dar, unde .. „? nimeni nu ştia!
Când puse piciorul în scara trăsurii, uite cum albi mireasa deodată„ ... de ai fi crezut că-i un chip de marmură
albă!.
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La spânzurătoare, eu socotesc c'ar fi mers mai voioasă
de cât acum, „la casa ei 11 • Plecară.
Merseră trei zile şi trei nopţi şi acas' la ginere nu mai
sosiră. Intrară într'un codru mare şi des cum îi peria.
- Da bine, nu mai ajungem acasă? întrebă mireasa desnădăjduită.

-Ba sosim acu, că'n pădurea asta e şi casa mea.
Mai merseră ei- cât or fi mai mers-şi se înfundară într'o redie. Opriră trăsura şi se deteră jos.
-Acu, băete - zise ginerele vizitiului- întoarce trăsura
şi du te îndărăt acasă; că pân' la casa mea, mai e ca vr'o
bataie de puşcă şi mergem pe jos; tot nu putem răzbi noi,
cu trăsura prin desimea asta.

ffLIŞANDRU

IMPARAT.

Ce-o fi păţit vizitiul şi caii, la întoarcere, eu nu ştiu„. !
atât, că la palat n'au mai sosit nici până 'n ziua de
azi ! S'o fi rătăcit...? L'o fi mâncat niscai jigănii şi pe el şi
pe cai...? Asta, numai unul Dumnezeu ştie !
Când se înfundară şi mai ţapăn in luilăcinga ceea, deteră
de un arbore mare, gros, şi pe dinăuntru scorburos, ca un
buduroiu d'alea, în care prinzi roiul de albine.
- Uite dragă, asta e casa mea, zise el, arătând miresii tu·
fanul cel scorburos. Uite, în scorbura asta avem să /ăduim
noi. Iţi place? !
Când mai auzi fata şi de una ca asta, odată i se tăie iniŞtiu
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ma şi i se muiară picioarele, în cât pică leşinată, pe aşter
nutul de muşchiu moale, al codrului.
Aşa leşinată cum era mireasa, ginerele o luă de subţioa
ră, cum ai lua dumneta o păpuşică, se urcă cu ea sus în
arbore, pe urmă se lăsară în jos pe honănăul scorburei. Apoi el se dete iarăşi jos, scoase un biciu din carâmbul cismei şi când trosni odată, un ceas hăul pădurea în urmă.
Pe urmă .... Ce să vedeţi D voastră ...? !
Porcaru' ăsta care era ginere, doar atât, că avea chip de
om ; dar încolo nu era fiinţă omenească.
Se dete de trei ori peste cap şi se schimbă într'un balaur
cu 2 capete, negru, de ai fi crezut că-i spoit cu catran, şi
de gros ca un putineiu. Se încolăci pe după tufan, ca un
şarpe, apoi intră în scorbură şi pătrunse până la fată, care
încă „nu-şi venise 'n fire" din leşinul ei. Se încolăci pe după trupul fetei, pe urmă îi descheie rochia la piept şi începu să sugă cu cele două capete, din cele două sânuri ale
fetei, cum suge un paianjen vlaga şl sângele unei musculiţe
nevinovate, care însă a avut nenorocul să-i pice în cursă.
După ce se sătură, şarpele, adormi şi el; dar nici în timpul somnului nu lăsa ţâţele fetei slobode, ci dorrnia tot cu
ele în gură. Când se trezi şi fata din leşin şarpele tocmai
dormia sătul. Văzând ce era ea ursită să păţească, şi aducându şi sminte de traiul din casa părinţilor ei, îşi ridică ochii spre cer şi oftă cu desnădejdie:
v -Of! Doamne! Trăsneşte-mă 'ntr'o clipă şi curmă-mi
chinul şi amarul în care mă svârcolesc; căci nu-i nimic mai
grozav, de cât atunci, când vezi cu ochii cum mori şi n'ai
nici o putere de-a scăpa din ghiarele morţii 11 •
Dumnezeu plecă urechea la această rugă ferbinte a fetei :
căci ea era tot aşa de curată şi nevinovată, ca şi un prunc
din faşă!
Nu ştiu ce vru să caute, şi găsi într'un buzunar al rochiei, un caieţel al ei, în care şi însemna şi ea câte ceva. Scoase „pJaivaz11l 11 din baiera carnetului, deschise la o foaie albă şi începu să scrie .... aşa .... şi pe dincolo .... unde se află
ea, cum a ajuns aci şi ce-i păţeşte sufletul; cu gând că,
dac'o muri, i-o găsi cineva caietul şi s'o auzi în urmă, în
ce fel şi-a sfârşit ea zilele.
Mi se pare, că nici n'apucase să isprăvească de scris,
când se porni afară o furtună, de credeai că se răstoarnă
pământul, nu alta. O biată turturica, ameţită de vijelie, nehttps://biblioteca-digitala.ro

.·--····=·--=---··.~-~

"ION.. -CREANGĂ» pe
1911
. '-""==·.
·.~·.--:o--===-~'···

.=.-~

•

.-~·=~,...,..-.„,...-

93

... · - -

mereşte tocmai pe scorbura tufanului şi cade drept în poala
fetii.
- Biata păsărică, zise fata, luând-o în mână şi sărutând-o.
Dar tot mai fericită e ea de cât mine 1 Doamne, Doamne 1
Eu socotesc că numai îngerii Tăi din cer, or fi mai drepţi
şi mai nevinovaţi de cât mine! Cum rabzi, dar, Doamne,
să mă canonesc aşa ? fă-mă măcar o turturică! Aşi sta pân'
s'ar astâmpăra vijelia. Pe urmă mi-aş lua sborul spre mama şi spre tata, şi pân' acasă nu m'aş mai opri!
Şi iarăşi o podidiră lacrimile.
!'este puţintel timp, se potoli vijelia afară; iar turturica
se desmetici deabinele şi·ar fi vrut şă-şi ia iarăşi sborul.
Dar ce se gândi fata ?
- „Cum e de greu de a străbate cineva, prin pădurea
asta deasă, pân~ aici, eu cred că mai degrabă s'ar afla în
lume de rânduiala mea dacă aşi rupe foaia asta scrisă din
caieţel şi aşi lega-o de piciorul acestei turturele. Aşa am
să fac! Mai ştii? Puterea lui Dumnezeu e mare / 11
Şi zicând acestea se iscăli, rupse foaia din caieţel, o indol în patru ca pe ori ce răvaş, o găuri c'un ac ce. i era
prins în păr, trase o strarnă din rochie şi legă cu ea biletul de piciorul drept al turturelei. Pe urmă dete drumul pă~
sărelei, care-şi luă liniştită sborul.
Dumnezeu duse păsărica din pom în pom, din tufă în
tufă, din zăvoiu în zăvoiu, până ajunse în pădurea din
apropierea palatului lui felişandru-lmpărat.
Intr'o dimineaţă lmpăratul chemă bucătarul la dânsul şi-i
zise:
- la ascultă jupâne, azi am poftă să mănânc vânat de
păsări. Ce e de făcut?
-Ce să fie luminate împărate? Să iau puşca din cuiu,
s'o încarc cu ploaie 1 pentru păsări şi să plec prin pădure.
Trebue să-mi iasă mie ceva în cale!
Nici nu se afundase bine bucătarul în pădure, când iată
că zăreşte o turturea, pe o rămurică. Luă puşca la ochi. Pac!
Pasărea pică moartă jos. O ridică, dar mare-i fu mirarea,
când văzu că de piciorul turturelei atârnă legat un răvaş
stropit uşor pe deasupra cu picăturele de sânge, mărunte,
ca cofeturile de colivă.
Se chiorî printre îndoiturile biletului şi putu desluşi că-i
al lmpăratului. Plecă într'un suflet la palat.
- Uite împărate, împuşcai turturica asta, şi iată ce găsii
1 Alice mArun1cle.
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legat de piciorul ei : pare a fi un răvaş al Măriei Tale.
Când începu împăratul să-şi plimbe ochii peste slovele
răvaşului, îl podidiră lacrimile. Şi de ce citea, d'aia plângea
mai tare. Când veni împărăteasa, îl găsi tot plângând.
-·Da' ce ai lmpărate de plângi ? Ce ţi s'a întâmplat? Ai
pierdut ceva, te-a obrăsnicit cineva ?„.
- Citeşte şi tu ici şi-ai să vezi de ce plâng.
Când începu şi împrăteasa să citească o podidi şi pe ea
plânsul. Dar ce plâns socotiţi ? Adevărat bocet I
- lmpărate, zise nevasta, strânge oameni mulţi, duceţi-vă
acolo şi faceţi ce-ţi face, numai să-mi scoateţi fata din gura
lighionii dracului. Tăiaţi tufanul cu totu', aduceţi-l în bătă
tură .... în sfârşit faceţi ce v·o tăia capul, numai să văd pe
fii-mea, barem că moare aici pe căpătâiul ei.
Aşa făcu împăratul. A doua zi, puse oştaşii să sune din
buciume şi trâmbiţe. Pe sub nimiez, curtea palatului era
plină tot de flăcăi voinici, unu' ş'unu' înarmaţi, de ai fi
crezut că pornesc la războiu.
Porniră. lmpăratul era calare, în fruntea lor.
Merseră şi iar merseră, pân' se speriară că n'au să mai
ajungă acolo. ln sfârşit, dete Dumnezeu şi ajunseră şi la
tufanul cu pricina. II înconjurară de toate părţile, dar nimeni
n'avea curaj să se urce sus.
Atunci se iscă dintre ei unul mai isteţ :
-Să vă învăţ eu ce de făcut: întăiu trebue să facem o
schelă. Puneţi mâna pe topoare.
Cât te·ai spala pe ochi, schela fu gata.
-Aşa. Acum lăsaţi-mă să mă sui eu pe schelă, să văd
ce-i înăuntru, în scorbora copacului ?
- Ei, ce se vede acolo? 'I-întrebară cei de jos, pe când
privea în gaura tufanului
- Hei ! Uite aşa..... aşa.... .spuse el, taman precum citise
împăratul în răvaş şi precum v'am spus şi eu mai adineauri.
-Acum, zise tot flăcăul cel priceput, uite ce trebue să
mai facem: Să găsim undeva un miel, să-l jupuim tot, afară de picioarele de dinainte, de la genunchi în jos. Din piele să facem un burduf, pe care să-l umplem cu lapte dulce
de oi ; iar cele două picioare nejupuite, să le găurim pe
măduvă, c'o sucală arsă'n foc. Pe urmă, burduful să-l lăsaţi
pe sama mea, că ştiu eu ce fac cu el. Numai aşa putem
fura pe Domniţa. Alt-fel, pe toţi ne omoară şarpele.
Zis şi făcut.
Când burduful fu gata, flăcăul cel isteţ îl luă la subţioar~
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şi se urcă cu el pe schelă. Apoi ceru şi o scară, pe care o
vârî cu îngrijire în scorbură ca nu cumva să mişte pe balaur şi să-l deştepte. După ce aşeză scara bi!1işor, începu
şi el să se scoboare pe scară în jos, cu burduful de lapte
la subţioară, descântând mereu din gură, ca să-i îngreuneze
somnul.
Pe urmă, scoase încetişor ţâţele fetei din cele 2 guri ale
şarpelui şi puse în locul lor, capetele picioarelor burdufului,
fără ca balaurul să simtă, fiindcă el credea că ţine'n gură
tot sfârcul ţâţelor fetii.
Apoi, apucă fata de subţiori şi o săltă în sus, par'că ai
ridica d-ta o perină de p.:iie aşa rămăsese de uşurică, căci
o subsese balaurul.
lmpăratul puse fata în trăsură, ca s'o ducă acasă. Când
vizitiul puse mâna pe hăţuri şi pe biciuşcă şi vru să pornească caii, flăcăul cel plăsnuit veni la aripa trăsurii, lâ:1gă
lmpărat şi-i zise :
-Mărite împărate, înd:ttă ce-i ajunge acasă, să faci o
groapă mare în pământ, adâncă, ca de vre-o trei stânjeni.
Acolo să piteşti pe fată; să-i bagi merinde pentru mai mul·
tă vreme, şi o slujnică cu luna. La început, câtă-va vreme,
mâncarea fetii are să fie asta: un corn de prescură şi un
pahar de vin la tot conacul, de trei ori pe zi. De asupra
gropii să pui obloane de piatră, apoi paie şi coceni, iar dea·
supra tuturor, pământ, aşa ca să nu se cunoască nimic.
Trimite în sat : vite, lighiorti 1, tot, tot, iar Măria Ta, încuie-te cu împărăteasa într'o cameră, astupaţi ferestrile şi
coşurile palatului, să nu se vadă nimic, părând totul pustiu.
Că n'o să treacă mult, şi o să vă pomeniţi cu balaurul venind val-vârtej şi de nu v'o găsi gata-cum vă spun euprafu' s'alege şi de palat şi de Măriile Voastre I
- Bine, băiete, bine. Aşa voiu face, cât mai degrab. Ţi
ne asta de la mine, şi să trăeşti, că mult bine mi-ai prins.
De-o eşi treaba bine, o să vezi tu ce-ajungi la curtea mea.
De-o-camdată ţine astă pungă cu poli şi mamudele de aur. Mie mi-e drag să răsplătesc pe supuşii mei, cari sunt
vrednici şi credincioşi.
Şarpele, dacă a rămas adormit în scorbură, cât timp avu
lapte în burduf supse mereu, fără a băga de seamă lipsa
fetii. Când se mântui laptele din burduf, se trezi şi balaurul din somn ; iar când văzu că fata e furată de lângă el,
se făcu f oe şi pară de mânie. Când se umflă odată în co2

Pi!Cări

<le curte.
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lacul trupului său, plesni în patru, tufanul, cel scorburos.
Tot atunci se zări în văzduh o vâlvătae roşie şi se porniră
din senin fulgere, tunrte şi trăznete, de credeai, că-i o furhmă de cele îngrozitoare. Aşa de multă mânie ce-şi vărsa.
Apoi se porni ca un fulger spre curţile lui socru-său f eli ·
şandru-lmpărat. Dete târcoale caselor şi curţii trei zile şi
trei nopţi, scotocind peste tot. Iar tunetele şi trăsnetele nu
mai conteniau I Credeai că tocmai ai:um o să se desfunde
cerul şi o să se sodomească pământul.
Zădarnic! căci smeul nu găsi nici un picior de fiinţă însufleţită în tot cuprinsul palatului Totul părea un pustiu
îngrozitor. După ce-şi mai potoli furia, smeul plecă; dar
când ajunse în dreptul bisericei din sat, se prefăcu in pisică şi se sui în clopotniţa bisericei.
După plecarea smeului (cel în chip de balaur) eşi şi împăratul din înfundăturile palatului, şi merse să caute în pă
mânt unde pitise fata. Când răsbl înăuntru găsi fata ceva
mai întremată, se putea înţelege cu împăratul prin şoapte şi
prin semne, ca muţii, căci încă nu-i venise graiul. Când a
băgat-o acolo, era numai „pielea şi osul 11 cum zice rumânul,
şi-o mână de suflet, doar că nu-i eşise I
felişandru o scoase d'acolo şi o duse în palat. lşi aduse
apoi vitele şi lighionile din sat, asa că viaţa în palat, începu
să se desfăşure cu aceiaşi mişcare şi voioşie, ca şi mai nainte.
fata se aşeză pe traiu: tot mâncări şi băuturi alese; aşa
că după o bucată de vreme, n'o mai cunoşteai: se făcuse
o mândreţe de fată voinică„., şi la obraz rotundă ca un pepene ! Şi nu ştiu cum„„ că par'că se făcuse şi mai frumoasă
ca până 'n nuntă. Numai să fi zărit-o, că te şi pălia un fior
cald, colea 'n capu' pieptului !
Toate bune.„. „una rea 11 !, vorba rumânului. fata, cam
tânjia„„ ca o floare 'n glastră! Se însdrăvenise, se făcuse
voinică şi frumoasă.„. dar de!... sta tot singură ! 5i uneori
o năpădiau gânduri ascunse şi începea un pustiu de dor s'o
aprinză la inimă.„. dl de„!.. ar fi vrut şi ea, să mai iasă prin
lume şi să-şi mai petreacă!
Părinţii înţeleseră pricina fetii; şi deaceea începură când
şi când a mai da la curte câte un bal, câte-o petrecere cu
lăutari, la care veniau şi flăcăii, cu fetele din sat, de jucau
şi petreceau.
lntr'o zi vine pe la ea o fată din sat, frumuşică şi isteaţă„„
nevoie mare. O chema Leana, şi sta peste vr'o 5-6 case,
mai dinsus de palatul felişandrului.
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Se deteră la taină, ca fetele„„ când sunt singure !
- Ce mai faceţi voi, Leano? Cum mai petreceţi cu flăcăii?
- Ce să facem domnişoară? Petrecem de minune ! Du mi·
nica şi 'n sărbători jucăm la uoră; iar seara ne ducem la
clăci (furcării) : mai toarcem, mai glumim, ne mai sărutăm,
nu ştii d-ta?.„ fiecare fată, cu flăcăul care-i e drag ei.
Pe Domniţă„., nu ştiu cum„„ par'că începu s'o frământe
nu ştiu ce prin inimă. Se îmbujoră la faţli, plecă ochii 'n
jos, şi rămase câteva clipe, dusă pe gânduri.
Pe urmă, ridicându şi ochii spre Leana, zise cu duioşie ·
în ochi şi 'n glas :
- · „Ferice de viaţa voastră, măre Leano ! Eu ce folos că
mă răsfăţ în fel de fel de bunătăţi? Stau închisă, ca o pă
sărică 'n colivie„.,/ Uneori, nu ştiu cum„., îmi vine să zic,
că mai bine m'ar fi făcut Dumnezeu o ţărancă, aşa cum eşti
tu, decât o fecioară de lmpărat !
Zău ! nu ştii ce drag mi-ar fi să merg şi eu la şezăturile
voastre!
- Păi de ce nu mergi, domnişoară?
- Cum să merg? Singură ?!
- Păi cc, te mănâncă cineva? Nu eşti cu noi ?!
-- Ba nu ; dar aşa e rostul la noi: să mr facă fata, nici

urma

singură!

- Dacă e aşa, viu eu să te iau ; şi tot eu te-aduc îndărat.
- Bine Leano, să vii. Ce fată bună eşti tu ! Să trăieşti, şi
să-ţi dea Dumnezeu un ginere, pe placul tău I
-Aşişderea şi dumitale, Domnişoară !
Sean•, după „mâncarea oamenilor", Leana veni întins la
curtea lui Felişandru împărat, să ia pe domnişoara la furcărie.
La început, împărăteasa nu prea vrea s'o lase.
- „Las'o, zău cocoana lmpărăteasă 11 , stărui Leana „să se
„mai plimbe şi biata domnişoara şi să se mai răcorească şi
„Dumneaei că i-o fi ajungând, cât stă 'nchisă toată ziulica,
„de n'o vede nici soarele I N'avea nici o grijă, că tot eu o
„aduc îndărăt 11 •
Insfârşit, impărlitesii i-se muie inima şi le dete „răvaş de
ducă".
Plecară, par'că sburând pe sus, de bucurie ! Când intrară
în şezătoare, toată lumea rămase cu gura căscată; dar Leana
îl scoase din nedumerire, spunându-le cum stă pricina.
L'l furcărie, fetele lucrară, cântară, spuseră păcălituri şi ghicitori..„ dec, ca la orice şezătoare. Cc1nd isprăviră şi fetele
cu lucrul, începură a mai taini de-ale dragostei : băieţii cu
Cale1nlar11l Rni1ioi „1011 Cr:•n&l~ p. 1911.
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fetele ce li sunt dragi. Cei mai mulţi eşiră pe afar' să tainească şi să mai glumească că taman se brodise o noapte
mândră de August, cu lună plină.
tn casă, nu mai rămase de cât: Leana, stând p'un scăunel
scund şi scărmănând nişte „miţă 11 albă, fata de împărat, şi
cu flăcăul cel frumos, care venise în urma : el sta mai la
un cap al patului şi fata mai către celalt capăt.
Eu, mă luai cu vorba, şi uitai să vă spun tărăşenia ăstui
flăcău frumos. Ascultaţi-o I
La vr'un ceas după sosirea fetii lui Felişandru la furcărie
hop I se pomenesc şi c'un flăcău frumos„., nevoie mare,
îmbrăcat numa 'n jireturi de aur.
-Buna sara. -Mulţumim dumitale I
-Auzii c'aveţi furcărie frumoasă; şi venii să petrec şi eu
cu d-voastră, că de, mi-e drag şi mie I Aşa e tinereţea !
- Bine te·ai gândit I Dar cine eşti dumneata?
-Sunt feciorul cutărui împărat!
Şi, cum vă spuneam, stând Leana colo pc scăunelul ci şi
scărmănând la lână, intră'n vorbă cu ăl fecior de Impara!,
care pân'acum tăcuse ca pământul :
-Cum ţi se pare la furcăriile noasrc, Cuconaşule '?
- Tare frumos!
- De ce nu vorbeşti şi d-ta cu vr'o fată domnişorule ?
Caşa e la furcărie: flăcăii şi fetele, mai glumesc, mai tainesc ..
- „Cu cine să vorbesc? că mie numai Dumneaei mi· ar
„plăcea", zise el arătând spre Domnişoara fiica Felişandrului,
„Cu dânsa aş vrea sa vorbesc ceva, dac'ar fi bună sa pof„tească păn'afară".
- De ce nu ? Cu plăcere I zise Domnişoara, sculându-se
depe pat
- Ba aia-i vorbă, domnişoară-- zise Leana-vorbiţi aci
ce-aveţi de vorbă. Afar, „nu stă frumos ! Şi apoi, şti!: eu
răspund pentru D-ta.
V<;>rba 'n sus, taina 'n jos, prinseră drag unu' d'altu'.
Dm vorbă, ajunseră la glumă şi la joacă.
Pe când glumiau ei, Leana, care se uita să vadă şi ea
cum glumesc boierii, băgă de seamă că fecioru' de 'mpărat
avea „picere111 de cal, peste care erau traşi pantalonii, aşa
fel că nu se vedeau de cât copitele.
Cân~ s'apr_?pie miezul nopţii flăcăul străin îşi luă „bună
sara" ş1 pleca
11

l Pe aici !Cie zice 'n popor,

1111mai

plcere; nici decum picioare.
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După miezul nopţii, se sparse şi furcăria, gătindu-se cu
toţii de plecare. La despărţire, Leana zise :
-Ascultaţi să vă spun o drăcovenie: „ Flăcău' ăla frumosu', care zise că e feciorul cutărui împărat, m'aş mira
de o fi fiinţă omenească. Cine ştie ce dihanie o fi ! Numai
să-i luaţi seama şi d-v,. mâine sară-dac'o mai veni-şi să
vedeţi că are „picere 11 de cal! Eu îngălbenii, când îl văzui!
iar părul-de frică-mi se făcu în cap.„. măciucă!
Pe urmă îşi văzură de drum, plecând fiecare de unde

venise.
Pân' s'ajungă acas', pe d-şoară, când şi când o apuca
câte o scuturătură -de frică, vezi dumneata- când se gândia
cine să fie flăcăul, cu care glumise ea?
Leana cea isteţă insă, îi făcea curaj: „Nu-ţi fie frică
d-şoară. Las' pe mine, că-i fac eu de petrecania! Să venim
şi mâine seară şi să faci cum te-oiu învăţa eu"·
Adoua seara Leana se duse ceva mai de vremior la palat,
luă· pe Domniţă şi plecară iarăşi la furcărie.
- „Ascultaţi suratelor:" -zise Leana- „dac'o veni iar feciorn de împărat luaţi-i şi voi seama la picioare şi de n'or
fi de cal.... să-mi scoateţi ochii cu cenuşă. Pe urmă, până,
a se sparge furcăria, după ce voi îţi isprăvi caierele de tors
să mi daţi mie fusele toarse, să fac din ele un ghem mare.
Pe urmă, uite eu am un ac înfipt ici în pieptul iiei ; am
să bag firul pe urchi, să-l înnod, iar acul, am să ţi-l dau
dumitale domnişoară; şi când îi glumi cu el, să i-l înfigi
în surtucul din spate. Pe urmă, ştiu eu ce mai e de făcut!
Zis şi făcut.
Vine flăcăul, îi văzură toţi copitele de cal pân' la chişiţă,
se toarseră caierele, se făcu ghemul, care era la Leana în
poală, şi însfârşit îi înfipseră şi acul cu aţă în spatele surtucului. Când s'apropie miezul nopţii cu „cântatul cocoşilor";
o sbughie şi el; iar ghemul din poala Leanii, începu a se
desfăşura de zor.
Când rămase ghemul numai cât un ou de puică se opri
din desfăşurat. Asta era semn că flăcăul se oprise acolo unde
lăduia

el.

După cântarea cocoşilor se luară şi ele (fetele) ba chiar
şi flăcăii, pe urma aţei să vadă : unde-o fi intrat flăcăul ?
Au mers prin păduri, pe dealuri, şi văi, prin zăvoaie şi

crânguri de mărăcini, prin bălţi cu trestie şi şovar„„ pân'
s'au trezit.... ştiţi unde? Ehc ! departe rău: la biserica lor din

sat li
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Vezi d-ta pe unde ocolia el ca să vie pân' la biserică
avea culcuşul, numai şi numai să-şi piarză urma.
Mergea Leana înainte, D-şoara după ea, apoi celelalte
fete şi băieţi. Când au ajuns în preasma bisericii, l-au văzut
în curte, dinaintea clopotniţei. Se opriră în loc să vadă, ce-o
face el? Şi l-au văzut, uite: cum vă văd eu acuş pe D-v.
S'a dat de 3 ori peste cap şi s'a făcut un ogar.
A desgropat 3 morţi şi i-a mâncat. Pe urmă iar s'a dat
de 3 ori peste cap, s'a făcut o pisică şi s'a suit in clopotnifa

unde-şi

bisericii,

să

se culce.

Acum cred că ştiţi cine era flăcăul cel cu „picere" de
cal : chiar porcarul, ginerele lui felişandru; şi şarpele cu 2
capete din tufanul cel scorburos; şi smeul care a venit să
prăpădească pe f elişandru şi palatele lui; dar neavând pe
cine-şi vărsa focul, s'a dus la biserica din sat, s'a prefăcut
in pisică şi s'a suit în clopotniţa bisericei
După ce s'a suit acolo sus, s'a întins p'o scândură şi a
adormit, cum doarme câte-o pisică, torcând, tolănită la soare.
- „Domnişoară, zise Leana, acu uite ce e de făcut. El
doarme dus, de-ai putea să tai şi lemne pe el. Dumneata,
urcă-te sus, rupe aţa, scoate-ţi inelul din deget şi pune-I
acolea la capu' lui.
Că el, când s'o deştepta, o să dea cu ochii de inel, o
să-l cunoască că e al d-tale şi o să vadă şi el, că d-ta ştii
de urma lui, ba încă, chiar l-ai văzut acolo în clopotniţă
prefăcut în pisică. -Haide, urcă-te mai iute 11 !
-Ce, am mâncat laur? Nu mă urc eu sus, moartă tăiată!
Cine ştie?.. Dacă se deşteaptă pisica ...! ăoleu !„. Doamne
fereşte ! Şi-şi făcu cruce, scuipându şi în sân.
- Păi, n'auzi domnişoară, că el doarme buştean ?
- fie I Nu mă urc sus, uite de-aş şti că se prăbuşeşte
pământul sub mine, chiar acu în minutu' ăsta !
-Dă·mi, dacă nu, inelul şi mă urc eu.
Se urcă Leana în clopotniţă, rupse aţa, apoi puse inelul
d-şoarei la nasul pisicii şi se dete jos.
- „Ascultă incoa domnişoară: ca să facem treaba de isnoavă, d· ta să mai vii la şezătoare încă 3 sări dearândul,
d'acu 'ncolo', Ai înţeles ? Alt-fel ne omoară dintr'odată pe
toţi : şi pe noi şi pe d-ta, şi pe părinţii dumitale Când ii
mai vorbi cu el, să nu-i răspunzi nimic, ori-ce te ar întreba;
că altfel, pe loc amuţeşti şi te prefaci în stană de piatră.
Auzi?
-Bine Leano, bine!
https://biblioteca-digitala.ro

ln seara astă-laltă fetele şi flăcăii erau „în păr", cu toţii
Veni şi domniţa felişandrului. ·
Niţel mai amânat, hop! şi flăcăul cu „picere 11 de cal, supărat foc. trase drept la domnişoară, care sta pe pat, şi nici
una, nici două, îi zice răstit :
-Spune-mi fată frumoasă, cum m'ai găsit aseară?
fata tăcu ca pământul.
- „Spune-mi, că dacă nu, găseşti pe tat·tău mort de mâna
mea.
Ţi-a găsit! fata nu scoase nici graiu !
Când se duse Domniţa acasă, găsi pe tat-său negru ca
fundu' căldării, omorât de smeu.
Dimineaţa 'l îngropară şi îi făcură pomană; iar seara
după ce înnoptă fata plecă iar la furcărie. Mai trecu niţel
şi se pomeniră şi cu flăcăul, intrând pe uşă ca o vijelie. Se
opri iar în faţa. Domniţei şi o întrebă :
-Spune-mi fată frumoasă, cum m'ai găsit alaltăsară. Spune-mi, că altfel găseşti şi pe mă-ta moartă. Spune-mi, să
scape barem ea !
- Dec, dac' o muri, moartă o fi ! zise Leana cea isteaţă.
Ce să-ţi spună dacă n'o fi ştiind nimic ?
- Tu vezi-ţi de ştimii ăia de-i mai ai în poală, şi nu te
mai amesteca unde nu-ţi fierbe oala, c'apoi îţi găseşti be- _
leaua cu mine ! Iar domnişoara tăcea, cum tace peştele.
Dacă văzu flăcăul că nu deslipeşte nimic, eşl pe uşă şi
mai înfiorat de cum intrase.
Când sosi fata acasă găsi şi pe f elişăndroaia moartă.
O îngropă a doua zi, ii făcu şi ci : pomană, colivă, pomneţi, şi toate câte m:ii trebuie, pentru sufletul ălor răposaţi.
A treia seară se făcu iar furcărie de flăcăi şi fete mari
la care veni şi Domniţa.
-·Domnişoară, zise Leana fata cea iscusită, pân' acum ai
făcut d-ta, ce focu' ai făcut! Dar nu ştii acum, „pe unde
îi mai scoate cămaşa". Bagă de samă, ăla o să vie iar, şi o
să te sperie şi pe d-ta cu moartea, ca să te facă să-i spui
ce f?l.cea el atunci seara la biserică. D-ta, însă, nu-i spune
nimic, c'altfcl s'a mântuit de tot: şi cu d-ta (că tot te omoară în urmă), şi cu părinţii dumitale, ba poate şi cu noi.
Pe câtă vreme, dacă nu i-i spune, poate mai e vr'o nădej
de de scăpare.
Bun e Dumnezeu !
1

l ŞUml, lauli acuir.1, .:are riOwlÎue ln diu1ii diracului, la li'•i<it, Se indru11 ti aa (ac!e
velin~ etc.
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Ei n'o

să

te omoare cu mâna lui. Ai 8ă mori d-ta sin·

gură cum moare toată lumea; atât numai că deocamdată
n'o să mori de isnoavă, ci numai o să leşini.
Lumea o să te creadă moartă deabinele şi o să sară să
te 'ngroape. Să ştii : dacă te-or scoate pe uşă, cum îi trece
pragul, cum ai să mori de tot. Iar dacă nu te-o scoate pe
uşă, nu mori, ci rămâi numai aşa 'n leşin.
Vorbeşte deci, cu vr'o 6 oameni din sat.... adică ce oameni ?.... mai oameni ca flăcăii ăştia ai noştri !... Uite, voi o
să 'ngropaţi mâine pe d-şoara. Băgaţi de seamă : n'aveţi s'o
scoateţi pe uşă, ci să surpaţi păretele despre răsărit şi p'acolo să eşiţi cu coşciugul; iar groapa să nu i-o faceţi la
biserică în cimitir, ci încolo departe într'o câmpie cu flori
şi iarbă verde.
D-ta să te găteşti mai din vreme, cu toate că leşinul o
să-ţi vie mai pe sub sară. Ai grijă : încuie uşile, porţile,
pune curtea şi slugile la cale.... însfârşit.... fii gata !
Aşa a făcut fata.
De abia isprăvise Leana vorba, când se auzi afar' un vuiet
ca de furtună, când bate piatra. Până să· şi dea ei seama ce
trebue să fie se şi pomeniră înăuntru cu flăcăul cel cu „picere" de cal, venind cu uşile 'n piept şi c'o falcă 'n cer,
iar cu alta 'n pământ.
-S'a mântuit cu d-ta, fată frumoasă! Din două, alegeţi
una: or îmi spui, cum eram alaltăeri seară, când ai pus
inelul lângă mine, or te omor .
-fă ce ştii coconaşule-zise Leana-că Domniţa de-ar şti
ceva, nu ţi-ar spune? Ar vrea ea să moară? Iar Domniţa
tăcea, cum tace păretele ! Plecă ăl flăcău tot cum venise.
După cântatul cocoşilor, plecară toţi de la furcărie, pe la

vetrele lor.
Dimineaţa Domniţa felişandrului zăvorî toate uşile palatului iar cheile le dete celei mai credincioase sluşnicl a ei,
nelăsând descuiată de cât o odaie: aceea în care avea ea
să moară.

Pe urmă, chemă slugile şi le zise : Dacă o fi să mor şi
eu mai încolo oleacă, după îngropăciunea mea, voi să impărţiţi între voi, de frăţie atât vitele, cât şi orătăniile 1 noas·
tre. Pe urmă să vă duceţi fie-care, pe la casele voastre.
Mai pe seară fata leşină. Flăcăii cei arvuniţi, veniră s'o
îngroape. O puseră în coşciug, sparseră peretele despre ră·
sărit, o scoaseră afară pe aci, şi apoi o duseră de o îngro·
1 UriHăuii, li&hioni, pii1ările curJii ln &•aere.
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pară în colo departe pe câmpul unde pân' aci păscuseră
vitele lui f elişandru-lmpărat.
Slugile încuiară uşile, împărţiră vitele şi apoi plecară pe
la cuiburile lor ; iar casele împărăteşti rămaseră pustii.
Trecură şase săptămâni de Ia moartea domniţei lui felişandru lmpărat. Pe mormântul ei crescuse muschiu şi iarbă
verde; iar movila mormântului, fiindcă fusese dricuită de
vitele ce păşunau pe izlaz, ajunsese în rasul pământului,
aşa că nimeni n'ar fi mai crezut că acolo ar fi un mormânt.
Cum se 'mpliniră şase săptămâni de la îngropăciunea fetei
se văzu răsărind din pământ, pe mormântul domniţei, un
lujerel de floare.
Lujerul crec:;cu mare şi făcu 3 boboci frumoşi. Unul din
cei trei boboci_,_ cel din vârf-şi înflori.
Ce floare să fi fost aia, nu-mi pot da cu ideia. Că am
mai văzut eu flori; dar aşa mândreţe de floare, şi aşa miros
îmbătător, n'am văznt de când sunt, cât mă vedeţi de bă
trân ! Ba, teamă mi-e, c'o să închid ochii peste vr'o sutadouă de ani, şi tot n'am să mai văd o asemenea floare '
Cale de-o poştie te .slăvia mirosul ei I
Lângă împărăţia lui felişandru era o ţară, peste care, pe
vremuri domnise un împărat, ce ajunsese la mare putere şi
cinste, în vremea lui. Se sculă însă asupra lui alt împărat
mai de departe, care era însă şi mai lacom şi mai „tare'n
curele" - cum zice rumânul. făcură răsboiu straşnic, în care bietul împl\rat, vecin cu felişandru, îşi găsi moartea;
iar ţara i-o supuse vrăjmaşul lui.
Biata împărăteasă, de inimă rea, se uscă pe picioare, până ajunse ca o prună afumată. Pe urmă, „o iertă Dumnezeu", rămânându-i orfan un copil în faşă, frumuşel-potcă
mare!
Impăratului vrăjmaş i se făcu milă de ţânc: îi dărul palatul şi-i băgă o sluşnică cu simbrie, să-l crească pân' l'o
face mare.
Băieţaşul nostru era acum flăcău. Ba, ce mândreţe de flă
cău! Vă spun pe cinste: nici eu în vremea mea n'am fost
aşa ca el, măre taică I Era înalt ca un brad şi frumos ca
soarele!
Dar,„„ ce să vedeţi D voastră„!. casa lor mergea părăgi
nindu-se, iar averea curţii dărăpănându-se; nu ştiţi ? Cum
se întâmplă cu ori-ce casă rămasă fără stăpân şi fără gos1

podină.
l )Jricui1li 1

căka1il

111

picio~re,

hlt:•luriLii 1
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El şedea în două odăi. Prin celelalte, nici piciorul nu-i
călcase ; şi nu numai lui, dar nimănui chiar, de la moartea
mă-sii. Şi-arunca el uneori -în treacăt- ochii pe geam.
Dar ce era să vadă? Toate lucrurile albe de praf, în neregulă - unele chiar răsturnate şi schiloade !
Din toate vitele curţii lui tată-său, nu mai avea de cât o
turmuliţă de porci, ca vr'o 30- mult 40.
Porcar la ei, era un băeţandru ca de vre-o 15 ani. El
păscând porcii, trecea dese ori cu ei şi pe islazul lui f elişandru, pe care acum nu-l mai stăpânea nimeni.
De la o vreme încoa, porcarului nostru îi venia aşa de
departe, un miros de floare, de-I seca la inimă. Se uita el
în toate părţile, dar nu vedea nimic.
-Măi, ce să fie cu mirosu' ăsta, de unde-o fi venind ?
se tot întreba băiatul, minunat de-aşa mireasmă slăvitoare!
Dar uite că într'o dimineaţă, dă peste floarea minunată.
Cum o vede, porcarul întinde mâna s'o rupă; dar floarea îl pişcă mai tare ca o urzică, şi-i zise lămurit:
- «Cară-te d'aci, că eu nu sunt de nasul tău, ci de-al
stăpânului tău».
Băiatul rămase încremenit. Seara el spuse stăpânului său
tărăşenia cu floarea; dar, de-o-cam dată, acesta nu-l crezu.
- fugi d'aci, măi nătărăule, cu pomoşdiile tele. Tu nu
vezi că ce spui tu nu e de credere? Mai încearcă şi mâine.
A douazi, păţi tot aşa bietul porcar.
- - - - · - · · - · -----·-···---------

meu, de fel din părţile Muscelului. Originalul pe hârtie
groscioară, are mărimea de 39X 62 c. m..
Este făcută în J7f)8 de un oare-care Pop Oheorghie (11"'11
rew;,rne), care pare a fi tot aceiaşi persoană care a lucrat şi
icoana similară, însă cu legendă latinească, expusă la expoziţia din Sibiu (N. Iorga: Negoţul şi meşteşugul in trecutul românesc, pag. 60).
Ţin pe lângă aceasta să mai spun, că meşterul care a
lucrat acest Clişeu, neputând desluşi bine cuvântul „ III) 11
I'Ew;,n1E" care în fotografie se citeşte cam cu anevoinţă, a Îl/locuit arbitrar cuvântul lfo11 cu cel de faţă care ll'are nici
un rost.
C.

n.

MATEESCU.
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-Mare minune ! zise feciorul de împărat în seara a doua. Mâine de dimineaţă să ei o sapă şi o glastră şi să
mergem amândoi s'o scoatem.
Dimineaţă se gătiră şi plecară. Când ajunseră la floare,
porcanul puse ghiveciul jps alături de floare. Pe urmă apucă sapa în mână, dar când s'o ridice, floarea ii zise iarăşi:

- fugi d'aci, că nu sunt de nasul tău, ci d'al stăpână-tău.
feciorul de lmpărat, care era acolea, auzind cu urechile
lui minunea asta, se'nchină ca de altă drăcovenie.
Puse al mâna pe sapă, dar n'apucă să dea nici de două
ori cu ea în pământ şi floarea se ridică şi singură se aşe
ză în glastră. Apoi o luă în braţe şi se duse cu ea acasă.
O puse la o fereastă din odaia lui.
Dar, ce să mai vedeţi dumneavoastră?
Din ziua aia, odată se înveseliră casele şi prinseră viată;
nu mai semăna a fi pustii. Lui, începură a-i merge treburile altfel. Vorba rumânului: „pe ce punea mâna, punea
şi Dumnezeu mila''.
Afară de asta, încotro apuca, era şi el băgat în seamă,
chiar de boeri d'ăi mari; de unde pân'acl, mai nimeni nu
se uita la el.
Când venia acasă, găsia masa întinsă, paturile aşternute,
casa măturată şi scuturată; ba, când îşi aruncă ochii pe
geamuri, văzu toate odăile deriticate, iar lucrurile dechisite
şi rânduite toate la locul lor.
Mare mirare cuprinse pe flăcău ! „CinP. să-i facă lui toate astea ? Odată, se hotărî să se pună la pândă.
- Vizitiu ! strigă el într' o dimineaţă, - pune caii la trăsu
ră, că avem de mers în cutare loc !
După ce eşiră afară din curte, zise: - „Ascultă vizitiule :
Ai să mergi, pâ.nă'n marginea pădurii, că eu mă'ntorc îndărăt. Acolo, să deshami caii şi să le dai drumu să pască
pe poiană. Iar tu culcă-te la o umbră deasă şi trage-i un
somn, ţapăn. Deseară pune iar caii la trăsură şi vino acasă.
El se furişă pe poartă şi se piti în dosul casii ; iar de aci
îşi arunca priviri ascunse, printr'o margine a ferestrei, pe
după perdea.
Când colo, ce să vadă ? floerea din glastră se dete de
trei ori peste cap şi se făcu o fată plină de tinereţe şi frumuseţe, - Domniţa f elişaridrului licită- care se şi apucă
de dereticat. Deschise el uşa binişor, călcă în vârful picioa11
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relor ca o pisică şi o prinse în braţe pe la spate, tocmai
când întocmia plapuma.
O sărută sănătos de trei ori şi-i zise: -Cine eşti d·ta?
Eşti fiinţă pământeascll, or eşti vr'o arătare ?
- Nu, dragul meu. Sunt chiar fiinţă pământească. Sunt
fata lui Felişandru-lmpărat dacă-ţi aduci aminte. Şi începu
fata să-şi spue pe şart, toată povestea vieţii ei... aşa„. aşa„ ..
tot ce-a pătimit ea. -După cum vezi, ursita noastră de la
Dumnezeu, e ca să ne însoţim amândoi şi să trăim de-acu
încolo fericiţi !
Se cuprinseră în braţe şi începură să se sărute, cu ochii
înnecaţi de lacrimi duioase, găndindu-se la sbuciumul şi
amarul, ce amândoi gustaseră în viaţă, din belşug.
Făcură nuntă, se cununară, petrecură, iar după câteva
luni împărăteasa rămase grea! ln ceasul când născu, ea
spuse bărbatului său, să facă un pod înfundat, până la uşa
bisericei, să n'o vadă nimeni când o boteza copilul şi când
o boteza copilul şi când o „ieşi cu el la biserică".
La şase săptămâni după naştere, ieşi împărăteasa cu copilul la biserică şi tot atunci hotărîră şi botezul pruncului.
Podul cel înfundat era gata. Lăuza luă pe moaşa cu copilul în braţe, iar ia aprinse o lumânare să vadă pe unde
calcă, .căci era întunerec besnă în podul cela acoperit.
După ce intrară în biserică, veni popa, făcu moliftă şi
celelalte, cum ştie el acolo, boteză pruncul, iar la eşire, taman când să plece acasă, hop! se întâlneşte împărăteasa
piept în piept, în uşa bisericei.„„ cu cine credeţi ? -Cu flă
căul cel frumos, dar cu „picere de cal ! O opreşte şi o întreabă:

-Cocoană tânăr~! Aduţi

aminte: am omorât întâiu pe

tat-tău, apoi pe mă-ta şi, însfârşit, te-am omorât şi pe tine.
Tu, însă, ai avut meşter bun de te-a învăţat şi ai scăpat cu
viaţă. Norocul tău.

~----C-._R_f\_D_U_L_E_S_C_U---CODIN

:------

Dia llaml, c.îulet·e pupurane 'Buc. 1891.J·.
D mlli de mi1te dia lluml. C. L1111g. 1901.
Difii. Craiova, 1904.
T11t11 11t11c. C.-L1mg. 1<J04,
lloae1r1fi1 cam. Prilloei lluacel. C.· Lrmg, 1911.J.
Sirblloril1 poporului. 'Bucureşti 1910.

CuYiatiri pentru popor, C.·Lung, 1904.
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Toate astea le-ai îndurat, numai din pricină, că n'ai vrut
spui, cum m'ai văzut atunci seara la biserică, când
ai pus inelul lângă mine. Uite te mai întreb şi acum, acelaş lucru şi să ştii : de nu mii spune, ţi-omor copilul din
să-mi

hraţe.

- Nu vreau să-ţi spun !
-Nu ţi-e milă de copil?
N'am zor I Copilul s'a creştinat chiar acum, şi n'ai ce-i
mai face. Duhurile nrcurate nu se mai pot apropia de el
chiar aci în „Casa Domnuluiu!
De ciudă, când auzi aşa, smeul începu să se umfle, cum
umfli d-ta un cimpoiu când vrei să cânţi cu el. Şi se tot
umflă, pân' se făcu cât o butie!
Moaşei ii îngheţase inima de frică.
- Vai de mine I zise ea, clănţănindu-i dinţii, spune maică!
la-ţi inima'n dinţi ! Vrei să pierzi copilul?
-Ascultă spurcatule, zise împărăteasa. Multe am îndurat
eu de la tine, dar tocmai acum am să mi vărs şi eu pe tine, tot veninul din inimă: «Te-am văzut dinaintea bisericei, când te-ai dat de trei ori peste cap, te-ai făcut în ogar,
ai desgropat trei morţi şi i-ai mâncat ; pe urmă te-ai făcut
o pisicii, te-ai urcat in clopotniţă şi ai adormit. Când m'am
suit eu la tine, tu dormiai tolănit ca o pisică pe-o scânditră.
Ai auzit? Aşa te-am văzut!
Poooc ! se auzi o detunătură de par'c-ai fi dat cu tunul.
Smeul plesni şi se făcu „praf 11 ! Moasa se repezi şi adună
untura de pe inima smeului.
lmpărăteasa, cu moaşa şi cu popa, eşiră pe o uşă, prin
dosul altarului şi-şi văzură de drum.
Prin fata altarului nu mai fu chip să iasă, find-că nu
ştiu cum s'a făcut, că atunci când a plesnit smeul, îndată
s'a şi aprins untura de pe el ; ba odată cu untura lui s'au
aprins şi-au ars, până în faţa pământului, şi biserica, podul
ba chiar întreg palatul împărătesc.
Tinerii noştri cu copilul în braţe îşi luară drumul către
palatul lui f elişandru-lmpărat.
Au desgropat, atât pe împăratul f-"elişandru, cât şi pe împărăteasa lui, i-au uns cu untură din inima smeului şi ... „mi·
nune !. ... pe loc învie şi felişandru şi nevasta, luând cu toţii iarăşi în stăpânire palatul, avuţiile şi împărăţia.
Pe urmă, de bucurie mare, cam ce-aţi crede d-v că a
mai urmat?
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Un sfint de chef, de a mers ve.5tea de el „ca de popă
tuns"!
Zău, v'o spun în credinţă. De mă-ţi crede, să vă creadă
Dumnezeu. Multe chefuri am făcut şi eu şi mult am mai
petrecut, dar ca la ăsta ba !
M'au poftit şi pe mine Ia nunta aşta ; că vorba ceea:
.Marte din post nu lipseşte. Aci m'au pus să car :
Apă cu ciurul,
Lemne cu frigarea
Şi minciuni cu căldarea I
Şi venind eu traşcaliu 1 acasă, de Ia nuntă, cu ciurul, cu
căldarea şi cu frigarea la spinare, mă întâlnesc în drum cu
trei oameni, iar chefuiţi. N'avem de lucru? Ne luăm la ceartă, şi ajungem la bătae. Iau frigarea şi când croesc pc unul peste picioare, ii schilodesc. Iau şi ciurul şi isbcsc pe
cel d-al doilea peste ochi de-i fac faţa numai semne. 111
sfârşit. pun mâna şi pe căldare şi când îl isbesc şi pe· al
treilea peste ochi, îi fac faţa neagră ca funi11gi11ea. Pc urmă
îmi văzui de drum.
Şi iaca aşa: de atunci sunt pc lume schilozii, oamenii ciupiţi de vărsat şi ţiganii. Pân'atunci 11u se pomenea de aşa ceva.
Pc urmă: lncălicai pe o alună uscată,
~i vă spusei o minciună'ncornorată I
De la Dumitru Caliului, Uin Cole~tii-Badii, Muscel.

O. MIHALACHE.
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ICO/\NE MĂREŢE
din trecutul Bisericei noastre.
Dacă omenirea, în genere, din antichitate şi până astăzi,
se mândreşte cu un geniu politic ca Napoleon, Ludovic al
XIV-iea, Carol cel mare, Cezar sau Alex. Machedon, sau
creştinătatea cu părinţi ca Vasile cel Mare, Ioan Oură de
Aur, Atanasie etc.., nu mai puţin nedreptăţită ar fi şi biserica noastră română, -ciin regat- să nu se mândrească şi
ea cu părinţi ca Antim lvireanu sau Veniamin Costache.
Napoleor~, cu toţi ceilalţi, au rămas neşterşi din cartea
cca mare a lumii,
pentru geniul lor
politic şi succes~le
ce le-au câştigat;
Vasile cu ai săi, pentru proteguirea, fortificarea şi lumina- (>
rea creşti n ă tăţei ; al
'
mintirea le va fi nepieritoare în viaţa
Biscricei creştine ;
Antim şi Veniamin,
tot ca proteguitori,
fortificatori şi luminători ai Românilor
ortodoxi , -- î11 timpuri grele, - pururea vor rămânea icoane vii în sufletul oricărui Român.
Icoane măreţe şi
sfinte, pentru noi
românii sunt un Mihaiu Viteazul, un
Ştefan cel Mare, sau un Cuza-Vodă, şi tot aşa trebue să ne
fie şi aceşti doi Mitropoliţi -lu ceferi luminoşi- pe întinsa
boltă a trecutului, în viaţa bisericei noastre strămoşeşti.
Ambii mitropoliţi : Antim în Muntenia, Veniamin în Moldova, dar neîntrecuţi în luptă şi hărnicie pentru binele şi
prosperitatea neamului nostru, pe toate căile.
Antim Ivircanu, de neam străin, -de naţionalitate gearhttps://biblioteca-digitala.ro
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gică, -

s'a născut în Ivir, Asia Mică (Georgia), de unde i
se trage şi numele de Ivireanu. Era o fire inteligentă şi foarte stăruitor la lucru. Constantin Brâncoveanu ii găseşte la
Constantinopol, îl aduce în Muntenia, unde mitropolitul Tedosie, care înţelese valoarea lui lvireanu, - pe atunci Andrei (numele din botez)-îl călugări şi-i dă pe mână tipografia Mitropoliei, ca s'o conducă, pentru că era foarte priceput în această artă.
Pe la 1694-95 găsim pe călugărul Antim retras la mă·
năstirea Snagov, unde se ocupa cu traducerea şi tipărirea
multor cărţi în romăneşte şi greceşte. La 1705, lezuitii protejaţi de Austria, după ce prinsese în ghiară pe Mitropolitul Atanase cu o samă de preoţi de peste munţi - Românii Uniţi, - începuseră a şi întinde laţurile de vânat şi în
Muntenia, unde era curentul Austriaco-fii, îndreptat contra
Turciei, şi numai ajutaţi de acest curent, isbutesc să prindă
pe însuşi Vlădica llarion, episcopul Râmnicului-No11lui-Severin. Pentru a se înlătura încă o nouă unire cu Roma, Sinodul şi Divanul domnesc, aleg ca episcop la Râmnic, în
locul lui llarion, pe Antim Ivireanu.
După 3 ani, murind Teodosie mitropolitul, Antim este
ales în locul lui, IJ 1708, cu care ocazie, se dovedi şi mai
mult valoarea lui culturală, prin discursul ce l·a rostit.
lvirean u î~i dădu toată osteneala ca biserica să stea în
cea mai strânsă legătură cu statul. lnfiinţă o a doua tipografie la Bucureşti şi singur stărueşte să se tipărească mai
multe cărţi în limbele: română, greacă, latină, arabă, slavonă şi georgică, pe care le ştia bine. Antim lvireanu a fost
un om care nu şi-a uitat patria şi conaţionalii săi. Cum a
iubit pe Români, tot aşa a iubit şi pe ai lui, cărora le tri·
mite gratis cărţi tipărite în limba lor, contribuind ast-fel la
răspândirea creştinismului în Arabia.
ln timpul când era ca Mitropolit, grecii se lefăiau în ţă
rile române ca la ei acasă. Patriarhul Ierusalimului, Dositeiu
se crede ca stăpân şi chiar pretindea să fie pomenit de preoţi şi la slujbă. Mitropolitul Antim scrie Patriarhului din
Constantinopol şi-i cere să interzică lui Dositeiu de a se
mai amesteca în trebile Munteniei; ori de nu, să·I considere
pe el (Dositeiu) ca Patriarh, pentru că Biserica din principatul Muntean nu poate recunoaşte doi Patriarhi, în acelaş
timp. Ieremia, patriarhul din Constantinopol a respectat legea,
dar nu şi pe acel care-l chemase a o respecta.
Aceiaşi purtare lăudabilă a avut-o şi cu lezui\ii cari amehttps://biblioteca-digitala.ro

clON CREAN~e 191) ···--

118

ninţau

Biserica Transilvaniei. Ca episcop la Noul Severin şi
ca Mitropolit, veşnic era în corespundenţă direct cu Românii de dincolo, pe cari îi mângâia, le da sfaturi, ii îmbărbăta în lupta grea contra Iezuiţilor; ba le trimitea şi preoţi, le hirotonia, le trimitea şi materia necesară pentru Cult:
Sf. Mir, cărţi de ritual, toate aceste le făcea în mod gratuit
numai şi numai, ca să împedice acţiunea păgubitoare a Iezuiţilor. lmbunătăţeşte starea materială a clerului prin mă·
rirea salarului şi scutirea de unele biruri. Pentru ca să aibă
un cler cu o autoritate morală şi culturală mai ridicată,
trimite preoţilor cărţi şi sfaturi pastorale. Cum se interesa
de educaţia şi instruirea clerului, cu o şi mai mare râvnă
lucra pentru popor.
Singur compunea şi ţinea predici pe care le trimitea şi
preoţilor spre a le rosti în Biserici, la sate. Acest om extraordin;tr a muncit mult pe terenul literar bisericesc.
Merit mai mare are în arta tipografiei pe care o ridică
la apogeu în timpul lui Brâncoveanu, care ii înţelegea perfect inima şi gândul, şi·i dă tot sprijinul material.
A imprimat mai multe cărţi in limba română şi 'n alte
limbi şi cu stăruinţa lui se tipăresc : Serviciul Cuv. Paraschiva, O evanghelie grecească-românească, O Psaltire, Un
discurs cătră Constantin Brâncoveanu, Despre cele trei virtuţi
teologice, O altă Psaltire, Discursul lui Sevastos Climent,
Cătră Sf Fecioară Maria, Alte Îllvăţături ale lui Sevastos,
Vieţile Sfinţilor, Tomul bucuriei, Didahii.„. etc. Ne găsim la
începutul veacului 18-lea când un mitropolit strein de neam
tipăreşte piedici şi alte cărţi în limba poporului! Ivireanu,
în scrierile şi traducerile sale se distinge de toţi contimporanii
lui prin limbajul lui curgător şi firesc, potrivit cu graiul
poporului. A lucrat mult pentru menţinerea şi purificarea
limbei noastre, cu toate că era strein şi pe care o deprinsese
prin m;lnăstire; limba acea curată bisericească, din cărţile
sfinte. fl~itropolitul Antim mai poseda şi talente artistice,
cunoştea mai ales sculptura.
·
In timpul lui s'a ridicat Biserica „Antim" din Bucureşti,
la care singur a lucrat în peatră şi metal. Tot în numele
l11i e ridicată şi Biserica „Cu Sfinţii". A ridicat în Bucureşti mai multe edificii pc care le-a dotat cu bogate fonduri
în scop filantropic şi cultural. Ivireanu mai era şi un aprig
luptător pentru liberarea Românilor 'de sub jugul greu al
Turciei. Pe cât era de cult, pe atât era de stăruitor şi harnic.
Calendarul Reviotei „Ion

Creangă"

pe 19l1.
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Prin activitatea sa, pentru binele Bisericii, lovia în interesele
străinilor, mai ales ale Patriarchiei, căreia avu curajul să i
spună că n'are nici un drept în ţara Românilor, decât doar
asupra milei ce i-o dă creştinii. Pentru acest lucru Grecii îi
pun pedici.
fanariotul Nic. Mavrocordat, cu Patriarhul Ieremia năs
cocesc că Ivireanu : ar fi mag, vrăjitor, revoluţionar, răs
vrătitor contra lmpărăţiei şi a Domnului, urgisit de Dumnezeu, şi pdrtaş de multe crime. Ei l-au acuzat şi tot ei l-au
judecat şi în urmă l-au condemnat. La 1716 Ivireanu e tri·
mis în surgin la schitul Sinaia (Arabia), caterisit şi batjocorit. Turcii, cărora fu încredinţat să-l ducă, credincioşi ponmcei date, au avut grija că trecând pe lângă râul Mariţa, l-au
tăiat în bucăţi şi l-au aruncat în apă. Aşa s'a sfârşit viaţa
acestui mare om care cu toate că nu era român, a lucrat,
cu foarte mult zel pentru noul neam şi noua patrie„„ E
vorba şi de Mitropolitul Veniamin Costache :

Mitropolitul „Veniamin 11 , s'a născut după 52 de ani dela
moartea lui Antim, la anul 1768 în satul Roşieşti din jud.
fălciu, din familia Boldor. A învăţat carte mai intai în familie apoi la M-rea Secu, Putna şi în urmă învăţă şi greceşte în colegiul Vasilan din Iaşi. Aici nu putea suferi purtarea profesorilor greci şi într'o bună zi, fuge la călugărie,
la M-rea Neamţ Din natură era dotat cu un suflet şi ca·
racter nobil şi foarte intelegent. Calităţile sale superioare au
fost cunoscute şi apreciate de Iacob Stamate, pe atunci episcop de Huşi, care a îmbrăţişat cu tot sufletul pe călu
găraşul dela Neamţ trimis de O-zeu ca să facă fala neamului românesc. Numai un Iacob a ştiut ce direcţie să·i dea.
L'a hirotonit singur în diacon şi deşi avea numai 24 ani. a
fost ales episcop de Huşi, în locul lui, la 1793. La 1797 Veniamin trece la Roman, iar la 1803, murind Stamate, fu
ales ca Mitropolit al Moldovei şi Sucevei. N'a stat în pace
decât 5 ani şi Ruşii, când năvălise în Moldova, îl silesc să
demisioneze şi Veniamin se retrage la M-rea Neamţ. Se
întoarce pe scaun la 1812, dar în timpul Eteriei, e silit
să-şi lese din nou ţara şi merge in Basarabia la satul Coli·
căuţi de unde se reîntoarce la 1822 şi de astă dată conduce
Biserica până la 1842 când e silit iar să demisioneze şi acum
se retrage, cu totul la M·rea Slatina unde petrece şi restul
vieţei, până la 18 Decembrie 1846. Veniamin avea toate calităţile şi virtuţile, cari îl arătau poporului ca un archiereu
ideal şi prin farmecul feţei şi vorbirei, căpăta şi pe inimicii
https://biblioteca-digitala.ro
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sa1, pe cei buni îi stimula şi mai mult la lucru pentru luminarea neamului. Timp de 40 ani, cât a păstorit Biserica
Moldovei, activitatea lui se identifică cu lupta şi desvoltarea
culturală a Românilor. Z_iua şi noaptea nu gândia nimic,
decât : râdicarea neamului românesc prin cultură şi de aceea
se ocupă foarte mult de şcoli româneşti.
Cu stăruinţa lui s'au făcut mai multe şcoli prin diferite
centre: Roman, Focşani, Huşi, Galaţi, Bârlad, Botoşani,
Chişinău. In 1803 înfiinţa, în M-rea Socola de lângă Iaşi,
o şcoală pentru fiii de preoţi (Seminarul Veniamin Costache) cea dintăi şcoală secondară din ţara noastră. Voind să
dea un caracter cu totul naţional acestei şcoli, trimite mai
mulţi tineri în străinătate: pe Asache, Săulescu, Scriban.
Aduce din Transilvania pe Dr. Pop, falvine, flectermacher.
Naţionalist de forţă, încurajă ori ce mişcare şi manifestaţie
naţională.

La 1813 ajută pe Asache să facă la laşi o şcoală de inginerie. Iubia foarte mult cultura, pentru că înţălcgea ; cd
cultura este puterea creatoare a naţionalităţei iar naţionali
tatea este puterea creiatoare a culturei. In iubirea cătră acest
lucru, a mers până acolo, că a ajutat pe Asache să pună
bazele celei dintăi scene de teatru român, pentru care luc:ru
alţii i-au găsit învinuiri.
Acest lucru nu dovedeşte alt ceva decât că el avea o cultură omnilaterală, activitatea lui e îndreptată în toate părţile.
Nu purta grija aşa multă de el, cum avea un suflet atât de
nobil şi mărinimos ; avere şi bunuri materiale sau mărire nu
căuta să le aibă, şi ar fi putut, ci a socotit că mult mai bine
este să se sacrifice pe sine şi al său, pentru alţii : a lucrat
singur şi a îndemnat şi pe alţii, toată averea o întrebuinţa
pentru săraci şi tipărirea de cărţi folositoare, hrană pentru
suflet. Cât de mult ş'a iubit neamul se vede din fapte. Pentru ca clerul să fie Ia înălţimea misiunei lui şi cultura să
străbată în pătura poporului, Veniamin traduce şi tipăreşte
o mulţime de predici, alese din cei mai distinşi autori bi·
sericeşti streini.
Veniamin întrece în muncă şi dragoste de neam pe toţii
şi este singurul pe care îl putem pune alăturea cu Baronul
Şaguna. Scrierile lui cele mai multe sunt de materie teologică: Explicarea celor şapte taine, <:;iriacondromionul, Octoih,
Explic. dogmelor, Ceaslov, Liturghiaar, Apostol, Istoria vechiului şi noului Testammt, Teologia lui Platon, Istoria bisericei de Melkisedec, PidaUonul, Pravila Mare, Explicarea
https://biblioteca-digitala.ro
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psalmelor, Psaltire, Cronograful, Operile Sf Ioan
aur„„ etc.

Oară

de

Aceasta este viaţa şi munca celor doi pionieri culturali ai
bisericei noastre româneşti cari în chip măreţ au împodobit
scaunele mitropolitane şi cari pentru viaţa lor morală pot fi
socotiţi în rândul celor fără de pacate. Cel dintăi mişeleşte
este omorît, cel de al doilea, dându-şi sufletul ca un schivnic
în chilia lui strâmptă şi întunecoasă, părăsit şi uitat de mulţi,
trăesc şi astăzi, căci spiritul lor, faptele, exemplele lor, au
rămas între noi spre a ne îndemna la lucru pentru a fi
vrednici de dânşii. Şi pe unul şi pe altul, cum a zis Şaguna.
îl putem numi „Mecenatele neamului românesc".
IOAN ON. ZUGRAVU.

LUI CUZ/\-1 PLĂCE/\
CÂNTECUL DIN FLUE.Ft
Când ve11ia Cuza-Vodă la
Scarlat Mavroghene, trimetea
după C. Stoica, care era bă·
eţandru, şi I punea să le cân·
te din fluer. Stoica le cânta
din fluer, afară, la fereastră,
iar Cuza şi tovarăşii săi petreceau în casă. De multe ori
îl punea să le cânte şi din
gură şi cuvintele i le spunea
Cuza. li plăceau mult cântecele din popor. ln totdeauna
îi plătea cu vârf şi'ndesat ostenelele lui Stoica. Acesta tră
eşte şi acum ; e în satul Sto·
eşeşti, j udeţul fălc i u.
Spusl de D . Râ~canu, lnva1ător, 'ţ'ifu (Fălciu].

L. MREJERIU.
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SZJCEl\VI\
Pătrund

sfios prin a/iţi triste
Din cari 'n anii viforoşi,
Pornise, trăsnet, spre hotare,
Atâtea rânduri de strămoşi.

Pe-aici, trecut-au furtunatici:
Stăpqnii codrilor de brad,
Arcaşii repezi din Soroca
Şi călăreţii din Bârlad.
Priviţi-l,

trece Vodă-$teja11,
Cu toţi boerii, mici şi mari,·
Sosesc răzăşii de la Nistru
Şi valul aprig de hinsari.„
https://biblioteca-digitala.ro

Şte C:ineocu

CALENDARUL REVISTEI

118
=======
-··---·--·---

========

Dar unde 's toate I Spulberat-a
Ca un blestem ucigător,
ln vatra neamului; uitarea
S'aşterne-addnc pe urma lor.
Zidiri pustii, biserici negre,
Prin gol de vremuri stăruesc,
Dar nu s'aude nici o şoaptă
Şi nici un cântec romînesc.

S' au stins şi doinele străbune,
De valma cruntului prăpăd ;
Alerg din locurile-acestea,
Să nu mai ştiu, să nu mai văd.
Cdt ţine calea, zvon de la11urt,
/mi cheamă sufletul în zări,
Dar vraja holdelor îmi pare
Fantastic imn de'nmormîntări...
Şi

mai privesc odată'n urmă :
Pe 'nti11sul raiului cernit,
Amurgu '11/ăşură Suceava :
Un cuib de vulturi, părăsit.
G.TUTOVEANU
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A fost odată, ca nici odată, demult, pe când nu-mi era
obrazul ca nuca şi gura ca papucul, şi când puricele
potcovit cu-atâtea ocă de fer şi cu-atâtea ocă de oţel, câte
nu mai ştia nici el, înota voiniceşte prin apă şi prindea, cu
ciobaca şi cu meredeul, şarani cât ştiubeele.„. Şi iaca atunci,
cum ştiolhăiau prin apă şi poveştile, am vârît şi eu mânele până'n coate, şi le-am achipuit pc toate; ş'am vârît pe
urmă mâna, ş'am scos una; ş'am vârît mânele amândouă
şi amu v'o spun, oameni buni, vouă .....
A fost, zice-să, pe vremea ceia, un băet. Şi, de vre·
me ce rămăsese fără părinţi, s'a luat şi el, săracu, prin
lumea mare după slujbă, să se hrfoească. Dă, se vede că
până nu-i fi slugă, nu-i putea fi stăpân. Ş'apoi, dacă-i fi
togan şi negrabaciu la lucru, are să fie cam hâdă treabă;
te-i trezi, într'o bună dimineaţă, hăt răce pe la spate, ş'a
trebui, bietul, să zici : „La toată casa bate coasa, numai la
mine n'are cine 11 • Ş'aşa, căutând băetul slujbă, nimereşte la
un om chiabur dintr'un sat.
Zice: - „Ce îmbii tu, măi Nică 11 ? - „Ce să îmblu, bă
dică! Ia, caut slujbă 11 • - „Bine; intră la mine argat, măi
băete. Da' mă rog, cum ţi-i numele ? 11 - „Tot Hărălui, bădică. Eu, drept să-ţi spun, te-oi sluji, ca cel mai întăiu, un
an de zile; mai mult nu te pot sluji, dar nici mai mult nu
ţi-oi cere, de cât sadea mânzul ista 11 • - „Ba, ţi-oi da eu un
românz ca oamenii, mare, nu puşchiu' ista ; numai tu de-ai
fi acătărei 11 • -„Nu, bădică; vorba-i vorbă, treaba·i treabă:
mânzâşoml ista să-mi dai 1 şi alta nimica !11 - „Bine, bre

încă

Hărălui 11 •

Şi l'a slujit Hărălui pe om un anişor de zile. Amu, când
mai erau trei zile până la 'mplinirea anului, trimete Sf.
Gheorghe, dintre juvinele pe care le împărăţeşte, pe lup;
şi lupul, nici una, nici două, 'şi şterge dinţii cu strâjnicelul
flăcăului. Vorba ceia : Scoate-I din gâtlanul lupului.
Iese, bietul, de la stăpân, şi, precum era, gol, flămând,
prăpădit de râsul chioarei, porneşte Hărălui în alt sat, la
alt stăpân. Jncaltea să vadă: Tot aşa de pricopsit, numai cu
limba boului, s'a alege şi de la acesta ?
Şi, cum vă spun, intră el slugă la un om de-acolo.
Zice: - „Om bun, te-oi sluji ; da' nimica alta nu-mi tre•
bue la sfârşitul anului de cât meluţa asta albă 11 •
https://biblioteca-digitala.ro
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Albă, nealbă, cât trăia era bună; da' ce folos? că tocmai
când o îmbucărise mai vârtos flăcăul şi tocmai când trei
zile mai erau până la împlinitul anului, Sf. Gheorghe trimete iar pe lup şi lupul îi căsăpeşte şi cârlanaşa. Ei, ştiu
că'n cap n'avea să-şi dee ! Unde-s bucate, este şi pagubă.
Drept aceia luându-şi noatina, cum o tunsese de pe cârlanaşă, a schimbat-o pe un cămeşoeş cu stăpânu-său, şi s'a
pornit iar la drum. Se gândia şi el : - „Măi, bine că-s să
nătos. Că, la urma urmei, tot pe un drum merg şi eu ca
şi cel bogat. Şi, de cât calic, mai bine să n'am nimic,
aşa cum îs amu l Vezi, că, la dreptul vorbind, cum n'am
amu nimic, aşa să nu-mi fie nimic ! 11
Dondănind aşa, ajunge băetanul la alt om, într'alt sat. Şi
pe ce să se'mpace el, pe ce să se'mpace ? Hai, se'mpacă
să-i dee omul, când a împlini anul, un colac de peatră de
pus la fântână. Că Hărălui dăduse de-o fântână. Şi ce fofos că fântâna era cu apă bună şi norodul zicea o bodaproste bându-i apa, dacă la dânsa ghizdelele nu se mai stă
veau? Veniau, pe semne, praşcăi şi crancăi fără frică şi rupeau ghizdelele, iar apa, se'nţelege, se prăhuea cu câte gunoae şi gâmboase toate. De aceia Hărălui s'a împăcat cu
stăpânu-său pe un colac de piatră. Ce zice: Dacă l'a ca pata, l'a pune la fântână; poate nu s'a potromoşa şi el aşa
de uşor. Şi, într'adevăr, stăpânu.său n'a tinchit de loc: ci,
când mai erau doar trei zile până la împlinitul anului, îi
zice lui Hărălui : - „Iaca, măi băete, îţi dau colacul de
peatră, cum am avut în vorbă. Ţi li-i duce după cum îi
şti şi unde-i şti 11 •
Da' de unde să-l mai ducă, dacă a treia noapte, în vreme ce Hărălui şedea treaz, şi-şi păzea de pe prispă colacul
cel de piatră, s'apucă Sf. Jlie şi dă drumul vântului; şi porneştP. Sf. Ilie caii, ş'odată, trântind şi isbind cu tunetul după neprielnicul, trăsneşte colacul cel de peatră a lui liără
Iui şi i-l face mici fărâme. EI, bietul, n'a blăstămat; ci şi-a
făcut cruce creştineşte ş'a zis: - „Doamne ! fie'n voia Ta,
c'am scăpat, săracu', măcar cu zile. Căci, de mă ajungea şi
pe mine trăsnetul, ce mă făceam ? 11 Ş'a doua zi porneşte
iar la drum, încotro l'or duce ochii. Da' foame-al răzbătea
rău ; că mersese numai prin loc pustiu şi satele pe-atuncea
erau rare.
Amu, dă Dumnezeu ş'ajunge bietul flăcău intr'alt sat, aşa
cătră asfinţitul soarelui. Vede cum un om descarca un car
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de fân. Omul mai avea de azvârlit trei ţăpoae tocmai în
vârvul stogului ca să-l împeptoşeze bine.
Zice: - „Doamne ajută !11 - „Mulţumim ! 11 răspunde omul.
- „Om bun! Fie-ţi milă şi dă-mi o bucăţică de mămă
ligă, că-s rupt, bietul, de foame". - „Bine, măi băete 11 • Şi-i
dă omul o bucăţică de mămăligă, zicându· i : - »Iaca ce-i
povestea, măi băete: Tu de-mi asvârli aste trei ţăpoae de
fân în vârful stogului, de 'nainte de a asfinţi soarele, bine
de bine; de nu, eu am să-ţi ieau înapoi bucăţica de mă
mămăligă .... " S'apucă bietul Hărălui ş'asvârle două ţăpoae.
Când s'asvârle şi pe-al treilea, soarele a asfinţit după deal.
- „Apoi de-amu stăi ! 11 -zice omul- „ori azvârle-I, ori
nu-l mai asvârli: eu îţi ieau înapoi hartamul de mămăligă".
Şi, rău nu-i greu a face; omul şi-a luat înapoi mămăliga,
iar Hărălui şi-a luat drumul înainte .. Da, flămând, da' flă·
mând, că, de la o vreme i s'a suit şi vătămătura la inimă
şi lipindu-i-se şi inima de coaste, dăduse toate pe una, şi
aceia megieşă cu moartea. Numai cât, vezi, că şi Dumnezeu
îi bun şi mare: Când era mai la crişcare, tocmai atunci l'a
ajutorat şi pe Hărălui, ca pe toţi cei buni la inimă şi nevânduţi lui Aghiuţă. Căci, alignind de picioare şi bălălăind
în toate părţile ca cei ce cinstesc ca răţele şi nu până să
prindă leul de urechi, ci duhlesc într'inşii până prind cioarele din trupul lor, ajunge săracu Hărălui în dreptul unei
fântâni, unde trei fete spălau lână.
Da' ele, văzându-l hăitindu-se aşa în ciuda cărărei, de-o·
dată: - „ Doamne, fa hăi! Ori îi bat, ori îi bolnav flăcăul
cela, da tare-i păcat de frumuseţea lui, că, rău se'mpacă, fa,
cu drumul !11 - „Ei, ia tăceţi, fa, c'aista-i al meu !11 -zice
una care era mai doldură şi mai frumuşică. Nu-i cuvânt,
celelalte două, care erau mai urîte, au prins a se hlizl şi
a se ţâţâi de râs de-o vorbă ca asta. Râdeau şi ele, că şi
lumea le râdeau bine de frumoase ce erau. Slavă Domnului!
Erau şi pe atuncea fete, pe vrute şi nevrute, de toată mâna,
ca ş'amu: care de care mai nărtoase, mai chitite şi mai forăite; care mai de care se'ndesau la pociumbul hornului şi
la cornul cuptiorului să le tae unghiile cu muchea toporului; şi care mai de care erau cu picioruşele cât butucii, să
fugă din ţară Turcii; şi care de care se'ntreceau cu ţâţele cât
bostanii, să fugă din ţară Muscalii... Mă rog, cum râdeau aşa
cu haz dodârlancele cele slute, ajunge şi Hărălui la fântână.
-· „Noroace bune !11 --· „Mulţămim. Da' ce mergi, mă rog,
aşa hăitiş, flăcăule ? 11 îl întreabă. copila cea frumuşică.- ,,Ia,
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păcate, fa hăi ! De vre-o trei zile n'am mâncat şi amu-s flă
mând, săracu' de mai te-aş mânca pe tine". Dar fata nu
s'a mai codit mult şi, hărnicuţă cum era, a dat fuga
pân' acasă, a cotonogit iute o găină şi, venind la maică-sa,
aşa i-a zis: - „ Mamă, mamă, iaca piere găina !" - „ Apoi
taie-o draga mamei". Ş'a tăet-o Mândraţa-c'aşa-i zicea fetei celei frumoase- ş'a durat din găină un puiu de zamă,
că făcea toate paralele şi pentru nişte flămânzi ca noi, d'apoi pentru unul de sama lui Hărăluţă? Că el, cum a mâncat,
cum a prins la duh ; ba încă şi la voe bună. Şi aşa că, vă
zându-l tatăl fetei ră nu-i prost băet, l'a tocmit la dânsul
pe un an, pe doi, nu v'oi spune; dar ce-i drept, nu-i păcat:
Lui Hărălui i-a căzut mândruţa la prichiciul inimii..... Nu-i
cuvânt că şi mândruţa-I pierdea din ochi pe Hărălui, nu alta; de cât, ea trebuea să mai primească'n casă şi pe alţi
flăcăi, care îmbiau cotârlăi, în preajma ei. Căci, vezi dumneta, lumea-i de tot soiul ; ş'apoi, cu cel rău, alungi zece
de cei buni; şi, tu, fată, nu te temi doar de alta fără nu·
mai ca să nu vie treaba să ţi se roadă şoldurile de vatră,
de atâta viaţă de fată nemăritată .... Dar, amu, asta-i ca asta;
însă este alta şi mai şi: într'o bună sară vine şi alt rând de
peţitori. Dă, calul cel bun din grajd se vinde. De cât, vai
ş'amar când vrau părinţii să te dee cu deasila, cum era să
păţească şi biata mândruţă. Ba-i câr, ba·i mâr, ea a zis c'are
să-şi iee de samă. Ş'aşa de bine şi-a luat de samă, c'a venit, a doua sară, şi vremea cântecului :

Foiltana trei :rmincele,
Leagă-ţi boii la propele,
Cu trei fire de mărgele.
Şi vin la noi de md cere·
De m'or da, de nu m'or da,
,\!'a da fr1111ra şi iarba,
Ş'oiu fugi cu dumneta .•.
Caşa au fli.cut şi Hărălui cu Mândruţa lui. ~i, cine ştie?
Poate mai bine au făcut; ş'aveţi să vedeţi dumnevoastră,
că aşa şi este. Căci, de cât a ajunge treaba ca el să-i cânte
ca cucu' şi ea să-i urle ca lupu', ori ca ea să fie de vre-o
brănză, iar el, un nătărău ş'un lipac de când hoha, care nu
ştie nici miau nici cucurigu', mai bine să se iee după cum
li-i împărţit şi după plăcerea fied\ruia.
Vechea povaţă per.tru băeţi:

M4.i b4.e/i, ('Opii şi fra(i,
'Bagaţi sam4. ce luaţi,
Nu lăcomiţi la avere.
La str4.chini şi la ulce/,
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Şi luaţi

{dr' de plăcere I
Destul eu m'am bucurat,
Peste mare Drac am datl

Ş'apoi şi fetele, bietele,
par'că
că şi ele la vremea vremii:

inimă

n'au

?

Să

nu zi-

Firuţ roşu

de {{râu dts,
'Toatit lumea ş1·a ales
'Trandafirul din fereastit,
Omul mândru şi de ga;dă
Numai eu cit mi-am ales,
Firuţ galben de secară,
Şi urttu/ dintr'o ţară „ ..

Ci
ca

să

deschide-ţi

ochii, biata, cum
nu mi te caini :

şi

„

i·a deschis

Mândruţa,.

Maică-s fată, nu-s pitmânt,
mă da după urît I„.

Nu

cu toate buşi cu toate
tarhohfrile ce-şi putu
se lua, unde s'ajungă
Hărălui cu Mândruţa
lui?
Ajung la o odae boerească, unde şădea de
pază un moşneag în
preajma standoalelor.
Zice: - „Măi băeţi, încotro şi de unde ? 11 - „Din lume şi prin
lume, moşule" -face
J ·[ărălui. - „Apoi, ştiţi
ce, măi băeţi ? Sân-

Ş'amu,
jănchiţele

teţi trudiţi şi

năcăjiţi,

ca de pe drum, dragii
moşului ; ia staţi şi
vi-ţi hodini aici, în astă bujdă, pe noapte.
Când a fi, vi-ţi porni-vă cu Dumnezeu;
vă văd, bieţii, că sân·
teţi tare îngrijoraţi şi
saraimani.. .. Mâne vi-ţi porni-vă.„ 11 • Da' ei nu s'au mai pornit. Ci, grijind frumos bordeiul, Mândruţa era, cum am zi·
ce, gospodina casei. Până când, într'o sf. zi de Duminică,
se duce ea- ·şi la sf. biserică. De cât, dă, mărul cel frumos
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cui nu 1-1 drag ? Aşa ş'o fată frumoasă ca Mândruţa cu-atâta haţ încoace: din una din alta i-a căzut tronc la inimă
feciorului boerului. Boerul murise nu de mult, ş'amu fecioru-său, care s'a îndrăgostit de Mândruţa, stăpânea moşia.
Se uită el, se uită cu ochiana încotro apucă Mândruţa, ş'o
vede, om bun, că intră în bordeiul de la odae. Bun. Adică
om vedea noi şi bunătatea asta .... Şi hai, trimete într'acolo
pe-o băbă, vezi ca să-i scurteze minţile Mândruţei; şi să
meargă după dânsul. Şi lasă dacă nu mai era meşteşugoasă
ş'acea babă ! Căci ea, după ce-l moşise pe Dracu', ce s'a
gândit? Zice: - „Aista are să mă'ntreecă pe mine din meş
teşuguri şi din palotii. Deci ia să-i fac eu un semn, ca să-l
cunoască lumea şi, fugind de dânsul să nu scăpe de mine !
Şi, vezi dumneta : nu s'a apucat codoşca şi i-a legat rău
buricul lui bietul Aghiuţ~, de i s'a slobozit coadă? Şi, pe
urmă, când să-i dee plata moşitului, n'a trebuit să-i întindă
hăt, cte departe, în prăjină papucii babei ? Că se temea
amu şi Nefărtache de tălpoiu !
Şi aşa, venind ea la Mândruţa, da' o alinta, da' o lua
cu binişorul, da' aşa, draga mătuşei- mă rog, ca baba cea
drăcoasă ! Da' Mândruţa nu, şi iar nu, că ea-i femeia lui
Hărălui. Bun. Adică om vedea noi ce pricopseală de bunătate a mai fi şi asta.„.
Iaca vin la feciorul boerului şi vornicul şi paznicul.- „Cucoane, s'asculţi şi vorbele noastre: fă-i drum lui Hărălui
pe ceia lume; pe-acolo, de bună seamă c'are să se prăpă
dească. Iar tu i trăi cum mai bine cu Mândruţa! - „Că hi·
r:e ziceţi, măi. Chemaţi-mi-I !
Când a venit faţă Hărălui, fecioraşul boerului aşa i·a cuvântat: - „Măi Hărălui ! Tu mi te· ai lăudat că te poţi du·
ce pe ceia lume, să-mi aduci răspuns de la tatăl meu. Bine,
bre; păţit de bine. Deci porneştete cât mai iute şi să-mi
vii numaidecât cu răspunsul ; altfel, îi peste rău de capul
tău !11 - „Mare-i Dumnezeu şi bună-i Maica Domnului, cucoane! M'oi duce !11 zice Hărălui, învineţit, bietul, cum se
învineţeşte cămeşa cea spălată şi uscată la vânt. Şi pornin·
du-se, face'n gândul lui: - „Doamne I Eu până amu inimă
creştinească asupra oricui am avut; tot de rele şi de pagube am dat, dar n'am blăstămat. Ajută-mi deci măcar de
amu să-mi prindă a cânta şi mie cucoşii !11
Şi Dumnezeu i-a ajutat. Căci cerând de la feciorul hoe·
rului bani ca pentru cheltuială, el i-a dat cinci sute de gal11
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beni. Cu cinci sute de galbeni ·unde nu
lume, şi'n peatra sacă, şi'n iad.„. E, hei !

răsbaţi?

125
Şi'n astă

Cât mi-i punguliţa plin4,
puici mi!I ţin de mlini!I:
'Da' clind mi s'a deşartat
Ful( prticele de-a11 crll11at I „

ŞiJpte

Decât punguliţa lui Hărălui nu s'a mai deşărtat; ave\i să-l
vedeţi cât de mătinos mi s'a dires el! „Alta cu alta 11 -zice„da' măcar oiu vedea şi eu ce păţesc boerii cei nemilostivi

pe ceia lume ! 11 ~i într'adevăr, luând cu sine şi pe vornic
şi pe paznic, purcede la drum spre ceia lume; drum lung,
lung„ .. Că :
Lung li drumul prin pi!ldure
Da'-i mai lnng pe ceia lume:
Cin' se duce. nu mai vine ...
Hărălui are să vie I Că el, hai-hai,

. Da' numai
cu vornicu~
cu paznicul,. ajunge întăiu la Sf. Gheorghe, care tocma~
1ş1 hrănia lighioanele, şi-i zice: - „Sfinte Gheorghe ! Te-at
apucat de-ai trimes pe lup şi mi-a mâncat strâjnicul; p~
urmă ai trimes tot pe lup şi mi·a mâncat şi cârlanaşa. Ap01
nu-i păcat de Dumnezeu? Drept aceia, ia să-mi spui : departe-i pe ceia lume ?11 lntreabă sf. Gheorghe pe toate lig_hioanele şi nici una n'a ştiut; nici ciocârlanul cel şchiop
ş! năzdrăvan, măcar că i-a rupt, bietul, şi cellalt picior, de ciudă. - „Apoi, măi Hărălui, măi băete 11 , -zice sf. Gheorghe- „eu nu ţi-oiu putea spune; da' haidem cu toţii până
la sf._ Ilie; poate el a şti 11 ; Când colo, caută şi cotrobăcşte
sf. ll~e prin nourii lui, da' răspuns n'a putut da. - „Nu,
sf. Ilie !
face Hărălui - „Te-ai apucat şi mi-ai farmat
colacul cel de piatră pentru care slujisem un an ; deci eu
n'am să te lăs cu una, cu două : arată-mi calea spre ceia
lume, că de nu, întorc cojocul pe dos !„." - „Ba, până acolo
n'a mai ajunge treaba, măi Hărălui. Ci haidem noi tot înainte până la vânt 11 . Merg ei, merg, ajung la vânt.
Da' vornicul şi paznicul gâfâiau parcă 'mblaseră la arie
- ce crezi ? De drum, de nehodină. Când ajung ei cu toţii
la vânt, altă nevoe, alt necaz : Vântu-i cam bolnav. Zice :
-„Buna vremea, vântule!" -Mulţămesc, voinicule!" -„Da'
ce trohnrşti aşa, vântule? Ai mâncat, se vede, la zămoşi şi
la harbuji ş'ai băut apă, ş' amu ai dat bâca 11 - „ Ba mi se
pare, că l'a fi prins la furat, undeva, de i-a muiat coastele 11
-face sf. Ilie, zimbind a râde. -„Nu, fraţilor, nu; alte pă
i::ate-s asupra mea ; din deochiu mi se trage mie asta. Şi
iaca în ce chip : M'a pus boala ş'am trecut eri pe la odaia
cea boerească unde şede Mândruţa şi, se vede, că s'a uitat
~1.

11

-
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încruntat la mine zgâtia, cum şădea în praviţa mea; ş'amu
iacătă-mă-s şi deochet !.. " - „E, hei! Din partea asta grijă
să n'ai, vântule I Du-mă, pe unde ştii şi cum ştii, pe ceia
lume, că eu te-oiu descânta, săracu, de ţi-a trece cum ţi-ar
lua cu-amândouă mânele !11 „. - »Bine, măi Hărălui. Eu pe
toţi v'oiu duce, da' numai până la sf, Soare ; mai departe
nu-mi este dat mie a răzbate. Haidem! 11 ••• Şi i-a luat vântul
pe toţi în praviţă şi, de-a tavalu', de·a tavalu', au ajuns degrabă până la sf. Soare, că zbârnăiau pe aripa vântului; nu
alta. La sf. Soare masa era întinsă ca pentru crucea amezei ;
da' el încă nu venise. - „Apoi, până a veni sf. Soare, tu ia
descântă-mă, bre Hărălui, c'aşa mi te-ai lăudat. Nu mi-i de
alta, bre: da' eu îs logofăt la sf. Soare, şi, de m'oiu da bolii,
apoi ştiută că el are să-mi iee astă baftă ş'are să pue pe
altul în loc 11 ••• - „N'ai grijă, frate vâtule. Hai să te dcscânt! 11
Şi prinde a descânta cu trei mlădiţe de masalari :
De-a fi din deoclziu,
S4-/i plesneasc4 un oclzi11 ;
'De-a fi deocliilll de la noi,
S4·ţi plesneascd amândoi ;
De-a fi dÎll pociturd,
Sd-ţi sard dinţii di11 gurii;
De-a fi de la CMiindruţa 111ea1
Sd·ti ~·ard ochii de-i vedea.
Sd rămâi c11rat, luminat,
Ca 1111 cap de cal uscat,
ln pod aruncat
De cloşte treerat.
S4 se oud oud ver;i
Şi tu de ochi sd nu ve;i I
Leacul fie, ori nu fie
Da' plata mea sd se ştie.
Şi de n'a fi de la mine,
Sd fie de la cel ce m'a fnvtlţat pc 111i11c ! ..

- „Apoi, bre Hărălui, cum te văd eu, m'ai descântat de
rn'ai gătit. Hai, ne-om aşeza la masă, că parcă m'am m'ai
pribolit oleacă". - „Hai !11 Şi se dau ei roată 'mprejurul
mesei lui sf. Soare : şi sf. Gheorghe şi sf. Ilie şi vântul şi
Hărălui. Vornicul şi paznicul şădeau deoparte cu spinarea
în sus şi cu limbile ca de-un cot afară, să se sature, ca noi.
numai cu mirozna bucatelor. Ş'amu, după ce s'au mai închefăluit, căci, dă, nu se putea să nu-şi cinstească, nu ştiu
ce nu i-a venit la borotic vântului şi, zicând că l'ar fi luat
în râs cu descântecul, se leagă de Hărălui. Şi nu se'nşfacă
la batae ? Şi nu se burzuluesc ? Şi nu săriau bucăţile din
străchini ca grăunţele de pe leasă, când izbeşti cu îmblăciul?
Hărălui tare, nu şagă : l'a bătut pe bietul vânt posmol, nu
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Ş'amu iaca vine şi sf. So~re. în cru~e, drept amează,
să vadă bucurie : Şi când a văzut el atâta blăstămăţie ş'a
auzit atâta chihoară, i s'a făcut şi lui inima cârcel de frică.
zice : - >cine ştie ce păcate oiu mai trage cu nătângii iştia? 11
Ş'odată se 'ncruntă la liărălui : - „Ce cauţi tu, om pămân
tean, pe-aici ? 11 Zice : - „sfinte Soare I Nu striga aşa la
mine, că nu mi-i de alta, da' te-oiu roti săracu', de-i ajunge
tocmai în vârful acului, la mama Dracului... Ci du-mă, mai
răpede, până pe ceia lume !11 Auzind aşa sf. Soare şi ne mai
ştiind nici el cum s'apuce hulpea de coadă şi să se mântue
de liărălui, i-a zis : -liaide, măi băete, să te duc amu,
mai degrabă, cât îs p01iile deschise în ceia lume; de frică
nu te duc eu; da' mi-i că eşti bun la Dumnezeu. Şi, de cel
bun la Dumnezeu, ascultă şi sf. Soare, cât ii de mare !« Şi
se iea iar la drum Hărălui în braţele lui sf. Soare, iar vornicul şi paznicul, rupţi de foame ca opincile ţiganului, de
abea, mai icniau mergând spânzuraţi de-o rază, care mai

alta.

mică şi mai bicisnică, a lui sf. Soare. Da' lui liăralui încă·i
venia gust de prujă în braţele lui sf. Soare. Zice : - „Doamne
sfinte Soare! Iaca, ce-i, nu-i bine„. 11 - „Cum ? De ce nu-i
bine, bre liărălui ? Poate eşti bolnav, poate nu-ţi vine îndămână în braţele mele, poate ţi-i de vornic şi de paznic „"
- „ Ba, nu, nu, sfinte Soare ! Alta-i : Ce am eu, om bun, că
nu pot mânca puţin!. .. " - „E, he, hei! Te ştiu eu, din partea asta -face sf. Soare, zimbind- „că doar blăstămăţie,
nu bucluc, mi-aţi făcut voi din masă de m'aţi lăsat azi flă
mând !.. " Şi aşa, hai-hai, se scoboară sf. Soare pe supt pă
mânt şi se opreşte drept în porţile iadului. Când colo, ce
să vadă Hărălui ? Şi ce ·minunăţie să vadă în iad vornicul
şi paznicul ? Boerii trăgeau la ham cât trăia lumea ; Dracul
îi mâna cu biciu de foc, iar ei, la amează şi sara, mâncau
jăratec în Joc de grăunţe. Şi aşa îmbiau prin iad roată împrejur boerii cei nemilostivi, ca I<. arie. Amu ei tocmai
ajuqseseră prin dreptul porţilor, când de colo face vornicul:
- „lîî... iaca şi boemi nostru !... 11 Adică tocmai cel pe care-l
căuta Hărălău. Atunci Hărălui odată se năpusteşte la Dracu'
şi-i zice : - „Stăi, Drace, şi lasă-mi calul meu, că-ţi dau în
loc doi mai buni !11 Şi zmuncind pe boer de la ham, îi dă
Dracului în loc, pe vornic şi pe paznic.„ - „Apoi, de-amu,
ia să mai stăm oleacă de vorbă, cucoane", -face Hărălui.
„Mă rog, cum ţi-i, cum o duci ? - „ Rău, măi Hărălui, rău!
Bodaproste că m'ai scos 11 ••• -răspunde boerul, de-abea ră
suflându-se. „Dacă te duci acasă, spune, bre, fecioru-meu,
11
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să dee de pomană la vădane, la săraci şi la lipsiţi. Spune-i să
lese lăcomia şi să zidească din avere sfinte biserici. Căci de nu,
ca mine are să păţească şi el !11 N'a sfârşit bine vorba boerul,
şi iaca amu Dracul venia cu boerii cei înhămaţi, iar prin
dreptul porţilor, şi mi l'a înhămat iar de-i sfârâiau călcăile.
Ce să facă Hărălui ? S'a luat cu sf. Soare şi, hai-hai, s'a
suit iar în astă lume. A venit la feciorul boerului şi i-a spus
cele ce văzuse şi auzise. Feciorul boerului nu, şi nu, şi nu
vroea să creadă. Până când intr'o bună dimineaţă, ş'a luat
o tăşulcă de parale şi, hai, se porneşte şi el cu Hărălui, pe
ceia lume, Sf. Soare i-a dus iar la Jad. Când au trecut pe
acolo boerii cei înhămaţi, odată strigă Hărălui cătră Dracu:
- „Stăi, Drace, şi dă-mi căloiul cel bătrân, că eu ţi-oiu da
unul mai tânăr !„ Ş'a izbit la ham şi pe feciorul boerului..„
Da' lui sf. Soare nu i-a prea plăcut astă treabă, şi a împlitit-o şi el : Că Hărălui, nici una, nici două, pune la ham şi
pe sf. Soare ! Mergea sf. Soare la plug de pârâia iadul..„
Numai cât văzând Dracii că i prea mare lumină în iad. i-a
dat drumul lui sf. Soare la trei zile, după ce şi-au mai fă
cut râs dintr'insul, şi, cu sf. Soare, au slobozit şi pe boemi
cel tânăr. Vezi că încă nu·I trimesese Dumnezeu la munca
ceia.
Şi aşa s'a întors Hărălui împreu11ă cu boerul cel tânăr şi
cu sf. Soare, pe astă lume de păcate„ .. Nici sf. Soare nu
J'a mai dus pe Hărălui în ceia lume, de când l'a pus la
ham, da' nici boerul cel tânăr nu s'a mai lăcomit la Mân·
druţa lui Hărălui. Că Hărălui a turnat nuntă creştinească şi
frumoasă, că avea doar cinci sute de galbeni buni, bunuţi,
neatinşi de Joc. Mândruţa i-a fost mire:isa ; şi cu dânsa pot
să zic că trăeşte ş'amu, dacă le-a fi murit moartea. Or fi
trăind ş'or fi având, bieţii, un stog de griji, un coşăr de
copii ş'o oboroacă de popuşoi - ca şi noi şi ca şi calicii
cei mari.

Jar eu mil'nc/1in c·un fir de miitritgunil.
ce v'am se_us. nu·i minciunit:
iar c'un Jir de su/find,
Noroace 1i bund hodini! I

Şi
Şi

M ăolstireni-Botoş1.11i,

DUMITRU FURTUNA.
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FĂG/\DU 11\l!\ ŢIG/\Ntl Ll.11.
Era 'n spre blagoviştenie ·(Buna Vestire).
Un ţigan, care avea o şleahtă de danci, vroind ca şi Piranda
lui să gătiască mâncare de peşte pentru a doua zi, şi-a pus
în gând să se ducă la prins peşte la un iazul din apropiere.
Iute şi-a adunat cele trebuincioase pentru prins peşte, a
luat traista 'n spate
şi a plecat spre iaz.
Cum mergea el singur pe drum, se
gândia în sine zicând: „ De mi-ar ajuta Dumnezeu să
prind un peşte mare,
aş duce mâne la
Biserică un colac
cât roata carului şi
o lumânare cât pro ţapul carului 11 ! Mer·
gând el aşa şi tot
făgăduind, s'a po
menit ajuns la iaz.
După ce şi a întocmit undiţa aşa cum
trebue, a dat-o în
apă. Nu după multă
întârziere. vede că
undiţa se mişcă, pro·
bă că se prinsese
ceva.
Când o trage afară din apă, vede că prinsese un crap cât
un purcel I
·
Ţiganul nu mai putea de bucurie, că Dumnezeu îi ascultase ruga. Degrabă l'a vărît în traistă, şi, la danci cu el
băete, zicând : „Bine că m'am văzut cu peşte la traistă. lasă
să tot aştepte Dumnezeu colac şi lumânare". Când a ajuns
acasă, dancii i-au sărit în gât cu toţii strigând : „Ditai peşte,
ditai crap 11 ! Când ţiganul lasă traista din spate, şi o dă ţi·
gancei să scoată peştele, ia crap de unde nu-i ! Caută n
dreapta, caută'n stânga, crapul nu mai rămăsese. Când se
uită ei, văd că traista era spartă 'n fund, şi că peştele căzuse
CalenJarul revistei „lon Creangă" pe 1911.
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prin spărtură. Ţiganul o ia la fugă pe urma pe care venise,
dar degiaba, că peştele fiind încă viu, se târîse iarăşi în apă.
Ţiganul, fiind foarte necăjit de aşa întâm piare, stă'n loc şi
zice: „Haleu, Doamne, da copilaş mai eşti! Eu numai am
glumit cu făgăduiala mea, şi tu o luaşi chiar intr'adins.
Cum văd eu, n'ai minte nici cât dancii mei de acasă 11 !
ŢIRICA.
bisericc1c.

VASILE B.
Bârlad.

Cântăref

S'IUJ INĂSPRIT VREffiZJRILE ...
Era intr'o frumoasă Duminecă de vară. Soarele dădea cam
spre asfinţit şi, mătuşa Zoiţa, nevasta lui moş Ion Epure,
nu-şi mai afla loc în casă. Scurtă, grosuţă, uscăţivă la fată
şi veselă cum era totdeauna, ca o fată mare, eşia pe mic
pe ceas în pragul uşei şi se uita de-a lungul drumului, care
trecea tocmai pe dinaintea casei, ca doar-doar va zări printre
trecători şi pe moş Ion al ei, venind mai dregrabă spre
casă. Trebuea să-şi facă obiceiul... Venise de la târg cam de
pe la achindii, şi, pentru că boii cârniră chiar de la poarta
ţărnii prin şes, de aceea nu putu să mai treacă pe la cârciuma satului, ca să'şi mai ude gâtul cu vr'un păhăruţ de
rachiu, baţâr până să se mai răsufle boii. Cum intră în ogradă, disjugă boii, îi vârî în ocol şi eşi pe poartă, fără
ca mătuşa Zoiţa să bage bine de seamă unde se duse, crezând, c'a trecut în grădină s'aducă vr'un ţăpoi de luţernă
la boi.
- Da' un' te duci, omule hăi, aşa fără să-mi spui cum ai
umblat la târg? făcu mătuşa Zoiţa de odată, eşind tocmai
atunci în prag, şi zărindu-l.
-Da' ce mi-ai eşit aşa gătită? răspunse moş Ion din drum
zâmbind şi oprindu-se. Mă mai duc o leacă pân' pe deal,
că mă aşteaptă nişte oameni, dar viu îndată. Am să le dau
nişte arvună pentru prăşit. Aşteaptă şi tu o ţâră ! li gata
mâncarea, omule hăi, să nu zăboveşti! -Nu, nu! răspunse
el, pornind_u·se.
După ce venise ea dimineaţa de la biserică, uitase ca să-i
spună lui moş Ion, înainte de-a se porni la târg, că finul
lor Nică Ichim cu nevastă-sa Măriuca îi spusese, că poate
vor veni pe seară o teacă la dânşii, şi ea le făgăduise că-i
aşteaptă şi, de asta se îngrijia ea acum, ca nu cumva moş
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Ion al ei să se mai încurce cu te miri cine pe deal şi să o
de ruşine tocmai într'o aşa sară, Şi, doar moş Ion Epure,
nu era el băutor în toată pµterea cuvântului, cum s'ar zice.
Nu-i plăcea lui să se facă aşa de râs, căci doar era fecior
de gospodar şi o teacă de fruntaş în sat şi, apoi, era cinstit
şi iubit de tot satul şi cuvântul lui era luat în seamă. Unde
mai pui, că fusese pe vremuri şăf de garnizoană, consilier
comunal, ajutor de primar şi, mai făcuse şi armata vr'o cinci
ani în călăraşii cu schimbul !„ Dar.„ aşa la măsea, trăgea şi
el câte odată, că dă, la urma urmei, nimenea nu-i sfânt!..
Ori, cine duce la ureche, şi nu bea aşa câte un păhăruţ
de udătură la sărbători mari şi, mai ales, când se întâlneşte
cu vr'un prieten, doi ?.. Şi zice şi-o vorbă: că cine a murit
făr' ca să se fi îmbătat vr'odată în vieaţa lui, acela n'a ştiut
ce-i traiul...
facă

•

ascundea faţa roşie ca arama după
păduricea din coasta satului. Mătuşa Zoiţa stătea de vorbă
în casă cu nepoată-sa Smărăr.diţa, o fetiţă ca de vre-o şapte
spre-zece ani, frumoasă şi fragedă de să-i rupi trupşorul în
două: năltuţă, cu ochii ca mura, mari şi vioi, cu părul negru
împletit în două cozi lăsate pe spate, cu faţa rumeoară, plină
de sănătate şi... c'un sân feciorelnic, care svâcnind, făcea să-i
joace mărgelile ce şi le pusese la gât şi cari atârnau pe
cămaşa ei cea bătuta cu fluturi.
In timpul când vorbiau ele, se auzi deodată scârţâind
portiţa şi, cânele cel rău a lui moş Ion, Ruzache, începu
să bată. Erau finii ei, Nică şi Măriuca. Se ţinuseră de cu·
vânt. Ba, Măriuca aduse încă şi pe Toderică, flăcăul ei cel
de vre o doi ani, pe care mătuşa Zoiţa îl sorbia nu ceva,
aşa ii era de drag„. Stătea departe Nică de naşă-său, ce-i
drept, tocmai în capul satului şi de aceea nu putea veni aşa
des pe Ia dânsul. Dar şi când venia, apoi nu venia el cu
mâna goală !.. Trebuea să le aducă el ceva, căci aşa e obiceiul din bătrâni. Şi, Măriuca, nevăstuica tânără cum era ea
cam de vre-o două-zeci şi doi de ani, n'avea gusturi proaste,
deşi nu era aşa de purtată prin lume .
Soarele

scăpătând îşi

•

Moşul Ion auzi la cârciumă din oameni, cum că finu-său
Nică ar fi trecut cu nevasta la dânsul şi, de aceea, se grăbi
să plece spre casă, luând cu el şi ceva udăturică. Acei cari
îl vedeau pe moş Ion că esă din cârciumă şi, că are ceva
de desuptul spinţărului, pricepură, că în sara asta are el o
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de gust de petrecere„. Când ajunse acasă, era într'a·
murg. Smărăndiţa eşind cu doniţa la vacă şi văzându-l, îi
zise: - Haide, moşulei, hai, că de când te-aşteaptă mătuşa
Zoiţa !.. -Iacă-mă's fată hăi şi eu! Da' ce-o păţităr'i de
m'aşteaptă aşa? Nu cumva îi sânt mai drag amu ?„ -Apoi,
nu ştii c'o venit băţa Nică şi cu liţa Măriuca la 'nea-voastră?
-Să fie sănătoşi! zise el răzând şi, intrând în tindă încetişorul, puse şipuşorul într'un ungheriu, ca să-l aducă la vreme, apoi, îşi trecu odată mâna pe la mustăţi, deschise uşa
casei şi zărind pe fini, zise : -Aaa... finii moşului!.. Oaspeţi
noi, cu noroc şi să trăiţi c'aţi mai venit şi pe la naşu' !
Cu mare bucurie moş Ion îi sărută pe amândoi pe frunte
şi pe cap, iară ei îi sărutară plini de respect mâna pe amândouă părţile, Zărind la spatele lor şi pe Toderică, care
se necăjia c'o bucăţică de zahar, îl luă în braţe şi îl sărută
pe obraz de mai multe ori. Copilul însă se cam oţăra, ferindu-şi capul de mustaţa ţăpoasă a lui moş Ion şi cerân·
du-se jos. - Nu mă cunoaşte el încă bine, făcu moş Ion.
şi dându-i în mână bucăţica de zahar pe care o scăpase jos,
îl puse pe pat - Da' tu Zoiţă ce stai aşa plouată c.le parcă
nu ti·s toţi boii acasă ?
-Apăi, dă, cum să nu stau aşa, dacă nu ştiu ce-ai mai
făcut azi în târg?.
- Ia am mai pitrecut şi eu cu nişte fete tinere, zise fă·
când din ochi către Măriuca. Mătuşa Zoiţa dădu din cap şi
zâmbi.
- Poate încă nu-ţi place, nevastă, ha, ce zici ?
- Ba 'mi place, cum să nu'mi placă, dar atât, că boii din
ocol nu'ş cine ţi i-o schimbat, că nu's ai noştrii, ci îs alţii.
-Apâi, am uitat să-ţi spun, că i-am dat pe-ai noştri cu
patru sute şi am luat alţii numai cu trei sute, mai frumoşi
şi numai de câte patru dinţi.
-Dar cum ţi i-o luat aşa fără să fi avut formă ?
-Apoi, am vorbit cu Românu', ca să-i duc peceţâile pe
septămâna ce vine şi m'a crezut, lăsându-i şi zece franci ca
leacă

garanţie.

Şi acestea zicând, trase băerile pungei, care era pusă în
brâul lui roşJJ, scoase cinci hârtii de câte două zeci şi i le
dete mătuşei Zoiţei : -Aiştia îs banii de pe boi, zise el.
Iaca încă două hărtii, banii luaţi de pe grâu. Am dat merţa
numai cu două zeci.
Mătuşa Zoiţa, luând banii şi văzând că moşneagul a făcut
o aşa de bunicică afacere, nu mai putea de bucurie şi plecă
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să-i strângă. -N'aţi şi pcceţâile de pe boii pe care i-am
cumpărut. Strânge-le bine, c'am auzit din oameni, că jandarii
iştia noi au să facă perchezăţie pe la case, ca să vadă dacă
au toţi oamenii peceţi pe vite.
- Da, da, naşu lei, am auzit şi eu de treaba asta, zise Nică.
Mătuşa Zoiţa le luă şi, învălătucindu-le bine într'o batistă
roşie, le puse binişor în lada cea veche, bătrânească. Smă
rândiţa, venise de la muls vaca şi stătea şi ea lângă uşă,

iute

cum de obiceiu fac fetele, ascultându-i ce vorbesc.
- Dar mi se pare că tu femeie n'ai luat traista din car !
- Nu, dar iaca mă'c s'o ieu.
- Las' c'a lua-o Smărăndiţa, cată tu de-mi pune ceva de
mâncare, că de abea te văd de foame, ş'apoi... şi finii or fi
flămânzi.

mânurile, naşu lei, noi am mâncatără întăiu
ne-am pornitără spre 'nea-voastră, făcu Nică,
urnindu-se din loc. Mătuşa Zoiţa se duse în culme şi ea în
cât ai clipi, veni c'un castron de ciorbă caldă acoperit de
aburi, cari-ţi făcea cu ochiul de după şăpte dealuri... Căci,
avusese ea îngrijire de asta şi chemase şi pe Maranda Că
soaei, o văduvă megieşă, care să-i mai dea o leacă de ajutor la vatră, că era singurică pân' a nu veni Smărăndiţa
- E... hehei, da' stăm bine cu ţara! făcu moş Ion, scăr
pinându-se în cap. - lan, poftim, hinilor, luaţi loc.
- D'apoi de ce te mai superi, naşu lei, că noi am mâncatără acasă, zise Nică.
-Nu, nu, mai umbla, bre, cu „am mâncat", cu „treacă
meargă 11 , ci ie şi te pune la masă ici lângă mine. ln casa
mea, ce ţ'oi spune eu, aceea ai să faci şi eu la tine acasă
tot aşa. Nu-i aşa, fină? -Ba, aşa-i, naşulei. -Măi, Todirică, dar tu .. staai... şi te uiţi la noi.. - Lasă-l, naşul ei, făcu
Măriuca, lasă-l, că se joacă. - Smărăndiţă, ian cată tu'n
traistă, draga moşului, c'ai să găseşti nişte smochine şi dă-i-le
ţâncului ca să le mozolească, pân' s'a mai răci o leacă ciorba
asta, c'apoi ii luăm cu noi la treabă.
Se aşezară cu toţii în jurul mesei. Tocmai când mai conteniseră aburii ş'aveau de gând ca să'nceapă a hali din
ciorbă, numai iată că se trezesc că intră pe uşă şeful de
post, un bărbat familiar ca de vr'o trei zeci de ani şi cu
agentul sanitar, un tânăr de curând eliberat din armată şi
fost sergent de roşiori.
- Bună seara şi noroc, moşu' Ioane !
- Nu,

sărutăm

acasă, ş'apoi

-'Ţămi'lor-voastră

!
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-Cred, că nu ti-i supăra, c'am intrat aşa cam făr' de veste?
-Da', supărare de asta s'avern cât om trăi ! făcu moş Ion.
lan luaţi loc. -Nu, că ne ducem. Treceam la secţie cu d-l
sanitar şi, auzind din oameni că ţi-ai schimbat boii, am intrat ca să'ţi văd p~ceţile, căci aşa ni cere legea asta nouă,
zise ş~ful. - Tare bine, vi le-om arăta. Dar, până ce, nu
ştiu ce, ian şâdeţi o ţâră, că omul dintr'un copac pică şi
tot se răsuflă trei zile, dar ales 'nea'lor-voastră, slujbaşii şi
oamenii Oubernului ... lan Zoiţă, hăi, să punem noi mescioara
cea mare ş'or mesi şi „boerii 11 cu noi de bine ce ne-au in·
trat în casă. -Da' păzeşte.ţi treaba, moşu Ioane, zise şăful,
că noi n'am venit la d-ta pentru mâncare. -Nea'lor-voastră
spuneţi ce vă place... Eu, unul, ştiu, că în casa mea ori
cine o întrat, n'o ieşit nici odată neospătat căci, gospodar a
fost şi tătuca O-zeu să-l ierte şi să-i fie ţărâna uşoară ! şi
tot o leacă de gospodar îs şi eu şi, pentru asta să nu vă
fie cu bănat, dar ian cătaţi a vă pune, ici, la masa noastră
as' ţărănească.
Sfârşind aceste vorbe, moş Ion, îşi aduse aminte de rachiu
căd cu vorba lui, uitase, şi pentru ca să n'apuce ei a se
înfrupta intăiu, făcu semn mătuşei Zoiţei ca să scoată păhă
ruţele, iar el se duse in tindă, şi venind cu şâpuşorul, începu
să cinstească. -D'apoi noi, moşu Ioane, am crezut că şu
gueşti, dar vedem, că nu prea ai gânduri bune, făcu sanitatul. - Ba, gânduri de aestea, aş vrea ca să aibă şi duş
manii mei asupra casei mele, zise moşu Ion. - Ian, ie-I de
bine, domnu şăf, ie-I, nu'ţi mai lăsa bă.trâneţele la fund,
-Nu pot, moşu Ioane, ii prea tare... -lrra„. da' ie·l, că
doar ştiu, că nu eşti fată mare, că numai ele, până ce's fete
nu le vede nimeni bete, dară după ce se mărită, nu 'ncap
şăpte la o litră 11 •
-Ei, da bine le mai întrunchipi, moşu Ioane, făcu şăful
zâmbind.
-Câte·o leacă. Când împlini moş Ion rândul de dădu
câte trei de fiecare, numai bine aduse şi mătuşa Zoiţa două
castroane de găluşte, făcute colo gospodăreşti, cu crupe şi
cu orez şi cu frunze de steghie, iar pe deasupra smântânite
de parcă'ţi făceau cu ochiul. Le puse pe masă şi începu să
scoată. Sanitarul, om hranaci de felul său, prevăzând c'o să
fie mâncare din bielşug, se păzi ca să nu-l vadă nimenea şi
îşi dădu drumul pe furiş la curea; iar şăful de post îşi lepădă cartuşiera şi-şi puse carabina în colţ lângă uşă. - Ian
să mai sucim câte o teacă, zise moş Ion, luând şâpşorul.
1
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Ian, ie fine Nică, fină Măriucă, ian luaţi, hai, că v'aşteaptă
nea'lor. După ce mai cinstiră câte un palici, moş Ion, mai
fără să simtă cei din casă, eşi în tindă, luă un ulcioraş cam
de două litruri, îşi puse o pălărie pe cap, îşi trase încet
băţul din streşina casei şi se porni spre crâşmă ca să mai
aducă ceva udătură
grăbindu-se, ca nu
cumva s'apuce a se
închide cărciuma.
Când ajunse, oamenii erau aproape toţi
împrăştiaţi

şi,

lău

tarii mai cântau numai la vre-o căţi-va
băetani, calfe, ce şe
deau cinstind după
o masă. - Măi Andrieş, făcu moş Ion
către scripcar, m; :
merge tu o leacă
pânrt la mine, că tot
n'ai fost de mult ?
- De ce nu, moş
Ioane, bucuros .. Dar
chiar amu? -Amu,
să mergi cu mine.
- Bine, iaca mergem. - Hai şi 'neata
naşu Niculai, făcu
el către Niculai Moţoc, care îşi răsucea o ţigară cât degetul de groasă, un moş
neag, ca de vr'o şapte zeci de ani, însă în putere, bun gospodar, văzut bine de tot satul, bun de pitrecere, care fusese
primar în tinereţe şi care avea aproape la o sută de fini
botezaţi şi cununaţi de dânsul, căci ca şi moş Ion, n'avea
nici el copii. - Iaca, oiu merge şi eu, răspunse moşneagul.
Luând apoi ulcioraşul, moş Ion, cinsti cu câte un palici
gospodăresc pe lăutari şi 'n urmă porniră. Când au ajuns
acasă şi când a început Andrieş să-i tragă cu · arcuşul , se
schimbă faţa casei... Mătuşa Zoiţa, nu mai zise nimic, căci
amu, tot de una îi era.... Găluştele se cam apropiaseră şi
moş Ion se tot încerca să afle gustul rachiului de pe urmă
ca să vadă daca nu cumva i l'a schimbat şi să nu-i mai fi
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dat de cel cu dresuri... Smărăndiţa se duse în culme, de
unde veni cu o tava cu friptură de pui, rumeoară, iar Marandei Căsoaei, i se rupsese baera catrinţei dinapoi tăbâr
cind o covâţică cu plăcinde calde, unse cu smântână şi pe
care o puse intr'un ungher, jos lângă blidar. Lăutarii de la
uşă îi trăgeau vârtos după ce moş Ion le mai dete încă
câte două ceşti de fiecare şi câte.o plăcintă. Cheful creştea
văzând cu ochii. Şăful de post se ţinea bin'e. Sanitarul însă
cam de pe la jumătatea mesei, de pe la găluşte, începu să
se arăte cam serios şi grijului, de credeai că cine ştie ce-a
'dat peste capul lui... El şedea în capul mesei lângă moşu
Niculai Moţoc cu faţa în spre uşă. Smărănduţa îşi avea şi
ea locul ei pe prichiciul hornului răzămându-se cu cotul şi
şezând câte puţin pe vatra de lângă uşă, pe care era aşter
nut un măcăţel, când gătea de servit la masă, aşa că erau
amândoi faţă în faţă. Privirile ior se isbiau una de alta şi,
Smărăndiţa se pleca în tot deauna. El se uita la dânsa câte
puţin, pe furiş, şi, când ea îl prindea uitându-se la dânsa,
tot ea îşi pleca în jos ochii ei negri şi scânteietori, înroşin
du-şi obrajii rotunzi şi gingaşi.
Privirea ei atât de galeşă, izvorîtă din ochii ei atât de
prietenoşi, părul ei negru împletit şi dat pe spate, mânele-i
albe şi goale până la coate, sânu-i fecioresc bătut cu flori,
trăsăturile corpului ei fraged şi mlădios ca o smicea, toate
acestea îl fermecară pe tânârul sanitar şi făceau să-l cuprindă
tremurătorii fiori ai dragostei... li fermecase Smărăndiţa, îl
îmbătase cu privirea ei. Şi doar nu că sanitarul nu mai v~
zuse fete pân' atunci, că doar era purtat prin lume, cum
s'ar zice şi o leacă din familie, dar o frumuseţe ca Smă
rândiţa. a cărei nevinovăţie îi era zugrăvită pe faţa şi care
avea nişte ochi ca de şarpe, nu mai văzuse până în acea
seară. Şi ce îi dreptul, că frumoasă era Smărăndiţa. Nici o
fată din sat nu-i putea sta dimpotrivă. ln ea· era întrupată
nevinovăţia şi idealul frumuseţei unei fete de ţară.
Cei din jurul lui, observară pe dată schimbarea. __:_Da'
ce-ai picat pe gânduri, dom-le doftur? -făcu moş Ion-.
căci slavă Domnului, copiii nu-ţi cer mâncare şi nici boii
nu-ţi mor de foame: Ori poate te gândeşti, ca dac'a arde
velniţa n'or avea unde face vrăbiile cuib ? - Nu de asta
-răspunse sanitarul- dar nu ştii d-ta, moş Ioane, vorba
ceea: câte n'c.re omul pe capul lui !... -Ori, poate a fi întrat în anul însurătorii -făcu moş Niculai Moţoc. -Mai
ştii ! răspunse el. -Apâi, te-om însura noi, n'avea grilă ! De
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abea ai venit în satul nostru, dar nu te-om lăsa noi să stai
burlac într'un sat cu fete frumoase, cum îi al nostru ... -zise moş Niculai.
Smărăndiţa înroşindu-se, îşi făcu treabă la cuhne. Mătuşa
Zoiţa puse friptura şi plăcintele, iar moş Ion tot îndemna
cu udătura, deşi era în timpul mesei. -Mâncarea îi fudulie
-spunea el- băutura este ce este. Rachiul începu să se
urce la cap şi curajul creştea mereu. - lan, luaţi din masă
şi credeţi, că, la noi ţăranii, mâncări mai bune nu se fac
-zise moş Ion către şăful de post şi către sanitar. - fine
Ioane! făcu moşu Neculai: ian să leşi scripcarii să-mi cânte şi mie un cântec. .. - Bucuros, naşule !. .. - lan să-mi
cânţi, tu, măi ţigane, cântecu' ista : „ frunză verde de mohor,
astăzi beau şi mâne mor 11 •••• şi începu să i-l fluere.
- Buuun, naşulei, bun, cât se poate ! Căci, la dreptul vorbind, câ'nd îi sta să-ţi tragi măsurile, taman aşa stă lucrul,
vorba ceea: „Astăzi câţi mâncăm şi bem, şi mâne nu mai
sîntem ! 11 Dar, ian poftim, ian mai luaţi, domnu şăf, domnu agent, fine Nică, fină Măriucă, naşu Niculai, ian poftim !..
Nu cam merge ea friptura aşa pe gât, iar trebui şi nişte vinişor, nu-i vorbă, dar dă, ce să facem ?.... Căci, de când cu
„comparativele" iste, numai nu ştiu cum să le mai zic... .
Nu-ţi vinde mai puţin de cât pai-spre'ce litruri şi pace ... .
Ş'amu, toate ca toate, că, dacă aş fi ştiut c'a veni domnu'
şăf şi cu domnu' agent la mine în casă în sara asta, făceam
eu ce făceam şi luam din târg, dar amu de unde să ei ! ?
Aici la crâşma noastră, cică s'o gătit ş'apoi, chiar dacă ar
fi, cine îţi deschide amu la vremea asta? -După legea as'
nouă -făcu Nică- cică de la nouă ceasuri în sus, n'au
voe să vândă. - Hm !... Ba, dacă ar merge domnu' şăf cu
mine, eu cred că tot mi-ar deschide .... Ha, ce zici, domnu'
şăf? -Că, treaba asta n'oi mai face-o eu moş Ioane, să te
mai pun din nou la cheltueală .... Las' că-i bun şi destul cât
este. Slavă Domnului! De-am avea totdeauna aşa ....
Moş Ioane, să nu vă fie eu supărare, dar nouă ni-i cam
foame-făcu Andrieş,-că noi în sara asta încă n'am mâncat, căci nt-ai luat de la crâşmă după cum ştii.. .. - Bine,
ţarcă, bine faci că spui-zise moş Ion dând din cap. -Dă
le ~i lor Zoiţă ceva să înghită. Şi aşa zi, domnu' ş~f, nu
vra1 să mergi cu mine la crâşmă ca s'aduc oleacă de vinişor, eh! „că bun îi vinul nu-i ca apa, nici friptura nu-i ca
ceapa" ... Aşa, nu'ş' cum, mi-o venit amu un dor de vin, de
aş fi în stare să dau doi franci pe un litru. - Nu se ppate,
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moş Ioane. Odată ce s'o implinit ceasul, n'are perm1s1e să
mai vândă. Legea îi lege, s'o achitat-făcu şăful. -Apăi, cu
legile ieste nouă, numai nu ştiu cum să le mai zicem celor de la Oubern, ca să nu greşim„ .. Cică, cu comparativele vrau să stârpască băutura din norod.„ Hm !„. Par'că bietul om bea de bun chef!... El bea sărmanul de nevoe şi că
nu mai poate duce munca, care-i stoarce toate puterile„ ..
-Aşa-i, făcu moş Niculai Moţoc. -De când s'o împuţinat
crâşmele, nu mai petrece ca lumea Românul nostru.„„ Au
să uite de·amu oamenii până şi cântecele- zise el, clătinând
din cap. -Ce să-i faci! Dacă ii lege, îi lege, trebue să se
esecute, căci noi doar pentru asta sîntem puşi de Guvern.
- Ba, ce mai dâr la deal şi dâr la vale, teiul de curmei -zise moş Neculai-c'amu uite cum o devenit cauza„. că, nu
mai este cum era mai de mult.... De ce merge, de ce îi mai
greu. Ce vremi erau pe când eram eu holtei !... E.. „ hehe !.„
Toate au trecut... Amu, s'o înăsprit vremile„. Face Oubernul
legi, cică, ca să ne uşureze, dar când caţi, toate îs numai
ca să ne mai apese pe noi ţărănimea.„. - Da, da, aşa-i, fă
cu moş Ion. -Aţi gătit de mâncat măi baragladină? -Gata, moş Ioane. Ei, dacă îi gata, apoi ian să-mi ziceţi voi mie
o horodincă.„ -Numai de cât! Ţiganul îşi trecu mâneca
burnuzului de vr'o două ori pe la gură de se şterse de făr
mături, îşi dete arcuşul cu sacâz şi unde nu începu o horndincă, care în cât ai clipi, ii sculă pe toţi de jos. Moş Ion,
care nu jucase de la nunta lui Nică, amu credeai că-i un
holtei, aşa ţi-o smuncea în loc cu mânele la spate. D'apoi
moş Niculai Moţoc! Nu pusese de vre-o zece ani piciorul
în pământ, dar amu, la cântecul lui Andrieş, îţi învârtea pe
mătuşa Zoiţa, care îşi puse pestelca în brâu, de eşia foc
dintr'însa. Intr'un buc, o făcu pic de apă şi pe Măriuca lui
Nică, care, dă, era fetică tânără pot a spune. Dar când o
luă moş Neculai la roată, o cuprindeau numai sudorile pe
subţiori..„ Bătrân, bătrân, dar tot în putere şi trăit bine. Nici
pe doi flăcăi de astăzi nu s'ar fi dat el. Şăful de post, juca
şi el, dar dânsul chipurile mai delicat. - Da tăpşăşte-o mai
bine, domnule şăf,-făcu moş Ion - că doar nu-s cismele
'nea tale, ci ale Statului şi... apoi, eşti în casă la mine.
Sanitarul, juca şi el, dar ori cât voia să-şi acopere neliniştea sufletească, degeaba, că nu putea şi, pentru ca să nu
mai dea de bănuit, de aceea juca mai mult cu Măriuca lui
Nică, car~ de şi nevastă, dar avea lipici. După ce obosiră
ei de-a binele, se mai puseră iar în jurul celei mese şi moş
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Ion începu să mai dreagă cele păhăruţe, ca să le ştergea
colbul din gât. Toţi şedeau la masă, afară de sanitar, cară
şedea mai deoparte pe-o laiţă, în fundul casei, de vorbă cu
Măriuca şi Smărăndiţa. lndată ce mai luară câte-o stacană,
începu iar moş Neculai Moţoc :
-Ce vremuri erau mai de mult, ce mai lume, ce mai lume I Ce mai flăcăi ! Ce mai jocuri pe la sfintele Sărbători !
Amu, toţi ţâncii de la cin-spre'ce ani în sus, ci-că-s flăcăi I
Atunci la vârsta asta, şedeam pe cuptor şi, să-mi ierte cuvântul cinstita faţa 'nea-voastră, umblam numai în cămeşă
şi abea pe la douăzeci de ani, dacă dădeam pe la cel joc...
-Da, da, aşa-i,-făcu moş Ion-; am apucat şi eu vremi
de aieste. Amu, când ii flăcăul de douăzeci de ani şi, când
ar trebui să-l vezi rumăn la faţă şi voinic, îl vezi că e în·
surat, ba încă are şi vre-o doi copii şi când te uiţi la el, îl
vezi că-i stors de vlagă şi parcă-i sătul de viaţă„„ Dar, dă,
ce să-i faci ? Cică lumea s'o mai moflicat, s'o ţâvirlizat, cum
îi zic boerii ; dar ea, mai tare se strică pe zi ce merge„„.
- D'apăi, de când doar cu ţâvirlizaţia asta o pierit şi credinţa din norod,-făcu moş Ion, clătinând din cap. -De
asta cam aşa-i, -zise Nică, făcându-şi mâna proţap şi sprijinindu-şi capul în ea. Şăful tăcea şi asculta, uitându-se cu
seriozitate, dar cam ameţit, pe un capăt de gazetă veche pe
care-l scoase dintr'un buzunar.
-De când cu legile ieste noi, -urmă, moş Niculai,nu mai vezi veselie pe faţa ţaranului nostru. Crâşmele le-o
împuţinat, jocurile le-o oprit.... Când vine vre-o sărbătoare
mare, ori vr'un hram, numai ce vezi că domnu 'dministrat
şi cu dofturu' de plasă, spun că îi boală în sat şi, din ordinul lor, jandarii cu carabina în spate, opresc pe oameni
de a ieşi până şi din casă-n'a bănui, domnu şăf, că aşa-i
adevărul. Par'că cei mai mari ştiu cum trăim noi ? Când ar
şti, poate că i ar mai durea inima, dar aşa ţ'ai găsit..„ S'o
înrăit lumea şi pace ! De când s'a înmulţit cărturarii nu-i
bine în ţară. „ Căci, dacă ei ar învăţa, ca să-ţi spue şi ţie
celui prost de la ţară şi pârlit de soare, ca să te lumineze
şi pe tine, atunci poate s'ar mai schimba lucrurile„„ D'apoi
aşa, el învaţă numai pentru dânsul şi cu tir.e nici nu vrea
să vorbească, cică eşti mojâc şi ţaran plouat... Boerimea
noastră şi cei cu carte, mai degrabă stau de vorbă cu veneticii şi cu cei de altă lege, cari ne sug ţara mai dihai de
cât lăcustele şi, uită că le suntem fraţi şi că trăesc de pe
spinarea noastră„„ Ci-c'am ales şi noi dipotatu' nostru, ca
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să vorbească

la Oubern pentru noi ! Dar crezi că deschide
gura macar I Când ne piereau vitişoarele de foame as' primăvară şi când am descoperit până şi casele de-am dat
mâncare la vite paie afumate, o luat el o vorbă batâr despre nutreţ ? stogurile Jâdanului şedeau neîncepute şi, un pai
nu-ţi da să te fi spânzurat. ... O vorbit el atunci la Oubern
despre nevoile noastre ? Cât hăul ! Cică, amu, are permisie
de la Stat şi-i dus prin cele străinătăţi ca să mai pitreacă,
spun oamenii de pe moşia lui, c'ar fi auzit de la curte.
-A fi, a fi,-făcu moş Ion. -Eu, unul, am oblicit, naşulei
la comparativa din tîrg, saptămâna trecută când am fost, cum
c'ar fi în Sfatul Ţării, la Oubern, unu' Iorga, din Botşăni
cică de la locul lui şi, care vorbeşte amarnic pentru noi
ţărănimea-zise Nică. - Dacă a fi aşa, după cum s'aude- .
făcu moş Ion, -apoi aceala îi al nostru! Numai să ni-l ţâ
nă Dumnezeu Sfântul cu zile!
ln urmă, moş Ion, se întoarse către lăutari şi le zise: - Măi
Andrieş I ian să-mi zici tu mie o doină, da' ştii colea.„ Şi
unde nu începu, măi tată, ţiganul o doină ! „ De la Nistru
pân' la Tisa"„„ „şi cum vin cu drum de fier, toate cântecele pier"„„, zicând-o şi din gură, înălţându-se şi din căl
căie şi umflându-se, de credeai că-i pocneşte pieptul.... La
toţi le scoase lacrămi din ochi şi câte un oftat greu din inimă. Moş Ion şi mătuşa Zoiţa lăcrămau, când se gândeau
că n'au copii, iar pe sanitar şi pe Smărăndiţa un dor ascuns
şi neinţăles ii făcură să lăcrămeze, privindu-se unul pe altul.
Ţiganul, n'o ţinu însă mult, ci o schimbă îndată intr'o moldovenească de săltau par'că şi lăiţele. Se prinseră la joc pentru a le trece tristeţa, iar moş Ion începu să mai sgâlţic
cel ulcior.
-Apăi, ian să te văd sănătos, moş Ioane şi pe d ta, mă
tuşă Zoiţă-zise şăful, râdicând un pahar-să trăiţi mulţi ani,
Dumnezeu să vă uşureze bătrâneţele şi să vă ajute să veniţi şi la mine vre-odată în casă, c'apoi şi eu oiu fi om !
-Amin -făcu moş Ion şi în urmă şi ceilalţi, deşertând paharele. După ce mai dete moş Neculai Moţoc încă un pă
har de duşcă, apoi începu iar :
-Şi după cum vă spuneam·: de când s'o deşteptat lumea
şi s'o ţâvirlizat, de atunci nu-i bine în ţară. Trinurilc ieste
aduse din ţara Neamţului, ne-o luat pânea de la gură. Mai
înainte, erau chirii, mai câştigai : ba duceai piatră, ba lemne, ba pâne şi, dacă nu era una, era alta şi tot aveai. Amu,
duce tdt trinu' în spinare, iapa Neamţului. Şi, câte n'o mai
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azi! Vezi pe om mergând. până şi pe două roate, de
crezi că-i Nichiduţă„ .. Ce să mai zici de tilifoane, care duc
vorba prin sârmă ca gândul I Dar grafofoanele iestea ce-o
mai eşit amu? N'au chip să mai câştige nici bieţii scripcari
o bucată de pâne, ca mai de mult .... Nu-i aşa, măi Andrieş?
-Aşa-i, aşa i, sărutăm mânile,-răspunse cobzarul, luându-i
vorba din gură. Dar, ce să mai zici încă de căruţele ieste
făr'de cai, de aftomoabile, motofolnice, ori motomobile cum
le zic boierii ! Să-ţi tot faci cruce în patru părţi, să scuipi î11
sân şi să tot fugi !.. Să fie să învieze părintii noştri şi să
vadă şi ei maşinăriile şi minunăţiile ce-o mai ieşit amu pe
faţa pământului, zău c'ar muri din nou! O mai rămas amu,
ca să mai facă maşină de sburat, ca să se sue la soare şi
la Dumnezeu!... -De asta, aşa-i, ziseră cu toţii. Şi crezi, că
n'or să născocească ? Hai, hai ! Au ajuns amu Nemţii cu
maşânăriile lor, ca să nu te lese nici să dormi.. .. Te-ai sculat,
poate, când o cântat ciocârlia şi te-ai dus la iarmaroc, ori ca
să·ţi faci prestaţia şi, când te întorci sara spre casă, ai
vroi să aţicheşti şi tu hatâr o ţâră în car până s'ajungi
acasă, d'apoi parcă te lasă drăciile iestea!.... Trebue să stai
numai cu ochii deschişi, că nici nu ştii de unde iesă vr'o
nevoie de ieste, ş'apoi, când a începe a buhăi, de nu-i fi
treaz, te duc hărămurile boalei pe lume, de iţi farămă ş~
car şi pe tme te nenorocesc, de î\i rămâne nevasta şi copiii
pe drumuri de isbelişte ...
-Da, da, naşulei-făcu moş Ion. Cică, la mulţi li s'o
tras şi moartea din pricina nevoei iştia, spunea notarul dă
unăzi la primărie de prin gazături, când mă întâmplasem şi
eu acolo la venirea plicului, umblând să-mi scot un bilet
de licitimaţie.
- De când o eşit nevoile ie'itea ş'o crescut învăţăturile
s'o obrăznicit şi tineretul nostru.... lnainte, pe vremea mea,
când vedea Românul nostru pe unul cu botinii scârţâind,
fugea de-şi scotea ochii ; amu însă, te calcă în picioare nu
ceva şi nu se uită că eşti mai bătrân, ori mai din oameni..,
Nu-i frică, nu-i ruşine .... Pe lângă asta, dar o mai fugit şi
pacea din norod ..... Pământul s'o împuţinat, fudulia şi luxurile cresc şi cer părale şi sfezile şi cu procesurile s'o înmulţit. Se duce bietul Român pe la procese mai în toată
săptămâna de pierde vremea sprijinind uşorii tribunalului de
îşi roade miţele de la căciulă, până i se lungesc urechile de
foame, ascultând pe toţi pantalonarii ca să-i facă dreptate„ ..
Dar, pentru un lucru de nimica, vorba ceea: joacă baba de
https://biblioteca-digitala.ro

142

CALENDARUL
REVISTEI
.... ·-. --·- -·-.
--- ··-· .

·----------···-·-·-.

strică : îl ţine aţa mai mult de cât faţa şi îl storc toţi până şi de cel din urmă gologan, ţinut poate pentru o coajă
de pâne şi dreptate tot nu i se mai face-căci ea umblă cu
capul spart şi cu ciubote roşii- aşa că, la urma urmei, ajunge tot la zicătoarea: „că de cât o judecată dreaptă, mai
bine o împărţeală strâmbă". Mai înainte era mai bine când
nu erau oameni cu aşa carte multă„. Te judecau doi, trei
gospodari mai bătrâni din sat şi, dacă te găsiau vinovat, iţi
dădeau vr'o două beţe dinapoi şi-ţi dădeau drumul, după

se

ce împărţise dreptatea. Amu, pentru c'ai şchiopat cu ţăpo
iul o gobae, sau nu ţi-ai legat javra, te dă în judecată, şi
iţi face un car de hărtii de umplu podul primăriei cu ele.
Să nu credeţi că, dacă ne-am adunat în astă sară la finul
Ion şi f>itrecem oleacă, apăi huzurim„ .. Nu, nu ! Asta la câţi
va ani odată dacă se întâmplă şi o facem, pentru a mai uita năcazul şi grijile ce veşnic ne apasă„„ S'au înăsprit vremurile şi pace„„
-Aşa-i, naşulei, aşa-i -făcu moş Ion care stătea îu picioare ţinând păharul în mână, hlobănindu-se şi tot vărsând
din el.
- Românul nostru, - urmează moş Neculai Moţoc-, ii
cel mai muncit om, cel mai năcăjit din lume şi cel mai bă
tut de Maica Domnului. Umblă toată ziulica cu măliga şi cu
ceapa în traistă prin soare şi munceşte la jidan pe moşie
până se face negru ş'asudă şi hojma se căină că o duce
greu, dar.„. nu-l aude nimeni. Vine seara acasă, mort de
foame şi, dacă are popuşoi în pod, s'apucă de desfacă, râş
neşte şi·şi face un hlib moale de măligă de„. când o răs
toarnă, numai curge apă dintr'ânsa, căci, nici el n'are vreme
s'o aştepte, că se trec haldanii pe foc„ .. N'o mai cată de îi
fiartă ori îi crudă, de îi sarată ori afumată, ci o lasă numai
olecă pe fund de se mai învârtoaşă şi-o şi ia la dumicat....
Hei..„ hei...! li greu de tot dragii mei şi are să fie şi mai
greu„„. Pământul îi tot acela, lumea se mai înmulţeşte şi
se face mai rea.„ Pân' ce nu s'a mai face vr'un răsbel-, pân'
ce nu s'a mai burzului lumea oleacă, ca să se mai împuţi
neze, n'are să fie bine.
Astfel, grăi, moş Niculai Moţoc şi· toate acestea le spuse
din durerea inimei, ca cel ce avea experienţa anilor şi era
pătruns de realitatea lucrurilor.
--De asta numai n'ai mai zice, moşulei, că aiuduma aşa-i
-făcu Nică, care clipocia mereu.
Moş Ion mai puse lăutarii să-i mai sune : „Frunză verde
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dudllu, tot acela eram eu 11 ·şi cu „Bulgaraş de ghiaţă
rece", apoi îi mai zise vr'o câteva bătute şi o polcuţă, pe
care o jucară cu toţii: moş Ion cu mătuşa Zoiţa, moş Neculai Moţoc cu Măriuca lui Nică, sanitarul cu Smărăndiţa
şi Nică cu şăful de post, amândoi scuturând·o cu mânile la
spate şi în loc.... La urmă se încheie c'un brâuleţ frumos.
Moş Ion mai cobâlţâi cel ulcioraş şi mai drese păhăruţrle ...
Când cântau cucoşii de ziuă, pitrecirea la moş Ion se
sfârşi. Toţi îşi luară „rămas bun 11 şi plecară cam vâjâiţi şi
bine ajustaţi... Şăful, uită să mai caute peceţile de pe boii
lui moş Ion şi abia îşi ducea carabina în spinare. Lăutarii
plecară înainte şi, din porunca lui moş Ion, începură de pe
la poartă să cănte un marş, căci de ... avusese o Jeacă de
pitrecere doar moş Ion şi aceasta treabuia să o ştie şi satul
pentru că, nu se întâmplă în toate zilele.
Dulce răsuna cântecul vioarei, iar melodia lui plăcută vibra uşor pe undele eterice ale misterioasei nopţi, încinsă într'o tăcere de mormânt, întreruptă prin câte un „cucurigu"
răsleţ, apropiind mai mult inimele celor doi tineri, cari îşi
-străngeau mâna, luându-şi „buna seara".
Moş Niculai Moţoc, care mai zăbovi ca să mai ia un pă
hăruţ ştii, ca la botul calului, grăbindu-se ca să-i ajungă pe
ceilalţi, se cam poticni de pe scări şi, bojbăindu-şi pălăria pe lângă prispă prin întunerec, bodogănia încet cuvintele:
„Apăi, ce-i drept, că s'o înăsprit vremurile".
N. V. HANŢESCU.
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SCRISO/\RE
Iubita mea, pe marginile zării
Se văd plutind iar şiruri călătoare:
Sosesc din ţara veşnicului soare
Şi di pe-albastru 'ntinderilor mării.
'nnalţă din izvoare,
De prin livezi, dill taina depărtării,
Un cântec plin de farmecul visării,
Şi'n lozii creşte floare lingă floare„.

ltl calea lor se

Oîndind la ochii tăi, şi la sărutul
Ce mi-l pâstreaz' atit de via trecutul
Scaldat in vraja dorului de tine,
simt. părtaş la magică fanfară
Ce se ridică 'n slăvite senine„.
E primăvara 'n crânguri, primăvara.

Mă

O.TUY.OVeANU

„COOPE."/\TIV/\ DIN ~ARlf\D".
De multă vreme în oraşul Bârlad se simţia nevoia unui
1nstitut de Credit alcătuit pe baze serioase pentru ajutorarea
populaţiei din târgul şi judeţul nostru. Jncercări se făcuse,
societăţi de economie se înfiinţase, dar nu putuse să dea
roadele aşteptate, unele lichidase, altele erau în curs de lichidare.
In anul 1899, an de grea încercare pentru ţara noastră,
când piaţa Bârladului gemea sub povara lipsei, luă naştere
societatea Cooperativa din Bârlad.
De şi cu un capital modest Ia început, totu-şi societatea
abea înfiinţată, a avut o importantă influenţă asupra creditului nostru în momentul acela, când cu multă greutate şi
în condiţiuni destul de grele, se putea face faţă angajamentelor. Mai în urmă capitalul său se sporeşte, sfera sa de
https://biblioteca-digitala.ro
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acţiune devine mai largă, operaţiunele iau o desvoltare mai
însemnată, îşi înlănţueşte relaţiuni cu mai toate Băncile de
seamă din ţară şi îşi asigur~ ast-fel un loc de frunte printre
Băncile cele importante din provincie.
Astă-zi Cooperativa prin modul cum este organizată, se
află în stare să facă toate operaţiunile de Bancă şi se gă
seşte în măsură să dea puternicul său sprijin la ori ce intreprinderi industriale, comerciale sau agricole demne de a
fi ajutate şi să aducă cu chipul acesta reale servicii cercului
său de activitate
ln organisaţia sa, s'a
dat o deosebită atenţiune secţiunei Casei
de economie.
Pe lângă sumele cele
mai mari ce se aduc
.spre fructificare, anul
acesta, Cooperativa, a
introdus sistemul de a
se putea strânge pe
nesimţite şi economiile
cele mici, economii
cari de obiceiu se risipesc, dispar, din causa lipsei mijlocului
de concentrare.
111 ţările cele înaintate în civilisaţie, de
mult timp se găseşte
introdus acest sistem
de economie casnică şi
care nu puţin a contribuit la înmulţirea bunei stări generale.
Pentru strângerea acestor economii, Societatea „Cooperativa din Bârlad" pune la disposiţia publicului o casetă de
aramă oxidată prevăzută cu două deschizături: una pentru
manete de metal şi alta pentru manete de hârtie, având şi
o chee secretă. Caseta se liberează inchisă împreună cu un
libret de economie. Cheia rămânând în pastrarea Societăţei,
face ca ori ce valoare introdusă în casetă să fie pusă la adăpost, ne mai putând fi întrehuinţată momentan de strângător.
ln chipul acesta, masa cea mare a populaţiunei : micul
Calendarul revistei „Ion Creangl" pe l.911.
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industriaş, micul funcţionar, lucrătorul, micul plugar, îşi strân·
ge zilnic- banul său pe nesimţite, care de alt-fel l'ar fi chel·
tuit, fără să bage de seamă.
După un timp oare care, se presintă caseta la casieria So·
cietăţei, unde se numără conţinutul şi suma stnlnsă se trece
într'un libret de economie.
Economiilor agonisite în felul acesta şi trecute în libret,
li se bonifecă o dobândă de 6°/,, pe an.

I. DUMITRESCU.

COMr>ATC."el\ ÎNTRE Pl\RTIZI, Sl\l.I
VCNlftE/\ D-Ll.11 STl.IRZI\ LI\ PUTC."C.
l"o111riuu1:e Io: „Cum ac nasc

Aslif;i esle D t1u Stur;a
La Conservatori le crapă bura,
Pe unii i-a lovit tusa
Gif t11şesc şi scuipe sange
Inima fntr'tnşii plânge,
Unul la a/111 iş1 ;ice ;
Cine (ara s'o descurce ;
Cum se afla ţara noastră
Tot ca o fată cam proastă
De nu ştie sil lucrea;il
Nic:i sif ţese, nid sil coasif
Jncurcil şi natra frumoasil I
cAcu veni alt4 fatd.
rJ<u e ca aea suratil.
CMai cu minte şi deşleaptd
Dor• se uitd peste nlltrl'
Vede unde e tnc11rcatd
Pune pe stânga pe z1tll'il3
Se lasd 'n potnuji• odatd,
Pune pe dreapta pe spatd
Şi fncepe cu ea sd batd
<!Merge ţara descurcatd.

„

Eu vd SfUi de la (ntrunire
Sd vil ţineţi bine 'n fire,
Şi fiţi cu toţi în unire
~u vd luaţi dup4 ori cine
Să rdmânem de rufine,
Ci sd facem toate bune.

cănlecclc

de

tară".

persoanele toate
Ca sd facem o dreptate
Sd votăm la libertate",
Nu ve; i cd facem b11cate
!!Are Român11I de toate
Cd dd ploaie sp11111egată.

Haideţi

V'am spus mai de multe ori
cAm fost sub conserv.:itori
St.rn1 cu oe/iii dupe 11ori,
rJ<'a picat de doauă ori
<!Murea pdsilrica 'n sbnr,
Eram de atuncea să mor.
Sil md s11i mâi'le pe sald
rJ<umai ~·ă·i fac de ocară.
'Doamne ce .ţe mai /11ptară,
Co11sen•alorii se omoard,
Peste lume dau năvală
Umblă. s'apuce in (ard
C:i sânt spurcaţi la păpard
Ca şobolat1ii la moară i
Jar bravul de liberalu'
El goneşte ca cu caru'
Conservatorii c11 ogaru':
Ogaru' iepure vede
intră 'n pădure şi·l pierde,
Ogar11 i11 napoi se întoarce
'Vine cu coada inlrf' crace
'Dacli nu mai au ce face.

1 Numai ce„•• 2 Pat te Ji11 pânza ne1:1.tută, din Î\e ~i până la 9ulul cel mic. 3. La riiz·
boiul de CA.Să, cu ajutorul ei 1e totiode pânza. -'· Hlănifele I'" care nl femeia cu picioarele;
senes~ oi schimbe i1ele, când •'apao:. pe ele. ă, i.ilierali (io1ele11.
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Ce mi-a11 f4cut Con·
[servatorii mic
Sd·i la11d în poerie J
Eu sunt infirm din
[armald.
Cum m4 1tie lumea
[toatd
Nu ddm la stat nici o
[platd,
Cu ei am scdpat in
{balt4.
Sâni omul ctl ma i
{îdr111a11
N'am dat la stat 11ici
[un ba11 .
Ei mi·au luat 11n pol
{pe an
Cum sd nu le fi11
[duşman;

C'aveam o nsAtA 1 de
{vie
Mâncată de gonirlirie~
Vre-o 3 pldţi îmi lua
[mie:
Una era pentru vie .
Alta pentru gongdrie,
Patru lei pe11tr11 popie;
Acel ri:)u mi-au jdcut
M'au b4gat în

RADU fLOREA -

[mi~.
sdrăcie.

15ran din t;iubega·Dolj, 60 a.ni. Nu flÎe carte.
Precupeţi şi mdcelari,
!
Hai copii c11 mici cu mari,
Voi g4;ari şi cârciumari.
Voi ţărani şi opincari,
S4 votdm la liberali
'Braşo11eni şi cojocari,
S4 mdi moaie pe jeandari3 !
c.-1bdgii şi ilicari,

R~DU

FLOREA.

SEffiNE ŞI PORNIRE/\ lL\ RĂZ~OI.
Jnainte de război s'a arătat pe cer o stea cu coadă care
a mers până'n DiP. Bubuitul a pornit de la Dii, a mers pe
malul drept, pe dincolo pe după Dunăre, păn' a ajuns la
Plevna. De aia s'a făcut rezbel, ba am şi răzbit pe Turci.
După ce începuse războiul, pc când noi eram concentraţi
1. PrRe lidi t ă, nenorocită. 2 Filexeră. 3 geaodarmi.
~ Vidin .
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la Corabia, am văzut că a mâncat vărcolacii luna, toţi ziceau : e semn de la Dumnezeu, că Turcii, o să fie biruiţi1 .
lntunecimile de lună şi stelele cu coadă, povestesc războiu.
Când sunt stele
multe pe cer, e
sernn de război ~.
De când cu
răzbelul, nu s'a
mai văzut raci
mulţi.

Atunci, erau
spuză. Raci şi niş
te şoareci roşii,
căţăii pământului,

cari erau pe la
albi. iar pc
la picioare şi pe
sub burtă roşii;
erau mulţi.
Peşte, î11 acel
an, erau de lot
felul nemai pomenit, să încarci
care întregi. Vacile au început a
muri. ln timpul
verii, când s'a încălzit, bea la apă
până se umfla,
cădea jos şi se punea pe la un car de racia.
lnainte de a porni ostaşii la război, se zvonia prin sate,
că cam cu greu se va lua Diiul.
Era o vorbă din bătrâni: „Când se va lua Diiul, va fi
sfârşitul lumii. Diiul se va lua Vinerea, fără nici un foc tras
în acea zi 11 • Şi aşa a şi fost că cetatea (Vidinului) s'a luat
Vinerea, când nu s'a tras nici un foc; fusese el bombardat
mai înainte'.
gură

ŞT.

ST.

TUŢESCU.

1 Auzit de la Chirilă S. Luca, nteran din Catane. 2. Vezi Şezătoarea vo1• V I p. I Lu·
pescu, 3 De la St. ~lircea veteran, Catane. 4. Din Tolumul „Povestea neatârnărel", ce va
apare tn curând.
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Ţ1'R1' 1'ST1'?

- Ţara asta a cui să fie? A cui îi oare ţara asta?!
Ştiu că, la noi în sat, au case cu livezi, cu grădini şi bă
tătură. numai gospodarii de la noi. Drumurile şi uliţele-s a
comunei, adicătelea a lui Domnu' Primar, ba nu, a statului.
Domnu' Primar le poartă de grijă, macar că nu le prea arc
grija.
Va să zică, satu' nostru, e al nostru, .Primarul poartă grija drumurilor. Saracu' Domnu' Primar. li bun el când îi bun;
când nu, îţi ţine vita închisă în ocol şi-ţi arată uşa; până
nu plăteşti nu ţi-o dă.
-Ei, da' cine o vâră acolo? Tot oameni, doar nu cioplea.
-Ţi-o bagă pândarul ţarinei ori omul cu locu'.
-Aşa-i; omu• cu locu'. Şi eu când o-i prinde-o pe-a lui,
o duc la ocol ; de pe locu' meu ? o duuuc !
_...,Apoi da, şi în ţarină fişte-care îşi are ogoru' lui. Noi
)'avem de la tata, O-zeu să-l ierte, şi el are o falce de. la
bunicu', o jumătate de la unchieşu' Oligore, şi o falce cumpărătură. Aista tot îi locul nostru, n'are nimeni treabă cu el.
-La urma urmei, aşa-i, ori cine-i stăpân ·pe lucru' lui.
-Nu vezi? Ai noştri au locuri pe dealu' ista, islaz pe
şesul Cahalmului până la hotar. Dealu' celalant îi a Cârjeş·
tilor şi la dânşii în sat, îi ca la noi : au case, livezi, au Jocuri în ţarină, au pe Domnu' Primar a lor, şi el poartă grija drumurilor ca şi la noi. Saracii Primari, îs cam la fel....
- Dă, satu' nostru, satu' lor, ţarina noastră, ţarina lor, sântem megieşi, ei au megieşi pe Mereşti, Domneşti, Români,
tot sate mari, cu gospodari chiaburi, cu locuri bune şi islazuri straşnice.
Amu, ţânutu' ista să chiamă a nostru, cela a lor, şi tot
aşa merge până în Cordun 1 tot ţară românească.
Şi îi a nostru, pentru că îi pământu' nostru din moşi
strămoşi.

- Ei! I mai au şi boerii pământ. Iacă-tă-I ista din Hulpeşti are pământu' lui, mai de cinci ori cât satu' şi i-a lui
şi nimeni n'are treabă cu el.
- I-a Ji.;i şi pace! Şi câte sate or mai fi pe lumea asta cu
casele, livezile şi ţarinele lor. Par'că pe aiurea îi altfel ? Ii
tot aşa ca pe la noi.
-Măi, vra să zică ţara asta îi din sate, din ţarini, din
drumuri, din moşii !
1, Cordllll-"di11colo de ~anifă, în llucuvina; &f• •• zice ln !>fuldova de 1u1.
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- Eheee, sânt şi târguri.
- Ei da, aşa-i, sânt şi târguri ; da' târgurile-s a târgoveţi
lor, n'au ei amestec cu noi. Nu-i vorbă îs şi mai rari, .... îs
mai multe sate.
-Prin târguri îs numai ovrei.
-Jidani?
-Da, jidani.
-A dracului soiu de oameni îs şi jidanii iştea !
-Măi, şi ce fac? te înşală văzând cu ochii şi n'ai ce-i face.
-Bată-i Dumnezeu, nu fac nici o treabă, toată ziulica
stau la tejghe şi când te văd, te strigă: "badi hăi, n'auzi badi, şi vrei să eeei ?...
- Te strigă, te buimăcesc, te înşală şi-ţi ieu paraua pe
care tu munceşti de te 'năduşă sudorile. Mai bine n'ar mai
fi jidanii. Când s'ar găsi un român vrednic să-i trimeată de
unde au venit... ..
- Poate ar fi mai rău fără jidani..„
-Oare? Ei taci ! da de ce? ...
-Păi, cui ai vinde păpuşoii, cui ai vinde orzu', sacara,
cine ţ'ar mai cumpăra găina?
-Măi, bine zici..„ aşa-L... a dracului treabă, aşa-i, ai perl.
Da vezi, mă'ntorc, adicătea ce? de dnd ii lume:i, tot c11
jidani ne-am îngăduit?
-Vezi bine, că nu.
-Şi la urma urmei, nici nu-s cinstiţi. Par'că ce crezi
că cu dreptate şi cinste fac ei averi„ ..
-Nu-u-u„ .. nu vezi, tu, ai pământul tău, casa ta, munceşti la tine, mai munceşti la alţii, mai un boeresc, 111a i o
hliză cu chirie, şi te canuneşti ca naiba, din noapte în noapte, şi n'ajungi să ai cât un târtan de iştea, care te înşală
când iţi vinde, te înşală când îi vinzi, şi nu-i nimeni cui
să fe plângi şi cine- să te apere, fură mereu şi zic că câş
tigă. Fură pe cine ii cade în labă.
- Hei, să faci şi tu aşa, te ar osândi Cel-de· sus. ·Pe dânşii, se vede lucrul, îi ţine cel rău.
-Şi-s mulţi, bre, la noi. Oare să mai fie într'o ţară aşa
de mulţi? Cred că nu. Şi mă minunez eu, în mintea asta
proastă a mea, ce are să facă statu' cu dânşii? Or să ne mă
nânce de vii.
- Se aude că or să le dee drepturi.
-D'apoi ce să le mai dee. Par'că nu le au? Doar le au,
spunea mai dăunăzi, când am fost să dau orzu', un jidan,
cela a Maicii, că nu-i pasă nici de Ministru. „ Prefectu'?
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Prefectu' i-a niu, poliţaiu' n niu, primaru' a niu, şi, noi îi ţi
nem, cu banii noştri fac lux, dumnealor şi cucoanele dumnealor. Tăţi au dija comptul chit tăte zilele de mari, pe la
nighistări de-ai noştri".
D'apăi aşa o fi, ce crezi.
-Mari mişei îs, Doamne, Doamne. Să ajungă ei datori
la jidani. Măi, nu-i mult până departe.
-Ee-e, dapoi de s'ar curma intr'un fel, încaleai să se aleagă odată cine-i Tanda şi cine-i Manda.
-Aista-i mare pacat pe capu' ţărei; apoi de-o fi aşa, se
duce saraca ţară, o iau jidanii, da, da, o iau jidanii şi pă
cat, bună ţară, cum îi o grădină ....
-Se duce, pentru-că statu' nu ie măsuri în potriva jidanilor.
-Măi, ce tot ii dai tu cu statu'? Statu' nu are ce face cu
ţara. El îi mare .boer, şede cu Vodă la masă, nu are grija
mea ori a ta, el bea şi mănâncă, umblă prin străinătăţi şi
cheltueşte nămol de bani pe care îi strânge din ţară. Vorba ceia: „başca plăteşte rasu' lui giupân Toma".
- Bună ţară, rea tocmeală. Nu avem r.oi oamenii noştri
care să se ridice odată să dee brânci mâncăilor şi să puc
rânduială la cârmă.
- Hei, d'apoi unde se pot ridica din ai noştri, îi zugru·
mă. Aud de prin gazete, că ar fi nişte domni, cari luptă pc
viaţă şi moarte să ne descotorosască.
- Dă Doamne.
- Da' bieţii se sbat ca peştii pe uscat. Cine ştie de· or
putea face ceva pentru ţară. Zic că stau hoerii ceia, m;încăii
ca tăunii, să-i soarbă nu ceva. Şi-s singuri, mai sânt cu dfoşii dintre băeţii saraci, învăţaţi. Să vezi ce zic ei într'o seri·
soare, ravaş frumos trimes învăţătorului de la noi:
„Stau aici, dragă Domnule, de hatârul unor studii, cari
poate să-mi adauge ceva la cele ce ştiu, ceia ce nu insamnă Doamne sfinte, că eu le socot de mare folos. Mai ales
pentru ţânta noastră ; căci iubitele mele îndeletniciri, la vatra focului, lângă liuleaua moşului, la pociumbu' hornului,
unde-s?
Au rămas plaiurile năpădite cu totul de pleava ovreimei
cotropitoare. Nădejdea în readucerea la românism a colţu.
lui de sus al Moldovei, eu nu o mai am ....
Mi se rupe inima când mă gândesc la asta, şi eu lipsesc
de acolo în vreme ce se prăpădesc vieţi, cari duc cu ele
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tri cârmuitori, cari socot sălbatecă viaţa Românului.
Şi cât de frumoasă şi plină de mângâeri îmi pare viaţa
ceia sălbatică, a cărei sălbătăcie mă lasă de multe ori cu
ochii înecaţi în plâns ... , şi prin plânsul meu, zăresc cum în
locul sălbătăciei vechi, vine cu sbârnâitori sălbătăcia nouă,
-cea veche ne chema spre Dumnezeu, şi iast' nouă ne târâe la mormânt.
Doresc ca întorcându-mă cu bine acasă, să mai prind
clipiri, ori şi cât de jalnice, din bătrâneţa care se duce, din
duhul care ne-a dat viaţă, iar noi am ucis-o.
Cu această spovedanie, fiiască mă mai mlngâi şi vă rog
nu mai aveţi pic de nădejde in ştiutorii de carte din susul
Moldovei 11 •
- E:.i, ce zici ţi se rupe inima, când vezi cum feciorii de
la noi după ce capătă patru ochi, să prăpădesc, de durere,
aflând halul, în care se găseşte ţara, sărmanii tatei băeţi cuminţi! şi câţi or fi ca aista, cari se zbat şi nu pot face bine,
din pricina ciocoilor, vânduţi jidanilor pentru fuduliile lor
şi a ciocoaicelor lor. -Măi, ţara nu-i a noastră, i-a jidanilor,
geaba şedem noi la umbra nucilor; viaţa asta îi dulce, dar
după noi ar să vie vremuri cumplite. Statu' ne ia mereu bani,
pentru drumuri şi lefuri boerilor; ciocoii, cari se sfădesc ca
cânii la hoit, ne iau şăpte pei, de pe-o cărlană şi ne lasă
carnea jidanilor. Noi işti proşti, sântem ţară, \ară de supt,
dăm parale să se facă drumuri să aibă unde goni boerii
sbărnăitorile, şi pe la noi se îneacă dobitoacele în noroi ;
la poarta ţărinei nu pune nimeni o lingură de prund; oare
dreptu' asta ?
-Apoi vezi statu' le face înlesniri, le dă slujbe, le face şi
drumuri, căci ei ţin cu statu', ştii cu ursu' ţine şi lupu' când
dau într'un cârd mare. Uite la primar, saracu' domnu' pri·
mar, noi îl alegem ca să ştie de frica jandariului şi a lui
domnu' Diministrat; cât mai tremură saracu', când trece Diministratu prin coml!nă. Şi-i om gospodar; zău, din cal ajunge
magar.
·
- Hei măi, îi bine de boeri, ei tae, ei spânzură, ei judecă
ei te iartă, ei au moşii mari, şi ei îs ţara macar că-s mai
puţini. Nici nu se poate altfel ; ar trebui să peie ei toţi,
pentru ca să se schimbe lucrurile. Aşa-i de la Dumnezeu
tasat: boul să tragă în jug şi omul să-l mâe, hăisa, cea hăisa,
cea!
-Dar un lucru mă cutremură: boeri au fost mereu, când
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mai buni, când mai răi ; amu or să ne facă multe înlesniri
dar, ce facem noi cu jidanii. Auzi dumneta ce spune îngeraşul cela : „au rămas plaiurile năpădite cu totul de pleava
ovreimei cotropitoare. N~dejde în aducerea la românism a
colţului de sus a Moldovei, eu nu o mai am" .. straşnic lucru.
Trebueşte să facem sfat cât mai în grabă, cu părintele şi
cu domu, învăţător, să cerem statului, să cerem boerilor. să
ne rugăm de ei, să cerem şi Măriei Sale lui Vodă, să plecăm cu femei şi copii, să luăm cu noi pe cei ce i-am întălni în cale, să mergem, să le cerem cu lacrimi, să ne scape
de jidani că altfel ori perim, ori se face Doamne fereşte,
vărsare de sânge. Ar fi pacat, ar veni oşti în ţară, oşti stră
ine şi atunci, vai de capu' nostru.
- Dumnezeu îi mare, n'are să îngăduie el crucei sfinţiei
sale să se îngenunche de nelegiuiţi.
- Până la Dumnezeu, te papă sfinţii. Scaparea tot de la
noi ar să vie, cine ştie cum, or cine ştie când .
.- Dă doamne.
Sub forma această, am vrut să dau, ceia ce cred gospodarii cei mai mulţi de la sate despre ţară, despre guvernatorii noştri. A mai rămas partea despre advocaţi pe care
n'am putut'o prinde bine, dar care pentru dânşii să reduce
la această credinţă : Tâlharii nu mai sunt în codru, ci la tribunal, unde poartă mănuşi şi ghiozdan, şi unde prada fără
frică.

Toate fac parte din sufletul poporului nostru şi n'am găsit
alt chip de a le reda, decât furând, crâmpee din convorbirile lor la prânzul cel mare, pe lan la seceri, ori la culesul
popuşoilor.

D. I.

PAR~AŞANU.
Agro11uu1-Lork111.

HOŢZJL

I!\ JZJDECl\TI\.

hoţ fusese adus înaintea judecăţii pentru nişte potlolnainte de a fi chemat în nuntru, ia un bolohan hăt
mare în sân.
Când procuroru' începu să vorbească, talharu' tot ii arata
pe ascuns motoşca din sân.
Procuroru', socotind că-i o tăfâlcă cu parale, făcu, ce flku
şi achită pe hoţ.
Procuroru' eşind afară după hoţ, ii zice :

Un

gării.
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-„Hi, amu te-am scos basma curată; ia să văd„ „11 !
Talharul scoate bolohanul din sân şi i-1 dă.
- „O'apui pentru aista te-am achitat eu ?
- „Ia să nu mă fi achitat, că, cu aista-ţi dam în cap !11
A11•i1I de la Nicolai Ghoor1hiuei din Gline,ti·Suceavo.

P. HERESCU.

S<EtlTZJL Ml\Gl\RIZJ DIN
JZJDEŢZJL

TZJTOVI\.

ln spre nord-est dela oraşul Bârlad, depărtare ca 20 kilometri, pe moşia Zorleni, proprietatea M. S. Regelui, se află schitul Magariu, aşezat în fundul unei vălcele din pă
durea Bujorăni, şi care vălcea este lips!tă de vre-un pără
oaş sau izvor mai la suprafaţă.
Asupra numelui, cum şi a înfiinţărei acestui aşezământ de
evlavie străbună, n'avem alte ştiri, decât acele ce ni s'au
păstrat prin tradiţiune. Iată ce aflăm din bătrâni : Ir. timpul
unui boeriu mare, Bujoreanu, sau şi mai înainte de dânsul, erau pe moşia Zorleni mulţi mocani streini împăcaţi
pentru a-şi paşte oile pe întinsele păşuni ce erau pe şesul
Bârladului şi pe valea Bujorenilor. Printre acele oi dânşii
aveau şi magari. Intr'o zi un magariu de aceştia a dispărut
şi n'a fost găsit decât după câte-va zile, şi atunci de către
pădurariu, care, ducându-l în sat, l'a dat mocanilor, spunându-le că a dat de dânsul la rădăcina unui stejar mare,
nu departe de colnicul sau cărarea ce era prin pădure.
In anul următor se întâmplă acelaş lucru. ln al treilea an
şi tot cam pe vremea din cei doi trecuţi, măgariul se face
iarăşi nevăzut, -fiind acum o negură deasă, şi ploae, şi timpul spre seară. Bieţii mocani, când băgară de seamă, furi\
cuprinşi de o mare grijă, pentru că întorşi fiind dela târg,
unde-şi vânduseră produsele stânei, şi luându-şi de pe mă
gariu sumanele şi saricele, cum erau obosiţi de drum şi mai
fiind acum şi udaţi de ploae, se grăbiseră a intra în bordeile lor, uitându-şi desagii cu banii pe dobitoc, care, văzân
du-se uşurat de ceilaltă povară, o ştersăse repede în pădure.
Bieţii mocani alergară îndată la pădurariu, cu care, prin întuneric şi ploae, colindând prin pădure, îl găsiră pe măgariu
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tot la rădăcina aceluiaşi copac, stând înaintea a trei lumini.
Stăpânul oilor, care era de faţă, crezu că-i la mijloc o descoperire cerească şi deci ·se hotărî ca cu banii ce erau în
desagi, ca 3000 lei, să facă aci o bisericuţă, întrebuinţând
pentru a ei clădire lemnul acelui stejar, iar pentru Sfânta
Masă tulpina lui cea groasă. Pe stăpânul oilor îl chema Ion
Breţcanu şi pe
pădurariu lftimie,
fiind acesta şi chi-

hae sau pristav
peste ceilalţi pă
durari.
Ion Breţcanu,
înda,tă după cele
întâmplate, nu se
ştie din ce pricină, întorcându se
acasă la Breţcu,
în Transilvania,
ar fi încredinţat
banii, pentru fa.
cerea bisericii, lui
lftimie Chihae, şi
acesta, după ce
şi-a îndeplinit sarcina, s'a călugă
rit, numindu-se
Pahornie. Aceşti
doi, Ion şi monahul Pahomie,
sunt ctitorii dela
început ai Bisericii şi deci înfiinţătorii schitului 1•
Cele relatate de această tradiţie le credem posibile, pentru următoarele cuvinte: Mai întăi, din îndepărtate vremi,
pe şesul Bârladului, şi pe şesurile şi podişele dealurilor de
prin împrejurimi, păşteau turme de oi de ale ciobanilor,
cari veneau dela munte, dovadă numirile: iazul Bistriceni1. Comunicată, tn 111nul 1901, de păr. Et:onom C. Teo._., parohul bisericei din Zorleni, 'i
de hi'itr:i.nul cânl:"iret Petrache llontVf, fiul preotului roa.n Bontlls, care a servit la biserica
~chitului Magariu p~ timpul când tr~ia loanichie Konachi. Numitul Petrache Rontăf, copil
pe atunci, a crescut mai mult tn c11a acelui călugăr, unde fÎ dela care a au7.it multe Pri•
vitoa re la trecutul acestui schit.
Mai cunoa~cem 3 variante ale acutei tr~d:ţii : 2 publicate de '1·1 T. Popovici, în Ion
Creangă, •n. IT, 1909, No. 4, p . 91-92; şi 1 publicată ~. d·l Vo~oride-Ko•achi ln Lofof.
Costachl Konachl, Poeall, edifia li, la~i, e<lit. Frafii Şaraea, 1887, P•&· 23.25,
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lor 1, ce exista pe la 1444 pe pârăul Simita, la apus de
satul de astăzi cu asemenea nume ; siliştea oilor, pe la
anul 1533 ~, vechia numire a satului Bujorenilor, în care
localitate se mai află astăzi numai nişte bordee ţigăneşti pe
moşia Zorleni; siliştea Brefcanii 5, la Rece, amintită în 1779
ca fiinţând cu mult mai înainte, în fundul văei pe care se
află satul Banca, dela care silişte îi foarte aproape schitu
Magariu, ca 1 kilometru şi jumătate\ numită aşa desigur
pentru că acolo s'au sălăşluit intr'o vreme mocani dela
Breţcu. Cât despre cele 3 lumini, -dacă n'au fost vre-o vedenie într'alt 1=hip- 1 au putut fi nişte licurici, de c:ari se
văd mulţi noaptea prin păduri în timpul verei, mai ales pe
timp de umezeală. Apoi situaţiunea schitului, find la înfundătura unei vălcele lipsită de vre-un pârău sau izvor la suprafaţă, încă ne arată că nu omul cu ochiul său practic a
ales această aşezare, ci o împrejurare ca acea relatată de
tradiţie.

Este întrebarea acum, când s'au putut întâmpla împrejurarea cu magariu şi când deci s'a fundat schitul de care
vorbim?
Probabil că biserica şi schitul s'a întemeiat pe la mijlocul veacului al XVI. Mă sprijinesc în astă privinţă pe un
act de vânzare din 27 Martie 1602, Î!1 care-i vorba de o
porţiune cte pădure din hotarul sau moşia Bujorenilor
pe care se află aşezat schitul, şi în c:\re iată ce se spune :
„Oheanghea vornicu, precum au venit înaintea noastră
Platon, feciorul lui Costin din Negoeşti, de nime silit nici
asuprit, ci de a lui bună voe, şi au vândut a sa dreaptă ocină, ce-au fost lui cumpărătură dela tată-său Costin, un loc
de pădure la Magari 5 , în hotarul Bujorănilor, drept 45 taleri. Acela l'au vândut d-sale Crăstii vei \'Ornicu de ţara
de sus. Şi la acP.astă tocmeală au fost oameni buni : Simion biv spatar, şi Onciul Şotropa biv spatar, şi Mândrea vă
tah, şi Silioan proegumen °11 • Actul e scris şi semnat în satul Bujoreni.
1. G, Ghibloeocu, Surele tl Izvoade, I, p. <69.

2. lorgm. Stud. "' Doc., V1, I'· 11 ~· L2.
H. ln volumul I.le documente a mn1iei Zorleuilur, "roµrÎelatea <.:asei lle~ole, a1l.;1ur l:i
No. 1811 •olum rlsfoit ti SLudiat ti de mine în 1907. f.>121, VI, P· ~8, pe !ICUrli fÎ ln J Jo„
cumentele ioeoiite a Caaei Kofca Codreaou din Uârlad, Voi. I, p. 3\7,
•· PArintele 1'elib&fa. pawhul dela Banca, mi·a 1pu1 că dod ci11evu ar 11rig:'1 la Jtecea_ unde-i hotarul motiei, ti unde & Coit când·Y• 1iliftea Rrefcanii, t'ar au1.i la 11chitu J.la•
1•rn1.
r. Defi maearl ar fi aici plural, totu~i. 1inând •eamă de pron~n1•••• obifnUit~ ~i de a·
uzirea lui i în ma1ariul, cred că trebue luat la tingular.
6 Io Tolumul do !Joc. • Catei MegaJe tub Ne. 71 tcri!I cu cernealii o.lh51trie. Ori1inolul
actului • Io 1l1tivonă cu o 1emnirură ti 5 peCefele întiv:"1rlle cu rum Je Jumiaare. Ghe11„
Khea i1cAl~tt• 'i pune fi pece1ica, iar ceilalli numai pece1elole. t'ublicat pe icuri de d·I
·
lor1a IQ ltud. tl Doc,, VI, p. 16.
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Pentru ca pe la începutul veacului al XVII, să se numiască
Măgari un loc din pădurea Bujorenilor, trebue ca întâm·
piarea relatată de tradiţie să fi avut loc mai înainte cu 4-5
decenii; în plus că dacă Silioan va fi fost un proegumen de
la acel schit, apoi nu mai încape nici o îndoială că schitul
Măgariu îşi are începutul mai dinainte de veacul al XVII, deci
de prin cel al XVI, cum am zis.
Schitul acesta şi-a continuat fiinţarea înainte, dovadă că
la facerea unui zapis de vânzare în 1707, pentru o porţiu
ne de moşie din Bujoreni, a fost ca martor şi Ilie călugăr
ot mănăstirea Magariului •; iar la 1730, făcându-se vânzarea unei părţi de loc din moşia Bujoreni, actul se scrie de
Pahomie ot mănăstirea Magariului 1 •
Tot din tradiţie mai ştim că la început şi chiar după aceia, în timpul când n'au fost în schit călugări preoţi, sluj·
ba se făcea de preoţi mireni de prin satele vecine ~.
Schitul Măgariu n'a avut nici odată vre-o moşie sau proprietate. fiind aşezat încă de la început pe o moşie boereas·
că, -dar neîntemeet şi neînzestrat de vre-un boeri u, s'a sus·
ţinut, ca şi orice biserică de popor, numai prin darurile de
bună voe din partea răzăşilor sau boerilor, stăpâni ai moşi
ci din decursul vremurilor, şi a locuitorilor de prin sate!@
de prin prejur. Ca schit sărac şi cu puţini călugări, şi altă
dată poate numai cu câte câţi-va, a trăit în mare parte
nebăgat în seamă.
Pe la anul 1780, moşia Bujorenii, alipită fiind în mare
parte la Zorleni, ajunge în proprietatea biv vei stolnicului
(mai pe urmă vornicului) Oavriil Konachi, care a făcut din
nou biserica dela schitu fl'iăgariu, tot de lemn, cum era
şi mai înainte'· Oavriil Konachi a murit pe la 1813, şi a
avut 3 băeţi şi 2 fete : Ion, Vasilie, Costachie, Anastasia şi
Ilinca. Dintre aceştia, Ion se face călugăr, primind numele
Ioanichie, şi Ilinca se mărită cu Alecu Calimah, având o fiică Ruxanda. L:i. moartea sa, Oavril Konachi n'a făcut parte de avere şi lui Ioanichie, se vede pentru că se călugări·
se; însă, după împărţala frăţască din 2 Septemvrie 1813, în
afară de Anastasia, care muri de tânără şi fără copii, şi de
Costache lipsit de minte, Ieromonahul Ioanichie Konachi a---------

1 I oriro, Slud. ,1 Doc„ VI, p. 39.
2 lbld. p. 43.
l Din cele auzite dela păr. Tene, da1calul P.

în

Bontă1

ti cele 2 maici, cari se m1'.Î

mănHtire.

aR~

4 Din 1pu1ole ducalului lloati' fi a celor dol căluilri1i; Vo,oride-Konachi, op. cit.
pag. 23; nu primim Inii\ 9i allrma1ia acestuia d G. Koaachi a fundat •chitul,
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vea să se folosiască la un loc, în indiviziune, din partea de
avere remas~, cu cumnatul său Alecu Calimah (fost soţ al
săvârşitei din viaţă, Ilinca) şi cu cumnata sa Ilinca ,\fanul
(foasta soţie a răposatului său frate, Vasile Konachi), în a
a căror parte venise Zorlenii, Bujorenii, etc. 1• ln urmă Alecu Calimah, măritând pe fiica sa Ruxa11da cu hatmanul Alecu Roset l{oznovanu, moşiile Zorlenii şi Bujorenii trecură
în mâna acestuia,-în care moşii avea drept de folosinţă şi
călugărul loanichie Konachi. Despre acesta, d-1 Vogoride
Konache ne spune : „Că era un om de mare învăţătură, studiase pe la Viena, însă urător de lume şi de viaţa sodală.
O dragoste nefericită, din tinereţe, se zice că l'ar fi lovit
fără de leac pentru totdeauna. Nu vorbea mai nici odată.
lnpingca aşa de departe smerenia creştinească, încât când
se întâmpla uneori să vie în casele părinteşti dela Slobozia,
să viziteze pe nepoata sa de soră, doamna Ruxanda Roznovanu, nu intra în saloane, ci se aşeza pe scări, unde vcnia
să-l vază cine vroiit să vorbească cu dânsul~". Călug:'lrit în
m-rea Floreştii, loanichie vine în 1814 şi se aşeză în schitul
Magariul de pe moşia sa; dar egumenul Luca dela Floreşti,
pc cuvântul că loanichie se călugărise acolo şi deci în acea
111-re ii era metania, a intentat proces lui Alecu Calirnah,
care, după scrisoarea de împărţală amintită, era autorizat de
familie a sta în judecată pentru orice chestii s'ar ivi cu privire la clinoromia părinţascăa, judecată ce pare că s'a întins
până prin anul 1837'.
Ieromonahul Konachi, venind în schitu Măgariu, se supuse
la toate regulele monahiceşti, încredinţând egumenului -;au
stariţului banii ce avea şi pe acei ce·i mai veniau. Totuşi
reputaţia că-i fecior de boer mare şi că-i bogat, se răspân
dise în toate părţile. Şi aşa, cam pe la 1830 veniră la vreme
de noapte în schit nişte hoţi şi cari, conduşi de un călugăr,
intrară la dânsu în casă şi-i cerură bani. Ieromonahul le
spuse că banii săi sânt în biserică şi, dacă merg cu dânsul
în sfântul lăcaş. le dă,-ceia ce hoţii primiră şi·I urmară. Intrând în biserică, loanichie trecu deadreptul în sf. Altar,
unde, după ce se îmbrăcă cu epitrahilul şi filonul, deschise
uşele împărăteşti, şi, luând în mâni sf. Evanghelie, eşi ina1 Ibidem, p. 3(1. 28; Uricar, XIV, p. 27!\; lora:a, VI, p. 55.
2. Vf>\COride Konachi, a. c. 1 p. 2.5.
3. t.:ricar, XIV, p. 21r..... ~79.
~. forga, VI, p. 11!1.
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intea hoţilor zicându· le cu voace dulce: „Fraţilor, iată banii
mei sânt în această sfântă carte,· deacum înainte puteţi să
mă şi ucideţi 11 ! Cele văzute, cum şi cuvintele aceste au im·

presionat aşa de mult pe gânditorii de rău, că dânşii, că
zând în genunchi înaintea bravului călugăr, i-au cerut ertare
şi dânsul i-au ertat. Autorităţile, informate fiind de cele
intâmplate la schitu Măgariu, au pus mâna pe hoţi, dar căhttps://biblioteca-digitala.ro
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Jugărul s'a rugat să·i lase în pace, şi le-au dat drumul. Cu
toate aceste, pentru că acei hoţi fusăseră introduşi în casă
de un călugăr, loanichie s'a supărat pe toţi călugării din
schit şi alungându-i, dânşii s'au împrăştiat pe la alte m-ri
şi schituri; apoi în locul lor au adus un număr de călugă·
riţe, mai ales ruşte, pentru care a cumpărat cărţi pe limba
lor, orânduind deci a se ceti şi cânta în biserică şi rusăşti
Şi acum Ioanichie, păzând aceleaşi regule monahale, se supunea în totul stariţei, încredinţându-i avutul său; încât, când
cineva îi cerea vre un ajutor, îl trimetea la maica stariţa ca
să-i dee. Dânsul se supăra foarte tare, când vedea că călu
găriţele nu vin regulat la biserică sau că ştirbesc ceva din
regulele· tipicale. Numărul călugăriţelor, din acest schit, n'a
fost niciodata mai mare de 20 1•
ln biserica dela schitu Măgariu se păstrează un pomelnic
ctitoricesc, întocmit de loanichie Konachi şi tipărit pe hărtie
cam pe la anul 1830, în cuprinderea următoare :
Vii
Morti

lucA ne rugim pentru
mila, viaţa, pao91l, sănA
tatea, oeroetarea, lăsarea
şi ortarea (lăcatelor oelor
de voe şi fairA da voe a
rouilor lui Dumnezeu .
cAna
XicoJai
Cltlar1a
şi fiii lor.
dlexandru
'l{_uxanda
cA lexa11dru
'J'(icolai
Gl1eorghie
cAna
/onichie Jeroschimonah
Teodor
Smaranda
şi tot neamul lor,
Şi pentru oale alte ru·
denii blagooiative 'i provoal11vnioi oreştini.

1 Din 1pu• ele ducalului Bont•f ii a

Iooil ne rugăm pentru mila, răpausu,
fericita pomenire. veoioica odihnă,
!Aaarea pAoatelor color de voo şi fără
de voe a robilor lui DumnHeu oelor
mai dinaint~ 11dormiţ.i :
a"{.icolai
Jrina
Smaranda
Aristarh
Ioan
Gavriil
Gheorghie
Chfaria
Polheria
Roxanda
Jordachi
Alexandru
Ba/aşa
Elen<1. Ele11a,
C/1-farra
Teodor
Elena
Gavriil
Safta
'Vasilie
Zoiţa
Cost ac hi
<!Anastasia
Ioan
Costandin
Dimitrie
Ancuţa
Melania 111011
<!Andrei
Xeno/on
Aniţa
Xenofon
C/1-laria
Costachi
'Victoria
şi tot neamul lor.
Şi pentru oei mai dinainte au adormit: rudenii, plrinţi şi fraţii noş
tri, oari ou bunA oredlnţl zao aioea
şi pretutindenea provoalavnioi.
călu(ări1elor.
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ln anul 1840 1, loanichie Konachi, desfiinţând biserica cea
de lemn, făcută de tatăl său, rădică una de zid frumoasă
şi solidă, cum se vede şi astăzi.
Ca proprietar al moşiei şi ca ctitor al bisericei şi purtător
de grijă al schitului, loanichie exercita o oare-care autoritate şi din punctul de vedere al administraţiei duhovniceşti,
cum e de pildă: recomendarea în 1847 la sf. Episcopie de
Roman a surorilor care meritau a fi dUugărite, recomendare
făcută de dânsul împreună cu stariţa de atunci, lustina3 •
Se zice că nepoata sa, Ruxanda Roznovanu, îi dădea regulat în fiecare an câte 300 galbini din venitul moşiei, pe
care bani, cum s'a spus mai sus, loanichie îi încredinţa regulat maicei stariţa. Dânsul, după cum spun şi cele 2 maice
octogenare, Zaneta Vlasie şi Iustina Mihai, dela Măgariu,
era un călugăr bisericos, milostiv şi plin de cuvioşie. Ţinea
mult şi indemna pe toţi ca, în loc de schitu Măgariu, să
zică schitu Samaria, şi aceasta poate pentru a înstreina numele de Măgariu şi a fi deci mai plăcut la auz.
Chipul lui loanichie se vede exact înfăţoşat în icoana
sfântului cuvios cu asemenea nume, ce se află aşezată la
catapeteazma bisericii din schitu Măgariu, şi care icoană îi
pictată, stând însuşi înaintea celui ce·a lucrat'o, pentru ca
să-i semene.
Cam pe la anul 1859, Ruxanda Roznovanu a adus, la
Magariu, oasele lui Oavril Konachi şi ale altor membri ai
familiei, de pe la bi sericele din laşi, la Lărgăşeni, f araoani,
şi de pe aiurea, şi le-au aşezat deocamdată într'un cavou din
curtea bisericii.
loanichie a murit la 30 Ianuarie 1860 3 şi cu prilejul înmormântării lui s'au scos oasele familiei Konachi de afară
şi s'au aşezat în groapa din biserică, lângă el.
Murind acest călugăr şi ctitor evlavios, moşia Zorleni a
intrat in deplina stăpânire a nepoatei sale, Ruxanda Roznovanu, care, cât a trăit, a îngrijit de schit şi de maicele
deacolo. Dela dânsa se păstrează un rând sf. vase de argint
cu inscripţia: „Ruxanda Rosnovanu, născută Calimah, anul
1836 11 • Tot dela Roznovăniţa se mai păstrează încadrată la
proscomidie o rugăciune scrisă cu mâna ei în cuprinderea
1, Dia Doaarul Protoieriei de 1"ulova No. 111!1, cu S1ati1ti<a pe an. 1872, unde H moi
1paae el la acel an erau la M•priu JO moice, an preot 'i un chtăreJ.
2. ln arhiva Epi1copiei de Hufi, cea primitl dela Ep. de Roman Io 185:1, Doaar. pe 1847.
• 3. Dia opusele dasclllului Bontlif fi a cllurărifelor; a oe nde fi Vororide-Konachi, op.
Citai, p. :15,
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„Pomeneşte, Doamne, prin îndurările Tale pe stră·
moşi ş1 strămoaşe, bunii şi bunicele, moşi, mătuşe, fraţi,
rudenile, cunoscuţi, prietinJ şi ne prietini, şi odihneşte sufletele lor unde cercetează lumina feţei Tale.
Aduţi aminte, Doamne, şi de cei întristaţi şi certaţi de ju·
decăţele Tale 11 •
După moartea Roznovăniţei, moşia intrând în diferite mâni,
schitul n'a mai fost aşa bine îngrijit, şi călugăriţele, unele
s'au împrăştiat pe la alte schituri şi mănăstiri şi altele murind, n'au mai fost înlocuite. Astăzi mai sânt numai cele 2

aceasta:

maice, pomenite mai sus, care au toate necesarile înlesniri
dela Casa Regală, care Casă, prin Administraţia moşiei Zorleni, se îngrijeşte foarte bine de starea lor şi de biserică.
Se slujeşte în acest schit la a treia Duminică sau sărbătoare
de către parohul din Zorleni, care de asemene primeşte o
oarecare subvenţie dela amintita Casă.
In schitu Magariu se află o Jcoană a Maicei Domnului
făcătoare de minuni, care la vreme de secetă, se ia şi se
poartă prin satele vecine, făcându-se rugăciuni pentru ploae.
Până acum câte-va decenii, schitul era un loc de pelerinagiu pentru Bârlădeni şi locuitorii de prin satele vecine,
şi chiar din alte comune mai depărtate; astăzi se mai face
o asemenea vizitare evlavioasă aproape numai la ziua Ador·
mirei Maicei Domnului, 15 August, când biserica îşi serbează hramul.
ECON. I. ANTONOVICI.
l'~OfESO~.

C Li\ CIL E.
La noi în sat, în Spătăreşti, pe vremea când tin minte,
oamenii trăiau tare bine şi se ajutorau la nevoile ~i năca·
zurile lor. Rar ai fi auzit ca să se sfădeasci\ de la cine ~tie
ce lucru doi gospodari. De bătălii pe la crâşme, Doamne
fereşte, nu se auzia, că nici nu era de cât o crâşmă a boerului în sat şi orăndarul ei n'avea voe să dee beţivilor ra·
chiu. Furături şi găinării, ca în alte sate, nu erau.
Aşa-i, ţin eu minte pe gospodarii din Spătăreşti de pe-atunci ; cum or fi astăzi, nu ştiu, că dacă am învăţat chipurele şi eu carte, apoi hoinăresc prin lume. Casa şi locul pă
rintesc l-o vândut, iar pe cuibul unde m'am născut sunt
https://biblioteca-digitala.ro
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pe om de locul lui şi-l
face un fel de Vântură lume.
Gospodarii se ajutorau prin clăci.
Clăci în sat la noi erau de desfacat popuşoi, de tors, de
arat, de prăşit, de cosit şi de năsipit casele.
Clăcile de desfacat popuşoi se făceau toamna, în serile
cele lungi. Ele se făceau şi cu lăutari şi fără lăutari. La cele
cu lăutari, se strângea lume multă şi după ce se gătia de
desfacat, tineretul se dădea la joc. Ele ţineau până despre
ziuă, când era găinuşa drept în creştetul capului. La clăcile
acestea, fetele veniau totdeauna însoţite de mamele lor. Cele
fără lăutari, erau mai mici, mai cu puţină gălăgie, dar la
aceste clăci, se torc poveştele cele mândre, în care Năzdră
vanii sar călări printre stele şi până la cer.
Clăcile de tors se făceau în 2 feluri: cu lăutari şi fără
lăutari. La clăcile cu lăutarii că.erele de câlţi, de fuior. de
canură ori păr, se impart de gospodinr. la casele unde sunt
fete şi neveste tinere. Acestea, în 2, 3 săptămâni, printre
treburi, torc claca (caerul), o deapănă frumos, pe două
coji de nucă cu fasole în mijloc ca să sune şi în Dumineca
în care se strânge claca, nevasta ori fata şi cu mă-sa, gătite
frumos, ca de serbătoare, duc claca. Aici, gospodina, care-a
făcut claca, le cinsteşte şi pe urmă începe hora, care ţine
până sara. fetele şi nevestele se întrec care mai de care să
toarcă mai bine şi mai frumos, că să nu le râdă nimene.
Altele, ca să se zică că n'au irozit caerul, pun la mijloc un
golomoţ mare de cârpă ori ciucalăi. .La asemenea clăci, flă
căii dau ajutor la strânsul ghemelor şi pe urmă se dau la
joc, Cinstea, pentru cei mai bătrâni, nici acum nu lipseşte.
La clăcile fără lăutari se strâng în câte-o sară fete şi neveste, de dau ajutor la câte-o gospodină la lucru, ori lucră
pentru ele. Acum se torc şi glumele, păcăliturile, ghicitorile
şi povestele cele mândre, iar flăcăii, dând ajutor fetelor la
depanatul fuselor, le fură cu ochii şi le chitesc pentru câşlegi.
Clăcile de arat se făceau primavara şi mai ales pentru
vadane, preotului, dascalilor şi oamenilor saraci. Era o frumuseţă să vezi 15-20 de pluguri pe o brazdă şi ogoraşul
omului într'o clipă arat, samanat şi grapat. Plugarilor li se
da o cinste, şi drept plata un „bogdaproste, să fie de sănă·
tatea d-tale şi a vitelor".
Clăcile de prăşit se făceau pe vremea prăşitului (întăi ori
al doilea). Ele aveau loc obişnuit în sărbătorele. Cam pe
sub amează se aduna lumea la prăşit; în mijlocul prăşitori·
https://biblioteca-digitala.ro

lor era cineva din casa gospodarilor ce făceau claca. Lău
tarii erau în faţa prăşitorilor. Cătră sară, vr'un ceas, prăşito
rii jucau, iar celor mai bătrâni, li se da o cinste.

Claca de cosit e numai din flăcăi şi gospodari, de obicei
numai cu cinste. La preot şi dascali se făceau
cele mai multe clăci de cosit. Clăcile de cosit sunt monotone.
Clăcile de. năsipit casele le fac şi azi gospodarii ce-şi fac
case noi. Năsipeala se cară cu roaba (taraboanţa) cu căru
ţelele, cu targa ş. a. Când s'a umplut casa bine de năsipeală
se începe hora, ca să se bătucească bine pământul. La asemenea clăci, nu lipsesc lăutarii şi vin mai mult fete, flăcăi,
fără lăutari şi

băetani şi fetişcane

in1~

1•

l. Mai erau fÎ clicile boerettl; acestea lnsl erau lipsite, mai adeteori fÎ de banl·voo
fi do farmecul ce neau celelalle.
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Aşa

erau oamenii pe vremea copilăriei mele în Spătăreşti.
era bine şi gospodăresc lucrul acesta, care văd că se
duce de prin sate, cum se duc şi cântecele cele mândre şi
obiceiurile cele frumoase, cu moşnegii, în mormânt, luându-le locul schimonositurile de azi.
Şi

M. LUPESCU.

DIN ·l\MINTlftlLI! Ml!LI!•.
În 1903, prin postul cel mare, se ţineau în aula Univerdin laşi, în fiecare Duminică, un şir de conferinţe cu
privire la atâtea lucruri bune cu cari Dumnezeu ne-a înzestrat şi atâtea lucruri rele în cari păcatele ne-au înglodat şi
în care ne sbatem. Eram şcolar şi şcoala ne era împrejmuită
de ziduri cu ţepuşe de fier, cu porţi mari şi grele şi paznici
mulţi. Mă deprindeam pentru o viaţă de mai târziu, care cerea
multă şi dreaptă supunere, multă şi legiuită oţelire şi muncă în deajuns. fireşte, porţile se deschideau cu mare greutate Duminica, dar nici atunci pentru ori şi cine.
Şi aşa se face, că în acea primăvară n'am putut asculta
la Universitate de cât două conferinţe, din cari una ne arata
povestea muzicii noastre bisericeşti.
Vorbea d. T. T. Burada, un bătrân cu inima tânără, un
drumeţ neobosit, un călduros cercetător al fraţilor noştri înstreinaţi, un vesel cântăreţ al sufletului românesc.
Mi-aduc aminte despre chipul cum zugrăvia pe Anton
Pan, „fiul Pepelei cel isteţ ca un proverb". ln urmă, o jumătate de veac, dar îl vedeam parcă, aplecat pe ghitară,
tremurându-şi degetele pe coarde şi picurându-şi ochii pe
ta ferestrele oamenilor. Ohitara-i cânta, inima-i râdea şi ciucurii fesului îi jucau pe umeri.
Apoi, ceva despre un mănunchiu de cântece lumeşti culese de dânsul şi altceva despre alte cântece bisericeşti cu
dulcea şi lenoasa lor trăgănire răsăriteană.
De bună seamă că nu înţelegeam cu totul cele ce auziam, căci nimic nu mi·a mai rămas în minte de cât sfârsităţei

şitul:

- «Doamnelor şi domnilor, ne adăpăm dintr'un isvor strein, ne îmbrăcăm sufletul c'un straiu croit pe alte măsuri, şi,
fireşte, nu ne încălzim. Avem şi noi o muzică - cea popuhttps://biblioteca-digitala.ro
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lară - pe care n'o cunoaştem şi · n'o preţuim cum se cuvine

cu

adevărat" .„
Şi d. Burada îşi

iea dipla, şi-o aşează în grumaz şi, scurt,
gros, cum e, îşi îndepă.rtează picioarle cu pantal~~i! la~gi
şi începe o doină, o domă dulce„. dulce! Ascultătoru 11 ch1amă din nou şi bă·
trânul mai zice una„. Şi o horă, şi - o
m ărunţică, şi-o bă·
tută.„. şi altele iar...
Doamnelor şi
domnilor ! Şi avem
o li teratură aleasă,
pe care n'o cunoaş
tem ş i pe care ·n'o
pre ţui m ! 11

- „

Coru l mitropolitan, de sus, începe :
Sub rtichita cea ple-

f toasă,

Vino, bade!, vino!„.

Pa lmele
rile t un ă
începe :

şi
şi

Răsai lună

Stl se

glasucorul

mai defgrabă

vadă

Prin livadă,
Să cosesc pelin

şi

fiarbă!

- „Cântecele

şi

cântarea

noastră,

domnilor

şi

doamnelor!"

•
M'am gândit o cl ipă, să răsplătesc prin cuvinte pe-acest
Hm ! Eu ? Nu se poate !
Sărbătorile Paştelor le petrec în satul copilăriii mele şi în
curgerea celor două săptămâni culeg câteva sute de cântece.
„Am să mă duc cu ele la d. Burada să se bucure şi să-i
plătesc cu dânsele o datorie veche. Domnia-sa le va primi
şi Ie va publica în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie din care aveam câteva numere, şi în care îi vedeam
uşile deschise".
lntr'o sărbătoare de după Paşti, mă primeşte în odaia im·
bătrân ....
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brăcată cu frumoase covoare de ţară, cu pereţii plini de
arme vechi şi fluere cercuite cu coajă de cireş. li întind intăile mele culegeri:
-Domnule Burada, am ascultat la Universitate conferin·
ta domniei-voastre despre muzica bisericească, şi....
- Domnule, eu nu-ţi pot lua cântecele. Dacă vrei, publi·
că-le singur.. „ Du te la Iliescu, şi cred că ţi le va primi... .

•

Mai mult nu-mi amintesc. lmi tremura inima şi limba mi
se legase.
Mi·am strâns caieţelul şi-am plecat cu sufletul îndurerat
că nu mă îndreptase Dumnezeu la d. T. T. Burada într'un
ceas mai bun-, ori eu, în neştiinţa mea, bătusem la poarta
altcuiva, ceia ce nici azi nu pot să cred c'am făcut-o.
TUDOR PAMPILE.
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'Paţ:.

Partea calendaristică 3-14
Cântarea Neamului
-16
Dr. Ioan Urban larnik.-Căinţă târzie.
-17
Şt. St. Tuţescu.- Tudor Vladimirescu (povestire.
-24
O . Tutoveanu. -Nici voiu simţi (versuri).
-25
C. N. Mateescu. -Cel d'intâiu text al „ Irozilor" tipărit româneşte.
-26
D. Vasiliu-Bacău. - Dunărea. - 28
P. Danilescu. - Mormântul Apostolului Petru (legendă)-33
Volbură Poiană. -Olasul Ardealului (versuri).
-38
Pr. I. C. Beldie.-Moartea omului. în literatura română-39
I. Neca/au. -Pe unde şede dracul (legendă)
-45
C. I. Droc. - Cum să ne ferim de holeră
-47
O. Tutoveanu.-Florile dalbe (versuri). -50
L. Mrejeriu.-Chipul şi firea lui Cuza. -50
T. Popovici.-Sărbători vesele (schiţă).
-52
P. O. Savin. -La clacă (icoană din popor).
- 56
George A. Cosmovid.-Comemorarea lui Ion Creangă (cuvântare). -65
I . Zotta. - Dorna.
-68
N . L. Kostaki.- Tot „O chestie de folklor". -71
D. I. f>rocopie.-Olasul Carpaţilor. - 74
O. Tutoveanu. -Să nu pătrundeţi (versuri). - 77
N. I. Dumitraşcu. -Maica Domnului şi-o fată (povestire)- 78
Volbură Poiană. -Atunci (versuri). - 81
P. Herescu. -Spovedania unui tâlhar (jâtie). -81
C. Rădalescu-Codin.-Cuza Vodă. -83
O . Tato veanu. - Domniţa Ruxanda (versuri). - 85
D. Mihalache. - ·Povestea fetei lui Felişandru-împă·
rat (poveste).
-85
C. N. Matfescu.-lcoană din „Alexandria ". -104
I. O. Zagravu.-lcoane măreţe din trecutul bisericei noastre.
-111
L. Mrejeriu. - Lui Cuza-i plăcea cântecul din fluier
(povestire). -116
https://biblioteca-digitala.ro

CALENDARUL REVISTEI

170

"-=--=== = == =

- - - --

========

- 117
O. Tutoveanu. -Suceava (versuri).
-119
D. Furtună. - Hărălui şi mândruţa lui (poveste).
-129
V. B. Ţirica. - Făgăduiala ţiganului (jâtie). - 130
N. V. Hânfescu„-S'au înăsprit vremurile (schiţă).
-- 144
Oh. Tutoveanu. -Scrisoare (versuri).
-144
I. Dumitrescu.- „Cooperativa din Bârlad 11 •
Radu Florea.-Combaterea între partizi, sau venirea
- 146
d-lui Sturza la putere.
Şt. St. Tufesca.-Semne şi pornirea la răsboiu (po-147
vestire).
-149
D. I . Farcaşanu. - A cui îi ţara asta? -153
P. Herescu. - Hoţul la judecată (jâtie). Pr. Ec. I. Antonovici.-Schitul Magariu din judeţul
. -154
Tutova (schiţă istorică) .
- 163
M. Lupescu.-Clăcile.
- 166
Iudor Pamjile.-Din „Amintirile mele 11 •

sş-

Î

TUDOR PAMFILE:

ln~u~tria 1a~ni11 la 11mâni.
Trecutu l

Lucrare

premi ată

şi

starea ei de

de Academia

astăzi.

Română

în 1909.

IV+504 p. cu 705 figuri

10 L ei.
Pentru cititorii revistei „Ion Creangă", prin
Redacţie, 8 Lei.
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Capital deplin

vărsaţi

Lei 300.000

Rezerve 144010.!>2

Face toate

operaţiunile

de

Bancă.

Scontează poliţe.

Scontează

chirii şi arenzi cesionate cu acte autentice.
Face împrumuturi pe gajuri de ceriale. mărfuri, efecte publice şi acţiuni.
""\ .Face avansuri pe mandate ale statu.lui sau altor au..,. torităţi publice.
Cumpără şi vinde tot felul de efecte publice, rente,
scrisuri jandari şi diverse acţiuni.
Plăteşte cupoane şi titluri eşite la sorţi.
Efectuiază plăţi şi emite cecuri asupra tuturor capitalelor de judeţe şi externe asupra Paris, Londra, Berlin, Viena, Anvers şi St. Petersburg.
Se însărcinează cu încasarea de poliţe asupra între-·".
\"'
gel ţări.
Face schimb de tot felul de monezi; napoleoni, mărci
coroane, ruble etc.
Primeşte bani spre fructificare plătibil la
vedere şi cu termen.
Pe lângă operaţiunile oe mai sus « Cooperativa din Bârlad» are representanfa pentru oraşul Bârlad şi judeţul Tutova a societăfei de asigurare «Generala »

Director, I. DUMITRESCU
Casier,

.
fERHAT
Contabil, J>. Framuzache
ŞT.

e)
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I. - Toţi abonaţii noştri vechi şi noi, cari vor trimite până la
15 lanuar viitor suma de 5 lei către Administraţia Revistei
11 Ion Creangă
Zorleni-Tutova, costul abonamentului pe Anul
IV, va primi îndată, fără nici o plată, una din următoarele
lucrări, pe care va însemna-o pe cotorul mandatului :
1. D. I. Farcaşanu şi M. Lupescu: Creştetea pomilor.
2. Tudor Pamfile: Povestire pe scurt despre Neamul
Românesc.
3. Şt. St. Tufescu: Colinde din popor.
4. L. Mrejeriu : O şezătoare ţărănească.
IL- Toţi vechii abonaţi, cari ne vor face un nou abonament până la 15 !anuar viitor, plătit înainte, au drepul să-şi
ceară una din lucrările de sub punctul I.
111. - Toţi vechii abonaţi cari ne vor face 2 abonamente
noi până la 15 !anuar viitor, plătite înainte, au dreptul să.şi
ceară 2 din lucrările de sub punctul I.
IV.- Toţi vechii abonaţi, cari ne vor face 3 abonamente
noi până la 15 lanuar viitor, plătite înainte, au dreptul sil-şi
ceară 3 din lucrările de sub punctul I.
V.- Toţi vechii abonaţi, cari ne vor face 5 abonamente
noi până la 15 !anuar viitor, plătite înainte, au dreptul să-şi
ceară :
I. Chitanţa de plata abonamentului s-ău la Revista 11 Ion
Creangă" pe An. IV.
2. T. Pamfile, M Lupescu şi L. Mrejeriu: Carte pentru
tineretul dela sate.
3. T. Pamfile: Cimilituri româneşti.
4.
11
Jocuri de copii I.
5.
11.
6.
111.
7. L. Mrejeriu, S. T. Kirileanu şi O Popescu: Cuza-Vodă_
VI.- Toţi vechii abonaţi, cari ne vor face 10 abonamante
noi până la 15 !anuar viitor, plătite în:i.inte, au dreptul să-şi
ceară trei din lucrările de sub punctul V (No. 2-7) sau :
Tudor Pamfile: Industria Casnică la Români.
11

li

li

li

li

Abonamentele se primesc
se trimet îndată.

şi

în timbre

f\dmiflistraţia Ftevistei

poştale .

11 IOfl

Lucrările

Crean_8ă 11

Zorleni-Tutova
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urmează si

~

pe anul

1912 tu ateleasi gânduri tu tari si·a fndeplinit rostul si in

&

I

anul tretut.
Este asa tum se vede si tu toate silintele noastre, mai
bun nu s'a putut fate; de alttel ta să putem muttumi în·
treaga lume, niti nu ne gândim.
Rămânem retunostători telor te ae-au ajutat to anul tretut
si na pare rău tă tei te au avut să ne spună si ne arăta
tărările tele bune, n'au fitut atest lotru.
li rugăm să ou lipseastă ID atest an.
REYISTl c IOft CIElllGI>
m-------------------------~-8

·-------------------------------·
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1. -

so ARELE
8,19 , 15. - R~.
R~s.

J

tt Botezai

De

Domnului

S 7 tt Sf. Praoroc Ioan Botezitoral
D 8 Cuv. Domnica
L 9 Muc. Polievct.
M I O Sf. Grigore
M 11 t Cuv. Teodosie
li
J 12 Muc. Tatiana
V 13 Muc. Emil şi Stratonic
S 14 Sf. păr. ucişi în Sinai
D I 5 Cuv. Pavel şi Ion
L 16 Inc. lanţ. sf. Petru
M 17 t Cuv. Antonie
M 18 t Păr. Atanasie Chirii
J 19 Cuv. Macarie '
V 20 t Cuv. Eftimie
S 21 C. Maxim şi Neofit
D 2l Ap. Timotei
L 23 S. Clement.
M 24 Cuv. Xenia
M 25 t Sf. Grigore Teologul
J 26 Cuv. Xenofont
V 27 t Ad. moaşte sf. Ioan
S 28 Cuv. Efrem ·
D 29 Ad. moaşte sf. Ignat

L 30 tt Sf. Vasile, 6ripn

~

M 31 Sf. Chirii şi Ioan

linste PI DumDIIll, cinsteste-U

31 zile

24 Ian. Unirea Moldovei
şi Munteniei

2 Păr. Silvestru
3 Păr. Malahia
4 Sobor. 70 Apostoli
5 Muc. Teopemept

V 6

8hen~le

Sărbători naţlona~e

CALENDARUL

D 1 tt Tăerea tmpr1jur si sf. Vasile

L
M
M

7,58

Apune 4,48

Apune 4.26

ţinut

minte :

5 Ian. 1856
Cuza se alege
Moldovei.
12 Ian. 1877.
Smârdan.
24 Ian, 1859,
Cuza se alege
Munteniei.

Alexandru
Domn al
Lupta dela
Alexandru
Domn al

R~stul .~eburilor.

Să mgnJlm b10e de
vite ca să aibă aşter-·
nut bun şi hrană de
îndestulare. Să se cer-

ceteze stupii şi sămânţurile, ca să nu le strice şoarecii. Să se facă
greble, ţepoae, cozi de
sapă şi toporişti de coasă. Să facem tânjăli şi
să dregem plugul şi
grapa. Să dregem carele înoind părţile rele şi putrede. Să îngrijim bine de dobitoacele cari fată.
Vremea

IDO

părinUi.

iabeste-U tara si ,, SDPIDI
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Calendarul Revistei
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SO A REL E

1. - -

Răs.

I

! 15.-Răs.

i

ne

Făurar
29 zile

ţinut minte

febr. 1866. Cuza Vopleacă din scaun.
;,1 12 febr. 1878. Oştirea
li noastră intră biruitoare în

1:

-

I dă

Jl ,\\art. Trifon

2' • ' I • O I
i TT R1amp. OmRU Ui

J

7,02

Apune 5,44

CALENDARUL
1

M

7,31

!\ Apune 5,19 :

11

l S. Simion şi Ana
;1Vidin,
:l · 17 febr. 1878. Oştirea
4! Cuv. lsidor
SJ Muc .. Agatia
: ' românească se întoarce din
I! războiu.
6i Cuv. Vucol
~i
7l S. Partenie şi Luca i
ftgstul treburil9r
M. Teodor, p. Zaharia
I ·-·
b'
J 9I: Muc. Nechifor
ngn11m 1ne vitele
J, d~ muncă şi de cele
V 10 1 S. tiaralambie
1! fatale .
Se trage vinul
S 11 / Muc. Vla!>ie
D 12: Păr. Meletie
III de pe drojdii, din care
L I 3! Păr. Martin ian
facem rachiu. StrânM 14' Păr. Axente
I1 gem crăngute din po·1 mii aleşi pentru altoM I 5'. Ap. Onisim
J 16i Muc. Pamfile
I ire şi- i păstrăm în năV 17 \ Muc. Teodor Tiron
., sip. Când e vremea
\' bun<l, tăem crengile usS J8 Sf. Leon
I cate din pomi şi cuD 19 1; Ap. Arhip
L 20 1\ Păr. Leon
11 legem
ouăle omizilor.
I Cărăm gunoiu pe ogoaM 21 , Par. Timoteiu
M 22° Sf. muc. din Evghenia I re. Se sapă pământul
J 23! Muc. Policarp
:I pentru straturi, dacă ne
V 24: -j- Afl. cap . sf. Jon Bot I îngădue vremea şi da·1 că pământul este desS 25 1 Păr. Tarasie
1
'1 ghetat.
Se cearcă seD 26' Păr. Podirie
j\ minţurile de-s bune.
L 27j păr. Procopie
11
l ' l'emea
M 28' cuv. Vasil e
29i Cuv. Archirie
~ ! Nu vă luat~ dt~pă ca. . •
I tendarele minctnoase
- Cme a1utora pe tel sărac, imprumutăp I căci nimeni, nu cunoaş~
Dumnezeu.
I te tainele lui D-zeu.

V
S
D
L
M
M

s;

I
1'

MI

- Pomul se cunoaşte după roade şi omul după fapte.
-- Orice lucru incepe-1 cu „Doamne-ajută".
-- Temerea de Dumnezeu este inceputul in!elepciunei.
https://biblioteca-digitala.ro

"Ion

]Martie

li
1

Creangă"

pe 1912

SOARELE
1.-Răs.

Apune

CALENDARUL

6,32 j 15.-- Răs. 6,00
6,09 ~ Apune 6.32

5

Mirţltor \
31 zile

I

Sărbători naţionale

14 Martie, Proclamarea
regatului.
De ţinut minte
14 Martie 1881. Deputaţii
şi Senatorii înalţă ţara la
cinstea de Regat.
2
ră~:scMs'!r1~i~ Ruşii ne

l I Muc. Eudochia
2 Muc. Teodot
3 Muc. Eutropiu
4 Păr. Gherasim
5 Muc. Conon
6 Sf. 42 de mucenici
7 Muc. F.frem
J 8 Cuv. Teofilact
Rastul treburilor
V 9 t Sf. 40 de mucenici
Se strâng gunoaele
S lO Muc. Codrat şi Dionisie neputrede, li se dau
foc, iar cenuşa se îmD 11 Păr. Sofronie
L 12 Păr. Teofan şi Grigore prăştie pe ogoare. Se
M 13 Păr. Nichifor
curăţă ogoarele de răM 14 Păr . Benedict
dăcini , petre şi altele.
J 15 Muc. Agapie
Se grapă fânatele şi se
strică muşunoaele. Se
V 16 Muc. Savin
S 17 Cuv. Alexe.
li curăţă pomii ş i li se
D 18 tt Dumineca floriilor
dă înfăţişarea ce voim.
L 19 1 Muc. Hrisant
Se răsădesc pomii ce
M 20 Sf. ucişi în sf. Sava.
nu i-am putut răsădi
M 21 Păr. Iacob
toamna. Se începe araJ 22 Muc. Vasile
tul şi semănatul orzuV 23 Muc. Nicon
lui, ovăzului şi a grâS 24 Cuv. Zaharia
ului de primăvară. Pe
D 25 tt Sf. Pasfl şi luna Yesttre
la sfârşitul lunei, se aL 26 tt Sf. Paşff
ră şi se samănă popuşoii. ln grădina de leM 27 tt Sf. Pasfi
M 28 Păr. llarion
· gume începem a pune
J
l'ăr. Marcu
usturoi, harpacică, ceaV 30 Păr. Ion
pa de s4mântă şi toaS 31 Muc. lpatie
te legumele ce pot suferi răcelile.
~----'-~~~~~~~~~··
Cum i(i vei aşteme aşa vei dormi,
- Dumnezeu l(i dă, dar llL traistd nu-ţi pune.
- Vorbele cele rele strică dolinele cele bune.

J
V
S
()
L
M
M

29l
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Calendarul revistei

so

AREL E

Răs. 5,22115.-Răs.
Apune 7,00 Apune

1. -

CALENDARUL

•=~==:;:::========··=
· ==

o

L
M
M

J
V

·s

D
I,

M
M

J
V

s

D
L

M

I
.
.
11 S. Mana Egipteanca

2 Păr. Tit. şi Amfion
3 Păr. Nic~ita
41 Păr. Iosif
51 Muc. Agato pol
61 Pâr. Eftichie
71 Cuv Gheorghe
8 Ap. ·lrodion
. .
9 Muc. E11ps1h1e
I o/· ~art. Antipa
11, Cuv. Vasile
12 j Mart. Terentiu
1.l Muc. Artemon
14 Pâr. Martin
15 Sp. Aristar~
16, Muc .. A~ap1e si Irina
17' Sf. S1m1on
18 Păr. Ion ·
19 Cuv. Ion
20 Cuv. Teodor
2J Muc. Ianuarie
22 Cuv. Teodor
23 1 ii Sf. Gheorghe
2411 Muc. Sava şi Elisaveta
25! Ap. Marcu
26 Muc. Vasile
21: Muc. Simeon
28' Ap. tason
291 Sf. 9 Mucenici
30 Ap Iacob

4,53
7,23

Prle r
80 zile

ISărbători naţionale
7 Aprilie. naşterea M. S.

I Regelui.
j

.

24 Aprilie ziua M. S.Rc·

i ginei.

i

De ţinut minte
Aprilie 1877 se hotli rişte plecarea oştnor la răs-

0

;

2

: boi.
11 2 Aprilie 1909 moare f.
:~ lena, Doamna lui Vodl·

;: Cuza.
7 Aprilie 1839 se ,naşte
~· M. S. R~g:ele.
:
:; 8 Aprilie 1866, !laţmnea
!! :~~~e Domn pe prinţul Ca· 26 Aprilie 1877, se trage
i întlia g~i~lea ~in Calafat
j: asupra V1dmulm.
11

.J

I

Rostul treburilor

Se samână popuşoiul. Se puncartofii, inul
11 si cânepa,
precum şi
V
,j sfeclele de nutreţ şi de
s
1
zahăr. Se grapă grâul
f)
1
de toa~nă; se sapă, se
L
1 l~agă ş1 se hărăgeş_t.e
M
via. ~e altoesc pomu.
M
Se plivesc holdele de
J
b_urueni, se pun fasole
V
ş1 se u~mează ~u Jus
crarea 10 grădina de
D
legume. Se pun florile.
L
I
Se îngrijeşte de albine
I
şi se curată stupii des.
-Gospodarul.este stdJpul casei,- gospodina este albina casei.
- Şederea-i neavere, lenea-i rugind.
M

J

I
I
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,,Ion Creangl" pe 1912

Maiu

li

.; I

'I 1.-Răs.
so4,24
ARE LE
15.-Răs.

I

Apune 7,491

7
4,06

Apune 8,08

p l Or & I
81 zile

I Sărbă.torlnaţlonnle
=*==========:===' 1, 8 Mai alegerea soM 1 Prof. Eremia
I sir.ea în ţară a M. S. Rege. lui Caro .
M

CALENDARUL

şi

2 Ad .

moaşte

s f . Atanas1e1

J 3 H lnăltarea Domnului
V 1 4J Muc. Pelagia
S
O

L
M
M

J

V
S

o
L

M
M

J

V
S

O

L
M
M

J
V
S

O
L
M
M

J

5 Muc. · Irina
Sf. lov
7 sf. Acachie
8 t A p. Ioan
9 Prof. Isaia
I O Ap. Simion
11 Muc. Mochie
12 Sf. Epifanie
13 tt Rusaliile
14 ·',·t Sf. Tra·1·me
15 Cuv. Pahome
16 Cuv. Teodor
17 Ap. Andronic
18 Muc. 'l'eodot
19 Mart. lsidor
20 1Muc. Talaleu
21 1 tt Constantin şi Elena
22 Muc. Vasilisc
23 Păr. Mihai
24 Cuv. Simion
25 t Afl. cap. sf. Ion
26 Ap. Carp
27 Muc. Terapont
28 Muc. Nechita
29 Sf. Maria Teodosia
30 Cuv. (sac
31 Ap. Ermiu
6

J

1

!j
:,

10 Mai suirea pe tron a
M. s. Regel.l!i Carol, Neatârnarea ţlm.

De ţinut minte
1

Mai 1866, adunările inDomn pe principele

~i tăresc

.! Ca ro.1

1

ji

1 Mai 1858, Biserica noa,. stră nu mai atârnă de cea
; greceasrl.
'i 8 Mai 1866, Principele
!; Carol intră în ţarl.
IO Mai 1866, Principele
II Carol
se urcă pe tron.
1
10 Mai 1877, Românii se
I dei.:lară neatârnaţi de turci,
· 10 Mai 1881, M. S: Regele Carol se încoronea1J..

I
1
1

Kostul treburilor

Se pun fasole şi castraveti. Se sapă viile.
1 Se îngrijeşte de viermii
j de mătasâ. Albinelt înI cep a roi. Se curăţă
I ştiubeiele. Se prăşeşte
I popuşoiul. Se ară pen. tru grâul de toamnă.
\ Se plivesc şi se pră, şese le.gumele din grăi dinll. Se coseşte luftr, na. St: îngrijeşte de pui,
Ci!le l!ltr'altă lege sare, ma u!l Dumnezeu llll are.
Vorbele bune lecuesc ranele; cele aspre sfard.md oasele..
1·

~""""--'-~~~~~~~~~
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Ioni~

Clretar
ao zile

CALENDARUL

V I Muc. Iustin
S 2 Sf. Nichifor
D 31 Muc. Luchilian
L 4 Sf. Mitrofan
M 5 Muc. Doroteiu
M 6 Cuv. llarion
J 7 Muc. Teodot.
V
8: Ad. moaşt. sf. Te odor
,Ş
9t' Sf. Cirii
O 10 Muc. Timoteiu
L J 1, Ap. Vartolomei
M 121 Cuv. Onofrei
M 13 Muc. Achillna
J 14 1 Prof. Elizei
V 15: Prof. Amoz
S 16! Sf. Tihon şi Tigrie
O 17 Muc. Emanoil
L 18 Muc.-. Leontie
M 19 Apostolul luda
M 20 Muc. Metodie
J 21 Muc. luliitn
V 22 Muc. Eusebie
S 22 Muc. Agripina
D 24 tt llast sf. laaa htezăt1rul
L 25 1 Muc. Febronia
M 26 j Păr. David
M 2'71 Pitr. Samson
J 28. Ad. moaşt. sf. Chirii
V 29j tt Sf. Ip. Pllru ~ Pavel
S 30· t Sob. sf. Apostoli

De

ţinut

II

minte

20 Iunie 1891, moare Mihail Kogll.lniceariu.
27 Iunie 1878, în schim. bui Basarabiei ni se dă Dobrogea.

Rostul treburilor
Se prăşeşte pop uşo·
iul a doua oară; asemenea cartofii şi sfeclele. Se face. fânu]. Se
prăşeşte şi se pliveşte
via. Se vând gugoşile
vermilor de mătai-e. Se
prind roii. Se strânge
miere. Se începe seceratul grâului de toamnă, a secărei şi a orzului. Se culeg cireşi
le şi zarzările de se
~·ând . Dacă vremea-i
ploioasă, se face nutreţ
acru. S.e pune grijă
deosebită la hrana oilor.

a a

- Cine legea izu sfinţeşte,

far-de-ltge se nu-

meşte,

-OC'hiul lui Dumnezeu nu doarnu.
-Fefice de cei ce tremurd
şi au frica de a
Il
face rdill.
~---~~~~-~~~~~~
-Cele ce sunt cu neputinţil ta oam.uu·, la Dumnezeu
sunt cu putinţd.
-Din prisosinţa i1U'mei grdeşte gura.
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O
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2
3
4
5
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L

M
M

J
V
S
O
L
M
M
J
V
S

O
L
M
M
J
V
S
D
L
M

301

s.

R

Muc. Cosma şi Damian 1 De ţinut minte
Pun. veş. sf. fecioare 1 2 Iulie 1504 moare Şte1 fan cel Mare şi Sfânt.
Muc. lachint
Păr. Andrei
:.'2 Julie 1877, Ruşii în·
r' Păr. Atanasie
frânţi, ne cheamă într'ajutor peste Dunăre.

8 Muc. Procopie
9j Muc. Pangratie
i o1 Sf. 45 de mucenici
11 i Muc . .Eufimia
12i Muc. Proclu
13! Sobor Arh. Oavril .
141Ap. Achila
15 Muc. Chirie
16 Muc. Antinogen
171i· Muc. Marina
18i Muc. Ermilian
19 Cuv. Macrina
20 tt Sf. Profet Ilie
21 Sf. Simion şi Ion
22 S. Maria Magdalena
23 Muc. Trofim şi Teofil
24 Muc. Cristina
25 \ Adorm. sf. Ana
Muc. Ermolae
27 Muc. Pantelimon
28 1 S. Prohor, Nicanor
291 Muc. Calinic
S. Sila, Silvan
31 Sf. Eudochim

261

zile

22 Julie ziua A.
Principesa Maria

'=

~ ~I\ ~!~: ~~~:
O

.

31

Sărbători naţlonale-

CALENDARUL

I

I Cuptor

9

I

Rostul treburilor

Se seceră grânele.
11 Se începe trierul. Se
I face fânul. Se cară la
I gireadă holdele de pe
i câmp ca să nu le a
! puce ploile. Albinele
se cercetează, să nu
facă căselniţi. Viile se
pot stropi în potriva
I manei. Li se poale da
. o sapă . Se culege cea
1 pa şi usturoiul puse
1 de
vreme. Se culege
inul şi cânepa. Se to
peşte cânepa şi inul
I Se meliţă când nu-i de
I lucru. Se cară ta gi
rezi ori în stoguri, re
I coltele de pe câmp.

li

I

* ~x

- Nu ceea ce int1d
în gură spurca pe om
ci ceea ce esd di!l gura
lui.

- Cdnd te apuci de treabd, ţine-te de ea.
-- Nu incepe multe, ca nu sfdrşeşti nici una.
-- De clft multe şi rele, mai bine una şi bund.
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SOARELE
I.-Răs.

4,53 , 15 . -Răs. 5,14
Apune 7,36
Apune 7,' 8

CALENDARUL

1.,

i===;===:=========,==

M

Gustar
31 zile

Sărbători naţionale

5 Aug. Naşterea A. S. R.
Principele Nicolae.
' I I Aug. Naşterea A. s.
R. Principele Ferdinand.
30 Aug. Luarea Gri v iţei
De ţinut minte
18 Aug, 1601 Moartea
lui Mihai Viteazul
~o Aug. 1877 Căderea

1

I Scoaterea sf. Cruci
moaşt. sf. Ştefan
V
3 Cuv. lsachie
S
4j Sf. 7 tineri din Ffes
D 5'j Muc. Eusignie
L
6 tt Schimbarea la fată
M 7j Muc. Domeţ ie
M 81Sf. Emilian
Griviţei.
1
J
91 Ap. Matia
,
R I I t h 'I
V I Oi Muc. Laurenjiu
1· 1
01 u re llfl or
S 11 Muc. Euplu
I
Se ară pentru grâul
D 1211
· Muc. Fotie
.! de loamnă. De pe la
L 131Cuv. Maxim
!i St\ntă-Măria-cea-mare,
M 14 Prof. Michea
11 se
începe sămănatul
M 15 1 tt Adormirea Maicei Domnului grâului de toamnă. El
J 16: Muc. Diomid
1 trebue ales ca să nu
1 facă tăciune.
V 171Muc. Miron .
De este
S l8i Muc. Fior. ş1 Lavru
vreme prielnică rapiţei.
D 191 Muc. Andrei
se seamănă şi ea. Se
L 20; Prof. Samuil
coseşte otava. Se trieră
M 21 1 Ap. Tadeu
ori-ce. Se culeg unele
M ?.~ Muc. Agatonic
roade. Se culeg şi se
J 23 Muc. Lupu
; bat fa~?lel~. ;;e culeg
V 24 Muc. Eutichie
I haldan11 ş1 canepa de
S 25 Ad. moaşt. sf. Bartolom. , toamnă. Se cercetează
D :.!6i Muc. Adrian
I st~pii; cei slabi şi de
L 27 i Cuv. Pimen
prisos se vănd. Se seM 28 j Cuv. Moise
J ceră ovăsul. Dacă nu-i
M 29 · tt Tăierea cap. sf. Ioan
de. lucru se cară guJ 30 1 Sf. Alexandru
JI n0tu pe ogoare. Se cuv
lncunj. sf. Fecioare
, leg merele mai de vrei me.
- ln casa iii care este illţelegere, şi cele ce nu sunt,
prisosesc.
- ln nddejdea slugei, dai de fundul pungei.

J

2 Ad.

I

I

I

311

;.,_--~~~~~~~~~~
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:'I 1. - Răs. 5.43 115. - Răs- 6,05
I Apune 6,30
Apune 5,57

I

CALENDARUL

/!

~==T
· ==o;==•= = = = =-====

S

11' ţ Cuv. Simion

D

21 Muc. Mamant

I

L
M
M

3i Muc. Antim
4ll Muc. Vavila
S Prof. Zaharia
J Ol Minunea Arh. Mihail
V
71 Mur.. Zozont
S 8I: -t-t Hasterea Maicei Domnului
D
9 t Păr. [oachim şi Ana
L
S. . Minodora
M 11 Cuv. Teodora
M 121 Muc. Antonom
J 131 Muc. Corneliu

101

v I 4 tt

S
D
L
M
M

J

V
S
D

L
M
M
J
V
S

lnăltarea

sfintei Cruci

15 Muc. Nichita
16 Muc. Eufimia
17 , Muc. Agapie
181Cuv. Eurnenie
19 . Muc. Trofin
20 Muc. Eustaţie
Muc. Codrat
22 Muc. Foca
23 / -j- Zămisl. sf. (qn
24 Muc. Tecla
25 Cuv. Eufrosina
26 t Ap. ev. Ion
271Mtic. Calistrat
28 / Cuv. Hariton
29 / Cuv. Chiriac
301 Muc. Grigoric

211

11

Răpciune
30 zile

S:irbătoa·i naţionale
30 Sept. Naşterea A. S. R.
Principesa Elisabeta

.

Rostul treburilor
Se samănă grâu şi
secară de toamnă. Se
trieră. Se culeg poamele şi se usucă. Se
incepe culesul viilor pe
la sfârşitul !unei. Se
culege popuşoiul. Se
fact: arătura de toamnă.
Se rânduesc stupii. Se strâng seminte
de pomi. Se meliţă cânepa şi inul. Se cară
gunoi.
-

Vorbele cele rele

strică dolinele cele bune.

- Crede şi te vei
mdntui,
i
Dumnezeu nu bate

!
'I

--

cu ciomagul.
- Biserica e în iniI ma omului.
I - Cine nu strdnge
· la tinereţe, n'are ce mdtL·
D
ca la batraneţe.
- Casa omului e şi
i
1
. iad şi rai.
Ale Domnului sunt toate: şi cerul şi pamdntill şi
plinirea lui.
- Nu se caută casa frumosulw, ci a vrednicului.
1

I
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S O A R EL E
jJ nf h • lI 1.-Răs.
6,80115.-Răs. 6,54 Brum~el
u[ omune I Apune 5,22
31 zile
Apune 4,53

li
11

_

__ ·--· .

~I

i Sărbăto1·l 11aţlo11ale

CALENDARU L
i==;====o=======-=-~= ==== j

---

I

l 1 Ap. Anania
Ciprian
31 Muc. Dionisie
J 41 Muc. lroftei
5 Muc. Haritina
V
6, Ap. Toma
S
D 7, Muc. Serghie
L 8 Cuv. Pelaghia
M 9: Ap. Iacob
M 1o'. Mue. Eulampie
J li · Apost. Filip
V 12, l\l uc. Terah
S 13; Muc. Carp
L

M
M

o

2j Muc.

I .J ·

tt

3 Oct. naşterea A. S. H.
Carol
·. 10 Oct. naşterea A. S. R.
1 Principesa Maria.

. Principele
J

!

I

CDYioasa Paraschiva

L 15 Muc. Lucian
M 16 Muc. Longin
M 17 Prof. Osia
J I 8I Ap. şi Ev. Luca
V 19 Prof. !oii
S 20J Muc. Artenie
D 21 Cuv. ltarion
L 22 Păr. Avere bre
M 23 Ap. Iacob
M 24 Muc. Areta
J 25 Muc. Marcian
Sf. Dimilril
V 26
S 27 Muc. Nestor
D 28 Muc. Terentie
L 29 Muc. Anastasia
M 30 Muc. Zenobie
M 31 Ap. Stachie

tt

Rostul treburilor
Se culeg viile şi se
desfac de pe haragi.
~e scot cartofii. Se fac
arături adânci. Se dau
berbecii în oi. Se scot
morcovii şi sfeclele. Se
tae varza şi se pune
la murat. Se cară gunoi. Se aduc lemne
pentru iarnă. Se pun
seminţe de nuc, prun,
cireş, perje, vişine, zarzare şi altele în pă
mânt. Se fac adăpos
turi pentru vite. Se cară gunoi. Se aduc lemne.
- Mai bine să fii
stdpdn mic, decdt slugd
mare.
-Calul bun se vinde
din grajdu.
- Te tocmeşte duşmdneste şi pldteşte o·
meneşte.

-Dacd-i uge, se'nţelege.
-O vorbd bdtrdneascd gliisueşle aşa: «Munca cdlld ţi-o
cauţi blize şi Dumnezeu e cu tine>
-1,egea-i sfdntd; cine~o calcd pdcdtueşte.

--'---- ------- --:1
1
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SOARELE

i. -

Răs. 1,2s 115.-Răs. 1.~ Brumar

Apune 4,23

CALENDARUL
I S. Cosma

şi

Damian

2 Mur. Achindin

3
4
5
6
7

13

Mur. Achepsima
Cuv. Ioanachie
Muc. Galaction
Păr. Pavel
Muc. leron şi Lazăr

8 tt Arh. Mihail

şi

Apune 4,07

30

zile

1· Sărbători naţionale
3 Noembrie, Căsătoria
I; MM. LL Regele şi Regina.
I 28 Noembrie. Luarea
Plevnei.
De ţinut minte

1

28 Noembrie 1877. Căderea Plevnei.

Rostul treburilor

Oavril

Muc. Onisifor
!
Apost. Olimp.
Se pune varză la
Muc. Mina
murat şi porcii la inPăr. Ion şi Nil.
grăşat pentrn Crăciun.
t Sf. Ion Gură de aur ~e sapă în grădină. Se
M 14 Apos. Filip
pune gunoi la rădăJ 151 Muc. Gurie
dna pomilor. Se fac
V 16 Ap. şi Ev. Matei
gropi pentru pomi. Se
S 1711 Sf. Grigore
săde~c pomi. Se cară
D 18. Muc. Platon
\ gunoi. Se c&ră lemne.
L 19'. Prof. Avdiu
fac ~dăposturi la
1
M :20 Păr. Produ
1\ vite. Se 1~groapă via.
M 21 : i·t Intrarea laicei Domn. ID Bis. Cel ce ştie. carte •. ce.I 22, Ap. Filimon
teşte lucruri ~olos1toaV 23 ; Păr. Amfilohie
re, nopţile fitnd mari,
s 24! Muc. Clement
mm
D 25 ' Muc. Ecaterina
1
L 26! Cuv. Atipie
,.
-De n'ai treabd,fdM 27! Muc. Iacob
. te martor; de ai bani
M 28: Cuv. Ştefan
i mulţi, fd-te chizaş.
J 129; Muc. Paramon
-Cine nu se ţilte
V 30 t Ap. Andrei
! de nici o lege, e ca un
li cdne.
~........~~~~~~~~~~·
--ln ţara unde se ca/cd legile şi bunele orandueli, domneşte stri1mbatatea şi fard-de-legile.
--Schil/lbarea domnilor, bucuria nebunilor.
V
S
D
L
M

9
IO
11
I~
13

s:

I
I

li
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CALENDARUL REVISTEI
S O A R E L E
I.-Răs. 8,08 i 15.- Răs. 8 17
Apune 4,CO ; Apune .i;o5
!j
i!

li

~1
s

D
L
M
M

J
V
S

O
L
M
M
J
V
S

D
L
M
M

J

V

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

CALENDARU L

Prof. Naum
2 Prof. Av;1cum
3 Prof. Sofonia
41I ~uc. Va~va;a

5 T Cuv. Sava

61 i·i· Sf. Nicolae

J

1

-----1
--·Andrea
31 zile

I

Să1·bătol"l uaţlonnle
16 Dec. naşterea M. S.
Regina Elisabeta
27 Dec. naşterea A. S.
R. Principesa Mărioară
28 Dec. Căsătoria AA.
L~. ţlR. Principii moşte 
nitori.

I
II De ţinut minte
11 Dec. 1861, Turcii resuunirea
Il cunosc
Cuza ca
pe
rori

7i Sf. Ambrozie
8/ Păr. Patapie
9: Zămisl. Sf. Ana
I OJ Muc. Mina
11 ! Cuv. Daniel
I 2i Sf. Spiridon
13 1 Muc. Axintie
14 : Muc. Tirs
15 1 Muc. Elefterie
16 Prof. Ageu
17 Prof. Daniel
18 Muc. Sevastian şi Zoe
19 Muc. Bonifaciu
20 Muc. lgnatie
21 Muc. Iuliana
22 Muc. Anastasia
231 Sf. 1O Mucenici
241 Muc, Eugenia
25 H Naşterea Domnului
26j t·r Soborul născătoarei de O-zeu
27 H Sf. Ştefan
28 Sf. 40.000 prunci arşi
29 Sf. 14 mii de mucenici
30 Muc. Anisia
31 Cuv. Metania

II

ţărilor

Vodă

şi

Domn.
31 Decemb. 1889 moare
Ion Creangă povestitorul
nostru neîntrecut.

Rostul treburilor
îngrijeşte de vite.
Se lucră la uneltele
pentru vară. Se răs
colesc căr~i folositoare.
Se fac şezători cinstite.
Se tae porcul de Cră
ciun. Facem răfueala
şfârşitului de an pentru venituri şi cheltueli. Dacă-i vreme caldă, se tae cracii uscaţi de la pomi.

Se

EJ r1

-Cdt (i-e pătura, atdta te întinde.
cdnd e
-Spărtura
mied, trebue cdrpitd.
---Picătură cu picătură, se face lacul.
-Anevoe se cdştigd şi lesne se cheltueşte.
-Strdngt bani albi pentru zile negre.

------
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SONET
Nădejde,

sfAnt isvor de fericire,
Tu legi ce-a fost cu ce va fi odată,
Tu eşti limanul celora ce'noată
ln val-vârtejul zămislit de fire!..
https://biblioteca-digitala.ro
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Cei vechi s'ar fi trudit o viafă toati,
lntrebători şi fără nici o ştire,
Şi lumea lor,-un cAmp ele cimitire
Ne-ar fi l.. Nădejde binecuv8.ntată !...
Noi cei de astăzi mergem inainte
ne cunoaştem căile spre zarea
Ce stă să'nchidă plaiurile sfinte:
Şi

Sus, Domnul Dumnezeu ce dă chemarea,
)os, Drept-ascultătorul de Părinte ...
Duşmanii spun: - Un vis I Noi: -lntruparea /...

P. Arminden

DOlnE ŞI STftlGi\TUftl DIN /\RDE/\L
DATE LA IVEALA DE

Dr. loao Urban Jarnlk si Aodreiu Bârseanu
EDIŢIUNEA

ACADEMll!I ROMANE

18815

Aşa i-este titlul cărţii care văzu lumina zilei tocmai în anul când am putut serba iubileul de 10 ani, de când pentru
cea dintâiu oară am început a mă îndeletnici cu studiul limbei române. Când acum un an în Calendarul acesta scrisesem un fel de spovedanie sub titlul <Căinţă târzie,, am amintit prin câteva cuvinte şi de lucrarea aceasta; ăst-an am
de gând să povestesc mai pe larg cum colecfiunea s'a alcă
tuit. O fac c11 atlÎt mai bucuros, fiind-că la sfârşitul Iunei Iui
August, după o pausă de 32 de ani, cu prilejul iubileului de
50 ani al <Astrei> am văzut din nou pe acela al căruia este
meritul că aceste cântece s'au adunat şi s'au tipărit.
$'apoi mai este o împrejurare care mă face sa mă gândesc
tocmai la lucrul acesta: pasă-mi-te în vara trecută tustrei,
cari am luat parte la lucrare, eram pentru cea d'intâiu oară
la olaltâ. ~e ştie că iubitul meu fost şcolar şi mai târziu co-
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laborator Bârseanu, trebuia să se afle acolo ca în însuşirea
sa de vice-president al •Asociaţittnei pentru literatura şi cultura poporului român, (Astrei), să conducă în locul presidentului decedat adunarea iubilară de 50 ani, care 1-a şi ales, bizuindu-se pe vrednicia lui de pân' acuma, de president
al Asociatiunei.
Vreau SL'·mă spovedesc şi de astă dată. Cu mare bucurie
am petrecut în luna lui August de ăst an, cinci zile în micul dară simpaticul orăşel ardelenesc Blaj, de care sunt legate pentru mine nişte aduceri aminte din cele mai rlacute.
Şi cum s'ar putea să iie altfd ? Doară aici cu 35 ani mai
înainte am venit, arzând de sete să învăţ, intru cât aceasta
este cu putinţă unui străin, limba urmaşilor lui Traian. Aici
am avut fericirea să fac cunoştinţă venerabilului Nestor al
iilologiei române, canonic Timotciu Cipariu : aici gustam plă
cerea să petrec ceasuri fericite în societatea vrednicului rector al gimnaziului de atunci, părintescul meu părinte şi ocrotitor, Ioan M. Moldovan; şi .lfOi tot de aici am plecat în ţara
mea unde am plişit cu logodnica mea înaintea altarului ca
să ne unim pentru viaf.1.
ln asemenea împrejurări ori-şi-cine h;i poate închipui care
mi-emu gândurile când, acum un an aliasem din jurnale,
c' Asociatiunea din care mă mândresc cLl fac parte ca membru de onoare al său şi eu, are să-şi fie adunarea s:t iubilară tqcmai în Blaj. Chiar atunci, mi se ivia în minte-mi gândul, cât
de bine ar fi dac'aşi putea să mă răped şi eu ca după vorba sf. ~cripturi să mă veselesc cu cei veseli. Luând însă în
socoteai.ii, câtă vreme are să mai treacă şi câte se pot întâmpla în răst;mpul unui an, mă feream cu de-asilă să fău·
resc nişte planuri cari poate nu se vor pune în lucrare.
Şi într'adevăr: cu cât se apropia ziua mult dorită, cu atât mi se părea mai puţin probabil că voiu putea să merg şi
mă gândeam cum să fac, cum să dreg, să înjghcb o scrisoare
de felicitare bine nimerită, pe care s'o trimet adunării împreună cu părerea mea de rău că nu mi-e dat să ieau parte.
Când tată cu vre-o două săptămâni mai înainte, intr'o frumoasă dimineaţă, mă pomenesc din chiar senin cu o invitare
afară din cale de cordială din partea iubitului meu prieten
şi colaborator, vicepresidentul valoros al Asociaţiunei, d. Aodreiu Bârseanu. O-sa a ştiut să afle nişte cuvinte atât de gingaşe şi ademenitoare, cari trebue să fi atins o coard4 taiC:i.1cnd:i.rul revistei „lon Cre:angA„ pe 19l:z
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nică a 1mmei mele, aşa încât toate îndoielile mele s'au spulberat, toate piedicile, fie adevărate, fie închipuite, au dispă
rut întocmai cum dispare ceaţa înaintea soarelui striUucitor
şi ramăsăiu numai cu gândul că ori-şi-cum trebue să viu.
Şi ca învingerea să fie deplină, iată că vine şi venerabilul
domn preposit al capitolului, îmbiindu-mi-se tot aşa de graţios ca în anii 1876 şi 1879 cu ccorteluh şi atunci cine s'ar
fi putut împotrivi ?
Cele spuse până acum le am rostit în ziua de 16 August
st. v. la masa Mitropolitului gr. cat. Victor Mihali ca introducere la un toast, în care am ridicat paharul meu la cunoscuta ospitalitate românească. fie-mi iertat să mai adaog
şi i:âteva cuvinte următoare, îutocmni aşa cum le spusesem :
«lată-mă deci în mijlocul D-lorvoastre cu 35 ani mai înaintat în vârstă, cu puterile trupeşti şi sufleteşti slăbite, dară
par'că întinerit prin contact cu D-levoastre, prin aceste câteva momente petrecute în oraşul acesta, n~chiu focar al unei
culturi curat române.
Vă rog să primiţi urările mele de bine cele mai călduroase
nu numai pentru sporul acestei adunări iubilare şi pentru activitatea rodnică de aci înainte a Asociaţiunei, ci şi pentru
înaintarea şi propăşirea a toată obştea românească.
Vă trăiască limba română cea frumoasă, dulce şi armonioasă (cum zice poetul), mlădioasă şi măduvoasă, plină de
vlagă şi de tărie, această unealtă minunată, în care poporul
ştie să îmbrace născocirile de tot felul ale mintii sale agere
şi înţelepte.

Nu e nici o mirare dacă limba strămoşească a D-lorvoastre,
cu aveste însuşiri ale sale, de la întâiul moment ne căzu
tronc Ia inimă, atât mie cât şi fiului meu cel mai mare, care neputând sa vie, m'a rugat să va tălmăcesc şi urarile sale
de bine>.
Şi nu numai atâta. Văzând că osteneala călătoriei, şi încă
în toiul verii, nu mi-a stricat în mod vădit sănătăfei, ·m'am
lăsat îndemnat să mă repezesc cu şase săptămâni mai târziu în fosta capitală a Principatului moldovenesc, să iau parte ca delegat al Universităţei boeme din Praga, la iubileul
de 50 ani al U niversităţei din laşi.
Văzând semne de simpatie şi de dragoste cu cari am fost
întâmpinat în aceste două călăterii de toti cu care mă întâlniam, mă felicitez de hotărirea care o luasem să ieau parte, căci sunt sigur că în cas contrar aş avea prilejul să scriu
https://biblioteca-digitala.ro
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un al doilea articol tot sub titlul cCăinţă târzie>. Şi
toate momentele plăcute de care avui parte în aceste două
călătorii, la datoresc iubitului meu Bârseanu, căci fără scrisoarea sa nu mă duceam la Blaj şi nu mai puţin la laşi.
După introducerea aceasta c a m
lungă, am să desluşesc, cum de m'am
făcut dacă nu editor, cel puţin un cop
editor de nişte cântece poporane române.
Când la începutul
anul 1875, în vremea petrecerei mele la Paris, la sfatul dascălului meu
de limbă română,
d-lui Const. Georgian, am tocmit să
mi se trimită volumul de poezii po·
pulare al lui Ale- xandri, un gând se
încuibase în minte-mi : Să ajung şi
eu ca odată în viata mea să pot da
la iveală nişte lucruri aşa de drăgăSotll Andrelu Bârseanu
laşo cum mi se păreau cele publicate de Alexandri. Şi atunci nici nu visam
că mă aflam aproape de tot de împlinirea dorinţei aceste:
pasă-mi-te în vara aceluiaş an, înfiinţându-se universitatea
din Cernăuţi şi neavând pe nici unu care s'ar fi potrivit pentru limbile romanice, profesorul de limba sanscrită la UniTersitatea din Viena Frederic MUiier, auzind de la mine c'am
început a mă îndeletnici şi cu :;tudiul limbei române, iacă-i
vine gândul că postul acesta s'ar potrivi rentru mine. Se
pricepe că, n~avt'lnd până atunci nici o lucrare tipllritA, nu
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puteam să mă fac numai decât profesor, ci era vorbă să fiu numit
docent, căruia i s'ar da o remuneraţiune ca să ean din ce trAi.
Auzind aceasta, bucuria mea era mare, Şi cum să nu, cAci
mă vedeam apropiindu-mă cu o iuţ~ală uimitoare de ţinta
mea visata. Atâta ştieam şi eu : cu todle ca Universitatea
din Cernaufi era să aib4 limba germană ca limbă de propunere a sa, mă puteam bizui că inv.tţând în câţiva ani, intru
cât a.ceasta este cu putlată unui străin, limba poporului român din Bucovina, aş fi câştigat încreder<!a persoanelor din
popor într'atât, ca ele să-mi fac! parte de phlsmuirile de toate felurile ale minţii sale, aşa încât din materialul adunat
a~ fi putut alcatui coşcogea-mi-te volume, provăzute cu glosare, observaţii, variante ş. a.
Cum s'a întâmplat de mi s'a nimicit împlinirea ace5lui vis
frumos, despre aceasta nu pot să mă întind aici, O pot trece cu vederea cu atât mai mult, fiindcă am avut prilejul să
vorbesc aiure despre lrMba, b. o. iu h1cra!ea mea autobiografică, tipilrită în 1909 în Convorbirile Literare cDrumul pe
care am mers, (pag. 26-28 diR separat). Ori-şi-cine poate
să-şi închipuiască duioşia cu care, întorcându-mă de la serbările iubiliare ale Universităţei din laşi şi oprindu-mă vreme de
câteva ceasuri în Cernăuţi, am umblat prin oraşul· care cu
36 ;ini mai înainte era p'aci să devie, poale pentru viaf4, adăpostul mieu şi a familiei mele, pe care tocm:ii atunci aveam de gând să mi-o itltemeesc.
La ce îns4 să-mi amintesc nişte iu.cruri cari nu se mai pot
schimba, la ce în cunoscutul mieu optimism să no mA mlngâiu cu gâadul că cine 4tie ce putea să mi se fi întâmplat
atât de departe de tara mea şi de ai miei? Mal bine s4 mă
transport cu gândul in vara aaul11i 1876 când, primind un
mic ajutor din partea ministerului de instrucţiune din Viena,.
mi s'a mijlocit astfol să petrec vre-o şase săptămâni în oraşu4 in care trăia atunci specialistul în ceia ce priveşte filologia română, mai cu seamă cea veche, Timoteiu Cipariu.
Zile întregi ceteam cu b!gare de samă texturi vechi dio·
Analtctele lui Cipariu, scoteam d':n nu mai ştiu ce istorii
ale literaturei române fel de fel de nume de se riit lri din
toate categoriile, răsfoiaan, (Hndu-ma de povaţa bătrânului
Horaliu zi .şi noapte, cărli scrise Îfltr'o limbă, cea română.,
care atâta. îmi plăcd, in cât nu ştiu dacA in viaţa mea am
lucrat ceva cu o rivnă atât de mare
Hărnicia mea în a.ceastă privinţă avu însă pentru mine
nişte urmări neplăcute şi iată cari: Eu mergând la Blaj, riăhttps://biblioteca-digitala.ro
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dâjduiam c'o să mă întorc de acolo cu traista plină plinude basme, snoave, cântece de toate felurile, proverbe, locutiuni poporene, când iată s'a apropiat ziua plecării şi toate
planurile mele indrăsneţe iacă-le făcute balt4 1 Este deci lucru lesne de priceput că intr'o zi m'am plâns de acest resultat slab al petrecerii mele la Blaj părintescului meu prieten Ioan M. Moldovan.
Şi iată ce-mi spune 0-:;a? Ci-că el ca profesor şi mai apoi
rector al gimnaziului din Blaj ar fi fost îndemnat pe
şcolarii săi ca petrecând vacan~ele de vară a ai săi, să adune toate din productele musei poporane române, în deosebi doine şi strigături, să le transcrie în nişte caete pe cari
să i le pr~dea lui şi că el atunci va îngriji să se aleag4 ceva de texturile adunate.
Se vede că d-sa a ştiut să-i indemne cât se poate de bine, căci în scurtă vreme se făcu stăpân peste o sumedenie
de caete. Acum ce să facă cu ele, cine să le scoată la iveală ? Lucru firesc c!\ d-sa înainte de toate s'a gândit la Academia Română, sau mai bine la Societatea Academică, care
numai în 1tnul I 8i9 s'a prefăcut în Academia Română de acum. Aici însă deopurte nu aveau încă priceperea pent„u asemenea producte pe C'are o au cei de acum din Academie,
$'apoi să spun drept, halul în care se înfăţişau aceste texturi,
nu era tocmai ademenitor : era material br'ut, care trebuia inai nte de toate prelucrat, căci numai atunci se putea vedea dacă
~ste vrednic să vază lumina zilei ori ba.
Nu mi se părea deci lucru de mirare, aflând că i s'a înapoiat materialul, adăogându-se că n'are nici o însemnătate.
Atunci s'a aflat CÎ·Că un prieten al lui Moldovan, care l'a
cerut să i-l trimeată, vrând să se uite la el şi dac'ar fi ceva
de valoare, să-l şi publice.
Auzind aceste, iarăşi m'am desnă:făjduit : de ce n 'am parte eu să pot studia şi prelucra textele adunate ca apoi să
înjgheb o mică colectiune drăgălaşă ca o aducere aminte de
petrecerea mea în Ardeal? MA pn3eiu deci lângă d. Moldovan rugându-l ca în caz; că prieteautui său din orice motiv
nu-i vine să se îndeletnicească cn 1exturile, să binevoiască a
mi le încredinfa mie, care mă leg să le studiez cât se poate
de bine, pregătindu-le pentru Upar.
Şi spre marea bucurie a mea nu trecu otultă vreme de atunci şi iacă intr'o frumoasă dimineaţă mă pomenesc că mi
se trimete sumedenia aceas"ta de texte. Vedeam şi eu fadatA
ţă
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că sunt multe cunoscute de aiurea, o p,arte fabricate chiar
de şcolarii însă-şi, pe lângă aceste însă erau şi alte, afară
din cale preţioase.
O parte din ele am şi dus-o cu mine, când în primăvara
anului 1879 am mers la Bucureşti unde am pdrecut două
luni de zile. lntorcându-mă de acolo am făcut cunoştinţă de
mai aprooape cu unul din şcolarii mei, Andrei Bârseanu, cu
care în sfârşit, văzând că eu singur cu greu aş isbuti să fac
un lucru de mai Doamne ajută, m'am aliat să facem treaba
împreună. D-sa primind, ne-am pus pe lucru şi prezentând
atunci colecţiunea bine rânduită Academiei Române, am aflat spre marea bucurie a noastră, că colecţiunea noastră
împreună cu un glosar româno-francez făcut de mine s'a primit spre publicare din partea Academiei şi în anul 1885 s'a
şi tipărit.

Şi de
şcoalele

atunci s'a lăţit în publicul român, mai cu samă la
secundare româneşti credinţa că şi numele mieu care îotr'adevăr nu sună a străin la urechile. romane, este al
unui Român neaoş, tot aşa cum este al µresidentului «Astrei> de acum-,lui Andreiu Bârseanu.

D. D-r han U1baa Jarnik
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De vremile'n cari ai s ăvit

Cu faima izbîndelor tale,
Pe veacuri norodu-ţi iubit ;
De-atunci te chemăm ca'ntr'o vrajă,
ln doina cumplitului dor,
In cînturi dP. leagăn, în psalme,
Al crucii ne'nvins luptător.
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Şi dacă vreodată slăbeşte
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Lumina 'ntr'al Putnei altar,
Se 'nnalţă din culmile-albastre
Un vultur măreţ, solitar,
Şi vine, ca'n vifor de lupte,
S'alunge tot cugetul rău:
O cruce plîntată'n văzduhuri
De-asupra mormântului tău.

fi. Tutmanu
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DESPRE OlU\ŞZJL r>J\RLl\D
-

DUf'A FOLCLOR ii] IQl
DEDIC RCERSTA LUCHRHE
RMICEI MELe. O-Hei CLRUDINR ZALUZeSCHI n. l"HOfl!'lflfol.fol. COl"ERN flf-l.fll'lfl

Voesc să tratez un subiect însemnat urmărind numai tradi!iunile poporului şi combinate apoi cu date mitologice.
Un început de felul studiului acestuia am făcut în o;::ul ce
am edat: «Studii în falclor>. 1 E însă un gen nou, care nu
capătă uşor aprobare. Apoi nu vine de la persoane autorizate,
ba nici macar recomandate. Eu nu am nici un naş la spate,
nefiind autorizată de cât de O-zeu. De aceea fără nici un
titlu sau diplome oficiale mă simt în tot dreptul de a aduce
la lumină aceia ce ştiu.
Lucrarea mea sus zisă, in ochii unora nu e de cât o fantesie. Nici eu singură nu aş putea sustinea că e perfectă. A
merge cu sigurantă pe căi neumblate, într'un labirint ca acesta, e greu; trebui să dibui, până să găseşti calea adevă
tă. Oar în total luat, cine va vrea, va in!elege pe câtă baza
reală este lccrată. Spiritul şi mai realist încă care domineasă
ză astă-zi şi care nu se încrede in hrisoave, nu poate
admită că mai există şi alte adevăruri de cât acelea ce stau
scrise în ele. Şi fiind ră hrisoavele noastre ce le avem în
iolelor nu sunt scrise aici în limba slavă, sau în cea greacă,
ori latină, ci în o limbă cu mult mai veche, acea a simboalelor pi:: care nu ori-cine o înţeleg, trebuind adânc să sondăm
ştirele, tragând concluziunile în urmă combinatiunilor ajutate
numai de cugetare, lu::ru ce după unii nu e destul de sigur,
de acea tot ce se şcrie în felul acesta, trebue să treacă în
domeniul fantasiei.
Că de la domeniul acesta tine mitologia de fapt, precum
şi toată folcloristica, e un adevăr ştiut de fie-care şi cine nu
vrea sa se lovească de ea în scrierile de felul acesta, stă
în contrazicere cu spiritul anticitatel ce ni-a precedat. Pe
timpul de copilărie al omenirei fantazia a fost acea care mai
cu putere a lncrat şi a dat inpulsul La toate-pentru aceasta
I Vezi „Studii în folclor",

Bucureşti

1908.
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noi nu suntem cu nimica de vină, doar că suntem în stare
a înţelege şi a r~prn.duce intr'un mod foarte slab, părţi microscopice dintr'un domeniu atât de vast. Iar în o lucrare de
acest gen este imposibil de a nu trage fantasticul în ajutor
spre a scoate concluziuni din el. Aice zace şi fantasticul lucrărilor mele.
ln voi. I al studiului etno-psihologic ce am scris, am fost
aratat o lege a sufletului omenesc şi anume : Când emigrează un popor în o altă tară, el îşi întruchipează pe cât se
poate împrejmuirele, in care a lăcuit. Dragostea de ţara, mamă şi de neam ii dă impulsul ca să le imiteze in calea vieţei, or unde s'ar afla. Respectându-şi unlecesorii, eroii, zeii
şi povestind despre ei, precum şi trăind în moştenitele obiceiuri, el îşi alină dorul care::-! ard.: IR inimă şi care în două, .
trei generatii, se stânge-dar stabilitatea ctlor trecute a ră
mas. Strănepofii trclesc in împrejurările vechi, povestind tradifiunele lui din neam în neam--·până ce amestecându-le cu înprejur<lrile \'i t:fei lor înseşi, nu le mai poţi alege adevăra
tul infeles.
AslfE'I s'a întâmplat cu cântecele şi tradiţiunile noastre. Un
nume ce provine, ti se pare că e a unei persoane trăind în
imprejurărele cunoscute, tot astfd şi cu eroii din balade, sau
cu cântecele şi legendele lui Ştefan, etc., le crezi că sunt
chiar ale lui, nici nu-ti trece prin minte ce potriviri vechi
sunt ajustate re corpul eroului nou, ce mituri adânci stau ascunse sub înfăţişarea lor de toate zile!E'.
Virgil în Aeneida oe spune 1 cum Aenea părăsind Troia şi
debarcând în Creta î~i rezideşte cetatea Pergamos, in amintirea Pergamului din ţara sa. Apoi ajungând în Epiros, unde
debarcase înainte Helenus cu Andromache, rămi\ne uimit de
cele cele ce vede :
„. ccolo'n dumbrdvi intocmai pdrdnd la Sinzois>
far Andro mac he ii spune:
... Şi numitu-s'a ţara Helanus de atuncea.
Cdm:Ju/ Haoru't, ln chipul domniei troianului Chaon.
Troin clddind-o pe culme şi Pergamos iardş clddinda-1.
Vedem însă cazuri c&nd V'eneraţia pentru strămoşi e atât
dt puternieă, că nit se şterge nici după mii de ani.
1

Vezi „Aeneis" traducere de Oh.

Coşbuc, Bucureşti
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~omânii noştri de.scăleriind 4in Ardeal în Moldova sub
Dragoş, ei sunt deplin conştienţi de descălecarea strămoşi
lor lor traiani, căutând în tot drnrnul ca să-şi întruchipeie

pasul acelora, contopindu -l cu al lor. De la descălecarea
noastră au trecut sute de ani şi multe din tradiţiuni s'au
şters; meritosul Marian însă , totuşi ne-a scăpat unele de la
pierzare 1 în care putem vedea cum descălecarea lui Dragoş
consună cu a lui Aenea. ba pe înseşi Yenerea, mama hti, o
putem recunoaşte în unele numiri simbolice, româoisate, ce
au dat locurilor pe unde au trecut.
la opul meu arătasem cum Belgradul, adică Cetatea·Albă
.i

„Tradiţji popor:ane tomlne dr S.

fl. Marian,

Bucureşti
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care în ochii cărturarilor nu e decât o cetate s:avă, i;rin acehişi lege nu este 1e cât Alba-longa romană, cetatea ziditâ
de Aedea la descălecarea sa. ln caz de strămutare analoagă
pe pământurile cucerite şi coloniştii romani au dat de sigur
acelaş nume de Alba unora din cetatile lor, pe care apoi
slavii venind le-au tradus «Belgrad~ în limba lor Astfel au
inămolit ei toate credintele romane. încet astllzi nu mai sunt
de cunoscut, crezându-se că ne vin de la slavi.
Jn Transilvania, alăturea cu numele Alba mai a,·em şi pe
acel de clulia> ceea ce arată învederat pe Alba veche romană din care îşi trăgea familia !uliilor neamul, ridicând aice şi un altar în onoarea Venerei, mamei lui Aenea, stră
moaşa lor. Aice pe munte se ţineau sărbiltor!le asociaţiunei
latine sub patronajul lui Jupiter şi al Venerei, zeiţa legătu
rilor de amiciţie, car! serbări se ţin şi acuma, după cum am
arătat 1 pe muntele cGăina>, precum şi la aşa numitele cNedeie> adică numele slavizat al Venerei, cNedelei numind o
aice sf. Duminică. Pe Venerea ca sf. Dumi11kă o găsim adesea îo folclor 2 fiind se vede astfel înteleasă sub o atribuţiune a ei, poate acea a legăturilor latine, ca patroană a
petrecerilor.
Familia luliilor în Alba se trăgea de la Julus, fiul lui Ascaniu, a c.Aruia seminţie rămase ca preoti în cultul zeiţei acesteia şi al lui Jupiter Veiovis, patronul acelui cult de curatiri sau botezări, drept care şi mari:a Albei Julii e un cerb.
Pe urma aceasta mergând, am arătat cum unde s'au aşe
zat Romanii mai întăi, au căutat locuri cari ar putea să se
ast:mene măcar cât de puţin cu Roma lor cea veche, având
Tibrul aproape. Astfel a fost Buccrestiul, căruia i-au pus nume predestinat pentru bucurie ca şi Roma, ce întors se citea cAmor> 8 avându-şi numirea de Flora şi alte numiri secrete, că să nu le poată strica duşmanii prin farmece.
Un joc de cuvinte se află şi asupra 13ucureştilor, cari, trebue să fi isvorît din vre-o cauză de felul celora de miti sus.
Un alt oraş vechiu pe care ii vedem iar aşezat lângă uo
râu e şi Suceava, având pe marca ei 7 turnura, cari- amintesc cele 7 coline ale Romei, numărul 7 fiind un număr sfâDt
la Romani. Şi Theba avea 7 porţi dar nu după Theba s'au
\'ezl stadii în Folclor, p. 149.
Vezi Datinele şi credinţele poporului român, de Aut. p. ·H6.
s Vezl .Mythologle u. ISimbolik, de Fridrich t..:reuzer V. llJ, brotura. III, Leipzig.
1

2
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luat Românii, sau alte na\iuni, ci desigur şi-au adus numărul
acesta simbolic de acasă. ln Transilvania găsim că Saşii au
dat numele ţării lor de cSiebenbiirgen>, după cele 7 cetaţi
ce au zidit mai intăi1. Numărul 7 simbolizează cele 7 planete
şi ca atare era venerat de toţi în anticitate. Nouă ni e cunoscut din vorbire că numele nemţesc e dat după cei 1
munli ai Transilvaniei. Iar popnrul ne spune :
Cât e Ardealul de mare,
Numai 7 poteci are:
Trei în deal şi patru 'n vale.
Dacă adesa cu numărul 7 pe care ii găsim la noi în folclor şi abuzează. avându-se în gură din deprindere, apoi în
cântecul de mai la vale pe care ii găsim întregit prin o variantă a lui, e desigur la Jocul său:

Le dam apă de pe lunc·ă
Să se facă buni de fugă

Când eram de 7 luni,
furam ceapa din grădini;
Când eram de 7 ani,
Aveam herghelii de cai,

(Jud. Suceavo, Colecli• Tocilescu.

Aşa după cum îl avem aice e un cântec haiducesc în toate zilele, numărul 7 fiind ceva intâmplător; să luăm însă varianta din Transilvania, tot din aceiaş colecţie, unde nu mai
g!lsim numărul 7:
Maică, măiculiţa mea,
Când erai cu mine grea,
Toată lumea te iubia,
Da de când tu m'ai făcut,
Toată lumea te-a urii,
C'ai făcut un pui de lll/•
Şi'n frunze m'ai aruncat,
Ursu-a2 venit, m'a luat
Lapte de ciută mi.a dat.

i'

I

II

iI
!

Când eram de-o zi, de două,
furam cloşca de pe ouă;
Când eram de două luni,
Lăudam caii de buni;
Cănd eram de-un an, de doi,
Luam caii d'inapoi
Şi'n Ţarigrad i-am adus,
Mersei calare,
Mersei pe jos
Şi tot n'am nici un folos.

Ţarigradul a fost într'un timp privit drept a doua Romă a
Românilor. In cântecul de faţă găsim pe tipicul erou tâlhar
contopit cu viata haiducilor noştri. Şi să nu se creadă că
haiducia la români nu a fost practicată şi înconjurată de
veneraţiune, mai ales din motivul originei strămoşilor noştri.
lnsăşi pe Venerea o găsim implicată în cântecele haiduceşti
-dar aceasta în alt studiu--;pentru moment ar putea şi cân!~c_~.!_-~.:._!aţă corespunde:
1

2

Oeschichte des rumanischen Volkes. de N. Iorga. Voi. I.
Adesea găsim pe ursu Martin, drept un animal al lui Mart.
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Frunză

verde salbă moale,
S'a trecut Vinerea mare,

S'a rărit codrul pe poale,
Haiducii cobor la vale.

Cred c4 ii avem bine fixat numArul acesta, pentru a putea conchide din cele ce urmează c4 şi Barladul a fost privit ca o alt4 Romă. ln o colindă ce o am culeasă de lâng4 Cern.foţi, în Roşa, cetim urm4toarele : 1
la tulpina bradului
Este-un divan de-aşezat
Cine naiba I-a lucrat?
ŞaptP n1e.1tel"l din R&rlaă,
Scânduri galbeni, lemn de brad.

Numărul acesta vom vedea ca se repeta şi în alte cântece
asupra Bârladului. Erau aceştia meşteri renumiţi, nu şagă,
ca cei doriţi de Daci, să le vie din Homa.

II
Un alt punct mitologic despre Bârlad, pe c11re îl gasim în
folclor, este mult citatul <Popa Vlad>. ln o variantă a lui
Toma Ali moş 2 găsim că pe când eroul dormea şi visa că
se logodia cc·o fată de crai, sus de peste plai>, •Furul că
venia, murgul a-i fura>. Murgul stranuta, pentru a-l deştep
ta, voinieul însă ii blăst4ma:
Lupul te-ar mânca,
Furul te-ar fura,

Cl ml
Şi

dcştcptaşi
stricaşi.

somnu-mi

Că

eu te.am luat
De cal lăudat,
Din trlrg din Dtlrlcld,
De la Popa· Vlad.

Alimoş acesta care închina vin la calul său şi pe rare
calul ii ingroapA, după ce e omorit de Manea talharul, e
un Bah român şi zeu solar, ce toamna moare. Deci şi aice
avem a face cn o legendă mitologică.
Un fragment din o legendă mitologica e dup! după cum
sA poate vedea din invocaţia ce se face Iii lună şi legenda
următoare: 9

1
2
li

Vezi Materialuri folclorice de Tocilesuc.
Vezi datinele şi credinţele pop. rom. de Aud. Voi. I p. 66 Cernăuţi 190:.1.
Vezi colecţia Tocilescu.
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Luni luminată,
Dl-mi şi mie-o luminiţă,
Că am înserat
Deplrcior de sat.
Cu cânii ml bat,
Numai o căţea 1
Nu ml bătea.
Am doi căişori,
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Viniţi

porumbei
.Nri 111mt de .fm·llt,
Sunt de cumpărat
Di11 Ht1t din Bd1·lrrd
De 111 11011a Vl11d,

Bani am numărat
La raze de lumini
Pe chei de fântână

Un tâ··g f4cut făcut noaptea, nu dll o mărturie tocmai budespre cinstea cumpăriltorului şi mai ales de la Popa
Vlad, pe ctire l'am mai văzut şi dincolo în combinaţie cu
furul. Popa Vlad ca proprietar de cai, seaml\nă a fi Marte
al Romanilor, al c4rui atribut era calul. Apoi ca poporul lui
Marie nu st4tea departe de furi, o ştim bine. Găsim însă o
altă încurcal4. Pe acelaş Popă Vlad ii întâlnim într'un joc
de priveghi din guceava :
Mai multi oameni să pun roată pe scaune, iar un om mai
bun de gurA să face căpitan sau gl!lscari. lea o bul!ăfică de
lemn numit4 cgâscă, cu cari se bat la talpă şi porneşte a
spune următoarele: 2
nă

~~stil. glscll. bllrA.nll,
De ln mine din miull,
E a lui 1>opa l'lad
Din 01·<1,ul Bdrlad,
Care 12 onli. s'o. ouat
Şi penele 1-o.u picnt.

Cine-va din dreapta întreabă:
-Are gâsca ouă t
-Are unul t
ş'o dă în mâna ~tui întăi din st.ânga. Acela rosteşte aceleaşi versuri. Cel ce vree s'o cumpere iar întreabă şi tot aşa
o poartă din mâni în mâni pân' ce ajunge la 12 ou4, iar
dacă unul grese~te a întreba sau a răspunde cum se cuvine,
capăt4 12 gâşte la talpă, fără să numere, iar cel ce greşeşte
şi nu d4 12, capătă şi el 12.
Cea ce vine mai departe e şi mai interesant din pu11ct de
\•edere literar, dar mai înt4i trebue se ne raport4m la alt
joc de priveghi. cm4rul> spre a-i înţelege sensul.
Se pun in mijlocul casei două laiţe iar pe ele se aşează flecăi, fa(A în faf4, epoi fie-care din aceştia trebui s4
1 Cânele era atribut al !unei.
;; Vezi „Inmormântarea la Români" de S. fi. Marian.
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spue câte o minciună. In mijloc se pune un vas cu mere; şi
care spune minciuna cea mai mare, capiltă împreună cu tovarăşii săi cari i-au ajutat, câte un măr.
Mărul de uice are rolul de premii ce să da la întrecerile
din anticitate. Apolo zeul muzelor era representat cu un măr
în mână şi cu cunună de laur pe cap, care cunună de asememenea se dădea la întrecerile de poezie şi muzică.
Deci şi în minciunele de faţă noi avem o întrecere intelectuală, resplătită cu un măr. Merele aruncate de Venerea
la întrecerea, în alergare a Alalantei cu Hipomenus, sau mă
rul dat de Paris Venerei ca premiu de frurnuseţă, vedem că
au acelaş caracter.
Deci rolul mărului de mai sus este emularea fantaziei
spre creaţiuni literare, cum este acea a rninciunelor, şi pe
care şi în jocul cu gâsca o putem constata, .unde mai departe găsim următoarele:
Ba nu.i adevărat !
Asta gâscă nu-i a lui Popa Vlad
Din orşul Bârlad,
Asta gâscă-i din Bacău
stăpânul ei snnt eu,
s'a ouat câte un ou,
a avut 12 ouă
am pus-o la clocit
[ am scos 12 bobocei
e-a dragul să ca\i la ei,
Si după ce mi-a scos,
Am luat bobocii în poală

~

SI în ghiare a luat
uâscuşoara cea bătrână
Ce i.a fost la îndămână
Si mie de treabă bună.
Da mie nu mi-e de gâscă,
Cum mi·i de pene,
Că făceam din ele
82 care de nuele
Si îngrădiam Ieşii
Să nu intre plăeşii.
lngrădiam Burdujenii,
Să nu intre armenii.

gâsca subsuoară

lngrădeam Şeptelicii
Să nu intre calicir.

-am dus-o până la moară
-am dus-o pe un tapşan
moară la Rotopan,
Ş'am lăsat-o acolo,
Ş'a venit un vultur sur,
Nu s'apuce un boboc, doi,
Si să fugă într'un fundai;
Dar el măre-a apucat

Dar nu mi-i de pene,
Cum mi·i de piele,
Că o dam la dubalari
i făceam 12 saftiele
'o dădeam la ciobotar
ă facă papuci din ele,

l

Şi tot astfel merge înainte legând minciunele una de alta.
Lebăda era paserea lui Apolon. De la Hiperborei când venia primăvara, erau înhămate la carul său lebede. ln o po-

veste despre lebădă ce am cules-o în Bucovina şi se află tipărită în Datlnele 1 se poate vedea cum un tânăr cu aripile
acestei paseri l~gat~ la spate, este în stare a sustinea lupta
1

Vezi p. 1027, Datenile

şi credinţele

etc.
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de împărat, ră adecă : să-i gâcească gândul. Deci
o întrecere cu o amazoană ca Alalante. lar în basmele lui lspirescu găsim că prin ajutorul dafinului, care era
cununa de pe cap a lui Apolon, este un tânăr în stare de a
urmări pe fata ce rupea papucii. Aşa dar suntem deplin cla-

cu o

fată

iarăşi

rificaţi.

Dacă intrăm mai afund în mitologie, găsim că lebăda 2ra
montura lui Brama, care la Indieni fllcca trinitatea alăturea
cu Vişnu conservatorul şi Siva exterminatorul, Brama fiiad
creatorul. El este acela care scrie şi Vedete, dând legi religioase lumei. Deci nu degeaba poporul nostru vede în con- ·
stelaţia lebedei de pe cer <Crucea> dupll cum ni se şi prezintă ea noull creştinilor la vedere. Deci cultul străvechi indic a lui Brama ea trece după părerea noastră, de la Traci
în cultul lui Apolon, zeul muzelor, carele ştiu că în cultul
său a avut un botez sau stropirea cu laur, iar de aicea poate că noi am primit-o transformată în gâscă, Prin lebăda aceasta vedem cum crucea e c!e strâns legata cu ideile religioase păgâne.
Toace acestea sunt limpezi. Jncurcala ne-o face cPopa
Vlad> care \'edem că se identifică atât cu Marte, a căruia
atribut era calul, cât şi cu Apolo purtat şi el de cai lăudaţi
-dar ca zău al soarelui şi prin urmare al luminei zilei, el
n'Are ce căuta la lumina lunei noaptea. Iar că Popa Vlad e
şi Apolo, îl recunoaştem bine ca proprietar al gâştei. Deci
ce se întâmplă ? Apolo aice e trecut nu de la Greci direct la
noi, ci şi prin Romani, la cari el este identificat cu Marte,
fiind acesta la ei şi un zeu solar, nu numai al războiului, ca
la Greci.
O dovadă intru părerea aceasta gllsim şi în urmlltoarele :
Gâsca la poporul nostru e adesea pusă în antiteză cu calul.
Astfel avem proverbul: cNu strica orzul pe gâşte> adică
hrana calului. Sau credinţa că dacă primăvara se nasc mai
întâi mânzii. nu vor fi boboci şi vice-versa.
Dar aceasta nu are a face cu Martie, mi se va zice. Gâsca însă era paserea Junonei, mama lui Marte cu care îşi
avea ea la un Joc, cam de regulă, sărbătorile şi mai ales acelei din Mart. E deci foarte naturală şi o amestecare de
atribute. La catolici este obiceiul de a se mânca toamna de
csf. Martin> gâ$te fripte ; adică la Ne mii-dar ei religiunea
ş'o trag din Italia. Iar în Italia se spune că de sf. Mertin
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trebue numai de cât s4 fi~ vreme bun4 ca s4 pasca caii lui
sj. Martin.
Vedem dar cum legl!ndele pagâne sunt asociate sfinţilor
creştini, prin asem4narea de nume, etc. Deci primavara luno şi Jupiter stau al4turea, toitmna ins4 când la ~omînl se
sacrifica calul lui Marte, azi ne mai fiind acest obiceiu în uz,
se sacrifică gâsca in locul lui. De altfel sacrificarea gâştei
pe un raport al naturei fisice nu poate fi bazat, ca de exemplu al calului ce simbolizeaz4 soarele, sacrificându-l atuncea
când soarele moare. Gâsca din contra ca uil simbol al apei
şi a·l ernei sau al Junei, trebue în arest timp crufată, sensul fiind ca primavara să o tai. Deci gâsca din zitele noastre din colegialitate, plateşfe birul pentru cal
O altă legendă ce se leagă de târgul Hiirlad e şi aceasta (Tocilescu).
frunză

lemn uscat,
Prin tîrg, prin ::3ârlad,
Primblă m1 se primblă
Două tinerele,

Două cumnăţele
grasă,
Grasă şi frumoasă,
Alta mai slăbuţă,
Dar şi mai drăguţă,

Una-mi este

Ele se plimba,
Or mi se certa,
Că una zicea:
SUTat~ surată,
Dacă mi eşti cumnată,
Dece 'mi eşti duşmancă,
De ce 'mi eşti tirană?

Eu îţi sunt cumnat!,
Dar nu sunt tirană,
Si nu sunt duşmană;
Că de ai bărbai,
Tini-ţ_i-! legat
De p1c1or la pat
u mine ce cată,
Să bată în poart!,
l'ân la miez de noapte
Cu suspin de moarte?
Suratll, surată,
Dacă 'mi qti cumnată
Tu îmi t·şti duşmană
Inimă tirană,
Că tu eşti afară,
Numa 'n fustişoară,

Numa 'n papucei,
Poarta-i deschidei.'

Barbat ml-ai luat,
Casa mi-ai luat,
Surată, surată

Altă variantă

din

aceiaş colecţie

Verde de sipică
Si de mătunci

Pe

uliţa strâmtă

StrlmH fi boltitri
Var fi cururnid.&
Mi-este-o casă mititică
Cu şuvar verde 'nvelită

Cu uşile de siplică
Cu s1rmll. 'nWăditll.
o nevast! tmerică
de'npat şi toarce'n
u caerul de bunbac
Cu furca de liliac,
Verde ş'o lalea.

~

' Vezi colecţia Tocilescu.
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Daci ai barbat.
legat
De furci la paţ
Nu-l da drumu'n sat.
Verde de cicoare
Şi de salbl moale
Du-l în târg la vale,
Strigă 'n gura mare
Barbat de vânzare:
Cinspre'ce parale!
Tine-ţi-I

u o cumnltea,
Cu o surlţea.
Verde foae lall,
Surali, cumnatl,
Blrbltelul tlu
Mult e năllrlu
Doarme'n patuf meu.
foae matostaţ

ln Botoşani eu am cules o alt4 \•arian IA 1 ceva deo.;ebit4:
Frunză verde de arsupică,
Colo'n vale 'n cea vllkicll
Este-o casă lăsătii-ă,
Cn şindila manânţidl
Ş'o copilă frumuşirl,
Şede 'n pat şi toarce 'n furcă.
scoboară pe scăriţa

se duce'n grădini(ă
culege romaniţă
Ca s.ă·şi faci cununită,
Sa şi-o puie pe cosita
Apoi zboară pe creng u(ă,
Şi
Şi

Parcă-i dalbă hulubi(ă.

Se

111 colt~cfia Tocil~scu, g.1sim o variant.1 a acesteia :
ln cea vale vllicică
Este· o cas.ă mititicll.
Cu şindil' acoperită
Cu şindila mănunţicl,
Cn copila frumuşică

Cine vrea ca s'o s.ărute
Dumnezeu să nn-i ajute.
Dară când m'oi duce eu
Să-mi ajute Dumnezeu;

1
Cu toate ca un domn de o marc 11.utol"itnto caro susţine el studiile melc nu suut 1lcciLt fnntasii, mi·a spus sl!. nu p·ablic culegeri,
clld nimc nu va rrcdo cil nu sunt fol~ifii:ato de mine spro a-mi susţinea pirerilc; eu indrlznrsc cu ncciaşi cinste cu cnre om lucrM pât1I
acum1\ sll. ies mal departe şi cu culcge1·ilc în public. Am cunoscut
J>l·rsoane cnri în 11Jcvll.r Dl\ falşificat fi cu toa.tc acestea s'au bncurat
de cca m11l mnre bnnll.voiuţll. a publiculni, Eu însll. nu inl. sprljinesc
în cantitatea lucrii.rllor melc, el în calitate, Nu 11out1'll n scoate la i·
venii. mincinnl munceFc o via.ţi între'lgil, ci pentru o. scoato la lumini.
nd~r.Tnu, atât de greu 1le g~sit, îmi sacrific sii.ul.tutea "i tot avutul,
cil.ci nlme nu-ml vine în ajutor. O fac însll. cu toate putcrllo flindct.
îmi c11nc.rsc chemnroa. Posteritatea no va j11deca şi designr cil. nll
mll vor gl•i tAvălitii. de mh,ciuni decât doar nlfte ignoranţi. Ila dfn
cnutra; se va admira. sau so va condamna poate tocma.i 11.curntcţl\ fi
con~tilnciositatea cu care am lucrat. A puno mânll. spre f11l,lflcare în
p rodnctiunile poporului, este o criml ţ1i prin urmare oricine face an·11st11, merita 11 fi i:Jfierat.
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Deşi s'ar părea că poeziile de mai sus implică în sine numai un caz de gelozie lumească, ele însă ne arată rivalitatea sau gelozia dintre două zeităţi ale gingăşiei şi frumuseţei : Venerea şi Proserpina pentru dragostea lui Adonis.
Acesta tot din gelozie e omorît de către Marte, amantul
Venerei, plâns foarte de aceasta, dar în cea lume când ajunge, el îşi găseşte o altă iubită, pe Cora sau Proserpina,
soţia zeului subpământului Pluton. Plllngcrile Venerei faţă de
Jupiter sunt ascultate, ca Adonis să fie redat aice pe pă
mânt, dar numai pe 1/".J. de an, cât ţine vara; cealaltă 1/ 2 trebue să o petreacă acolo cu Proserpina, care tot pe atât îl
iubia. Legenda îşi capătă aicea caracter cu totul omenesc,
cea ce e de inteles, prin trecerea de mii de ani. Cu toate acestea, vom vedea şi urme mai sigure de zeitate în u altă
legendă, care le leRgă pe 11ceste cu ale lui Popa Vlad.

Verde, verde fo m'iiftl,
J,1111iţ1i, Luni(a,
Sara pe ullţl,
Cu doi căluşei,
Vineţi porumbei.
Luniţll, Luniţli,

Pupu-te'u guriţl
Ca. pe-o porumbiţl.
- Verde ş'o crliţl,
M11.n1' clluglhiţl,

Neagră (11. hii.inuţ!\,

.Albl ln peliţ!i.
--Fo1tie matostnt,
Eu te ·o.m căutat.
Tot din se.t îri i-nt
Şi din schit în schit,
Pâol\ te-am zărit,
- Dilete, biete,
Genba. ai venit,
CI. m'am cllug!(rit.

El o sparie că se va întoarce în pădure să-l mânânce lupii, ea-i spune ca să vie, câci îi va aşterne pe vatră, el nu
vrea, apoi lângă ea.
ln aceasta vede or şi cine că avem a face cu zeită~i mitologice şi anume cu luna, numită ccri'lită>- Că este aceasta
Venerea sau Proserpina, nn putem hotărî. ln cântecul din
Bârlad, Venerea e de sigur cea cgrasă şi frumoasă> pe când
Proserpina era cunoscută pe llÎngă frumusefâ şi prin. ~ingâ
şia ei. Mai ales în varianta din Broşteni, unde ea sboară ca
hulub o recunoaştem foarte bine. Cununa de romaniţă e un
simbol al morţilJr. ln ţinutul Homorului se cântă la morţi:
Pe cel şes de i·omlniţli,
Este-o oaste rltllcitl,
Fl.rl steo.g flrlL stegui,
Firii. leac de clpitan,
l'rimiţi·mli. şi pe mine, etc.
https://biblioteca-digitala.ro
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Iar Gubernatis în cl\lythologie 4es phlntes, spune despre
cCamomille>: cEu Allemagne on appelle Ies fleures des Camomilles cHeermlinchen,, On pretend en effet qu'autre fois
elles etaient des soldats maudits>. Deci o înrudire cu bocetul din Homor.
O trăsură vederată de zeitate este şi sborul hulubilor, după
cum în varianta din Botoşani am v4z1.1t. Tot aice am cules
alte cântece asemănătoare :
Frunză verde merişor
Mll suiam în prunişor,
Vedeam negri ochişori.
- Ochii mei nu-s de vânz.are
Nici gura de W"utare.
-Rll.sai luni, rll.sai dragi,
Să se vadă prin livadă

Să

cosesc pelin

şi iarbă,

Să dau mândrei să-mi desfacă
-Na-ţi

mindro un leu bătut
ce mi-ai făcut.
-Mlcar să-mi dai mii de lei
Eu nu ţ'am făcut să piei,
Ţ'am făcut ca să ml iei.
Şi-mi desfă

E cunoscut cântecul :
Desfă-mi mândră

ce-ai făcut
drumul să ml duc.
Să mă duc la mindra mea.
r.are 111'am iubit C1' ea,
Din copilăria mea.
Şi-mi dă

lnc4 o
Mă

variantă

tot din

suii, dragi, suii.
suii în foişor,
Văzui negri ochişori,
Ochii negri de nevastă
OJio.Jio inima rioastrl.
Mă

Botoşani

:

Ml suii pe rămurele,
Văzui negre sprincenele;
Negre, negre şi'mbinate,
Ml săgeată de departe,
Cu săgeţi grele de moarte.

A se sui prin pomi e de natura paserilor, sau a unor zepot lua orice formă vreau, cum era lcus şi alţii.
Sau pot fi pasările suflete, cum putea fi şi Adon!s. Despre
acest fel de zei mai găsim şi în cântecul următor, dovadă,
care e o variantă a lui Toma Alimoş de mai sus, pe eare
şi aice ii găsim că doarme şi calul îl trezeşte. iar voinicul
îl blastămă ca şi pe cel cumpărat de la Popa Vlad:
ităti ce-şi

Cânii să te fi mâncat,
Tâlharii să te fi furat,
De.:ât m'ai fi deşteptat,
Că eu frumos vis visam :
CrJ sb11ram din pom in pom,
https://biblioteca-digitala.ro
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luam fată de domn ;
sburam din plai în plai,
Şi luam fatil de crai.
~i sburam din creangă ' n t' reangă
Şi luam pe mândra dragă.
l'?i sburam din câmp în câmp,
Şi luam fată de târg 1

Şi

Şi

Vedem dar cum se leagă de natural represeraanfii aceştia
ai Olimpului românesc.
O variantă mică despre pruni găsesc şi în Tocilestu pag.

906 :
Mă

uitai în
ochii

Văzui

prun i şori

negri şori ,

Fă-i puicuţă vânzăto r i ,

e neica negustor,
Pentru negri ochişori.

Că

Fiind vorba de ochi de vdnzare. vedem
Despre aceştia vorbim mai la vale.

că

e semn

rău.

IV
dovada cum că asupra Bârladului r.lane a ză un cult
este şi Ctintecul lui < Vălenaş> sau cGhitişor > etc.
Cântecul e răspfindit in toate pârţi l e locuite de Rom :ini. E
un tânăr ce in floarea vârstei moare, din cauza mândrelor
ce-l otrăvesc ·- aşa merge vorba în cântecele noastre. E însă un tânăr zeu solar, c:ire îşi găseşte sfârşitul îndată ce ajunge de <vale> ca fiecare alt zeu soare. Noi din toate variantele lui, îl recunoastem şi pe acesta drept Adonis. Din
sângele lui Adonis se făcuse anemonele sau viorelele, or toaltă
zeităţi,

O

de

poraşii.

Alţii ziceau că din lacrimele Venerei varsate pentru el,
drept care florile acestea la amâudoî le servise de ah ihut..
Un cântec din colecfia Tocilescu îl numeşte <Velenaş , îPcepând:
Frunză

Dr~gul

verde toporaş
mamei Velenaş etc,

ln un altul cules de d-ra Virgini·a Stan din
e

Ghiţă.
1

Vezi Datinele p. 771.
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Fone verde trei bujori,
Crai, c„,u,o„,
Trimlte inl şl mie dor.
Prlntr'o foae de bujor.
Foac verde ş'o alunii,
l'c din deal de curii.tu1·l
Şucra Uhlţii. diu ~urli .
Cunosc pe ~aerat

Ghiţl

e fermecat
l'a fermecat ?
ŞeJ1fe .fete din Bdrlml
Ş'o u~vast.1 cu bii.rbut.
Şi c11 ce l-a fermecat?
Api. Unii din fântâul
l\litl"ilgunl de cca bunll.
Cil

-ŞI ci ue

<Crai crăişor, se repetă la fiecare vers şi consună cu
crăiţa de mai sus.
Vălenaş însă gustă

chiar din o

găină friptă otrăvită:

!Yin masl câud a gustut,
Munţii s'au cutrnmurat,
Viile s au turburat,
Mânlstiri s'au detunat.
Oând era la miez de noapte,
\'ilcnaş tr!igc de moarte, etc.

Semnele de mai sus, cred că nu·l arată pe UQ om de rând.
O altă variantă din colectia Tocilescu sedmănă foarte bine
cu una ce am cules eu în Botoşani; deosebirea e că pe când
acolo e mama care îi dă cea de pe urmă îngrijire, în Botoşani seamilnă a fi femen.
J'oae verdo grilu mlrunt,
Dragi ne· am fost şi nc·alli avut,
Nn 'tiu Dumnezeu a vrut,
Ori dqşmaull ni-an flcut,
Ci se ieau pe hlturcle,
Şi se fac a strâuge lemne,
Dar el striaug la burueue,
Şi se uitl sus la stele,
Şi le pun lu 'trol ulcele,
Trei ulcele sorocite,
Pentru Ghiţlşor gii.tite.
Ghiţişor cAod a gustat,

Limba'n gurll-i s'a legat,
De la pat pân' la crivat,
De trei ori o leşinat,
J,a Lcnţa a alergat.
-Aşterne-mi Lenţo 'n crivat,
Cl!. relele m'au mîlncat.
Şapte c. din Bdrlad,
Şi dollil de-aici din sat,
Ş'acestta ră ari bărbe1t.
De ştiam el!. au bii.rbat,
Cil m'au prins amorezat.

11 a a::===•
u 11 11
Elena fliculi/A-Voronca:

Datlnele 11 credlntele poporului, [111j1p,
Studii tn folclor, llcar1sH. t!DI.
---

ii

111 III

li

li li IJ
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La Tocilescu

găsim

:

Când era ln miez de nonpte,
trlgea de moarte;
Câ11d soarele rli.sll.re,
La biserică-! duce,
Şapte f Pte că-l boce,
Şapte fete din Bllrlacl,
Şi-o femee c" bărbat.
Ghiţişor

O

altă variantă culeasă

lângă

de mine în Mitocul

Oragomirnei,

Suceava :

Frunză

verde trei castalc,
De la Bucure~ti lu vale,
Merge·un tren cu 5 vagoane,
Ş'rm jcmclaiw .f1wuos călarP,
Cn s11hi1i sccas' aforii,
Cu clmeşn toatll. floare,
Cusntll. dc>-o nună mare
Spalntll. de-o lat.ii marc,
Uscut!t pe hrăţi~otu·e.
Smocurel de floricele

Sli. le pui î11 si\n la piele,
Sli. le strângi în trel ulcelP,
Trei ulcele sorocite,
Pentru Ghiţişor gll.tlte.
Ghiţlşor când o. gustat.,
De la inim' n oftot.
-Dnti-mi drumul la crivat,
Cl relele m'a.u rmi11cat..
Două nle clill Bdrlctd,
Şi una de-alei din sat.

Venerea trecea de fermecătoare, la cei ce se rugau la ea
le dădea leacuri ca să se facă iubiţi. Cât despre provenienţa
numirei Bârladului în tot lungul ţârei, de la Bucureşti pân'
la Suceava, cred că nu-i un lucru întâmplător şi arată destul de clar cultul Venerei de demult. O altă dovadă despre
cuibul dragostei Venerei cu Adonis în Bârlad, este şi cântecul următor, pe care l-am cules în Botoşani 1
Frunz:i verde grâu curat„
La Anica din Bârlad,
M'KŞ primi să-i fiu argut,
Toatll. ziua de-alergat„
Şi noaptea de desmierdat.

Sau:
Când

îţi văd

pieptul spllo.t
revil.rsat,
primi să-ţi fiu nrgnt, etc.

Şi mărgea.nul

M'a.ş

t Amâ11douli. variantele colectate de la. Elena Ionescu Mo.riu, chelli.rită

la boieriul din

Cristeşti.
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Alte variante se gilsesc cu mărgeanul şi cu Anica, dar fă
Bârlnd (vezi col. Tocilescu) pe care dacă le urmărim, ajungem la aceleaşi zeităti. Mărgeanul, podoabele, sunt un atribut al Venerei, iar grâul al lui Adonis. RAmâne acnm întrebarea : Existat-a în adevăr cultul de dragoste al acestei
zeităţi (după cum arată cele 7 fete) în Bârlad ca şi în Roma
de odinioară, sau e numai o reminiscenţă pe care o leagă
ei de capitala cea nouă, precum îl vedem acest cult legat şi
de capitala de azi:

ră

De la Htt'cureşti ln vo.lr,
fâcut o ndunarc,
De boeri şi de cucoane
Şi de copile marghioale.
~·o.

Cea ce urma mai departe nu s'a putut scrie.

V
altă dovadă

că

cultul Venerei, este legat de acest
la 1815 incoace, care desigur
veche. Pe aceasta se află o
femee goalâ, cu pi'rul despletit, pe care ori şi cine o cunoaşte că e Venerea. Lângă ea se află nişte copăcei : mirtele ei.
De-asupra capului se vede o parte de nour, iar la picioare
o apă cu trei peşti. ln mâna dreaptă ţine nişte săgeţi sau
fulgere, iar în cea stângă corbul muntenesc cu crucea în
gură-care desigur că a înlocuit hulubul, ce-l ţinea altă dată
în mână, ca pasere a dragostei ce simbolizează insuşirele ei.
Prin marca de mai sus, arată că e stApână în cer, in apă
şi pe pilmânt. Altă dată însă marca reprezenta numai cei
trei peşti lângă fiecare cu câte o stea-cari, după cum vedem, sunt un atribut al Venerei. C0rbul cu crucea pe care
ii fine în mână, pe deplin i se cuvine. Ea avea parte labotezurile şi curăţirile romane, unde câte odată cu mirtul ei în
loc de laur se stropia: mai ales s'a întâmplat aceasta la împăcarea dintre romani şi sabini, fiind ea de regulă o zeitate
a legilturilor de amiciţie între popoarele învecinate şi ca atare având silrbătoare alături de Jupiter în Alba longa.
Romanii o adorau mai ales prin familia !uliilor, ca mamă
a lui Etenea şi a poporului roman. Atributele sau numirile
sub care era adorată era: Venus Vietrix şi Venus genetrix,
O

cum

oraş, avem şi în marca lui de
că e reprodusă după una mai
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care f4cea rarte din cultul lui Venus Uranla, adorat4 la Oreci.
To11te acestea venise din afara, poate din c111lul Venerei ericins, din muntele Erix, din Sicilia, unde se afla forma cultului asiatic cu hier-0dule sau femei de pi.Acere 1• Afar4 de
aceste atribute ne mai vorbeşte Preller şi despre Venus Urania r.Asboinică. Acela ş autor în mitologia sa greacă :4 ne spune că Afrodita ca zeită a furtunelor şi tunetului este representată totdeauna in11rmată. De asemeni este ea zeitatea cerului, domnind asupra Junei şi stelelor ca şi a p4mi\ntului şi
a mărilor. Pentru acest din urmă element îşi are atributul
peştele. Ea este şi cea mai mare dintre Pan·e, care torc firul vietei oameuilor. (Ca atare e şi Proserpina, de aice în
cântecele sus arătate le găsim cu atributele lor : torcând în
furcă).
Ială acum te ne spune şi Creuzer în mitologia sa. 11 Acesta ia lucrurile mai în specir.I. El ne arată, servindn-se ele citate din Herodot, că cel mai vechiu templu al Afroditei Urania, a fost cel din Siria, în Asc11lon, unde Afrodita era închirult4 ca jumătate peste. De aice apoi cultul ei s'a transplantat în Cypru şi Cythera, locuri principale de veneratiune
ale Afroditei la Greci La Bambice se spunea cil o<latAs'ar fi
înecat în apele de acolo Derceta şi că un p~şte mare a scăpat-o,
care nu era altul decât zeita sirică înseşi. De la aceasta vin
cei doi peşti şi ei zeificaţi şi puşi intre stele, unde cel mare
bea diri vasul cvărslHorulu:s. P~ lângă Eufr<tt se spunea o
poveste : că odată ar fi câzut din cer în râu un ou. Peştii
l-au adus la mal, iar hulubii l-au clocit. De nice a ieşit Venus. Iar pentru serviciul adus, atât rorumbii cât şi pestii,
în Siria nu se mancau. (Angt!lo de Gubernatis spune ~ că
noi peştii de-aceea ii nulncâm Vinercn, p~nlru că sunt ai
Veneri:-i).
MRi departe Creuzer ne spune că Asirienii numeau pe Afrodita Urania •Myiila>, Arabii <Alila> iar perşii «Mitra>. ln
Babilonia llvt~a un templu orgiastic. Armenii o numeau pe
zeitatea acea·Ha a lor ~An11hitis„ La Persi Anahid însemna
strana Ven..:rei. Cn:uzer crede că e una şi cu Nailh a Egip-

' \'croi l'r~lli•i·, J:omisclu: .\lytholo;..:ic V. [ p. 44·!.
\'l'zi l'rcll1 r, Grir.his~he }lytholoE?k
:1 Mytholngil! 1111il 8ymh11lik llc Fridrich C1·c·uz.:!r v. II p 350.
' Dle 'l'hii:rc iu dcr lndogcrmnnischcu )fythologie p. 600,
2
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tenilor. Zeitatea armean! a"ea templuri cu moşii, preoţi,
sclavi ce lucrau pământurile şi femei de plăcere, ce câşti
gau pentru preoţi bani. O statuă n zeiţei fu luată de Antoniu în drumul spre Parţi. Cultul armean trăia în multe oraşe din Asia mică, precum şi in Comana din Capadocia şi în
Pontus. ln Comana în regiuot!a aceasta muntoasă av<'a un
templu minunat şi 6000 de hierodule. Prin negoţul fervent
ce se făcea cu aceste oraşE', cultul se împrăştie şi în alte
ţări. Un cult asemenea era al Artemizei din Taurica. Strabo
numeşte pe zea cumanică <Belona>. Pe aceasta o cunoşteau
Grecii ca companioană a lui Ares sau f't\.Rrs Io serviciul ei
se făceau jo~uri războinice, fiind închipuită înarmat.a. Despre o Afrodită înarmată din Cythere vorbeşte şi Pausanias.
Strabo, trăit intre Romani, ii dă numele Belona. Ba şi asupra cultului Dianei din Efes trecuse caracterul acesta amazonic.
Preller la Romani deosebeşte două Belone: şi anume pe
una veche, proprie a Romanilor, cu care apoi s'a contopit
acea nouă. Despre aceasta, ne spune că venise din Comana
având natură de zeitate lunarâ, înconjurată deamazoane-de
felul cărora se aflau în Grecia, Sciţia, I 'ontus. Lui Sula ii
apăru ca in somn spre a-l îmbărbăta contra rivalilor mi de.:i e posibil ca el să-i fi introdus cultul in Roma. Preoţii
ei purtau cuşme miţoase şi cu săbiile scoase alergau în jurul altarului, c-ăzând în estaz, ca şi servitorii mamei mari.
Am descris aproape pe întregul cultul acesta, ca să se
aibă o privire mai sigură asupra lui. De este in subiectul
nostru o asămănare cu amazo1111elE', nu pot şti. E păcat că
nu s'a făcut o culegere asupra legendelor locale din oraş şi
jur; am avea un câmp mai larg de studiu. Cântecul:
Foiliţa

Lobului,

lu codrii B:irladulni,
Ion I\ pietrarului
Cu fata olteanuiui,
Fii.cea suma banilor,
Cn clouil. pistoale pline.

Când

de c:'ind

sil dea

în 01ine

etc.
(Todlesc1()

e prea românisat ca să-i mai putem recunoaşte caracterul amazonic. De altfel un punct mitologic ar avea: piatra din
care separă focul şi Oltul apa. arAtond cele două elemente.
https://biblioteca-digitala.ro

42

Calendarul revistei

Că în literatura poputară română să află destule urme de
amazoane, aceasta se poate constata atât din legende cât şi
din poveşti. In configuraţia Bârladului nu putem şti cu siguranţă dacă întră--săgetile pe cari le ţine Venerea în mină le
are şi Hera greacă, ca o zeitate a cerului-iar de o aruncâtură prea grea Venerea noastră nu să poate plânge. Cea
ce observam însă, este că o zeitate lunară planează asupra
Bârladului, şi câ aceasta e desigur Venerea, am vâzut. Caracterul ei de călugăriţă nu cred că arată alta de cât pe
zeitatea neagră a noptei. Căci deşi Afrodită ahlturi de culturile ei orgiastice avea şi culturi în care preutesele ei trebuiau să trăiască în totală abstinenţă, deci călugăriţe adevarate-în cântecele noastre nu poate fi vorba de momentul
acesta. Creuzer mai departe ne spune, că Juna era zeitatea
principală în Asia mică, ca Diana din Efes şi toate cele Veneri răsboinice şi că amazoanele ţineau de cultul acestei
zeităţi.

existat şi în Bârlad cand-va vr'o Anahid Cumanică,
de la care se'şi fi luat numele şi Ana
legende ? Servitorul ei însă, cred că are
caracterul ce i se da la Romani. ln mitologia romană. Adonis
nu este amintit ca zeu, ci Servius face de el menţiune că ar
fi un «anculi> sau <anculae» al Venerei, adică servitor. Cu
toace aceste Creuzer în opul său reproduce o oglindă etrus-,
că, pe care se află părechea această indrâgostitâ, iar în Roma
se află o luncă cu numele lui Adonis.
Au circulat dar şi acolo destule legende de felul acesta.
Ne mai rămâne să observăm peştii din marea Eârladului,
pe cât cunoştintele noastre ne permit. Ei nu fac parte de loc
din cultul cabiric, după cum găseşte Sf. Sa Episcopul Ghenadie 1 şi aceasta pe motivul că le lipseşte or ce alt simbol
care să represinte acel cult--iar în configuratia Venerei nu
ar avea ce că'uta. Peştii de pe marca Bârladului nu sunt de
cât atributul Venerei. Deşi ea avea temple pe munţi, dar ca
zeitate a mărelor, cele mai multe temple ale ei erau lângă
ape.
Lucru ce nu putem însă şti, este : Ce ideie anume pot să
represinte peştii aceştia ? Pe Venerea din Asia cu peştii cereşti, care atunci ni-ar dovedi ca venită de acolo, sau leSă fi

adusă de Armeni,
noastră, tipică din

1

Vezi „Eraldica vecho a Homâuilor" de Episcopul Ghenadie, Bncu-

re~ti

1894.
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greacă, cum că odinioară de frica lui Tifon ea s'ar fi
schimbat în peşte dimpreună cu fiul ei Cupidon şi s'ar fi ascuns în râul Eufrat, cari peşti de asemenea fură puşi în constelaţie. Atunci acei trei peşti ar putea s'o represinte sau pe
Venerea dimpreună cu cei doi eraţi ce adesa o intovilrăşau:
Eros şi Anteros, adecă iubirea şi contra-iubire, adică iubirea
cuncepîmpărtăşitA în poesiele noastre populare să găsesc
ţiunile acestea :
gendă

Merge d01·1d 111a11ânţel
Cu dt·agostca dupi. el,
(Tocilesc1')

sau ar representa pe Eros Hemoros şi Pathos. Scopas în tovărăşia erofilor aceştia trei o representa pe Veneren. ln o
tablă din opul lui Creuzer vedem cum erotii aceştia o gă
tesc. Venerea aice are în mână o lance, spune autorul. Mie
însă mi se pare că nu e lance ci tirsosul lui Bah. Apoi tot
aurarul ne spune că pe partea opusă a obiectului pictat
afară de lancea: pe care o fine în mână, mai are şi coiful
pe cap. 1
Eros numai puţin îşi are drept atribut peştele. ln poporul
nostru găsim unele glume cu peştele, ba şi un cântec de
nuntă. Dar mai ales în cântecele de dragoste ii găsim adesa
ca atribut al său:
Frunzli. verde .~olz de pevte
V ai de-ac~ l care iubeşte etc.

Apoi cum că Venerea, ca şi în Roma, este stăpână a oraşulni Bârlad se mai poate vedea şi după un alt atribut
al ei, şi anume : epurele, care se află imprimnt pe marca
oraşului Tecuciu. 2 acesta ţi_nând de Bârlad prin râul cu acest
nume, care aice să varsă în Siret. Ca zeitate a apei
dl. şi râul oraşului acestuia finea de domeniul ei.a

să

vede

mna fticulita Yoronca

l
!

11

ţei

Vezi op_ citat V ol. IV broşura I·
Geschichte des Rumll.nischen Volkei;:, N. !orgo.. Gotha 1905.
Multîmi umbli prin cap numele de nLadna" o. zeiţei frumuse·
ce ei. di. la Slavi.
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CÂNTEC
Foae verde stAnjAnei,
Vai săracii ochii mei,
11u/tă lume văd cu ei,
Da' nu văd oameni de-ai mei:
Văd tot negri străinei.
Cules d in J)ogddneşti-Suceavn
Demefra l [ârUDestD

BOG/\ŢII /\U 51\RJ\CIT ŞI /\U FLl\MÎ\NZIT, Il\RI\

CEI CE Cl\UTI\ FE DOMNUL NU SE VOR LIPSI
DE TOT BINELE
©J ©l
- POVESTE --

ln vremea de demult umbla Dumnezeu şi sf. Petrea pe
cele bune şi de folos. Cum umblau
de-un sat mândru şi mare. La marginea satului se vedea o casă cu lumină şi cum era pe înoptatele, sf. Petrea zice căiră Dumnezeu:
- Doamne, hai să tragem în gazdă la gospodarul ista, să
ne odihnim, că ne-ajunge nouă de când umblăm .
- Fie voia ta, Petre !
Şi mo~negii se opriră la poarta gospodarului; şi zise sf.
Petre :
-- - Bucuroşi de oaspeţi, oameni buni?
- Hucuroşi, poftim de intraţi înlăuntru, că doar de ce are
omul patru pereţi, să găzduiască şi el pe cel trudit.
După ce moşnegii au ospătat, se dau în vorbă cu gazda
ba de una, ba de alta şi din vorbă în vorbă prind de veste
gospodarii ce fel de oameui au în casa lor.
- Da bine că v'a adus Dumnezeu, că iaca mâne sfintim
biserica satului ce ni-am învrednicit să facem, şi-ţi sfinţi-o
dumnevoastre.

pământ şi învăţa lumea
ei aşa, într'o seară dau
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45
slujit la

biserică şi-au scris cu slove de aur de-asupra iconastasulul:

au sdrdcit şi au fldmdnzit, iară cei ce <.autd pe Domse vor lipsi de tot binele ~ . ·

•Bogaţii

nul

lltl

Nu după multă vreme trece pe acolo împăratul şi intră
în biserică - după obiceiul împărătesc - şi văzând cele scrise de-asuprn iconastasului, straşnic s'a tulburat ş'a dat poruncă să se rază slovele scrise; porunca împărătească a fost
împlinită cât ai clipi. Dar îndelung răbdătorul Dumnezeu nu
bate cu ciomagul, ci vrea ca pe toţi oamenii să-i aducă la
dreapt11 credinlă.
lntr'o vreme împărăteasa pofteşte să-i aducă împăratul tot
felul de vânat. Dă el poruncă să se adune toţi vânătorii şi
să se împlinească pofta împărătesei. Porunca se împlini şi
fel de fel de vânat : căpriori, ciute, cerbi, epuri ; paseri de
tot soiul, sosiau la împărătie.
lmpăratul priveşte prada şi se uita lung la un cerb cât
mi ti-i boul şi întrebă pe vi\nători de ce n'au adus cerbul
viu?
-- Nu-i cu putinţă înălţate lmpărate, că-i sălbătăciune, nu-i
'făptură omenească să stee de vorbă cu noi.
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-Am să merg şi eu la vânat să văd n'oi prinde un cerb?
s'a dus şi împaratul la vânătoare.
Dumnezeu a trimes un înger de s'a făcut cerb şi s'a apropiat
de împărat. Bucuria împăratului că-l va prinde viu, nu era
proastă ! şi fuga după el, când l-a v4zut, s4-I prindă. Dar
când să pue imp4ratul mâna pe el, cerbul se depărtă; şi iar
îl lasă să se apropie şi iar se departa. Şi tot aşa s'a năcă
jit împăratul cu cerbul, până c4tră seară, când dau de-o ară
mare şi adâncă. Cerbul se bagă în apă,· împăratul nici una
nici două zvârle straele de pe el, pune puşca peste strae şi
s'arunc4'n apă dup4 cerb. Cerbul se bagă la adânc; împă
ratul merge după el până când mai era să se înece. Atunci
cerbul se face nevăzut se preface în om, se îmbr11c4 cu strael~ împăratului, iea pusa'n spate şi se duce la curtea împără
tească şi intră printre străji, care credeau că-i împăratul.
Când a venit din apă împăratul şi n'a găsit straele, tare
s'a scârbit, dar ce era sa facă? S'a dus la curte gol cum
era, gândind că straele i le-a furat un hoţ. Dă se intre în
curte, straja nu-l cunoaşte şi nu vrea să-i dee drumul.
·-Daţi-mi drumul să intru în curte că eu-s împăratul, nu
mă cunoaşteţi ?
- Da, de când a venit împăratul, ii spuseră străjile; pleacă
de-aici nebunule, că te luăm la batae, gândind că în adevăr
e un nebun.
-Eu-s împăratul, zicea el într'unR.
Afunci unul din străjeri văzând că nu poate scăpa de el,
s'a dus la curte şi-a spus cele întâmplate.
- Daţi-i drumul să vie, a zis îngerul prefăcut împărat şi
să·I găzduiţi într'o odae la bucătărie şi să-i dee de mâncare
numai pâne uscată şi apă.
După frei zile a trimes îngerul de 1-a chemat şi l-a intrebat:
- Acuma crezi că «bogaţii au sărăcit şi-au flămânzih ? ...
- Cred.
- Dacă crezi, scrie înapoi slovele care le-ai şters de la
biserică şi vei fi iar imparat.
Slovele s'au scris, îngerul s'a făcut nevăzut, iar împâratul a mai trăit încă mulţi ani cu credinţă şi cu frica lui
Dumnezeu.
Şi

Auzită

de la Vasile

Hoţu,

de 80 ani, din

Bogdăneşti-Suceva.

Pr. Mihai Cârlăaescu
https://biblioteca-digitala.ro

.Ion

Creangă"

47

pe 1912

POEZII\ POPZJLl\RI\
I

In păturile adânci ale poporului se nasc din când în când
genii poetice, al căror suflet concentrează închipuirea şi simţirea unui neam întreg. Aceste genii trăesc şi se stâng necunoscute, lucrările lor însă rămân şi se poartă din gură in
gură de-alungul veacurilor.
Mai ales la ţară se întâlnesc bătrâni, cari cu vocea lină
şi plină de duioşie iţi spun sute şi mii de versuri, plăsmuite
în timpuri stră\•echi dt: poeţii fărt1 nume ai poporului românesc. ln aceste versuri se povestesc, când pustiirile oardelor,
ce năvăliau in tară de peste Nistru sau de peste Dunăre,
când vitejiile fară seamăn ale vre ·Unui erou neînvins în răs
boae. Se mai cântă apoi : frumuseţile naturci, puterea credinţei, farmecul iubirei şi tot ce ni desfatează inima şi mintea.
li
Poeziile noastre populare cuprind versuri de o frum1:1seţă
de o bogăţie de închipuire, cum rar se întâlnesc chiar în
Jiteraturile clasice. Oare nu s'ar mândri cei mai buni poeţi
cu descrieri ca acestea :
t:Ochi-ti ard şi-i arde faţa, ca garofa dimineaţa, când de
rouă-i incarcată şi'n lumină se arata~.
t:Te lasă, te lasă, salcie pletoasa, să te-apuc cu mâna,
să'mpletesc cununa, s'o port totdeauna. Să te bată vântul, să
săruţi pământul, să-mi umbreşti mormântul>.
t:fu viu seara, pe răcoare, de mă culc pe sân de Doare,
şi C"ând plec vois cu soare, după mine floarea moare>.
~i
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Făr4'ndoial4, că poeziile populare n'au toate aceiaşi valoare. Pricina stă în faptul, cil făuresc versuri nu numai spiritele alese, în care se înlrupează geniul poetic al na(iunei,
ci şi oamanii nechemati, lipsiţi cu totul de focul sfânt al
poeziei. Ha unii dintre aceştia impestrilesză cu versurile lor
şi lucrările isvorite din adevărate inspiraţii poetice. A deosebi
ceia ce infăfisează geniul naţional de ceia ce nu are oici o
noimă, este sarcina unui bun culegător de poezii populare.

D.

Ya~li•-Bacă1

SFJ\nTZJL nnDftEI
m 11 11
Când lumea era mai credincioasă şi temătonre de Oumnezeu, se vorbia că Dumnezeu umbla pe pământ. Aşa că
intr'una din zile pleacă Dumnezeu şi cu Sfântul Petre la
plimbare. Ajnngâud la o ''ie spune Dumnezeu lui Sfântul
Petre : Ai 1 Petre la fratc-lău Andrei să ne dea şi nouă câte
un strugure.
Se duseră ei acolo la Sfântul Andrei. Le dete struguri.
Mâncară, dar Sfântul Andrei văzu o vită incarcată cu struguri care da de pământ şi iute se duce şi tae o proptă de
salcie şi o pune la vita cu struguri.
Dumnezeu când vede, l-a întrebat:
- Ce ai făcut, Andrei?
- Ce să fac Doamne ? I
-- Nu ştii Andrei că astăzi este Duminică şi tot ce se lucrează astăzi este blestemat ?
Acum n'ai decât să scoţi toată via din pământ şi s'o faci
grămadă şi să i dai foc şi să le pui şi tu să arzi împreună
cu via.
Sf. Andrei ascultă porunca lui Dumnezeu şi dete foc la
vie şi arse împreună cu el până rămase numai cenuşa.
Atunci Dumnezeu căută cu deştiul 2 prin cenuşil şi găsi un
inel frumos şi-l băgă în de ştiu şi plecă apoi cu sf. Petre.
Mergând ei împreună, le vine sete şi t1tman întâlnesc o fată
1
2

Hai.
Degetul.
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care aducea apă cu vadra în cap. de la fântână. Dumnezeu
o rugă să le dea câte un cauc de apă. Fata necunoscându-i
cine sunt, le-a dat apă cu plăcere şi drept mulţumire Dumnezeu i-a dat un inel frumos. fata de bucurie că a văzut un
inel frumos, n'a mai
avut timp să-l bage
în deşti şi până a
pune vadra în cap
îl bagă în gură, aşa
că din întâmplare alunecă inelul pe gât
la fată şi fata peste
câtva timp porneşte
grea şi naşte un copil dăndu·i numele
tot Andrei.
Creşte ăl copil, se
face mare şi nemuritor pe la locul unde
fusese vie. Ce să
gândeşte el; că locul acela ar fi bun
de pus vie. Atunci
se pune el, pune vie.
Se face via iar la
loc cum fusese. Atunci vine Dumnezeu şi cu Sfântul
Petre pe acolo, şi-i
arată Dumnezeu lui Sfântul Petre :
- Vezi Petre via lui frate-tău şi pe el la loc cum a
fost?
- Văz, Doamne.
Atunci Dumnezeu chiamă pe Sfântul Andrei şi-l întreabă,
că ţine minte când a pus proptă la vită şi când a pus foc
la vie ~i a ars împreună cu el ? A spus că nu ştie.
@
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Atunci Dumnezeu i-a istorisit totul şi ce st: va lucra Duminica va fi blestemat şi ars de foc.
De atunci Sfântul Andrei a zis, ca, cum Dumnezeu nu m'a
iertat pe mine, de a pune o proptă la o viţă Duminica. nici
eu nu voi erta pe acei care vor lucra în ziua mea, adeca
în ziua de Sfântul Andrei.
Spusă de Petru M. Răcăreanu din căi.
Cioroveni (Balota de sus) corn. Veleşti-Dolj.

St. St. Tutescu

m1 D S

DIN AL TE VREMURI
-Amintiri-

leşisem din şcoală cu idealuri
normalişti şi cu mare dor ca să

frumoase, aşa cum ies unii
încep munca mai grabnic,
ca sa-mi masor puterile şi să mă bucur de roadele muncei
şi ale datoriei îndeplinite cu sfinţenie. Şi sunt 27 de ani de
atunci.
Până să fiu numit învăţător, ca să nu stau degeaba, am
înlocuit la primaria din sat pe un copist, ajutor de notar. ln
trei luni de zile, cât am ocupat aceast;'l slujbă, am răscolit
mai toată arhiva primăriei, sa vad şi eu ce cuprinde ea. Notarul mă cam ţinea de rău, dar eu tâceam. Prea îmi bagasem nasul în toate, cum zicea dumnealui.
Am învăţat din practică in cele trei luni, aceea ce în teorie in şcoală, nu învăţasem. Am văzut ce-s adresele, ordinele,
rapoartele, referatele, înscrisele, contractele, sinetele, opisele,
registrele de intrare şt eşire, expediţia s. a. ; am văzut cum
se trece în registrul de stare civilă; dm făcut feldefel de petiţii ; eram scriitorul judecătoriei comunale ; intabula11
contractele creditului agricol; făceam bilete de vânzări de vite~
în sfârşit cum zicea notarul, «îmi bSgam nasul în toate hârtiile'" Şi, Doamne, bine mi-au prins toate acestea, când am
ieşit în lume pe socoteala mea ca învăţător] N'am mai fost
purtat prin gură de slujbaşii comunali şi ai prefecturii, cari
pe acele vremuri se uitau de, sus şi cu ifos la învăţător, c'am
ieşit din şcoală dobă de carte şi nu ştiu ce-i o citaţie ori adresă, cum am auzit Insu-mi vorbindu-se de nişte colegi din
împrejurimi.
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Cerusem să fiu numit învăţător pe-aproape de satul meu,
locuri; autoritatea şcolară însă m'a numit la o
gradul li (plătită cu 60 lei pe lună) şi depE&rte de
satul meu de 80 kilometri, în creerii muntilor ~ucevei.
ln locul meu, mai înainte, fusese ca învăţător un preot,
care, din pricina multor treburi ce avea în cele două popoare ce le păstoria, tasase şcoala în părăsire. Adesea îmi
povesteau foştii săi elevi, că locul părintelui ii finea preuteasa, c11re nu ştia carte şi care se ducea în clasă de torcea
şi la vreme de nevoie de mai bătea pe cei neascultători, cu
furca, ori altce\'a ce-i ieşia în cale.
Inainte de a-mi înc1:pe slujba, m'am dus de am depus jurământul legiuit la subrdecturâ. D. ajutor de subprefect, căci
titularul era dus prin plasă, după ce am cetit şi iscălit jură
mântul, mi-a zis :
- Bagă de scamă domnule; aici ai multă muncă. Comuna aceasta e centrul plăşei Muntele, unde sunt atâtea autorităţi. Noi vrem să avem dici un învăţâtor destoinic, nu ca
cel ce-a fost. Dacă nu-ţi ve i căt:ta de treabă i!l şcoald, te
vom da afară.
Nu ştiu ce voi fi răspu ns la această povaţă părinteescă,
dar stiu că-mi vâjâiau urechile şi-:t1i ardenu obrajii. Apoi,
îmi închipuiam că tare învăţat trebue să fie omul acesta,
mai învăţat ca profesorii mei, că indată după jurământ, fără
să mă cunoascâ, să mă ameninţe uşa de straşnic. ln urmă
am aflat că ştia 4 clase primare şi fusese sergent în regimentul 5 de linie.
Mi-am început menireil . Şcoala era ca vai de capul ei.
Cărţi, deşi crn prin Noe :nurie, l!levii nu a\·eau mai de Joc.

căci erau
şcoală de

G. Tutoveanu

---

-~

~ ~ A[BHS~RU ~ ~

....

Minerva, 1910
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Unul avea aritmetica de Cerchez, altul gramatica de Stoicescu, unul abecedarul lui Dogariu, alţii pe-a lui Creang4
şi Barbu Constantinescu. De cilrţi de cetire nu era nici vorbA, aşa c4 îmi puneam întrebarea : ce-i aceasta, şcoalA, ori
altă ceva?
Cercetând cunoştinţele elevilor, căci aveam patru clase,
mi-am pus mânele în cap. Băeţii din clasa IV nu ştiau s4.
scrie numerile întregi ori să facă o adunare : cei de-a lll
nu puteau ceti şi scrie cuvintele · cei de-a li nu cunoşteau
literile şi cifrele : iar cei de clasa l-a nu ştiau nici cum ii
cheamă şi n'aveau macar plăci.
Când am văzut aşa ticăloşie, m'am îngrozit!
BAeţii erau ca sălbatecii. Cei de pe departe stăteau la
masA, deameaza, la crâşma satului. Pe drum se băteau de-şi
spărgeau capetele. Nici o orânduială, nici un început, nimic,
nimic şi iar nimic. De frecventare regulată nici nu se pomenea. Localul de şcoală era dărăpănat şi neîngrAdit. ln loc
de geamuri erau petice de hârtie lipite cu muruială de făi
nă de grâu; tabela stricată, hărţile rupte, bâncile cioplite,
în sfârşit casa aceea nu se mai putea numi şcoală.
Primele zile le-am petrecut dând reguli şi diferite poveţe.
Când am început sâ cânt rugăciunea, s'a stârnit între băeţi
un râs de clocotia clasul. fetele n'aveau chip să vie la
şcoală de răul băeţilor.
lncetul, încetul şi cu rllbdare şi chibzuiala, cu muncA necurmată şi stăruitoare în timp de doi ani, totul s'a schimbat.
Cu multe greutAţi mă prinsesem de pept şi mai pe toate
le dovedisem. Pe una însă n'o puteam doborî. Ca să-mi ieu
leafa trebuia, ca după ce chitanţa de plată era vizată de
primar, şi tot de la el trebuia sâ am un certificat că n'am
lipsit de la şcoala, apoi trebuia să mă duc la oraşul de reşedinţă ca să-mi primes.c cei 04 de lei. Ori şcoala mea era
la 80 kilometri depArtare de oraş. Ca s4 incaseEi leafa trebuia c11 economie să cheltueştj cu drumul 20 lei. Din aceasta pricini adeseori scontam leafa, dci la muete traiUl este
greu şi 54 lei, deşi eram holtei şi ~onom, nu-ml ajungeau.
Camatarii luau câte 10 şi 15 la sut.i pe Iun.A, ci.ei te jupiau
când te vedeau d ai nevoe, Şi am fost nevoit odllt4 să dau
1O lei aeont ta 54 tei, aşa că am rAmas cu ·'-' lei, plătit
mai prost ea un belfer jidovesc, care în satul nostro avea
peste lOO lei pe lua&, casă 4i masă. Astfel de zile am dus
uneori noi Işti bAtrâni de azi. pe acele vremuri.
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ln satul meu erau cam mulţişori slujbaşi, căci "rorba d-lui
ajutor de subprefect era centrul plasei Muntele şi era şi judecătorie de pace.
.
Şi năcâjiţi ca mine mai erau alţii. Cu toţii ne întâlneam
mai adese în punga unui cămătar evreu, decât la sfat ori
petreceri.
Şi făcându· mi planuriie mele, mă apucăi de făcut propagandă pentru o casâ de economie, un fel de bancă populară
cu membri, cu preşedinte, casier ş. a. şi să cerem ca intre ·
membrii onorifici să facă parte însuşi M. S. Regina, pe care
s'o proclamăm protectoarea curatelor noastre încercări şi visuri. Banca aceasta ar fi ţrins tare bine, căci la nevoie, atât surtucarii-slujbaşii, cât şi gospodarii, ar fi avut de unde
împrumuta bani, cu o dobândă mai omenească şi această dobândă să treacă în punga Românnlui nu intr'a stnlinilor.
Şi cu tot focul tinereţii încep a răspândi gândul meu însoţit de toate lămuririle trebuitoare, arătând foloasele mari
ale unei asemenea instituţii.
Dar planurile şi gândurile mele au trăit până au ajuns la
urechile cămătarului. Atun ci ele au dispărut pentru alte vremi
mai bune.
lntr'o Marţi dimineaţa, pe când îmi făceam lecţiiile în
şcoalA, vâd că vine spre şcoală un calaraş ; el intră în şcoa
lă şi-mi spune că vine cu poruncă sa. mă ducă la subprefectura. Spun soldatului să plece înainte, că eu ii ajung, în·
dată ce mă îmbrac.
- Nu, domnule învăţător, am ordinul să te duc amu la

sulJprefecturli.
mai mă
la subrefectură, eu înainte şi călăraşu după mine. Doar sabia ii mai
lipsia, ca să mă ducă ca pe un făcător de rele.
Ajuns la prefectură intru în camera subprefectului. Cama·
tarul evreu, care avea în toşoalca lui şi pe subprefect, era
acolo. Cum mă vede, mă fixeaz!. Subprefectul îşi ia un aer
foarte grav, şi ridicând capul în sus spre a mă vedea bine
printre ochelari, mă întreabă:
- Bine, d-le învăţător, care-i rostul d-tale, a1c1 in sat.
li răspund pe scurt care mi-i menirea.
- Cine te-a povăţuit să te apuci să înfiinfeti aici casă
de ~conomie populară,_ cu .membri~ într~ cari sa int~e şi ţă
ranu, unde să fte cuvantăr1 socialiste ş1 unde SA pui la cale
fe]defel de parascovenii ? Acesia-i rostul d-tale aici ?
Auzind acestea, cad pe gânduri ; las pe un

rişor să ţie linişte, iar eu yornesc cu soldatul
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- Domnule subprefect, nu umblu cu gânduri şi idei socialiste şi nici după şărlătănii; Dumnevoastră ştiţi că pentru
leafă trebue să alergăm la oraş şi s'o cheltuim pe jumătate
ca să putem lua restul. Mai ştiţi că aici trebue s'o scontăm
la alţii, ca să putem avea ce ne trebue. Locuitorii sunt jupiţi la nevoile lor de camatari, şi mi se pare că şi dumnevoastră scontaţi leafa când aveţi vre-o nevoe mai grabnică.
Evreul se înroşi. Subprefectul se făcu foc când auzi că
şi el îşi scontează leafa, şi- mi luă vor ha c;in gură râstit şi
furios:
- Nu-i treaba ta asta; treaba ta e în şcoală. Aceste sunt
porniri ticăloase de socialist, ce le aveţi în cap toţi işti care
eşiţi azi din şcoală. Să-fi cauţi de şcoala ta. măi băete, că
de nu te astâmperi, pe cinstea mea de om bătrân, te trimet
tocmai la Turnu-Severinului, ori te dau afară, ca să te învăţ eu să fii om de treabă...
·
·
O, Doamne, şi ce vremuri ! Ceea ce pe atunci era o nebunie şi o răsturnare a unii stări de lucruri, aştăzi e de cea
mai mare nevoe pentru buna stare şi ridicarea ţărănimii.
Pentru lucrurile de care atunci erai ameninţat cu darea
afară, acum ţi se cere râvnă şi înjghebarea lor temeinică şi
cinste !
Şi în acel sat, de unde eu eram să fiu trimt:s la Turnu·
Severin şi calificat de nebun şi socialist astăzi se află o bancâ
populară cu vre-o 60-70 mii de lei ; şi în locul dughenelor
evreeşti şi străine, o frumoasă magazie a unei societăţi
cooperative!.. .
Par' că nu-ti vine a crede, par' că-i ce va din alte vremuri!.
Zo deni,

- - ŞT .

ST,

M. Lupescu

TUŢESCU

DIN TRECUT, Giurgi u, 1901
DAFII, Cra iova, 1904.
TEATRU SATESC, C. Lung, 1904,
SFATURI PRACTICE, Balş 1905.
TAI NA ĂLUIA, P . Neamt, 1906.
SE PIM MILOŞI, Bucureşti, 1907
MONOGRAFIA CATANELOH DOLJ, Craiova, 1908.
O PARTE DIN SFINŢII POPORULUf, Craiova, 1909
;a.. COLINDE DIN POPOR, Craiova, 1910.
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A fost odată, ca mc1 odată, pe când creşteau încă pomii
mii pe ceafa albinei şi fundul minciunei tot nu se aflase; pe
atunci, zice-se, s'a luat un biet om prin lume să-şi găsească
şi el norocul. Şi, ce-i drept nu-i păcat, d1tr norocul nu se
găseşte cu una cu două. De aceia, mult umblând el prin lume, unde s'ajungă? Ajunge intr'un sat şi aproape de poarta
jâtăriei, se'otâlneşte cu doi oameni cari lucrau la o casă şi
băteau cu _maiurile intr'o grindă de le curgeau sudorile.
- Noroc bun, cumlltrilor.
- Să dea Dumnezeu, om bun.
- Dar ce vă osteniţi aşa hăm ? De ce bateţi grinda aşa
unul de la un capăt şi unul de la un capăt?
- la, pacate, cumătre I Grinda asta-i mai lungă de cât
cealaltă şi n'avem cum s'o facem tot una, ca să vie la casă;
de dimineaţă ne muncim cu maiurile şi degeaba-i. Ne-a apu
ca proorul Bobotezei de-atâta chin.
- Fiţi pe pace, oameni buni. Nu cumva-ţi bate cu maiurile ca să turtiti grinda ? Eu intr'o clipeală v'aşi putea-o asemilna cu cealaltă. Numai, ce mi-ti da ?
- Cât ii cere ti-om da, om bun,-răspund proştii.
- Daţi-mi un galbăn şi v'oi face treabă bună-zice omul
râzând de prostia lor.
- Ba te-om pune şi la masă cu noi, om bun; că-i fi
flămând, săracul; de, de-atâta drum, cum să nu cânţi de dorul m4m4ligei?
Deci s'u apucat el degrabă şi-a măsurat grinzele, punăn
du-le una lângă alta şi tăind de la cea mai lungă bucata
care prisosea, le-a asemilnat iodată.
-- Bodaproste, om bun, că ne·ai uşurat. Poate nu ne-am
fi" priceput la o treabă ca asta, cât ii Prutul şi pământul.
Pe urmă s'au pus ei la masă, bucuroşi şi voioşi si mai
din una, rttai din alta, ii întreabă ei .
- Cum, m4 rog, d·ta te-ai aflat aşll priceput?
- Ei, d'apoi eu nu-s prost ca voi I-face drumeful, care,
luându-şi galb4nul, s'a pornit tot înainte, să mai vadă lumea,
şi s'o mai cunoască.
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Iaca ajunge la cellalt capăt a aceluiaş sat. Şi ce să vadă?
O femee se suise pe bordeiu şi tragea de curmeiu o vacă,
se vede ca s'o suie tocmai acolo sus.
- Buna ziua cumatră. Dar ce fi-a venit de gâtui aşa
vaca?
-- Mulţămesc om bun. D'apoi nu vezi singur ce păcate
trag cu haramul ista ? Vreau s'o urc aici, la iarba asta de pe
bordeiu, şi ea nu se dă în ruptul capului , mânca-o-ar spânzuratul, s'o mânânce.
- Şezi binişor, cumătră, că-i omorî lucrul de vacă. Ci,
mai bine, ce mi-i da mie s'o fac să pască iarba ceia ? Dă-mi
doi galbeni.
- Ba ţi-oi zice şi bodaproste, om bun ; numai fă-mi uşu
rinţa asta.
~e sue omul pe bordei c'o secere şi strânge frumuşel iarba şi o dă vacei că nu era cine ştie ce socoteală mare.
- A„.ra ! om bun, dar ştii că te-ai priceput bine ? Eu, să
mă fi bătut că nu mă gândeam la trebuşoara asta, -îi zise
femeia, dându-i doi galbeni.
Bucuria omului ! li ia, îi pune în chimir şi se cam mai
duce, fireşte, râzând de prostia omenească. Decât, vorba ceia
nu râde, ca să n'ajungi ! Nu ştii cum se'ntoarce crângul, şi
mai şugubăţ de cât norocul, nu ştiu zău cine-i !
Şi aşa, ajunge omul într' alt sat. Obosit de drum şi flămând,
ia ca zăreşte o femee c'un cl\uş în mână; li dă buna vremea
şi-o 'n treabă :
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- Dar ce te năcăjeşti cu cliuşul ăsta cum4tră hăi ?
- Nevoe cumătre. De pe la amează mă muncesc s'aduc
soarele în tindă ca să mi se vadă la râşniţă şi nu-i chip I
Am să-mi fac samă şi pace I Of! Că m'a trimes bărbatu
meu să fac crupe la pui şi'n tindă nu se vede de loc; ei,
ee să mă fac eu ?
- N'ai grijă femee a lui Dumnezeu ; dă-mi mie trei galbeni şi
să vezi cum am să-ţi adue soarele la râşniţă.
- Numai că ţi-oi da, păcatele
mele; dar cum ai să poţi d-ta
face treaba asta ? Ai să descânţi?
Ce-ai să faci ?
- Ce ai d-ta de-acolo ? Dă-mi
trei galbeni şi-i vedea-face omul
râzând de-al binelea că tot de
proşti dă pe lumea asta. Şi pe urmă, deschide uşa tinzei şi fireşte,
lumina soarelui a intrat 1'n voe.
-- Că bine-ai făcut cumătre,
zice femeea, ni.' mai încăpând în
camaşă de bucurie - iaca eu ştiu
c'aş fi cărat cât lumea şi de râşnit tot n'aş fi râşnit.
Omul şi-a luat cei trei galbeni, că prostul n'a da bani aşa
de uşor? Şi s'a dus tot înainte şi, nu după multă zăbavă,
dă peste-o altă nevastă, se vede că tot de-o apă cu cea de
la râşniţă. Că prindea, măi frate, câte un puişor de găină
şi-i vâra cu de-asila pe gât, câte-un fir, două de crupe.
- De ce te-ai apucat cumătră hăi?
- Hrănesc puii' iştia drumeţule ; $i nu-i pot prinde arză-i
focul. M'a apucat noaptea şi eu tot nu-i pot hrăni ca lumea,
- Ce mi-i da mie să ţi-i hrănesc cât ai bate din palme,
cumătră? Hai, dă-mi un galbăn şi-i vedea I
- Bucuroasă ; dar să te văd !
Omul iea crupuşoarele şi le presoară pe lângă prispă şi
puii au venit, ca la mare bucurie, de se mira şi biata femee. Pune omul şi galbilnul ista de-al şăptelea'n brâu şi s'a
pornit mai înainte. Credea 'n mintea lui cA tot mal multi
proşti îs în partea femeească decât între harbaţi şi iaca tftn-
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'ntâlneşte

cu trei oameni cari izbiau

cu îm-

blăciile'n văzduh. Zice :
-- Ce făcefi, oameni

buni?
la, nu vezi? 04m cu îmblăciile 'n vântul ista, drumeţule, că aşa ni-i porunca de la isprăvnicie„.
- Ş'apoi are să se oprească vântul, dacă-l ucideţi aşa ?
- Aşa ne gândim noi, c'a sta.
:_ Ba, mai bine spuneţi la isprăvnicie oameni buni, că,
fiiră să va osteniţi aşa, eu îndată am să-l fac să stea. Numai să-mi dafi trei galbeni.
l-au dat de la isprăvnicie trei galbeni, şi omul a mai stat
ce-a mai stat, şi s'a oprit vântul de la sine, că, Doamne
iartă-mă, n'avea !lă bată cât lumea. Pe urma, cu zece galbeni la brâu, şi-a pus în gând aşa: c Măi I Eu de când umblu după noroc, degeaba-mi prăpădesc zilele pe plaiurile astea ; lume proastă ca ici nici în părţile noastre nu-i. Mă întorc mai bine înapoi, în satul nostru, ş'oiu lua-o pe care rată
mi-a eşi intăiu şi'ntăiu înninte; căci lut mai bună şi mai cuminte trebue să fie, oricare, det ât proastele l\stea de pe aici I
Aşa a făcut bietul om. Când să intre'n satul lui, întâlneşte
o fată-norocul cum am zice, îi eşise înainte.„ Şi vorba
cântecului :
-

Frnnzil. verde viorcu,
De-e.r şti omul de cc-nr dn,
N'e.r mni hee, n'ar mei mânc11 1
Inimo. şi·ar 11stura.
Că omul nostru, cum nu ştia nimic, aşa de-odată, nu-i era
nimic. S'a cununat cu fata aceia ce-i ieşise înainte, ş'amu,
fiindcă şi etl avea zăstre gospodărească, şi, la dreptul vorbind, şi el ave:\ vre-o câti-va galbeni, casa le-a mers vre-o
câteva zile strună, nu alta! Numai iaca, intr'o zi, bărbatul
se porneşte la chirie şi-i zice gospodinei :
- Măi femee, eu mă duc la chirie; tu te-apucă de mai
scoate aste lucruri din casă şi mai grijeşte.
- Bine, bărbătele !
Şi cum se du.:e omul, ea s'apucă şi scoate lăitile toate afară, scoate pernele şi le scoate penele şi le pune la soare,
şi dând Dumnezeu un vântişor, nici fumul nu s'a ales dintr'ânsele. Vine ~eara bărbatul acRsă :
- Ce te-ai apucat mătăh:>ancă ce eşti ?
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- Iaca, bilrbatei am scos cum mi-ai spus, lucrurile pe-afara, şi vezi singur ce-am pafit.
- Hei, bata-te-ar varga lui Dumnezeu, proasta ce eşti I
Sa te-apuci sa-mi faci carne pe curechiu, c4 eu azi ma duc
iar la chirie ; ai auzit ? Iaca ţi-am adus carne.
Se duce omul şi'n ziua ceia la chirie. Dar femeiuşca, de
bunA, credinfA, taie binişor câte-o bucată de carne şi câte-o
bucata. de curechiu şi pune bucată peste bucată şi cânele
n'are de lucru? Vine pe furie şi'şi şterl!'e dinţii cu toată carnea de pe bucAfile de căpatinli de curechiu.
Ce să iacă biata femeie ? lea câinele şi-l bate, şi-l bate şi
in urmă ii leagă c'un curmeiu în pivniţă, de cepul polobocului cu vin. Canele, cât s'a 'ntins, a zmuls cepul şi, fireşte,
s·a prăpAdit vinul mai tot. Seara vine omul şi zice·
Ei, mi-ai făcut carne pe curechiu ?
- Da' de unde, că l'a mâncat ciinele, mânca-1-arjigaraia.
-- · Cum, din oală l-a mâncat ?
- Da' de unde! De pe curechiu a mâncat carnea; lasă
că t'am legat eu bine, să nu mai iasă din pivnif4.
- Când se duce omul, şi-a pus mânele'n cap.
- Bată-te-ar varga Tatălui toantă şi nebună ce eşti ; m'ai
sărăcit!

A mai ţornd.il-o el, bietl11 bărbat, de cele cozi, dar ce folos? Ce să se mai pue degeaba în poard c'o proasta, că tot
degeaba-i. Şi s'a dus într'o alta. zi iar la chirie, după ce i-a
spus femeei să facă un cuptor de malaiu şi să mai capete
minte.
Ea înhămă doi cai la cărufă, pune'n carufă vre-o câţi-va
saci cu făină de popuşoi şi se duce până· ta fântâna de-ală
turi. Toarnă faina 'năuntru şi mestecă, · mestecăî biata, cu
cârligul, ştii, ca sil. facă aluat. Aluatul de unde să se facă,
de vreme ce, putea ea să toarne de zece ori mai multă făi
nă şi tot degeaba ar fi fost. Face fo~ul în cuptor, dar cu
tălmazul cel din fântână nu era chip să se facă nimic; sara
vine bărbatu-său şi-a văzut bucurie. Zice :
- Măi, nu-i lucru curat la mijloc: are haz să Jie şi femeia mea o proastă ca şi cele ce-am văzut prin alte ţinu
turi. Are să mă calicească şi pace! Mă mai duc şi azi de-acasă, să văd încaltea, ce s'a mai alege ? lnainte de-a se porni
însă, îi spune proastei :
- Bată-te-ar focu' să te bată, cine te-a mai adus pe capul meu, nu cumva să te apropii de iatacul cel mic unde
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am un ulcior în care \in cei &ece galbeni, ce-i mai am ; nu
de alta, dar în ulcior e Bordea (Diavolul) ş'are s4 te gâtue.
Proasta a prins a tremura de fricA şi, dupA ce s'a dus
b4rbatu-s4u, şedea po prispă şi plângea de Doamne fereşte,
când Iaca prinde a coYi~ scroafa de huia satul. Conteneşte
femeia din plâns $1 se duce s4 vadl ce are scroafa. Dar trece, tocmai atunci, un ştrengar, pe acolo.
- Buna vremea I
- Mulţlmesc I
- Ce ţip4, m4 rog, aşa scroafa d-voastră ?
- Da' s'o bată amarul I Ştiu eu, om bun, ce are ?
- Mi se pare, raspunde omul, că biata scroafă se cere
dusă la neamurile ei din cellalt sat; a apucat-o dorul şi de
aceia nu-şi află loc.
- Apoi nu cumva mi-oiu lăsa eu casa ş 'oiu duce-la neamuri-zice femeia năcăjită. De, ce să-i fac ?
-- Ce să-i faci ! DA-mi-o, cA ţi-oiu duce eu ; nu-i cel
mare lucru„.
Şi, luând omul scroafa de curmeiu, s'a tot dus, că ştiu
că n'avea sA fie prost, ca femeia, să vie înapoi I Iaca trece
prin sat un olar şi striga: Hai la oale I şi hai la oale I
Pemeia cumpără vre-o câte-va oale, şi când de plată, hop
c4 nu nu-i ajung parale.
- Mai caută, dragul meu, prin casA; poate·i găsi--zice
omul.
- Cum să caut, omule, dacă blrbatul ml-a spus să nu
mă apropii de ulciorul cu galbeni că-i Bordea la dânşii I
- Nu te te:mel face olarul, care a şi simţit cu cine are
de-a face.
- SA vezi cum am s4 caut eu la dânşii" d-ta numai să
du te apropii, ci eu am sA-1 gâtui şi pe Bordea şi n'ai sA
mai fii cu grija'a sân I
- Pemeia a stat mai deoparte, iar olarul a luat galbeni
din ulcior, şJ rupind-o de fugă, a prins a striga :
- Pugi, femee hAi, fugi I CA J'am stârnit pe Bordea şi
nu l'am putut gâtui I Ci 1A dai minte la oale, ca să nu te
sp111 la barbatul itu-cbl ele au obiceiu 11 pnri„; ai auzit?
ŞI s'a: dl.li olarul în drumul lui... Pemeia înşiră pe rând
toate oalt:le prin pari, •'· pe urmă, c'un blţ, priade a le inv4fa minte,
- Na-vă, haltelor, ce 1ânteţl I VI mai puneţi mintea s4
rrtA pâritl barbatulul !.„
ŞI le-a sfArâmat pe toate.
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- V'am dat eu pe foae-da-o-ar incurile 'n voi, să dee !
Sara vine bărbatul. Ea-i povesteşte, bucuroasă, toate, din
capul locului, zicând, lfl urmă :
- E, hei, bărbate I şi pe Bordea era cât pe ce să-l o moare
olarul; iaca trebue să ne vie şi scroafa de la neamuri.
Mă rog, omul era să 'nebunească, sărmanul, de bucurie,
când a văzut că scroafa nu-i, oale nu-s, bani nu-s, sărăcie
cât lumea. Şi i-a zis femeei :
- Mă lemee l Toate au fost cum au fost; dar de-amu
m'ai calicit de tot: du-te'n plata lui Dumnezeu, încotro-i şti·;
de azi înainte mă despărţesc de tine şi m'oiu duce, săracul,
unde-oi11 \•edea cu ochii: apucă tu pe drumul ista din dreapta, că eu oiu apuca pe istalalt din stânga; incaltea să nu ne
mai întâlnim câte zile-oiu mai trăi !
Şi aşa au şi făcut: şi-au luat ziua bună şi a apucat unul
în· sus şi unul în jos. Dar nu după zâbava, numai ce aude
omul, din urmă:
- Omule hăi, omule hăi !
Când st! uitil, îşi vede iar femeia, fugind de-o cuprinsese
sudorile, şi făcându-i semn să stee. El stâ şi se gândeşte :
cMăi ! Are haz să se tie de mine proasta şi să-mi amărăsc
toată viata I Când colo, ea-i prinde a spune:
-- Vai de mme, l:iărbate, ştii una?
- ( e-ti este, muere? Ce mă strigi?
- laca'n margina satului de acolo, mi-a eşit înainte o
vacă albă; lângA dânsa era viţelul negru; cum se poate una
ca asta, p4catele mele? Cum se poate vaca albă şi viţelul
negru I
Auzind aşa, omul ştiu că a râs, din tot necazul şi a zis:
- Cu adev4rat văd, măi femee, că bine-am făcut de te-am
14sat la mama cioarelor: n'am a mă căina de asta, că eşti
treeut! cu deochiul de proastă; dar îmi pare rău câ de
proşti am râs şi peste-o proastă am dat. Şi de la proşti am
câştigat o tecă de avere şi o proastă ca tine mi-a dat-o de
râpă. Du-te'n Dumnezeul tău I
ŞI s'a dus fie-care'ncotro l-a dus norocul ; dar de'ntalnit
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chiar de-ar fi trăind şi astă-zi, nu s'a mai întâlnit, căci
sa hrănise bietul bărbat de-aşa suflet de femee. Eu atâta
doar am a zice, că de cât c'un prost la câ~tig, mai bine-i
c'un cuminte la cărat piatră! De aceia să nu te lăcomeşti la
câştig mare de la proşti, ca nu de alta, dar s'a găsi att prost
mai mare şi te-a face, bietul, de-i rămânea numai cu limba
boului şi ţi-i lua lumea'n cap ca omul din povestea asta--şi
ca cei ce s'ar lăcomi, vorba cântecului, nu la minte, ci:
S'or aţinea la avere,
La stril.chini ~i la ulcele,
Ş'or lua fli.r'de plil.cere !...
Mânăstireni-B otoşan i.

Dumitru furtună

DOZJI\ FLORI
când
-

Ce faci acolo, Zorico ?
Samăn flori, mămăică !
Da de unde ai luat sămânţă, tâlhAroaico?
Nu, mămăică,-îs de cele de care ai svârlit mata eri
ai sămânat.
Să nu strici ceva pe acolo !
Nu stric nica.
~Mâncate-ar norocul!> zise mama în gândul ei, şi intră în
casă ; iar Zorica îşi reîncepu îndeletnicirea mai bucuroasă
pentru că n'a ocărit-o mămăica şi pentru că are să aibă şi
ea floricele ca a mămăicăi, ba mai frumoase încă. D'apoi
când au să 'nfloreascâ, n'are să lase pe nim~ni să rupă din
ele, căci doar sunt ale ei, că doar ea le-a pus în pământ.
Şi tot vorbind, şi tot scormonind pământul, a făcut un stră
tuleţ ca şi al mămăicăi, dar mai mititel, pentrucă şi ea îi
mititică.

A frecat apoi ţărna cu palmele ei micuţe, cum a văzut că
făcut şi mămăica,
rică, apoi încetişor

a netezit strătuleţul frurrios cu o scândua desfăcut petecuţa cu sămâncioară şi
pic, pic câte o sămânţă ici-colea.
Cu degeţelul le-a împins pe fiecare în fundul ţărnei, cum
a făcut şi mămăica, a netezit din nou cu scândurica să se
acopere găurelele, a aşezat un spinişor de-asupra pentru ca
să nu râcâie găinele şi să-i risipească stratul. Gâfâia când
a
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isprăvise, aşa de straşnic dAduse zor la treabă. A dat fuga
la fântână şi acolo în ciubărul cu apă şi-a spălat mânuţele
mult, mult. S'a întors iarăşi, s'a mai uitat la strătişor a mai
ciupit de prin prejur paele şi crAnguţele uscate şi le-a
aruncat peste gard. A mai privit mândră o bucat4 de vreme
cu mânufele la spate, apoi săltand şi cântând, a dat fuga în
casă să vadă ce face mămăica. De abia intrată în casă, s'a
uitat innapoi pe fereastra, s4 vadă dacă nu cumva s'a dus
găini la strat în urma ei.
- Ce faci, m4măică ?
- Cos, draga mamei!
-- Cui coşi, mămăică?
- Ţie, o pestelcută ca să nu murdăreşti rochiţa; iaca ce
te-ai făcut: numai ţărnă şi apă,-ăăă că murdară mai eşi I
Zorica se posomorî şi văzând că mama n'are gust de vorba., se sui pe pat la spatele ei. Se mai uită la rochifa murdară şi la degetele încreţite şi supte de ap4. După câtva
timp începu să cnşte. Se lăsă încet pe pernă şi adormi. Când
s'a trezit, a alergat la fereastră să vadă dacă nu scociorăsc
găinele stratul. Afară însă era noapte şi nu se vedea nimic.
Să se ducă până acolo, ii era urit.
- Mămăică, da găinele nu umblă prin grădină?
- Găinele dorm mamă, da de ce întrebi de ele?
- Sa nu se strice stratul cu flori.
- Nu mamă, nu ţi-l strica, nu te teme.
S'a mai întins, a mai căscat, s'a mai uitat iar pe fereastră şi ii era necaz că nu se putea vedea.
.
- Oare au început sa răsară florile, mămăică?
- Mai târziu puiule, mai târziu, peste o săptămână.
N'a mai zis nimica şi in noaptea aceia au muncit-o fel de
fel de gânduri şi visuri copilăreşti,
A dona zi cum s'a sculat, întâi s'a dus la strătuleţ, Avea
o bucurie nespusă de mare şi un gust de vorbă, că nu mai
slăbia pe biata mamă-sa din povestiri de visuri şi întrebări.
Ba că a visat că nişte băeţi răi au aruncat din drum cu
petre în stratul ei, ba că cloşca risipise tot· stratul şi când· a
dat s'o alunge ea s'a repezit s'o ch1penscă şi ea ou putea
fugi de loc, ba că florile ei nu răsărise de loc, pe când ale
mamei erau atât de frumoase, şi par'că le turna apă şi ii pă
rea rău că ale ei nu răsărise şi câte şi mai câte năzbâtii de
noapte.
Peste două săptămâni când mama Zoricăi smulgea burue-
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nile de printre flori şi lorica a plivit pe ale ti. lns4 dintre
toate seminţele, una singură risărise. Pe aceea lorica nu o
părăsea toată ziua. Când mama el uda florile şi ea uda pe
a ei. Mereu ii cânta şi o mângâia, ii făcea gărdut împrejur,
ii lega cordele roşii ca să nu se deoache şi cu greu se deslipea de dânsa. Nu lăsa pe nimeni sA se apropie sau să
treacă pe lângă floarea ei.
Când se întâmpla să fie rătăcit pe acolo vre ·O gll.ină, vre-un
puiu, ori altceva, era vai şi amar. Cu bulgări, cu petre, cu
surcele, cu ce-i cădea la mână, svârlea după bietele păsări,
cari fugeau speriate mai mult de gălăgia ce făcea, ascunzându-se sărmanele ca de uliu. Iar mama auzind, râdea pe
înfundate de felul cum ocăra mititica.
Făcuse acum floarea un bobocel şi fetiţa aştepta nerăbdă
toare să inflorească. li turna tot mai des apă, ca doar va inflori mai înainte ca ale mamei.
lntr'o dimineaţă, când mama Zoricăi aşează prin casă
aude un ţipăt şi un vaet afară, de nu-şi dădea seamă biata
femee ce se întâmplase. Jntr'un suflet a fost lângă Zorica
- Ce plângi draga mamei, ce ai păţit ?
Incepu să spue ceva printre plâns, dar nimic nu se înţe
I egea. Mama se uită prin prejur şi văzu floarea vestejită
culcată la pământ, cu bobocelul şi frunzişoarele sbârcite
iar Zorica plângea înnecându-se în suspinuri.
- De asta plângi tu proastă ? li zise în glumă mama.
Pentrucă s'a vestejit floarea? Nu-i nimica, puicuţă, las ca-ţi
dă mama mai multe, uite ce de flori are mama şi mai frumoase, toate ti le dă mama ţie. Nu plânge mămucă, nu plânge că nu-i frumos să plângi tu fată mare pentru o buruiană.
O luă în braţe şi cu şorţul îi şterse lacrămile. Nu 5ade frumos să plângi, că te aud vecinii şi oamenii cari trec pe drum,
nu mai plânge mămucă !
Zorica plângea şi mai cu foc. Se smuncea din braţele mamei şi cu mânuţele se trăgea spre floare. Mama crezând că
o cere, o puse jos şi mângâind-o pe cApşor îi zice: c la să.
şedem frumos colea să vedem de ce s'a vestejlt,-şi nu mai
plânge, puică J,
O clipă Zorica par' că se mai dămollse din plâns şi cu ochii
urmărea băgătoare de seamă ceia ce făcea mama. A smuls
floricica încetişor din pământ şi ce să vadă? R_ădăcina era
retezată de un vremuşor rău făcător. -Aaaardă-1 focul de
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"erme sa-1 arda; iata cum a mâncat floarea fetei I Las că
are sa-I omoare mama, are sA-1 spAnzure mama şi are s4-I
pue pe foc.
Diu Zorica se porni iaraşi pe plâns, tot mai tare. De geaba o mângâia m!lma şi ii dădea toate florile ei din gradinifă, degeaba ii spunea ca nu-i frumos să plângă ea, fată
mare, că o s'o doară capul dt atâta plâns; toate eran in
zadar. Nimic 1111 făceau toate florile mamei pentru floricica
ei.
A plâns aşa timp îndelungat.
Pe obrajii ei înroşiţi se cunoşteau urmele suroaielcr de
lacrami, Oftat dură ohat scotea din adâncul pieptului, urmat
de suspinuri grele şi sughituri scurte. A rllmas o \'reme aşa
gânditoare, cu ochii pironiti, &\'ând re fata ei zugră\·ită o
milA şi o înduioşare iără margini. De odata a tn·sarit ca şi
cum şi-ar fi adus aminte de ce\'.l, tt aruncat o privire îngrijorată împrejur şi a vâznt re mama la portiţă \'enind spre
diinsa. Ea nu băgase de seamă ca. rAmlls~se singură ; se sculă repede şi par'câ ruşinatâ de ceva, se apropia încet de
mămăica. A luat-o de mânujă şi incet:sor au intrat în casă.
lntr'un târziu se jeli câ o doare capul,
- Nu-i nimica, lasă că-ţi trece puică; n'ar fi trebuit sa
plângi rentru
burui11na; hai de te cukâ.
Zori::a n'a zis nimic, hitmai a oftat adânc.
Cum a pus capul re perna, a şi adormit. Vedea pc stra·
·tul ei o gramadă de flori frumoase şi la mijloc una masare!
mare şi mai frumoasă de cât toate. De od11tă \'ine un flutur
negru şi se 8$ează pe floarea cea mare şi cu o gură uricioasă începe să rupă din petalele roşii ale floarei. Ea se
repezi să alunge fluturile şi tocmai când să dea în el, îşi
luă sborul. ln acelaş timp de sub floare eşi un vierme urit
şi fioros ca un şarpe şi se repPzi la ca sâ o 11puce de mânA. O spaimă o cuprinse şi începu să ţipe . .hlama alergă la
dânsa.
- Şarpele, şarpele, mămăicll, mă muşcă şarpele, valeeeu I
Şi tipa cAt putea de tare. Cu mart greutate a domolit-o
din plânsul ,1 spaima ce o cuprinse, mângâind-o că a \'isat
şi nu.i nimica. De aici înainte n'au mai fost zile tihnite nici
pentru ca nici pentru mama ei.
Durerea de cap rrescuse; era roşie ca jăratecul, o mai
cuprinseră ni.şie ferhinteli, nu a,·ea poft4 de mâncare, setea
o făcea să sufere cumplit. Cum adormia pufin, visa visuri
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---------------------înfricoşătoare, începea s4 tipe, să strige şi pe urmă se punea pe plâns. lnceruse a ltiura rrin somn, spunând ca o
chiamă t4l4ica să-1 dea floricele.
Oe la o vreme n'a mai putut \'Orbi, făcea numai semne
din mâni, nu suferen re nimeni în jurul ci, gemea înnădusit
şi nu putea dormi de loc. Mama stătea numui la capul ei, o
mângâia, ii spunea de toate şi în tot felul, dar degeabJ. Atâta gri'.4 si sup4rare era pe biata femee, că nici de masll,
nici de odihnă nu mai intelegea nimic.
Trecuse o s4pt4mJnl!. şi nici o rază de năJejde pentru îndreptare nu se arăta, ba inci\ îi era mai râu ; cu toate că
făcuse tot ce o sfătuise şi o înv.4ţase alte femei din sat. l$i
aducea aminte că anul trecut pe această \'reme aceiai:i mil.hnire o slăpâ:iea. Simfea cu dcelaşi sufld aceiaşi durere, cond
a petrecut de ,-ecie la ullimul locaş r-e scumpul ei sof. Un
fer inrcişit par'că îi trecuse prin inimi\, când Zorica a spus
ca o chiam4 tată-seu să-i dea flori. De n'ar pn'lpădi o şi pe
dânsa. Ce mângâiere ii va mai râmânea pe lumea aceasta
plină de necaz şi suferinţi ?
Ce ajutor ii rămâne ei pentru noianul de greutăţi in ră
măşita viefei şi mai ales la bătrâneţe, de o va perde şi pe
dânsa, ~ingurul sprijin ce ii nădăjduia. Şi pentru ce s'a îmbolnăvit mititica ?
Din nimica toată; pentru un fleac de floare; pentru o buruiană. A plâns prea mult şi asta i-a făcut rău. De n'a~
prăpădi-o I Ce mă fac eu fără densa ? Puicuţa mămăicăi I
Odorul mamei, îngeraşul mamăicăi, îngeraş I
Se vedea singură biata femee şi începu a plânge şi a se
frământa, neştiind ce să facă şi cum să facă, să fie bine. Se
gândea fel şi chip, însa n'avea nici o putere. Pe cine să
cheme ea, pe cine să întrebe, cu cioe să se sfătuiască, ce
să facă? Ea e singur! şi nu se poate deslipi de lângă dânsa;
de trimes n'are pe cine trimete. Vecinii nu sunt pe acasă şi
~poi nu-s aşa de aproape. Dacă n'o lăsa să samene flori
acolo, poate nu se întâmpla aşa, ardă·le focul de flori să le
ardă I
Un geamăt lung şi înăduşit, urmat de un sughiţ ascuţit, a
făcut-o să tresară din gândurile ce o abătuse. A pus mâna
repede pe mânuta Zoricăi şi a rămas înlemnită când a simfit-o rece şi pe fata fără suflare.
A început a se boci a se smulge de cap. a fi~a desn4dajduit4, isbindu-se de toate ce ii stăteau în cale, blăst4mându-se
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şi rupându-şi căma~a

de la sân. Se repezi la fetifa fără viată
o sărută cu o lăc.,mie sălbatec4. O lua în brate. o stri~a
-0 ruga să răspundă, să vorb.;oasccl, u scutura st-~i vină in
simţire, dar în zadar erau toate trudele.
«Am prapădiiiit-o, păcătoasa de mine, am prăpădlt-o, -zi.cea aprinzând lumiinarea şi cu tămiie a eşit încunjurând casa şi bocind de se răsuna Sdtul. Isprăvind tămâierea de trei
ori de jur impr.,.jur, a intrat în casă şi dupâ dânsa alte femei care cum le apucase ''re;nea, venite intr'o suflare la auzul bocetului ei. «Am scăpat·o mămuca, am scăpat-o fură
Jumânaret. Şi se pl)rni într'un pliin~ atât de sfâşiitor, că nici
una dintre forneile venite nu se putură fine să nu plângă
de milă şi d! j lle. Pe pliul din fun:lul casei, Zorica sta in
n~sirntire aş1 cum o lă•rnse; cn căpuşorul aplecat pe un um:ir, cu părul împrtlşli!il pe pernă, culeva şnvite ii acopereau
un ochi~or pe jumătate deschis. Uurifa deschisă pufin, părea
.că zice : mămăică ! Cu picioruşele întinse, cu o mânufă re
piept şi cealaltă în lături. Râşafa de pe fefă pierise. Era gal·
şi

benă-albue.
Au scăldat-o, au îmbrăcat-o
pe o măsufă în mijlocul casei,
şi o iconifă de-asupra. De jur

în haine noi şi-au aşezat-o
cu mânufile cruciş pe piept
împrejur au pus o mulţime de
ilori şi câteva sfeşnice cu lumăoări aprinse. S'au început apoi preg!tirile celelalte în mare linişte.
A treia zi clopotul bisericuţei din cimitirul satului, suna
jalnic într'o limbă. Pe drumul îngust ce urca dealul spre locul odihnei liniştite, o mare mulţime cu cruci, sfeşnice şi
prapure înaintea ei şi preotul. îmbrăcat în odăjdiile de Înrnormântare,-suia spre cimitir. lntr'o cutiuţă neagră cu cruciliti
albe pe dânsa şi împodobită cu coronite de flori, se zărea
fata mk4 şi palidă, suptă de plâns şi de boală a Zoricăi.
Patru fete o duceau în pas domol pe umerile lor. In
urmii abia tinându-se pe picioare; mama Zoricăi, în haine
negre, C'ti pArul despletit, cu fata intre palme, nu·şi mai putea opri plânsul. şi suspinele ce-i sguduiau peplul. Când
au scoborit sicriul în groapă si a început a suna ţărna pe
c:apacul tui, cu vocea răgoşttă, stinsă aproape, cu inima
zdrobită de durere nemângâiata mama, a ţipat :
<Floricica mamei, floricică I!..,,

D. I. Pracupla
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PORTUL ROMAnESC
Odată cu pierderea mărgăritarelor de Jimb4 şi gândire ale
poporului - cântecele cele inăltiHoare d~ suflet, legendele.
poveştile şi \'Orbele adânci - am inceput să părclsim şi frumoasele obiceiuri, intre cari, cel mai mai de seamă avut
moştenit de la strămoşi : portul românesc, de a cărui mândreţil şi frumusefă s'au minunat şi se minunează şi str4inii.
11 pierdem si-i înlocuim cu un port din haine cari nu se potrivesc cu firea şi cu sufletul nostru, lucrând, cu chipul a-·
cesta, la stângerea noastră ca neam.
Oare portul, jocurile, limba, cântecele, poveştile, tradiţiu-·
oile şi obiceiurile nu sunt semnele după care deosebeşti un
neam de altul ? Nu sunt ele icoana vie a trecutului poporului care se simte mândru cu ele? Şi atunci când un neam.
începe să-şi uite limba şi să disprefuiască portul, cântecele:
şi jocurile naţionale, ce poţi să mai crezi de viitorul lui ?
De eceea, mai cu seamă pc noi Românii, împresuraţi detoate părţile de neamuri străine şi lacome, trebue să ne cuprindă mare jale când vedem cu ochii cum pier zi cu zi odoarele prin cari ne-am păstrat firea şi sufletul nostru, când
Yedem cum se duce portul românesc care, ori ce s'ar zice~
tot mai lesne îmbracă el o inimă românească; portul, al
cărui preţ nu se cunoaşte îndeajuns Şi a cârei vedere nu te
face să tresalţi de bucurie mai mult de cât atunci când eşti
în străini, departe de locurile pe unde ai copilărit, ai trăit
intre oamem îmbrăcaţi ca tine şi unde, peste tot, ai auzit.
dulcea noastră limbă. Dovada?
Eram. în vara anului I 909, in trenul unguresc ce merge
prin Făgăraş la Braşov. Supărat că n'aud în juru-mi decât.
vorba străinilor si că nu văj decât chipuri în alte haine cari le dau o înfătişare oarecum urilă - mă lăsasem purtat de gânduri şi visam şi eu la zile mai bune pentru fraţii
voştri îastrăinati. Odată însă mi s'a ridicat mâhnirea când
m'a trezit din visare o doină românească: se înfiripase într'un vagon vecin cu acela în care eram eu şi acum cântata
cu foc, k seca la ficaţi :

- Dă-mi, neamţule, drumu-acasă :
S'a f~cut earba de coasă
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grâul de secerat
mândra de slrutat !..•

. .

.. .. . . ..

Am alergat, cu lacrămile în ochi, în vagonul de unde venia cântarea mândră„. şl socotiţi că am avut în viafă o bucurie mai mare ca aceea, când am văzut, într'un colţ al va-

Române! din Muscel

gonului, câFva · flăcăi Români, îmbrăcaţi în frumosul port pe
<:are nu-l mai văzusem din Tară ?
Erau strânşi buluc împrejurul unuia care cânta cu viers
<le foc, că se duceau sărmanii, departe în · oastea Neamţului.
Ne-am împrietenit reped~, mi~au spus şi mi-au cântat multe,
~i nici odată nu voi uita clipele acelea,
fn port şi-a arătat Rpmânul destoinicia sa în ale gătelei 1
aseinănându-se câmpului ori codrului înverzit, şi, numai în
https://biblioteca-digitala.ro

Calendarul Revistei

70

haina româneasca, dragostele - simple
legate mai trainic ; ex. :

şi

nevinovate -

erau

Mândra albll, iiea albll,
Cum focu' nu mi-ar fi dragll ?
Cât traeşti, sl nu iubeşti
Student în haine domne~ti,
Că, du, tare te căsneşti
Când te face d-l iubefti.
Cll studentu·i vreme rea :
Mâncă came Miercurea,
Miercurea şi Vinerea
Şi posteşte SAmbăta.

*

Sll iubeşti în 1'f111;dne~ti,
Când te ratll sl-1 găseşti.
C'am avut un pomişor
Şi-am iubit un do111ni1i.J„:
Pomişoru' s'a uscat,
Domnişoru' m'a !lisat.

Ori:·
face-te-ai, dealule vale,
tu, crâng poianll mare,
Sll vllz pe n11ic.a calare,
Cu cămaşa albl floare.
Cu brAu roş indns pe p.le,
Şi

Şi,

când 01ând1•a

s~

Cu ciucuri la cheotoare
cu bete 'ngu&ticele,
Numai nuturl ii mllrgele,
flcute de mân'li mele.

~i

uita în zare, cu or.hi cercetiltori, sA-1

cunoască:

Pe chipul voinicului,
Pe nasturii fr!ului,
Pe ciucurii brâului,
l'e bueatrul calului
Şi ntthl!Zlll murplui,
ln bltala. vAntutul,

iubitul, adus de dor, fJi indrepta şi el privirea în zare
cunoască mândra după portul în iie, bete şi fotă şi în
n a rea domoală a murgului, cânta şi el:
De s'ar face dealul luncă
Şi crângul poiană lungă,
Să văz pe puica ce lucră
Şi de prlnz unde mânând,
De ameaz! unde se culcă,

să şi
legă

Casl mă duc să-i fac umbrll,
Um.bră cu garoafele,
S!l n'o arză soarele.„

Drumul pe care mergem duce la pieire, că ·i nesocotim tot
ce avem mai scump şi, odată cu dispretuirea portului românesc şi a odoarelor de limbă şi de gândire, dispreţuim şi pe
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acei din neamul nostru cari mai p4strează aceste sfinte comori şi acesta e un mare r4u, mai cu seaml\ acum când, şi
pc alte tllrâmuri se face tot mai mare prăpastia intre cele
două pături din ţara noastră şi când :
.„.So n\lşcli. grcoo.io
Pl"lhlnlnlc popoo.ro vecine,
Le pâlpâie focul ~i p.loo.ie
De gloo.nţl! şironio de-o.rândul
Dnr lacome o.u ochii şi gâ11.Jul
O, Ţiu-li., b tine!
Şi "frnţii" Ic strigi!, si\rmunii,
De slibll, do cnut şl de lo.nţuri,

De gra.lul cc·l fură \].gşma.nii,
E shuclum şi jo.lnic o ctintul ..•
•

I

I

o

o

o

o

o

•

I

o

o

Inr nŞ •lmii " Io. Pft.nu-ţi s'or
[stinge
Po hro.zdl tlc-ntâtco. nevoi,
Stri'i.inul Ic s11go din eângc,
Dispreţ11 l ~i nrn li-I pnrtcll;
Donr somnul IH dulce şi mo'.l.r[tca,
Sl.rm11n·1 croi I

La pieire merge drumul cu portul românesc, cS.ci în locul
nlbe ca zâpada, cojocel, murelufa, mintean şi ;;cghe,
itari, caciul4 în cap şi opinci în picioare - ilşa de frumoase la barbati ; şi în locul maramei, iiei, fotei, vâlnicului sau
opregilor şi betelor, cu cari le stil aşa de frumos româncelor, ne îmbrAcărn în putregainrile strâinilor, ne facem •ciurpetici > şi cin haine acre 1 > şi odată cu aceasta, pierdem îndemânarea la lucrul casnic, pe care ne-au lăsat-o strămoşii,
ne înstrăinăm cu suflelul de tot ce e românnsc, sărăcim -dând banul pentru imbogâtirea străinilor aici în ţara noastră - şi apoi luam haine urile, netrainice şi mai scumpe decât le-am avea lucrate în casa.
Oare, celor rari părăsesc mândrul nostru rort şi se îmbracă în haina străină, nu li se urcll sângele în obraz de
ruşiue că, pentru a se finea de mod4 -- bat-o pârdalnicul s'au fileul tot una cu jidanii şi alte lihe, că s'au fi1cut str4ini, bietii de ei, de bună voie, în tara Românească?
Oare nu simt sl aceştia plăcerea cea mni mare şi nu se
simt mândri c4 sunt Români m4car cân1 privesc o hor4 la
care su:t prinşi fl.4cui şi fete imbrllcatl! in mândrul nostru
port ? Şi semnului de intoarcerer1 la ftlul de imbracaminte
moştenit delii str4mo;;i, semnal dat de Liga culturala, unde
cilmllşii

1

Cum n11mosc sli.tcnii pc cri îmbrllcoţl în ol to haine de cât alo lor,
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lucrează

cu atâta foc apostolul românismului 1 nu trezeşte
oare şi pe dânşii la o viaţ4 non4?
DacA s'ar scula din mormânt strămoşii, ne-ar mai cunoaş
te ei? Şi, oare, nu ne-ar omori cu pieire că, pe lângă limb4, cântece şi jocuri, le batjocurim şi portul?

•
N'am chip

şi

••

puteri in deajuns

~ă

arât cât de mare ni-i

rătăcirea.

Vinovati pentru pierderea acestei sFinte comori sunh~m
aprl)ape toti, cărora ne stă in mâu4 soarta poporului.
Vinovaţi sul'ltem noi invăf4torii că, o mare parte din tarn
asta, ne-am făcut surtucari, ni-e ruşine cu portul ro:nânesc
şi, asa, săteniii vllzându-ne schimbafi, vor să se muimută·
rească şi ei.~ Suntem vinovafi ca, la vederea unui fiu de să
tean rcintor~ de la oraş in chaine acre,, nu l-am certat şi
n'am stăruit să se imbrace aşa cum a pomenit neam din
neamul lui. Vinovati sunt, poate unii profesori, de toate gradele, că n'au stăruit cu sfatul şi cu pildă spre a nu ne in·
străina portul românesc.
Vinovaţi sunt, poale, şi creprezentanlii natiunei> din toate
timpurile, mai cu se:tmă cei cari au intrat în sfatul tării în
numele ţărănimei, că-escepfie câfi-va căror li se cuvine
multă cinste-nu au purtat haina celor cari i-au trimes la
făurirea legilor.
Vino,·au sunt toţi i;.Jujbaşii cari, în felurile împrejurări,
au dat înt4ietate i·elor îmbrăcati orăşeneşte, ori au dispreţuit
pe unii fruntaşi ai s.\tenilor, când i-au vâzut fn portul românesc.
E vr~mea să ne trezim, cred.
Mamele, care <poartă la sânul lor, nu numai copii, ci
şi popoarele„ să sâdeascll, inca din leagan, in sufletul
odraslelor lor, dragoste de cc e românesc - pe llinga sădirea
credinţei, a cinstei, a ruşinei, a dragostei de biserică şi de
I D .•V. lul'gt1, a org!\nlznt i11 l!llO ~i 1911 ln Câmpi11<\ şi Vil.lenii
de MuntC', pentru pr~minrc~~ ncelom cnre poartli. c• le moi frumousu
fi mni do IJun gnst costuma nnţion~le. Pildn nces1ni mnrc llom:111
a fost :ipol urmntâ do mai mulţi in•·liţll.tori ni snt.elor.
~ Ca r.'1t!i. du1·ere nu-mi povestea nnul <l.in profesorii C'Xaminntori
pentru Jiplomil., Ln un•l din şcolile normnlc, c!i.: cea diut!Un i;rij11. ;\
absolvenţilor, viitorii învli.ţ.'ltori, n fost sii. nruni:e dcpnrtc uniformi\
9i s!!. se imlnnce în haine nemţe~ti, sll.·~i i1\ b:iston şi m!\nuşi.
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aproapele, -- sli poarte copiii în portul românesc şi să-i învete a-1 lucra cu mâinele lor, din materii făcute în casă.
lnv4f4torii de toate gradele să fie pe dearândul, în frunte, cu vorba şi cu sfatul. N'ar fi nici un păcat să se facă
<:hiar legi şi regulamente cari să oblige în acest sens, pe a<:eia cari făuresc România de mâne.
Cei aleşi în sfatul ţării şi slujbaşii.„ tofi, toţi să nu socotească o ruşine a se imbrdca în portul strămoşesc, să dovedească cu vorba si cu fapta ce \in la ce e românesc şi
să dea cinstea cuvenită şi dreptatea după cari umblu setoşi,
în toate afacerile, tuturor acelor cari păstrează odoarele
din trecut.
Cu cât foc şi încredere îşi deschide săteanul inima şi-şi
.spune păsul către unul care-i poartă haina, oricât de sus ar
fi el. Şi - noi, pe lâag4 ci nu vrem pierderea comorilor
poporului, avem ne\'oie şi de cunoaşterea cât mai adâncă
a păsurilor acestor păslrAtori ai odoarelor trecutului, de
braţele şi dl! sufletul lor- neinlinat încă în cele mai r4slete
sate şi sătişoare.

C. Rădalm1-Cfti1

1'echirghi11l, 1.'J lulil" l!Jl/.
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Io calea ei aleargă 'o zbor zefirii
Si-i tremură plBoa}elB 'o uimire,
Atâta vis, atâta îndrăgira
lşi Sthimbă ea cu necuprinsul firii.
Palate o'am. niti bani cum au bo1alii.
Averea mea e mândra şi cuvântul
Să pribegitt fn lung şi 'n lat pămânlul,
Ca mândra mea nu au niti

îm,ăraUi.

VOLBURĂ PDIAHi

.ŞI Nf\ŢION/1LITf\TEf\

RELIGlf\ , /1RTf\

CONFERINŢI\ ŢINUTI\ IN ZIUll DE 22 MllRTIE 1910. LI\ CERCUL CULTURllL
RL SOCIETl\ŢEI CLERULUI ROMAN „ SOLIDllRITRTEll" DIN GRLllŢl.Q

©1

[!I

Voiu trata despre religie, artă ~i naticnalitale.
Subiectul pe cât se vede este cât se p0ate de greu şi deci
e lucru î11drăznet, poate, din parte-mi, că mi-l ieau spre
clezvoltare, când el Cir fi putut sta cu mult mai bine pe alţi
umeri mai vânjoşi. Cr<!d, însă. că agricultorul pentru a-şi
măsura petecul lui d.: pământ nu are nevoie să fie cât pă
m!\ntul lui de lung. Asemeni şi eu! Pentru a mă achita, mai
mult, sau mai pu(in conştiincios, de această sarcină nu am
nevoe să mă întind asupra tuturor laturilor acestei cht!stiuni.
Un copac face multe slujbe : poetului îi dă r.:ântare, călăto
rului umbră, iar lemnarului pe sine însuşi. Şi eu voi să privesc subiectul ce mi-am luat arătând numai :

*

Subiectul s 1 11 rndat îutocmoi cum a
n11li adli.og•1, so.u scurta ceva.

~
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exisld un raport

genetic, şi
2° Ca avdtilul artistic şi naţional cresc şi descresc paralel cu
sentimmtul religios.
Mai întăiu, trei întrebari îmi cer trei răspunsuri: Ce-i religiunea, ce-i naţionalitatea şi ce-i orta?
Rtligiunea este legătura intre Dumnezt:u şi creatura sa liberă, 1 sau totalitatea adevărurilor care determină raporturile
omului cu divinitatea.
Naţionalitatea este caracterul deosebit or al unei nafiuni de
alta şi ea există deodată cu natiunett.
Arta este natura pusă la desfătarea omului prin om : iar
după felul cum natura stă prin om la desfătarea omului, arta
exprimă: fie o imagină, fie un sentiment.
Să vedem acum legătura ce există intre aceste trei elemente, căci la prima vedere pare că nu exic:tă.
Omul, abia eşit din mâna creatorului, a fost animat de
spiritul divin. Copilăria omenirei, a omului, a fost ca a fiecăruia din noi. Catastrofele care-l 1uneninfau l-au făcut mai
tare şi l-au preg11tit de luptă. Pe generaţiile putrede s'au altoit altele, căci moar~ea a făcut loc vie tei, care se des voltă
pe ruina mormântului. La început, omul, fiind neputincios,
avea nevoe la fiecare pas de ajutorul Creatorului. Cu cât
omul creştea, cu atât Dumnezeu să retrăgea şi dacă creşte·
rea omului s'ar fi continuat după planul divin, Dumnezeu
şi-ar fi lăsat creatura în pace. Omul s'a înrăit şi prin potop
s'a dat o lectie omenirei.
Iodată dupa potop o parte din 011mer.i simt pe Creator in
elementele naturei pe care le şi ind11mnezăesc, o altă parte
rămân credincioşi fii a lui Dumnezeu.
Cei ce simfiau pe Creator in creaturi, au început să observe un bine şi un rău în omenire şi acestor d1Juă principii
se datoreşte : dualisirul persan a lui Ormurd şi Ahriman, cel
indian a lui Mahadeva şi Bhavani şi cel egiptean a lui Isis
şi Osiris. Dar îşi ziceau aceşti dualisti: bine, dar să poate
se existe numai aceste două principii : binelt: şi răul?
Trebue să mai fie şi unul de mijloc, deci trei. Şi astfel avem trinitatea persană a lui Ormurd, Mitras şi Ahriman, trimunia indiană a lui Brahma, Chiva şi Vi~nu,
şi triada egipteană a lui
Isis, Horus şi Osiris. A ,·enit aceestă ideie de trei, poate, din adevărurile religioase purtate de fii lui Noe şi modificate la aceste popoa1

J1acarie. Introuuccrc îu Teologie, pag. :!9
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re care le-au mo~tcnit desfigurat şi nelămurit in miturile lor.
Adâncul la adânc trage
lndumnezeindu· e aceste 2 sau 3 principii, se începe zeificarea puterilor naturei. şi întâlnim deci, zei ai pământului,
ai mărei şi ai infernului. Apoi fiecărui om i se dă câte o
mică tutelă şi fiecărui animal ca şi fiecărei rlante. i\·\ă rog :
şi iii cer era Dumflezeu, oj1rd de Dumnezdti însuşi. Când s'a v~\zut că-s prea multi zei, oa~Penii şi-au

tot re era pe pdnu11lt

închipuit peste ei o cllpetenie şi d~şi se temeau de aceşti
zei, totuşi încep să-i clasifice, să le dea sex, caracter, atributiuni etc.
ln acl!astă rerioadă se n 1şte arta.
Gt\ndul de a cânta zeitatea ca s'o îmbuneze, se preface 'n
poezie, care-i limba prin carll sentimentele noastre râspund
in a iară. Aceste zeii Afi se credea că se im bunează cântându-le şi jucându-le. Omul îşi făcuse singur zeităfi şi se temea acum singur de ele. Cu cât omul s1~ depărta de Dumnezăul cel ade,•ărat prin plăzmuirii~ sale fantastice, CL1 atât
şi Dumnezău ii tasa să rătăi:ească pentru a câka iu to.:!te
cutele unei copilării care ar premerge unei maturităţi cuminfi şi sănătoase.
Golul sulletului omenesc din care se retrăgea Dumnezeu,
ii ocupa frica de orice creatura. ln această dl'sperare sentimentele omului se desvoltă şi omul începe să-şi arate dragostea către ceia ce zeificase. Unor zei le cântă ca să-i im·
buneze, altora le .:roieşte temple măreţe, pe illfii ii inchipu~sc în diferite forme şi li se J:leacă in danturi macabre, cârtându-le, jucându-le şi închinându-li-se. Astfel rănd, pe rând
se naşte în forma cea mai primitivă posibil, din necesitatea
religioasă: poezia, muzica, sculptura şi arhitectura.
Din adorarea lui Dumnezeu prin simboluri, s'a nâscut arta
-râul a fost că prea uşor s'a luat imagina în loc de prototip.
Heligia însă, nu era generală ci mai mult particulara .. Şi
printre atâtea idololatri trăiau şi închinătorii adevăratului
Durnnezău. Istoria Bibliei ne vorbeşte de Melkisedek, împă
ratul Salemului, Balaarn, lob, Abraam, Moisi, care, cu toţii
se închinau Dumnezeului celui viu. Religia se năştea în sufletul omului dar nu se manifesta la fel. Tatăl lui Abraam,
Terach, se închina idolilor, iar Abraam a~evăratului Dumnezeu (comp. Isus Oravi 24, 2),
Din Canaan, unde se aşezese Terach, Dumnezeu chemă
https://biblioteca-digitala.ro
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pe Abraam zicându-i : «Ieşi din pdmdntul tdu şi din locul naş
terei tale şi din casa pdrintelui tău, itz pdmt11ztul pe care-l voiu
ardta {ie ~-i le voi face o na(iune mare şi voiu mtfri mzmele tdu.
Voiu birzecuvt1ntu pe cei ce te vor b1izecuvt11zta şi vow bltJsttlma
pe cei ce te vor bldstdma şi se vor bumra irztm tine toate naţiunilet.

(Genesa, I 7, 5)
Astfel s'a ivit ideia de najiune prin decret dumnezeesc.
Abra1\m, următor acestei chemări, luă pe nerotul său Lot
şi merse la Sichem, unde i se ar~tă Dnmnezău şi-i zice:
'Seminţiei tale voi da acest ptimd1zt, - iar drept multumită că
Dumnezău ii face conducătoru! unei naţiuni, ii ridică un altar.
lată, deci, nojiunele de religie, artă şi nationalitate ivite deodată. Cea dintăiu în adorarea lui Dumnezeu, a doua în ridicarea templului şi a cuvintelor· cu care s'a predat jertfa
de mulfămire, iar nofiunea de nationalitate c11pătă o lămurire
în sfera ei : o naţiune sa locuiască un pământ ceia ce de
altfd a rămas idealul nntional rână astăzi. 1
Clima, flora şi fauna locului au determinat şi caracterele
popoarelor, ale natiunilor, cari sub influenta acestor caractere
naţionale, să zic, îşi formează sen.timentele lor artistict şi
religioase.
Egipteanul, obligat de siluati1111f'a sa pe malurile Nilului
la agricultură, va oLser\'a influenta soarelui şi n fenomenilor cer1:şti şi, deci, va da religiunei sale un caracter astronomic, determinând preoţii la i::ercetări astronomice pe care
să le utilizeze în mod practic. Din cercetarea fenomenilor,
cereşti, sufletul s'a ridicat la Ocirmuitorr.I acestor fenomene,
scoborîndu-să în poezie divina. Eg:ptenii, ca şi alti contimporani de ai lor, credeau în nemurirea sufletului şi în învierea morţilor, dar credinla lor aceasta apărea simbolic şi
ei numai aşa o înţelegeau, în ceia r.e numim metempsihos4,
adică, trecerea sufletului după moarte prin diferite animale
spre a se curăti de păcate şi a se reîntoarce să trăiască
veşnic în aceleaşi corpuri. Această credinţă, crâmpeiu din
adevărul religios pe care-l aveau din strămoşi, se nrată potrivit caracterului lor naţional şi în arta lor.
Dacă sufletele se vor întoarce în corpurile în cari au locuit odată, urmează că aceste corpuri s4 se păstreze. Mintea
I

A. r:. Cttza.

~ oţionalitntca

în nrtii,

Hucurc~ti,
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lor află un mod de îmbălsămare că şi ast.ăzi ne mirăm
cânJ auzim că aceste corpuri s~ păstrează admirabil. Jn
grija mortilor, cei vii ridicau piraniii colosale, cari ir.spăi
mântează până astăzi pe călători, ca nu când-va corpurile
sA se irosască şi venind sufletul, după expiaţia păcatelor, să
nu·I mai găsească. P~ anim:tlele lor le respectau şi li se închinau: ca să nu fie în vreuna din ele in acele momc·nte,
sufletul unui strămoş. Prin însă-şi fiinfa lor, pirnrnldele 'ii
sfinxii egipteni, reprezin1ă in piatra din care sunt alcătuiţi,
veşnicia şi sumbrul caracter al mortei şi învierei.
c Dintre toate cii•iliza{iilt! cari au inflorit pe suprafaţa pdmdntu/ui, zice Gustave le Eon 1 cea egipteand a fost cea mai complectd ln arte.'e sale .. Arhitecwra f'giplt!a11d este peste tot ji1nera1d şi re/igioaşc1. Arta este cea mai crediwioasd expresillne
a sufletu/ni care a creat-o•,
Ca şi religiunca le-a fost arta, amiindouă determinate de
situatia lor mondială. Când pe fiinta lor etnică s'au altoit
alte popoare, ei şi-au pierdut naţionalitatea împreună cu arta
şi religim1ea ce producea arta şi întărea nafionalitatea.
Contimporan cu ridicarea şi mai ales cu înflorirea şi dedderea Egiptului, în Extremul Orient, prin sec. 5-lea a. H.
se naşte Budismul ca o opozi1ie formalsimului Brahmanilor.
Budizmul se ive~te într'o alta climd la un popor cu totul
deosebit de cel egiptean.
lată ce citesc despre arta budismului 2 :
«Desvo!tarea artei in India lncepe şi sfdrşeşte cu dezvoltarea
bud!sfllului. Ea se lntuuu asapra unui period de aproape o mie
de ani. Arta bndicd rtprezintd pe Buda in toate diferitele faze
ale vieţei sale, mai ales la naştere, fn momentele cdnd atinge
sub arborele Bo, calitatea de Buda şi ln sfdrşit la intrarea sa
in Nirvana. Printre figurile lrntzsmise de arta budicd este ana
care ţine tn mdn:z sa un fel de mdciucd lndoitd, lnchipuind trăs
/letul. Expreslanf!a acestei figuri a fdcut pe unii sd creadd cd
nu acesta este Buda, ci poale, unul din discipolii revoltaţi contrn tnvtfţdturei sale. Un fel de luda lscariotul al Budizmalui,
ridicat contra ilzvaţdtornlui sdu spre a fonda o sectd rivald ... >
Din acest scurt citat se vede că arta fa budişti este religioasa.
1 1.ois psychologlqucs de l'evolution des pcuples, Paris, 1007, pag.
80-81,
t Dr. L'1iis Robiii: în „LCJ. revue des revucs" din 1 Iulie 1897.
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Ori arta lor nu este la fel cu a Egiptenilor din cauza neintelegerei la lei a aceluiaşi fond religios; şi aceasta, tocmai din cauza caracterului srecific nafional care dirijeezâ
tot ce se produce cu individul.
De la lumea răsăriteană până la cea greacă formele simbolice devin fictiuni mitologice, în imaginafiuni care apoteozeaz! viata omenească Grecii scobnar.1 zeii pe pământ, cu
gândul s~ poată rillic11 pe 011111t'nii la zei, Templile greceşti
încep să se focă in încântătoarele dumbrăvi ale Patriei, Acoperişul acestor temple se razimă pe pr~a frumoase colo·
nade de marmură de rea mai scumpă calitate. Liniile armonioase ale temr-lului incântll ochiul. Cultul lor nu se sllvârşăşte melancolic şi tânguios. Jmprejurul templelor joacă
tinere încununate cu flori. l'oenele lor să cântă în hangul
mu~icei.

De uncie această nouă reformă? De sigur, de la caracterul
grecului format sub cerul \'eşnic senin şi dulce al Eladei.
Comenul şi industria ii imbog<lteste şi si~uranfa mater!ală
le asigură pe cea morală. Dulceafa aerului dă n11ş1ere la
noi emoţiuni, la si1r.firi mai active şi la sentimente mai puternice. Sărbătorile national~ dau naştere unui gen naţio
nal rămas proverbial, care să răsfringe asupra religiunei i11·
tărind-o. Cei mai sărbâtoriti nu vor ii alfi i decât
poetii.l
Poezia lor e morală şi nafiomlă, e religioasă. Pasionaţi
pentru glorie şi fapte mari, ei vor cere zeilor lor acest lucru. Mitologia g·eacă dă moravurilor o autoritate sacră, privind ca divin şi zeilicând puterea care trăgea la rău, pentru
a sfârşi lupta cu ea. Palimi omeneşti, slăbiciuni uu şi zeii ;
deci desfrânarea era decret din Olimp. ~eligiunea Jor se
schimbă mereu de oarece n'aveau preoţi care sA-i păstreze
o formă statornică, De aceia când sufletul simfia nevoia u-

'i

Era sli.rbitorlt Orfeu, mazicautul, care lea parto la expediţia Arcaro cfi.nta 1Lţ1a de melodios el animaleic sllbatecc vc·
uiau lfi.ngll. ol îmblânzite, iar cAnd femeia i;:a EriJice a fost muş·
cat.'i. de un şmrpe ţii a murit, a cântat aşa de frumos ci, 11.crll.mau
tnsufi zeii infenului, care i-o redi. Era slrbltorit Ar1V1on, fiul lui
Jupiter şi al Autlopci, poet şi muzicant, care când cânta şi pietrile
vcuiau al-I ascnltc şi cântil.nd el, se zice cll., s' au ndunat pietrile care
au format zidul Tebel. Va fi silrb!Horit lfosiod şi Homer, cari scrlo
celo mai frumoase popei: Illada c;l Odiscio, şi Pvmlar care acrle despre jocurile lor olimpice, istmlcP, pitice nemoice şi tragl'dinull
Rschul, Euripide şl SofocleJ şi comicul .Ari11tofones.
1

go11auţilor
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nui repaos într'un sentiment religios, perna pe care s'a odihnit a fost îndoiala: scăpase intelesul profund al !'imbolului şi ajung aslf el la fetişism,
Arta lor se distinge prin armonie în trăsături şi seninătate
poetică. Dalta lui Fidias, Policletes şi Praxiteles au lăsat chipuri cari vor pâstra geniul elin, atâta imp cât pe această
lume se va găsi măcar un om întreg.
„Piere faima popoarelor producătoare numai de bogd(ii odatd
rn brazdele plugului, m zgomotul uneltelor /ucrdtoare şi w spuma cordbiilor !nearcate c11 111d1Juri, dar productul unei singure
clipe de inspiraţie genială rdmdne veşnic pdstrdndu-i aminlirea". 1
Au perit Elinii, dar producţia lor artistică, păstrată în
sculptură, arhitectură şi poezie, în toate necesarele sale a
rămas ca să mărturise11scă geniul elin, iar nouă să ne don:deascâ cum că arta nu se roate dezvolta decât sub inspiratia religiunei potrivit cu caracterul naţional practic.
Din religiunea Grecilor se naşte. să zic, a Romanilor, doar
sub o formă specială : C:ogma lor pare mai înţeleaptă, zeii
lor mai nobili, morala mai curată şi cultul mai aspru. Zeii
sunt folositori iar morala finteşto mai mult la datorie decfit
la fericire, de aceia mai bine de d.1uă sec ole nu s'au văztrt
statui pe pieţele Romei. Potrivit poziţiei lor, să ddau poliliticei. La ei, zeii pierd :slăbăciunele patemile şi viţiile : Romanii nu mai puteau crede că zeii pot fi condamna\i la moarte sau rănili. Religiei lor i să simte caracterul naţional şi
în părlile cele m3i ridicole: partea din pater familias care
avea de obiect di\'inaţiunea se explică prin aplecarea poporului la agricultura, pe care o incuraja politica.
Ea întăreşte naţiunea prin întărirea idei ei de familie, căci
a5ează în Vdlra casei prima verigă n nesfârşitului lanţ care
a strâns societatea romana, fli.când prezenţi la casa gospo·
darului pe penaţi, tari şi străbuni şi insofind pe Romani la
serbările naşterei, nunţei şi mortei.
ln sfârşit, religia se simţea în viaţa fieclirui ins în parte,
şi a tuturora în genere. Ca să se vad! cât de mult a influenţat religia asupra sentimentului naţional la Romani, să amintesc ce zice Cicero : Pe lspani 1w prin numdrul nostru, pe
Oali, 1w prin puterea noastrd, pe P1111i şi pe Oreci 1w prin strategie i-am invins, ci prin evlat•ia noastrtl - prin religiune
1

A. l. C11za, op. citat. pag. 19.
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am fost biruitori asup,·a tuturor nafiunilor.

1

Romanii şi·au iubit religia pentru dragostea patriei ş1 in•ers. De aceia când încetează de a iubi pe una, nu le mai
era dragă nici cealaltă. Naţiunea lor era doar de origină divină. Zeul Marte întemeiase Roma prin Romulus. De aceia
cât timp religiunea influenţa societatea, naţiunea trăia, iar
când religiunei i se mărgineşte influenta, !arii, penaţii, sufletele strâbunilor nu mai pot opri viţiile. Odată cu surparea
religiunei, începe şi naţiunea sâ decline. Dar arta Romanilor? Ce artă să clea poporul ale cărui aspira fii era forţa
musculară menită să pâstreze nationalitatea sau să biruiască
în circ? Romanul nu iubea aria, pe care o considera ca o
broderie a vieţei. :! Puterea aducatoare de triumf este religiunea naţionalâ, care se simte din monumentele artistice ce
ni s'au pâstrat de la ei.
Peste poporul Roman au venit popoare în descompunere,
care au adus arta lor decadentâ, care au intrat în Senat,
care s'au rugat să se primească şi zeii lor în panteonul roman. Aceşti străini stricând religia şi arta pe cât o avea,
prin spiritul de conrupere care, fatal, este legat de orice po„
por în descompunere, au prăpădit Roma.
Sentimentele morale 's ca lumina unei lumânări : se stâng
în aer viciat.
Astfel s'au stins sentimentele religioase, artistice şi naţio
nale ale Romanilor când cei străini de natia lor s'au amestecat în rosturile lor, descompunându-i şi nimicindu-i.
Dar poporul care a primit de la Dumnezeu diploma de
poporul Evreu ?
Acest popor ctrdirui ele veacuri iii contact rn alte popoare_.
el 1w se confunda rn ddnsele, păstrându-şi neatinsli fiinţa sa
11a/ională. Păstrarea aceasta se datoreşte numai cu/turei lui reli;;ioase, care, ca la nici un alt popor în gradul acesta, ea însă-şi nu-i ele cât expresia ic/eu' naţionale ... jicla11ii sunt 1m product al Talmudului, care nu-i clecdt un product al geniului naţio
nal e1•reesc ... De aceia este aşa de naiv a crede în asimilarea
jiclanilor, ittlm cât rrimâ11 jicla11i, adică intmalt i,~i pristreaz<i renaţionalitate,

l~f!i111ua ::.

J>o1•w : Caracterile morale, pag. :J ·
.l„/t.i111 .•Wcodem M1111te1m11: Credinţa şi

1 /,)I( 11

~

ştiinţa;

.Jd1i111. !11li1t :-;,.,.,·.

""" : Libera cugetare şi cugetarea liberii. Hnrnreşti, 19JO. paj!. 10.
~ ..(. c. C.m1 : op. citat pag-, 31 !':!!.
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Prin religiune numai a trăit poporul evreu şi prin reli·
giune trăeşte. De la cel mai nespălat jidan care vinde mere
murllte în Târgul Cucului şi pân' la cel mai straşnic bancher sau om învăţat, toţi jidanii 11.u o legătură care-i uneşte.
Despărţiţi în loc, ei se simt mereu cot la cot, gata de luptă după principiile Talmudului. Tinerii lor ~1u1n tinerilor noş
tri că nu există nimic sfânt pe lume; tinerii lor în şabăs se
strâng de'şi citesc legea în sinagogă şi se întaresc, tinerii
nostri petrec nopţile în destrăbălare, slăbesc şi pier în neam
şi rudă. Doctorii noştri în contactul doctorilor jidani devin
atei, iar doctorii lor stau Sâmbăta ore întregi cn şapte lumânări aprinse şi se roagă lui Iahve pentru sine şi pentru
tot poporul lui jidovesc. Doctorii noştri, adesea slabi români,
se umflă în idei de umanitate, doctorii jidani poartă pe uşă
afişul : 5 lei pentru un Ro1i1ân, 2 lei pentru un jidan. lnţe
legeţi deci, prin ce traeşte poporul evreu ! Prin religitine.
De aceia acest popor descompus caută să dezarmeze pe
naţiunile în mijlocul cărora îşi face loc, de arma cea mai
bună - religiunea. Ei poartă stindardul ateismului pe care
ii prezintă sub „ I 00 I" de culori, ca doar-doar nu s'or vedea perciunii. Astăzi nu-i om luminat care· să nu ştie că ·e:i
sunt atei pentru toate celelalte naţiuni, iar pentru dânşH sunt
profund religioşi. Se 'nţelege, excepţiuni se găsesc.
Au evreii o artă? Da au, însă cei vechi, Cine nu a admirat Psalmii şi poezia biblică, care nu-s decât imnnri către
Dumnezeu, în care se arată sentimentul naţionai. Psalmul
136 : La râul Babilonolui ... este o probă zdrobitoare. ln privinţa artei la evrei nu putem trece mai departe de muzică
şi poezie, de oarece dăm peste sterilitatea rasei semitice, care,
zice Ernest Reuan, prieten al jidanilor, «reprezintă o combinaţie Inferioară a natarei uma!le> şi nu are „Ilici arie plastice" 1•
Templul lui Solomon nu e opera lor: planul e revelat pâ·
nă în cele mai mici amănunţimi, lucrul e angajat la vecini,
iar în timpul lucrărei nici un instrument nu se auzia, cum
se poate vedea în Cărţile Regilor. Intre evrei nu era nici u•
nul care să poată ascuţi o secete, o coasă sau un fier de
plug (I Sam. 13.19).
Totuşi din acest popor neîntreg
că în trup fiul lui Dumnezeu ca
rească şi să arăte că atunci când
1 După

ca rasa trebuia să se iveaspe cele slabe să le întll.Dumnezeu voeşte, se bi-

A. C. C1iza, op. citat p. 153,
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rueşte rânduiala firei. Poporul cel ce şedea intru întuneric şi
in umbra morţei, a văzut lumină mare, căci lumina lui
Hristos luminează tuturor:
El sfarmă unele interpretări greşite şi totuşi nu strică legea, ci o plineşte. Intăreste ideia de naţionalitate, dar o scoate din exclusivismul în care o încătuşase cărturarii şi fariseii. Să iubim pe vrăjmaşii noştri făcându-le bine; dar tot
Mântuitorul a zis: cN'amfost trimis fără numai către oile cele
pierdute ale Casei lui lsrail> (Matei 15, 24), iar pe Apostoli
trimitandu-i la predicare, le spune : c Merge(i mai ales către
oile cele pieFdule ale Casei lui lsrail> (Mateiu I O. 6). Aceasta
este ideia de naţionalitate care respiră prin toate versetele
sfintei Evangelii: să ne ajutăm întâi naţiunea noastră, s'o
ridicăm şi după aceia putem face şi... umanitarism.
Dar dacă toate naţiunile s'ar desvolta după preceptele
Evangeliei, ar mai fi nevoie de aşa numitul umanitarism?
Poi, dacă eu îmi ajut naţiunea mea şi fiecare neam se ajută
solidarizându-se, de ce ar .mai fi nevoie de strigat numele
umanitarizmului, adică de cerşit mila la uşa străinilor.
Din dogma creştină răsare şi o artă creştină superioară
mult celei păgâne. Păgânismul reprezintă trupul, partea muritoare, peste car~ arHstul cre~tin aruncă sufletul şi-l face
viu. Resturi de artă creştină primară se găsesc în Catacombe:
epitafurile 1• La arhitectura creştină se aliază pictura şi sculptură şi în toate par'că se citeşte bunătatea lui Dumnezeu şi
din toate iese un Duh care'şi inaită sufletul sus la Dumne2e11. Când Vladimir, ţarul ruşilor a trimes soli să cerceteze
care Biserică este mai pompoasă în cult, ca în ea să-şi bote1e poporul, a auzit: cMăria Ta, Dumnezeul creştinilor locueşte în Biserica din Constantinopol.
Arta creşifoă, la diferite popoare creştine, deşi inspirată
din aceiaşi dogmă, totuşi trebue a reaminti că ea s'a desvoltat potrivit geniului naţional al fiecărui popor, De la început se formează în artă stilurile. Ce-s acestea? Nimic altă
ceva decât înţelegerea artei creştine după caracterul artistic
specific fiecărei naţiuni, c Au fost epoce cdnd rugetarea creştină
nu numai au existat ca o unitate de gdridire pmtru o societate
trecutd, ci a şi inspirat-o ln artă şi filozofie. Astfel este epoca
1

Vezi: Pi·, l· C. Beldie: Intre morminte, în revista
No. 3-- 5 anul II·
~ Arhim. luliH Scriba11: op. citat pag. 34.
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111 care a iriflon't filozofia scolestică şi aceia care 11e-a dat operile artistice ale lui Rafael, Michel Angelo, Dante etc, 2•

Pentru

artişti

deosebirea în stiluri apare mai

evidentă.

La ori şi care popor am studia chestia aceasta, ajungem
la această concluzie : sentimentul religios naşte şi inspiră pe
cel artistic şi întăreşte re cel naţional. S'a lucrat totdeauna
o artă inspirată din frumuseţea rcligiunei purtând caracterul
national.
Şi noi, Românii, a\'em stilul nostru arhitectonic bisericesc.
Cu acest stil, care a variat pe epoci, s'a deprins ochiul nostru. Cum ai vedea o Biserică, ai putea spµne din ce epocă-i.
iar dacă-i restaurată, ai putea uşor spune de-i restaurată
după vechiul stil românesc sau altul.
Dar bisericile noastre cele mai multe au ctitori cari au murit pe câmpul de luptă apărându-şi naţiunea; iar unele Biserici sunt ridicate ca multumită lui Dumnezeu pentru biruinta asupra potrivnicilor naţiunei. Au nu Mircea. zicea: «Elf
imi apllr sărăcia şi uevoile şi neamu/,·~ Şi el se numără printre ctitorii de biserici. Cozia şi Cotmeana îs întemeiate de el.
Doamna lui Neagoe Vodă îşi dă podoabele sale peutru a putea sfârşi Mânăstirea Curtea de Argeş, care a iost cea mai
frumoasă podoabă a trecutului nostru artistic. Nu numai in
arhitectură avem un stil dar şi in pictura. Deşi am admite
un stil oarecare, să zic cel bizantin, totnşi nu greşim de am
adăoga acelui stil şi calificativul cromt111esc, pentrucă in el
cîtim caracterul nostru naţional.
Danţurile noastre româneşti se deosebesc. de cele ale altor noroade. Altfel se ondulează o horă sau un brâu nsţio
nal şi altfel se scutura ungurul când îşi joacă ceardaş-ul
său. La acelaşi joc chiar se observă nuanţele naiionale. Valsul, fiecare nafiune îl joacă după geniul său. Neamţul ii sare.
Francezul ii poartă lin şi atâtea nuanţe care nu scapă nici
celui mai slab observator.
ln sfârşit, manifestatiunele artistice ale omului, sunt, mai'
mult sau mai putin, inspirate din sentimentul religios şi trnnsformate după caracterile specific naţionale ale fiecărui popor. Poezie, muzică, pictură, sculptură, dans, - -· toate's in-·
~piratiuni si-şi au origina in sentimentul religios si s'au dezrnltat după caracterile specifice ale fieci1rui popor--paralel
cu sentimentul religios.
r~~l_iRiunca pr.~n faptul că ridicii idealul M1cncsc la o riis' .\rhim. Iuliu Srrihan, op. dt. p. :W
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sentimentul napatriei pe câmde pace povă1uitori cinstiţi la ridicarea şi întărirea păturei oropsite. Sentimentul religios face pe om să fie neadormitul Apostol al
naţiunei sale. Avem faptele atâtor mitropoliţi şi clerici şi mireni care au apărat şi promovat cu preţul scaunului şi al
boieriei sau vieţei lor interesele naţiunei. Alltim lvireanu stră
luceşte ca sfânt, ca artist şi ca luptător naţionalist, mort
ca un martir pentru credinţa sa, 1 Tot astfel cei doi lacobi,
Venianim Costachi, Melhisedik şi o prea frumoasă ceată de
clerici, şi mireni pentru care istoricul nu-şi cântăreşte cu
sgârcenie cele mai de admiraţie cuvinte.
Noi n'am apucat timpurile acelea, dar din istorie le putem învăţa.
Religiunea nu a menţinut numai sentimentul naţional, ci a
inspirat şi arta cum am scris şi mai sus. Prin faptul că
inalţă sentimentul la frumuseţea divină, ea dă artei viaţa ca
să trăiască. In viaţa ateie nu este artă. lată ce spune Monseigneur Turinaz ; «Mataializnml aduce în sine mina tuturor
artelor. Inchide vrizonturi1e gdndirei şi seacă în primele isvoare
insptraţia şi entuziasmul. El nu-i decdt agentul fatal al unei
decadenţe ftlră'de leac. Aceia ce face adevdrata putere a artistului, aceia. ce-l inspiră este idealul: idealul frumuseţei supreme,
infinite, zdrite prin ochiul geniului. Chiar în operile care nu's
decdt reproducţia naturei, frunwseţa nu este pur materială. Ceia
ce face frumuseţea feţei om!1lui, nu-i regularitatea Liniilor, şi co.recţiunea trăsăturilor, ci expresiunea. strălucirea care-i vine din
nduntru şi apare pe fruntea omului, sufletul lnsuşi ivit prill
perdeaua corpului devenitti transparantă sub strdlucirca acestei
j1acdri interioare. Deci, ceia-ce face inspiraţia geniilor în artă îti
sentimentele nobile şi generoase, avdnturile către vdrjurile luminal.e
de sfinte credinţi şi speranţe nemuritoare; salturile inimei, despre care zice fericitul Ungustin cd, dau aripi gdndurilor şi le
duc i11 regiunile strdlucitoare ale î11finitului... Ori, materializmul
pune in loa1l sentimentel.or, senzaţiunile, ln locul credinţei sublime negafiu11ea şi fărdelegea, ln viziullei cereşti a curdteniei.
degradaţiunile care te fac sd te cutremnri, în locul ardoarei ge11eroase, pofta anima/ied, ln locul orizonturilor infini.tului, ba.rierilt strdmte ale realizmului josnic, în locul frumuseţei care-i
ţional, făcând din luptătorii pentru apărarea
pul de luptă entuziaşti militari, iar în vreme

1

N. Dobrescu, Antim Ivireanul. Biblioteca „Steaua"
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reflexul sttdlucirei lui Dumnezeu, tiumfurile r.drnei degradate~.•
Aţi vrea să ştiţi, dacă nu cumva materialismul întreţine
!entimentul naţional ? Nu I El, distrugând familia, slăbeşte
naţiunea, infiintând în locu-i o nou societate c Omenirea>.
care în realitate n'a fost nici odată aşa cum o vor socialiş
tii cu perciuni de diferite mărime, şi cu numiri mai mult sau
mni puţin frumoase,
Din

rezultă că ana nu poate exista decdt
divind turnatd prin sufletul naţioual.

cele zise

illspiraţia

di11

O concluzie se impune pentnt noi cei care ne-am adunat aici:

cffltreaga desvollare a poporului nostru din orişice ţiflut e in
cu Biserica creştiluJ. Ea a stat m11lt timp ln
fruntea cutturei 1Wastre, ea ne-a lăsat singurile noastre. momente artistice, lll cărţile ei sfinte s'a plămddit graiul românesr,
prapurile ei cu chipuri de sfinţi au fost steagurile noastre de
/uptd fn vremurile cele mari.
~Este mai bine de jumătate de veac de cdntl ea nu mai e ţi
nuti! .111 seamd de stdpâtu"i ce sd urmeazd ai ţărei, de cdild clă
dirile ei se ddrdmă sub ochii lor, de cdnd de orice prilej se folosesc ei ca s'o lnjosească. Şi neamnrile străine cari ue copleşesc se bucură de aceasta, jiiudcd astfel, tucd unul din sorijinile fiinţei noastre deosebite se dărdmă •. 2
Deci cnimic 1iu poate fi mai folositor pentru ca preoţii noş
trii sd înlăture anumite ispite, pelltru ca ei să cultive anumite
indeletniciri, potrivite ln demnitatea şi chiemarea lor, nimic
izu poate ji mai priillcios, pentru a-i face să tit(elegă marea miune cu/iurală, sociald şi noţională care li se impune, legătura
ştrdllsă ce trebue să păstreze cit poporul, cultul de arid şi care
sunt datori, mdndria La care au drept îndată ce vor urma bullele tradiţii, decdt priveliştea unei vieţi organizate, aptoape milinan, ln cursul căreia Mitropoliţii, Episcopii, Egumenii şi adeseaori şi smeriţii călugări, ori umilii preoţi de mir au dat popopo1Ului, ei singuri aproape, toatd itzvăţătura, au lnzeslrat neamul c11 o limbă literară, cu o literatură sfdntd, cu o artd in legăturd .cu gustul şi cu nevoile Lui, au sprijinit Statul fără
strd!lsă legătură

1
Citat dupll.: Dictionaire apologetique de la foi catholique, par. J·-B.
J<111uey. Paris. Coloana 2002.
~ :N. Iorga în revista „Neamul Românesc• Anul li. pag. 33.

https://biblioteca-digitala.ro

„Ion

Creangă''

pe 1912

87

să se lese a fi lnghiţiţi de ddnsul, au cdlduzit neamul pe drumurile pdmâ1ztul11i, fără a-şi desface ochii de la cer şi au ridicat mai sus de toate ramurile gospoddriei romdneşti, dând istoriei noastre, caligrafi, sculptori ln lemn, argtiztari, oameni de
stal, ostaşi, mucenici şi sfinfi>. 1

Aceste cuvinte sunt încheierea istoriei noastre bisericeşti.
Ele să fie sfat şi îndemn."
Dacă le vom urma, vom trăi, dacă le vom ignora, vom
piere ca o gloată de slugi.

Preot I. C. Beldie

CÂTEVA FACSIJV\ILE 2

**

Sunt aproape trei ani de când s'a serbat jubileu
Liceului din Bârlad. Cu acest prilej am scos o Ju
crare intitulată c Fraţii Gheorghie şi Niculaiu Roşca
Codreanu, fondatorii Liceului şi ai şcoalei secunda·
re-profesionale de fete din Bârlad> a· în care am dat
în anexă mai multe documente în chestie. Intre aceste documente se află două: unul din 19 Iunie
1740 de la doamna Anna, soţia lui Mihai Vodă Racoviţă, prin care dărueşte lui Dediul Ccdreanu 2
copii de ţigan ; şi altul din 1O Maiu 17 43 dela 1\uxandra Domnita, fiica aceluiaş Domn, care împreună cu soţul său, Grigoraş Costachi Comis, dărueş
te lui Dediul Codreanu, vtori (al doilea) cămăraş
un sălaş de ţigani. pentru slujbele cu credinţă fă·
cute familiei Racoviţă r
Domnul N. Iorga, sărbătoritul nostru de acum, în
t Prefaţa

istoriei bisericeşti şi a vieţei religioase a Românilor.
acest articol intr'un număr din „Ramuri" închinat d-lui
N. Iorga, se pune şi aici, îndreptându-se oare cari greşeli şi înlocuindu·
se unele lipsuri tipografice.
s Bârlad, Tipografia O. Munteanu, 1908.
2 Tipărindu-se
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cNeamul 'Românesc> an. 111, No. 22, din 12 Octombrie 1908, făcând o dare de seam~ asupra lucrării mele, amintită mai sus, între altele zicea :
cMulte documente se dau în anexe.„ Ar fi trebuit
«să se dea în facsimile pecetea şi iscălitura Anei,
cde care pomeneşte ironic şi Dimitrie Cantemir, în
·istoria ieroglifică>„; calt document e dela fiica lui
cMihai Racoviţă, Ruxanda şi de Ia ea, precum şi
'!dela soţul ei, Grigoraş Costachi Comisul, iarăşi o
cinteresantă pecete de Domnită pe care am fi vă
' zut-o bucuros„.,
Şi acum. mulţămind d-lui Iorga pentru instructiva
d-sale dare de seamă, cum şi pentru atenţiunea ce
mi-a atras, respectuos şi plin de recunoştinţă îi îndeplinesc dorinţa dând aci în facsimile acele peceţi
şi semnături.

Semnătura şi

pecetea Doamnei Anna

Pe~etea fiind imprimată pe document cu fum de
Jumânare, are pe ea, după cum vedem, la dreapta
un vultur cu crucea în cioc, la stânga capul de
bour. despărţiţi prin o linie de sus în jos şi o coroană deasupra; iar imprejurur sunt următoarele iniţiale: iI & iR r 3 ~ J' A(nna) B(ojiiu) M(ilostiiu)
O(ospodja) Z(emli) U(n)g(ro-zit4XhicKoH) = Anna cu
mila lui Dumnezeu Doamna ţării 'R.omăneşti.
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pecetea comisului Orig. Costachi
Ruxanda Domnita

şi

cea a

soţiei

sale

Şi aceste peceţi sunt imprimate tot cu fum de
lumânare. Pecetea comisului are pe ea o barză, pe
un piedestal ce stă pe creştetul unui leu ridicat în
două picioare şi care ţine o cruce în laba dreaptă
a piciorului de dinainte, şi apoi o singură iniţială
vizibilă G, în partea dreaptă cam deasupra. Pe pe.cetea Domniţei se vede la dreapta vulturul cu crucea în cioc, la stânga bourul cu steaua între coarne şi o coroană cu crucea de-asupra, iar împrejur
-iniţialele: p
A Al = Ruxandra Domniţa. Aceasta
semnează, cum vedem, cu litere greceşti.
Prezentând şi eu acest mic dar, urez ilustrului istoric şi naţionalist, d. N. Iorga, ca Dumnezeu să-l
dăruiască cu sănătate şi viaţă lungă, spre a dzsmormânta cât mai mult trecutul nostru istoric şi a
ne înălţa Ţara şi Neamul prin savantele d-sale luaări; iar nouă celor ce ne îndeletnicim cu adunarea de grămăgioare de nisip pe vasta câmj'ie aculturii istorice, unde se înalţă măreţile opere ale d-lui
Iorga, ca nişte munţi giganţi, să ne poată fi pururea povăţuitor şi îndemnător la lucru cât mai bun
şi mai însemnat.

a

Economul I. Anlonovicl
https://biblioteca-digitala.ro

90

Calendarul Revistei

P/\Ţl\N li\ l.J nl.J I

Li\-Mf\

Mr.MI\

©J IQl

In vremea de mult, pe când nu erau trenuri ca 'n ziua
de azi, se făceau mulţi bani cu cărăuşiile. Tabere întregi
incarcate cu cereale plecau spre Galaţi sau alte porturi şi
se întorceau tocmai după zece sau douăsprezece zile. Pe
acele vremuri, o tabără de care plecată spre Galaţi, ajunsese la un sat şi poposise acolo ca să mai răsufle boii şi
oamenii să-şi caute ceva de-ale mâncării, căci merindele ce
şi le luase de acasă, se isprăvise.
După ce dijugară boii, unul din ei- ce se credea mai
bătrân ca ceilalţi -se duse în sat la casa care i se părea
mai bună şi care dădea semne a fi a unui bun gospodar,
ca să ceară sau să cumpere ~eva de-ale gurei.
Intră el în casă, dă buna seara, cum e treaba Românului, dar ce să vezi? Barbatul, stăpânul casei, şedea înghemui.t într'un colţ şi plângea de-i sărea cămaşa de pe el;
iar femeia gătise bucatele şi s'asezase singură la masă. Drumeţul nostru, neştiind ce-i, întreabă :
- Ce vi s'a întâmplat, oameni buni ? Ţi-a murit cineva?
Ai perctut ceva? De ce plângi, dumneta?
Bietul om nu putea să răspundă nimic, căci era bătut
măr. femeia însă, sare de la masă şi începe :
- L-am bătut eu pentrn că nu vrea să mă asculte şi-i
prost, păcătosul oamenilor !.
N'am nădejde.. într'însul nici ca 'ntr'un cui de teiu !.
Drumeţul, n'are de lucru? că numai începe !
- Cum se poate! Pe aici femeile bat barbaţii? La noi
nici nu se pomeneştede una ca asta, c'apoi numai auzi de
numele femeii. O mânâncă mama dracilor, când a intra în
mâna unuia l

m

c. R\DULESCU-CODIN
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Din MUSCEL, cântece pop. Buc. 1896 *'i·· CUYAHTARI PEHTRU POPOR, C. Lg. 1904
OSAMA de CUYIHTE din MUSCEL Uung 901 COMORILE POPORULUI
TRADITll ŞI AMIHTIRI
DAFII, Craiova, 1904
.
TEATRU SATESC, C. Lung, 1904
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*Revista <Prietenul nostru> ab. 2.50pe an
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Atâta i-a trebuit. Şi unde nu sare hanţuşca de femeie şi
unde nu -mi-l ia pe drumeţ la batae, şi dă-i şi dă-i până ce-l
făcu numai sânge. „Na şi ţie, prostule. zice ea: dacă la voi
nu-i obiceiul acesta, apoi na să ştii şi tu cine-s femeele .pe
aici ! Şi bietul om, de abia putând scăpa din mâna afurisitei de femei, o luă la fugă spre care, de-i scăpărau picioarele.
Când a ajuns colo,
ceilalţi începură a-l întreba care mai de care,
câ de ce a venit cu
mâinele goale; iar el
abia mai putând vorbi
de oboseală, le spuse
întocmai tot ce văzuse
11

şi păţise.

- Ai fost prost, mn;
zice un altul mai ajuns
de cap; tu nu ştii cum
să trăeşti în lume. Să
vedeţi ce am să v'aduc
eu, numai ele-ar flvea
mâncare. Şi zicând aşa
pleacă, şi el la aceeaşi
casă unde fusese
şi
celalalt.
Ajunge colo, intră in
casă şi găsind acelaş
şi cel dintăi,
întreabă pe femee că

lucru ca

de ce-i plânge barbatul.
Dânsa îi răspunde că l-a

bătut

pentru câ-i prost

şi

n'o

ascultă.

Drumeţul, lasă că luase pildă din păţania celuilalt, dar se
vede că era şi mai ajuns de cap si zice omului:
- Taci prietine, nu mai plânge c'ai dat peste un suflet de
femee foarte bun, cel puţin te lasă să plângi. A mea, e varga lui Hristos: nu mă lasă nici să suflu când oi supăra-o cu
ceva.
Să fi văzut acum ce bucurie pe capul temeiei pentru că
dăduse şi ea peste unul care să-i ţină parte; şi apoi, pentru
a-şi răsbuna şi mai bine, îl iea din nou la batae ca să tacă,
să nu mai plângă.
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După ce se satură de batae, se'ntoarce sătre drumeţ, îl
întreabă ce caută şi auzindu-l că i-i foame, ii pofteşte să
şază pe laiţă, ş'apoi îi dă tot felul de mâncăruri : fripturi,
plăcinte, vin; îi mai dă apoi de ale gurei şi pentru ceilalţi
şi-l pofteşte, să nu-i încunjoare ori de câte ori i-a fi drumul

pe acolo.

Y. I.

Căuea

SFÂNTA DUMINlCA
-- LEGENDA POPULARA -

·'·
+

...
-··

Ei, copiii moşului, copii I Uite, iar am venit pe la voi şi
iar am sâ vâ mai spun o poveste din bătrâni. Dar, numai
fiti cuminţi, lăsati ghelăimanu, vorbele şi şoaptele şi ascultafi încoa la mine, să vă spuie moşicu o poveste frumoasa.
Cică, acum o sută de ani, era într'un sat o muiere pricepu tă şi bărbată nevoie mare. De multâ glagorie ce avea
in cap, când mergea pe drum, da în gropi ziua 'nameaza
mare ; de bărbată ce era, dormia cu pisica pe vatră, cu capul în cenuşe şi cu gura plină de muşiţe ; încailea de iute,
era piper, nu altce~-a: se apuca la intr~cere cu ţăstu şi maimai să-l întreacă.
Când o de~tepta foamea, soarele era la 'nămiazi, coţofana
cârâia pe vârful parului, şi pisica ii mionea la cap de foa·
me. Se scula şi ea atunci în capul oaselor, îşi punea mânile
pe după cap, se întindea, căsca, şi se mai uita trei ceasuri
pe coş în sus, doar-doar vor pica niscaiva cârnati fripţi ca
să-i mănânce. Dacă vedea că nu pică, apoi st: agăfa cu
mânile de corlată şi hai-hai, se scula în sus.
Căuta încoa, căuta !ocolo, şi ce căuta, aia nu găsea: nici
tu matai, nici tu sare, nici tu surcele şi nici de nici unele.
Dacă vedea şi vedea, pleca prin sat şi umbla până da
peste vr'un creştin al lui Dumnezeu, care ii zicea : hai la
masâ, sau îi da vr'un codru de turtă. lmbuca ca lupul cât
avea şi se întorcea iară la hodină.
ln casă la ea sta gunoiul să-l râneşti cu lopata, nemătu
rat .cu lunile ; paianjenii atârnau pe pereţi şi pe grindă şi
praful era de două degete aşezat pe laviţă.
https://biblioteca-digitala.ro
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lntr'un pat scâlciat era aşternută o treanţă de rogo11na,
plină de praf şi de stelnife, iar în ladă se incuibase şoarecii
căci moliile n'aveau ce roade.
Copiii şi bărbatul ei umblau trenţuroşi, ~oi şi despuiaţi.
Cămăşile pe ei negre ca coşul, nespălate cu lunile şi făcute
fare, de nu găseai petec bun să legi sare. Le era urit să stea
în casă la ei, umblau mai mult prin odăile altora şi dormiau
pe unde ii apuca noaptea. ln mai multe rânduri, bietul creş
tin, se duse la baba Tudora care descânta de închega apele
o rugase să-i facă de dragoste că i-au dat duşmanii de
urit de-i tot vine să plece din casă, căci i se pare casa asa
urită .şi pare că ar cădea pe el. lncailea, cAnd se uita la
soţioara lui, ii cuprindea aşa o scârbă mare, un urit de parcă s'ar tot duce nouă ani şi îndărăt nu s'ar mai uita.
făcu ce ştiu baba Tudora, vr.ajitoarea satului, închegă apele, descântă în miere de fagure şi câte alea toate le făcu.
dar degeaba: nu se lipi nimic şi omul nostru rămase tot cu.
urii de .:asa şi de nevtlSla lui.
Dacă văzu şi văzu bietul creştin că nu face nimic cu dl!scântecele, se duse şi la părintele Vasile, preotul satului: ii
spune tărăşenia, cum ii vine urit de casă şi de nevastă şi
cum ii vine să plece în lume d:: urii şi ii rugă să-i mai citească ceva din sfintele cărţi, ca doar· doar s 'u sparge puterea farmecilor, ce i-au făcut duşmanii.
Părintele ascultă păsul creştinului, zâmbi a râde şi apoi iii
Yorbi cu blândeţe :
-- Fiule, nu-ti mai bate capul ru farmecile şi nu-fi mai
băga sufletul în foc, să crezi că duşmanii fi-au dat de urit :
astea sunt nimicuri goale şi e mai mare păcatul să mai crezi.
în ele. Farmecile dnlceşti n'au nici o putere la casa creşti
nului. La tine e altceva; nu e dătătură de la duşmani. Cum
păcatele să nu-fi cază cu urii casa ~i nevasta ta, că drept
să-fi spun, eu le ştiu cum sunt şi chiar şi mie mi-ar fi urit
să stau în o casă ca a ta şi să inserez singur cu o muere
şi

V
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ca a ta, care seamănă cu moartea găinilor. Cum să nu fugi
de ea mâncând pământ când o vezi cu şapte oca de ccnuşe
în cap, cu treanta nespălată de trei luni şi ruptă, făcută harcea-parcea; pe unde te uiti, pe-acolo îi vezi pielea plină de
iip, tot tăvălindu-se în cenuşe pe vatră? Cum să-fi fie ea
dragă, când ea nu vrea să tasă, nu vrea să coasă, nu vrea
să samene cânepă, nu meliţă şi nu toarce?
.
ln casa ta, la ce sJi stai, dacă n'ai de ce te lipi în ea? ln
casa ta nici apa nu-ti place, căci n'ai după ce o be.i şi de
aceia, fătul meu, fugi de rupi brazde şi îndărăt nu te mai
uiţi, de casa ta şi de nevasta ta.
Leacul uritului să ji-1 spun· eu: ascultă încoa la mine. Du·
te acasă, scoală ·1i nevasta şi spune-i să nu mai doarmă
ziua, şi când nu doarme; .să măture frumos casa, s'o văru
iască, să-i spele geamurile, să scuture frumos prin ea, să
tasă, să coasă şi să toarcă mereu, să mai rnpă şi din noapte şi ai să vezi cum se schimbă şi casa şi nevasta ta; nu-ţi
mai vine să pleci de lângă ele. Acesta e leacul; nu mai umbla după vrăjitori. Iar eu am să vin cu hotezul şi am să-fi
citesc şi o moliftă la casă să fugă iezmele, care s'au pus pt'!
nevasta ta şi o lin tot culcată şi n'o lasă să lucreze. Şi ai:;oi, drept să-fi mai spun, nici tu nu eşti mai breaz ca nevasta ta; n'a spart Dumnezeu două case, cum vine vorba.
căci şi jie ti-e cam dragă hodina şi umbra vara.
Pe lângă casa ta umbli cu mânile în şolduri, n 'ai de ce
te împiedeca, şi i:;e lengă prispa casei tale şi-au făcut lupii
drum. Curte nu e, şopron nu e, grădină nu e şi nici nimic
nu e ; iar vara, în loc sa văd şi la tine ca la oamenii cdlalţi
un răzor cu ceapă, cu variă, cu castraveţi, cu cartofi şi cu
de-al de ce trebue la casa omului, la tine am văzut că cresc
bălăriile, bojii, ghimpii şi scaieţii cât casa, de mă mir cum
de nu vă mânâncă şerpii şi guşterii, care se încuibează în
ele.
lncai de casa ta ce să mai zic ? Cu peretii netencuiţi şi
nevăruiţi, cu coperişul spart, plouă în ea ca afară şi mă
mir că tot te mai duci pe la ea câte odată, Ia şapte-opt zile,
că eu n'aş mai da pe-acolo să mă ducă şi legat!
Apoi, taică părinţele, eu venii la sfinţia ta să-mi ceteşti din cărti şi văd că în loc de cetanii sfinte, mă proceteşti în altfel ; cu un cusur subţire iţi baţi joc şi de mine,
5i de casa şi de nerasta mea. Unde eşti sfintia ta bogat, îţi
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râzi de cei săraci, căci aşa e; sătulul nu crede flămândului.
Mă duc tot la baba Tudora; tot cu descântecile ei dacă n'oi
face vre-o procopseală.
Aşa grăi către părintele, omul nechibzuit şi fără cap, caci
era blestemat ca \'ai de capul lui cât o trăi. Şi nevasta lui
o duse tot într'o sărbătoare, tot dormind şi hodinind cu ochii la foc, prăjindu-se când pe o parte, când pe alta. Vorba cântecului : Luni nu lucrez că sunt Lunelele şi sfânta
Luni e cu cheile raiului ; Marţi e Mărfişorul şi a urzit Dumnezeu pământul ; Miercuri sunt Mercurelele şi e şi Miercurea Strâmbă; Joi e Joia epelor ; Vineri s'au strâns douăs
prezece Vineri şi e rău de orbeală ; Sâmbătă se face popană în sat, să nu mă duc ar fi păcat ; apoi Duminica a lă
sat-o Dumnezeu să mă hodinesc şi eu.
Dar toate au un sfârşit ln lumea aceasta; veni rândul să se
sfârşească şi creştina asta, care băgase spaima în şeapte sate
cu lenea ei. Şi aşa moartea veni şi cu coasa ei ii releză viata.
lngcrii morţii se apropiară de trupul cel gol al muierei celei
leneşe şi îi smulseră în silă sufletul din trup.
Dar după cum e trupul, aşa e, măre, şi sufletul omului,
dragii moşului; intr'un trup spurcat locueşte 11n suflet spurcat, după cum într'un trup frumos şi curat locueşte un suflet de asemenea frumos şi curat.
Sufletul omului se cunoaşte lesne, dacă te uiti la trupul
lui şi la faptele lui. Să nu credeţi, că toţi saracii şi toţi calicii sunt pHl.cuţi înaintea fetei DomnultJi şi că toţi aşa deavalma merg în rai cu mâinele în şolduri.
Nu vă gândiţi voi, cum să fie drag lui Dumnezeu un om
sarac, care în viaţă nu face altceva decât să doarmă ca
o putoare, să umble beat prin cârciumi, să-şi afume sufletul
cu fum din lulea, să mănânce tot de pe la alţii de pomană,
or de furat, să umble nespălat ca o vită, despoiat şi mergându-i peticile? Omul, dragii mei, dacă e om, d'aia are
minte în cap şi făptură ca a lui Dumnezeu, ca să muncească, să-şi hrănească trupul, să şi-l îmbrace
şi să şi-l spele

pe el.
Dacă nu face aşa, apoi ori sărac, ori bogat, de ar fi omul,
e urit şi scirbit înaintea celui Prea-[nalt. Dacă trupul omului este gol, gol e şi sufletul şi gol merge la judecată şi îşi
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va da seamă de ce nu s'a străduit ca să se îmbrace. Haina,
care o ai de furat, ori de căpătat, nu fine trupului de cald
şi nici pe suflet nu-l îmbracă, căci nu este a ta, n'ai plăti
t-o, este a acelui care a făcut-o şi tu o ai numai ca chirie
şi înaintea lui Dumnezeu mergi tot gol.
Aşa se întâmplă şi cu muierea de care vă spusei. Când
muri, era goală ca un nap, căci nu lucrase nimic în viaţă;
imbracasc câte o treanfă, care se îndurară vecinele să i-o
dea. După ce muri, toate vecinele veuiră şi o îmbn'lcară,
care cu ce putură ca să nu o ducă la groapă cu trupul gol
Dar sufletul ei rămase gol, câci hainele nu erau muncite, ci
date de pomană şi prin urmare erau ale celor ce le daseră
de pomană.
De aceia şi sufletul muierii aceştia fu dus de îngeri goi
înaintea Scaunului Dreptului judecător. Dumnezeu, cum vă
zu sufletul acesta gol, ii întrebă că de rr. vine asa gol la
judecată, dece mi şi-a făcut haină I
Răspunse sufletul muerei cu multă frică : Apoi, Doamne,
mi-a fost frică de sărbători că mă pocesc, şi d'aia n'am lucrat şi am rămas pre-cum mă aflu.
Dumnezeu dete ordin să vie toate sărbătorile înaintea feţei sale şi le întrebă pe toate: de ce n'a lăsat ?e creştina
asta să lucreze, ca să se îmbrace ?
To11te sărbătorile răspunseră Domnului Dumnezeu : Lău
dat şi preamărit fie numele Tâu, Doamne, noi am fi lasat-osă lucreze, oricât ia-r fi plăcut, în zilele noastre, după ce
ar fi venit de la biserică, dar ea n'a vrut nici să lucreze şi
nici la biserică nu s'a dus decât când se făceau parastase
ori se slujea vr'un mort, ca să-i mânânce colacii.
Dar sfânta Duminică făcu un pas înaintea Scaunului Celui Prea lnalt şi râspunse cu multă îndrăzneală :
-- Ba eu n'aş fi lăsat-o, Doamne, ca să lucreze în ziua
mea, căci chiar şi Tu Tu-ai odihnit în ziua mea, şi destul e
omului să lucreze în şease zile,

Preotul Teodor
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SUTf\~UL DIN Cft!UŢ
In urletul goanei, căzînd a rămas
Cu ochii spre Nistru, şi trage să moară;
Deasupra-i se pierde'n văzduhuri un glas,
Un strigăt prelung de cocoară.
Privind cum pluteşte măruntul şirag
Spre zarea de flacări, fugarnic s'o treacă,
De umeri cuprinde tovarăşu-i drag,
Şi capul în piept i se pleacă:

I

L

„Aşa ll)i·a fost scrisul, ori sunt blestemat
S'adorm pe tărîmul străint:lor graiuri:
Şi sufletu-mi arde: tu ştii ce-am lăsat
ln urmă, pe întinsul de plaiuri.
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din vale,
de ulmi, la
Nici
Doar plopii lunatici s'asculte-or mai şti,
Cântarea cea plină de jale" ...

I

Prin vadul Sorocei trecut.au în zbor
convoiul de robi şi de pradă;
Se leagăn' amurgul pe urmele lor
Şi fulgeră'n luciuri de spadă,
Să prindă

Cum poartă cu dreapta-i liman de vieţi,
Şi roibu-i ogarnic în coame 'l ascunde,
Se 'ndreaptă spre dinşii un nor de săge\i,
Şi una prin coastă 'I-pătrunde.
Ca tunetu 'n codri, cu gândul aprins,
Spre inima gloatei răsbat, şi tresare
Văzduhul de chiot; şi groapa s'a stins
Dealungul cimpiei talare.
Cu frîul pe-oblincuri, întinşi, nă\'ălesc,
Şi'n lături a' hordelor şiruri despică;
Gonace copitele 'n prunduri scrişnesc,
Şi pulberea 'n slăvi se ridică„.
tot mai departe, se văd fluturind
Ca pînze de neguri ce vintul le mină,
Pleoape de aur tresar, cindşicînd,
Pe liniştea 'n larguri stăpină ..

Şi

"Din munţi să mă cheme ca'n vremea de mult
Suspinul de bucium, şi'n taină să-mi spui::
Trotuşul povestea-i de valuri; s'ascult
Cum turmele'n măguri se sue.

l

Acolo 'nţeles-am, în clipe de dor,
Al codrilor cântec şi crrului slova:
Măi frate Ioane, de este să. mor,
Ml du şi ml '•gro•pă '• Moldo"•·
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POVEŞTI
g

Când, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al oamenilor buni, Onorata Academie Română mi-a tipărit o culegere de cântece
din satul meu Tătăruşi, eu am arătat în prefaţa cărţii . că

mai am şi alt material folcloric cules, nu
După cântece, cel mai mult material este
veşti, culese şi ele tot din Tătăruşi.
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Ziceam atunci, că cu vremea, va vedea şi restul materialului lumina. Ş'apoi doară cu vorba aceea m'am dat singur
legat : m'am făgăduit şi deci am rămas dator. Vorba bătrâ
nească: «Vita se leagă cu funia, iar omul cu cuvântul>. Şi
de mi-a ajuta Dumnezeu, am să mă ţin de făgăduială.
Am poveşti scrise. ca de un volumaş ; dar scrise mărunţel
şi nu tocmai citeţ. Ca să le pot da la tipar, am 1 ~ocotit de
cuviinţă să mă apuc a le scrie pe curat. ln acest timp de
când m'am apucat de lucru, am cetit câteva păreri despre
chipul de culegere al poveştilor şi des~re însemnătatea acestui material folcloric. Aşa în <Convorbiri Literare. a. XLIII
No. 11 la ·faţa 1241 se publică o dare de seamă despre volumul d-lui Pamfile cGraiul Vremurilor>. Apoi în clon Creangă a. III No. I O, faţa 290 se vorbeşte despre rostul poveşti
lor şi cum să se culeagă.
ln volumul de pe urmă Xl al •Şezătoarei> spune şi d.
Artur Gorovei ce·i cu poveştile, cum s'au cules şi cum ii
de cuviinţă să se culeagă.
Văzând în aceste locuri că s'au dat deosebite păreri asupra feliului de a scrie şi publica poveştile, am socotit că
n 'oi greşi, dacă pe lângă acele păreri să mai adaog şi eu
ceva din capul meu. Şi nădăjduiesc că din zbaterea multă,
de nu se va face lumină desăvârşită, ne vom folosi hatâr
cât de cât.
0-1 E. C. scrie intre altele în <Convorbiri Literare> No.
11 a. 43, faţa 1241 în darea de seamă ce o face cărţii d-lui
Pamfile: cO culegere de poveşti, ca orice creafiune a popocrului, poate interesa : fie prin chiar cuprinsul său, ori prin
camănunte caracteristice ale credinţelor şi vieţii populare,
cfie prin elemente noi aduse intru cunoaşterea graiului nosctru >. Iar mai la vale:: cDar basmul poate 6 un prilej penctru ca cineva să-şi dea la iveală calită~i de scriitor>.
Cu dreptate judecă d. E. C., ales în partea întâia a dării
de seamă. Căci doară, ce alta se urmăreşte prin culegerea
poveştilor, decât întâi şi întâi cunoaşterea chipului cum ţă
ranul ştie să-şi prefacă gândirile în vorbe, spre a stârni ori
hazul şi voia bună la ascuitători - dacă povestea-i de cuprins hazliu - ori tăcerea şi ascultarea cea mai adâncii-dacă
cuprinsul poveştii este serios şi interesant pentru auzitori.
De itamănunte caracteristice vieţei populare etc> nu mai este
nevoie de vorbit, pentru că despre acestea sunt în drept a
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lua vorbă oameni mai dedaţi la studiul acesta aşa de întins
al ştiinţei poporului.
La faţa 290 din 'Ion Creangă:t a. 111, văd scris că e povestea nu-i o sarbădă înşirare de întâmplări, căci nu întâmplă
rile se caută, ci felul spusului».
lntreb eu: Da mă rog, când se zic vorbele de mai sus, cine-s numâraţi intre ascultâtori ? Cărturari pe care ii interesază nu sarbăda înşirare de întâmplâri, ci felul spusului ?
Ori oameni mai de rând, tărani pe care-i interesează mult
şi feliul spusului, dar mult mai mult înşirarea de întâmplări,
care poată fi sarbădă numai atunci când po\·estitorul nu-i
meşter de spus poveşti ?
Dac.ii. vom lua lucrurile că ne interesează felul spusului,
nu şi cuprinsul, apoi să se ~tie bine câ nu cine ştie ce poveste frumoasă '"Om scrie. Ne· vom trudi domă să ne interesâm de feliul spusului şi ne vom sili să iasă bine felul scrisului. Şi atâta.
Eu după c1H am bagat de seamă încă de când am început
a pricepe ce-i pe lume, zic că este o mare leg.ii.tură între
'Spus şi cuprins.
~----------
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Când povestea·i interesantă prin cuprinsul ei iar povestitorul meşter de povestit, apoi mereu ii întrebat de ascultă
tori. să le spuie ce s'a mai întâmpla! cu cutare vomic, ori
cu cutare fată, ori fecior de împărat ?
Cine a dovedit? Nedreptatea şi puterea brutală ? Sau drep·
tatea şi mintea şi chipul de a şti cum să întrebuinţezi puterea ? La o poveste frumoasă în cuprinsul ei şi povestită frumos, nu-ţi mai vin acele căscături de somn, ce te nâcăjesc
la alta, slabâ şi în cuprins şi în felul cum ii povestită.
Ş'apoi de acolea, povestea ca s'o înţelegi bine,
ca s'o
poti - tu care ţi-i drag de ea - scrie bine, trebuia mai-mai
să-i dai crezare ca şi poporul. Să trăeşti împreună cu povestiturul, aceiaşi ''iată cu a persoanelor din poveste. Să râzi
împreună cu t>I la auzirea făpturii de nedreptate ; să te pă
lească plânsul la auzirea năcazurilor suferite pe nedreptul de
multe din personagiile poveştilor; iar c,1nd s'a mântuit povestea de spus. să simti părerea de rău că s'a mântuit. Dacă nu fa fi croit sufletul de poveşti -- vorbesc de satul meu,
cum vorbeam odată de cântece --- apoi sâ ştii că nu mare
ispravă vei face scriindu-le, la drept: vorbărie şi altă nimic ..
Şi mai este şi cillu : Nu fiecare povestitor povesteşte frumos şi bine. Socotesc că n'ar fi greşală să ne trudim a scrie
pe cele povestite bine. De vom căuta să scriem pe cele povestite slab, apoi aici feliul şi rostul poveştii scrise nu va fi
al povestitorului ci al nostru care-l punem pe hârtie şi atunci pe drept că s'ar lovi zicerea d· lui E. C. de la cConvorbiri literare» că cne-am da la iveală şi calităti de scriitor>.
:::iă ne trudim dar<l, a fura fiecare cuvânt din gura maistrului povestitor ; a-l aşeza cu sfinţenie în inima noastră şi
tot cu aceiaşi sfinţenie să-l aşezăm şi pe hârtie. Şi atunci,
bine să se ştie că poveştile vor fi bune din toate punctele
de vedere. Las' că pe langă aceste nu trebue uitat şi urmă
torul lucru : Scriitorul de poveşti să cunoascA foarte bine
graiul poporului, fapt care-l va ajuta mult să scrie povestea
aproape cum ar stenografia-o
Cel deprins mai mult cu graiul literar, cu graiul împestrifat de neologisme, de termeni ştiinţifici, nu-ţi va scrie o poveste ca poveştile, ci va face una din două : ori vorbărie
multă ; ori se va trudi csă-şi dea la iveală şi calităţi de
scriitor>.
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Culegătorul de poveşti să mai aibă grijă de la cine scrie

poveştile? De la un povestitor care a mai citit poveşti prin
cărţi? ori de la povestitorul care ştie poveştile sale de la
moşi şi de la bătrânii satului, oameni cari n'au fost influ-

entati de carte.
Cântecele şi poveştile culese de la asemenea oameni (puţin cărturari) nu le putem asemăna cu apa curată de la izvorul câmpului ori muntelui, ci cu apa comparată de la sacagiii de prin târguri.
O poveste scrisă aşa cum fa spus-o omul - înzestrat de
Dumnezeu cu darul de a poYesti frumos - fără a te gândi
că eşti ~folclorist? ori ~literat~, acea poveste va fi gustată
cât se poate de bine şi de ţăranul adevărat şi de cărturarul
luminat.
Tătăruşi-Suceava

Câteva

Al. Vasiliu

despre Arhimandrit ul
Ghenadie Cozianul

însemnări

Se cunoaşte foarte putin din viata acestui călugăr cărtu
rar.
Mai întâi ii vedem ca igumen al mănăstirei Argeşului. După moartea Mitropolitului Antim, suindu-se însă pe scaunul
mitropolitan grecul Mitrofan, vrăjmaşul său, Ohenadie, probabil silit de aceste împrejur.hi, pilrăseşte igurnenatul rnă
năstirei Argeşului (cam prin anii 1717--1718) şi trece în
Oltenia, supusă Nemtilor, unde păstoria marele Damaschin.

~-

!f'Ji<'.+:R'.

.t.L. VASILIU:

Cântece

!a

şi urături, Bucureşti, 1909
5 Lei
O+('.*if~'
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Aici peste puţin timp i se
încredinţează

igumenatul cozic:i, pe care-l
păstrează
aproape 30 de
ani, bucurându· se de stima şi iuoirea
sprijinitorilor
săi: Dositeiu
Brăiloiu şi

Ion

Arhimandritul
de Hurezi.
Io 1735, după moartea EEiscopului de
Râmnic Inochentie, Ghenadie conduce
câtva timp, ca
locotenent, vă
duvita Episcopie şi este unul pin candidaţii cei mai
serioşi la Episcopatul vacant
lară dacăA

ustriacii

pre-

feră şi întăresc

pe Clement egumenul de la
Arhimandritul Ohenadie de la Argc
Bistriţa ca Episcop, aceas(După o zugrăveala. murală din MânăS
ta o fac din
cauză că! Ohe:
nadie deşi este om iscusit, dar are prea multe cunoştinţe CIL
cei de religia greacd de prill ţdrile vecine ... şi Clement este şi mai
credi'nrios tmpdratalai 1•
i

N. Dobresc11, Istoria bisericei române din Oltenia pag. 117.
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Ghenadie, din
cauza acestor
neajunsuri, că
zând în lupta
pentru
dusă
Episcopat, se
resemnează în
sfârşit, supuindu-se soartei
La 1747, sau
şi ceva mai înainte, Ghenadie
fu scos din igumenatul Coziei1

1768
; unde se va fi aflat însă, -- la
Cozia sau la
vre-o altă mă
năstire nu se
Pe la

trăia încă

poate şti.

Arhimandritul Ioan de la Hurezi
fedeleşoiu

din judetul

Atgeş)

Din cele câteva scrisori
rămase de la
Ghenadic: şi
în care se
vorbeşte de diferite afaceri
băneşti şi familiare, ar cam
cşi că el ar fi
fost de loc de
părţileAr
geşului 2 •

prin

N. Iorga „Hârtii din Arhiva mănăstirea Hurezului pag. 196.
Scrisorile sunt publicate de d. N. Iorga în wHârtii din arhiva Mănlsti
rei Hurezului" pag. 196-199
1

2
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In pomelnicul cel mare al mănăstirei Argeşului se dă şi
numeie părinţilor săi : lvaşco şi Elena.
Pe când era igumen la Argeş împreună cu arhimandritul
Ioan de la Hurezi, cu care poate că se şi cam înrudia, au
reparat şi au adus multe îmbunătăţiri mânăstirei Fedeleşoiul
https://biblioteca-digitala.ro
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o ctitorie a primilor Ghiculeşti - în care se păstreazlt zuchipurile ambilor arhirnandri(i.
.
Ce este mai de seamă însă, e faptul că Ghenadie Cozianul a fost şi un iscl'sit scriitor pe timpul său „ Iar dacă avem
atât de puţin de la dânsul, aceasta se datoreşte probabil im-

grăvite
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prejurArii că parte din scrisele sale se vor fi pierdut şi numai întâmplarea a făcut că în timpul din urmă s'a dat de
rostul a vre-o două manuscripte.
Cea mai însemnată scriere rămasă de la Ghenadie este
un manuscript de vre-o 174 de file găsit de d. N. Iorga la
mânăstirea Ghighiul. 1
Manuscriptul este intitulat lthica ieropolitlca şi este isvodit
de Ohenadie din cmoshovilica limbă". El se păstrează intr'o copie scrisă de Costandirz dascal slovenesc din 1747 2•
fh:cAruia din cele 67 de capitole ale manuscriptului, ii corespunde câte o icoană şi câte o strofă de 4 versuri.
Icoanele sunt lucrate de P(lpa Florea 11• Versurile fac partea originală şi cea mai preţioasă a manuscriptului, fiindcă
sunt făurite de însuşi Ghenadie "'·
A doua scriere este un manuscript de 14 file (filele având
mărimea unui sfert de coală), având fiecare filă pe o parte
versuri iar pe alta iconifă, aşa că în tot manuscriptul avem
226 versuri şi 13 iconiţe u.
Versurile, atât prin formă cât şi prin cuprins, au mare asemănare cu cele din textul lthicei 11 •
Scrisul, comparat cu o scrisoare originală din 17 35 a lui
Ghenadie, p!ezintă multă asemănare, ceia ce nu lasă nici o
îndoială că versurile sunt scrise de el însuşi 7• lconifele însă
pot să fie lucrate şi de o altă persoană necunoscută.
Reproducem aci cele did urmă două iconife (a 12-a şi 13-a)
cum şi chipurile arhimandriţilor de pe zidurile mănAstirei
.fedeleşoiul.

l l latela
N. Iorga: „Doul biblioteci de m&nlstiri : Ghighlu şi Argeş".
Manuscriptul se glsefto astlzi la Academie sub no. 28«„
a Nu toate icoanele sunt terminate ; unele sunt schiţate numai cu
oreion, iar pe multe din file sunt scrise numai strofele, llslndu-se
loo gol tn susul filei pentru Iconiţe.
' Too.te strofele tn numir de 66 (284 versori) present&nd un deo1eblt interes priD orighlalitatea lor, au fost publicate laolaltl de d.
N. Iorga tn brotora: Doul biblioteci de ml9'tlrl.
i• Manuscrisul se dfi tn posesiuneR subsemnatului.
u \'arsurile le-am publicat sub titlul,,O poezie în iconiţe" ln revista
„Cuv&ntul ndevlrulul" an. VII no. 18.
; Scrisoaroal conservatl în arhiva biserlccl sf, Nicolae din Bratov,
ml s'a comun cat tn fotografie prin buna-Tolnţl a d-lui Dr. St.
St.iaghc.
1
li
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ln dimineaţa aceea neguroasă cuprinsul răs!lna surd de
lătratul cânilor. Pe zăpada bătătorită, dinaintea unei porti,
ursul, cogemite namilă, râdicat în două labe pe hudumacul
lustruit şi cu verigă şi cârlig la capăt, în sunetul micei cdobe>
şi la indemnul în răstâmpuri al altui băt mai scurt dar puternic, cjnca > schimbând din tapalagele-i oable păroase şi
moţăind la dreapta şi la stânga, cu mormăitul sau, aci de
durere şi rugăminte, aci de ameninţare, în tactul cântecului
simplu, rar, trist. Mulţimea adunată ca la urs privia.
Tiganul, nu tocmai negru; are părul castaniu, ca al ursului, şi cu ochii de un albastru spălăcit, Numai trăsăturile
feţii şi sărăcia hainei aduc a ţigan : obrajii îngustaţi spre
bărbie, ochii în tăietură piezişă, gura eşită în afară cu dinţii
jimbaţi; trupul înalt, înfăşurat într'o mulţime de sdranfe asemuitoare unor biefi luptători în dezordine. Intreaga-i înfăţi
aduce cu a ursului, de la care a împrumutat parcă
ceva.
Conduce cântând io tact, răstindu-se şi urmărind cu încordare cum diha!lia se framântă tipărind amătul proaspăt şi
frecându-şi iudurerată botul sângerat, intre labe, pe capătul
ciomagului.
şare

Haida 'ntinde un pas mare :
da mâne demâncare!
Şi mi-o 'ntoarce 'n mărunţica
Să ne vie bucăţica,
Bucăţica şi vr'un straiu,
Hai-da na-na să nu stai. ..

Ţi-oiu

Cât la chinuit pentru'n gologan!
Unul din privitori ceru şi alte <figuri>.
- Facem, boiarule, facem ; sa te trăiasca Dumnezeu I O
haina, o rufa de camaşa să-mi dai, o bucaţica de slănina ...
Lista părea a ou se sfârşi,
- Nu mi-i casa pe-aproape, rlispunse cel pe care-l cboierise>; iţi dau pitaci .. ,
Cu ezitare, oarecum, primi şi pe bani. Un fel pe frică, pe
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care se silea s'o ascundă, se cunoştea că-l stăpâneşte. Se
sprinteni îngrijat. lşi făcu cruce. Se rllsti la urs de se ridică
iarăşi în două labe pe capătul hadumacului gros, lustruit, al
cărui cârlig ii înfipse totdeodată în veriga de fier trecută prin
falca pe jos a ursului. Luă hudumacul de-a spinarea şi, ingheboşindu-se, prinse a-l trage să i se suie în spate csă-1
calce> : ursul gemu groaznic, cu botul sângerând. li mai slăbi
oleacă, şi răgetul se domoli...
Se domoli ? Cine să pătrundă însă taina acelei clipe ! Amnarul durerii lovise prea puternic în cremen~a răbdării,
scăp4rând o scântee de conştiinţă care lumină dintr'odată
marginea ticăloasei captivităţi cât şi a libertăţii ademenitoare. ln clipa ce a urmat. fiiara îşi înfipse botul în spatele
omului şi-şi încolăci braţele păroase în juru-i, dând să-l strivească intr'o încleştare desperată.
Un fior dureros străbătu multimea. ln strigăte de spaimă,
ţiganul smuci cu putere băţul al cărui cârlig se ţinea de ,·eriga trecută prin falca de jos a sălbatecului său to\'urăş.
Acesta gemu iarăşi îndurerat, cu botul sângerând tot mai
tare şi se descleştă labele mormăind rugător. Stăpânul lovi,
sclavul încercă din nou, cu spunere, să se urce.„
Din mul!ime, însă, isbucni atunci un glas pătruns de milă
-şi după el, altele :
- Lasă-l, lasă-l, că-ţi plătim noi şi-aşa.„
Omul se trase la o parte, animalul se cobori liniştindu
se. Şi amândoi, vădit bucuroşi că au scăpat de-o grea cumpănă, după ce-şi primiră plata--doi gologani-, porniră agale ducându-şi nenorocirea mai departe.,.
Şi privindu-i cum se pierd în ceata riguroasă, tăcufi. nepăsători parcă lăsând in cuprinsul greoi lătrături duşmă
noase, iar în albul omătului moale urme late şi picături roşii de sânge, mulţi n'ar fi ştiut să spue cine-i mai nenorocit : ursul sau omul!.

t. Ketulaa
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DEPl\RTE DE NOROC
EJ

Q

!\'aveau copii. Şi doar acum erau înaintaţi în vârstă, moş
Vatache Ciocârlan şi cu mătuşa Ilinca.
lntr'un capăt de sat aproape de lunca Siretului îşi aveau
ei căscioara cu fata în spre dealul Bohoghinei de după care
răsare soarele, iar şoseaua, care ca o curea prăfuită spinteca satul aşezat la poalele pMuricei, trecea tocmai prin fata
casei lor.
Veseli din fire erau amândoi. Stare aveau bunicică, căci
pe lângă că mai agonisiră şi ei ceva în viaţă prin muncă
cinstilă, dar mai moşteniră şi de la părinţi, Se luaseră din
dragoste, de tineri încă; dar din aşa dragoste, ca nici acum
după patru zeci de ani de la punerea cununiilor pe cap n'apucase a se răci ! Avea un obicei moş Valache : nu se ducea nici odată de acasă până nu-şi sllrută mai întâi nevasta. Aşa se diprinsese el din anul întâi de după nuntă şi,
vorba ceea : o: iceiul in\'echit, ii ca şi cel înnăscut.
Nu vă pot spune, dacă lucrul acesta ii plăcea babei, ori
nu. Atâta ştiu, că, cu cât o sărută mai des moş Vatache, cu
atât şi ea umbla ca prâsnelul după treabă şi'n casă şi afară
şi, nu-i şedeau picioarele cât ii fir!
Aveau de toate, slavă
Domnului! şi nu le lipsia nimica: dar cu toate acestea, erau
aşa de abătuţi câte odată!., Şi de ce oare? De nimic alta,
decât numai pentru cu\·ântul, că nu le dăduse Dumnezeu
copii. N'aveau moştenitori. Şi aceasta numai şi nnmai, spu~
nea moş Valache, că i-a cânt11t nevesti-sa cucuveaua pe casă,
după cum ii povestise ei moaşa
Mânguleasa, hăt târziu,
când era fată mare. Şi către ori-cine ii întreba :
- D'apoi bine, moş Vatache, ai de g&nd să rămâi fără
copii?
El răspundea :
- Apăi„. mi-i ursită nevasta bre, să ou facă copchii ; i-o
cântat cucuveaua pe casă la naştere.
Şi se r4spândise vorba aceasta prin sat, că Ilincăi lui
moş Vatache, i-i ursit ca s4 nu facă copii. Şi cu toate acestea, pe unde nu fusese ei în tinereţe I Pe la mănăstirile: Oorovei, Neamţul, Secul, Durău şi altele, ca să le ce-
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cei bătrâni de prin cărţele cele sfinte, ca doar
doar le-a auzi Domnul ruga: dar degeaba, căci nevastă-sa
Ilinca, nici gând n'avea, ca să-i tăpşească vre un flăcau lui
moş Valache, cu ochii negrii, cu părul creţ şi, ager aşa
cum ertJ. el.
Câte babe descântătoare erau prin partea ceia a Siretului,
nu rămăsese una, la care să nu fi fost mătuşa Ilinca şi moş
neagul, ii adusese băuturi câte în lună şi 'n soare, dar degeaba ... De la o vreme, văzând moş \"lache, că nu-i şi nu-i.
şi nu-l, şi, că femei-sa, nu. i mai dă nici cn· semn ... îşi luase·
şi el de-o grijă. Ce să facă? Perduseră ori ce nadejde.
Când vedeau că 'ncep a se tot înmulţi anii şi, că ei îs tot
singurei cum s'au luat, îşi ziceau adesea nemângăngiHafi
11nul către altul :
- Suntem departe de _noroc, departe .. N'o să mai avem ·
de-acuma copchii... Nu, nu, nu ...
Dar, se vede. că tot le purta Dumnezeu Sfântul de grija,
căci, trecând odată moş Valache în Cordun (Bucovina) cu
nişte marfa negustorească, la fntoarc:ere, aproape de graniţa,
întâlni pe cale un băi:at ca de vre-o opt ani, sgribulit, rupt,
pucios şi aproape gol, care şedea pe marginea şanţului şo
selei şi scância.
- A cui eşti tu măi bilete ? ii întrebă mo$ Valache, milos, oprind boii.
Copilul nu răspunse nimic şi urma să plângă.
-- De ce plângi tu, măi tucă? îl întrebă iar moş Vatache.
- M'o bă.:.tut şi. .. m'o ... alungat - răspunse copilul plângând şi ţinându-şi mânuţele la ochi.
- Cine te-a bătut ?
mul.
Care om?
- La ... ca ... re am stat.
- Da tu a cui eştf ?
- Nu ..• ştiu ..•
- N'ai nici tată, nici mamă ?
- N'am, răspunse copilul inghiţând suspine. La aceste
cuvinte: «că n'dm nici mamă>, i se umplură ochii de lacrămi
lui moş Valache şi, i se făcu inima cât un bostan de mare.
- Şi unde vrai să te duci tu acuma.
Să ... caut... pe mama ... şi pe tata.
- Da unde să-i cauţi?

- o...
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- Pe drum.
-- Vrai să mergi cu mine şi să-ţi fiu eu tată? ii întrebă
moş VRlache plin de duioşie,
- Vrau, răspunse copilul, frecându-şi ochişorii.
La aceste cuvinte, moş Vatache sări din car, fileu odată
ochii roata, şi văzând ca nu-i nimenea prin apropiere, se
cluse lânga şant; copilul întinse mânile, iar el luându-l in
brate. ii sărută de mai multe ori cu lacrămile în ochi, îl puse in car şi dând o biciuşca în boi, porni.
Copilul se aşeză tăcut pe fân, se prinse cu o mână de
draghina carului, iar de la cealalta sugând un deget în gura,
tot ofta neputându-şi opri sughi\ul. Moş Valache, după ce
stătu pufin pe gânduri, zice :
- Ştii ce, dragul tatei? Să te ascunzi binişor în fân până
ce-om trece de câsoaea cca cu cum până, c'apoi ii eşi iar
afară.

Era vamd, şi el avusese in grfjă, ca să nu i se întâmple
ceva, ca da, vorba ceia : paza bună trece primejdia rea. Copilul îl ascultă şi se ghemui binişor în sarcina cea de făn
din fundul catului, de nici prin minte şă-ţi treacă, ca-i acolo
fiinfa omenească.
La vamă, nu-l întrebă nimenea de unde vine şi unde merge, sau ce are în car, căci îl cunoşteau toti că umblă cu
marfă.

După ce trecu de rampă şi eşi din târg. ca la o bucată
de cale, moş Vaiache, scoase un strigăt de bucurie, se repezi din fundul carului, luă copilul din fân, îl strânse la piept
şi-i acoperi faţa cu sărutări. Erau amândoi fe:-iciţi... Ca şi
cum bătrânul şi-ar fi găsit fiul pierdut, iar acesta părintele„.
Boi îndemnau, drumul se părea lung acum, căci erau nerăbdători şi, ca la un ceas de noapte, intrară in sat. Luna
roşie ca jăratecul, dezbrobodită de covorul verde de frunze
al rediului de lângă Siret, se inălta curata pe albastra boiră
a cerului ce scânteia de stele şi, părea că-şi îndreptă toate
razele-i argintii în mănunchi n•Jmai spre căscioara lui moş
Tache când el intra în ogradă.
Desjugă în grabă boii şi, intrând în casă, puse pe copil în
braţele matuşei llinclli, zicându-i «Uite, ce fi-am adus !... Acesta-i, băetul nostru de-acum, nevastă> I lntr'un suflet ii
povesti ifltâmplarea şi. de bucurie mare ce aveau amândoi,
nici somnul n'a putut să-i prindă în noaptea aceea. L'au
întrebat cum îl cheama, şi el de lânga sobă a spus tare,
Calendarul revistei .ton Creanl:'I" pe 1912
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că Nanu ii cheamă. Nanu, Nanu I ziseră ei, repefind acest
nurre cu bucurie de mai multe ori şi, luându-l, ii spalară
şi-l primeniră, de-ai fi crezut acum că-i altul.
A doua zi, moş Valache, se duse dis de dimineaţă la primar acasă şi-i spuse cum stă lucrul, rugându-l, să-i facă
formele. Primarul, fără să mai cerceteze, punând crezământ
pe spusele lui, dete poruncă slujbaşilor ca să-i gătească formalităţile în cel mult o săptămână, având grijă, ca să mai
astupe ceva din adevăr pe ici-colea. Tot satul ştia a doua
zi, că moş Valache are un băet, dar nu ştiiau de unde. De-I
întreba cineva, cum şi de unde ii are, ea spunea, că l-a
luat de suflet de la un neam al lui din depărtare. Nimic mai
mult nu vroia să spună.

•*•

Trecură ani la mijloc. Se fâcuse mare băeatul şi le era
mai mare dragul, când vedeau că au şi ei un un copil,
care să le dea la un caz de zăcare o lingură de apă şi să
închidă ochii în ceasul de pe urmă.
Se schimbas~ Nanu. Se făcuse înalt, frumos, cu sânge în
faţă şi era cel mai harnic, cel mai detreabă, cel mai hazliu
şi mai de petrecere, până ce nu era şi Nanu lui moş Valache. Felul cum umbla el îmbrăcat şi cum ştia să se poarte
cu toţii-căci invaţase doar şi carte-, ochii lui vioi şi pletele-i negre în cârlionţi ce-i băteau pe umere, ameţise pe
toate fetele. Ba, ce mai la deal la vale, s'o spunem drept :
până şi nevestelor le era drag. Când se făcea horă mare în
sat, şi când începea Nanu să strige prin joc, strângându-şi
puica la sân:

I-auzi, leleo, popa toacă,
te roagă:

Eşi afară şi

Să moară bărbatul tău,
Să rămâi, să

te ieau eu !

ori:
Ui. seraca neteda!
De tot cuipu-i lindina
Şi la ceafă·i mişuna!
Pc cararea capului,
Merge merţa sacului
După cap nu mai în cap;
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ca 1mcilr,
Es la drum ca curcile!.

Apoi, mătuşei Ilincăi nu mai îi creştea inima şi parcă intineria
nu altă ceva. Stătea hora în Joc mai ales când juca Nanu cu Pachiţa lui Ion a Marandei. Când vroia el să facă pe toţi să-şi îndrepte ochii în spre dânsul, apoi o lua la joc pe Pachifa, care
n'aveau păreche în privinţa frumusefei şi a jocului.„ Şi când
o luase Nanu pentru întâia da tă
la joc, îşi simtia
sufletul neliniş
tit, simţia că arde ceva în pieptul ei, se simjia
veşnic obosită , lucrul nu se prindea
de ea, o sete aaprinsă o chinia
ş' un dor neînjă
les, tainic, ră
trundia în sufletul ei.„ De câte
ori trecea el cu
carul la chirie pe
dinaintea casei lui
Ion a Marandei,
care era lângă
drumul mare, ea,
de la stative, se
uita pe furiş prin
geam la el, iar
după ce trecea,
pândind dacă nu-i mă-sa ca s'o vadă, deschidea încet fereastra şi cu batista albă pe cap şi cu parul pe spate, îl petrecea cu ochii până departe, în zare ; ~ar, după ce nu-l mai
vedea, ofta şi, cu ochii în lacrămi se punea iar ta stative,
dor nu putea ţese.. Picioarele pe ti!lpige nu mai puteau apăsa şi suveica ii cădea din mână. De mult~ ori stând aşa,
ori punând capul pe sul şi gândindu-se la el, o fura som-
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nul.. Când n'o găsia măsa ţesând sau făcând altă ceva, o
probozia; iar ea, după ce rămânea singură se duce11. în ungherul casei şi, punându-şi batista la ochi, o uda cu lacrămi
ferbinţi, nevinovate. Nanu nu-i spusesă că ţine la dânsa, dar
ii dăduse a înţelege. De Crăciun la horă, cea întâi fată pe
care o luă calfa la joc, Nanu, era Pachiţa şi el, cu căciulă
brumarie, cu cojocul nou, cu cămeşa albă ca zapada, cu
iţarii strânşi pe picior şi cu bofturi creţi (ciubote), o strângea
la piept prin joc, iar ea, ii pierdea din ochi şi se topia după el,„ Prin sat noaptea Nanu nu umbla, căci acest obicein
nu-i plâcea de loc lui moş Vatache, şi abia după multă
slrâdani'! izbutise el să-l încredinţeze de urmările lui rele,
aşa câ, numai pe la jocuri şi din treacât dacă se puteau
întâlrti. Mai de aproape însă n'a putut să-i vorbească niciodată şi doar şi ea căuta prilejul.
lntr'o searâ întârziase Nanu de la chirie. Când ii simti ea
că vine-că-I cunoştea după şuerat-luă cofeiul şi fugi la
fântână care era în margina drumului. Scoase iute apă proaspâtă şi-l aştepta.

Cum ajunse Nanu în dreptul fântânel, cunoscând-o, sâri
din car, lâsă boii să meargă înainte şi se apropia de ea.
li ceru apă şi ea-i dădu să bea. Pachiţa nu-i put~a vorbi;
se înroşise şi vroia să plece. El însă, o prinse de mână,
o aduse lângă sine, ii desmerdă obrajii şi, cuprinzând-o de
subţioară, o strânse în braţe şi-i sărută cu drăgălăşie de nenumărate ori ochii şi gµra.„ Nu mai puteau vorbi nici unul„.
Inimile singure îşi vorbiau acum ~i se înţâlegeau,„ Când
s'auzi în ogradă un glas strigând-o cPachită ... Pachiţă !, -era
glasul mâni-sa- ea se smunci ca o pasere din braţele lui
şi alergă cu apa spre casă, iar Nanu sărind şanşul îşi iuţi
paşii după boi.
Bucuria împărtăşirei dragostei lor n'a ţinut multă vreme.
Toamna, Nanu trebui să plece la miliţie şi bieţii părinţi
tocmai când se credeau cei mai fericiţi din sat, trebuiau să
rămână singuri. Umblă moş Valache cu oameni şi'n dreapta
şi'n stânga, ca să-l poată scăpa, dar degeaba. Abia
dacă
putu cu mult greu ca să învârtească şnururile pentru a face
armata la cdouă zeci şi nouă>, mai aproape fiind de casă.
Ce-i trăsni însă lui Nanu prin cap, că el spusese verde şi
în faţa p4rintilor şi a colonelului, că vrea cu orice preţ să
facă armată la flotilă. li rugară cu lacrămile în ochi părinţii
1
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să

se îndure de bătrâreţele lor şi să nu se înstrăineze
tare de ei, ducându-se să facă armată tocmai la Constanţa, departe, pe mare, unde se întâmplă atâtea şi atâtea
nenorociri şi, că ei ca mâne vor cădea la zăcare şi cine ii
va căuta ? El însă nu voi să-i asculte. La urma toată le
spuseră şi oamenii cei mai de sfat ai satului : că, dacă se
trage flăcifol la flotilil, n'au ce-i face şi să-l lase mai bine
Ja voia lui. Aşa au şi făcut.
Pachiţa auzind de plecarea lui se şi îmbolnăvi, că, din dorinţa lui nebună pentru flotilă nici pe dânsa nu vroi s'o asculte, ca se rămână mai aproape. Şi, când plecă la gară, abia de putu să se ridice din pat şi să-l petreacă cu ochii
în lacrămi pe Nanu, care pleca departe de ea ... ; că ii va
mai putea vedea vre-o dată, nici ei singure nu-i veneia a crede.„ Cân.d i·a venit ordin de chemare, cu plânsete l-au petrecut părinţii, şi şi-au luat râmas bun, zicându-i :
- Mergi sânătos dragul nostru, ~ă vii tot sănătos şi,
Domnul să te aibă în paia Lui.
Acestea au fost cuvintele din urmă ce le-au rostit ei către
Nanu la plecare.
ca

aşa

Şi

* **

au rămas trişti bătrânii, căci ce aveau mai scump, mai
drag, plecase de lângă ei. Şi unde? Tocmai la flotila, acolo.
Tocmai la flotilă, acolo, departe, pe mare, ca să facă miliţie ... -Ne bucurasem c'am dat peste noroc, dar suntem departe de-a fi norociţi, zicea adesea moş Vatache către
nevastă-sa, clătind din cap.--Da, departe de noroc suntem,
răspundea mătuşa llica, oftând. Căci, ce ni·i bun c'avem de
·toate, dacă ce-am avut mai drag-un singur copil-s'a dus
departe ... departe ... pe mări şi ape ... ca să facă miliţie„.
De Ia plecarea lui, parcă tâcea satul... La petreceri nici
un chef. --„Unde-i Nanu nostru sireacu? ziceau toţi-căci
cu dânsul nu ţi se mai ura ),, Cu plecarea lui, un gol ră
mase în sat şi în sufletul fetelor, al Pachiţei mai ales, care
gol, se simtia din ce în ce mai mult şi pe care nimenea
nu putea să-l umple. Bâtrânilor, nici mâncarea nu le mai
pria acum şi slâbia u văzând cu ochii. Dădeau unde dădeau
şi, când vedeau că nu-i Nanu, se punea pe jalanie. De multe
ori ii găsiau vecinii plângând, ca de doi copii.
Trecură multă vreme, aproape jumatate de an şi ei ou
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ştiau nimic
flotilă, nici

despre fecior. Nu le trimesese nici o veste de la
un răvaş batâr, care să-i mai bucure o leac4.
De-I întreba cineva :
- Ce-ţi mai face flăcăul, moş Vahiche, cum o mai dă cu
meliţia şi ce 'ţi mai scrie.
El răspundea :
- De când a plecat, nu mai ştiu nam1c despre dânsul.
S'a fnstrăinat băetu, şi pace I Nu ştiu cum o mai dă prin
străini, că văd, că de la <Coşlanţâea• ceea, de la flotilă,
nu·mi mai vine nici un răvaş>. Intr'o zi însă, pe când păş
tea boii pe ţarină, auzind că sună plicu' prin dreptul veln iţii, un fior ii trecu prin sân şi, parcă ii spunea cineva, ca
sli se ducă înaintea poştarului, că-i aduce ştire de la fecior.
Se duse, şi cei dreptui, că nu fu înşelat. Poştarul, Cucu,
ii ceti răvaşul, fn care Nanu spunea pe lângă altele. că nu
se cam împacă cu armata, dar că de altfel e sănătos şi îi
doreşte mult.
Dupâ ce i-l ceti, moş Valache multămindu-i, oftă din suflet, işi sterse cu miineca cămeşii ochii plini de lacrămi şi,
punând răvasul în pungă şi strângându· i baerile bine, se
porni spre casă ca să ducă vestea. Parcă-şi mai veniră în
fire acum şi el şi baba. Ştirea acee1s1a le luase ca un bolonn din spate. Erau mai liniş:iti şi îşi cătau de treaba. De
unde până acum moş Valache nu se ducea nicăieri, cu ve1tirea răvaşului însă, începu să mai ia~ă şi el printre oameni, ca să mai audă ba una, ba alta şi să mai spună şi
el c'a primit veste de la fecior.

... * *
Şi-a părăsit

Nanu satul.„ Cu totul alte locuri şi altă lume
găsise el pe acolo. Avea prilejul să călătorească şi să vadă
$i să cunoască multe. La început ii mânca urâtul şi dorul de
casă, dar mai pe urmă s'a mai dat şi el cu lumea ; a început să-şi găsească prieteni şi intre străini, camarazi de prin
sate depărtate ca şi el, care îşi lăsase acasă părinţi dragi şi
puice mândre în cele sate„. şi în dorul cărora, când le scăpa11
in mână ceva parale, mni eşiau în oraş să mai cinstească„.
De multe ori era amărît şi din pricina mclitiei pe care n'<>
Yisase aşa· cum o veded acum cu ochii şi atunci, iar se lua
Ja cinste„. Şi azi un pahar, mâne două, poimâne trei, până
când, \'Orba ceea, ar fi vrut el să lase rachiul şi, acum nu-l
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lăsa rachiui pe dânsul... Şi după acest urît obicei pe care
1-a deprins pe nesimţite, au mai urmat şi altele : al desfrâului, al sudălmei păcătoase, al furăturei şi câte rele, toate intre patemile lui Nanu.
ln aproape jumătate de an numai un singur răvaş trimise
părinţilor. Băutura, pe care o deprinsese acuma de-a binelea, cerea parale şi acestea de unde să le ia ? Căci de acasă nici moş Vatache nu voia să-i mai trimeată dacă vedea că nu le mai scrie. Ce să facă? S'a apucat de furat...
Mai intăi începând a-şi cociobăi camarazii noaptea prin buzunare, apoi furând lucruri mai de seamă, până ce într'o
noapte a şters cu mai multi tovaraşi scurţi de mână ca $i
el, nişte pături pentru a le vinde. latăia dată le-a mers ; dar
se ştie că ulciorul nu umblă de. multe ori la apă şi ţiganul
la praznk. A doua oară au fost prinşi şi daţi frumuşel la închisoare.
Văzându-se strâmtorat scrise un răvaş acasă in care spu·
nea cum stau lucrurile, departe însă de adevăr, - că-i vârit
la închisoare, nu s~ ştie pentru cât timp, pentru nişte fur4turi de care a fost bănuit, şi dl, dacă nu vine să-l scape,
îşi face seamă. Moşneagul însă, nu vroi sâ creadă cu nici
un pret acest lucru şi, nu se încredinţă, decât după ce ii
ceti primarul singur răvaşul. Sil se ducă ? Dar unde-i Constanta, undei flotila ceea'? îşi zicea el. D'apoi un pumn
de pârale de unde să scoată '? Să nu se ducă? Dar Nanu
îşi face seam~ ... Se gândia feluri şi chipuri cum să facă ca
să fie bine.
ln sfârşit, cu mult greu, se hotărî să plece. Dar de unde
bani gheaţă acum ? fu nevoit bietul să-şi vândă boii fără
preţ şi să se gătească de drum.
Mătuşa Ilinca ii pregăti în ajunul plecărei un cuptor de
malai, ii puse in traistă câteva turte, apoi nişte ceapă şi
ne-o dou4zeci de cilciulii de usturoi şi ii dete schimburi noi.
Moş Valache mai luă cu el şi pe ajutorul de contabil al
curtei, un tân4r din localitate, purtat prin lume, care să-l
conducă; căci se temea s4 se ducă singur, că îşi zicea : cce
fac eu dacii cumva m4 riltăcesc prin ternuri, sau nu mă pot
da jos degrabă la ştilfâile unde trebue şi mă ducă vre-o merşână tocmai prin ţara Neamţului, de nu mai nimeresc nici
odată nici Conştanfâia cu flotila ei şi nici casa? Şi-apoi ce
mă fac eu prin str4in4tăti. dacă nu ştiu a grâi limbi, câci
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pe acolo oamenii au alt gers şi alt grai de cum au aceştia
de pe la noi ? I>
Toate acestea îl făcură să nu se scumpească la ban şi
să-si iea un tovarăş. Mătuşa Ilinca fi întovărăşi până la gară
şi fu nevoită să se despartă ~i de moşneag, care ca osândit
punea cu frică piciorul pt: scara vagonului şi, când se uita
în urmă şi vedea cât îi de lungă dihania, când auzea maşina
gâfâind ca un balaur şi vedea pe cei de la trenuri sunând
roţile, umblând cu funiile pe de-asupra şi dând drumul la
a buri ii cuprindea un fior prin tot trupul şi îşi lua în grabă
piciorul înapoi de pe scară. Era fricos din păcate şi mai cu
seamă se temea de drăcăriile istea nemţeşti. Numai de departe văzuse el trenul până la trecerea în garo a lui Nanu,
dar de suit într'însul nu se suise nici odată, aşa că, şi acum înaintea plecArei, dacă n'ar fi răcnit la el şeful stafiei
şi nu l-ar fi tras de mânică în vagon tovarăşul de drum, nu
s'ar fi suit în el cu nici un pret. Când maşina flueră şi trenul huruind se făcu nevăzut, mătuşa Ilinca rămase cu ochii
pierduti în zare pe şina trenului şi podidind-o plânsul, se
porni încet spre casă. Pe cale însă, începură s'o frământe
felurite gânduri ~De ce să mă mai duc eu acasă ?> îşi zicea. Pe cine o 3â mai găsesc într'ânsa ? Pe nimenea.„ Nanul nu-i, moşneagul nu-i>. Asemenea gânduri o turburnu şi
ea nu ştia ce să facă. Dupâ ce mai stătu câtva timp la cumpene, îşi trase mâsurile şi î5i urmă calea abătută de tot.
Nu mai era mult pân' acasă. Amurgul apăsa satul din ce în
ce mai tare şi steaua ciobanului, blândă se ivise de-asupra
pădurei, aşteptându-şi tovarăşile.
Nici un om pe cale. Tăcut era drumul.
numai se zărea eşind din sat şi înaintând.

O singură fiinţă
Era Pachiţa lui
Ion a Marandei, iubita lui Nanu, fetica cea ca de vre-o optsprezece ani, cea mai frumoasă pe care o avea satul. Naltă,
mlădioasă, cu ochi fermecători, privire galeşă, c'un mers legănat şi-un sân de .. „ vrăji plin ce te-ameţea când ii priviai.
Mergea cu paşi iuti şi, cum o întâlni pe mătuşa Ilinca, miş
cat!\ cum era, cu obrajii înroşifi, ii dete cbună seara> oprindu-se şi luându-i mâna iute, i-o sărută. Apoi, nerăbdătoare
o întrebă d~ unde vine, cum şi Je ce ii supărată, şi-o descoasă cu deamănuntul.
Mătuşa Ilinca pricepu ea biata ce-i de-o întreabă cu aşa
aprindert". Pachifa ii ţinea mâna în mânile sale ferbinfi şi i-o
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netezia : iar când povestia mătuşa Ilinca de Nanu al ei, ea
se schimbă îndată la fafâ ; inima ce de multă vreme nu mai
era a ei, făcea să i se sbată sânul cu putere, respira fia i se
iutea şi strângea mai cu putete mâna mătusei Ilincăi în ale
sale.
Ea nici nu-i aminti de inchisoare, ci spunea numai că-i bine şi că are să vină de sf. Sărbători ac'lsă, sănătos şi mai
frumos de cum s'a dus.
li plăcea nespus de mult Pachifei să audă vorbindu-se de
Nanu. Presimţise ea, că nu-i bine de el, de oarece moş Valache îşi vânduse boii şi se duse la Constanţa ; dar nu ştia
bine ce i s'a întâmplat, căci aceia cari! cetiră răvaşul fură
rugaţi ca să nu spună păţania.
Satul nu aflase iacă. Suferinţele bătrânilor le impărtăşia
deopotrivă şi Pachiţa şi, cine ştie, dacă poat~ nu şi mai mult I
Când se intorcea spre casă însoţind pe mătuşa Iliac~, care
tot ofta, pronunţând şi având pe buze numai numele lui
Na.nu, ei i se umplură ochii de iacrămi şi trupul începu să-i
tremure ca varga.
Luna ivindu-se printre plopii bătrâni şi nalţi a lui moş
Valache, scalda cu razele-i argint:i fata înlăcrămată a Pachifei, petrecându-le pe amândouă ca pe două mironosiţe,
care mergând tăcute şi abătute, intrară in casă. Mătuşa llinca aprinse lampa.
-- Pa ... arcă-i pustiu, zise ea, dacă nu-i Nanu... Şi-acum
s'a dus si moşneagul...
- Ce-o fi făc:lnd el oarl! neuma, mătuşă llincă ? întrebă
Pachita nerăbdătoare ca să afle răspunsul.
- S'o fi gândind ln noi sărmanul, răspunse ea oftând,
căci văd că mă păleşte sughiţul.„

- Oare aşa să fie, mătuşă Jlincă ?
-- Apoi. vezi bine c'aşa, dragul mătuşii.
- Dar oare o să mai vină inapoi in sat?
- fireşte, c'are să mai vină, că doar aici ii crescut.
Pachifa zimbi mulţumită la auzul acestor cuvinte şi vroia
sâ se .aşeze pe laiţă, dar nu putea.
- lnsă până ce-a veni, suntem departe de noroc, noi,
c.ari l-am crescut şi l-am ingrijit, zise mătuşa Ilinca clătinând
din cap.
- Dacă-s de el, îs c!eparte şi de noroc, da, şi eu îs departe„. zise Pachita a parte, grăbindu-se.
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- Da' de ce, dragul mătuşei ? o întrebă mătuşa Ilinca
înţelegând-o.
- Dacă-s departe de el... îmi arde ... da ... departe.
Nu te'nţeleg dragul mătuşei. De cine eşti departe ?
- De noroc„. de el. .. îmi arde după el.... inima.
- După cine?
- Apoi... npoi ... îs departe ...
- Spune, draga mătt1şii, spune, n'avea teamă
- Mă doare inima, inima îmi arde.
- După cine, draga mătuşei?
- După Nanu, căci taaaare ... mi-i,.. drag mătuşă, fă-mi
ce vrei acum ... zise ea cu sfieală înroşindu-se; şi căzând cu
capul la sânul mătuşei Ilincăi, începu să plângă, stârnindu-i
astfel şi ei izvorul de lacrămi.
Cuprinse amândouă, au plâns mult fără mângăere, ca ct:le
ce erau departe de noroc.
Un zgomot de afară le trezi. Pachifa ridică capul şi ză
rind în cui lângă uşă cojocelul lui Nanu în care era el îmbrăcat de Crăciun la joc, cilnd pentru întâia oară a strâns-o
pe ea la pieptu-i, aprinzându-i focul dragostei pentru el, se
repezi, şi, fără a fi observată de mătuşa Ilinca, ct1re îşi şter·
gea Clchii. ii sărută de mai multe ori stropindu-l cu Jacrămi
le-i fierbinţi.
ln urmă, dete în graba cbună seara> şi, într'un râs ş'un
hohot nedesluşit, peri ca o rândunică.
Se mai înveselise acum par' că casa lui moş V alac he.
Venise el de la Constanta mulţâmit că l-a putut scăpa din
închisoare pe Nanu. Şi încă cu greu, cllci, după cât înţelese
el, fusese închis pe dreptul. Şi i·a dat mult de grijă moş
Valache, ca să-şi caute de datorie şi ca nu cumva să se
mai apuce de vre-o boaţă, c'apoi curat, ca nu mai are ce
căuta acasă; poate să se tot ducă în lumea lui. L'a sărăcit
destul acuma, că !'a făcut fără de boi, dar batâr pe viitor
să nu-i mai neliniştească.
Şi câte nu i-a spus el ! La urmll i-a zis că să ştie că, dacă va mai face vre-o şotie, cu tot năcazul lni de om bă
trân, ii desmoşteneşle şi-l afuriseşte cu toti preotii. Acestea
au fost cuvintele lui din urmă la plecare. li dăduse mult de
grijă el, ce să-şi vâre minfilc in cap căci, după câte 1wzise
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el că face pe vapoare, ii băgase frica in oase, că n'are să
poată sfârşi armata cu cinste.
Ce flăcău detreabă şi cinstit fusese Nanu in satul lui şi,
cum se stricase in armată! Se întorlucase cu cei răi şi vorba veche: merele rele strică şi pe cele bune. Deprinsese acolo toate năravurile urîte şi scârboase.
Pugia de pe vas şi hoinăria prin porturi zile întregi. Mai
multe zile de închisoare făcea de cât de servici. Se svonise
multe prin sat despre el, dar moş Vatache cu cuvântul lui
de om bătrân, le astupă pe toate. Mătuşa Ilinca se făcuse
ca toaca de slabă. Ce vrei? Atâtea griji şi supărări I

*
Nu-i rămase multă vreme in urechi lui Nanu cuvintele lui
moş Vatache. Cum s'a văzut scăpat de-un bucluc, s'apucă să
mai ·facă şi altele. li placea tare mult să se petreacă. ln toată sărbiltoarea cti doi, trei inşi eşia in oraş, se înfunda în
vre-o intuneciune de tavernă, unde după ce se îmbăta, pe.
trecea cu femei desfrânate până 'n ziulica mare.
lşi găsise până şi-o amantă din pricina căreia şi lua închisoare.
Negreşit, aceste toate numai la bine nu-l puteau duce.
Intr'o zi de sărbătoare îmbătându-se pănă nu mai ştia ce-i
cu dânsul, se luă la harfa c'un alt camarad de la amantă şi
sfada pornită cam în glumă, cam înadins, merse până acolocă se schimbă in batae cumplită cu sticle stricate şi scaune
rupte de capul lor, dnpă care lucru Nanu văzând că nu-şi
poate învinge inamicul, înfierbântat şi turbat ca o fiară, fără
să mai stea la gânduri, scoase iute cutitul clin cingătoare şi
îmţilântându-1 furios ia pieptul camaradului, izbindu-l la pă
mânt intr'un lac de sânge, o tuli pe-un geam făr' a fi prins,
căci, lucrurile petrecându-se in scurt timp şi ceilalţi camarazi
de-abia purtând limba în gură de treji ce erau, nici pe picioare nu se puteau slăpflni, nici de cum să-l mai prindă pe
Nanu, care simţindu-se criminal nu-l mai finea pământul.
Se îmbarcă îndată pe-un vapor rusesc dându-se ca supus
şi, lasă, Constanţa !
Trecuse abia câteva luni de la venirea lui moş Vatache şi
le mai veni un răvaş, nu de la Nanu ci de la un camarad
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care. îl cunoscu moş Valache când fu la Constanii spuse atunci toate purtările lui Nanu,
în care
ravaş spunea, cum Nanu săvârşind un omor la betie a fugit pe un vas străin în Rusia, fără a fi prins.
La auzirea acestei veşti se nărui tot visul bătrânilor. Moş
Vatache rămase mai mult mort de cât viu ... De mătuşa llinca nici nu mai vorbim. Li se dusese în tara Muscalului ca
criminal, ultima mângâiere, scumpul lor Nanu, la care ţi
neau atât de mult.
Cine avea acum să-i mai îngrijească ? Cine să le închidă
ochii ? Cine să-i conducă la groapă? Nimenea, nimenea .. „
Au răml'ls singuri ca cucul.
Prin sat mergea svonul că Nanu s-ar fi înecat în Dună
rea. Tot satul se mira de una ca asta şi de felul cum s'a
putut schimba aşa în scurt Nanu lui moş Vatache, pe care
toti îl ştiau ca pe cel mai cuminte şi mai cinstit flăcău din
tot satul.
Dar dă, îşi ziceau iar la urma toată: «ce nu se poate în
lumea asta ? Hm I Numai scară Ia cer, pod peste mare, cal
verde şi armean cuminte; dar în colo.„ Dracul par'că face

al
ta

său pe
şi care

mânăstire ! >
Moş Valache căzuse

la pat. Toţi spuneau, că boala i se
trage numai din supărare .
... Se mai făceau din dind în când petreceri şi jocuri prin
sat, la care, ar fi luat el parte cu toată boala lui, dacă ar
fi fost acolo şi Nanul lui, aşa cum era altădată; dar acum,
la auzul cântecului lăutarilor - moldoveneasca lui Nanu şi la vederea flăcăilor, nu puteau face altă ceva bătrânii de
cât se verse lacrămi„. Se făcuse în timpul boliştei lui o horă în sat, da' frumoasă cum nu se făcuse, de pe când era
calfă la jocuri„. Pe când stătea toată lumea şi privea, se
văzu de departe o fată frumoasă, îmbrăcată in negru, care
venea pe drumul din mijlocul satului, cu părul despletit, desculţă şi având câteva vreascuri intr'o mână. Ea se apropie
liniştită de horă, o privi puţin tăcută, cu ochii mari şi tulburi.„; părea că umblă după cineva şi nu-l găseşte. Lumea încremenise. Copiii se'ndosiau. Lăutarii stătură numai de cât, iar
ea isbucnind într'un hohot de râs, ca apucată de spasmuri,
porni înainte, cântând încet şi plângător un cântec vechi de
dragoste stinsă„.
Era ea, Pachiţa lui Ion a Marandei, care la vestea că Na-
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nu s'a înecat, înnebunise. Venise la horă să-şi caute alesul
inimei, să-şi caute iubitul, dar el nu mai era.„ Lumea se uită după ea mirată şi clătinând din ct1p, se bătea
cu mâna
peste gură şi mare şi mic, zicând : c Doamne fereşte I>.
ln fiecare zori de ii trecea Pachiţa pe la poarta lui moş
Valache, se opria pufin, se uita în ogradă şi pleca înainte_
Zăcea în pat acum moş Valache de două luni şi-şi aştepta,
sfârşitul din ceas în ceas. Supărarea de când cu Pachiţa
cuprinsese tot satul.
Intr'o zi, când moş Valache slăbise de tot şi preotul veni
ca să-i dea sfânta grijanie, un om necunoscut, ca picat din
cer, intră în casă şi umilit dădea să se aproprie de patul
bolnavului, ca şi cum ar fi vroit să-şi ceară ertare de la
el. Era Nanu, venit din Ru5ia şi schimbat acum cu totul, mai
ales după ce auzise din oameni de cele petrecute în urma lui.
Când ii zări, un semn de respingere făcu cu mâna în spre
uşă moş Valache, care se sbătea cu moartea şi nu mai putea vorbi, iar Nanu, ca trăsnit de remuşcare, ne mai zicând
nici un cuvânt, îşi luă bătui şi, cu capul în jos, ca un osândit d~ un om în ceasul morţii, şi fără ca să mai bată
câoii la el, eşi din ogradă.
Un strigăt sfâşietor s'auzi în urmă. era al mătuşei Ilincăi, care rămăsese pentru totdeauna departe de noroc : muş
Valache îşi dete sfârşitul, iar Nanu, rostind numele aceleia ce pentru el înnebunise, în goana mare, s'a apropiat de
Siret...

H. Y. RâDtasn
Rătăcirea

cea din urmă ii mai rea
ca cea dintăiu

Era pe vremea când călugării noştri din mânăstiri huzuriau de bine.
Pe-atunci călugărul Gherasim făcea pe economul într'o
mân!stire din tinutul Sucevei. Gherasim trecea la starif
drept un călugăr liniştit. Dar de când cu economatul, de
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când cu grija de-a cerea vinurile din antalele beciului milnAstiresc ca se nu se acreasca, Gherasim a căpiltat darul
de-a bea. Beţia ii veche boală, vorba e că omul nostru când
se îmbăta era gâlcivos şi toţi călugării mânilstirii nu-i putea
sta în potrivă. Dar asta 11r fi fost calea-valea, dacă Gherasim n'ar fi ajuns să zică vorbe grele de cuvioşia sa staretul.
Astea au mers însă pân' într'o zi, când prinzând de veste
staretul, 1-a osândit la greu canon : 3 zile bietul Gherasim a
stat legat, bătut măr şi nemâncnt într'un fund de beciu.
Când 1-aa scos de-acolo, bietul cillugăr de ruşine n'a ştiut
cum a ajuns în chilia lui. S'a trântit pe-un pat şi s'a pus să
cugete la ceia ce ajunsese din cauza paharului. Abatul de
frizurile părerile de rău, vorbia singur.
cVezi. ce-ai păţit? Aşa-ţi trebuie Gher11se. Adicil, ce„. se
nu bei, nime nu spune. Cum bea şi stareţul nostru? Ei, d'apoi
1u Oherase ifi faci de cap, eşti mai dihai ca un câne turbat la betie. Aşa poţi să ai o cană de vin, ia să şadă acolo,
poate-ţi vine cineva f, Şi zicând astfel se furişă prin uşa chi1iutii şi din întunericul nopţii răsari cu cana burduhoasă
de·o aşează sub masă.
claca aşa Gherase, fii cumiute: şilzi cole binişor, las'cana
colo, ce vrei, de una să te ţii ?.„ Ei, da un pahar dacă ai bea
n'ar fi nimic; ce-i un pahar?, Şi Gherase scotind un pahar
de undeva, îi soarbe nectorul diotr'o înghiţitură.
cUn pahar I doar nu-i cine ştie ce„. să nu bei mai mult;
ai văzut ce-ai păţit? Da chiar şi două, dar să nu bei ca
un prosh. Atunci ·unui alt pahar ii face loc prin gâtul
însetat.
cAşaaa.„ două pahare, nu stai binişor, nu te vede nimene; cine
are să zică macar c'ai băut? Când bei mult să vede că necuratul ifi iea minfele. şi repede îşi face cruce. Dar la urma
urmei chiar trei pahare de-ai bea, ce-s trei pahare? Să nu
bei zece,,
Dar intr'un târziu, Gherase se necăjia aburcând coşcogea
can4 spre gură; lncălzit începu să bată cu pumnii în masă
certându-se în neştire cu cei ce l-au deşteptat. De-odată parei se desr.ieteşte, desbracă rasa, îşi ie o păl4rie şi făcându-şi
~dnt peste gai:d se face nevăzut prin pădure.
110 l~tta

Dornl\-Suce&\'&.
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De- -clnd luna are numai un ochiu
li

El

Luna, ci-că şi cu soarele îs frati buni. Şi de aceia mai
înainte şi ea strălucia şi încălzia tot aşa de frumos ca şi
fratele ti, soarele. Iar acum, de câud luna are numai un
ochiu, nu mai încălzeşte şi nu mai străluceşte ca soarele.
Ia, acu, să vezi, de ce luna a rămas numai c'un ochiu ?
Soarelui, i-a venit şi lui timpul să se'nsoare. Mai înainte însă, a trebuit să se ducă la maică-sa, să-i dea voie să um-

ble prin lume să-şi caute o fată frumoasi!. Când a văzut şi-a
vi!zut aşa, mă-sa ce-a mai putut să facă ? I-a dat drumul.
Jar el a pornit Ş'a mers pe drumuri neumblate, zi şi noapte, nouă ani şi nouă zile de vară, dar ca să găsească o fată frumoasă, dopă inima lui, nici c'a putut găsi.
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SupArat din cale afarA, se'ntoarce înapoi acasă. Cum ajunge acasă, iar se duce la mă-sa, şi-i spune :
- Mama, fost-am peste tot pământul, fost-am şi-am cutrierat toate locurile, câte poate să le culreere un om, dar
să vad o fată mai frumoasă şi-o fată care să-mi fie aşa de
dragâ, afarâ decât sora mea, luna, nici că am putut vedea.
Mă-sa a rămas uluită. Dar, i-a priceput gândul soarelui,
că el vroia să iea de nevastă pe soră-sa, pe lună; şi n'a
primit, pentru că, i-a zis :
- Nu se poate lua frate cu frate.
Soarele, se dădea în două, nu altă ceva! Ş'a şi spus că·
tre mâni-sa, că orice ar fi, tot pe lună o iea de nevastă ; şi
dacă n'a lua-o pe dânsa, atunci 1111 mai iea pe nici una, cât
a fi lumea şi-a fi.
Ddr binta mă-sa, era îngăimată tare, ca nu şlia ce să facâ? De păcat, era păcat şi de milă ii era milă„.
lac' că, par'ră Dumnezeu i-a dat în minie ; mama soarelui trimete pe lună la sf. Duminică după sită deasă de mă·
tasă, pentru cernut făină la nuntă. Iacă, am uitat să să spun
că soarele logodise cu luna fără voia mă-sei şi ac11, în scurt,
trebuia. să le fie şi nunta. Da şi sf. Duminică ştia că luna-i
mireasă cu soarele; ea să nu ştie dacă-i sfântă?
Ea, învăfă pe lună, să-şi scoată un ochiu, ca să pară mai
urită soarelui, şi să n'o iea de nevastă. Cum glăsui Sfânta,
luna făcu ; şi când să se'ntoarcă acasă, se'ntoarse numai
c'un ochiu.
Soarele pricepu îndată care-i pricina, că luna n'are un
ochiu şi tot se hotărî să facă nuntă cu dânsa, aşa cu'n
ochiu cum era.
Câad vede luna, se duce din nou la sf. Duminică, de i se
jelui. Dar acum, sf. Duminică invafă pe tună ca să se deie
de două ori de-a berbeleacu' că'ndată se va face rândunică.
}.poi, să sboare pe feTeastră afara. Când să sboare, soarele
o prinde c'o mi\nă de gât, iar cu cealaltă mâna. de coadă.
Dar ea se smunceşte şi sboară afară pe fereastra.
ln mâna soarelui, ii rămân numai penele din coadâ, iar
rândunica pe gât, se umplu de sânge, care se scursese din
mâna soarelui.
De când s'a făcut luna rândunică, cica-s rândunelele; pân'
atunci nu erau. Ele's vargate la gât cu roş, din pricina sângelui, ce s'a scurs din mâna soarelui, pe gâtul ei.
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Coada lor e ca o furculită, din pricină că soarele când a
prins-o, i-a smuls toate penele din mijloc şi i-a rămas numai cele de pe margini.
La urmă, din rândunică s'a făcut iar în lună. Luna l-a blăs
tămat pe soare : ca ei amândoi nici odată să nu se mai întâlnească.
fafă'n fafă unul cu altul: nici când a fi lună nouă, nici când
a fi lună veche. Şi când a fi unu I la răsărit, cel alt să fie la
asfintit; când a fi unul la asfinţit, celalt să fie la răsărit.
Şi, de asta luna şi cu soarele nu-s nici odată la un loc;
iar luna-i mai întunecată ca soarele de scârbă mare ce-a avut-o săraca„.
De la Mo.rnnda Busuioc,

Nemţişor Neamţ

Al. Moisei

CEI TREI

FR/\ŢI

sau

Colin, ginePile lui

Colelie-impărat

Au fost odată trei fraţi.
Ne-având cu ce trăi la tatăl lor, căci era prea sărac, au
plecat câte·şi trei în lume„. Şi-au mers ei aşa, cale lungă şi
bătută până acolo unde se împreună ecrul cu pământul, pă
nă unde au dat de o margină de apă. Au înnoptat acolo, au
făcut foc şi s'au culcat; dar mai innainte, era să uit vorba,
s'au înmit ca să păzească toti pe rând în câte-o noapte, ca
să nu li se stingă focul.
- Măi fraţilor, a zis cel mai mic, Colin, vedeţi cum sunt
undele apei ? Par'că prevăd ceva peste noapte„. Ar fi bine
să păzim in rân6uiala eum suntem făcuţi, adică, noaptea asta să păzească fratele nostru cel mai mare.
- Aşa să fie I au zis cu toţii.
S'au culcat ceilalţi doi frati mai mici, şi el, cel mare, a
rămas de pândă, şi cu învoiala, ca ce-o păţi noaptea, să nu
povestească ziua,
Aşa, cukâudu-se ei, peste noapte, unde s'a pus o vijelie
c!e credeai că se scufundă pământul. Bătea vântul cu spic de
Calendarul revistei .Ion Creang&• pe 191:0
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foc de te urnia din loc. Şi valurile apei se tot repeziau la
mul. Ş'un balaur cu trei capete a ieşit din ap4 şi s'a repezit la cel ce păzia, ca să-i stingă focul. Mult s'a luptat cu
el, mult, căci era mare dihania ce dăduse peste el, şi deabia, de-abia i-a t4iat două capete ; cocoşii au cântat de ziuă
şi balaurul a fugit. S'a luminat, soarele a răsărit umplând
h4ul d~ văpăi, focul lncâ ardea, fraţii s'clu sculat, s'au spâlat şi-apoi l'au întrebat:
- De ce apa a venit aşa de aproape şi e tulbure măi
frate ?
- Păi de, ca să fi fost ceva aş mai zice; dar n'a fost
nimic I
Au tăcut. Şi-au mers mai departe.
A venit şi-a doua noapte când trebuia să păzeasc4 şi cel
de-al doilea frate.
Au aprins focul, au gătit. au mâncat, după aceia fratele
mai mare cu Colin s'au culcat.
Focul t:ra foc $i trebuia să ardă toată noaptea acum şi ca
să ardă, trebuia să-l păzească ca apa să nu vie peste el ca
să-l stingă, căci se nemerii;e tot lăng4 o apă.
A p4zit si el cum a păzit şi cel d'intăi, atât c'a venit alt
balaur cu şease capete. S'a luptat şi el cu balaurul, i-a tă
iat cinci capete şi când a fost la cel de-al şaselea, balaurul
a fugit şi ziua l-a apucat pe voinic ca şi pe cel d'intâl frate.
Dimineaţa s'au sculat, s'au sp4lat, au îmbucat ce-au îmbucat, s'au suit acum intr'o luntre şi au plecat pe valurile
apei. Pe drum n'au povestit nimic.
Unde au inserat, acolo au tras la mal, au strâns uscături,
au făcut focul, şi-acum rândnl celui mic, rândul lui Colin ca
sA p4zeasc4„. ln cumpăna nopţii, atunci când se îngână ziua
trecuta cu aceia care vine, a venit un balaur cu nouă capete, de strAluclau ca focul solzii lui.
- Hei, voinice, voinice, - şi-a zis Colin, - or fi păţit ei
frafll tăi ce-or fi păfit, dar eu am păfit-o de tot I
Şi s'a luptat cu balaurul, s'a tot luptat toată nopticica şi
de-abia, de-abia, i·a tăiat şase capete şi tot 1-a rămas trei;
s'a repezit apoi balaurul şi i-a stins focul voinicului.
Atunci Colin, ne-având ce face, că focul i se stinsese, şi
de frica fraţilor, s'a uitat în toate părţile şi foc n'a văzut.
Puse mânele streaşină şi se uită bine.„ In zarea dep4rtată
de-abia a drit ca un licurici, o scânteie„. A l11at seama pe
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cer şi văzând că tot mai este pân' la ziuâ, s'a dus într'acolo fuga să iea foc, ca sâ-1 şi facă pană la ziuă, că altfel
ii omora fraţii.
Mergând el pe drum, s'a întâlnit c'un uncheaş, Miază
Noapte, ce strângea noaptea şi aducea ziua, şi 1-a rugat:
--- Mai aşteaptă moşule, mai aşteaptă barem pân'oi veni
şi eu cu foc.
lnsă uncheaşul cu gura vorbia şi cu mânile strângea :
- Nu se poate voinice, nu se poate, căci chiar am intârziet privind la voi când vă luptaţi.„
Atunci Colin, ce-a făcut? L-a legat cobză, 1-a lăsat pe
loc şi s'a dus la foc. Când acolo, a găsit doisprezece hoţi şi
cu Harâmbaşa treisprezece, stând împrejurul focului şi tăi
nuind. Când l·a văzut Harâmbaşa a şi pus mâna pe el zicând:
- Haiduc1:sc de patruzeci de ani şi peste mine om n'a
<lat. Şi tu? IJacă vrei ca să scapi de moarte, ai să te duci
la Colelie·împărat cu cei doisprezece hofi ai mei şi cu tine
unul, treisprezece şi să mi aduci din pimniţa-i vin din butia
cu numărul 14„.
Colin, ce să facă ? Ca să ia foc, trebuia să se ducă nu
numai acolo, ci şi'n sfârcurile mărilor, în poalele codrilor
Na1amzei.
Când a ajuns ncolo, a miglişit pe păzitori, şi a intrat în
curtea palatului. S'a dus la beciu, a intrat el inlăi şi le·a
spus tovarăşilor .
- Intraţi fraţilor, intraţi că. aici este mi/aret de bani !
Şi câte unul, câte unul intra. $i care cum intra, el capul
i-l tăia; aşa că i-a tăiat pe toti, pănă la unul. Şi·a umplut
boala lui cu vin şi când să iasă afară, a văzut un zmeu la
poarta palatului. Bărbăteşte a pus :11âna pe un pietroi şi l-a
pocnit drept în frunte de-a ameţit, a scos paloşul din teaca
şi 1-a tăiat, i-a luat limba şi sânge de a pus în boata cu vin.
Apoi a plecat.
Smeul acela s'avea cu fata împăratului - se îndrăgostise
cu ea - şi îrnpăratnf pusese armaiă prin împrejur şi degea
ba c'1 sn1eul o amegiuia şi tot intra la ea.
lmpăratul vbând acum o astfi:I do minune (cu moartea
zl1)eulul şi a hofilot) ce-a făcut? Că nu putea dovedi f e acel ce a omol'Ît zmeul ~i hotii.
A poruncit de a f.kut o cârcium4 la marglhea oraşului în

https://biblioteca-digitala.ro

132

Calendarul Revistei

drumul mare, şi a scris pe uşă: cîoată lumea să vie să
bea şi să mânânce ş'apoi să povestească despre tot ce-a v4zut, ce-a făcut şi ce-a auzih.
Şi, ca s4 nu uităm vorba, Colin ce-a mai făcut? Cum
spusei, a luat boata cu vin în care a picat sânge din rădă
cina limbii smeului, ce era otravă şi a plecat la Harâmbaşa.
Acolo, după ce a tras câteva înghiţituri, Harâmbaşa l'a întrebat:
- Ceilalţi unde sunt măi ?
- Sunt pe urmă ; eu venii înnainte ca să iau foc şi să
m4 duc să-l fac,· că uite vine ziua şi rămâi aşa.
L·a 14sat aproape mort pe Harâmbaşa ! A luat foc, a 14sat boata otrăvită şi a plecat.
Pe drum a dat de uncheaş, l-a deslegat de şi-a început
iarăşi lucrul şi în revârsatul zorilor, Colin făcuse şi focul I
S'au sculat şi fraţii lui şi l-au întrebat:
- Tiiii, da' mult dormirăm frate... lei, spune-ne şi nouă
ce-ai pâţit azi noapte ?
Şi el le .a spus :
-- Ce să pat ; n ·am păţit nimic, nu vedeti... (Săracu, cât
năduf păţise şi n'a spus nimic!)
Apoi au plecat cu toţi, acum pe jos, că dor-dor vor ajunge undeva ca să se procopsească şi-aproape de-un oraş, au
dat de-o cârciumă, pe a cărei uşă au văzut scris cuvintele
acelea, că; ccine-o intra, să bea şi să mănânce şi apoi să
povestească care ce-a v4zut, ce-a păţit şi ce- a auzit>.
(lmpăratul pusese cârciuma asta că poate o găsi pe acela
care a omorît pe cei doisprezece hoţi şi zmeul de i-a scă
pat fata).
Au intrat şi ei înăuntru, au mâncat, au Mut şi-apoi au
povestit caro ce-a văzut, ce-a auzit şi ce-a pâţit.
Şi, aşa era învoiala, a început cel mare :
- Apoi, pe ăşti trei fraţi ne-a avut tata ... Tata era sărac
şi noi, ca să nu-i luăm mămăliga de la gură, am plecat câte-şi trei după procopseală ... Şi-am tot mers noi mlii nene,
am tot mers, până am dat de o margine de apă ... >
Şi şi-a povestit păţania cu balaurul cel cu trei capete, cum
i-a t.4iat două, şi-atât. păn' -a venit aici ...
A început şi cel de-al doilea şi-a spus şi el tot aşa, numai c'a tăiat unui alt balaur, cinci capete şi i-a rămas unul. .. Şi-atât I Şi nu i-a zis niminea nimic I
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Şi-a început şi cel mic :
- Şi după ce am poposit a treia noapte, am ajuns la
margiuea unei alte ape, unde mi-a fost rândul meu de pază.
Am păzit ce-am păzit şi în mijlocul nopţei a venit un balaur
cu nouă capete; m'am luptdt cu el, i-am tăiat de-abea şase,
am ostenit şj el s'a repezit de mi-a stins focul.
Şi-a povestit tot, ce-a păţit când s'a dus după foc, cum a
legat pe uncheşul ce strângea noaptea ş'aducea ziua, cum a
dat peste hoţi, cum 11 venit cu ei la Colelie-împărat după
vin şi cfraţilor, la câte unul, la cfLte unul cum intrau, le-am
tăiat capetele şi când să ies din curte, hop şi zmeul l l-am
tras c'un pietroi în frunte, am scos paloşul lui bietul tata cc
1-a avut din cătăcie dela Colelie-împărat, i l-am înfipt în
gât, i-am luat limba şi uite-o legată aici în batistă„.,
Auzind aşa împăratul ce era atunci în odaia de alături,
1-a luat la curte, i-a dat fata de soţie şi împărăţia jumătate.
Şi ca să nu uit vorba, or mai trăi şi astăzi de n'or fi
rnurit !
Auzită

de la Floarea

Neaţi

din

Pl.lrişor·Doljiu.

ftic. I. Dumitrascu

B/\NU-1 OCHIUL DIU\CZJLUI
ln rariştea din mijlocul uuui codru străvechiu, sub p1c10rul unui dâmb, ce stă gata să se prăvale şi să sfarme unda
argintie care se strecura printre firele de iarbă din vâlcica
din faţă-i, îşi avea sălaşul un pustnic bătrân, bătrân uitat
de lume şi de vreme.
Acolo, în pacea sfâ.ntă a codrului, turburată în răstimpuri
numai de freamătul frunzelor ori altă dată de jocul nebunatic al crivăţului, se depărtase pusnicul de deşertăciunele
lumii acesteia, pentru a-şi griji şi pregăti sufletul în rugâciun
de laude şi de slavă închinate Ziditorului lumii.
Din vreme în vreme, îşi pornia povara anilor ce-i gârbovise spatele pe cărAruia ce şerpuia prin iarba de pe tăpşan
şi se strecura printre copacii ce-şi înlănţuiau crengile în îmbrăţişare mută, până în şleahul care spinteca tăria vajnică
a codrului şi se avanta în legănarea trupului până la aşehttps://biblioteca-digitala.ro
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zarea omenească din preajmă, de unde îşi târguia untdelemn, ceva tămâe cu care îşi întovărAşia rugăciuriile ciltr4
Stăpânitorul a toată lumea.
lntr'o clipă îşi şi lua drumul înapoi, pentru ca ochii şi urechile să nu i se spurce iar sufletul sa nu i se pângllreasc4
de slăbiciuoele şi păcatele omeneşti, şi se adâncea iarăş în
evlavie şi curăteoia locaşului s!lu, învăluit de liniştea şi mutenia codrului.
ntr'o zi, pe când apucase pe cărăruia spre a eşi la şleah,
vederea i se lumină de sclipirile ce scânteiau în umbra deasă.
care se întindea deasupra cărării, în partea despre capăt.
Cu frica în inimă se apropie mai muit şi căzu jos în mijlocul cărării, între îrunzele veştede o gramadă de aur în care
se topiau cele câteva raze de soare ce se furişau prin raritura crengilor.
lngrozit de această arătare neaşteptată, care-i tăia drumul, pusnicul îşi curmă mersul şi plecă înapoi însemniinduse cu semnul crucii şi mestecând la stihuri din psaltire.
Se vede că rău greşise înaintea lui Dumnezeu, de-I pedepsise aşa de amarnic ca vederea să i se spurce de vedenia deavolului,- se gând ia călugârul.
Cum se reintorcta dânsul abătut şi îngândurat, iată că-i
răsâri în cale trupul a doi voinici fii, ce apucaseră calea ră
tăcirei în pustiul codrului.
- Blagosloveşte părinte, rupse unul ghiaţa încremenirii,
ce-i încătuşase pe tustrei.
- Binecuvântarea Dămnului peste voi cu al sâu har şi
a sa iubire,--blagoslovi sfântul împreunând mânele peste capul celor doi păunaşi şi clănţânindu-i dinţi în gură ca de
friguri.
- Dar dincotro părinte, aşa grăbit ? mai întrebă unul.
- Ei I fiilor sunt tare amării că azi Tatăl din ceriu, pentru greşelile păcătosului meu suflet se vede, mi·a scos pe
diavolul înainte. Ceva mai la vale ochiul lui străluceşte ca
fulgerul în mijlocul cărârii.
Cei doi voinici bucuroşi de a vedea pe satana, se lăsar4
spre capătul cârării ce da în şleah.
Zimtii gălbenaşilor ce scânteiau în bătaia soarelui, ii fă
cură sA zâmbeasc4 de spaima omului lui Dumnezeu.
Cât ai aprinde o ţigara, porcoiul de galbeni zurui, ascunzându-~e în fundul unei perechi de desagi.
Oândul unei viefi mai liniştite şi a unul traiu mai imbelşugu t, le înseninA sufletele.
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DeocamJată se gândiră sli-şi pună la cale stomacurile lihnite, ca un început a unor vremuri tihnite.
Unul din ei, după ce-şi umplu chimirul cu zimfişori, plecă
de vale spre târg să-şi cumpere merinde şi băutură, iar cellalt rămase să străjuiască bogăţia din desagi.
ln singurătate, omul, când liniştea nu ii este turburată de
nimic, îşi deapână mai mult gândurile şi le întrupează în
planuri pentru viitor. Atunci i se dezlăoţuesc în suflet patimele, poftele şi toate slâbiciunile ce-i zac în celalt colt al
sufletului lui. Patima iubirei de argint încurc! gAndurile celui ce rămase cu desagii şi-i întunecă mintea. Adicâ de ce
n'ar stăpâni el tot bânetul acesta şi-ar mai trebui să împartă şi cu celalt tovarăş I
La trecerea prin minte-i a unor astfel de gânduri, zarea
se pâtâ cu trupul tovarâsului.
Un glonte tnmes de cel râmas cu desagii, plecă din desişul codrului şi ii culcă la pământ pe cel ce venia cu târguelile.
Mulţămit că rămăsese singur stâpânul comorii, cu sufletul
împietrit de patima, plecă spre cel fulgerat de moarte, ii luă
cele ce adusese şi se dădu intr'o poenifă pentru a'şi alina
foamea
Fără a'şi imputa de fapta ce săvârşise, începuse a îmbuca
din bunâtăţile aduse.
Deodată ii cuprinse tâieturi şi dureri c11mplite de stomac.
Trupul începu să i se zbată în chinuri grozave şi într'o
clipită se rostogoli neînsufleţit de vale.
Aceleaşi gânduri se iscase în mintea celui ce plecase la
târg pentru tovarăşul rămas, şi-i otrăvise mâncarea !
Ş'apoi să ou zici câ banu-i ochiul dracului.

T. Papuiâ
l\mintiri fericite din lumea povettilor
Iii

D
A. L·

Hai poveste, poveste, urmează-ţi rândul, ca omul gândul I
Hai poveste că înainte, mândru şi frumos mai este. PuvE'ste,
poveste I De câteori pentru tine n'am adormit eu în copilă
ria mea în poala mamei cea dulce, ascuhându-te şi minuhttps://biblioteca-digitala.ro
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--------------------------nându-mă
urmărit şi

de tine şi de farmecele tale. De câteori tu nu m'ai
prin somn şi de câteori cu vrăjile tale nu m'ai
fermecat I De câteori tu cu frumusetile tale şi cu minunăţiile
tale nu faci să tacă copii din plânset şi decâteori tu nu aduci pacea şi liniştea I.
Liniştea aceia în care se aude blând şi curgător glasul
vre-unei bunici spunând nepoteilor strânşi în jurul ei ce o
privesc cu ochii mari şi cu smerenie ca pe o sfântă finându-şi aproape şi răsuflările să audă vorbele plintl de farmec
şi de vrajă:
- A fost odată ca niciodată I.. ..
Numai cine n'a auzit în copilăria lui poveşti cu zine cu
smei cu feti frumoşi cu lumi de frumusefă şi de minunilfii,
numai unul ca acela nu-i poate cunoaşte frumuseţa povestei
şi taina ce-o· îmbracă.
Jar mie mi-s dragi poveştile citei în ele am crescut -şi
mă dau în vânt după elt::. Copilări mea- comoara cea mai
scumpă a vie~ii mele pe care am perdut-o pentru totdeauna,
nu mi-a fost lipsită de această :i:ină a copilării, de Poveste.

*
Mi-erau dragi toti cei ce ştiau poveşti, şi pe toţi îi ştiam
pe degete, iar clăcile erau moartea mea. Nu era clacă să
nu fiu şi eu acolo. Zoriam pe mama, plângeam de multe
ori şi până ce nu mergea cu mine nu mă lăseam.
Iar acolo, dă Doamne bine I Numai ochi şi urechi mă fă
ceam. Şi erau acolo, mi-aduc aminte, adunaţi povestaşi între povestaşi, moşnegi mucaliţi şi cu şart de vorbă, babe
ce le mergeau gura ca melita, iar poveştile curgeau gârlă.
Câte odată însă aveam ciudă pe nebunaticii flăcăi şi pe svă
păiatele fete că uneori prin râsul lor currna povestea atât de
cu tâlc şi şart povestită. Nu· mi dădeam însă atunci seama
că şi ei îşi spuneau o altă poveste, --ce acum şi mie mi-e
drag să o ascult,-povestea dragostei,- care pentru ei atuncea era mult mai ·mândră ca poveştile babelor şi uncheşilor sfătoşi. Iar eu dacă atunci ii osândeam, azi le dau
dreptate, ba ceva mai mult le ţin parte.
Când se mântuia şirul poveştilor începeau cântecele de
lume de oaste şi de haiducie. Şi nu arare-ori în urma unui
cântec haiducesc cântat domol şi potolit din fluer de un
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minte icoana vre-unui haiduc :

Cu
Cu

137

bătrân să-i

răsară

în

căciulă ţurcănească
puşcă arnăuţească .„ ..

domol, să ne-o povestească !...
minuna vitejia şi curajul haiducesc,

şi tuşind

Mă

mă

îngrozia lup-

tele pe viafă sau pe moarte, mă bucuram când potera era
pusă pe goană iar haiducii scăpuu căci aveau iarba fiarelor
cu ei şi cămăşi vrăjite ca glontul prin ele să nu pătrundă.
Iar când începeau jâtiile şi taclalele, săriam în sus de bucurie şi râdeam de frica jddănească şi prostia ţigănească
https://biblioteca-digitala.ro

Calendarul Revistei

138

--··

·--·-------

pănă la lacrimi. Unde mai puneti că uneori se întâmpla sil
fie şi lăutarul satului, un ţigan negru ca fundu I ceaunului şi
care uvea un par cret-cret şi nişte ochi mititei ca două bolduri şi care veşnic râdea şi se ploconia, arătându-şi dinţii
albi ca doua şiruri de mllrgele .

•
Când nu eram la clăci şi acasă puteam să mă plimb în
impăratia povestei, căci, adeseori, în noptile de iarnă când
viscolul sgâltiiid geamurile şi se tânguia jalnic afara, mama
la gura sobei ce duduia la lumina focului ce pâlpâia în
limbi de pară - îmi spunea o mândră poveste în vorbe dulci
cum numai o mamă ce şi iubPşte ca oşi pline de vraj4 chii din cap odrnsla din urmă-mezinul-poate să spună. Iar
eu fericit o ascultam şi adormiam şi mai fericit.
Şi'n nopfile de vară iLJrăşi de pe prispa casei noastre unde
dormiam, ascultam iarăşi povestea dulce, ce ma dllruia somnului.
Cine putea să fie mai fericit decât mine atunci, când fără
nici o grijă în poala mamei, în serile lungi de iarnă ac.lormiam ascultând povestea spusă d~ mama copilului ei iubit
şi răsfafat

?

era atât de dulce somnul acela care mă fura pe nesim(ite şi în care auzi!lm încet ca un glas din altă lume pe
mama povestind cu glas domol şi blajin, ce se ingâna atât
de minunat cu sfârâitul fusului harnic din degetele ei subţiri I
Pentru mine. în vremea copilăriei mele, pove tea era o
taină nepătrunsa, era o vrajă ce fermeca, ce vindeca, ce alina şi suferinţele.
De cumva mă durea capul, mama sărutându-mă pe obraji
îmi punea căpuşorul pe perna şi pănă ce adormiam îmi spunea o poveste, iar când m4 trezeam, nici urmă de durere.
Când mă loveam de ceva io neastâmpărul meu copilăresc
şi plângeam cu z~c.e rânduri dtt larn'lmi, povestea mamei
venia la vreme pentru ca prin farmec plânsul meu să conteneasc4, Jacr4mile să mi se usuce pe ohraz iar 1:u, cuminte
şi liniştit, să ascult povestea cea mai minunată: cA fost odată ca nici odat41>
Şi

•
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Poveştile mă minun11u şi mă ingroziau, mă bucurau şi mă
întristau.
Mă minunau caii cei năsdrăvani cu câte şapte inimi şi cu
câte 12 aripi ce ştiau să vorbească şi veniau când ii doriau
stApânii lor feti frumoşi, mă îngroziau smeii ce-i uriti şi
hâzi făcuţi numai să facă rău bieţilor feţi-frumoşi şi să ră
pească domniţele mândre din castelele împărăteşti.
Avem ciudă pe imparaţi pentru că nu voiau să-şi mărite
fetele ca toţi oamenii, ci puneau la grele încercări pe cei
ce le cereau, să facă poduri de aur, bunăoară, cu pomi de
argint pe ele, şi-n pomi mii de pt'lsărele, să cânte fel de fel
de versuri !.
Mă bucuram însă de făt frumos că numai gândea şi i se
isbândia, venindu-i ajutorul La vreme de la zinele ce-l ajutau şi cărora şi el le făcuse bine la vreme I Mi se frângea
inima de groază când un făt frumos se lupta cu un smeu
ori cu un bAlaur, cu câte 12 capete! Mă rugam în gândul
meu coplhlresc lui Dumnezeu să biruiască făt-frumos, şi
Dumnezeu îmi împlinea gândul, căci făt-frumos adunându-şi
toate puterile îşi doboară duşmanul şi eşia învingător. Luam
şi eu parte la petrecerile şi nunţele împârăteşti şi mă bucuram şi eu la o !altă cu dânşii !. .
Iar când adormiam, vedeam aidoma palate de aur în care
mândre domniţe jucau jocuri neşpus de frumoase, muzici cereşti ce cântau îngereşte, împaraţi bătrâni, cu caere albe de
barbă, îmbracaţi în aur de sus până jos, stând cumin)i în
jâlţurile lor de pietre scumpe.
Iar une ori râdeam prin somn de piticul Barbă- cot, calare
pe un iepure şchiop, plângeam alte ori de jalea vre-unei domniţe răpite, eram în cel mai dulce somn când mă viseam în
lumea florilor şi a zânelor maestre.
Şi toate acestea acum s'a dus. lnchipuirea mea nu-şi
mai poate prinde acum acelaşi stări de lucrări fericite ca
în vremea copilăriei.
Acum somnul meu mi-e mai greu după munca ce-I îngreuiază,
şi-n locul castelelor şi chipurilor împărăteşti văd
grija şi frământarea zilei de mâine.
Şi când mi-amintesc de frumuseţea poveştilor ce m,au vră
jit în copilârie, câte odată când sunt singur în lumea gândurilor mele, cu ochii inrour11ti şi cu o adâncă părere de ră11
în suflet stropesc cu lacrimi trecutu-mi fericit.

„.
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Atunci mă gândesc că am perdut cea mai dulce, cea
fermecătoare poveste, care nu se va întoarce niciodată,
mai fru:noasă poveste din lumea povestitor: copilăria.

Petru Gh. Savin

J orlşti-Covurlui

Ia vezi

neică
1f-

~

..M..>.\.Jt11ll

1; P11e

pentru tine
1!ţ

~~~·.~-~
.
!" ~ .jr°)
,,..-..

J.' ~

'#'(J I c r Ir I

~04·

J;i;-

r--~

Jţ.I

l'J CI F'PQJ' Ic rl r'I
1

......... _

~

~li-

....;.. c.4.- -

,...

i'~

....,

'J&<>.-

l'~

rCt:iJ'~IKQQJ'WI -& rl
4L

""'

-.A.

"'

.....

lţ r(l(!-'Q1Qf(t1~
ei.• Tl6

j;.!

fi' ....... jf-.. -

•

„_

-.. ....... că.;. ~- .k

.....:- ~

f ti „U ~- I:0 r l tf} fJ&·l
0

:1-.

mai
cea

,.,,, ...... ~

"""'. ti..

ii

"'2

Foait verde mărăciune,
la vezi, neică, pentru tine
Mi-aş da inima din mine
Şi chimiraşul cu rile
Numai ca sa fiu cu tine.
Foaie verde lemn tipos,
Vino puică pe dindos,
C'am o poarta de rogoz,
Cum pui mâna. cade jos.
Umple locul de miros.„

Gb. fira

Ştcfii.neşti-Yâlcea
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POVESTE

-

Scrisli. în graiul local -

D m
A fost odată un împărat şi i-a născut împărăteasa o fată.
Născân' fata, i-a răsărit şi un măr în poarta-i.
S'a făcut fata dă marital, a făcut şi maru' mere.
Impăratu' a dat hârtie în toate tarile că, care s'u găsi să-i
aducă mere din acest măr, îi dă fata dă soţie.
Mulţi

feciori de împârati a'
venit,
La măr s'a căznit,
Mere nu i-a adus,
Şi împăratu' i-a omorit.
Şi ungurii dâla oi a' venit
Şi la măr s'a căznit,
Nici iei mere n'a adus
Şi, şi pă iei i-a omorit.
Şi a venit şi uu zmeu
Şi sus la măr s'a suit,
Sfânta Duminică l'a oprit:
Intr'un butoi l-a bagat,
Cu cercuri dă fier l-a legat
Intr'o odaie neumblată l-a
băgat
Mihăilă Purcăraşu' auza
Că'mpăratu' scrisori pân ţări

a dat:
Mere din măr să-i aducă,
Fiica lui dă soţie să i·o dea.
Iei la împărat că mergea,
Şi'mpăratu' 'I întreba :
- Mihăilă la ce-ai venit ?
·- Mere din măr să ţ'aduc.
- Mihăilă, du-te la porci,
Că tu, mere din măr să
mi-aduci nu, pof.

Dar Mihăilă ce zâcea?
- Impărate la porci am
fost,
Şi io viaţa mi-am urit-o ;
Lst dumneata am venit,
Norocu' să mi-l încerc.
Impăratu' ce i-a zâs?
- Du-te, neică, dacă pof.
Mihăilă dac'aşa a auzât,
Atuncea iei ce-a făcut?
Toporu' la brâu 1-a toat,
Şi traista cu merinde,
Pă măr în sus a plecat.
A venit vremea prânzului,
Toporu'n măr că J•a înfipt
Ş'a pus masa ş'a mânc11t,
S'a sculat şi s'a 'nchinat,
Pă măr în sus a plecat.
La vremea nemia:iului,
Toporu 'n măr că J'a înfipt
Ş'a pus masa ş'a mâncat,
Şi la urmă s'a 'nchinat.
Pe măr în sus a plecat,
Şi seara la sfânta Mercuri
a ajuns,
La uşe a hâţânat,
Sfânta Mercuri l-a auzât.
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ieşti la uşă dă hijini, că ieu am o căfăluşă şi o am
dă fier, cu măsălele dă oţăl şi te face mici fărâ mi.
Mihailă i-a răspuns : io sini.
Sfinta Mierrnri glasu i l-a cunoscut şi uşa i-o dăscuiat-o
şi în casă l·a băgat şi hrană că i·a dat, dimineaţa la'ntrebat: Mihailă Purcăraş, Ia mine, la ce-ai venit. Mihailă i-a

Care
cu din fi

grăit: Ştiii că

-

fetele dumitale pă sus la mere n'a ajuns? I
Poate ale sfintei Vineri, că sin'mai pă sus ca ale mele.

Mihailă, când a auzit
La Dumnezău s'a rugat
Pă măr în sus a plecat.

A venit vremea prinzului,
A'nfipt toporu'n măr
A pus masă ş'a mâncat
S'a sculat şi s'a'nchinat
Pă măr in sus a plecat.
A venit vremea nemiazului

Şi-a'nfipt toporu 'n măr
Ş'a pus masa ş'a mâncat,

S'a sculat şi s'a'nchinat,
Pă măr în sus a Flecat,
La sfînta Vinere, sara, c'a
ajuns.
La uşe mi-a hâţânat
Pă sfânta Vineri a dăşteptat.
Sfânta Vineri a strigat:

Cine Ia uşă im hiţină, c'am o câlăluşă mică, o am cu
dinti dă fier, măsălele dă oţăl şi te face mici fărâme.
- Io sint sfântă Vinere: Mihailă Purcăraş.
Sfânta Vinere cin'l-a auzit, uşa i-a discuiat-o şi în cas'că
l-a băgat şi hrană i-a dat.
Sfânta Vinere l-a 'ntrebat:
- La mine la ce-ai venit?
Mihailă i-a răspuns :
- Ştii c4 n'a ajuns fetele dumitale pă sus la mere :
ŞI sfânta Vineri i-a spus, fetele dân,ii n'a ajuns; poate ale
sfintei Duminici, că sin'mai pă sus ca ale mele.
Harană'n traistă i-a dat,
Mihăilă s'a 'nchinal
Pe măr în sus a plecat.

A venit vremea prânzului,
Toporu'n măr că 1-a 'nfipt
A pus masa ş'a mâncat,
S'a sculat şi s'a 'nchinat,
Pe mâr în sus a plecat.
A venit vremea nemiazului·,
A 'nfipt toporu'n măr
Ş'a pus masa ş-a mâncat.

S'a sculat

şi s'a 'nchinat,
Pe măr în sus a plecat,
Sara la sfânta Duminic' a
ajuns,
Şi uşa i-a hâţânat,
Pă sfânta Duminica a dăş·
teptat,
Sfânta Duminecă i-a strigat:
- Cine eşti la uşe dă-mi
hâtini?
C'am o căţăluşe mică,
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Cu dinţi dă fier,
Măsălele dă oţăl

Şi te face mici fărâme.
Mihăilă i-a răspuns ·
-Io sân' sfântă Duminică,
:Mihăilă Purcăraş .

I. N. Popescu

-

-
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Sfânta Duminecă
Cşa i-a descuiat-o
Şi în casă l-a băgat
Şi harană că i-a dat,
Dimineata l-a 'ntrebat:
- La mine la ce-ai venit?

Oh. Fira

Ştii că n a

ajuns fetele dumitale pă sus la mere?
Ba feteJ.e mele au ajuns.
1

leu la biserică mă duc; tu, dămâncare dă pui să-mi faci,
nici reci, nici calc;le să mi le faci, şi tu puii să mi~i strigi ;
Puii babii ş'ai mătuşii; iar dă ce-i vedea, să nu te sperii. Şi
aşa din gură i-a mai spus: în toate odăile să intre şi să i
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te scuture, iar odaia
nu intre.

neumblată

i·a aratat-o

şi

ia i-o spus sll

Şi'n
Şi'n

Dămnncarea a făcut-o
Pă porâoca ce i-a dat-o;
lei puii, că i-a strigat;
<Puii babii ş'ai mătuşii,>
Puii la mâncare că venea
Dar ce fel dă pui iera ?
Toate alimalele sălbatice iera.

podu' palmii 1-a loat
poalele sfintei Vinere
l-a lăsat.
Sfânta Vinere cân' l-a văzut,
ln podu palmii l-a loat
ln poala sfintei Miercuri 1-a

Alimalele au mâncat
Mihailă toate odăile ie-a scuturat.
lei ca un prost s'a gândit:
Să scuture şi'n odaia cea

Sfânta Miercuri cân'l-a văzut,
ln podu'palmii I-a loat
Şi pă pămân' la suflat.
lei pă pămân' cân' s'a vă
zut,
Altă putere n'a avut
Decât sluf!ă să să bage.

oprită.

ln ia când a intrat
Ves, zmeu s'a dăŞteptat
S'aşa din gur'a strigat:
-- Tu ieş(ti) Mihailă Purcăraş?

Dă-mi un cauc dă apă rece.
Mihailă pă fundul butoiului

1-a pus
Un cerc dila butoi s'a rupt.
Zmeii 'ndată iar i-a strigat :
Un cauc dă apă iar să-i dea,
Mihailă numai decât i-a dat
Două cercuri i s'a m:ii rupt,
Zmeii afar'a zburat
Sus la mere că s'a dus
Şi mere că ş'o luat
Şi jos la 'mpărat s'a dat;
A dat merele 'mpăratului
Şi 'mpăratu' fata i-a dat-o,
Sfânta Duminecă dâla biserică'ndărăt când a venit,
O batistă dă mere i-a adus.
Ş_i'n odaie cân' s'a uitat
(n odaia neumblată
Şi a vâzut zmeii zburat;
l 'ă Mihailă 1-a blestemat

lăsat.

lei după stăpân umbla
C'o cioară cu aripa frântă
să'ntâlnea,

Şi

gură că-i
cioară, o să

din

zâcea :
Eu,
te omor.
Cioara dă iei se ruga,
Scânduri la aripi să-i puie;
Tu la mint: când ăi gândi,
Io la tine c'oi veni,
El scânduri la Aripi că-i
punea,
Şi cio11ra ge lecuia,
Mihăilă 'nainte pornia,
C'un lup în cale să'ntâlnea.
.... mi-te'n „ .. dă lup,
Ai piele dă aşternut,
Lupu' dâ el s'a rugat:
- Mihăilă să nu mă omori,
Scânduri la picior să-mi pui
La mine cân' te'i gândi,
Io la tine c'oi veni.
Mihăilă ce făcea ?
lndată scânduri ii punea.
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La picior să vindeca.
Mihăilă 'nainte că pornea
Şi'n ostrov că mi-apuca,
C'o mreană dă peşte pe us-

.„.

cat se'ntâlea.

mite' de mreană,
peste, c'o să mă satur,
Cum o să te fac pastramă.
Mreana dă iei se ruga.
Că în apă să mi-o bage,
Că tu la mine când te-i
gândi,
Io la tine c'oi veni,
lei în zăvoi c'a intrat
Dă

Şi o pârghie c'a tăiat,
Mreana 'n baltă mi-o băgat.
Si 'noainte c'a plecat,
mătuşă s'a 'ntâlnit.
-- Bună seara măi băbuţă.
-- Multumescu-fi tie .ufă,
Dar după ce umbli, m4i

t•o

-- Voi să

ma

muică?

hag slugă

babă
Bagă- te la mine puică
Am o iepuşană cam ra,
O iapă sură cu trei mânzi.

-

Şi numai trei nopfi să mi-o peşti. Dă simbrie-fi dau un
mânz ; din trei mânji, tu să-ţi alegi ; c'arc doi mânji, mi-i
am cu şasă aripi şi unu cu doausp'ce.

Că câte slugi am avut.
Toţ iapa mi-a pierdut,
Pă toti i-am omori!.
Şi aruncă-fi ochii 'n gard,
Să-mi vez paru cela gol,
C'ala este locul tău.
Mihăilă s'a 'ncurajat,
La mătuşe slugă s'a băgat;

Cu iapa sara mi-a plecat,
Noao otară să-m umble,
Noao isvoară să-m bea.
Sara cân' vinea,
Cu iapa că pleca
lei înainte că mergea
Şi cân' se pomene5te,
P'un gard pârăsit se pomeneşte.

1~1

la cioară se gândeşte :
Io cu cioara cân' mă'ntâlnii,
Io dă ce n'o omorâii,
Că p'aicea n'aş mai fi ?
Cioara la iei mi-a venit
Şi ea din cioc că mi-a râs :
- Ce Mihăilă, ce-ai făcut?

- Iaca pâ dracu am fâcut:
Iapa mătuşi-am pierdut.
Cioara din cioc îi striga
Ciori pă sus ii arăta,
O cioară mare i-o arăta,
Iapa mătuşei aia era.
Cioara la ciori că s'a dus,
Cu ciorile s'a bâtut,
Pă cât iapa c'a răznit;
Mihăilă frâu 1-a sc·uturat,
Ş'aşa din gura a strigat:
Iapa m4tuşii
Fă-te iapa,
Cum f'ă teapa
Că te cunosc.
Iapa la iei necheziîn' venea,
Şaua pă ia mi-o punea,
La măt11şe se ducea.
Mătuşa când o vedea,
Zăragai cu lopata pA ea că
punea,
Apă fiartă cu căzanu pă ia
cil turna,
Iapa din gură striga :
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nu mă mă' arde
la noapte unde m'oi pitula,
Nici cu gându' dă mine n'o
mai da.
Şi sarn cân' venea
Mihăilă pleca.
P'un bordei pârăsit să pomenea,
Cu frâu 'n mână iei la lup
să gândea:
Cân' cu lupu'n cale s'a'ntâlnit,
Dă ce nu l-a jupuit,
Ca să-ş fac'un aşternut.
Aşa poate„. nu m'ajungea.
Lupu' la iei a venit.
- Mihllilă dă ce-ai dat?
- Iacă dă dracu' am dat :
Iapa mătuşii a scăpat.
Lupu' din gură i-a strigat,
Oile i le-a arătat:
- Vezi tu oain aia a niagră mai mare ?
Aia ie iapa mătuşei.
Şi io la oi că m-oi duce,
Cu ungurenii m'oi bate,
Cu ungurenii, cu câinii,
Păn4 iapa o'oi râzni-o.
Oaia c'o răznia
Mihăilă frâu-I scutura,
Şi din gur'aşa-i grăia:
Iapa mătuşii

-

··-·-------

Lasă-mă

Că

Fă-te iapă,
ţ'ă teapa,

Cum

Că te cunosc.
Iapa nechezân' la iei venea,
Şi fapăn mi-o 'ncătărâma.
La mătuşe că mergea,
Mătuşa cuţitele te-ascuta,
Apă fiartă c4-mi fierbea,
Jărăgai dă foc mult că

Şi pă iapă
Apă fiartă

Lu'

strângea
mi-l punea,
cu cazanu' că
turna.

Mihâilă harană bună

că-i da,
Dân gură mi-l lăuda,
Că ieste un băiat bărbat,
Că şi iei i-a dat dă cap ;
Iapa "din gură striga :
- Lasă-mă nu mă mai arde,
Că deseară un'moi pitula,
Nici cu gându' dă mine n'o
mai da.
Iacă seara mi-a venit,

Mihăilă pă iapă s'a'ncălecat
Şi 'nainte c'a plecat.
P'o fântână părăsită s'a

pomenit,
lei la mreană s'a gândit:
Dnamne, cân' mreana am
găsit·o,

Dă
Că

ce nu mi-am mâncat-o,

-

Dă

io p'aici n'aş mai fi.
Mreana la iei că-m venea,
- Tu, Mihailă, ce zâci ?
- Iapa mătuşii unde ie băgată?

noao stânjini în lac
ie băgată
Şi io la ia că mă duc
Şi mi-o bat cu penele ;
Şi când apa o turbura,
Mihăilă, frâu' mi-l scutura,
-Iapa mătuşii, fă-te iapă,
Cum fă teapa, zâcea
Şi iapa la iei venea,
Şi mreana că-l întreba
Că mătuşa dă sâmbrie ce-i
dâ,
Din trei mânji el să ş'aleagă.
Şi mreana că-l învăţa
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Să-ş

ia mânzu' cel ma' urit
Mai urât, mai jigărit,
Dacă p'ala nu l-o loa,
Zmeii că l-o omori.
La mătuş' acasă pleca,
Mătuşa fără

zuleţ,

Care iesle mai frumos ;
Mi-ai fost slugă dreaptă
ca tine

şi'ntăleaptă
slugă n'am

avut,
iapa să mi-o pască.
lei la grajdi la mânji că-mi
pleca,
Mihăilă cu mătuşa.
Mihăilă ce-rn' făcea?
Mâna pă mânzu' ăl jigărit
că punea,
Mătuşa la iei striga :
- Ce faci, maică, Mihâilă,
Dă iei mânzu' cel urit?
la-ji un mânzuleţ frumos,
Că slugă bună mi-i!i fost.
- Da nu f am slujit nimic,
M'am săturat dă călărie ;
Aşa

Şi să
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Să-m iau mnnzu'
C'aşa Dumnezău
Iar mătuşa ce i-a

cel urit
mi-a spus.
zis ?
Vez' mâncate-ar de „ ..
Pă tine cin' te-a 'nvăfat.

iapă-I-a dăsta.

lei cu iap' acas' să ducea,
Şi mătuşa să 'ntrista
Şi pă el mi-l lăuda :
-Să-ti dea maica un mân-

Căci

pe 1912

lei pe mânz se'ncăleca
lnspre casă ş'apuca.
La fântână cu nevasta smelui se'ntâlnea
Şi ea când ii vedea,
ln floare se prefăcea
lei la ureche o punea,
Pe la poarta smeului că-m'
trecea,
Şi zmeu' mi-o năzărea
Şi pă cal se'ncăleca,
După MihâHă că si: loa ;
Mihăilă cu calu' sbura
Şi zmeu că nu putea
Că calu' lu' Mihăilă cu
doasprece ăripi ierea
Calu' zmeului cu şasă
Şi aşa nu mi-l ajungea.
Zmeu cu calul vorbea,
Să vorbească cu al lui Mihăilă

Pă Mihăilă să-l trântească

se ducă la zmeu, că la zmeu mănâncă foc

şi

bea

apă fiartă

Calu' lu' Mihăilă cu al zmeului a vorbit să dea cu zmeul
dă pământ să-l omoare; să vie la Mihăilă că-m' paşte noao
otară şi-m' bea noaptea noao izvoară reci.
Calu' zmeului când a auzit
zmeu jos că J'a trântit,
l-a şi o morit.
Calu' zmeului la Mihăilă
s'a dus
Noao otară mi-a păscut,
Pă
Şi

Noao isvoare reci mi-a băut
Mihăilă 7 ani cu ne,·asta
smeului a şezut,
ln şapte ani trei copii a
făcut.

La 7 ani smeu a'nviat,
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I.a iei c'a venit,
Şi nevasta i-a luat.
Mihăilă dă inimă ra,
O par te dă trup grasil

S'una slabă că-mi avea.
Copilu' ăl mare, mare s'a
făcut,

Pă Mihăilă

l-a întrebat:

Dă ce ai, tată, o parte groasă ş'una slabă? Mihailă o palmă i-a dat şi la urmă i-a spus : o parte o am groasă că-m
pare bine, că vă am pă voi; o parte mi·e slabă, câ-m pare
rău că mi-a luat pă măta. Băi11tu i-a zâs : Tată, mă duc
ieu să iau pe mama acasă; şi'ncotro a apucat cu ia?

la iute drumu' la vale
Spre soare răsare.
Un cal bun îşi alegea
Şi p4 el se 'ncllleca
Şi'nspre mumă-sa apuca
Ta 'sau p'la al'drum că da
i-a

Şi-l
işit

Şi'nnainte că-i işea

Supt un pod se pitula
Pă băiat îl sper ia
Şi calul 'ndărăt să'ntorc~a
Mihailă p'al' drum da
Şi <1casă să ducea

întreba că dă ce n'a fost; iei a spus
o şurligaie înainte.

Aşa, b4iatn'ăl

mijlociu mare·
să făcea

Ş' aşa pă tat'său-1 întreba:
Uă ce ai tată o parte groasă

su'cutare pod.

ş'una slabă?
Mihailă doao palme-i da
Ş'apoi îi spunea:

Tică,
altă

că

p'o parte-m pare bine că v4 am pă voi, iar
parte im pare rău că mi-a loat pe măta.

Băiatu
Că pă

ii mai întreba
ce parte a apucat cu
ia?
La vale înspre soare rasare.
Băiatu'n hergheliă dă cai să
ducea
Un cal bun îş alegea

Şi'nspre mumă-s'apuca.
Mihailă p'al' drum da
lnainte că-i işea

Supt un pod că să
PA băiat ii speria

băga

pă

dă

Băiatu 'ndărăt să'ntorcea:
Mihailă p'al' drum da
Şi acasă să ducea
Şi pă băiat ii întreba,
Că'ndărăt dă ce s'a 'ntors?

-Inainte supt un pod
O dihaină, o şurligaie mi-a
işit

Calu' mi s'a speriat
Şi 'ndăriit că a plecat.
Băiatu' ăl mic mare s'a făcut
Şi pă ta 's4n 1-a 'ntrebat :

Dă ce ai, tată, o parte grasă ş 'una slabâ ? Mihailă trei
palme i·a dat şi i-a spus: Tică o parte o am grasă, fiin'
că'mi pare bine că vă am pă voi; o parte o am slabă fin'
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d'm pare rău: mi-a loat pă mita. Şi la urmă 1-a'ntrebat,
că 'ncotro a apucat ? Tat'său i-a spus, că'nspre soare răsare.
Şi la urmă iar l-a mai întrebat, că calu care s'a neurat
iei pă iei, unde ieste? Mihailă i-a spus, că p'acolo, pân herghelie dacă s'o mai fâne, dacă n'o fi murit. Dar la urmă
1-a 'ntrebat: D1r şaol şi frâu pă unde sânt ?-Pân podu
grajdiului dacă s'o mai tâne.
Băiatu' s'a suit în podu' grajdiulni şi a găsit şaoa, chinga, frâu şi le-o 'ngrijit cum trebuie şi le-a făcut noi. Aşa, a
plecat la herghelia dă cai. S'a dus la un coif dă herghelie
şi a strigat: Calu' tatii, care s'a 'neurat tata pă iei ? Ş'a
venit un cal slab mort şi i-a dat cu frâu'n cap, şi calu'a
plecat. Să duce şi la colfu'a\ doilea şi a strigat caşi mai
'nainte şi a venit to'calu'ăla slab mort şi i-a dat cu frâu'n
cap şi calu' iar a plecat. Ş'a plecat la al treiiea coif ş'a
strigat ş'a venit to'calu' ăl dădânainte şi-a dc1t cu frâu'n cap
.şi calu' iar a plecat.
A plecat .la al patrlllea colţ ş'a strigat şi, şi calu' 1-a'ntrebat: Stăpâne, nu-m' da cu frâu'n cap, că io sân' calu'
tat'tău, <::are am loat pe mumăta cu iei; dar sânt slăbit ş'am
slăbit. Dar bagă-mă la noapte'n grajd cu şăpte iepe să le
sug, că mâine va fărâma grajdiu şi m 'o scoate afară.
L-a loat şi 1-a băgat în grajdi cu şapte iepe şi diminea1a a găsit pe câte şapte iepele moarte şi grajdiu l'a fărâmat
dă 1-a scos afar pă eal. Acum să duce acasă şi-ş pune
şaoa şi frâu' şi 1-a 'nchingat şi 'nnainte a plecat.
Iar calu' i-a spus: Stăpâne, bagă de seamă, că tat'tău ne
iasă 'nainte supt un pod şi să face o dihaină, o şurligaie să
ne spare; iar tu să mă strângi bine în frâu şi să-m dai pinteni ca să sbor peste iei. Mergând înainte la pod, le iasă o
şurligaie 'nainte, ca să·i spare. Băiatul văzân' dete pinteni
calului şi a sburat peste şurligare. Iar Mihailă văzându-l că
merge 'nnainte spre soare răsare, spre zmei, s'a fos' rugându-să dă băiat să să'ntoarcă 'ndărăt; iar băiatu' mergân'spre
soare răsare, a ajuns la smei şi băgân' calu 'n grajd, intră
în casă la mumă-sa care cân' 1-a văzut, pă plâns s'a pus.
Iei băzmaoa dân sân a scos-o, dă lăcrămi a şters-o.
Du-mi-te muic'acas' că zmeii când o veni, mult' te-o omori. Nu ştiu, mamă, l-ai on,ori, or'că iei m'o omori. Vez,
mamă, că mă duc afară şi fărâm jugrăvelile porfâlor zmeu.
lui, fac altele mai frnmoase şi zmeu când o veni şi te-0'11
treba dă frumusefâle porfilor, tu să-i zâci : mă, omu~e. m!,
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io dă cân'te-am loat pă tine, inimile tele şi puterile nu fâ
le-am putut afla. Iar băiatu' afar' işa, jugrăvelile zmeului le
fărâma şi făcea alte zugrăvele mai frumoase ca ale zmeului.
Zmeu când a venit, a dat cu buzduganu'n stâlpu' porfâ,
dân stâlpu' portâ'n stâlpu' casei, bucatele a zâs să fie nici
reci, nici calde. După ce a mâncat :
- Fă, nevasta, fă dă cân' te-am loat io pă tine, ;,şa frumoasă n'am putut să văz pâla porţ.
- Mă omule, mă, şi io dă cân' te-am luat pe tine, inimile tele şi puterile tele nu fă le-am putui afla. Şi zmeu i-a
dat o palmă şi i-a zâs că inimile lui şi puterile lui nu le
spune la o fleoartă dă muere ş'a 'nrălecat calu' ş'a plecat
iar în vânat.
Atunci băiatu a intri1t în cas' ş'a 'ntrebat pe mumăca. Mumâsa i-a spus pă cum i s'a întâmplat şi băiatul iasă afara
şi fărâmă jugrăvelile alea şi face altt:le mai pă sus.
Zmeii, sara, vine iar; dă cu buzduganu'n stâlpu' porfâ, în
pragu' uşii şi bucatele să fie nici reci, nici calde. Şade la
masă şi mânâncă. După ce-a mâncat, a 'ntrebat nevasta :
- Fă nevastă, fă, io dă cân' te-am luat pă tine. aşa fru-·
muşefuri pâla porf, n'am putut să văz.
- Mă omule, m.1, şi io dă cân' te-am loat pă tine, inimile tele şi puterile tele nu fâ le-am putut afla. l-a dat doao
palme ş'a 'ncălecat calu ş'a plecat. Băiatu a intrat în casă
ş'a 'otrebat-o şi mumă-sa i-a spus tot cazu' care i s'a 'ntâmplat. Băiatu' iasă afară şi fărâmă zugrăvelile alea şi face
altele mai pă sus ca ş'alea.
Sara cân' vine zmeu iar, dă cu buzduganu 'n stâlpu' porţâ,
în stâlpu' casei 'n pragu' uşii, bucatele să fie nici reci nici
calde; si la urmă intră în cas' ş-o pus masa ş-o mâncat.
La urmă ş'a 'ntrebat nevasta:
- Măi nevastă, fă, io dă cân' te-am luat pă tine, aşa
frumuşefuri pâla porf n'am putut să văz.
- Mă omule, mâ, şi io dă cân' te-am loat pă tine, inimile tele şi puterile tele nu ţâ Ie-am putut afla. Lip şi-i dă
trei palme. La urmă i-a zâs că o să-ş spue şi jnimile şi
puterile lui Ia o târfă dă muere. A zâs că la lacu dă lapte
ie un porc mistreţ şi'n porcu' mistreţ sân' trei gărgăuni şi
g~rg~unii aia sân' puterile inimile lui. Ş'a încălecat calu',
zmeu ş'a plecat.
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Iar hăiatu' intră 'n casă şi 'ntreabă pe mumă-sa şi mumă
sa-i spune tot adăvăru' care şi l-a dat zmeu către ia. Băiatu'
intră 'n grajdiu zmeului ăl părăsit şi-ş ia calu' şi pleacă.
Să duce la lacu' dă lapte şi iasă porcu' mistreţ afară şi
'ntreabă pă băiat:
- Băete, ieşti om bun, la ce-ai
- O să-ţi spui la ce-am venit;
Aşa porcu l-a 'ntrebat;

venit?
la luptă

să

ne lom.

- O să-m' fii tare viteaz? Ai aminte de părinţi, că d'aici
pot să nu moi vez.
- N'am aminte dă părinţi', că n'am nici mamâ, nici tată;
mama mea mi este hăpşită, tat'al mi eu mi-este pierdut. leu
la tine când am venit, n'am venit dă flori dă măr, ş'am venit să te omor.
Porcu' aşa dind a auzit, la băiat s'a repezit, îndată s'au
îmbrăţâşat sâ s'au luat dâla prânz păn'la nemiaz.
Şi cân, fu pă su' nemiaz, vez, ţorcu' dă foame s!'l colişisă,
dă zăpuc să prididisâ. Porcu aşa a strigat: of ! bâete, unde
am un cotor dă papură şi un pahar dă lapte, că
te-aş loa,
te-aş da
Şi te-aş omorâ.

Cum
Cum

Iar băiatu a râmnit şi iei, că-i venisă foame.
unde are iei o cochie de pâine şi un pahar
porcule, cum te-aş loa
Cum te-aş da
Şi fărâmături te-aş făcea

Şi
dă

a zâs că
vin, că.„.

!

Iar o fată dă boieri să uita la ăs(t) băiat cum se luptă cu
fiara sălbatică şi le-a auzât toată râmna ce râmnisflră iei.
Ş-a dat fuga fata la tat'său, si :
- Tată, la lacu' că lapte sa luptă un băiat c'un
porc mistreţ, dâ la prânz chiar şi pân'acu' şi porcu' râmni:
zâsă că unde are lei un cotor dă papură şi un pahar dă
lapte, că cum te-oi loa, băete, cum te dau şi te omor ; iar
băiatu zâsă, că unde are iei o cochie dă pâne şi un păhar
dă vin, că : porcule, cum te-oi loa, cum te dau şi te fac
mici fărâmi.
Boieria aşa auzân' fata spuindu-i tot cazu şi 'ntâmplarea
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care iera, moaie paharu'n borcan şi ia un pahar de vin, taie
ş'o cochie de pân~ şi i le dă fetii.
fata 'odată la băiat să repădo! cu iele; n'apucă însă să
mănânce cochia dă pâne jumătate şi să bea paharu' dă vin
iar jumătate şi cân' dă cu porcu' d!\ pământ, ii face mici fă
râmi. Aşa, dân porc iasă tre:i gărgăuni. Pune mâna şi omoară doi şi unu-I ia'n băzma viu; să duce cu iei acasă; iar
zmeu trăgea să moară. Fomeia ş'o pedepsa nemâncată, nebăută.

Iei din gură că striga :
Muierea capu' i-o punea.
Băiatul acasă njunge
Mumă-sa lăcrămi ii plânge
Mumă-sa, împrejurarea băiatului i-o spunea
Băiatul, îndată ce auza
Gărgăunele că-l omora
Şi zmeu 'odată murea,
Băiatu, buzduglinu' dân cui
ii loa
Stâlpii casei mi-i pleznea
Şi p'ai porţilor tot aşa
Toată averea să pornea
La Mihailă să ducea
Mihailă când ii năzărea
Mereu la ochi să ştergea

Tot ii ierea că nu-l vedea
-lndată cân', l-a ''ăzut
Inima i s'a 'blânzât
Şi mereu i-a fericit;
De cân' tată, mi-ai plecat,
Inima mi s'a săcat
leu de tine m'am lăsat
Şi soroace dă moarte fi-am
purtat
Iar acuma viu te văz.
Roagă-te la Dumnezău
Să trăiască tat'to-al tău
Şi la Maica Precesta
Să trăiască şi mama ta
Şi 'mpărat, vez, că te'i fă
cea.

Impăratu' ţării abia când a auzit că s'a aflat un viteaz,
dă mână i-a trimes, la 'mpărăfie să să ducă, ca să-l
vează, ce fel dă viteaz ieste, d'a omorât alimala sălbatică,
că mulţ' imparaţ' omorâsă.

carte

o mică fată avea şi 'odată 'mi-a logodit-o, cu
mi-a 'nsofât-o, împărăţia i-a stăpânit-o.

Impăratu
băiatu

Şi

poate să fie şi aslăz.
ie Mihăilă.

Şi ăsta

Scris vorbă cu vorbă, întocmai, neadăogând nimic ori
schimbând ceva de la mine.
(Cules de la finul Pantilimon Stoiculeoasa din cătunul Voi-
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ceşii --din-vale,

comuna Voiceşti, judeţul Vâlcea, în ziua de
Luni I 4 Aprilie, 1908.
De atunci şi până astăzi l-am mai pus înadis de 2 ori ca
să-mi povestească această poveste, şi, mi-a spus-o întocmai
.ca aici, fără să-şi uite ori să se incurce cumva în şirul povestirei).
·

Ion n. Popesc1

Ştefii.ucşti· Vălcea

FLOFUL
Din argint

veşmdnt

îi

ţest

I.una plopului din vale;
Vdntul bate 'n frunza rară
Şi suspin 'a dor şi jale.
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Scdrţie

diti rtiddcinil,
Un fior parcd'l cuprinde,Peste gdrla ele aldturi
Umbra /ungd lşi lnti!lde.
Cille poate sd priceapd
jalea plop11/11i şi pldnsul?
Doar acela r.are 'n ltunt
E stillgher şi el ca dd11s11!.„
Volbură

Poiaai

STRIGOILJL ŞI HOŢZJL
....,.

:j:

Doamne, ajută cu bine,
Doamne, ajut!l cu bine,
Doamne, ajută cu bine.

Mult trebue să fie de pe vremurile acelea când nu erai
volnic ca să pleci noaptea prin sat, că erai schilodeşte pocit de ăle frumoase, de strigoi, miază-noapte şi alte mătă
hănii de pe pământ. Dar acestea n 'au ţinut mult căci oamenii au aflat meşteşugul vorbelor care să le zică şi scapă
de ele chiar în ziua ele astăzi.
A fost odată un hot şi un strigoi.
Intr'o seară de iarnă, pe când lupii eşiseră la urlătoare,
hoţul a găsit vremea, ca să se ducă să fure calul popei din
sat, pentru că zbura ca vântul.
Dar pană a ajunge la casa popei, avea să treacă pe lângă un ţintirim; şi îi era urît că auzise că-i iese înainte strigoii.
Se gândia: să lase calul era prea sprinten; să se ducă, îi
era trică că-l poceşte.
Nu stătu mult la îndoială şi o luă la sănătoasa, prin vremea aia urit<l, tocmai la miezul nopţii, când toate jigăniile
ies pe pământ şi mergând. parcă zicea cântecul ăsta :
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ningă,

Bată

vântul,
Eu mă duc
Unde mi-e gândul...

Când fu aproape de casa popei. îi ieşi înainte o mogâncât un stat de om, cu o lumânare în mână. Era un
strigoi.
Avea dinţi mari ca de cal şi printre gingii se vedeau firele de carne de om: unghiile îi erau de un sfartal şi Ia
picioare şi la mâni, la fel, ca la urs, ba încă şi sub barbă avea păr.
ln cap avea o chichie la fel cu ucigă-1-toaca ce înşală
oameni.
Hoţul cum se văzu că este faţă în faţă cu matahala asta,
începu a scuipa şi a se închina: ptiu, ptiu, ptiu, ucigă-te,
crucea, pliu, ptiu, ucigă-te toaca de la sfânta biserică, crucea şi sfântul Ilie din cer.
Se sbârlise părul pe el ca pe porc şi se îngălbenise ca
turta de ceară. Dar cu tot zisul şi închinatul lui, nu a făcut
nimic, pentru că erau fraţi de cruce.
Hoţul era deavol necurat cu gândul, rău Ia inimă, iar strigoiul era duh necurat de pe altă lume, şi venia pe lumea
asta numai când îi era scris lui.
- Ho, ho, frate, stai frate, ce mă scuipi? Ce, nu suntem fraţi? Nu mă cunoşti?
Hoţul când auzi vorbele astea, parcă-şi mai veni o ţâră
în fire, deteră mâna amândoi, ca şi cnm s'ar cunoaşte de
o mie de ani.
Inţelegeţi dumneavoastră ce-a fost aici. S'a întâlnit un
gheavol de pe lumea asta, cu un alt gheavol de pe lumea
cealaltă; că doară hoţul e gheavol curat pe lumea asta.
S'au găsit tovarăşi hoţul cu strigoiul, şi au început să
vorbească amândoi de viaţa lor.
Hoţul spune că se duce să fure calul popei. Strigoiul îl
întreabă că poate să tină minte ce a furat întăi şi întăi. El
a spus că a furat când era copil de şase ani un ou de la un
vecin şi pe urmă un miel, o oaie, un bou, o coasă, un
plug, un topor de Ia un pădurar şi patru găini de la neică-s-o Stan; şi a spus hoţul atâtea de nu le puteai ţine
minte.
diţă
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Strigoiul zice:
- Lasă frate că tu ai timp să plăteşti pacatele astea care
le-ai făcut, dar e rău de mine că mie nu mi-a dat Dumuezeu răgaz nici ca să pot să-mi mărturisesc păcatele şi acuş ard toată viaţa mea în iad intr'un râu mare de foc şi
nişte şerpi îmi rod oasele şi nişte frigări roşii le bagă şap
te oameni în mine şl iar le scoate; şi dacă vrei să ştii cine
sunt ăia, sunt cele şapte suflete pe cari le-am luat eu, i·am
omorît eu cu mâna mea.
Vezi, dacă ai vrea, te-ai lăsa de hoţie şi n'ai mai cădea
în halul în care sunt eu.
Hoţul, luând bine în bagare de seamă vorbele strigoiului, îl întrebă că el de ce se duce să ia copilul popei.
Strigoiul ii răspunse :
- Sunt trimis de tartorul gheavolilor, că eu sunt sluga
lui. să ieau suflete nevinovate din leagăn.
Hoţul îşi zise atunci în gândul lui : ,. Mă, săracul bietul
popă: să ştie el ce are să fie pe capul lui în noaptea asta•.
Hoţul, tot ca s:\ afle bine, îl întrevă că cum s'a făcut sluga gheavolului şi unde-i este locul lui unde s'a născut.
- Am mâncat carne de om, zice strigoiul şi locul meu
·este, uite colo, în satul ăla: casă, copii, toţi,--arată înspre ţin
tirim. Am omorât şapte oameni fără frică de păcat.
Odată, când am vrut să prind o fată de căprioară care
mi-a supt viaţa, m'am pomenit cu toate stâncele de pe ua
munte că s'au rostogolit de-a prăstăvala sfărâmându-mi picioarele; m'a dus în fundul unui pustiu, unde au venit cei
şapte gheavoli cari bagă totdeauna. frigările roşii în mine.
Şi aşa vezi, asta mi-i munca grea. Cine face rău pe lumea
asta, rău găseşte pe lumea cealaltă.
Hoţul, tot hoţ. Văzând că nu-i face nimic gheavolul ăsta
de frate, îl întreabă iar, cum iea sufletul copilului.
- Mă fac muscă sau scânteie şi intru pe cheia uşei şi
merg la el în leagăn şi intru pe nările nasului ; el atunci
strănută şi dacă nu va zice cDoamne ajută cu bine>, de trei
ori, îi voiu lua sufletul. Dacă va zice, fug de la el că sfântul Ilie cum aude, vine să mă prindă şi mă omoară.

*

E aproape de cântarea cucoşilor. Se despărţiră.
Hoţul e la fereastra popei, aşteapta să zică c Doamne ajută
cu bine,, când a veni strigoiul.
Un strănutat inliduşit se aude din leagăn : achthu, achthu,
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achthuuu ! I. De la fereastră se aude „Doamne ajută cu bine
Doamne ajută cu bine, Doamne ajută cu bine" I.
lndată se aude bătând din aripi cocoşul, fâl, fel, fâl, şi
cucurigu I
Bate ceasul de deşteptare. A pierit satana, s'a dus în fundut pământului sau în prăpastia râului de foc, să-l înţepe
cele şapte frigări roşii.
Cuminte este pasărea. Ea vede toate cele rele noaptea şi
de aia strigoiului i-a mirosit a cocoş şi a rugit numai de
cât,
S'a sculat popa, a aprins o lumânare şi cu toporu la uşă
întrebă:

- Cine-i ? cine-i?
-- Om bun, răspunse hoţul,
- Om bun, intră înăuntru.
Hoţul spuse toate: cu ce gând a venit la el şi i-a spus
şi de strigoi că venise să ia copilul din leagăn.
Pora auzind aşa, i-a dat calul care venise să-l fure şi o
pereche de desagi de galbeni, că pe atunci era lumea bo2"ată, nu ca acuşi.
Hoţul s'a mai întâlnit odată cu strigoiul şi l'a întrebat:
- Aşa mi-ai făcut?
- De, măi, nu am ce face !
Lasă că acum avem noi ac de co;ocul gheavolului.

IDD I. Ciuntanll

Vâlcelele-din-Topeşli

TZJDORIŢI\

a m
Avea Ştefănache o spuză de copii. Doar era de optus·
prezece ani când se însurase. ln tot anul căpăta câte un copil. Patru, dintre cei mai deştepţi ii muriseră, unul după altul : două fete şi doi băefi.
Este credinţa în popor, că copilul prea deştept, nu trăeşte.
Bine se mai nimerise astă zicătoare la casd lui Ştef4nache.
A plâos biata llenută, după îngeraşii pierduţi, două s4pt4mâni în şir. Erau comori la casa ei. Ca prin minune, ii sclpase fa ta cea din lăi - Tudorifa.
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Dete Dumnezeu alţi copii. Apoi alţii, şi iar alţii pânli când
cu Tudotfia.
cel mare al copiilor, înspăimântase pe Ştefăna
che.
Nu muncise llenula la tătâne-seu acasă, nici de cum, la
munca câmpului.
Acum era ursită a se înjuga alături de bărbatu-so ca la
robie. Mila d~ copilaşi, face pe bietul părinte de copii, de
îşi vâră şi laţul în gât, pentru a uşura traiul micilor îngefacură zece
Numărul

raşi.

Se minunau oamenii de atâta muncă. Vecinii cârteau împotriva lui Ştefănache. Nu odată auziai pe câte unul .
- Degeaba munceşti tu si noaptea, măi Ştefănache. Cine
n'are noroc, n'are. Poţi să te omori muncind, dar de calicie
nu scapi. Nu faci tu boi bălţaţi cu munca ta.
Se cam lua de gânduri Ştelănarhe la mustrările vecinilor.
Aveau dreptate.
E drept că trăia în mare calicie.
li dăduse Dumnezeu numai fete. Avea doi băeţi din zece
copii câţi erau.
Dacă n'ar fi avut atâfid copii, nici nu era nevoe să muncească mult. Dar aşa, o mulţime de guri flămânde. Strae
mereu înnoite şi încâlţăminte în picioare la toţi, că era dragă Doamne, om cu stare în sat.
De altfel nu cheltuia nimic pe altă ceva, cum făceau vecinii ce râdeau de el. Nici tutun nu fuma, nici în crâşmă nu
se ducea, nici altă patimă nu avea. Se mira ce să facă şi
el să o scoată la capăt într'un fel.
Nici somnul de noapte nu-l mai putea prinde. I se părea
că tot corpul e presărat cu furnici care fugeau. Se svârcolia pâr.ă despre ziuă şi abia-abia adormia. Omul cu grijă
nu poate să fie liniştit nici când doarme. Viaţa cu grijă e
un adevărat iad. Aşa o păţise şi Ştefănache.
Când mai auzia şi pe llenuta împotriva lui, un fel de nt:buneală îl apuca şi fugia la câmp, la grădină, numai să nu
mai audă.
Era o jălanie în toată casa.
Numai ce auzia pe Jlenuţa: Dacă nu ai tu un gologan în
casa ta ! Şed fetele tale goale în casă şi neîncâlfate. Ea umbla cu rufa 'n gât şi tot nu ne ajunge. Un car bun tu nu
ai. Boi tot nşa, vaci iar, parcă e casă de vădană, nu de om
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gospodar. Nu mă 'ndur de copilaşi, dar te-aş lăsa dracului
să te văd cum ai rnai trăi.
- Doamne mă femee, răspundea şi Ştefănache, cum vrei
să ne mai ajungă, când la muncă suntem doi, iar la mâncare, îmbrăcăminte şi încăltăminte suntem zece.
- Dacă avem şi noi numai fete ! Fata e piatră la casa
omului. Că nu dă Dumnezeu o gâlcă, să le văd la ţânlirim,
că or fi mai liniştite !.
- Eu am un gând măi femee. Să ducem pe Tudoriţa la
o şcoală la oraş. Să 'nveţe măcar croitoria, că tol ne mai
scuteşte de atâtia bani dati la croitorese cu fetele noastre.
- Dă, omule, cum crezi. Eu nu zic ba. Să fie măcar pentru casa noastrâ.
Tudoriţa scăpase de traiul greu de acasă. Era la oraş, într'o şcoală de ţesătorie.
Se 3V~nise că la Bucureşti este o şcoală de ţesătorie. Se
primiau şi fete de la ţară cu şcoalli primară.
După trei ani de învăţat, se alegea fata cu un râzboiu de
făsut şi o maşină de tras şi tors borangicul pe care le că
păta ca premiu si venia cu meşteşugul învăţat.
La început se deprinse tare greu Tudoriţn cu ornşul. Dorul de mamă, de tată, fraţi şi surori, o făcea să vină acasă
dt mai curând.
După ce se mai învăţase prin străinătăţi, nici nu mai visa
de casa părintească. Un singur gând o muncea: să vină acasă cu meşteşugul ei şi cu ceia ce mai văzuse pe acolo şi
sâ se apuce în satul ei de lucru. Cum s'ur mai fi mirat satul întreg de m!nunea ce ar fi văzut cu râzboiul ei de ţă
sut. D'apoi stofe ce ar fi scos din lânuri şi mătasă !
Multe frumuseţi mai vâzuse Tudorita prin cele străinătăţi.
S'a fost dus cu profesoarele şi cu alte fete tocmai la Rucăr şi Câmpu-Lung.
Câte n'a văzut Tudoriţa în Câmpulung? Dar la Rucăr?
Mândre ţesături mai poartă lumea pe acolo ! Ilice frumoase
pentru femei cu sute cu fir aurit. Ilice bărbăteşti înflorite cu
şoitaş.

lele cele mai de gust lucrate din bumbac cu arnici, mafir şi bătute în fluturi. Fote de un minunat gust cu ciucuri de fir de m 11 tasă şi cu cili uri.
Jlicaşele pentru copii mândre şi frumoase.
tasă,
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Alesături rare, marame ca lucrate din pânză de paianjen.
Zestrele de covoare alese. Covoare lucrate de mătase.
Mai minunate tesâturi vâzu Tudorifa la Săliştea în Ardeal.
Fetele cele multe ce mişună în acest drăgălaş sat, îmbrăcate în frumoase costume naţionale, făcu pe Tudoriţa să
scoată suspinuri adânci, gândindu-se şi la satul ei.
A vilzut la Săliştea, bluze dl! mătase pentru femei. Felurite pânzături, fefe de mese, şervete, alesături pentru oglinzi.
Iele nu mai erau lucrate cu arnici şi fluturi, ci în portocaliu strâns.
Cu capul ametit de planuri mari, se întorcea Tudorifa de
prin str;linătăti departate.
Nu putea uita multele ţesături ce le-a vâzut. Cum nu putea uita calicia din satul ei. Să vadă pe sătencele ei înoite,
fesând asemenea minunăfii, era cel de pe urmă gând mare
al Tudoriţei.
Mai ale5 pânza în şeapte iţe pentru haine bărbăteşti, erau
minunate, pentru a înlocui materia în dungi, putredă şi spă
lilcită, ce purtau oamenii în satul ei.

*

Când şcoala trimete pe Tudoriţa, părinţilor ei, aceştia, nu
o mai cunoşteau.
Era albă ca o floare de salcâm si grasă. Frumoasă ca o
zinil. f mbrăcată în ilic cusut cu fir, cu cămeşa tăsută în
portoi::aliu, cn betele cu ciucuri şi cu ştergar ca la Câmpulung,
credeai că nu vezi Îiinţa omenească, ci mai degral.Jă o m·iGune dumnezeeasca.
Cui nu-i era drag s'o privească, când Duminicile la biserică, trecea această zinâ a satului.
Ce mângâere în casa părinţilor !
Ce bncurie pe surioarele cele mici !
Aveau o nădejde în Tudoriţa, care părea prea în·:.'.lţată
pentru satul lor.
Nu-i venia bine, Tudoriţei, când vedea prea marea silrăcie în casa părinţilor. Surorile cu nişte haine lucrate din
stambă proastă. Tatăl. cu haine din putregaiuri jidăneşti.
Când se gândia că înoirea hainelor se făcea de mai multe
ori pe an, se cutremura de cheltueli, atât de nezăbuite în
casa lor.
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Jlenufa, mamă-sa, avea o fustă numai zdrenţe. Act!astă rua casei sale nu o pute11 uita .

şine

•
ln grădină avea o mulţime de aguzi. Dacă ar creşte

gândaci în primăţ'ara asta I Cu nădejdea celor şapte surori începu lucrul greu. A înviat nu ştiu câte grame, şi făcu o movilă de gogoşi.
Surorile cele multe erau de marc ajutor.
Casa unde lucra Tudorita, sămăna cu şcoala de la Bucureşti. Pân' şi maşină de tras gogoşi avea. ln sat femeile se
trudiau la tras. cu felul lor greoiu şi vechiu -- cu mâna Pănă trăgea o femee cu mâna zeci: trăsuri 1 , Tudorila cu
maşina dădea gata un chilogram de mătasă, tras, tors şi depănat pe fă vii.
Se auzia în ograda Tud1Jritei un sgomot asurzitor; Margentina învârtia maşina de tras goguşi. Paraschita dădea zor
cu ţesutul la războiul adus din l::Sucureşti. Era războiu de acelea, ce teseau şi copii de 7 ani.
llenufa -- mama -- şi cu Tudorifa luau seama cu drag,
cum trebue să lucreze şi croiau câte o rochie nouă. Pentru
asta Tudorifa lua şi cartea pentru croit, care venia de
două ori pe lună. La casa Tudorifei nu se mai făceau cheltudi nezăbuite. Toată rochia de pe· fată, dacă costa 2-3 lei
cu afă cu tot.

*
Era rândul lui Ştefănache să se vadă şi el îmbrăcat. Tudoriţa lui plătia cât o moşie. Casa îmbrăcată, fetele curate,
cu haine mândre; numai el avuse
llenuţa - nevastă-sa norocul să rămână pe dinafară. Se pune Tudoriţa pe bătut
lână subţire în mă1asă. Mai făcu la meşteşuguri bucureştene
şi scoase pentru tată un postav frumos în 7 ife. Avea acum
Ştefănache c;i haine de purtat, dar şi de sărbătoare.
fetele lui Ştefănache Bour făcl:!au minuni.
Este obiceiul satelor că la Vinerea cea Mare a Paştelor,
înainte de a se cânta prohodul, cam pe când soarele e la
toacă, înainte de a se înmormânta Aierul, so duc şi mai mari
şi mai mici de sărută crucea.
t

Trăsuri

sunt

mănunchele

păstrează pân la depănat.

de fire de

mălasă

trase din

·
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Când fetele lui Ştefănache Bour treceau la biserică, pă
riau că-s nişte fecioare din vis.
Tudoriţa cu cele şapte surori mergeau îmbrăcate în costume nationale. Se uita lumea cn gâtul strâmb la ele. fetele
din sat crăpau de ciudă. La horă flăcăii, numai lângă fetele
1ni Bour se prindeau.
Ve<!e Ştefilnache in casa lui o mare schimbare. Cheltuelile
scăzuseră odată cu venirea Tu doritei acasă. Câştigurile se în·
rnulfise cu lucrul mânilor fetelor. B:mii se economisiau. Tudorita în costum naţional la zile de sărbători. latil norocul
1ui Bour.
Chiar la munca cea mai grea, fetele lui şi llenuţa purtau
cămăşi de mătase. Erau trainice şi nu costau nici un ban.
Ţesăturile se înmulfiau în casa lui Bour. Fetele şi femeile
din sat prindeau a veni in cârduri mari. Se minunau ele de
repezeala cu care se trăgeau gogoşi de mătase. Se minunau
şi mai mult de războiul cu care se ţeseau.
D'apoi croitul şi cusutul la maşină.
lncetul cu încetul femeile din Miclăuşeni, c'aşa se numia
satul Tudoritei, începură a fura din meşteşugurile minunate.
O mătuşă se ruga să-i arate cum se croeşte. Alta cum să
cumpere o maşină de tras şi tors borangic. O verişoară venia de se ruga să-i arate cum se lucrează fotele, ilicele, că
rneşile,

Casa Tudoriţei, era şcoala fetelor din Miclăuşeni.
>

La casa lui Ştefănache Bour, în Miclăuşeni, se auzia, cam
pe la miez de noapte, un zgomot mare. Semăna a petrecere
veselă.

Lăutarii cântau de răsunau văile.
Timpul de toamnă. cu noaptea luminată de lună şi cu pomii incărcati du roade, făcea din petrecere un adevărat raiu
de fericire.
Era nunta Tudoriţei.
Profesorul ce Yenise mai an, in satul Miclăuşeni, auzise şi
văzuse multe lucruri bune la Tudoriţa,
Se puse pe capul lui Ştefănache şi al mamei sale, llenuţa
şi o căpătă de nevastd.
Nu-i trebuia nimic, decât fata cu meşteşugul ce-l avea şi
inima sa bună.
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Profesorul era un tânăr, cuminte, deştept şi de inimă. Fusese şi el prin multe pustietilţi. lnvăfase multe, căci văzuse
multe.
Ce frumoasă petrecere avea Tudorifa.
Alături de ea, jur în jur, şedeau fetele din sat, prietene
ale ei, îmbrăcate în costu-nul Tudorifei.
flăcăii, numai de dragul Tudoriţei, erau şi ei îmbrăcaţi în
pantaloni albi şi cămaşă cu fluturi,
Pentru flăcăii isteţi, această îmbrăcăminte părea şi mai
minunată.

>

Casa lui Ştefănache, era acum casă deschisă tuturor să
tenilor.
Cu venirea in casă a lui gineri-său, casa lui Bour era locul de planuri al tuturor Miclăuşenilor.
După mai multi ani de muncă, se întinsese în tot satul
portul frumos românesc.
Petele şi băeţii din şcoală, aveau cele mai frumoase costume.
Profesoara pentru costume era chiar Tudoriţa.
De multe ori auziai pe câte o mătuşă bătrână :
- Vai ! Ce frumos ni umblă îmbrăcaţi copilaşii! Dumnezeu s·o tină intru multi ani pe domnişoara Tudoriţa !
Bătrâni şi tineri, femei şi copii cu toţii ziceau :
- Dumnezeu s'o tie pe domnişoara Tudoriţa!
>
Şterănache

ajunse sfetnicul satului. Unde prindea pe câte
un nevoiaş, se punea cu gura pe el şi-l mustra :
- Măi, daţi copii la învăţătură. Nu vă trudiţi să adunaţi
averi nefolositoare pentru traiul lor. Nu uitati c:ă ascuţirea
rninţei, pentru copii, face mai mult decât toti banii şi pă
mântul ce·I strângeţi fiilor voştri. Cu fetele voastre puteţi
face cum am făcut cu Tudoriţa mea. Daţi-le râgaz să înveţe tot meşteşugul casei, să se ducă să vadă, să audă şi
să prindă toată tredba gospodăriei. Astea toate, fac să se
vorbească de fetele voastre, mai mult decât toate averile pieritoare !

T. I. Cm:iaou
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CUZf\-VODA
De câte ori fantoma pustiirii,
Pe larg de zări stă gata să răsară
Ca strai cernit şi pletele de pară,
Şi 'n lunci pluteşte imtwi răzvrătirii;
Se 'nnalţă iar, din largarile firii,
Spre tine-aceeaşi magică fanfară
Ce-atîtea mii de glasuri ţi-o cintară
ln ceasal sflnt şi mare-al înfrăţirii. „
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Străjeri iţi

stau, din vremi vijeloase,
Eroii trişti ai brazdelor mănoa.se,
Şi chipul tău deapururi infloreşte.„
vei trăi pe veci, ln lumi senine,
'n fiecare primăvară creşte
Cu holda 'n văi, iubirea lor de tine.

Şi

Că

„NZJ SJ\P/\ CiRO/\P/\ /\LTZJIJ\„.f"
POVESTE

m u
A fost odată, ca niciodată, că de n'ar fi fost, nu s'ar povesti.
Au fost odată îotr'un sat, doi fraţi. Al mai mare trăia înlesnit, că n'avea copii, dar era un om hain rău la inima
tui.
Ăl mic, o înnoda greu de tol-sărmannl; că-i dedese Dumnezeu o spuză de copii. Ajunsese aşa de sărac, că deabia
se mai ţineau trenţele pe el.
Cu toate astea, în casa lui nu era aşa întunecime ca într'a
frate-său, că se îndurase Sfântuleţu' şi-l dăruise c'o ioim!„„
mai bună ca o jimblă caldă I
Pământ de zestre -ce-i drept- stăpânia mai mult ăl
mic; căci tatăl lor, cănd era gata să 'nchidă ochii de veci,
cică i-ar fi chemat la pat şi le-ar fi zis :
- Dragii tatei, după moartea mea să 'mpărţiţi pământu'
intre voi, dar nu frăţeşte, adică părţi drepte; ci, eu -cu
mintea mea cea bătrână- găsesc de cuviinţă, ca tu să iei
mai puţin ca frate-tău, că tu n'ai copii. El are o şugd :masa împresurată numai de guri flămânde.
Aşa făcură fraţii, însă deatunci, ălui mare i se 'nfipse un
cuiu în inimă. Ori de câte ori întalnia pe trate-său, odată se
https://biblioteca-digitala.ro
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invineţia la fa\â, iar ochii se făceau vii şi focoşi -ca doi
c De ce el
cărbuni aprinşi, cari scinteiau de ură şi mânie. să stăpânească mai mult decât mine?,, Asta era buba lui.
De-aci-goană şi prigoană!
- Dă-l, mă prostule, în judecată- ii îndemnau gurile
rele; că la bine, puţini te îndeamnă, iar la rele „ câ(i vrei
cSă vezi, că o să câştigi ; că tu eşti trecut cu pământu' pă

rintesc în rolul cprecipturuluh-nu el 1,
Bătură drumurile judecăţii, până le batogiră ca 'n palmă.
Rupseră Ia opinci şi cheltuiră cu avocaţii toată agonisita.
De surda : dreptatea nu mai ieşi deasupra, cca untul de
lemn ... > cum e vorba aia !
Odată veni sorocul să plece iar Ia o cînfătoşare,, !şi luară
merinde în traistă pentru câteva zile şi porniră împreună po
jos; că p'atunci nu erau trenuri ca acu, iar tribunalul era
departe, mama focului -·ţoşti întregi !- că nu erau aşa
dese ca acum. Şi p'atunci nu ieşise dracu' pe pământ I Nu
vezi? A început oamenii să sboare pe sus ca răsărite, că
pe jos s'au săturat, trecând ca un vifor turbat în cmoftomobilele> alea I
Şi -cum spuneam-- la întoarcere, după vr'o două zile de
drum, ajung într'o padure mare, mare, cu copaci bătrâni.
Se aşează la o umbră deasă şi încep a cotrobăi priB
traiste după merinde, căci cum erau rupti de osteneală şi
atât de hupiţi de foame, că li se lipiseră matele de spate.
Al mare, începu să care la gură, ca de frica mor(ii. El mal
avea merinde, că luase mai multe d'acas'.
Al mic, însă, nu mai găsi în traistă de cât o cojiţă de
turtă, uscată ca o aşchie, cu care, mai râu îşi întărâtă foamea în loc să şi-o potolească.
li scăpărau măselile; iar înaintea ochilor i se făcea întuneric besnă, ca în puterea unei nopfi noroase-aşa ii era
de foame I
Fratele hain, când mânca, îşi sugea buzele şi plescăia
într'adins din buze, să facă necaz, --mărind pofta- lui frate-său ăl mic, care făcuse czâmbre> uitându-se cu jind la
îmbucătura altuia.
- FA-ti pomană şi dă-mi şi mie, măi neoe, să 'mbuc de
câteva ori: că de foaml! ce mi-e, mi s'au muiat şi îngreuiat
picioarele ca pi umbu'. Şi teamă mi-e, mi-or împârti oas«:le,
lupii şi corbii, p'aici prin pustietatea asta.
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- lti dau neieă, de ce să au-ţi dau? Dar numai dacă ţi-i
scoate un ochiu.
- Cum să-mi scot eu ochiul, măi nene? De ce mai sunt
eu bun fărA ochi ?
Al mare: -Nu şi nu ! Scoate-ţi ochiul; altfel nu-ti dau I.
Se perpelia fratele ăl mic de foame -sArAcul !- şi se
sbatia.„ ca un şarpe, când l-ai isbit cu mAciuca 'n cap.
Dacă vAzu el şi văzu, că nu-i chip a se lipi de frate-său
zise : -Dacă mi-oiu scoate oc·hiul, nu mor. Rămân doar
chior: dar slut aşa .. , barem trăiesc I N'am ce face, trebue să
potolesc pustia asta de gură„. !
lşi scoase ochiul si mimai după aceea primi d'ale gurii.
Ce să-i mai intihnească, lnsă, lui mâncarea ? Că <'Urgea
sângele şiroaie, de-i roşia şi dumicatul, când ii băga 'n gură.
lşi luară traistele şi plecară.
Până seara orbăcăiră pe rotecuţele pădurii şi din ea nu
mai ieşiră. Bine, că şi pădurea era mare; dar alta era pricina : chiorul oblojit la ochi, se finea după frate-său, care
în loc de a ieşi la lumină, cotigia tot rasna p'alte cărâri. li
apucă noaptea tot in pădure.
Când imnzurgia, şezură JOS să cineze, că de mult umblet,
flămânziseră iarăş. Fratele ăl câinos la inimă s'apucă de
mâncat, şi mai cu poftă ca la prânz.
- Mai împrumută-mi măi nene şi mie ceva merinde -zise
ăl mic--- că ţi 11:: dau acasă îndoit.
- Poti să mi le dai şi însutit. Dacă fi-e foame şi vrei s4
mânânci, scoate-ţi şi ochiu' allalt şi-fi dau să bagi in tine,
pân' ăi crăpâ.
-·- Bine măi nene, chior mă v.!izuşi ; acu vrei să mă vezi
şi orb, căpătând la drumu'-ăl mare? Nu ţi-e milă -dacă nu
de mine- măcar de rrila aia de copii, cari-mi nlmân muri;_
tori de foame I? Un câine, n'ar face fapta asta I
Şi se rugă, şi se văicără, de-i plângeau de milă, până şL
arborii păd•Jrii.
Degeaba-i inima lui frate-său rămase tot stei de piatră I
ln cele din urma, cdnd foamea începu să rânjească fioros,
colfii la el, işi zise:
c Hău o fi orb! Oar tot nu e ca mort I>
Iar eu zic aşa : N'o Fi nimic mid iu~rozitor pe lumea asta,
decât să te vezi la pieişre, a muri de foame 11
- Bine nene, zise chiorul, fie şi cum zici tu I Dar gândeş-
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că Dumnezeu, vede şi o răsplăti vr'odată pe fiecare
inima lui.
- Ehe, pân' la Dumnezeu-.„· te omoară sfinlii.
- Atunci dar, scuate-mi tu ochiu-ăstălalt, că eu nu mai
am c•iraj I.
Nu isprăvise bine vorb:i, când câinele de frate-său se scotoci de grab4 în chimir, şi cu briceagul, scoase ochiul fratelui său, cum ai scoate dumneta sâmburile dintr'o ghioacă
de nucă.
Chiu! Vai! Ce era să mai facă? Rămase orb-buştean!
Când să plece, orbul se rugă cu cerul şi cu p4mântul,
să-l ducă şi pe el de mână pănă acasă.
-- Ba aia e vorbl'l, neică I Nu m'oiu fi băgat la tine, argat cu simbrie.
- Du-mă dacă nu, până 111 cutare fântână şi lasă-mă acolo, că vine lume să ia apă, şi s'o indura vr'unul să mă
ducă de mană până la căsuta mea.
- Bine, atâta lucru fi-oiu face.
li luă de mână şi-l duse la fântână. Acolea alături era un
bdntdu 1 • Pe orb, în loc să-l lase pe mal, lângă fântână,
îl duse pe malul bântălui, şi-l lasă, acolea crezând că orbul
o face cumva şi-o scăpa in baltă să se 'nnece.
Norocul lui cu nişte blagoslovite de broaşte, cari iucepură a ocăcăi de mama focului, puse par'că înadins ele cineva --·puterea lui Dumnezeu,- să-i dea de veste, pecurn că
acolea e baltă, să se păzească. Alt-fel, cine ştie? poate că
în nămolul depe fundul bălţii i-ar fi putrezit oasele.
Se urcă şi el intr'un copac, cu gând ~ă rnâie acolo, peste
noapte.
Pe la miezul nopţii, aude orbul un trosnet de biciu, de
hAui pădurea.
Pe urmă auziră fel de fel de scânceli şi cherţdne.'i.
Ce era?
Bântăul Asta era cuibul dracilor, iar cu biciul trosnia Sarsailă, tartorul lor, când ii chema la socoteală - să vadâ ce
isprăvi au făcut peste zi şi sâ le dea de lucru pentru ziua

te-te,
după

următoare.

Eu am făcut.„ cutare lucru.
- Eu am făcut. •. c11tare lucru.
-- Eu am fost la imparatu' de am veghiat ca nucumva
1 Baltă

lldâncli, uil.moloas!I. pc f nd.
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să se vindece fie-sa de jdlili.'e alea. pe rari le are de nouă
ani!
- Eu um stat de capu' ălor doi irati cari sunt în judecată, ca nu cumva să se împece. Ceva mai mult: aşa de
rău i-am învrăjbit, că fratele ăl mare a scos ochii ălui mic,
lăsându-l orb.
- Bravo, băiete I ~ă trăieşti I Tu ai făcut treabă pe ziua
de azi.
Apoi, urmându-şi vorba, adaose cam în sine, însă nu tocmai încet, aşa că auzi şi orbul de· sus din copac. :
- Ce lesne s'ar lecui orbul, dacă s'ar spăla pe ochi, cu
apă d'asta. Macar şi fata împăratului: ar fi destul să ude
bubele tot cu apă de asta, îndată i-ar peri!
- Eu am fost în cutare loc, de am făcut... aşa şi pe
dincolo ...
Şi aşa fiecare drac spuse năsbâtiile ce făcuse în ziua aia.
Mă rog: draci goi! Şi ştiţi dvoastră: c Dracul nu face cruci şi
biserici, ci întinde ni.lmai curse şi piedici 1> Pe urmă se potoliră şi încornoraţii, căci plecară fiecare pe la culclişurile lor.
Orbu' nostru nu mai putell de bucurie, că-şi aflase leacul,
Ce somn era să se rnai lipesca de el ? I
Hei, 1ocmai târziu, când începu să simtă dogoare 'n spate,
întelese şi el că l.lcea dogoare nu poate veni de cât de la
soare, !)i că prin urmare trebue să fie ziuă.
Se dete jos, şi„. pâş I pâş I dibui binişor până ajunse în
marginea bântăului. Se aplecă, luă apă 'n pumni, Şi când
dete cu ea pe ochi... ce sâ vedeti Dumnevoastră? !
Minunea minunilor: odată ii veniră î'ederile la loc.
Veni la fânlână, îngenunchie la pământ şi făcu câteva
mătănii, în semn de multumire lui Dumnezeu, că-i fljutase
să-şi capete vederile. Pe urmă belu un căuş de apă din fântână.

Când era gata să plece, zări o tigvă pe mal, uitată de
cineva. •Mă miram în ce să ieau eu apă!>. O umplu cu apă
din balta dracilor, şi porni drept spre curţile împărăteşti
Când ajunse la poarta palatului, începu a striga :
c Eu sunt doftor iscusit,
cOrice boa\' am lecuit 1>
L-aude

împăratul.
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- Ia lă-te 'neoa doftore, sa-ti vaz şi eu iscusinfil 1
Uite am şi eu o fată bolnavă.
De nouă ani, ea din pat nu s'a mai sculat. Şi toată pricina sunt nişte afurisile de bube. Când ai crede c'o să se vindece, aci pe loc încătălează şi si;: face racilei. şi mai mare.
Ce zici? Te bagi s'o lecui ?
- Mă bag, luminate împărate-de ce să nu mă bag !
Las-o pe mâna mea, şi cu rămăşag: dacă te-oiu şăgui,
să-mi tai capul.
Pe urma, împăratul îşi văzu de treburile lui.
Doftorul, spălă bubf'le Fetii cu apă din tigvă, şi, cât ai
scăpăra din amnar ... fata Fu in picioare şi inct:pu să cânte
şi joace prin casă şi prin curte.
Pe urmă doflorul merse la 'mpărat.
- E, dohore, Fc1cuşi ceva ?
- Făcui, luminate împărate! Ia vin de te uită pe fereastră, şi spune-mi ce vezi prin curte?
Când căscă imp;lratul ochii, apro11pe să 'nnebunească de
bucurie ...
Fata era prin curte; alerga ca o căprioară . Şi era albă
şi fragedă, ca un crin înflorit. .. Şi mar.: d:-d~ măritat, ce
mai încoace şi 'colo?!. ..
-- Norocul tău doftore; că iată ce rânduială am pus eu
la cale fetii mele :
- Ciue o lecui-o, s'o iea de soţie şi jumătate din împă
rătie.

Şi eu sunt un om asa; mi-a ieşit o vorbă din gură, nu
mi-o calc .... de s'ur scufunda pământul sub picioarele 111ele
şi m'ar inghifi.
Ia-ti dar fata, că a ta e. Şi pe urmă, hai să-ţi măsor şi
dreptul de moşie.
- Hei, mărite împărate ... "mă lovişi în putina cu oui\ 11 .„r
Nu ştiu ; vrei să glumeşti? Or să râzi de mine! Insurătoare
îmi trebue mie acum!
Eu, d'acu 'ocolo -vorba'aia; .cMi-am trăit traiu', mi-am
mâncat mălaiu .. >! Dar, de.... dacă nu ţi-ar fi cu supărare,
altceva să facem noi; hai să ne cuscrim I Că eu suut însurat şi am o mândete de flăcău ... să-l bei într'un pahar de
apă!.

- E, vezi, asa t' şi mai nemerit!
Uite ce să hei cu:5cre, c'asa o să ne zicem de-acu 'acolo:
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Eu o să pun 8 cai la trăsură. Să-ţi dau şi un surugiu
vrenic, cu biciul, ca un şarpe de foc; să te ducă până acasă 'n râpi I
Să iei pe gineri-mPu şi pe cuscra şi pe urmA să veniţi
încoa, să facem o nuntă ... să se ducă pomina !
Şi, ca să nu pleci de la noi, cu mâinele goale, o să-ţi
pornesc chiar acum : cirezi de vite, turme de oi, herghelii
de cai şi o dăsagă pli11ă de galbeni.
Când intră în sat, ră;turnat în rădvan şi începu surugiul să
pocniască din biciu, credeai că-i neaoş Domn, iar nu un biet
om - ăl pe care-l orbise frate-său in pădure.
Când opreşte la poartă, tot satul se strânsese ciopor par'c'ar fi văzut cine ştie ce comedie - şi toţi se minunau
de procopseala care-l pălise.
Pe frate-său ăl mllre îl mai muşcă un şarpe de inimă. li
luă de mână, îl duse în casa lui (ii găsise dragostea de frate-sau); apoi începu a-l şutuli şi a-1 descoase cum de i-a venit v1;deri, dar mai ales, de unde chilipirul ăsta pe ca pul
lui ?
- Hei măi nene! Multe am pălit eu de la tine ! Altul
- în )ucul meu -- nu s'ar 011-Ji uita la tine, ca la un câne
mort I Eu însă, sunt aşa de larg la inima mea, că le uit pe
toate şi te iert. Ba îţi spui şi de •rânduiala norocului meu.
Şi începu să-i spună pe şart. uite asa ... aşa ... toată întâmplarea cu dracii din bântău şi cu împăratul.
Fratele ăl mic, iertase pe ăl mare, cu inirna neagră; dar
pe semne că Milostivul din cer nu vrea să-l ierte pentru atâtea nelegiuiri câte săvârşise.
Cum insenl, îşi zise : Mă duc şi eu să mă procopsesc. Eu
am noroc şi mai mare decât frat~-meu ; şi te pomeneşti că
m'oi îmbogăţi mai dihai decât el.
Şi aşa de iute porni spre balta dracilor, că eu socotesc
că nu l-ai fi putut ajunge nici c'un telegar d'ăi buni.
Dacă ajunge la bântău, face şi el c11 frate-său:. se urcă
intr'un copac.
Pe la miezul nopţii, aude şi el chiote şi vaete; apoi trosnetul de biciu al lui Sarsailă, care-şi chema argaţii, să vad4
ce isprăvi au făcut pe ziua ce trecuse,
- Eu n'am mai făcut nimic azi, pentrucă orbul meu şi-a
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dpătat vederi;
ăl cu care era

pe urmă a mers de s'a împăcat cu frate-său
in vrajb4.
- Şi eu tot asa : am feştelit-o de tot pe ziu~ de azi: fata
imp.llratului şi-a spalat bubele cu nişte apă adusă d'un doftor şi aci pe loc s'a tămăduit de ele.
Odată turbă de manie Sarsailă. lncruntă din sprincene,
scrâsni din dinti şi când trosni din biciu, clocoti valea mai
straşnic ca de bubuitura unui tun .. iar dracii inlrară in pă
mânt de frică.
Cin~ a fost pe-aci de a auzit ce am zis eu ? Căutaţi-l şi
.acu să mi-l scoateti din pământ, din iarbă verde! Altfel, la
toti vă fac o scăldătoare de aghiazma I
lncepură dracii a scotoci. Caută'n dreapta, căută'n stânga
rână-I cchit'şte un drac sus în tufan.
- Uite cine cne-a făcut toporu' I> Pe el băieti I
Alt drac S1\ şi ngată pe copac ca o pisică şi cât ai clipi
-fu sus la ci.
li luă in cârcă şi când ii dete jos, murise pe jumătate.
Pe urmtl ... unde mi-ţi începură dracii, măi nenişorule să-l
târnu ie, să-l sgârie pe ochi, sa-I întind.li ca pe-o opincă scurta şi să-i cărăba.nească toţi la pumni în spate şi după ceafă l
Lasă-i pe draci, că ştiu ei cum să-şi râdă de oml iar când
ii slăbirii împelitaţii, ce crezi ca se mai alese de el? Era
mort de-11binelea I
Pe urmă ii luă Sarsailă d'un picior şi„. buştubuc cu el
fo bântâu să-l sa ture de bogătie I
>

Fratele ăl blajin la inimă îşi luă
porniră la ccuscru' împaratu'>
Când văzu fata aşa mândreţe de
odată se'mbujoră

mătuşa şi
flăcău

pe ginerica

voinic

şi

şi

frumos,

fată.
zise împăratul, îţi
de bărbat?

111

- E, fata talii,
place băiatul ăsta pe
care ţi-l dăm noi
- De tată - zise mireasa ruşinoasă ca toate miresele
dacă vă place dumnevoastră, îmi place şi mie.
- Dumnezeu să vă binecuvinteze, fiii talii !
Ş:i s'aşezară p'o petrecere, măi nene, de a mers
vestea
peste nouă mări şi nouă ţări. Nouă zile lanţ a ţinut nunta
cu cheful ei.
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Am fost şi eu la nunta asta : mestecam prin oale şi mai
pt:neam câte-un g4van de sare. Când fo la mâncare, sarmaIde sărate potroac4. li sare ţandăra împăratului ; lu4 o sarma şi svârrr... cu ea după mine. Noroc că nu m'a lovit.
A nemerit pe ciobanul cur(ii, un mocofan de la munte,
drept sub bârbie şi i s'a lipit sarmaua ele gât.
Şi cică din ăla s'ar fi trăgând şi până'n ziua de azi guşatii de la munte !
Şi
Să

'nc4lecai p'un fund de tobă,
nu credeţi că ce v'arn spus e vorbă;
Vorba v'oiu spune-o altă dată,
Că asta fu ... minciună încornorată I

Auzită

de la

vărul

Ooleştii-Badei,

Andrei
Muscel.

Bădulea.

O. Mihalache

FREDERIC MISTRAL
Frederic Mistral, al cărui portret, locuintă şi aulograi 1 le
dăm în reproducerile următoare e unul din cei mai mari poeţi
ai lumei. Doar un Homer şi un Virgil ii stau alături.
Mistral s'a născut la 8 Septembrie st. n. 1830 la Maillane
comună în mijlocul câmpiei ele Caieou, din Proven~e.
ln această localitate din sudul Franţei, atât limba ci\t şi
datinele, au ceva asemănâtor cu ale noastre. Ceia ce'nseamnă că au păstrat mai bine elementul latin. Fiindcă vorbirăm
de asemănarea datinelor, putem spune că la naşterea lui
Mistral naşa sa şi rudele-I intămpinllră cu dond oua, pdine
şi drob de sare, menindu-l : cPuişorule, sd fii plin ca ou4 bun
cn pdinea, cumpdtat ca sarea> urări de care n'a r4mas străin
genialul poet.
Crescându-l înfăşat - după obiceiul local - mama sa ii
duse la vârsta de 6 luni în biserica st. Iosef din sat, unde-i
aşteptau rudele. Aici ii desfăşa, ii puse să facă cei dintâi paşi
în timp ce naşa-i cânta : cAvena, avena/> (Vino, vino).
Sub cerul etern albastru, în mijlocul câmpiilor sc4p4rând
t Autograful îl avem dintr'o scrisoare
nostru. G. Tutoveanu.

adresată

de Mistral, prietenului
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de soare, prin livezile de duzi, de maslini, prin crângurile
de rodii şi de portocali ninşi de floare îşi petrecu anii co-

pilăriei
şi

Frede ric Mistral în ac~a libertate binecuvântată ca
nemuritorul Ion Creangă al nostru .
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Când era de cinci ani se duse cu părintii la bunica sa,
unJe se adunaseră mai multe rude cu copiii, unii mai mici,

alţii de aceiaşi vârstă
văţături mai înalte

cu dânsul, însă asa de îndopaţi cu înde cât puterile lor, încât fiecare putu
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recita pasage întregi
alte opere clasice.
\"enind şi rândul lui
vătat nimic pân' acum,
mult se simtirA umiliţi,
5 ani, n'a invătat încă

din Phedrc: (Racine) precum

şi

din

Mitral, mama sa spuse că nu l·a înMare le fu mirarea bătrânilor şi
că nepotul lor, coşcogea băetan de
nimic.

tf..../_,0._
'l ~

„~

c.-..----

~,

.......

„ ....(,_

Autograful lui Mistral
- Cum se poate, Delaidă, să nu te ocupi de fiu·tău să
invete si el ceva până la vârsta asta ? zise bunicul.
- Ba ştie şi el ceva, răspunse mama. Spune f ederigo !
şi copilul genial începu :
Cine a murit ?
Porcul.
Cine I plânge ?
Regele maur.
Cine-l râde ?
Potârnichia„.
Dar în sfârşit această ruşine trecu şi c Delaida> urmă să-şi
crească fiul în dumnezeiasca libertate pănă la vârsta ~ 8
ani, când ii dădu la şcoală.
Nu trecu multă vreme şi elevul plictisindu-se de carte şi
de disciplină pe deoparte, iar pe dealta având pilda altor colegi bine apreciafi în cercul ştrengarilor, porni într'o zi de

https://biblioteca-digitala.ro

„Ion Crca11gli 11 pc 1912
177
---------------·---·------··------vară laolaltă cu alţi tovarăşi prin tufişuri pe câmpii şi nu
se întoarse ac.asă pănă noaptea târzill, când îl răzbi foamea.
Dorul acesta de hoinărit îl mai cuprinse şi altA dată, numai că' ntr'un rând ii prinse pe coclauri tatăl său, care hlră
multă vorbâ, îi făgădui o mamă de batae.
Până la 'ndl!plinirca acestei fâgădueli nu tocmai îmbucurătoare. frederic, seara hă misit de foame, intră într' o curte unde
văzu lângă un bordei o babii urilă şi foarte murdară făcând
mâncare. Se oferi să-i ajute la treburi numai să-i dea ceva
de 'mbucat. Bătrâna 'I întrebă de unde vine şi după ce află
adevărul nu tocmai lăudabil, se puseră la treabă.
Când veni timpul sâ şi mânânce, baba zise :
-- E, dragul meu, dintre noi va mânca numai acela, care
va să.ri pragul portei mai repede şi se va int0arce pe prispa casei cel d'intăi.
Bucuros copilul începu a sări pragul portei; iasma nici
nu se clintise şi când văzu copilul afară din curte, se repezi, puse zăvorul la poartă şi-i zise cu batjocură:
- Aşa păţesc slrengarii, ce fug de şcoală şi de casa pă
rinteascâ. lnvată-te minte! Câtă durere şi câtă ruşine 'n inima copilului. hi luă însă inima 'n dinţi şi cu to3te că era
noapte-târziu, luă drumul spre casă prin mijlocul drumurilor
pustii, hotărî! de a nu mai umbla haimanaua.
După această ispravă Mistral fu pus intern la o şcoală nu
departe de casă. Aci fu elev sârguitor ajungând sâ oblina
chiar şi premiul cexcellence•. Totuşi nostalgia câmpiilor şi
dealurilor din jurul comunei Ma:llanne îl urmăriau.
Lia intr'o zi aduci'\ndu-şi aminte obiceiul copilăriei şi plictisindu-l viata 'nchisă din institutul Mtllet {Avigr:on), găsi cu
·
cale să fugă iarăşi acasă.
Ca să piardă acest obicei, părin1ii 'l dădură în institutul
• Oupuy .„ din ace laş oraş. Mistral care deja scria versuri în
dialectul •provani;:al>, legă 'n acest institut o strânsă priet.-!nie cu profesorul silu Joseph Roumanille, poet provancal.
care 'I aprecie mult. Tot aci se 'mprieteni cu şcolarul Anselme Mathieu, inferior in studii dar foarte înaintat în cartu
de a iubi• pe care o traducea 'n plimbări amoroase 'n farmecul !unei pe platforma de uscat rufe pe acoperişul c?.sei
cu fdta coietarului din apropiere.
In 1847 Frederic Mistrii.I depuse examenul de bacalaureat
la Nimes.

https://biblioteca-digitala.ro

f 78

Calendarul Revistei

ln anul 1848 ţine hangul revuluţionarilor încingând centura roşie şi jucând <la Carmagnole'. ceiace'i atrase dojeneli
din partea tatălui său.
C11 toate frigurile amorului cari începuseră a-1 bântui, fu
trimis de părinti la Aix să studieze dreptul, în 11ceastă perioadă a vietei, când întelegea aşa de b;ne, că: •amorul este
r.c/arul şi legănarea intregei noastre jiirzţ!', sufletul inamorat jiilld
•asemenea ullei pasâri, rare fuge, chmu111d11-/ tot11{i după sine)

(Mistral).
Pe la 18~ I deja licPnjiat în drept, în sufletu-i se lăm11ria
geniala epopee 'n versuri •Mireio•
~alură de luptător olrs, care nu ;:oale lăsa nimic terfelit
pe nedrept organizează 'n 1852, August 20, o festivitate în
sala cea mare a arhiepiscopiei din Arles sub prezid1·nfia poetului provancal !J'Astmm.
La arei:lstil scrl.Jare s'au recitat şi s'au cântat bucăţi C:in
li:eratura provan.yală, s'a discutat asupra frumusetei dialectului ncest<1, iar congresiştii s';w legat in societate care să
ducă neinfriintă lupt11 pentru respjndirea acestui dialect.
Tot în Arles la 1853 August 21, are loc altă lidunare
•Festivd/11[ tmveril:Jr», la care a asistat şi Emile Zolla. pe atunci în vârstă de 16 ani şi elev în liceul din :outlitate.
ln 1854 Mai 21, aceşti c truveri• se ac.lună la Avi/:{llOll în
rnstelul Tont-~11gugne ln mul(imea de fată erau: Mistral,
Roumanill~, Aubanel, Paul Giera (Glaup), Brunet, Anselme J\1athieu. Ei dădură n urnele adunării ; <Sorietatea felibrilor, ---felibrige--(cuvânt luat dintr'o legendă respândită 'n Maillanne)
iar felibrii se hotăriră să ducă lupta mai departe.
In 1855 apăru •l'Almanarlz Prove11ţal•, toate publicaţiu
nile căruia cuprindeau teme vesele, nota distinctivă a proven.yalilor.
Bucâtile erau iscălite cu pseudenime ca: le .felibredesjardins (loseph Roumanille), Le jeltbre de la Orenad! (Aubanel),
Le felibre Enjoue (l'aul Giera, Glaup). le felibre de Mos (Mistral) le felibre de lle/le-Viste (tot Mistral), le felibre de baisers (Anselme Mathieu, cel cu amorul pe acoperişul casei Ia
Avignon) le fetebre des Melons (de Cnvaillon), la felibresse
du Caulon (fiica lui Cavaillon).
Acest alrnanach tras la 'nceput în 500 de exemplare, ajunse repede la I OOO tiraj cuµrinzand basme, l<'gende. ghicitori, strigări, păcăleli. etc. L'ublicaţiunea trăeşti şi azi, e un
fel de revi&ta <Ion Creangă> a noastră.
https://biblioteca-digitala.ro

„Jon
Dar

ceiace

Creangă"

hotărăşte,

pc 1911!

nemurirea lui .Mistral

179
şi 'naltă

sus

cercul felibn1or este 11paritia -in 1852-- a epopeiei in ver-

suri c i\\ireio, scrisă 'n dialectul proven~al.
Aici Mistral invâlueşte 'n aer de legendA, parte : o 'ntâmplare din viata sa, parte un produs al imaginaţiei sal<:". Fantezia naivd Cil care autorul brodeazd acest poem, curdţia moravurilor, ce se oglindesc ill aceastd scriere precum şi suavJfatea,
ce se degaj(!zd dintr'itzsa, laolaltd Cil forţci vec1izic tinerei limbi
de miazăzi, au făcut pe scriiloni geniali ca Lamartine sd-l CClmpare pe Mistral n1111wi ca Homer.
Poemul <Mireio» este scris in douăsprezece cânturi: Un
bătrân împletitor de coşuri, tata Ambrozie şi fiul său Vin·
cent -un voinic oachl!ş intre 15-1 o ani- cerură ospitalitJte, pe un amurg ve:;titor de furtună, la Ramon, stăpânul
fermei (mas) c Falabrego~ (Le mas des micocoules in dialectul de nord) Mireio, fiica lui Ramon, o copilA de 15 ani,
frumoasă cum nu mai era alta pe lurr.e, ii întâmpină
cu
bunâvoinţă.

Seara, după ce to!i luciră ml!sa, argaţii lui Ramon se tin
de Ambrozie să le cânte. Acesta cântă o luptd navald, ca
unul ce fusese 'n tinereţe marinar. Mireio pune pe Villcent
să-i spună povestea acestei lupte. Cu ciit fh'lcăul povestea,
Mireio tot tot mai mult se indrilgia de dânsul.
Cântul li : Plecând intr'o zi Mireio culegea frunze de dud
pentru viermii de mătase, Vincent trecu pe acolo. fata'I
chiamă, băiatul. agăţându-se de crengile, pe care i le pleacA
Mireio, se urcA în copac şi 'i ajută la cules.
Copila 'şi 'ntrt:abă tovarăşul de familiei. H~\iatul \'Orbind de
frumuseţea surorei sale Venseneta îşi revarsă mai mult admiraţia pentru frumuseţea scânteietoare a fetei lui Ramon. Mireio fermecată de cele ce aude, îşi perde cumpătul, craca se
rupe, şi cad amdndoi, Sub copac copila 'şi mărturiseşte dragostea lui Vincent. 111 timpul acesta aude glasul mamei sale,
care o strigă. Mare fu zăpăceala inamoratilor.
Cântul III. La ferme se adunA mai multe fete pentru a
Jesprinde gogoşile vermilor de mătase de pe ramuri. Tavl'ne,
vrăjitoarea din Baux. iea si dânsa parte la 'nddetnicirea aceasta, povătuind copilele să nu deoache vermii.
Copilele lucrând, spun po\·eşti, rânlă, !<te glume, planuri
pentru viitor, etl". Una dintr'insele, Norade, dă 'n vileag dragostea Mireiei şi a lui Vincent. Celelalte fete asemenea fac
glume pe socoteala celor doi înamoraţi. Tavene le opreşte.
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Cântul IV: Trei tineri cer mâna Mireiei: păstorul Atari,
Veran păzitorul de cai, Ourrias îmblânzitorul de tauri: Veran
e bine primit de Ramon: Mircio ii refuză. Ourrias întâlnind
pe Mireio la fântână, ii iace propuneri şi e refuzat.
Cântul V: Ourrias st: 'ntoarce acasă furios. Mireio şi Vincent urmează n se vedea şi a-şi destănui dragostea. Ourrias
5i Vincent se 'ntâlnesc, îşi în\eleg ura. lmblânzitorul de tauri
îl loveşte pe Vincent c'o furcă 'n piept, apoi fuge calare.
Cântul VI: ln revârsatul zorilor, trei porcari găsesc pe
Vincent scăldat în sânge pe câmpia de la Crau. Dânşii 'I
iau pe braţe şi-l duc la ferma di Falabre.i:ro (au mas des
Micocouls).
Mireio 'i cuprinsă de o durere nebună, văzându-l astfel,
totuşi urmează pe Vincent, care purtat pe bratele a patru
argati, e dus la peştera vrăjitoarei Tavene.
Rămânând fata cu Vincent în peşteră, baba le încinge
fruntea cu burueni mirositoare, se 'ncinge şi ea astfel, invoacă spiritile negre şi'şi fnce datoria pe dea'ntregul, liniş
tind durerile lui Vincent, care prinde putere.
Cântul VII: Vincent şi tatl\I să11 Ambrozie şed în faţa colibilor înipletind un coş.
Departe Ronul mişcat de vânt, ridică valuri mari, în timp
ce'n faţa colibei apa 'nconjurată de răchite ca 11n ful ard albastru nu'şi increţia macar unda Doar ici-colo vidrele turburau cristalul azuriu căutând peşti de argint.
Vincent la olaltă cu sora sa Vinceneta, roagă pe tatăl lor
să se ducă la Ramon să cel!ră 'n căsătorie pe Mireio.
ln zadar, toate calităţile băiatului, toate laudele părinte
lui, mărturisirile de dragoste ale Mireiei: părintii acestia se
înfurie şi refuză cu 'ndărătnicie. Noaptea târziu Mireio se
'mbracă pe furiş, cu ghetele 'n mână coboară scările de lemn,
se duce la cmormiJrztai sfintelor Marii de Provcnte•, se roage
sfinţii ca să 'nduplece pe tatăl său.
Pe când străbătea câmpia de la Crau, se 'ntâlni c'un pă
sitor al tatâlui său.
La 'ntoarcere vede pe Andreloun strângătorul de melci : îl
roagă s'o 'ntovărăşască a trece Ronul spre casă. Băiatul - îi
propune să doarmă noaptea la ei acasă, iar in revărsatnl
zorilor tatăl său, care-i pescar, va trece-o pe malul celalt
al Ronului. Mireio convine.
Cântul IX : Ramon şi femeia sa -Jeana Marie- bagă de
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seamă, că Mireio lipseşte. Strânge în curte pe toti muncitorii
fermei şi-i întreabă dacă n'au zl\rit fata. Singur Antelme, cnpul păstorilor dă informatii bune, spunând cum a văzut-o pe
Mireio ducându-se la biserica cMormdntul sfintelor Marii•.
Jeanne-Marie începe a ocărî, apoi toată famiiia porneşte să
caute copila.
Cântul X. Mireio in revărsatul zorilor trece l{onul r.u barca lui Andreloun, apoi străbate necuprinsa câmpie nisipoasă
de la Crau pe un soare arzător de Iunie când se llfla pe
fArmul eleşteului Vaccares. Capul începu s'o doară. Are halucinatii. lnaintea sa vede marea limpede în mijlocul căreia
se 'naltă catedrala <Sfintele Marii>. Copila cade jos în nes:mfire; tântarii se strâng în juru-i, o ciupesc de cap. de obraji
brizele cari vin dinspre mare îi rAcoria fata cu aerul jila,·.
Ea ~e trezeşte, încearcă a merge, durerile de cap sporesc, se
clatină.

Ţinându·se de buruenile plajei, isbuteşte să ajunga la catedrah1, unde îngenunche şi perdută 'n extaz şopteşte: •O, sfintelor .Marii, care puteţi St·himba lacrămile 'n flori, asculta·
ti mi durere:a !.„,
lşi mărturiseşte dragostea pentru frumosul Vincent. Cu bratele 'n aer, capul pe spate, buzele-i încremenite, chipul i se
transfigurează. Par'că pluteşte în aurora care 'ncinge cu aur
frunţile plopilor albi. I se pare, că trei femei de o frumuseţe dumnezeiască coboară din cer pe o cărare pr~sărată cu
stele mărunte. Zâmbind, şoptesc copilei: c Linişteşte te, dră
cgufă Mireio, noi suntem cele trei Marii, potolitoarele mărei...
•Vrei copilă, fAră minte, sA bei din fAntâna amorului curat?
cCea mai limpede undă pe care vei bea-o îfi amărâşte gura.
•Zadarnic alegi din coşuleţ florile de portocali cu miros atât
cde dulce ; cu vremea se vor face amare ca fierea.„ Fericiţi
c ace::ia care sufere în viată, care plâng de jalea a Ilor a, feri« citi cei care scot haina de pe dânşii, aruncând-o pe cei
«goi. .. Ceia ce n'ar trebui să uitaţi voi muritorii, este cu;:vântul superb: <Moartea e viaţă I» Cei sărmani, buni, blânzi
cvor fi fericiţi. Pe un vânt uşor aceştia vor porni liniştiti spre
c cer şi al bi ca florile de crin vor părăsi I umea 'n care srin.
•fii sunt vecinic ucişi cu pietre. O Mireio ! De pe măreţele
•culmi ale empireului, cât dr. suferind pare universul vostru,
'cât de nebune şi mizere ţi-ar părea injlăctirdrile voastre penctt11 materie şi teama voastră dt mormdnt ! O, nefericito, ai
ccere moartea şi iertarea I>
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Cântul XI. Sfintele Marii ca să încurajeze pe Mireio, po·
vestesc cum după moartea lui Crist, împreună cu alfi discipoli rămânând în voia mărei, abordară în Provence şi conve1 tiră locuitorii acestui ţinut.
Cântul XII. ln aer se aude un cor, un amestec de note, umbrele aştern melancolia: sfintele Marii se înaltă ca un nour
auriu; de-asupra catedralei planează ecoul unui cânt religios îndepărtat. Mireo par'că doarme, par'că visează: razele
soarelui îi încununează fruntea cu o ne mai văzută frumuseţe.

Părinţii

sosesc, îşi spală mânile cu aiasmă. se 'nchină şi
în biserici!. Mireio-i recunoaşte, 'i întreabă unde se
duc şi cade le5inată la picioarele mamei sale care-o cuprinde în braţe sfâşiată de tlurere . Jeanre-Marie începe a plânge
implorând sfinţii să-i scape fiica.
Mireio zace 'ntirisă 'n capelă cu faţa spre mare. Adierea
brizelor o'nviorcază pufin: murmură câteva cuvinte ndntelese
apoi st perde iarăsi. Vincent soseşte, se sLuciumă 'n disperare, îşi sărută iubita şi toti cei de faţă plâng de amarul lui
sfâşietor. Chipul copilei se'nsufleţeşte; văzându-şi alesul e cuprinsă de o bucurie nemărginită: <De unde vii, drăguţ prieten? Ţi-aduci aminte când vorbiam atunci la fermă stând amândoi sub bolta de viţă? Dacă ai vre-un necaz - mi-ai
zis tu - aleargă degrabă la Sji'lztefr Marii şi ele te vor uşu
ra. O, scump Vincent, cum nu k poţi uita în inima mea?
Mi-e inima ca un izvor ce se revarsă : plăceri, gratii, feri·
cire cu prisosinţă... A „ corul îngerilor !>
Mireio se linişteşte puţin, priveste 'ndepărtare.'l senină, apoi confuz reîncepe: «Ferice, ferice de sufletele pe c>1re nu
le mai ferecă de pământ trupul ! Vincent, când se înălfc.
ră dânsele văznşi ce fulgi de lumină 'mprăştiau?
,,„.lată-le într'o barcă fără pânze.„ vin aici„.>
Acestui delir suav răspunde glasul preotului cântând •Oremus» şi suspinele sfâşietoare b.le lui Vincent şi ale părinţi
lor toţi îngenunchiati îu jurul copilei. Delirul urmează; •Sfintele m'aşteaptă pe proră !„ Aştepta\i-111ă puţin !„. Mar.1ă, dă-mi
găteala cea aibă ... vezi ce mantii albe au sfintele pe umeri„.-.
Vincent plânge, şopiindu-i: cfrumoasa mea, tu ca:-e mi-ai
deschis fragetu-ţi palat de dragoste, amorul tău, darul inflorit, Mireio, soarele tinereţei mele I> - ~o, dragul meu Vin·
cent, dar ce ai innaintea ochilor? Moartea, acest cuvânt care te amăgeşte, ce-i? O negură ce se'mprăştie cu sunetul
intră
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clopotului, un vis ce ne trezeşte 'n mijlocul nopţei. Nu, nu
mor. Cu piciorul sprinten mă urc în luntre. Adio, adio !...
lată-ne în largul mărei ! Marea, frumoasa câmpie agitată, e
drumul spre Paradis! A! Cum ne leagănă apa 'n desmierdări ! Printre stele vor fi două care sa se iubească'n libertate. Sfintelor, se aude orga departe cântond ? ... , Şi copila
suspinând, dădu capul pc spate ca şi când ar f1 vrut să adoarmă ..
Preoţii cu făclii aprinse veniră de-arândul făcându-i semnul crucei, pc cJnd părinţii îngenunchiaţi, priviau ceia ce au
făcut !
Numai Vincent privia aiurit surâsul de pe faţa copilei şi
frângându-şi mânile, ct:rea fiecăruia să-i spună că 1rn-i moartă Mireio, lumina tineretti sale!
O altă operă de aceiaşi concepţie strălucitoare este Calendau. Aci Mistral vorbeşte de un pescar tânăr, care se înamorează de fata unui bogat. Cerând-o în căsătorie, nu isbuteşte. Ca să-şi îndeplinească visul, născoceşte un mijloc de
a prinde peşti aşa de iscusit, încât în foarte putină vreme
prinse toate sardelt! din Mediterana, ceia ce· i aduse o bogă
ţie foarte mare. Acum pescarul căpt1tă şi mâna fetei.
Operile Mirt'io şi Calmdau (Calendal) sunt scrise 'n casa
a cărui fotografie am dat-o aci.
PI! lângă nenumăratele opere de care vorbirăm, Frederic
Mistral devine simpatic nouă român:lor şi pentru strânsa prietenie avută cu Vasile Alexandri. Cunoscând prin marele nostru poet multe din datinele şi obiceiurile neamului nostru,
prinde tot mai multă dragoste pentru România, soră mai mică a Frnntei. Tot prin Alexandri infelegând frumuseţea limbei noastre şi farmecul likraturei populare, devine cel mai
neoblJsit sfătuitor al poetului nostru in culegerea poeziilor
populare şi'n lupta pe care acesta o duce pentru curăfirea
şi'ntronarea graiul 11i adevărat rumânesc în lileratură 1 •

Tudor Pamfile
Cuprinsul autografului lui Mistral sună pe româneşte :
.Poetului român O. Tutove.anu. mulţumiri frăţeşti pentru volumul d-tale

1

A llm.,t1·11.
~7

Sept. 1910 Maillanc (Provcnrc).
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DIN cf\ffilNTlftlLE ffiELE,
O zi trecu~,--cuprinsă intre două răsărituri de soare, - cu
toate că pare de sine stătătoare, totuşi nu-mi-o pot închipui
ca o zi moartă care să nu se mai poate pipăi-care să nu
se mli poată gusta într'un chip ori altul, ca zi, cu lumina
şi întunericul său, cu frigul, cu căldura, cu priveliştea s1 nemărginit de mare şi de nepătrunsă. Şi viaţa unui trup insu·
fleţit desfăşurată în acest neînsemnat crâmpeiu al vremii,
ne pare oare mai putin de sine stătător'?
Mintea e veşoic în lucru căci trupul cere veşnic şi inima
pururi ne'ndeamnă. Picioarele şi braţele ascultă, truda ne
doboară şi ne'viorează, iar seara cădem. Visurile purced domoale câte o dată, şi deslănţuite furtunoase, alte ori. Zorile
unei zile noi se revarsă, ochii de deschid însetaţi de lulumină şi truda, durându-şi puntea între ce-1 fost eri şi ce
vrea să fie astăzi, porneşte mai departe.
Din trecut ne rămâne ceva ca al nostru şi de acria acest crâmpeiu al vieţuirii noastre nu-mi parte mort. E-al
meu. II folosesc întotdeauna: ii ascult ori ii mustrez; îl binecu rintez ori îl blastăm, mi-i rtrag, ori mi-i urît, dar este
al meu şi nu mă i:ot despărţi de dânsul căci dânsul nici nu
se desparte de mine; îi simt urmele pe trupul meu, în sufletul meu.
Aceste urme mă încălzesc, mă îndeamnă, ori mă dor. Le
cânt, ori le pldng şi plânsetul meu e tot un cântec.
Şi mi-le cânt zilnic când le-aude numai inima mea? Nu!
fiecare vers, fiecare cuvânt sapă printr~ oase şi se arată luminii printr'o încreţitură a frunţii, pintr'o svăcnire neobiş
nuită, printr'o pânză de umezeală a ochilor.
Cei cari mă 'nconjoară mă văd şi-mi fură cantecul meu
isvorît în taină.
Zădarnic mi-ar fi ca să-l ascult, căci nu se poate. Şi de
aceia mi-l înşir singur, ca să fiu scutit macar de cercetă
rile furişate ale altora.
Căci nimeni nu-i aşa de sărac pe lume, ca să nu aibă
c~va, pentru care vecinul să nu se poată opri cu ochii ascuţiti ~i întrebători, o clipă ma.car!

Tudor Pamfile
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ERATA: La pag. 98, rândul 15 să se ceteascll.:
Văzduhul de chiot; şi groaza s' a 'ntins
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IN EDITURA

LIBRĂRIEI NAŢIONALE
DIN

BUCUREŞTI,

Calea Victoriei 33

au apărut următoarele aritmetici pentru cursul
primar urban şi rural, aprobate fără nici o
modificare de Onor. Minister la concursul din
Iunie I !J 11 :

Aritmetica pentru cls. l-a prim. urb.şi divizia I rurală la şcoalele cu mai multi inv. L. 0.60
Aritmetica pentru clasa li-a prim. urbană c 0.60
Aritm. şi Oeom. pentru clasa III prim. urb. c 0·60
c
IV
c
,
O. 70
Aritmetica pentru divizia I rurală
c
0.35
«
c
c
II (a. I şi li) rurală • 0.80
.4ritm. şi Oeom. ~entru div. III (a. I şi li)
1.00

1:1

Toate aceste cârti sunt întocmite după cele
mai noi metode de încercaţii dascali : a. Tt:totoveanu institutor :;;i revizor şcolar Bârlad, C. tvechita institutor şi director Bârlad, T. Popovici învă
ţător înaintat la Orfelinatul din Zorleni şi M. lupescu învăţător, director al Orfelinatului Agricol
c Ferdinand, din Zorleni-Tutova.
Se găsesc la toate librăriile din ţară, iar la
comenzile făcute direct librăriei editoare se dă
2s 0/ 0 rabat.
~

~

~~r-·==============::m.:=====mi===============~~j
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VORBI\ NO/\STRJ\ DE-1\CUM
CALENDARUL REVISTEI „ION CREANGĂ"

pe anul 1913 cu aceleaşi gânduri cu cari a vrut să-şi îndeplinească ros·
tul şi anul trecut.
E adevărată însă vorba pe care o spunem înaintea tuturora : „Cu gândul, gândac
~ rămâi." Am gândit, aşa dară s'ajungem la o
~ ispravă mai de Doamne-ajută dar n'am putul. Am rămas lot gândaci mărun/i şi pururi
cu frica'n sân, să nu ne mânânce gai/ele,
cioarele şi lăstunii.
Mul/ămim celor de ne-au ajutat şi-i rugăm să ne cheme de câte ori sufle/ele lor
·
vor întinde TJrasnicele.
urmează şi

T. Pamflle

şi M. Lupescu

https://biblioteca-digitala.ro
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PENTRU REVISTA „ION CREANGA"

b:.oi

\R

Ianll ar.I~ II
.; I

1. -

SOARELE

Răs. 8, 12 I 15.-Răs. 7,58

Apune 4,26

Apune 4,48

J

Sărbători naţionale

24 lan. Unirea Moldovei

1
M 1 tt Tăerea împrejur si sf. Vasile

Silvestru
3 Păr. Malahia
4 Sobor. 70 Apostoli
S Muc. Tcopemept
0 1 H Botezul Onmnului
7 i·t Sf. Pmm hn Botezătorul
. 8 Cuv. Oomnicu
9 Muc. Polievct
J I 01 Sf. Grigore
V I I i· CUI'. Teodosie
S I 2 Muc. Tatiana
D 13 !li uc Emil şi Stratonic
L 14 Sf. păr. ucişi fn Sinai
M 1f> C,1v. Pavel si Ion
:\1 16 Inc. lant . sf. Petru
J 17 i" Cuv. Antonie
V 18 t Păr. Atanasie, Chirii
S I 9 Cuv. Macarie
D 20 i· Cuv. Eftimie
L 21 C. Maxim şi Neofit
M 22 Ap. Timotei
M 23 S. Clement
J 24 Cuv. Xenia
V 25 t Sf. Grigore Teologul
S 2o Cuv. Xenofont
D 27 i" Ad. moaşte sf. Ioan
L 28 Cuv. Efrem
M 29 . Ad. moaşte sf. Ignat

şi

a

Munteniei

<! Păr.

M 3

31 zile

u
o
r:IJ

I

CALENDARUL

M
J
V
S
D
L
M
M

'Ohen~r1e.

De

ţinut

minte

5 lan. 1859. Alexandru Cuza se
alege Domn al Moldovei.
12 lan. 1877. Lupta de la
Smârdan.
24 Ian. 1859. All!xandru Cuza se
alege Domn al .Munteniei.

I

Rostul treburilor
Să

îngrijim hine de vite
bun şi
hrană de îndestulare. Să se
cerceteze stupii şi sămânţu
rile, ca să nu Ic strice şoa
recii. Să se facă greble, ţă
poaie, cozi de sapă şi to
roristi de coasă . Să facem
tân\ăli şi să dr~gem plugul
şi grapa. Să dregem carele
înoind părti!e rele şi putre
de. Să îngrijim bine de do
bitoacele care fată.

ca

să aibă aşternut

Vremea
Nu vă Juati după calen
darele mincinoase, căci ni
meni nu cunoaşte tainele lui
Dumnezeu.

o tt Sf. Vasile, firiggre si Ioan

J 31 \ Sf. Chirii 5i Ioan

Somnu-i rupt din moarte

şi

moartea din putrejune.

https://biblioteca-digitala.ro
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1

0

1

De

CALENDARUL_

V

s

i

J

Mart. Trifon

2 tt lotâmp. Domnului
3 S. tiimion şi Ana
L • 4 Cuv. lsidor
M 5 l\Juc. Agatia
M 6 Cuv. Vucol
J 7 S. P.artt>nie sf Luca
V 8 M. Teodor, p. Zaharia
S 9 Muc. Nechifor
D 10 S. Haralambie
L 11 Muc. Vlasie
M 12 Păr, Melelie
1
M 13 1 Păr. Martinian
J 14 Păr. Axente
V 15 Ap. Onisim
S 161 Muc. Pamfile
D 17 Muc. Teodor Tiron
L 18 1Sf. Leon
M 19 Ap. Arhip
M 20 Păr. Leon
J 21 Păr. Timoteiu
V 22 Sf. muc. din Evghenia
S 23 Muc. Policarp
O 24 t Afl. cap. sf. Ion Bot.
L 25 Păr. Tarasie
M 26 Păr. Porfirie
M 27 Păr. Procopie
J 28 Cuv. Vasile

D

om
-

ţinut

minte

11 febr. 1866. Cuza -Vodă pleadin scaun.
12 febr. 1878. Oştirea noa<stră
intră biruitoare în Vidin.
17 febr. l 878. Oştirea românească se întoarce din războiu.
c.ă

Rostul treburilor
Ingrijim bine vitele de munde cele fătate. Se tra·
ge ''inul de pe drojdii, din
care facem rachiu. Strângem crăngufe din pom ii al~şi pentru altoir~ si-i păs 
trăm în năsip. Când e vremea bună. tăem crăngile
uscate din pomi si culegem
ouăle omizilor. Cărăm gunoiu re ogoare. Se sapă pă
mtntul pentru straturi, dacă
ne îngăduie \•remea şi dacă
pământul este desghetat. Se
cearcă seminturile de-s bune.
că şi

Vremea
Nu vă luaţi după calendarele mincinoase, căci nimeni nu cunoaşte tainele
lui Dumnezeu.

Pe cine-l doare, se leagă.
Nu voPbl de post cu brânza'n barbă.
Ferească Dumnezeu lupul de jiganie şi pe tâlhar de
rău.

Nu

faceţi

pomenire din sacul altuia !

https://biblioteca-digitala.ro
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so

Martie 1 Apune
CALENDARUL
~1
V

s

D
L

M
M

Js
D
L
M
M
J

V

s

D

L
M
M
J
V

s

D

J

3 Muc. Eutropiu
4 Păr. Gherasim
5 Muc. Conon
6 Sf. 42 de mucenici
Muc. Efrem
Cuv. Teofilact
9 -;- Sf. 40 de mucenid
10 Muc. Codrat şi Dionisie
11 Păr. Sofronie
12 Păr. Teofan şi Grigore
13 Păr. Nichifor
14 Păr. Eenedict
15 Muc. Agapie
16 Muc. Savin
17 Cuv. Alexe
18 Păr. Chirii
19 Muc. Hrisant
20 Sf. ucişi \n sf. Sava
21 Păr. Iacob
22 Muc. Vasile
2.i Muc. Nicon
24 Cuv. Zaharia

J 28

Păr.
Păr.
Păr.

llarion
Marcu
30
Ion
D 31 Muc. Ipatie

V 29

I MărţifOr

15. - Răs. 6,001
Apune 6,3:!

1 Muc. Eudochia
2 Muc. Teodot

~

5

A RELE

1. - Răs. 6,3~
6,09

L 25 tt Buna Vestire
M 26 Sob. Arh. Gavril
M 27 Cuv. Matrona

s

pe 1913
.

31 zile

Sărbători naţionale

14 Martie, Proclamarea rega

tului.

De

ţinut

minte

14 Martie 1881. Deputaţii şi Senatorii înalţă ţara la cinstea de
Regat.
1:!8 Martie 1812, Ruşii ne răpesc
Basarabia.

Rostul treburilor
Se strâng gunoaele nepu
putrede. li se dau se foc, iar
cenuşa se împrăştie pe ogoare. Se curătă ogoarele de
rădăcini, pietre şi altele. Se
grapă fâneţele şi se strică
muşunoaele. Se curătă pomii şi li se clă înfătişarea ce
voim. Se răs.iidesc pomii ce
nu i-am putut răsădi toamna. Se începe aratul şi sămănatul orzului, ovăzului ~i
a gniului de primăvar~. Pe
la sfârşitul !unei, se ară şi
se samănă popuşoii. ln grădina de legume începem a
pune usturci, harpacică. ceapa de sământă şi toate legumele ce pot suferi răcelile.

- Nu da cu mdnele, ca să alergi cu picioarele!
- Pdnd sd se deschidd punga bogatului, crapd inima sdracului!
- Nu 'nvă{d pe dracul să dea cu puşca!
https://biblioteca-digitala.ro
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SOARELE
1.-Răs.
5,22115.-Răs.
Apune 7.00

4.53
Apune 7.23 I

p

r ier "lJo

30 zile

/)

n=~=;=1=====C=A=L=E~N=D=A~R~U~L:=:::;~==f.~~S~ă~r~bă~t~o=r=1.~n;a~ţi~o~n=al=e~
L
M
M

J
V

s

I S. Maria Egipteanca
2 Păr. Tit. şi A.mfion
3 Păr. Nichita
4 Păr. l.;sif
5 Muc. Ag.itopol
6 Păr. Eftichie

D 7 H Duminica floriilor
L 8 Ap. lrodion
M 9 Muc. Eupsihie
M 10 Mart. Antipa
J li Cuv. Vasile
V 12 Mart. Trrenţiu
s 13 Muc. Art:!mon
D 14 ti" Sf. Paşti
L 15 ·i„r Sf. Paşli
l\I 16 H Sf. Paşti
M 17 Si. Simion
J 18 Păr. Ion
V 19 Cuv. Ion
s 20 Cuv. Teodor
D 21 Muc. Ianuarie
L 22 Cuv. Teodor
M 23 tt Sf. Gheorghe
M 24 Muc. Sava şi Elisaveta
J 25 Ap. Marcu
V 26 Muc. \'asile
s 27 Muc. Simeon
D 28 Ap. fason
L 29 Sf. 9 Mucenici
M 30 Ap. Iacob

1

7 Aprilie, Naşterea M. S. Regelui·
2~ Aprilie Ziua M. S. Rrginei.

ne

ţlnnt

minte

2 Aprilie I 877, se hotăreşte plecarea oştilor la răsboi.
2 Aprilie I »<W moare Elena,
Doamna lui V odă Cuza
7 Aprilie 1839 se liaşte M. S.
Regele.
8 Aprilie 1866. naţiunea alege
Domn pe Prinţul Carol.
26 Aprilie 1877, se trage întă
ia ghiulea din Calafat asupa Vidi nului.

Rostul treburilor
Se samănă popuşoiul. Se
pu n cartofii, inul şi cânepa
precum si skclelc de nutreţ
şi de zahăr. Se grapă grâul
de toamnă: s~ sapâ. se leagă şi se hărăgeşte via. Se
altoesc pornii. :::ie plivesc holdele de burueni, se pun fasole si se urmează cu lu crarea în grădina de Jegu
me. ~e pun flo rile. ::-;e îngrijeşte de: albine ~i se curăţă stupii des.

-Sare la fiertură, dar nu peste mdsură!
- Dupd <Buna ziua> şi <Mulţdmita>/

https://biblioteca-digitala.ro
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Maiu I1 1.-Răs.

pe 1913

115.-Răs.

soARELE
4,24

Apune 7,49

~1
I
J 2
V 3
S 4
D 5

Prof. Eremia
Ad. moaşte sf. Atanasie
Sf. Tim. şi Maur
Muc. Pelagia
Muc. Irina
Sf. lov
Sf. Acachie
t Ap. Ioan
Prof. Isaia
Ap. Simion
Muc. Mochie
Sf . .EpHar.ie
Muc. Glicherie
Muc. lsidor
Cuv. Pcihome
Cuv. Teodor
Ap. Andronic
Muc. Teo:lot
Mart. lsidor
Muc. Talaleu

L

6
M 7
M 8
J
V
S
D
L
M
M

.J
V
S
D
L
M
M
J
V

S
D
L
M
M

J
V

Apune 8,08

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 I tt Constantin si Elna
22 Muc. Vasilisc
23 tt .hălfarea Domnului
24 Cuv. Simion
'5 t Afl. cap. sf. Ion
~6 Ap. Carp
27 Muc. Terapont
28 Muc. Nechita
29 Sf. Maria Teodosia
30 Cuv. Isac
31 Ap. Ermiu

Ir o r a r
I

81 zile

,

Sărbători naţionale

CALENDARUL

M

4,06

7

l, 8 Maiu, alegerea şi sosirea
a M. S. Regelui Carol.
10 Maiu, suirea pe tron a M
S. Regelui Carol, Neatârnarea
ţărei.
·

în

ţară

De

ţinut

minte

1 Maiu 1866, adunările intă
resc Domn pe principele Carol
1 Maiu 1858, Biserica noastră
nu mai atârnă de cea grecească
8 Maiu 1866, Principele Caro
intră în ţ:iră.
10 Maiu 1866, Principele Carol
se urcă pe tron .
10 Maiu 1877, Românii se de
clară neatârnaţi dr turci.
10 Maiu 1881, M. S. Regele
Carol se încorom ază .

Rostul treburilor
Se pun f,1sole şi castraSe sapă viile. Se în·
grijeşte de viermii de mă
tasă. Albinele încep a roi.
Se curăţă ştiubeiele . Se pră
şeşte popuşoiul. Se ară pentru grâul de toamna . Se plivesc şi se prăşesc legumele
din grădină. Se cose:>te luţerna. Se îngrijeşte de pui.
veţi.

I

-

Cu rtlbdare. peste mare, dar cu rtlul, nici pdrdul!

-

Fii ban, dar nu /asa st1-ţi mdndtzce ctlnii din traistd!

https://biblioteca-digitala.ro
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i.-R~ ~5~ l\~_:R~s s,56 li Oi ref ar

Iunie

Apune 8,24

31 zile

Apune 8,29

De

CALENDARUL

ţinut

O

,:#

minte

20 Iun ie 1891, moare Mihai

Kogăbi.ceanu.

S

I

Muc. Iustin

D
L

2
3

tt iusaliile

27 Iunie 1878. în schimbu
Basarabiei ni se dă Dobrogea.

4 Sf. Mitrofan

Rostul treburilor

M

.M

J
V
S

O
L
M

M
J
V

S

D
L
M
M

J

V
S

O

.L

M

tt Sf. Treime

5 Muc. Doroteiu
6 C•JV. llarion
7 Muc. Teodot
8 Ad. moaşt. sf. Teodor
9 ~f. Ciril
1O Muc. Timoteiu
11 1 Ap. Vartolomeiu
12 Cuv. Onofreiu
13 Muc. Achilina
14 Prof. Elizei
Prof. Amoz
16 Sf. Tihon şi Tigrie
17 Muc. Ernanoil
18 Muc Leontie
19 Apostolul Iuda
20 Muc. Melodie
21 Muc. Iulian
22 Muc. Eusebie
23 Muc. Agripina
24 tt nas!. sf. Ioan Boteză torul
25 Muc. Febronia

Se pră~eşte popuşoiul a
doua oară; asemenea car
tofii şi sfeclele. Se face fâ
nul. Se prăseşte ~i se pli
veşte via . Se vând gugoşile
vermilor de mătase . Se prind
roii. Se strânge mierea. Se
începe seceratul grâului de
toamnă, a secărei şi a orzului
Se culeg cireşele şi zarzările
de se vând. Dacă vremeap:oioasă, se face nutret acru
Se pune grijă deosebită la
hrana oilor.

15 1

M 26 Pâr. David
J 27 Păr. Samsoo
V 28 Ad. moaşt. sf. Chirii

S 20
O 30

tt Sf. Ap. Petru şi Pavel
t 8ob. sf. Apostoli

-Faţă
de miere, inimd
de fiere.
-Rt1zi, dar cdt te ţine gura.
-Hoţul c'mz păcat, două,
pdgubaşul e cu nond I
-lmpinge iapa, nu'npinge,
dar cel cu iapa împinge de-i
crapd capul I

..__,___.~~~~~~~~-=-

--- Găina

cc111d e'n

gramadă, risipeşte şi

https://biblioteca-digitala.ro
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I cuptoru
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I
ll
I
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A R E L E
1.-Răs. 4,09115.
-Răs. 4.28

Ji I

CALENDARUL

11

Săl'bătorl naţionale

22 Iulie, ziua A. S. R. Prind

L 1 Muc. Cosmasi Damian pesa Maria.
M 2 Pun . veş. sf. fecioare
De ţinut minte
M 3 Muc. Iachint
J 4 Păr. Andrei
2 Iulie 1504, moare Stefan ce
V 5 t Păr. Atanasie
Mare şi Sfânt:

s
o

6

19
20

tt Sf. Profel Ilie

V 12

s

13

L
M
M
J
V

15
16
17

D 14

s
o

Păr.
Păr.

Sisoe
Toma
Muc. Procopie
Muc. Pangratie
Sf. 45 de mucenici
Muc. Eufimia
Muc. Prociu
Sobor. Arh. Oavril
Ap. Achita
Muc. Chirie
Muc. Antinogen
·j· Muc. Marina
Muc. Ermilian
Cuv. Macrina

7
L 8
M 9
M 10
J 11

18

Sf. Simion şi Ion
L
Sf. Maria Magdalena
Muc. Trofim şi Teofil
M
M
Muc. Cristina
Adorm. Sf. Ana
J
V
Muc. Ermolae
s
Muc. Pantelimon
D
S. Prohor, N:canor
L 29 Muc. Calinic
M 30 S. Sila, ~ilvan
M 31 Sf Eudochim

21
22
23
24
25
26
27
28

22 Iulie 1877. ruşii înfrânţi ne
cheamă intr'ajutor peste Du~ăre

nostul trebudlol'

Se :.eceră grnnele. Se în
cepe trierul. Se face fânul.
Se cară la giread11 holdele
de re câmp ca să nu le apuce ploile. Albinele se cercetează să nu facă căselniţi.
Viile se pot stropi împotriva
manei. Li se poate da o sapă. Se culege ceapa si usturoiul puse de vreme. Se culege inul şi cânepa. Se topeşte cânepa si inul. Semeii tă când nu-i de lucru . Se
cară la girezi ori în stoguri
recoltele de pe câmp.

I

<ll!ll>

De boe„, boer să fii,
dar (le Crlcă toc să ştii!
- Pe copil să-I mAngAI
tot cAucl nu ştie el!
-

- Cumătră la cumătrie şi la ea cosă pustie!
- Draetll nu 'ncnpe 'n gaură lfl·Rl mai leagă
tl vllă de coadă !
'
https://biblioteca-digitala.ro
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nuouit I

I Gustar

SO.~RELE 15.-P.ăs. n.14
Apune 7.36 1 Apune 7,03 I

I.- Răs . 4.o3

~1
J
V
S

D
L

C.:\LENDARUL

I

I Scoaterea sf. Cruci
2 Ad. moast. sf. ~tefan
3 \ Cuv. lsachie
4 Sf. 7 tineri din Ef.::s
5 Muc. Eusignie

M 6 tt Sthim)area 13 hlă
M 7 .~\uc. Domefie
.J 8 Sf. Emilian
V 9 Ap. Matia
S I O Muc. Laurenţiu
O 11 Muc. Euplu
L 12 Mu<.". fotie
M 13 Cuv. Maxim
M 141 Prof. Michea
J 1s , t·r ftd~rmim Mai~~i 09mJului
V 161 Muc. Oiomid
S 17 Muc. Miron
O 18 Muc. fior. şi La\'ru
L 19 Muc. Andrei
M 20 Prof. Sarr.uil
M 21 Ap. Taden
J 22 j Muc. Agatonic
V 23, Muc. Lupu
S
Muc. Eutichie
O 25 Ad. moaşt. sf. L3artol.
L
Muc. Adrian
M 27 Cuv. Pim~n
M 28 1 Cuv. Moise

:!41
261

J 29 / tt

I
I

Tăerea

capului sf. la1

:3 I zile

Săl'băto1·I nuţlouale

5 Aug.

Naşterea

A. S. R. Prin

c:ipelc Nicolae.

I 1 Aug. Naşterea ;\. S. R.
Principele Ferdinand.
3:J ..\ ug. Luarea Griviţei

De

i

ţtuut

minte ·

18 Aug. I 60 l, Moartea lui Mi-

h:ti \'iteazul.
31) Aug. 1877, Ciderea

Griviţei

Rostul ti·eburllor

Se 1:1ră pentru
toamnă. De pe
Măria-cea-mare,

grâul de
la Sântă
se începe
sămănatul grâului de toamnă. El trebue ales ca să nu
nu facă tăciune . Do este
vreme prielnică rapiţei, se
seamăn!l şi ea. Se coseşte
otlt va. Se trieră orice. Se
culeg unele roade. Se culeg
şi se bat fasolele. Se culeg
hlandanii şi cânepa ae toam11ă . Se cercetează stupii; cei
slabi si de prisl>S, se vând.
Se. seceră ovăsul. Dacă nu-i
de lucru. se cară gunoiu pe
ogoare. Se culeg merele mai
d.;: \'reme.

V 30 Sf. Alexandru
S 3 l Inc unj sf. fecioare

®®

- l.n1ml bătrân ~tle mad mnlte cărăt·l!
- ::Vn da băţn•u mAua 1,roatnlnl!
- I.a Ilie tu\ fle, cal. la mine gihe~tc oricine!
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.Ha~terea

Maicei 03mnulul

Par. Joachim

şi

Ana

I O S. Minodora

11

Cuv. Teodora
M1:c. Antonom
Muc. Corneliu

tt ln31tarea sfiatei Cru'.i

Muc. Nichita
Muc. Eufimia
1
Muc. Agapie
18 Cuv. Eumenie
19 J Muc. Trofin
20 J\lur. Eustaţie
21 I Muc. Codrat
22 Muc. Foca
23 t Zămisl. sf. Ioan
24 Muc. Tecla
25 Cuv. Eufrosina
26 t Ar. evang. Ioan
27 Muc. Calis1rat
28 Cuv. Hariton
29 Cuv. Chiriac
30 Muc. Grigorie

171

~

tlO zile

Naşterea

A. S.

R. Principesa Elisabeta.

Rostul treburilor

I

Se

samănă grâul şi secara

de toamnă. Se triere'! . Se culeg poamele şi se usucă . Se
încep culesul viilor pe la
sfârşitul lunei. Se culege popuşoiul. Se face arătura de
toamnă. Se rânduesc stupii.
Se strâng seminţe de pomi.
Se meliţă cânepa şi inul. Se
cară gunoi.

Şi

una de celelate :

E o uc1101·oclrc că oa.•
menii, ca să. i!le poată cleosebl, caută să albă pă·
rcrl deosebltl'; că aces·
te păreri se nasc din·
tr'uu anumit fel de ln•
ţelege1·c ni lt1c1·11rllor şi

~-----------_..că

legerc e tu

·aO

.
8 apCIUD8

Apune 5,57

30 Septembrie,

t Cuv. Simion

t

11

Sărbători naţionale

Muc. Mamant
Muc. Antim
Muc. Vavila
5 Prof. Zaharia
6 Minunea Arh. Mihail
7 ~luc. Zozont

12
13
14
D 15
L 16

s

Apune 6,30

CA!...END ..\RUL

D 8 h
M
M
J
V

pe 1!113.

Il . -Hăs.so5.43A RELE
,
115.-Răs 6,051

tJ I

~1

Creangă "

strAusă legătură.

felul nce11ta de tuţe
cu 1•ell~a obrazului.

P.
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~1 CALENDARUL

I

SOARELE
I
1.-ms. 6.ao 15. -H ăs. 6,54 j
Apune 5,32
Apune 4,53

M

I Ap. Anania

M 2 Muc. Ciprian
J
V

3

~luc.

Dionisie

4 Muc. lroftei

S

D
L
M

M
J
V
S
D

L

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

5 Muc. Haritina
6 Ap. Toma
7 Muc. Serghie
8 Cuv. Pelaghia
\l Ap. Iacob
I O Muc. U:ulampie
11 Apost. Filip
12 Muc. Terah
13 Muc. Carp
14

S L6

D
L
M
M
J

tt Cuvima Paraschiva

l 5 ~J uc. Lucian
16 Muc. Longin
17 Pruf. Osia
18 Ap. şi Ev. Luca
l 9 Prof. Joii
20 Muc. Artenie
21 Cuv. llarion
22 Păr. Averchie
23 Ap. Iacob
24 Mcc. Areta
25 Muc. ~larcian
27
28
29
30
31

ti· Sf. Dimitrie

Muc. Nestor
11uc. Terentie
Muc. Anastasia
Muc. Zenobie
Ap. Stachie

________________

B

~ I

rumare
30 zile

u
O

c/)

Sărbători naţionale

3 Octombrie, Naşterea A. S,
R. Principele Carol.
IO Octombrie, Naşterea A. S.
R. Principesa Maria.

Rostul treburilor
Se culeg viile şi se desfac de pe haragi. Se scot
cartofii. Se fac arături adânci. Se dau berbecii în
oi. Se scot morcovii şi sfeclele. Se tae varza şi se
pune la murat. Se cară gunoiu. Se aduc lemne pentru
iarnă. Se pun seminte de
nuc, prun, cireşe, perje, vişir.e, zarzare şi alte le în pă
mânt. Se fac adăposturi pentru vite.

-Fudulia nu se cumpără
cu parale.
-Iepurii rw se pri!ld Cil
darabana.
-Aţifi foc l!l pae ude şi
te miri că nu s'aprinde.
- - Oţetul tare, vasal lui işî
__,strică.

--limba omului taie mai rdu ca sabia.
-Cdnd mor vacile, se'ngraşă cdnii.
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I

~ I====C=A=L=E=~=,D=A=Il=U=L===I 3Să1·bătorl
naţionale
Noembrie.
MM. LL.
Căsătoria

V

~

S

M
M
J

v

1 S. Cosma şi Damian

2 Muc. Achindin

De ţinut minte

3 Muc. Achepsima
4 J Cuv. loanichie
5 Muc. Galaction
6 P<tr. Pavel
7 Muc. leron şi Lazăr

8 tt Arh. Mihail ~i Gavr:I
9 Muc. Onisifor
O I O Apost. Olimp.
L 11 ~luc. Mind
M 12 PAr. Ion şi Nil.
M 13 -f Sf. 1011 Gură de aur
J 14 Apost. Filip
V 15 Muc. Uurie
S i 6 Ap. şi Ev. Matei
D 17 Sf. Grigore
L 18 Muc. Platon
M 1U Prof. A \'diu
M 20 Păr. I1roclu
J 2 1 tt Intrarea Maicei Domn. în Bis.
V 22 Ap. filimon
S 23 Păr. Amfilohie
D 24 Muc. Clement
L 25 Muc. Ecaterina
M 2b Cuv .. Alipie
M 27 Muc. Iacob
J 2·8 Cuv. Ştefan
V 29 Muc. Paramon
S 30 t Ap~ Andrei

S

Regele şi Hegina,
28 Noembrie. Luarea Plevnei.
Noemgrie
Plevnei.
28

1877.

Căderea.

Rostul treburilor
Se pune varză la murat
oorcii la îngrăşat pentru
Crăciun. Se sapă în grădină.
Se pune gunoiu lo rădăcina.
pomilor. 5e rac gropi pentru pomi. Se sAdesc pomi.
Se cară gunoiu. Se cară
lemne. Se fac adăposturi la
vite. Se îngroapă via. Cel
ce ştie carte, ceteste lucruri
folositoare, nopţile fiind mari

şi

--Nu da chiot pe unde nu
calcă

lupul.

vdzut-aţi cai la treier cu gura legata?

-Mai

creşti

cdne-

le ca să-ţi rupă vine:e.
- Pentru 1m cuiu, 1m

pră·

-De mufle ori

potcoava.
- Unde nu-i pdtul,
zic ră·i loc pustiu.

pddi

şi
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1fi

D
L

M

M

J

V

s

I Prof. ~foum
2 Prof. A vacum
3 Prof. Sofonia
4 Muc. Varvara
5 t Cuv. Sava

6 F Sf. Nicolae
7 Si. Ambrozie
8 Piir. Pat1!pie

D
L 9 Zămisl. Sf. Ana
M IO i\\uc. Mina
M li Cuv. Daniel
J 12 Sf. Spiridon
V 1.3 Muc. Axintie
s 1-:1 Muc. Tirs
D 15 Muc. Elefterie
L 16 Prof. i\geu
M 17 Prof. Daniel
M 18 Muc. ~evastian şi Zoe
J 19 Muc. Bonifaciu
V 20 ,l\foc. lgnatie
s 21 Muc. Iuliana
D 22 Muc. Anastasia
L 23 Sf. 1O Muceni:::i
M 24 Muc. Eugenia

M 25 tt Hastarea Domnului
J 26 i-t Soborul Hăscătoarei de
V 27 t+ Sf. Ştefan

Dec.

Naşterea

De

ţ. iuut

M. S. Tiegina

Elisabeta.
27 Dec. Naşterea ,\, S. H. Princcsa Marioara.
\!8 Dec. Că5ă!oria AA . LL. HR.
Principii moşte'litori
minte

l 1 Dec. 1861 . Turcii recunosc
unirra lărilor s1.1rori şi pe Vouă
Cuza ca Domn .
31 Decemb. 1889, moare Ion
Creangă povestitorul nostru neîntrecut.

Rostul treburilor
Se îngrije ş te de vite. Se
lucrează la uneltele pentru
\'ară. Se răscolesc cărti folositoare. Se fac şezători cin-

stite. Se tae porcul de Cră
ciun. Facem rafueala sfârşitului de an pentru \'enituri
şi cheltueli. Dacă-i vreme
caldă, se tae cracii uscaţi
de la pomi.

®®

0-zeo

-Dupd cal şi căpâstm.
28 Sf. 40,000 prunci arşi
-Cinci degl'ie are omul şi
D 29 Sf. I 4 mii de mucenici
L 30 Muc. Anisia
doua nu s'aSl'amănă.
M 31 Cuv. Melania
- - Rabdă inima alt po(i;
1111-fi da taina pe la to(i.

s

-O

vorbă

dela

rt1şni(d. : sd.riţi

c'au 111t1ncat ct1nii hâdtiragul !

-A mâncat-o l11p11!, dar, zicd bodaproste !
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A. S. R. PRINCIPELE NECULAI IN PORT ROMANESC

t::::=ic1i:::======ci:::======C-=======ci:::======cc::::J

R f!l V A

Ş

Azi sunt cioban din creştet în picioare
Şi oile mi-s dragi cum mi-estrz viaţa„.
Am un. ciopor de mirzi,-şi dimineaţa
scoaUf gri}a lor, mi:fi fri:fţioare! ..

mc:t
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Porneala eu le-o fac, sus, la rlfcJare,
Unde-s poeni ce-adiipostesc verdeaţa.
ln zori eu vad cum vOntu-alunga ceaţa„.
Şi cant„. Şi mieii sar de cant şi soar2„.
Atâta-i greu : ca prea mi-i dor de casa,
De-alde bunicul, de-alde tata„. Sara
ma frânge dorul parca!.. - Dupa masa
Ştii,

cum umplea cu noi bunicul scara
ne spunea etate 'n vorb'aleasa„.
„.•Hepoţii mei cei dragi, va ştie ţara I>„
Şi

1•. Armlucleu.

o o o
e,EŢI/\

DE ClJVINTE

Dorind sa stau cn stimatul celitor la taifas, nu găsesc pentru cele ce am ~a spun o denumire mai potrivită, decât cele
trei cuvinte de mai sus. Se'nţelege că sensul lor este cu totul deosebit de cel ce le fusese dat odinioară de către d-1
Maiorescu : de unde cel din urmă s'a folosit de ele ca de
un fel de dojană, va să zic4 in sens pejorativ, eu din contra, nu ma sfiesc să mă laud cu această insuşire a mea; ba ce
e mai mult, scopul rândurilor următoare este să ademenesc
şi pe alfii să se îmbete de cuvinte la fel cu mine.
Să vedem înainte de toate ce infeles dau eu acestui soiu
de b~~e.
·
lndeletnicindu.mă c•J o limbă străină, bună oară cea românească, pe care doresc s'o cunosc cât se poate de desă
,·ârşit, aşa în crt să mă pot folosi de ea atât in graiu viu,
cât şi în scris, asămuindu-mă intru cât aceasta este cu putintă unui străin de neam cu Românii neaoşi, illtă ce-mi trebue. Să 11m la îndămân4, de câte ori vint: vorba la adecA să
scriu româneşte, 'uvinte şi frase corecte şi precise şi nu nuhttps://biblioteca-digitala.ro
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mai câte unul sau câte una pentru câte o idee, ci mai multe,
aşa în cât să pot urma povafa latinului cvariatio delectat.>
Vrând să ajung la un oarecare grad de perfecţiune în această privinfă, nu-i destul să scot din nişte dicţionare la fel
de fel ce cuvinte, ci cuvintele aceste tr.ebuesc însoţite de niş
te citate mai lungi ori mai scurte din autori buni sa:.i din
graiul viu al roporului, fiintâna nesle'.tă a unei limbi curate,
înzestrate: cu vlagă şi cu tarie. Numai lucrând aşa, intelesul
cuvintelor şi (raselor cu pricina esă precis şi limpede la iveai ă întocmai ca uleiul pe ai::a.
Ce sll fac acum ca să ,;jung cât rrai degrabă si cât de
bine la lintă? leBu ni~le ţedule şi pe ele, ţinute în riindueala
cea mai strict alfabetică, scriu cuvintele şi frasele ce mi se
par interesante şi importante din vre-un runct de \'edere.
Mă folosesc de fed1•le şi nu de caete, de oarece numai astfel şi chibr în cursul lucrArii, este ct1 putinţii ca fără pierdere de ''reme sfl se desluşească întelesul cuvintelor, alăturân
du-se pasajele unul la altul. Numai atunci când materialul
astfel adunat s'a prelucrat, a sosit ,·remea ca resultatul prelucrării să se scrie în nişte caete, mai cu seamă atunci dacă
e vorba ca lucrarea să fie tipărilli,
Aşa am adunat si prelucrat materialul din care s'a alcă
tuit un glosar complet la colecţiunea d-lui Bârsean11 şi a mea,
Doine şi strigdturi dill Ardeal, d:ttă la iveală de Academia Română. Tot aşa am lucrat acum câţiva ani, fiind însărcinat
ca vreme de doi ani să lucrez la adunarea materialului din
produsele Musei poporane române pentru dicţionarul Academiei Române. Prelucrarea materialului nefiind treaba mea,
ii trimiteam din vreme în vreme în nişte lăzi la adresl\ Academiei. Vrând să arăt bogâţia limbei române cu privire la
fraseologia unor verbe des întrebuinţate, am înjghebat t:n articolaş în limba germană, cZur l'hras~ologie des Verbums
a da im Rumilnischen.>
Tot aşn am adunat materialul pentru indicile atât la dicţionarul etimologic al limbei române de Cihac cât, şi cele cu
mult mai mari la dicţionarul etimologic al limbilor romanice
de Frederic Diez.
Să mi se ierte dacă aminksc aici şi mi.gălosul şi lungul
meu glosar la legenda sf. Ecaterine d'Alesandria în vechea
limbă franccz4, prelucrată de mine şi dată la lumină de că
tre Acndemict Boemă din Praga.
Intemeindu-mă pe nişte asemenea colecţiuni de cuvinte fACalendarui revistei 0 Jon Creangil" pe 19'3
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c:ute chiar atunci când textele tip4rite erau insotite de glosare, am putut s4 scriu nişte dări de seamă, cari întregeau
şi chiar indreptau lucr4rile altora despre dialectele macedoromân ~i istroromân ale lui i\\iklosich, Weig110d şi ale şco
larilor celui din urma. Cu privire la dialectul macedoromân,
mult m'am ostenit cu materialurile d.:ite la iveai! de Papahagi, mai cu seamă am studiat temeinic colecfiunea lui de
basme aromâne. O parte mică a materialului fiindu-se de
ivirea aşa numiLului anacolut, am tipărit-o subt titlul <Spicuiri aro:nâne~Hi• in volumul iubilar al Convorbirilor Literare
oferit lui Titu Maiorescu cu prilejul anivers:uului sllu de 70
de 1t ni.
Dacă nu pun decât aici lucrarea mea prin care am început sa-mi arat interesul pentru grniul poporan român, n'o
fac de aceea că nu mi-aş aduce aminte cu drag şi cu un
fel de duioşie de opşorul tipllrit acum 35 de ani : Sprac/tliches atls rumd11ische1i Volksmdrclzeti. Doar.1 a::est..l a fost cel
dintâi plocon oferit din parte-mi minţii agere şi înfelepte a
po~orului român într'o vreme când abia trecuseră doi ani de
când începusem a m4 indelelnici cu studiul timbej române.
Mai este o lucrare a mea d~stul de neînsemnată, întemeiata pe un studiu amanuntit, asemenea celor amintite mai
sus. Vreau să vorbesc despre darea de seama a mea 11supra Dic(ionarului universal al limbei române de Şăineanu.
Vrând să vorbesc cu temei despre lucrare, am comparat întregul material limbistic din el, intru cât nu-i vorba de cuvinte
de obârşie străina, atât cu materialul din Cihac cât şi cu acel
al colectiunilor mele şi resultatul 1·am transcris în 12 caete de
vre-o 400 pagine, aşa încât se găsesc acolo ca la I 0000 cuvinte atlit din limba literară cât şi din graiui poporului.
Cetind acum 36 de ani AnalecMe lui Cipariu, nu mă puteam opri s4 nu scot din ele toate cuvintele ce mi s·au parul oare cum intere~ante şi însemnate şi tot aşa n'am pregetat s4-mi fac un indice şi la Gramatica aceluiaş autor, volumul I. Apoi ca să sfârşesc pomelnicul acesta cam lung,
amintesc şi cele ce in Drumul pe care am mers (Con\·orbiri
Literare din anul 1909) am spus despre glosarul meu complet manuscris I.a Chipuri şi graiuri din Buco111iza ale lui Eman11il Origorovi(4.
Dovada cea mai b4t4toare la ochi a acestei însuşiri a mea,
care multora nu li se va fi p4rând prea de pismuit, datează
din vremea cea din ur.114, inc~putu I însi cade într' o vreme
https://biblioteca-digitala.ro
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cu mult mai îndepartata. sa mi se ierte deci dacd înainte de
toate spun câte\'a cuvinte despre acest început care până acum a rămas nefolosit.
Oe odată cu publicarea dicfionarului lui Cihac îmi veni
gândul să inigheb nişte liste de cuvinte rânduite după idei,
ţiind in aceeaşi vreme seama şi de limbile din cari după pă
rerea lui Cihac cuvintele aceste se trag. Aveam de gând
ca întemeindu-mă pe aceste liste, să-mi dau seamă despre
inrâurirea popoarelor, cu cari Românii în decursul vremurilor au venit în atingere, asupra viefei şi limbei celor din urmă.
lată titlurile celor 25 liste : administratiunea, arta şi ştiinţa,
biserica, boalele, casa, gospodaria, inima, îmbrăcămintea, meseriile, mineralele, mâncările şi b4uturile, mobilele, natura,
navigafiunea, pământul, plantele, rasboiul, rudenia, trupul,
uneltele, vasel~ şi vârsta.
Vilzând iasă, că de o parte m&terialul limbistic este departe
să fie complet în lucrarea lui Cihac ş 'apoi nasc ându se oare cari îndoeli despre autenticitatea originei cuvintelor citate,
planul meu râmase baltă şi numai acum, după ce trecuse atâta amar de vreme, am sa mă folosesc de mormanul acesta de cuvinte spre întregirea lucrării celei mari despre care
numai de cât am să vorbesc. Tot aşa îmi vor fi binevenite
nişte culegeri de locuţiuni în cari intră vre-unul din verbele
des întrebuinţate. lată lista lor : bate, băga, c4dea, c4ta, cerea, curge, duce, eşi, face, fi, fugi, intra, lăsa, lega, lua, merge, peri, pierde, priude, pune, purta, rilmânea, răspunde, rupe, scoate, sparge, spune., şedea, şterge, tăia, trage, trece,
turna, finea, uita, umbla, vedea, veni, vrea, zice. Şi ca lucrul să fie desăvârşit, m4 pot folosi şi de câteva sute de
provcrbii puse cu anii mai înainte tot pe ţedule rânduite după ideile exprimate.
După preambulul acesta cam lu.1g, iată-mă ajuns in sfârşit la lucrarea mea cea din urma, dovadă învederată a unei
însuşiri pe care am botezat-o prin cuvintele de mai sus: Beţia de cuvinte.
Imboldul la aşa ceva mi-a venit în urma călătoriei mele
de acum un an la laşi. Se ştie că m'am dus acolo fiind însărcinat din partea Universiu'ltii boeme din Praga s'o represint la iubileul d~ 50 de ani lll Universitătd din laşi.
Celind acolo în şedinta festivi\ adresa de felicitare a IJni·
versilăfii din care fac parte şi tiind la prunzul oferit delega1ilor străini d:n partea domnului ministru Arion un toast prihttps://biblioteca-digitala.ro
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mit cu simpatie din partea celor de fafl'!, ce-mi plesni prin
gând? Să tipl'!resc amnndouă intr'o broşură miniaturl'l, trimitând-o spre aducere aminte celor cari m'au l'uzit rostind aceste cuvântl'!ri ca şi altor persoane despre care presupuneam
că le vor ceti cu oarecare interes.
Când ce să vtzi ? O urmă de tot neaşteptată a acestei
broşuri fu că mi s'a cerut, direct sau indirect, să colaborez
la nişte reviste române~ti. Trezindu· mi-se astfel pofta să-mi
îmbrac gândirile în haina româneasca, atdfată de cunoscutul cusur al moşnegilor vorbare\i, iată-mă, în ciuda vorbei
ăluia, <vorba lunga, săr4::ia omului,, îmbiindu-mă la dreapta
şi la stânga altor reviste cu nişte articole de putină valoare.
Aşa s'a intflmplat că în vreme de ciiteva luni peste 20 de
articole ale mele român(şti au vazut lumina zilei.
Şi atunci, aducându-mi aminte cât mi-ar fi fost bine venit
să fi avut pentru casurile când stam la îndoială neştiind cum
sA fac. cum să dreg, ca să-mi spun gândul cât se poate de
precis şi încă variat şi aceasta. nu numai cu privire la articolele amintite, ci şi acum trei 11ni când scrieam seria de articule autobiogrdfice în Convorbirile Literare şi mai cu seamă
acum 28 de ani când înjghebam traducerea unor lucrări din
limba mea strămosească în cea româna, .:Bunica, şi <Pavel
Catană,, cea dintâia pentru foiletonul
Tribunei lui Slavici,
al doilea pentru Convorbirile Literare.
Gândindu-mă la toate aceste ca şi la nişte lucn1ri ce poate
voiu mai scrie în restul vil!tei mele, m'am hotărît ca în ciuda bătrdnefelor şi cu puterile trupeşti şi sufleteşti slăbite, să
mă apuc de un lucru foarte ostenitor şi costisitor de vreme.
Pasă-mi-te m'am hotărit să scot tot materialul limbistic
romnn, întru cât mă vor ierta puterile şi-mi vor sta la îndâmână isvoarele de lipsii, pe fedule în modul arătat mai
sus, rânduindu-l după materii. Va sâ zică ceva ce cam aduce cu listele făcute după Cihac. cu deosebire însă că în loc
de 25 de categorii, o să fie mai multe sute, unele umplute
mai mult, altele mai pufin.
Ceea ce a contribuit să duc la capllt planul facrit de mult,
a bst ceea ce urmează. l111i căzu în mâni un dicfionar care
cn toate că n!l e voluminos, cantine o mulţime de lucruri,
ce în zadar le-aş căuta în alte dicfiC'nare.
Este dictionarul portativ român-german al profesorului
OhitA Pop din Bucureşti, cunoscut şi ca prelucrătorul sistemului Touss!lint-LangenscheiJt pentru limba română.
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N'am de gând să spun aici lot ce-mi place în acest dictionar, mă voiu mărgini la ac~ia ce priveşte I ucrarea despre
care am să ,·orbesc.
Răsfoind cart~a. văzui spre plâcula a mea surprindere, că
se gAsesc acolo nişte cuvinte si locutiuni curat ropulare.
Apoi că autorul n'a pregetat să primească şi un număr oarecare de cuvinte dialectale sau să zic mai bine, nişte provincialisme insotindu-le de nişte prescurtări ca Bc, l:fo, O,
M. T, V, cari spun în ce parte cutard cuvâr:t este cunoscut şi intrebuintat. Şi ca hotărirea mea să fie şi mai tare,
iată găsesc acolo desluşirea câtor-va cuvinte c:hiar din limba
literară, ce degeaba le căutam în alte dicţionare ce-mi stau
Ja dispoziţie.
Luc·rurile stând aşa, toate indoelile au dispărut şi la sfârşitul l_unei Aprilie de ăst an m"am apucat de treahă şi iată
cum.
Luând cartea de la început, scoteam toate cuvintele româneşti cate se găsiau acolo, tr.rns:::riindu-le pe nişte ţedule de
jumlltate oct!lv. Sus în mijloc se găseşte pe fiecare tedulă
un fel de lozincă (nemţeşte Stichwortl în limba boema, va să
zică cuvântul care spune ideea cea mai largii, de care se
1in toate cuvinte)~ sinonime sau cari se fin de una şi aceeaşi
lozincă şi cari au să găsească loc pe câte-o ţedulă sau dacă
nu încap, pe mai multe numerotate.
Ţine11m să fac o deschilinire intre cuvintele băştioaşe şi acele de obârşie străină, de aceea deocamdată însemnam numai cele dintâi, căutând ca în privinta aceasta să fiu cât
se poale de complet.
Aşa de pildă dacă cutare cuvânt are 1T1ai multe înţelesuri,
trebuea transcris pe atătea ţedule câte intelesuri are. Toate
cuvintele scoase şi toate intelesurile lor însemnate au căpă
tat în carte câte un cârliguţ drept dovadă că s'au şi scos,
r4mâind ca acele cari din deosebite motive au fost deoctlmdată
trecute cu vedaea, să se scoată mai târziu.
Isprâvind astfel cu o parte din cuvinte, cea mai numeroas~
se'nteleg~, m'um întors iarăşi pe urma mea, scoţind şi cuvintele de obârşie străină.
Caci trebue să spun, vrând să mă feresc de vre-o neîntelegere, eu, cu toate că mă spun duşman înverşunat al unei
impestritări de prisos a limbei literare române prin fel de
fel de cuvinte străine, nu merg şi nici nu pot să ml'rg atât
de departe. să osândesc toate cuvintele străine, toate neologis·
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mele să fie isgonite din ea. Nu este nici o limbă literară pe
lume care ar putea să se t:psească cu totul de cuvinte tehnice străine şi nici nu pot să mă unesc cu acei cari se căz
nesc să nascocească fel de fel de tălmăciri pocite şi pentru
nişte cuvinte intrebuintate mai în toate limbile.
A fost şi la noi în noernia nn period în care s'au făcut
încercări de felul acesta şi câte odată din cale afară de exagerate, de care acuma râdem cu hohot. Nu tăgăduesc însă că
afară de cuvintele
tehnice se ivesc şi la noi adeseori nişte
cuvinte suăine, de origină francesă, latină ş. a. chiar acolo,
unde avem cuvintele noastre băştinaşe. Dacă deci o asemenea împestriţare neplăcută se poate ,·edea intr'o limbii slavâ,
se poate pricepe cu atât mai lesne aşa ceva într'o limbă
romanica, cum este cea română; zic se poate •pricepe>, însă nu indreptăji.
Atâta însă făcui că ruvintele de otârşie străină, din cari
dicţionarul lui Ghiţă Pop dă o blegere destul de bogată, le
am scris re alte tedule. Astfel cele două straturi de cuvintele-am til1ut separate unele de altele năzuind ca de câte or~
îmi vine să scriu ri•mâneşte, să întrebuinţez cele bă~tinaşe şi
numai acolo, unde nu-mi ajung acestea, mă apuc să aleg
din celelalte.
Acu.n să ru gândească n:me c'am să mă multumesc numai şi numai cu cele aflătoare în isvorul amintit. Nici de
cum. De câte ori găsesc la ''re-un scriitor vre-un cuvânt care mi se pare necinic de o băgare de seamă deosebită, mă
uit mai întâi la Pop să văd : oare se găseşte acolo ori
ba ? In casul întâi, de câte ori înfelesul cuvântului cu pricina este cu totul limpede şi neîndoelnic, trec mai încolo, da·
că nu, ii caut pe fedule şi adaug pasajul în care se află:
negăsindu-1 însă la Pop, ii pun împreună cu citaţia pe
ţedula resrectivă şi aşa dicfiom1rul meu de pe ţedule are să
aducă o sporire fată cu dictionarul
care a slujit de temei.
Aşa bună oară tocmai în zilele aceste am pus la cale aşa
ce~a cu nişte cuvinte luate din novelele lui N. Gane. O seamă din ele nu se găsesc în carte; vor fi nişte moldownisme
despre cari autorul dicfionarului a crezut că nu-i de lipsă
să le iee în seamă re când mie unele din ele erau cunoscute de .mai înainte.
De mă întreabă acum cine,·a dacă am de gând să dau la
iveală o asemenea lucrare, trebue să răspund cum urmează.
Eu nu mă ţin de numilrul acelora cari chiar intr'o vârstă
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mai înaintată de cât este a mea, făuresc la nişte planuri
m4rete pe cari nădăjduesc c'o sll le ducă la capăt bun. Din
contra eu, socotind vârsta mea destul de înaintată şi starea
de sănătate nu tocmai îndestulătoarl!, mă mulţumesc cu cele
ce pot, biet, înjgheba de azi pe mâne.
J\stfd stand lucrurile, iată cum am de gii.nd să mă folose:;c de lucrarea aceast11, sAvârşită acum vre-o două săptă
mâni.
Oacă de acum încolo am să scriu ceva româneşte, o voi
face tot aşa cum o făceam mai in11inte. Gândindu-mă u1 treabă, ceea ce fac mai bine plimbându-mă la aer liber, aş
tern pe hârtie cele ce vreau să spun şi aşa cum fără nici
o osteneală mi-au venit în minte. Cate odată scriu o ciornă
altă dată fac îndată manuscrisul gata spre tipar. Sfirşind odată cu
scrisul, mă pcn să mai citesc odată şi atunci a venit vremea să trag folos din rodul l•nei munci ostenitoare de mai
multe luni de zile: unde nu mi-a venit cuvantul de am lă
sat loc gol sau unde cuvântul întrebuinţat nu mi s'a părut
mulţumitor ceea ce însemnam prin un semn de întrebare, sau
unde cetind îmi venia gandul că cutare cu\·ânt este prea obicinuit ~I c'ar fi bine să-l înlocuesc cu unul m1·i rar, mai
pitoresc, hai la tebulele mele unde fără o pierdere mare de
vreme, dau de ceea ce-mi. trebue, câte odată îmi vine chiar să
mă chibzuesc cum să aleg mai bine din belşugul de cuvinte
sinonime adunate la un loc şi îmbiindu-mi-se toate pe'ntrecute să mă slujascl1.
Şi acum stimate cetitorule, dacă ţi se întamplă să găseşti
in cele scris~ de mine câte odat4 nişte cuvinte şi locuţiuni
cu privire la cari nu te poţi mira indestul cum de pot să fi
încăput unele ca aceste în căpllţina unui Hoem de neam,
iată deslegarea enigmei : n'ai de c·ât sa te gândeşti că nu e
te mieri ce, găsindu-le eu de-a gata în dictionarul meu manuscris de pe ţedule, alcătuit de mine în cele trei luni, Maiu,
Iunie, Iulie şi o parte din August nle anului de la Naşterea
lui Hristos o mie nouă sute douaspr~zece.

Dr. Ioan Urban Jarnik
Profesor la Universitatea din Praîa
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O PROPUNERE
Cei cari se interesează de chestiunile de folklor, vad cu
bucurie că numarul culegatorilor acestui material se inmulteşte pe fiecare zi şi că unii dintre tirierii invă\ători, mai cu
seamă, sunt cuprinşi de o ade\·ărară patimă pentru aceste
cercetări, ceia ce este un mare bine.
Când celeşti revista loll Crea11gd, te încredinţezi despre aceasta; un material frumos şi interesant este cules, cu harnicie, de un roiu întreg de tineri cari nu obosesC'.
Cred ins4 ca a venit Hemc:a să facem o muncă mai sistematizată, prin care 11m aduce un serviciu neînchipuit de
mare folklorului nostru, în special, şi folklorului lumei întregi, în general.
Şi iată ce gândesc eu în această privinţă.
Trc:buie să facem o societate pentru adunarea şi sistematizarea materialului de folklor, in care să ne adunăm toţi acei pe c&ri ne interesează ori ne pasionează lucrurile acestea şi muncind împreună, să întrupam o lucrare mare şi te·
meinică.

lncercări de societ.!lfi de acestea s'a11 făcut la noi. Mai acum câţiva ani s'au pus bazele unei societăţi folkloristice în
Craiova, dar societatea n'a avut viaţă. Mai pe urmă s'a fa.
cut o 111tă incercare la Bârlad, de căire membrii de la re·
visla Ion Crean.gd şi mi se pare că nici aceasta societate nu
a putut să traiasca multă vreme.
Ar trebui să facem o încercare întemeind o societate in
altfel.
Din această Societale a folkloriştilor să facă p:irte de drept
oricine vrea, fară să mai fie admis cu voturi de alti societari, fără să aibă de ptatit cotizatii, fără să aibă trebuinţă
s4 vie la întruniri, în sfârşit fără sa ai ba de indurat unele plictiseli, cari par a fi inerente tuturor societăţilor.
Scopul socielăţei acesteia fiind de a aduna, in mod sistematic, rnaterialtll de folklor. l·are să fie pus la indamâna tuturor membrilor societăfei şi chiar la indămâna străinilor de
societate, ar trebui să purcedem in modul următor: Mai in·
tăi să alcătuim un Chestionar folklorisb.'C", de pilda în felul aceluia alcătuit de subsemnatul, după modelul chestionarului
societl'lfei de tradiţiuni populare din Paris, publicat in votu-
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nlul I din Şezdtoarea, şi apoi în o broşură editată de Ministerul lnstructiunei. Chestionarul acesta să fie numer tal, adică fiecare chestiune asupra căreia ar li de făcut cercetări,
să poarte un număr. Pentru complectarea chestionarului, fie·
care membru al societătei va propune chestiunile care ar
crede el că trebuesc adăugite la chestionarul tipărit de subsemnatul.
După ce vom tipări acest nou dicfionar, fiecare membru
al societătei va căpăta câte un număr de exemplare, pentru
a le impărti acelora cari ar vrea să lucreze cu noi si care
de drept ar deveni membri ai societătei.
Pe urmă ne-am pune cu totii la muncă.
Şi munca aceasta, pentru a fi sistematizată, ar trebui să
se facă astfel: fiecare să adune, în satul lui, materialul folkloristic după întrebările din chestionar, adică să răspundă
la acele întrebări. Piecue che3tiune. care va corespunde unui număr din chestionar. va fi scrisă pe o foaie de hârtie
intrebuinfând toti acelaşi format, care se va hotărî la timp,
şi fiecare foaie va porta numărul respectiv din chestionar.
Când fiecare societar va avea un număr oarecare de răs
punsuri, care vor trebui făcute in două exemplare, va trimite
un exemplar revistei Ion .Creangă şi alt exemplar revistei
Şezdtoor?a din Fălticeni, unde se vor orândui toate răspun
surile în cllrtoane numerotate după ordinea chestionarului şi
se vor păstra. Mai târziu, cănd vom avea adunat un material mai numeros, vom coordona toate răspunsurile, vom alcătui un tot şi vom publica rezultatul, infelegându-ne ce anume material să publice revista Ion Creallgd şi ce să publice Şezdtourea.
Până atunci, însA, fiecare membru va avea dreptul să cerceteze materialul astfel adunat, să ia note şi să extragă tot
ce i-ar trebui pentru studiile ce ar întreprinde, sau să însăr
cineze pe altcineva să facă aceasta.
Când revistele acestea no ar mai apărea, sau nu ar mai
putea să publice materialul adunat. atunci să ne l•1ăm înJ11torirea de a depune cartoanele cu tot materialul, cel din
Bârlad la Biblioteca Academiei l{omâne din Bucureşti, iar
cel din Păhiceni la Biblioteca Universilătei din Ia~i, pent:-u
ca astfel munca noastră să fie la indămâna tuturor cercetătorilor de astăzi şi d~ mâne.
.
1n acest chip. am face in adevăr o lucrare mare, frumoasa
şi folositoare pentru tot neamul nostru.
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Dacă propunerea aceasta va gAsi răsunet, acei cari ar
vroi sA iacă parte din socittate, să se adreseze revistei Ion
Creangd din Bârlad, sau revistei Şezdtoarea din Fălticeni, duP4 plac şi cnnd ne vom intâlni mai mulţi i11 acelaşi gând, ne
vom înţelege şi asupra celor ce vom avea de făcut.

®®®

Artur figroni

SFANTZJ L N ICOLl\I E:
Apoi. .. era odată un biet de creştin care sărăcise nevoie
mare„. Nu mai avea nici după ce să bea apă. Ce să facă şi
încotro s'apuce? Mai avea un singur odor în casa. Stiti ce ?
Icoana lui Sfântu' Nicolae.
- la să vânz icoana asta; poate-mi mai împac nevoile.
Şi plecă la târg. Pe drum s1: lntâlneştc cu un turc.
- Ce faci cu ala, be?
- Mi-e de vânzare, boierule.
-- Păi„. ce e aia ?
Sfântu'-Nicolaie, boerule.
- Şi, ce trebuie la voi ?
-- Păzeşte casa şi toată averea.
-- l\Jare minune ! Apoi, trebuie la mine, be, un slugă
ca ala.
- Dacă-ţi trebuie, cumţărâ, jupâne ! ii zice creştinul.
- Si ce mănâncă el ? mai întrebă turcul ?
Unt-de-lemn, boierule.
- Păi, cum ii mănâncă ?
- li pui intr'o candelă şi o aprinzi; ii pul apoi 1n perete şi pui candela lângă el. Şi vezi ? Asta e mânca rea şi
bautura lui.
Turcu' se miră ce se mlrâ: pe urmă, se tocmeşte, dă parale si cumpărA icoana d~ la Român care-şi vede de cale
îndărăt spre casa lui, unde-o fi fost.
Acu, Turcul n'avea nevastă, n'avea copii, n'avt:a slugă.
Mânca la o cârciumă. Cum ajunge acas!, pune icoana ln
perete, după povaţa creştinului şi aprinde candela. Apoi
pleacă să mâoânce şi lasă uşile descuiate:
- Be, Nirolaie, zice el icoanei, eu mi\ duc ; tu ingrij.eşte
de casă, să nu mă fure cineva.
Icoana ascultă şi tace: iar turcul îşi vede de drum.
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Când vir.e acasă, ce să i vază ochii ? Minune, neţoate r
Nico!aie păzise bine casa şi nu sl! furase nimic.
A doua oară, tot asa şi tot aşa şi a treia oară, că n'a
nemerit la casa turcului nici un o:u ccu mâna lungă>

F'AMILIA C. RlDULESCU-C:ODIN

lntr'o zi fosă, cum sta turcul şi manca la cârciuma de
care vorbirăm, iată se apropie de el nişte tâlhari şi tocmai
atunci ii întrebă unul din prieteni :
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- Bine mă, vedem că te zăboveşti mult la cârciumii; pe
cine laşi acasă de nu duci nici o grijă ?
- Pe cine ? Ascultă be ! Am cumparat un slugă; ii cheam4 Nicolaie. L-am pus acolo şi am lăsat deschis pe deurdn·
dul, că Nicolaie păzeşte bine. toată a\•erea.
la să vedem, m4, ce slugă o fi aia ? zic tâlharii intr4! ei,
când aud : c De-o fi mai mic, ori mai prost, s4 luăm şi noi
câte ceva. Ştii că turcul e putred de bogat.>
- Ştiu. Hai mai repede.
Şi se duc la casa turcului. Acolo, uşile descuiate si in
cas4, nici o slugă. Doar icoana şi candela aprinsă dinain·
t~ ei.
li jefuiesc: casa, se încotoşmează cu tot ce pot duce şi...
p'aci le e drumul.
Când vine turcul şi vede jaful, Doamne, Doamne! S~ iea
<:u mânile de răr. Se vaită, caută'n sus, caută'n jos ş~ tot
.cercetează el mereu, dar pe icoană tot nu se supără.
- Be, Nicolaie, zice el, tu ai adormit. Te-a furat somnul
pe semne şi vezi ? Mi-au jefuit tâlha.rii casa. Aşa o păzeşti
tu?
Nicolaie însă ascultă şi tace.
-Nu răspunzi ? Uite, be Niculae, zice, eu te ert; tot îti
dau demâncare şi nu-ti împutinez tainul. Da bagă de seamă
să nu mai adormi altă dată şi sa fii cu ochii în patru.
Zice astea, pune untdelemn în candelă şi o aprinde; bsă
iar uşile deschise şi pleaca. La cârciuma, unde erau şi tâlharii spune ce i s'a întâmplat şi că, de rândul Asta, a spus
Jui Nicolae să nu mai doarma.
Tâlharii însa, cum aud, şi pricep cine-i Nicolae. lnctp să
facă haz şi sa se tăinuiasca :
-Hai, măi fratilor, iar la jaf. SA-i luam ce-a mai r$mas;
ba s4-î luăm şi pe Nicolae.
Dau ei fuga, dar urciorul nu merge de multe ori la ap4.
Uitaser4 oamenii ca
Cine are mânll. lungll.
Pierde şi ce are 'n pungll..

Când au sosit la casa Turcului, au cotrobăit încoa ş1 in<:olo, cum li~era obiceiu!, şi au strâns in mijlocul casei tot
ce au gAsit, fAcând vre--o trei motoaşce. 1 Apoi s'au repezit
cu toţii şi au pus mâna pe koană. Dar, atunci ce să vezi
dumneata, nepoate?
1 Legături

cu borfe.
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-----------------------lntind ei în S!JS, in jos, la dreapta, la stânga.„ Aş I De
surda se trudiau. Să mai poată Iun ei mâinile de pe icoan4,
ori s4 se mai cârnească din loc? Nici vorb4.
li încremenise acolo Sfântu'-Nicolae.
Se plâng tâlharii, sbiară, fipă, se tot svârcolesc şi fin aşa
pana. seara, hăt, târziu.
Atunci, iat4 că soseşte şi Turcul.
- Ha, ha, ha! Voi mi-afi jefuit casa? r4cneşte el cât
poate şi toi blodogoreşte p1: tâlhari. de inlraser4 4ia ln frigurile mortei. Şi începe să se uite urit şi s4 puie mâna pe o
p4t4chi~. 1

- l3ine, be, Nicolaie ! Bine că i-ai prins ! Am s4-fl m4resc tainul.
Tdlharii însă plângeau de săria cămaşa de pe ei.
- ·tartă-ne jupâne, -- se roagă ei - iar1ll-ne c4 nu mai
facem şi-fi aducem tot ce-am luat ba şi tot ce mai avem
noi. N'am ştiut că Nicolae al dumital" fle-o pune la ciochind 2•
Se roagă ei, se roagă mult şi bine p4na ce i se filee mila
şi Turcului şi se roag4 şi el de icoana:
- lartil-i, be Nicolae, c4 mi-aduce tot ce au fost furat; ba
mai îmi dă şi pe de-asupra. Şi atunci ... ce s4 vezi dumneta?
O Iacri ma pic4 din ochii sfântului şi. .. minune I Tâl barii fOt
s4 ridice mânele si să se de~(ele11ească.
S"au dus într'un suflet acas4 şi au adus tot ce luaser4 şi
nu luaseră. Apoi au căzut in genunchi înaintea icoanei mulţumind cu lacrimi Sfântului Nicolae cA i-a iertat şi l-a isb4\·it din amortirea şi pedeapsa în care căzuseră.
Iar de-aci înainte n'au mai furat şi s'au făcut şi ei creş
tini in rândul oamenilor cum se cade.
Auzită

com,

de la unchiul meu, preotul Dumitru Ion de 76 ani din
(Muscel),

fureşti

Dobreşti

l lldllesn-C1G1.

1 Prăjină pentru bătaie.
:i Zicătoare prin care se

aratl el cineva e strâns ca în clrşte fntr'o afattre aşa ci nu mai poate face nimic tn altă parte. lsvorlşte din obicei ul de a lega plosca la ciochiaa calului,
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Trece-o mândră la izvor
Şi se Jângue de dor :
·Ziua's neguri, noaplea'i
Vânlul florile zugrumă,
Şi pârău'i numai spumă.

brumă,

Pesle plopii fără soare
Se duc sloluri că/ăloare
Tremurând din aripeoare...
Scrum şi jale pe câmpii,
Şi polecile's puslii...
Şi lu bade, nu mai vii».

G. Tutmm
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o LOVITU RJ\

D/\TJ\ f>ISERICEI nonSTRE
ROMl\nEŞTI Din /\RDEl\L
"Do cit crcVti ni
un~miti,

mai bino

piLgllui".
A.C.CUZA

In istoria Bisericii noastre romaneşti a trebuit să se scrie,
dăunăzi,-cu resemnare p?ntrn noi şi cu forfa din partea
duşm 1nilor noştri-o paginj nouă şi dureroasă. Optuci şi
trei din co:nunele române$ti sâni rânduite de acum înainte subt
autoritatea episco;:iului milghiar din Hajdu -D0roJ: aşa dar,
iată o nouă episcopie în Ardt!al ! O epi:;co;:>ie cu totul originală: supt sc11tul universalului părinte Piipa, atâtea mii pe
ţărani români vor asculta sl'ânta rugâciune a liturghie!
în
greceşte iar cuvântul de: În\'ăfătură al predicei \'a trebui să
răsune, spre niarea înveselire a urechilor româneşti, intr'o
prea bine ştiută şi hodorogitll limbă maghiară! Aşa dar, pe
de o parte cuvântul lui Dumnezeu se rosteşte ca la Patriarhia de Constantinopol, pe de altă ;:-arte ţăranii noştri primesc
acest frumos şi împ~rătesc dar: d~ a invc'lf'i şi de a simfi
tainele mântuirii boscorodind graiul \•enifilor din stepele Asiei.
E cel mai însemnat fapt din viata noa!:tră bisericească de
atâtia ani. li proclamă bula papală din anul 19 J 2, cu care
măritul Părinte injoseste pe ai săi supuşi Români ccristifideles graeci>. Şi e bine a vedea mai deaproape acest fapt de
o însemnătate c11 mult mai mare de cât sfâ$icri le urile şi
trântelile otrăvite de politicianism carecterizează mişcurea
noastră religioasă din Regat de o bucată de vreme.
Mai întăiu, episcopia maghiară dăruită Românilor de dincolo e un atentat la viata naţională şi a noastră. Duşmanul
ni-a înstrăinat graiul cărfilor sfinte şi a Clintărilor din Biserică-fire~te că, !lisându-ne după el, perim ! Deasemenea C"ine
nu ştie că îndrăzneţul att!ntat se întâmplă în veacul luminii
şi al deşteptării interesului istoric pentru drepturile naţiuni
lor I Totul e in zădar„. C~nd politica austro-ungară .sre nevoe mai aspră de a se apăra împotriva primejdiei slave,tocmai atunci is.beşte fără cruţare în noi. Şi când sfânhrl Papa
are interesul de a-şi întinde aripile tot mai departe, spre
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proclamarea unei stăpâniri - potestas in temporal ia,- universale ca şi idealul său cosmpolit-tocmai atunci, cu de-a sila,
loveşte în noi, cari prin actul unirii din 1700 întelegeam a
avea ajutor di.:: la Roma împărătească.„ Sărmană Romă religioa::.ă de azi ! Nu ştiu ce povestire a lui Andersen dacă ar
putea-o caracteriza exact în Fulberea decadentei iezuite în
care zace şi-şi plânge mărirea avand pe cap cununa de robie a unui politicianism maghiar.
Cine sunt vinovafi? Intrebare fireascâ, pe rnre trebue sll
şi-o pună orice Român. l<ăspi.lndem: Sfa1uul Papa, ~vicarul lui
Isus Christos> care a ştiut să înjunghie pc credincioşii săi
pentru interesul politicei de la Viena si Pestn, lovind fâră
milă în sentimentele noastrt: nationale. Şi ai:;oi: oligarhia stdpc11ld din Ardeal şi din fara noastra, care nu şi.a dat osteneală să întărească din neme culturu natională românească
în acele părli ale Hajdu-Oorogului ca şi pre1utindeni. Aşa în
cât astăzi am văzut cu ochii cum Papa ne·a scos la mezat
credinta şi, pentru a\·ant11jii materiale, ne-a vândut. Şi episCOFia maghiară înfiintatll. urmăreşte nu mântuirea noastră
sufleteacă şi desnationalizarea noastră.
Ce e de fileul? ln primul râ11d: ce s'll făcut ? Cum am
răspuns noi ? Trebue să mărturisim cu mdngâire că Românii au ştiut insemnâtatea momentului. Romiinii de pretutindeni ; excepte<iză, fireşte, politica străină ca sentim1:nte româneşti curate şi prie1ină cu patimile personale, din Regat.
Dar acum episcopia Haiducilor este. A jeli în faţa faptului
nelegiLt comis,--nu se cuvine. Bocetul alină dureri, dă drumul suferinţelor şi necazurilor prin râuri de lacrimi, răcoreşte
inimi. Deatâtea ori însă el descurajează I Cum nu jelim cu
plans dreptul nostru perdut, prin Basarabia răpită, csupt scutul de calmuc>-deasemenea ni se impuue a trece ceva mai
sus de cât anii copilăriei în care durerea pt.r şi simplu geme
şi trece ca o nălucă uşoară în anii alintaţi.
A protesta,-ar fi a face prea mult ceia ce, într' un moment deinn de trezire a conştiinţei, poporul românesc a făcut
în deajcns Românii au protes1a1: cRomânu:,, cGaz.eta Trunsilvaniei>, cUnirea > din Blaj-•Neamul Românesc> ~· a. şi-au
făcut datoria ca în vremile când un cuvânt de protestare vă
deşt~ duhul neamului şi o frază scrisă cu durere arde inima
şi hârtia pe care se aşează ! Lacrime uscate ale politiciani-
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lor noştri fără simt - trebuesc privite ca dureri naţionale
de cari treptat vom scăpa. prin încordată muncă. Dar, repetăm, protestarea s'a făcut.
A face schis'11a, adică e ne despărţi de sf. Papâ, prelins
urmaş al sf. Petru, nu e prudent şi nu se poate. E la mijloc o tradiţie de peste 200 de ani şi ar fi să pierdem atâtea
averi şi drepturi bisericeşti.
A face represfJlii im potriva romano-catolicilor de la noi, ar
însemna a proceda tot atât de creştineşte ca altii cum Jidanii şi Ungurii procedează cu noi. Toleranfa reiigioasâ precum şi spiritul nostru nu ne lasă,
Altceva e de făcut, lucru foilrte elementar. Episcopi! uniţi
sll inceapâ cu înverşunare lupta pentru limba liturgică şi de
predică, româneasca. Să se incunjure bisericele în care se
bolboroseşte octoihul în limba care n'are nici o legătură cu
noi : Dumnezeu ascultă şi glesurile ce s'ar ridica smerit şi
cu credinţă cur<1.tâ, chiar din peşteri întunecoase, ca pe vremea mari lor Dioclifiaoi, Mutori de sânge creştinesc!
Oligarhia de dincolo ca şi de aici, să vegheze la cultivarea sufletului românesc prin cui tură şi simţiminte româneşti.
Massele să se deştepte la viaţă rom&nească, pretutindeni,
caci cu drept ~uvânt zice cRomânul> din 5Iulie1912: <Lupta nu este sfârşitll, lupta trebue să înceapă de acum. Uacă
scaunul papal a putut sâ comită intr'un moment de inconştientă păcătoasă această crimă, nouă nu ne este ertat să ne
plecâm cupul nelegiuirii,,
Dacă vom proceda fişa, atunci faptul comis prin bula papală cu ccristifideles graeci> va fi numai o pagină nouă şi
dureroasă în istoria Bisericei noastre, nu însă şi una tristă.
Tristă să fie numai amintirea unui Papă şi a unei politice
fără de frica lui Dumnezeu, cari au sgâriat, in înţelegere,
câteva rânduri negre şi murdare pe o piatră albă şi curată
ca lumina şi bunătatea C:ivină ...

Dumitru
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CELE TREI FETE DE IMPl\Rl\T
Era re vremea când oamenii dăruiţi cu mila cerească, erau
Un împarat avea trei fete, cari mai de cari mai
mai isteaţă însă aşa de potrivite toate, în cât
foarte cu greu ar fi ales cineva pe cea mai zuliară şi mai
straşnică în frumuseţe.
Multi leciori de impărati şi-au cercat norocul dar nici
unui n'a izbândit. De unde ţănă unde aude şi Ionică făt
frumos despre acest impl\rat căruia ii zicea împăratul Galben, şi viindu-i timpul de însurătoare, plecă să vadă şi el
fetele lui Galben împărat.
Când le-a văzut, toate îi părură pe plac. lasă că si fetele
îşi dădeau ghes după el; şi ca să nu le fie cu supărare, Ionică le întrebă pe fiecare ce putere sau ce avere are. Cea
mai mare spuse că ea cu o pâne hrăneşte o armată întreagă. Cea de a doua că ea cu un cot de r ostav îmbracă
o tară i·ntreagă, iar cealaltă mai mică, că ea o să nască doi
feţi logoteti cu totul ~i cu totul de aur.
Lui f at-frumo:; p'ăcându-i şi darul şi chipul celei mai
mici, o plăcu mult şi cu voia ei şi a tatălui ei, făcu nuntă
mare şi frumoasă şi o luă de sotie. Peste trei zile plecă cu
dânsa insr;re soare răsare la impărătia lui. Şi aşa păreau de
potriviţi şi se iubiau aşa de mult soţii aceştia, că nu pukau
o clipită să nu stee unul lângă altul. ln sfârşit, cu vai nevoie ajunsera. la curtea lui Ionică făt-frnmos şi fură primiti cu mare alai şi cinste.
Ionică cum ajunse ii arătă soţiei sale toate bogăţiile şi frumusetile curţei sale şi dete poruncă slugilor ca să asculte mai
ceva de cât pe dânsul, pe uoua stăpână.
Trecu o zi, două, zece, căt tine dragostea mai cu foc şi
fiindu-i urit. Ionică se aucea cu un servitor credincios la
vânatoare. Ca mai mare peste slugi avea acasă o slrijită de
ţigancă hapsină şi afurisită de mama focului. Aceasta oare
cum o pizmuia pe noua stăpână căci ii luase locul ei, căci
ţiganca ştiuse să·I vrăjească pe împărat şi să trăească cu
dansul cât fusese holteiu.
Cu noua stăpână se purta cât se poate de plecat în faţă
dar în inimă căuta s'o mfolince de zile. lmpărăteasa a purces îngrt."unată şi intr'o zi pe când îi '"enise ceac.;ul şi împă-

năsdrăvani.
frumoas:I. şi
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ratul nu era acasă, ruga pe ţigancă să-i ajute. Aceasta cu
bucurie ii spuse împărătesei să se suie în gura podului şi
că s'o lege la ochi şi ea să se aţie cu ciur11l
lmpărăteasa tânără. neştiind c~-i poate pielea ţigăncei,
face cum o învăţă. Când ţiganca vă:zu că într'adcvăr impă
răteasa născuse 2 prunci cu totul şi cu totul de aur, dete
fuga intr'un coteţ unde o căţea avea njştc ţânci, puse în
locul copiilor de aur 1âncii, iar pe copii îi îngropă lângă
stâlpul portei. Apoi se făcu că se şterge pe mani şi deslegând pe împărăteasă de la ochi, o dete jos să-i arăte odoarele.
Cnnd văzu căţeii biata impărăteasă. inlemni de frică şi de
supărare; şi viind împăratul, ţiganca ii ie~i înainte şi ademenindu-l pe im ărat o ponegri cât se poate pe împărăteasă,
batjocurind-o şi îndemnându-l re imrărat ca s'o omoare re
ea ca pe o căţea cc este. c:\ci 1-a făcut de râs.
Impăratul care nu se aşteplasc la una ca asta, se duse
să vadă de-i cu r utin:ă şi văzând lucrul aidoma. socoti că
ar fi bine să o îngroape p;"ln:l la mijloc în ţărână după uşa
bucătăriei, iar căţeii să sugă zi ~i noapte. Şi pe ţigancă o
luă iarăşi ca sotie.
Ce se intâmplă? Din locul unde fusese ingropati feţii
de împarat. cşiră doi brazi de aur ce cre~teau văzând cu ochii, şi se aplecau in partea unde era bucătăria. Tiganca rricepându-se şi ştiind care e pricina se rrefăcu bolnavă de
moarte şi spuse împăratului în limbă că ea nu se va indrepta de cât dacă va tăia cei 2 brazi, căci zice, nu-i a bine
cu crescutul lor
Impăratul care ţinea mult la ea. n'avu ce zice şi-i făcu
gustul. Ea se îndreptă şi porunci să facă două scânduri de
pat dintr'ânşii. Luă rele două scânduri şi le puse chiar la
patul împărătesc. Peste noapte ţiganca aude vorbind pe ce:e
două scânduri :
- Măi frate, tare mi-i greu ; pe mine doarme neagra
ţigancă.

- Mie tare mi e uşor. dl doarme t:lt11cuţu' nostru!
Cum se sculă a doua zi, ţiganca dete porunca să taie
eele dou~ scânduri şi să te puie re foc. Pe când lemnele
ardeau, nu stiu cum, din intâmplare, săriră două scântei in
hârdăul cu tărâte ce era lângă vatră. din care mâncă o oaie
a fata. Peste puţin timp oaia lătă doi mici cu lâna de aur.
Impăratul uitase de împărătiţa lui adevărată şi trăia cu ţihttps://biblioteca-digitala.ro
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ganca care se şi îmbolnăvi când văzu si minunea cu mieii
şi spuse împăratului că leacul ei nu-i din al1ă ceva decât
dacă va mânca carne din cei doi miei de aur.
lmpăratul se cam ciudi dar n'avu încotro şi i-a tăiat. Prefăcându-se că se indn:aptă, se duse ea şi cenătui cu mâna
ei cei doi miei, strângând carnea iar ma(ele le dete pe două
fete credincioase ale ei, ca să le spele la pârău, poruncindu-le ca nu cumva să scape vre-o bucăţică în apă.
Se duseră fetele. spalară bine maţele şi aducându-~i aminte de vorbele ţigancei, zice una :
- Ce să facem pe gustul ei, hai sa rupem câte un capăt; şi rupseră amândouă câte o bucăţică şi aruncară în apă.
Din cele două căpetele de mate. eşiră doi feţi logofeli cu
totul şi cu totul de aur, de stătea soarele în Io~ şi-şi juca
razele pe spatele lor.
ln acest timp după ce ei crescură mari şi mama lor adevărată ce alăptase tâncii, scăpă de ei, căci se făcură cogPa
haite. ln sara aceia era clacă mare la împărat. Copii, colea
pe insărate, se luară cte mană si plecă şi ei la clacă, Ajungând, intrară şi ei şi se puse într'un colţ. Obiceiul era ca
fiecare lucrând să spuie si căte o poveste. Venind rândul
copiilor, nu prea vrură, dar după stăruinţa împăratului începu:
- Apoi eu, înălţate împărate, nu ştiu, zise cel mai mare
de cât povestea noastră.
Iar ţiganca de colo :
- Un tăciune şi-un cărbune, taci băiete nu mai spune!
- Spune băiete spune, zice împăratul.
Şi începu a spune toată pătărania lui tată-so, cum a luat
pe fata cea mai mică a împăratului Galben, cum a adus-o
la curtile lui, cum a trăit pe urmă noua împărăteasă cu ţi
ganca.
Dar tiganca de colo :
- Un tăciune şi-un cărbune, taci băete nu mai spunei
-- Spune băiete, spune, zise împăratul.
Şi cu cât spunea mai mult, cu atât mama lor de după
uşa bucătăriei se sălta în sus fără să vrea, o sălta dreptatea.
Şi spuse copilaşul tot, cum au fost îngropaţi de ţigancă,
cum au crescut apoi ca nişte brazi, cum au fost tăieti, cum
au fost scânduri, cum au sărit scânteele, cum au fost ca
doi miei. cum eu fost tăeli de tigancă, cum fetele au aruncat câte o fărâmă de mate şi cum au eşit ei.
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Când isprăvi, mă-sa adevărată ieşise toată din groapă. Şi
iaca aşa e istoria noastră.
Cei de fală incremeniseră, iar mama lor auzindu-i căzu
sdrobită între dânşii. lmpăratul ii imbrătişă pe tustrei, iar pe
ţigancă dădu poruncă să o lege de cozile a doi armasari neinv~tati legându-i şi un sac de nuci in spate, zidindu i :
-- Unde-o cădea nuca, să cadă şi bucăţica; unde-o cădea
sacul să cadă şi capul.
Şi împăratul cu soţia şi copii de aur trăesc şi acum şi
cred că de n'or fi murit, mă vor chema şi la nuntă.
Şi'ncălecai pe-o ce nu este şi vă spusei o minciună poveste.
Spu~l'i

uc

răposata

bunica. Liza.

N. I. Munteanu

Pier cântecele noastre poporale ? *
Şi cum vin cu drum de fier
Ton te cântecele pier...
Emiuescu: "Doin:..i:

Mi-a fost drag în totdeauna stând asa pe inserate când flă
fetele satu:ui se întorceau de la câmp, să ascult versul trâganat al cântecelor. Căci in pânza uşoară a inserării,
simţiam parcă toată frumuseţea acestor cântece, învăluit in
totdeauna în caracteristica lor umbră de tristetă. De ce or fi
oare mai totdeauna triste versurile în cari ţăranul nostru îşi
îmbracă cântecele, mă întrebam şi atunci ca şi acum ?
Şi prinzând cuvintele purtate de vtrs un fior nephlcut mă
încerca întotdeauna de câte ori printre ele vedeam strecurându-se câte un cuvânt schimonisit, străin de graiul nostru,
străin mai ales cântecului taranului nostru:
căii şi

bubueşte
Şi puicuţa logodeşte,

I-auzi vnlen

Logodea.sc!i. ano:'o parn
Cii. ea mi-n mâocnt .onoar11"!

La început

puţine şi

sfioase

odată

cu emersul progresiv al

•Publicat iotlHo oarii. în reviste. wLuuaf.l1·11l" diu Sibiu a.n. X No. 8
die 16 April 11111. Aici. cAte-va schlmbll.ri,
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civilizaţiunii 11oastre> insă si-au racut vad tot mai larg ; câritecele d~ oras au venit şi la ţara şi'n locul jalnicei şi duioasei noastre doine, acelaş vânt al inserârii mi-a adus versul
desmaţat al cmatşişului>.
Caci bunăoara ce \'efi zice când \·eti auzi pe la ţara cântându-se cântece ca: cS'a dus a mea iubita, cc se sfârseşte
astfel:

De cl'it o 'ţ"ieţ.\ trisll
Şi-nn traiu nefericit,
Mui hinc-1111 glout do puşcli.
Şi mo1ntei\ ln minut !

Vede fi cglont de puşc.tl, si cmoarte la minut h Hota rit lucru că ne-am civilizat! Aceste versuri daca nu mă înşel le
citii şi in ziarul Minerva în vara tr<!cută tasate ca scrisoare
de adio d~ unul care cu un glonţ de puscâ, a cm urit la minut> din causa traiului nefi:ricit şi-a viefii triste !„.
Sau ce veţi zice când a uzi cântând re •Toader, ori pe
cCost11che1, cântând cu patos:
Vi110, uli Yino, iubita men,
Pc-al meu pie1•t te-oi leglnn
zice mereu tie,
\ fL te iubesc J:i. nebunie!

Şi-ţi 'ţ"Oiu

sau altmintrelea, cântând fetele noastre la

şezatori

:

l'runzA. fCr<lc solz de peşte
Eu iubesc, Ulama iubeşte
Eu iul.lese la lllnhala
Mama ţiuc ulitn ... ,
Eu iubesc pc Const:intio
Şi mam11 pc <ihern!iin1

Iar hotarit lucru: ciubită> cte iubesc la nebunie!, s-=mne
ne civilizăm şi mai ales ne modernizăm şi 'n /imbd
ca în port şi'n obiceiuri stam iarasi tot de lauda !„.
vădite că

•*•

Pier cântecele noastre populare?
O spunem cu durere, în multe parţi, da. Şi de multişur.
Alexandri spune în 13arbu Lautarul.
cVremea vremueste, batrânii se duc, obiceiurile se prefac
oamenii se schimbă şi cântecele se schimonosesc1, ..
Iar marele nostr:.i Eminescu. adâncul cunoscator şi iubitor
al versului popular, la umbra caruia şi-a închegat maestrele
lui versuri, a simţit-o aceasta de demult şi'n doina-i de jale
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şi durere a neamului nostru a desemnat
a perderii poezii populare:

~i

aceasta durere

Şi

cum vin cu drum de fier
Toate cfi.ntecele pier...•

Şi-i pa.est! Cu ele se pierde toată acea frumusetă a sufletului neamului nostru. Se perde un întreg trecut care aşa cum
a fost trăit el cu clipele lui de vitejie sau de durert", de bucurie sau de tristefă.·--rând pe rând,-a fost prins în viersul
cântecu!ui popular.
De-a fost timp de vitejie, poporul şi-a făcut cântecul de
luptă;

Hlli frati, hai frnţi,
La 111wnlll. da\i
Sten~ul c1·uce11. ~l mo~ia

SA

vil. npli.raţi."

Şi

tot atunci acele balade voin:ceşti şi cântecele haiduceşti.
De-a fost timp de jale, de sărăcie şi de restrişte, el a cântat in aceste minunate versuri cari 11scund o neţlirmurit4
tristetă.

sau:
Pelin beau, pelin mln:\nc,
::larn po pelin mii. culc;
Uiminoa1a • ânrl u1il. scol,
Cu pelin pc ochi mA. sp?il.

alelei, frate peline,
Am1ir?i·i frunz11. pe tluo
c" şi inimioasro.'n anine;
Amar!i.-i frunzn'n dudlln
Mo.i um11r sunetul meu!

Şi apoi, in minunate versuri de o
tat dragostea :

rară gingaşie

el

şi-a

cân-

Lce#?loă-te

hred, Lrildut.
Cn mioc, cil n'um d1·?ig11ţ;
Leagluii.-tc brlidi~nr,
C11 win' cli. n'um uii.di~or ..•

sau:
Cine are dor pe Yale,
Ştie luna cllud rii.sure
Şi nonptca câtu-i de muc;

ori:
Dusu-s'~ bldiţ11 1 dus

Mi s'e dus 111. collsl '11 sus.
'fne. bedc, i:oasa'o roul\
TnP, rupc-s'ar îu douli;

Şi câte,-şi c~te

Cine nru dor pc luncă,
ln n:i. <âod se culc!\
!;ii 11onptc11 cAtu-l d..? lungă!
Ştiu

Tnc, bndc, cons11 'n larbl,
Tul•. rupe s'11.r dcgrulili,

011. si'l vie 'n sut s'o dreagi..
pc mino sli mA vnJll. I

Şi

câ tece nu sunt, unele mai

https://biblioteca-digitala.ro

drăg41aşe

de

40

Calendarul Revistei

---

cât altele, pe cari cunoscătorii literaturii
în deajuns. Comparaţii sublime ca :

populare le

ştiu

Nu ştiu luna pe cer merge
Sau puica la apll. trece.

sunt şi vor rămânea deapururi pect:tea gingaşiei şi dulce(ii sentimentale a poporului nostru, -ori ce se va zice.-Căci
--nu-i neam pe lume care să fi putut prinde cu atâta gingă
şie, cu atâta frumusetă şi'n versuri atât de frumoase şi atrăgătoare, -- cântecul dragostei, ca poporul nostru.
Şi totuşi aceste cântece, se duc, se perd. De ce? ln fota
sărăciei şi nevoii în care se află poporul nostru să i se fi
inAsprit intru atât sufletul, încât să fi pierdut simfimântul acela ascuns al duioşiei nelămurite, din care-i izvorau versurile ·1
Nu cred, căci nevoile s'au finut mai intotdeauna de el şi
apoi tocmai în dureri şi-a cântat el cele mai frumoase versuri!
O vie dovadă o poate da acest început de po~zie care nu-i
decât o scrisoare ce o trimite unul din temniţă cătră cei de
acasă, la mândruţa lui:
Du-te carte, du-te carte,
Du-mi-te departe foarte,
La mândruţa cll.-i departe
Şi de doru-mi nu mai poate 1

sau iată alt început din o scrisoare pe care un soldat o trimite dragei Iu i :
Uite,-cu azi sunt departe
Şi matale·ti scriu o carte!
ln tus patru comurcle,

I

Pe dinuntru cu mll.rgele
la cornuri, auritll.
Pentru tine pregll.titl 2.
Şi

Deci isvorul poeziei n'a încetat pănă acum. Totuşi vedem
,·echile cântece se perd; cele noi din ce în ce mai puţine
acelea nu mai au trecere.
•Numai nu trecere nici la (ard!> Vezi Doamne că şi aici
prinde a pAtrunde civilizaţia noastră de mahala care, dacă nu
ne dă nimic bun, ucide în schimb toată frumusefa curată a
poeziei populare,-şi murdăreşte curăţia sentimentelor a<.'elor
suflete naive şi nevinovate.
că
şi

1
2

Din Ardeal.
Vezi .Ion Creangă" anul J, l\o.

o.
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Atingerea cu târgurile, mai al~s cu mahalalele în cari se
în deobşte acel curios pospaiu de ccivilizaţie1 caprin soldaţi, lăutari. slugi,-frumoasele poezii ale
poporului izvorîte în aerul curat şi limpede de la sat, care
poartă în ele toată sanatatea sufletelor din care au izvorit,
se schimonosesc în pestriţându-se cu cuvinte urJte, fără rost şi
inţeles, trivializându-se în cele mai multe cazuri.
Ţi-i jele par-că când la acele frumoase
versuri bănă
săl4slueşte
raghioasă,

ţene:
Mândruliţa din Blnat,
că te-am uitat,

Nu gândi

mahalalele noastre au
sate şi aceste platitudini

adăogat,

cântându-se acum pe la

Lino cu părul buclat.
Ce nu-mi stai la sărutat.
Şi iată ce bine să vădeşte această dăunătoare înrâurire a
mahalalelor asupra poeziei populare in acel răvaş cu versuri
a flăcăului soldat care are în suflet simtimânte atât de gin.gaşe, încât scrie dragii lui carte în tuspatru cornurele, inlă11ntru cu mărgele şi pe la colturi aurită, pentru dânsa pregătită, apoi mai departe continuând:

Dragi, de ţi o mai fi dor
Să-mi trimiţi mie scrisori
Pe trei ramure de flori ... ,
adaugă şi prinosul ccivilizafiei> ce i l-a dat târgul, care-l face să închee această frumoasă strofă cu acest aşa de urît
viers:

C'am fost amândoi •amori•

Apoi să se mai adauge culegerile de versuri populare fă
cute de casele de câştig jidoveşti A la Pinath şi Klein ca să
ou mai vorbesc de altele cari pretind totuşi că fac operă culturală modernizând in numele esteticei I bietele versuri din po·
por„--şi se va înţelege de ce curata poezie a poporului, azi e
pe pragul peirii.
Şi dureros e faptul că mai nimic nu se face spre ll se pune o stavilă acestor rele înrâuriri. ln primul rând la sate intre flăcăi şi fete trebueşte restatornicită iarăşi dreapta preţu
ire ll viersurilor. ce ei şi le-au făurit,
Şi in pritnul rând şcoala de sat aici îşi are marea datorie. ln locul atâtor anecdote nesărate şi afumate ale d-lui
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Speranţa de care sunt din belşug prin cărţile de cetire, ori
alte bazaconii şi năzbâtii, bine ar fi să-~i eie locul de frunte tot versurile populare. Sunt doar aşa de frumoase şi pe
intelesul lor, căci dacă cam greu pot prinde copii poeziele
in metrul Alexandrin, apoi ce uşor ar şti ei să-ţi zică pe
Mi!zti Ccpilul ori Toma Alimoş.
Iar ca să scape din vâltoarea peirei prin prefacere si uitare multe din versurile ce se mai h'luresc şi cântă încă pe
la sate, ar trebui cât mai dl!grabă şi mai cu hărnicie strâo~
se şi publicate de acei ce in adevar iubesc poezia poporului şi mai ales cât mai în grabă. Căci îtf curând multe din
frumoasele versuri de azi mai nu s'ar mai putea cunoaşte
sub atâtea prefaceri „moderne" a timpului nostru.
Aceasta o şi face cu vrednicie revista Ion Crea11gd. care
scoate si acest de fafă calendar, şi care prin râvna neobosiţilor ei conducători, aşterne aşa de lămurit acest ţel al ei
care se extinde asupra intregei literaturi populare.
cS'a cules multă literatură populară cu toate că în toiul
muncii vremurile de prefacere s'au năpustit de-odată ; mergem înainte, ocolim pe cât putem coifurile catinse • (de civilizaţie mă rog) şi scociorim pe unde mai vedem sănătatea
ca să scăpăm acest vestmânt nu de moarte, ci de pierdere,
aşezându-l în sicriul unde viermelr nu poate pătrunde.>
Şi ne ajute Dumnezeu, căci e mare, frumoasă ~i grea
sarcina ce ne-am luat-o.

Petru G. Savin.
l[!!!Jll[!!!Jl

Cum se căpuie un mort sau,-după cum se
mai zice,-cum i se poartă soroacile.
Io nici o carte bisericească nu se arată cum trebuie să se
poarte soroacele pe11tru răposaţi, astfel după cum se. obiş
nuieşte în popor.
ln aceasta privinţă cartea bisericească nu pomeneşte de
cât de parasastasele cu colivă. Despre pomenile cu colaci,
despre rostul acestora şi despre modul cum se întocmesc
colacii, n'ai c;ă găseşti scris în nici-o carte de slujbă biseri-
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cum mi se pare, n1c1 in alte cărfi.
Cu toate aceste rânduiala căpuirei e îndeplinită cu atâtll
stricteţă de căt~e tofi, pentru to\i răposatii, - fie repo"Satul şi
de-o zi, numai să fi apucat botezul,-în cât parastasele poate
ar lipsi, dar soroacele mortului e peste poale ca sa nu fie
îndeplinite de la început până la sfârşit.
Sânt multi! în această rânduială a purtării soroacelor.
Dintr'un sat de 3-400 de familii abia dacii se găsesc 10-15
babe care să ştie toate rostur,le.
Pe unele ca acestea ai să lt! găseşti la fie-care pomenire
ce se fac~ în mahalaua lor, de oarece toate soroacele trebuie
făcute după tipicul tradi\ional, daci\ voieşti să fii sigur că
osteneala şi pomana ta e bine primită pentru sufletul mortului.
ln primul rând incăpătuiala mortului intră capetele, ce i
se face. Ce este un cap ?
Un total de 33 de colaci, de felurite forme şi cu enumit
rost,. după cum vom ară la mai jos:
I. Primul grup îl formează 5 colaci, care se dau preotului şi dascalilor:
a) Colacul cel mare este fâcut dintr'o pitişoară, împrejmuită de două vitişoare inodate la capetE', iar deasupra acestor noduri se lipeşte câte o pitişoarâ şi mai mică, c·ât
podul palmii unui copil. ln linie curmezişă se mai lipesc două
cruciutife din vitişoare groase ca degetul cel mic.
b) Năproşnia Are forma cruc.i. in unghiurile căreia se
îmbucă pntru turtişoare. L:t nel·ăsătoriti, părtile crucii se fac
din câte o vită de cocă; la căsâtoriti se împleteştu două viţe.
c) Arhangh!'l 11l. E un CO\'rig împletit din patru viţişoare de
lOCă. I se lipesc şi lui patru cruciuliţe.
dl Sânt două leturghii. Fiecare leturghie e făcută din doua
cruci suprapuse.
Pe cele patru cornuri de deasupra ale leturghiilor se imprimă cu pistorniml (o cruce de lemn) căreia i se grawază
la un picior efigia sf. Agnef.ltte;rnlTot cu pistornicul se imprimă
şi pe cele patru turtişoare ale Nl1KA ntlproşlliei ca şi pe cele două
ale colacului mare. Pe cruciulitele mici cari se lipesc la
arhanghel şi la colacul cel mare, se mai face cruce şi cu gura
cufitului.
2. Al doilea grup ii formează rolat ii /dturalnici, in număr
de 17. a) Unul este al lui Dumnezeu. Se face dintr'ua covrig,
din două vitişoare de cocă şi se ocoleşte cu o vită simpJA.
Pe covrig se lip1:sc trei cruciulite.
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b) Este al Maicei Domnului, Un fel de V din vitişoare împletite, în gura căruia se pune o turtişoară c'o cruciulită
pe ea.
c) JO colaci ai 111ortul11i. Dacă raposatul e băiat, i se fac
colacii din doi S puşi cruciş, si'n capete câte-o cruciulita.
Pentru fată se suprapun invers doi opturi deschişi la un capăt.
La capetele deschise se face cruce cu cu fitui.
Colacii pentru barbat se fac dintr'un covrig împletit din
două vite peste care se lipeşte o cruce tot împletita. iar din
coifurile crucei se leagă câte o bucată de viţă, peste care
se face cruce de cuţit.
Şi'n fine, ai femeei sunt: un o~ t cu vitele petrecute la un
capăt şi răsfrânte înapoi, închis lntr'un V şi prins cu două
cruci uli te.
ci) 5 leturghioare numai din câte o cruce şi imprimate
cu pistornicul.
3. Al treilea, şi ultimul grup, Sllflt colacii de la uşa cuptiorului, sunt în numAr de 11.
6 sânt covrigei lipi li câte doi şi cu câte o cruciu litA, trei
pitişoare tot cu câte o cruce, unul al lui Dumnezeu şi unul
al Maicei Domnului cu aceleaşi forme ca şi la colacii lă
turahtici.
Li Sl:l zice d! la tl$a cuptorullli, fiind că ei cad la copt, tot
la uşa cuptorului; se scot întl\i şi se împart aşa calzi. cum
se scot din cuptor. Se moaie în vin, când se împart, iar celor sase covrigi nu li se intov4rl\şeşte lumânărică.
MArimea colacilor variazA după cum ii d4 şi omului mâna;
nu se poate însă ca să lipsească la un cap vre-un colac din
cei treizeci şi trei. A căpui un mort însemnează a-i face 7
capete. Unul se face chiar în ziua mortii lui şi este dus la
biserică udată cu mortul; iar după sfârşitul prohodirei se ridică colacul cel mare împreună cu năproşnia şi c'o sticla cu
vin pentru cveşnica pomenire> dupa care imediat se împarte
colacii lăturalnici celor de fafă, în primul rând copiilor. Celelalte şese capde se fac sau toate odată, la împlinirea a
şase săptămâni de la decedar~. sau trei .:apete la şase silptămâni şi calelalte trei, la şaşe s4ptămâni. Odată, de dou!i
ori pe an, ţi se întâmpla ca preot. să ui câte un enoriaş
care sil-şi căpuiască r4posatul în fiecare Sâmbătă cu câte
un cap.
Răposaţilor, cărora li se citeşte şi sărindarul, la dezlegarea lui, li se mai face încă un cap, al sdrilldwului.
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Ordinea aşezării capului, pentru a fi citit de preot e ur: de la o margina, s~'ncepe cu colacul cel mare,
deasupra căruia se aşeazil năproşnia. Imediat vin : arhanghelul şi cele două leturghii. Lângă aceştia al lui Dumnezeu
şi-al Maicii Domnului. in urmă cei I O ai răposatului, ~i în
coada tuturora cele 5 leturghioare.
mătoarea

Câte-va din

înfăţişerilc

colacilor

De asupra tutarora se pune câte o mânuşifă de grâu fiert.
făcut colivă, vre-o bucătică de zahar sau de măr, etc. Fiecărui colac i se aprinde câte-o lumânare. La <veşnica pomenire> se ridică, cum spuserăm, numai colacul cel mare şi
năproşnia,-numai doi, oricâte capete ar fi,-şi sticla de vin,

cu care preotul stropeşte pe tofi colacii.
Când sunt mai multe capete pentru leturghiile mari se întinde o singură lumânare, şi se aprinde la amândouă capetele. 'l'ot atunci e îngăduit să faci câte un colăcel şi pentru
alfi răposaţi deja căpuiţi in regulii, pentru cei vii din casă
precum şi pentru femeile care au lucrat la capete. Mulţi
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chiar, cărora le dă rmina şi cari vor in ncelaş timp să se
asigure, fie că văd nerccunoştinfă la urmaşii lor, sau ca să·i
scuteascâ pe aceştia. incă in viata fiind, îşi fac soroacele; cele
6 capete, 1oale de pomană, etc.
Tot c~1pului i se mai socotesc şi alte 9 lumânAri, care se
impari inaintca colacilor lăturalnici. La capul de (drd1zd,-cel
care intovăn'lşeşte mortul la biserică,--celor 9 lumllnâri ale
capului li se leagă câte·o bucătică de pânză însemnate cu
lumânarea cu care răposatul !)i-a dat sufletul. Acestora li se
zice pomlltfi.
Lu 5icriu se pun cruciş. la cele patru laturi, câte o pomneCJ/d -afară de cele nouă, ale capului.--numindu-se aceste
pomneti, st<1lpi.
La împârţiren colacilor lăturalnici, se observă întotdeauna
ca să se dea colacul lui Dumneuu numai la băiat, iar al
Maicii Dolilnului unei iete. La 5ase săptămâni, când se slobod apele, colacul lui Dumnezeu 5e dă martorului, idr alti
doi colac!, făcuţi pc dt>asupra, la fel cu cei zece ai rărosa
tului, se dau celor două fete cari au cărat iipele.
Aceasta e5le rândui<1la rapelelor. ln afară de ele, la o pomenire se iace şi masă. cu pirine caldă, cu mâncăruri alese
şi cu băutură îndestulălC'are. Se bea şi se mândncă pentru
răposat (şi pentru viu, dacă îşi face 5oroacele ), zicandu-i-se:
cDumnezeu să-l ierte• şi •Dumnezeu să·i primească>.
Nu uitam a spune, că pentru răposaţi sânt încă multe indat riri, care \'Or forma, după cum nădăjduim cuprinsul
altui articol.

Preot. Florea A.

Principele Ferdinand, Teleorman.

Drăghict

r==--11~

/\DANCZJRI DIN POPOR
Omul cu fire ii mus/ral mai muli de Dumnezeu, de
cât cel prosl; şliind că i-a dai minie dinlr'a lui, judecală şi in/e/epciune, ca să se poală cârmui singur.
Dumnezeu nu bagă pe om in iad, penlru pacal; ii
penlru ce n'a răbdai.

bagă

•
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Omul, cu carne de cal, de câne, nu se spurcă; dar
cu mâncările cele mai bune şi curale, mâncale pe nedrepl, se spurcă.

•
Oreu-i a pur/a drep/alea !..

•
Greş/inul deşi sudue, dar Joi e cu gândul
nezeu; că de n'ar fi cu gândul la El, alunei

la Dumn'ar mai

ier/a Dumnezeu nimic.

•
Dreplalea-i podoaba sufle/ului ; i-i dragă şi lui Dumnezeu şi cârmuirei pămânleş/i.

•
In inima boerilor, îi f oe

şi apă frăula/e şi bună/ale).

Ţiganu-i şirei, de două ori, ca Moldovanu/; dar Rusul, să-l /ii la icoane, nu poale avea firea Moldovanului.

Cură/enia

sufle/ului şede unde-i minie.

•
lerlarea la

greşiJi,

ii

păreche

cu iubirea .

•
Să

fie fala lui Dumnezeu, nu a 'mpăralului, să nu-/i
dai inima; dar nici Jovarăşului, care nu-/i vrea binele.
Drepla/ea-i
oamenii.

scurlă

de

coadă;

Nu mori de se/e, cu capu'n

n'au de ce-o prinde

apă

I

•

Banii şi vilele-s pulbere; dar sufle/ul şi ochi-sa verea la om.

•
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Ş'acei mari fboieriil din minlea cea
sesc pu/ini la vorbă, iu/i la minie.

mu//ă,

se

gă

Toate culese de răposatul Dumitru I· Haroiu din satul Holda, corn.
(Suceava.)

Broşteni

Boerii 'nvîrl pungile cu condeile, ca ho/ii cu ciomegile.
Dreplalea-i

Oaea care

*

scârbăcioasă
se'nva/ă

Pâne se face

şi

(greu de /inul}.

c'un lup, crede

pe pieire

şi

că-i

Joi oaie.

/aranul n'are ce mânca.

Valul /ăranului, e cum ai lua părul /aranului, să-l
vâri inlr'o borlă, mai ba/i o pană şi pe urmă-I invir/i
împrejur, pe om şi faci ce vrei cu el, că n'are nici
un chip.
Are oleacă de pâmânl Jăranul ? li ca un bolohan
legal de picior şi nu-l poale urni din Joc fse dă cu
greu despăr/il de pămânll.

*

A !os/ ce-a fosl, la logodnă (19071, s'a vedea ce-o
fI la nunlă; are să Jipe aceea, în gura ceea/a/le!..

*

Cu inima învingi (cu blânde/ea.l
Auzite de la O. Iordăchescu, corn. Şarul Dornei (Suceava).
bună, ii capul bărbalului, ii coroană ce; iar femeea rea, ii coroană de spini ·şi de

Femeea

rească

pălămidă.

Auzit de la Oavril furtună, Doma (Suceava).

S. Teodorescu-Kirileanu,
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ARTUR GOROVEI
După moartea mult regretatului Sim. Fl. Marian, profesor
şi membru al Academiei române, a cărui viată a fost închinată adunării şi cercetării literaturii populare, singurii cari
îşi închină

azi mai cu pricepere şi mai cu drag clipele slobode pentru adunarea şi cercetarea datinelor din bătrâni şi
a acestei literaturi, sunt d-nii Artur Gorovei din Folticeni şi
Tudor Pamfilt din Bârlad.

Artur Gorovei

Artur Gorovei s'a născut la 19 februar 1864, în Folticeni7
din părinti, Petm Oorovei, avocat, şi Maria, născută /a!UU Borş
de la Bâdilitn. jud. Suceava.
Calendarul Revistei
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Familia Oorol'Pi este de origină din Maramureş. O ramură
a familiei a trecut in Moldova, in satul care şi astazi se
cheamă Oorovei, în jud Dorohoi, unde se afla şi manastirea
cu acelas nume, în care este si Capiştea unde se pastreaz4
osemintele străbun~lor. O alta ramură n trecut in Transilvan:a către sfâr:;itul veacului 17-lea şi s'a stabilit in oraşul
Szamosiyvar. Acest oraş primind privilegii dl! nobleţă, familia Oorovei sau Oorove, a jucat un rol important în prima
jumt11ate a \•e.acului 18-lea. ln l 7GO, Christoţh OClrovei şi
tatăl său Ladisla ,. au primit no bieta ungurească, şi Christoph
a devenit primar al oraşului. La slârşitul veacului 18-lea, această ramură a familiei Ooro\·ei s'a stabilit în Ungaria, a
dobândit moşii şi apoi, ca donatiune, o mare proprietate la
Qt:fl(ija, de unde şi numele ei Ooroi•e de Qdudja. Din ramura
Gattllja se trage :-5teian Oorove, fost ministru de comert în
Ungaria de la 1867-71 şi dtspre care vorbeşte şi regele Carol I.
în memoriile sale.
Ooroveştii din Moldo\·a încă de prin 1600 -apar în documente. La 1619, Grigore Ooro~·ei n fost însărcinat, împreună
cu alţi boeri, de către Gaşpar Voevod, să judece pricina de
rr.oşie ·dintre Neculai Stolnicul cel mare şi Oherman Bohmă
tescul, p~ntru ocina vândută din Nisporeşti. Vasile Oorovei
s fost uricar, adică scrittor de urice (documente) pe la 1651
ei- I găsim iscâlit intr'un mare număr de urice până după
1676.
Genealogia familiei se documentează până astllzi.
Artur Oorovei a urmat cursurile= şcoalei primare şi ale
gimnaziului din Folticeni; a trecut bacalauriatul în laşi, ca
elev al Institutelor-Unite şi tot în laşi a luat şi licenta în
drept. Intrat în magistratură, a stat pana in Decembrie 1903
când fiin1 judecător la tribunalul Suceava, a fost permutat
ca procuror la R. Sărat; a demisionat şi de atunci face avocătură în folticeni.
S'a casatorit în 1893 cu domnişoara Elena Vasescu
şi are doi fl.kăi : pe Mircea şi Sorin.
Firea d-lui Oorovei e blânda, e bun prieten, cine ştie a-l
preţui şi po;irta mare dragoste tarAnimei pe care, ca avocat
adesa o apară fară arginţi.
ln poli1ică, face parte= din partidul conservator-democrat
şi în 1905 a fost prefect al judetului Suceava.
A colaborat la mai multe reviste: L11pta literară, Revista
literard, Gazeta SdteamJ/ui, lite:e şi Arid, Adevdrul de jot: Viahttps://biblioteca-digitala.ro
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fa lilerard, Pagini literare, Sdmdndtoml, Nuua RevistiJ. Romdnd
Viata R1mdneascd, Revista Idealistă, lndrumarea, Arhiva din
laşi, Ramuri din Craiova, Fdt-Frumvs din Bârlad, junimea Literară din CernElufi, etc. Io 1892, fiind judecător de ocol la
Broşteni, jud. Suceava, a fondat, împreună cu jos iscălitul,
revista Şezdtoarea. din care au apărut 12 volume, iar al I J-lea
se tipăreşte acuma. ln 1907, împreună cu Mihail Sacloveanu
a fondat gazeta Rdvaşul Poporului, care a fost foarte bine
primit de toată lumea intelectuală, şi care va reap4rea de
la I !anuar 1913.
Afară de articolele din reviste şi di: ŞeuJtoarea, a mai tipărit urmiHoarele cârti:
Cimiliturile Ronz.1nilor, un volum de 400 pagini, ediţia Aca
de!Tliei Române, 1898.
/nstruc(iuni şi chestionar penlrft tradiţiuni popu/Ole, Buct•reşti.
Credinţe şi superstiţii, Folticeni, 190 I.
După dragoste, schiţe şi nuvele. Bucureşti, 1900.
Dati1Lele noastre la naştere. Ediţiu Minerva, 1908.
/)afinele noastre !a nunld. Ed. Minerva, 1909.
Zmei şi Z<lll~, F.d. Socec, 1909.
Carie despre datorii şi drepturi, Ed. Casei Şcoalelor, 191 O.
Şezdtoana, material de folclor, 12 voi. 1892. J912.
Munca cea mai multă ce a desfăşurat d-l O.:>rovei, a fost
la Şezd/Oarea, unde-a arătat multă pricepere şi mare dragoste. C~le 13 volume apărute până acum, pot dovedi aceasta.

M. Lupescu.
~~

SATUL

GRIVIŢA
Memoriei Marel11t Filantrop

Stroe

s.

Belloe•cn

Plecând, prin partea de miazăzi a oraşului Bi\rlad,-cam la
o fugă bună de cal,--şi după ce şoseaua b4tută ca'n palmă
a făcut câte-va cotituri prin şesul Bârladului, plin de fânaţ,
dai de satul Grivita
E înfiinţat la anul 1879, în urma victoriei câştigate de brava no.!lstră oaste,-sub înţeleapta conducere .a Marelui ei Că
pitan, M. S. Regele Carol I, contra Turcilor,-duşmanii noştr,
https://biblioteca-digitala.ro
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de veacuri,--ca o sfântă amintire a acestor timpuri de măre
ţie şi înălţare a Patriei.
Loc pustiu şi primejdios mai inai.1te vreme, astăzi prin
munca omului a devenit unul din satele cele mai mândre şi
mai frumoase, ce se resfafă pe întinsul tării noastre.
Aşezat în scobitura Jeravătului ce-l încinge pela mijloc ca
un colan de argint, satul ese cu semefie, din îmbră tişarea a
două dealuri, ce-şi înalţă spinările gârbovite cătră zările albastre. Case mari curate .. „ gospodării straşnice, rllsar din
verdeata pomilor,--ce umplu grădinele satenilor, - privind cu
ochii lor de sticlll, depe costea tlârtopului şi şesul Jeravă
tului, unele la altele.
Sub pălăriile lor de stuh ori tablă zincuită, casele râd de
veselie cu pereţii lor văruiţi curat, cu prispele humuite, cu
brâiele stânjinii sau date cu lutişor roş imprejurul ferestrelor, pe uliţele drepte.
Şoseaua, ce duce la Galaţi, învelită !n manta de prund
galben, taie satul,-ca o săgeată,-pe distantă de o bătaie de
puşcă, drept în două: iar pe marginile ei se ridică mândri,în podoaba lor de verdeaţă, - fel de fel de pomi ce feresc
cu umbra lor, pe călător de arşiţa soarelui de vară.
lei.„ colo„. şanţuri ce mllrginesc şoseaua, sunt acoperite
de podeţe de lemn, pentru înlesnirea trecerii, fie în ogrăzile
sătenilor, fie în uliţele ce spintecă vatra satului, întretăindu-se.
Din mijlocul tăpşanului verde, pe care sunt răspândite că
suţele înălbite, se înalţă cu mândrie: şcoala, biserica şi statuia lui Vodă Cuza, podoaba uimitoare, de o măreţie şi de
o frumuseţe, cum riumai prin poveşti de se mai pomeneşte.
lnlăntuiţea lor la o !altă, întrupează viaţa plină de fapte
mari şi patriotice a Marelui Filantrop, <Stroe S. Bel/oesca>.
In ele se citeşte ca într'o carte deschisă şi se desvăluesc
adevăratele sentimente de Mare Român şi Mare Pdtriot, ce
le-a nutrit pentru poporul românesc, din care s'a născut şi
în mijlocul căruia a trăit.
Având credinţa nestrâmutată că şcoala e arma cea mai puternică îtt lupta pentru existenţă a naţiunilor şi indivizilor a durat local mândru în anul 1892. Are temelia ~i soclul de piatră tainică, ruptă din coasta munţilor Oituz, pe cari se ridică păreţii făcuţi din zid de cărămidă, înfnndându-se în căciu
la de tablă văpsite cu roş.
Pe frontonul ei e c;cris: <Şcoala Stroe S. Belloescu>.
Urcân:I cele câteva trepte de piatră intri în antret. Cum inhttps://biblioteca-digitala.ro
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tri în peretele din dreapta se desluseşte o placă de marmură, în care se află săpate următoarele cuvinte ce învederează dragostea mare al acestui Binefăcător pentru ţărănime.

11Ridicat-am aceastd şcoald
Pentru luminarea
Ţăranului Romd11. 11

Stroe S. Belloescu.
181J2.

ln fundul antretului se deschide uşa, ce dă în sala de învăţătură, sală spatioasă, încăpătoare pentru optzeci de copii,
dotată cu tot mobilierul necesar cerut de condifiunile higienice şi principiile didactice moderne.
E sala visată-prin veacuri--de marii
dicarea şcoa le i.

luptători,

ŞCOALA, BISERICA ŞI CHIPUL LUI CUZA-VODl

pentru ri-

DIN

GRIVIŢA

INTRE ELE SE AFLA MORMANTUL CELUI CE LE·AU RIDICAT

ln peretele. din faţa băncilor, portretele ImpSratului Traian
ni celor doi deşteptători ai culturii ceamului nostru : Oheoghe lazt'lr şi Gheorghe Asachi, aruncă priviri duioase asuora poporului de şcolari, ce s'adună în acest templu ca să se
împărtăşască din binefacerile luminii.
ln cancelaria şcoalei, pe lângă portretele familiei regale. se
găseşte şi un portret din anul 1860 al celui dintâi Domn al
Romanilor: Alexandru !vatl Cuza, care a fost dat de însuşi

~i
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Domnitorul Cuza, prietenului său Cos tac hi Costachi, cu prilejul unei vizite ce a făcut acestuia la Bârlad.
Fiul lui Costachi Costachi. d-l Lupu Costachi dela D~alu
Mare, 1-a dăruit acestei şcnli prin Fondatorul ei.
Pe unul din pereţii cancelariei se află atârnat actul commemorativ scris cu o pană de maestru, din tesetura slovelor
căruia se înfiripează sufletul mistuit de patriotism al vrednicului Fondator, în următorul cuprins:

ACT rommEmORATIU
GRIVIŢA.

14 Scpten1vrle 1802,

Eu Stroe S. Belloesru, profesor la liceul din Bdrlad, imnreufiilld ca soţia mea Raluco, ndscutd C. Hdraşcu, stimulat de
dorillfa culturii naţio1Zale şi "nimat de sentimentul de a adure urz
tribut de recwroştinfă poporului romdn, di!l al căruia sân, 111'am
ridicat, zidit-am şi oferit-am acest local de şcoald dotat cu toate mobilele şi efectele necesare satului Orivifa, Cil co1Zdiţiunile de
a servi pentru totdeau!la numai pentru aceasta sfdntd. şi necesartJ menire.
cDat-nm preferinţă acestui sat, căruia, la fundarea sa iiz/879,
i s'a dat, spre scumpd amintire, 11unzele unei formidabile redute
din Bulgaria, unde după o lupfd crdncend, brava şi glorioasa
noastr<'J. armată ronuJnd, sub inţeleapta conducere a M. S. Rel(elui Caro! /, in rezbelul din anul 1877 contra Turcilor, prin
sudoare şi sdnge, a cuce1it i1Zdependenţa Statului Româll.
<Fie ca locuitorii acestui sat prin lumina şi credinţa ce vor
primi in acest templu de rultură, prin numcd şi economie, sd facă fericirea familiei lor şi a patriei.>
nă

Tot in corpul localului de şcoală e şi locuinţa învăţătoru
lui iar acum în urmă s'a mai alipit şi o sală p!!ntru lucrul
manual.
ln fata şcoalei se întinde grădina de flori, cu ronduri în fel
de fel de culori, pierdute în alei însemnate de lilieci şi stră
juite de tei şi brazi.
Tntr'o parte 11 curţii, - pria care furnică o lume de şco
lari, - - se 1tflă atenansele gospodăriei, grajd sistematic pentru
vite, magazie, bucătărie, coteţe de porci şi paseri.
ln fund de tot se află grădina în întindere <te un hectar.
lntr'o parte a ei, sunt săditi pomi fructiferi altoiţi, aduşi din
diferite pepinerii ale statului. ln partea mai ridicată e planhttps://biblioteca-digitala.ro
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de vie: iar pe locul din preajma fântânei s~ culti,·ă
tot felul de legume şi zarzavaturi. Nimic din ceea ce trebue
să ştie un sătean la gospodăria lui, nu e uitat de a fi îndru·
mat de pe băncile şcoalei.
Sub imboldul şi supravegherea de 20 ani a mărinimosulu

CASA NAŢIONALA DIN BÂRLAD
FONDAŢIUNEA

STROE 8, BELLOESCU

BIBLIOTECA PUBLICA, SALA DE CONFCAINŢE

fi

LIGA CULTURALi

întemeietor cum şi a ajutoarelor ce necontenit i-a dat, Şl.oa
Ja aceastn este din toate punctele de vedere, - modelul adevărat ul şcoalei săteanului, atingând idealul urmărit, -prin
timpuri, - de toţi rdormatorii ei.
Alături de templul tuminii, şcoala, - se înaltă turla împodobită cu semnul biruintii, templul credinţii , biserica. -E clădire măreaţă ridichtă în anul 1904.
Deasupra intrării sub bolta sustinută de · patru stâlpi de
piatră masivă din jurul Targu Ocnei, pe o p i atră de marmura se află sapat:
</n numele Sfintei Treimi>
Ridicatu-s'a acest Sf. lotaş cu patronul
<Sf. /mparaţi Constanu'n şi Elena>
de Stroe· Be/loescu,· impreuml cn soţia sa Raluca
11ăscutd C. 'Yidraşcu, Domnind R'!gele Carol I
Păstorind P. S. S. Episcopul de Huşi Dr. Conon.
.

I ()04.
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lnăuntru e o comoară de frumuseţe şi măreţie rară. Icoane pictate cu rnăestrie împodobesc păreţii în toate părţile, iar
la partea de jos a lor, pictura se desface în apele covoarelor rornâne~ti.
Catapeteasina, sculptat! în lemn curat, e o adevărată operă de artă românească.
Totul, - dela lucrul cel mai mic până la cel mai de seama, - nu respiră decât religiositate şi prea rn4rire pentru
Ta.tdl tuturora.
E o adevărată înălţare sufletească pentru săteni, când se
oficiază slujba dumnezeiască în acest locaş. ln tăcerea sfântă, şi in pacea evlavioasă ce pluteşte pe deasupra sufletelor
credincioşilor, glasul părintelui Costache, învăluit în nori stră
vezii de miros de tămâie şi smirnă, răsună blând şi rnâog4ios, pe când glasurile argintii ce izvoresc din cafas, se topesc
în cântece dt: slavă pentru Ziditorul lumei.
Atunci gândurile şi inimile sătenilor se ihaljă cu recunoş
tin fă către fericitul Donator.
Intre şcoală şi biserică -cele dintăiu instituţii ce contribuesc la luminared şi moralizarea unui popor, - se află întruparea recunoştinţii pentru Aed ce prin măreţele saie fapte
ne-a învrednicit să ajungem aceea ce suntem azi : un popor
tare, polemic şi respectat de toate puterile lumii: chipul în bronz
al ~1arelui Cuza-Vodă, - domnul iubitor al ţărănimii, - se
ridi.:ă măreţ din străjuirea a patru brazi.
De sus... de pe inălfimea piedestalului de marmură aruncă
prh'iri blânde, dulci, priviri duioase de părinte, tăranilor trecâtori, cari nici acum şi nici in ruptul capului nu voesc să
creadă că Cuza nu mai este printre cei vii.
faptele lui mari i-au sllpat atât de adânc numele în mintea sătenilor încât amintirea lui e veşnic vie. Mulţi i se lnchină ca unui sfânt.
Numai ce-i auzi, după ce s'au oprit înaintea chipului lui:
--·<la aista-i Cuza sireacu .... de la care avem noi pământ..;
şi cu privirile ii im•ăluesc pllnă ce trec hăt.„ încolo I
Pe una din feţele piedestalului de marmură de Dobrogia
se află săpat :

„Lui Cuza-Vodd 11
ln amintirea lmproprieldririi
Ţdranilor, lnd/ţat-au

acest monument
https://biblioteca-digitala.ro
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sdtenii din ţin11tul
Tutova impreund ru
cStroe Belloesc11>
Deputatu/ lor
MCMIV.
De o parte şi alta statuei două bassoreliefuri tot de bronz
ale celor doi sfetnici credincioşi ce l-au ajutat la îndeplinirea
marilor acte patriotice ce le· a săvârşit: M. Cogdlniceanu şi
C. Negri.
Astfel Marele filanlrop nu numai că avea convingerea, dar
a pus şi ln faptă maximele:
c Culturo e baza progresului om nirib făcând o scoală; Şti
i11fa fard credin(d e ca arma în mtlna nebunului, dând putintă
vlăstarelor ce-şi vor lumina mintea prin şcoală să-şi întăreas
că sufletul in biserică - la credinţa stramoşască; iar R.e~wzoştin(a sd fie la baza tuturor faptelor .~i actelor mari sllvârşite de înaintaşii noştri, dând pildă cu statuia lui Cuza-Vodă.
Astăzi sufletul fericitului Donator veghează şi se bucură
din împăratia Cerului de roadele faptelor sale, iar corpul lui
se odihneşte liniştit in mormântul mângâiat şi îmbrăţişat de
şcoala. biserica şi statuia din Griviţa, cari i-au fost aşa de
dragi.

li
La sgomotul făcut de trântirea portii, când intri în ograda
gospodarului, te vezi încunjurat de hămăiturile puternice să te pună jos nu altceva, ale paznicilor casei, ce dau
de veste stăpânilor că vine om strein. Iar ne când te trudeşti să te aperi de primirea nu tocmai prietenoasă a lui
lupei şi Ursei .. a lui Harap şi Modruz.. , gospodarul cu puha în mânA, ori gospodina cu ajutorul furcei pe care o scoate, fugând, din brâu, încep a mângâia pe obraznicii primitori, ca să-i liniştească.
Cu inima bătându-fi Jncă de spaima intrărei, dai •bună
vreme> gospodarilor, iar aceştia mu.ltumindu-ti cu bunătate,
te îndreptează <sus în casa cea mare,, pe când zăvozii nemnltumiţi de mângâierile primite, cu botul în pământ, te privesc cu coada ochiului, invdrtindu-se neastâmpăraţi, în bă
tatura curată.
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ln uşa poetelci humuite - ce zace mai de-oparte sub că
ciula de stuh afuma,t -- câţiva toloşcani, în cămăşutele zoioase, cu părul îngălbenit şi feţele înegrite de arşiţa soarelui,
încremeniţi cu câte un deget in gură, te măsoară cu ochii
din creştet până în tălpi. Nu le-ai prea făcut plllcere c'ai
venit, cllC'i mama ii goneşte să intre înăuntru, să nu-i mai
vezi şi de aceea ei înconjură cu mânuţele lor grăsuţe gâturile zllvozilor, cari nu voiau sA te primească.
După ce ai urcat cele câteva trepte ale scării, intri in lindll. Un miros răcoros de lipitură proaspătă îţi gâdilă nasul,
Iar la lumina, ce intră pe uşa deschisă, privirea ti se opreş
te în pudul casei. în care stau înfipte ba fuse de letcă, ba <>
legălură de canura, ba o bucată de slănină rămasă din porcul tăiat la Crăciun, ba nişte burueni de leac, ş. a., toate
puse de gospodină ca să se găsească la 'trebuinţ~.
La poftirile repetate ale gazdei, trebue să intri în casa
sau odaia ceea curată> şi să iai loc, pe patul imbracat în
prostiri de pânză de in, vn\state cu mătasă galbenă, ce stă
cu un capAt lângă masa de sub fereastra din fund, prin care se strecoară un smoc de raze aurii.
Pe mdsă, câteva cărţi postale de la feciorul ce şi face ar•
mata, portretul pe tablă catrănită pusă in ramă de hârtie
polt:ită, a feciorului, ori a fiicei. ori a ginerelui, scos la iarmarocul din Bârlad. După perdeaua de pânză, făclia cu mucul srrumuit rămasă de la Paşti. Lângă peretele din fată.
celalt pat, ce dă cu un capăt în coasta sobei, în firida că
reia stau rezemate una lângă alta câteva furculife de tablă,
ce a început să ruginească. La celalt capăt stil culcată o ladă de Braşova împodobită cu zugrăveli în fel de fel de fete;
iar de-asupra ei se odihneşte în clit, zestrea fetei compusă
din : saci de casă tesuti dln cânepă, levicere în felurite ţe
sături, perine îmbrăcate în fete cusute cu roş, cu albastru
şl altele.
ln ungherul dinspre răsllrit de sub perdeluţa prinsă în podeaua dată cu lutişor, se iveşte prin sumesitura aripilor ei,prinse cu cordica 14tă de perete, -- icoana Maicei Domnului,
îmbrăcată cu peteală aurie. ln dosul ei câteva mănunchiuri
de busuioc, iar dedesubt o polkioarll cu marginea tăiată în
flori. pe care stil candela ce arde to&tă noaptea şi toată
ziua, Duminic;ele şi sărhătorile. Lângă candelă, Epistolia şi
Visul Maicei Domnului, ce se citesc şi se. pun sub perină,

https://biblioteca-digitala.ro

"Ion

Creangă"

pe 1913

59

când vre-unul al casei se îmb:>lnăveşte. ln coarda, ce trece
in curmezişul celorlalte, p;: cari se reazimă podeala, stau câteva străchini, ulcele, talgere de la moşii de vară, apoi lumânările amestecate prin smocuri de sulcină, simzenică, ce
îmbălsămează aerul din casă cu miros dulce, ce te adoarme.
Nici n'ai a\'Ut când a te minuna dt curăţenie şi spiritul de
ordine, ce domneşte în simplitatea aceasta, şi masa se împodobeşte cu o cană de vin, ce spumegă turnat în cele câteva pahare şi o strachină de nuci cu sare; căci nu e gospodar la care să nu găseşti, ori şi când, rod din munca lui
şi nu poţi scăpa de la nici unul cu gura sacA. La miezul
nopţii, de i-ar bate cineva la uşa, fie trecător, ce-ar fi, gă
seşte numai de cât găzduire şi ospitalitate.
După hiritisiri ca: noroc, sănătate, inima cea bună, bine
v'am găsit, bine ai venit, ploaie la vreme, etc. amestecate
cu înghiţ;turi de miez de nucă şi cu cari vinul alunecă pe
gât ca uns cu unt, gurile se mai desleagă, mai vine, vorba
ceea: stupit la furcă. Acum gazda iţi mai spune din nevoile
ce-l apasă, dârile ce necontenit ii cere Statul, nedreptaţile
ce i le fac arendaşul sau proprietarul vP.cin, caci în Griviţa
nu e nici unul.
lngreuiati de aerul închis din casă mai eşi afară, în ograda. :\ci intr'o parte a ei mai în dosul casei se află poiata
pentru vite, apoi şopronul pentru car şi celelalte unelte agricole; coştereaţa făcută din crăngi de răchită şi lipită cu
baligă; mai dincolo l"oseriul pentru popuşoi.
Prin portifa din gardul, ce desparte ograda de grădină,
intri în ea. Aci dai mai intăi în umbra răcoroasă u pomilor
din livadă sub care viefuesc câţiva stupt cu albine; în fundul gradinii, lese de ceapă, usturoi şi alte legume pentru
trebuinţa casei.
Tot ce trebue gospodarului îşi . are mai fiecare înjghebat
pe lângă casă; de aceea Griviţenii nu prea duc lipsa ce-o
îndură alţii din a:1e sate şi nu prea sunt siliţi să deslege
baerile pungii pentru tt miri ce: ba din contra, - fiind aproape de târg, - ei vând târgoveţi.lor multe din cele ce le
prisosesc; aşa că oricând la ei se găseşte bdnul şi nu-i duc
dorul, - ca în alte părţ;.
Cea mai mare parte din locuitori sunt
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Deci dându-şi seamă de foloasele invâfăturii de carte, ca o urmare fireacă acesteia, îşi dau copiii cu bucurie la şcoală,
trimeţându-i regulat cu tot ceeace le trebueşte. Nu numai
că-şi trimit băeţii, dar trimit şi fetele, fiind convinşi că şi
femeia azi trebue să aibă mintea luminetă, pentru a putea
lupta cu mai mult spor şi isbândă in lupta pentru trai.
ln timpul ernei, când toata treaba li se mărgineşte numai
pe lângă casă, iau parte cu dragoste la cursurile de adulti,
ce se ţin în localul şcoalei, la şedinţele cercului cultural, la
şezătorile săteşti, căutând a se folosi de toate prelejuri!e, ce .
le au, pentru a căpăta învăţături şi a-şi îmbogăţi sufletul cu
conoştinfi folositoare. Toţi aproape câfi ştiu să citească, împrumută cârti din biblioteca şcoalei, pe care le păstrează bine şi le aduc la timp.
De toate cunoştinţele ce le carlltă, caută a se folosi, aplicându-te in toate imprejurările viefei,
Sofii intre dânşii trăiesc bine şi se respectă unul pe altul.
Pe copii ii cresc in frica Domnului, şi le dau exemple frumoase.
SărbAtorile şi Duminicele se duc ta biserică, unde ascultă
cu evlavie sfânta slujbă dumnezeească. In tot anul la Paşti,
cu mic cu mare se mărturisesc şi se împărtăşesc.
Au adânc săpat în inimă credinfa în viata viitoare şi fericirea veşnică ce o vor avea drepţii pe lumea cealaltă si
de aceea se întrec în a fac~ fapte creştineşti ca : pomeni,
prin care se ajută cei flămânzi; poduri, fântâni şi altele,
Locuitorii in de ei îşi poartă cinstea unul altuia. Cei mai
tineri şi mai mici respectă pe tiătrâni şi pe cei mai mari.
Trăesc bine, nu se ceartă, nu se învrăjbesc, nu poartă ură
unul asupra altuia, nu le pare bine de răul altuia, nu se
judecă de cât ţentru lucruri mari, tinând în sea1T1ă vorba :
ccă mai bine o împăcare strâmbă de cât o judecată dreaptă>
şi de aceea nu prea fac ghete avocaţilor.
Le place mult să se cumetrea~că, botezându-şi copiii unul altuia. La nunti, ieau p.'lrte cât mai multi la masa cea
mare, ajutând fiecare cu ce poate la întemeierea noilor gospodării.

Tinerii se ieau cu regulă : se face logodna, când fiecare
din părinţi dau cea ce au hărăzit pentru miri, Mireasa se
iea cu nuntă, cu jucarea zestrei, cu spunere& conocăşiei. lac
când vine vre-un flăcău de le iea vre-o fată din sat apoi la
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luarea miresei trebue sâ plătească cvulpea„ căci altfel ii bucluc, îndată le sare fandăra. Vulpea este aldămaşul in bani
ce mirele strein care le iea f:tta, trebue să le dea flăcăilor
din satul miresei,
Pe morţi ii duc cu cinste la locul de veci.
La zile mari finii, ginerii se duc la nănaşi, socri, unde
mesele stau întinse pentru a-şi ospăta neamurile.
Prin crăşme se duc foarte rar; numai pentru a-şi cumpă
ra ceva când le lirseşte.
Când au de pus la cale vre-un interes, care să-i privească pe toţi, se adună Id unul din fruntaşi şi aici se chibzuesc cum e de făcut, neluând nici o hotărire până nu cer şi
statul preotului şi invâfătorului.
Pe. primar şi consilieri ii aieg totdeauna din oamenii cei
mai harnici, mai cinstiţi şi cu pu1·tări bune. Nu-şi pot avea
loc, la alegeri, paharul şi sfănţuiala.
Prin desele cuvântări, ce li se ţin în biserică, in şcoală şi
în toate ocasiunile au trezită in minte conştiinţa naţionala,
fin la neamul lor, sunt mândri că poartă numele de „Român• „. nume mare şi puter(lic prin m!retile fapte ce-l incunjo<1ră.

Iubesc şi respectă pe M. S. Regele Carol I şi întreaga familie regală şi au credinţa nestrămutată, că numai prin înţeleapta lui conducere România a ajuns la locul de cinste
ce-l ocupă in hora puterilor europene.

T. Popovtci.

Iii Iii Iii Iii
ŞI f>/\T/\11\ f! f>ZJNI\ Cl\Tf! ODl\TI\
A fost odată într'un sat o fată grozav de leneşă. De lece era, se dusese vestea în toate satele din prejur; şi
de aceia nici un flăcău nu se ducea s'o iea de nevastă. In
sfârşit se găsi unul ce-şi zise: .:măi, da lenea-i boală cu
leac, şi eu ştiu un leac de lene. Mă duc, s'o ieau.>
Se făcu tocmeală cum e obiceiul, făcu omul nuntă cu
lăutari şi cu masă şi-şi dusă netoata 'n casă. Trecu o săp
tămână, două, nouă, dar gospodina noastră nici gândia să
se apuce de cev~. 'n casă.
neşă

I
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Se ducea omul la muncă, venia sara ostenit şi s'apuca
de făcut mâncare. cMă, că bine ziseră oamenii să n'o ieau.
Ce să fac cu ea? >
li veni una 'n minte, pune mantaua 'n cuiu si 'ncepe a-i
porunci: <>Manta, când oi veni de la plug, să te găsesc
scuturată, în casă grijit. mâncarea făcută, blidele spălate, că
de nu, am să-ti dau 25 de bice.
Auzi tu, antereule, te pun în cuiu şi când oi veni, îţi cer
socoteala.' După ce porunci, îşi văzu de treabă.
Nevasta se tot sucea prin casă, ce tot invărtia, dar nici
prin gând nu-i trecea să s'apUl·e de ceva, ei, tot invărtin
du-se zicea: •Ai auzit manta ce ţi-a spus?nu faci nimica da
îi ,·edea tu deseară ce-ai să păţeşti.>
Seara, întorcându-se barbatu-său dela muncă şi găsind
casa tot cum o lasase, luă biciul şi începu a croi nevestica
zicnnd: •Manta, scutură-te, mătură, foc aprinde-te, mâncare
ferbe-te.
Şi-o croi, o croi pân'se sătură.
A doua zi îşi văzu iar de câmp, dar nevasta 'n urma lui
se duse la biciu si 'ncepu a i zice: 'Uite biciule, eu mă duc
să s.cutur şi când o veni barbatu meu, să nu mai spui că
n'aril făcut nimic şi să nu vă mai bată.> De data asta, când
veni omul de la muncă şi găsi totul bine, se duse la biciu
şi-i zise; c Ei, bravo, biciule, acum îmi placi; te-ai purtatat
bine; de acum înainte nu-ţi mai fac nimic; tot aşa să te
porţi> Iar ea dela vatră: •Vezi barbate. tot aşa i-am zis şi
eu să strângă, să grijească, ca să nu ne mai ba fi şi m 'a
ascultat.>
ln vremea asta se svonise prin sat să leneşa mânâncă
bătăi, cât şapte şi că s'a dat la brazdă. Vestea asta trecu din
gurll 'n gură şi ajunse şi la părinţii fetei.
Mă-sa se făcu foc de supărare şi se duce să vadă ce e.
Când ajunse la fie-sa începu de pe uşă: c Aşa-i dragul
mamei, că te-a mâncat pezevenchiu, friptă?! N'am spus eu
lui tată-tău?>
-•Taci mamlh-zise ea--•c'aici avem un biciu şi ne'nvaţă ce să facem.>
Ginerele, care din casă auzise ce zisese soacră-sa, ieşi afară, chemă. un argat si porunci : 'la vita asta de aici şi
du o la iesle si-i dă să mânânce.>
După ce-o ţinu vre-o săptămână la iesle, îi dădu drumul
iar baba plecă, măncilnd pământul.
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Cum ajunge acasă începu : Mo~nege, momege. ne-a mântuit hoţu, fata!,
-Da ce-i babă?
-Ce să fie moşnege, de o săptămână mă ţine l egată
la iesle.
-Cum se poate babă, te-a ţinut la iesle?
-M'a ţinut şi cât P" ce să mă d bată!
-Dar cum se poate?
-Da, aşa-i moşne- ----- - -- - - - - - - ge: şi are un biciu în
casă şi acela o invaţe
ce să facă.
-~ Apoi

dacă-i

aşa.

o să-mi iau inima 'n
dinti şi-o să mă duc
şi eu la ei.
- Vai moşnege, nu
te d11c~. că pe mine
m'a legat la iesle, da
pe tine te·a spânzura,
ori te-a tăia şi ce să
mă fac eu?
-Da. cum o fi, eu
îmi iau tr:iista si mă
duc; n'o să·mi las eu
fata s'o prăpădească
hotul.
Zis si făcut. A doua
zi, moşneagul plecă
drept la casa lui gineri-său. Era pe'n serate.
M ARIA I. MIRCEA
-Buna sara, fata
tatei! Ce mai faci?
-Bine tată.
- Poi bine să dea D-zeu fata tatei, şi s'asculti pe barba tu-tău că de aceia-i cruce de voinic în casă !
Când ginerele auzi cele zise, îi crescu inima de bucurie
şi-l primi cât se poate de bine; porund să se gătească de
ale mâncărei şi de ale băuturei ca pentru petrecere. orrindu-1 să stea măcar 2 săptămâni la el. Când fu să plece, îi
făcu un rând de haine roşii (ţesutel, umplu desagii · cu deale mâncărei şi-i dete şi o butie cu vin.
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Baba, văzând că moşneagul intârzie, crezu că i l-a omorit gineri-său şi începu a se boci şi a se jălui prin sat. Tot
jelindu-se mereu, intr'o seară, uitându-se pe drum îşi vazu
moşneagul venind acasă. De departe, văzându-l îmbrăcat în
haine roşii, baba crezu că ce are moşneagul, începu să plcingă şi să se vaite zicând :
Vai de mine şi de mine, oameni buni, pe mine m'a ţi
nut la ieslă, dar pe moşneag 1-a despuiat de pete şi mi-l
trimite numai în carne. Vai de noi si tle noi, de unde am
dat peste un asemenea hoţ de ginere.:)
Moşneagul auzind-o văicărându-se, o întrebă ce aer. Baba, desmeticindu-se, se uită la el şi nu-i venea să creadă ceea ce vedea: moşneagul înnoit, cu desagii plini şi cu butia
cu vin.
-Da ce facuşi moşnege de te pricopsişi asa de bine?
-Ct: să fac babă, am ştiut să mă port. Când m'am dus
la el, eu n'am zis: cdragul mamei ce-ţi face hoţu'!. ci am
zis: fată hăi, să-l asculţi, că e mai mare şi e cruce de voinic!

Maria I. Mircea

Coskşti-Tutova.

~

PIATRA TEIULUI

1

Ciudată-i şi lumea asta! Nu-i mai dai de capăt. ..
Dacă ar învia bătr&nii cari s'au sfârşit acum SO de ani, să
vadii. ce-i azi, s'ar irigrozi de atâtă. amar de minunăţii, pe

care le-a iscodit mintea omenească, de atâta amar de prefaceri de care nici nu i-ar fi trăsnit prin cap măcar.
Să vorbeşti pe sârmă do aici, din Poiana Teiului, la Piatra. cale de trei poşte şi mai bine (telefonul). să vezi tră
suri care umblă ca vântul fără să fie trase de vre-o vieţui
toare (automobilul), să auzi cântând şi vorbind aidoma muzici şi oameni din maşină (gramafonul), ~4 vezi târguri întregi târâite de maşina de aburi (trenul) ori de alte puteri
1 Al. Russo, pela 1840, scrie în "Amintiri din Călătoriein munţii Moldovei" şi legenda "Pietrei Teiului" pe care D-l M. Sadoveanu o tălml
ceşte în „Viaţa Românească" No, 6. din Iunie, 1911, D-1 A. Vlăhuţă îz:i
.Românie. pitorească" aminteşie, pe scurt. legenda, care s'a mai publicat
şi în „Şe:zltoarea" . .Aceasta de acuma are şi unele părţi nouă.
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nev4zute (tramvaiul electric), să vezi oameni sburând pria
văzduh cu maşini de sburat ca paserile (aeroplanele), ori
să te intelegi om cu om la depărtări mari, pe sub ap4 şi
prin văzduh, fără se te foloseşti măcar de sârmă (tt:legrafia fără fir) şi câte altele, oare nu-s adev4rate minuni da
care s'ar cutremura bătrânii şi şi-ar face cruce ca de necuratul !
C4-s mai multe lndămânări azi, aşa-i. Da' parcă lumea-i
mai in suferinfă şi mai rea. Om pe om nu ,e poate suferi.
Credinfa în Dumnezeu a slăbit, Oamenii sunt mai fără frica
lui L>umnezeu, fără evlavie, nu cercetează biserica, nu postesc, suduie urit, nu-s iertători, nu-s milostivi, n'au dragoste
pentru aproapele, nu fac fapte creştineşti ; numai cu numele sunt creştini. Pe unele locuri au început. să se ară te iritici cari ţin Sâmbăta, ca jidanii şi nu vor să se supuie stă·
pânirilor şi legilor fărei.
·
Cel silrac se uită cu ochi lacomi şi cu inimă rea la cel
mai bogat; cel avut nici nu vrea să cate la- cel în suferinţă
şi de ce are, parcă tot să mai aibă. Ba în loc de ajutor şi
de povafă, râde de cel necăjit:
nimică.
Multă scârbă mă mânâncă;

Vai de mine, n'am

Dac'aş mai avea ceva,
Şi mai multă m'ar mânca.

Cel prost şi nătâng se uită cu ură la cel mai priceput de
ar vrea să-i curme şirul zilelor : cel mai deştept iea
peste picior pe cel mai slab de minte :
parcă

Lemnul strâmb şi omul prost,
Amândoi pe-un plaiu au fost:
Lemnul strâmb ii tragi la tine,
El la dracul prin pădure;
Omul prost cum li'nvăţa,
El zice că nu i aşa.

Cel ce nu-l bagă lumea 'n seamă se uită cu ochi duşmă
n 'ar fi
purtările lui de vină; ctl cu nume bun se îngâmfă :
noşi la cel cu trecere şi-l roade răutatea de parcă
Mi-a

ieşit duşmanu'n

drum,
strice numele bun;
Oeaba umblă şi se sfarmă
Şi s'usucă ca o coarnă ;
Sunt de viţă şi de soiu,
Nu ca dânsul un gunoiu.
Să-mi
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Cel ce-a făcut oleacă de ochiu, nu vrea să se mui uite
la neamul din care se trage ; se fereşte de ai lui ca şi cum
ar fi ciumaţi. Se teme să nu-şi prăpădească îngâmfarea prostească şi fudulia calicească. Şi doar gloatele acestea poartă
tot greul şi ţin toate datinele. Dar cfiganul când a ajuns
împărat, pe tată-său 1-a spânzurah, ori <pe capră o mânâncă râia, dar coada o tine bârligată 'n sus.>
Dar, ce stau eu să'nşir: răutatea ~i ticăloşia omenească
e fără margeni ; om pe om s'ar mânca, de s'ar putea. De
aceea ne cearcă Dumnezeu cu fel de fel de greutăţi: secetă,
foamete, cutremure de pământ, cumpene mari de apă şi
câte şi câte ... Dar parcă se'ndreaptă lumea? Numai un potop dacă va curăţi răutatea şi ticăloşia omenească ...
Altă făină se măcina în vremea de demult. Se vede că
unde erau oameni mai puţini şi trăiau mai în larg: era crrdinta mai tare, era mai mult belşug, mai multă inimă bună,
mai multă curăţenie sufletească, mai multă dragoste şi mai
cinstită prietenie.
Boerii de demult se simfiau ca la ei acasă intre taranii
lor, pe cari îi povăţuiau cu prietenie şi cărora le erau adevăraţi

părinţi.

Odraslele stăpânilor de pe vremuri îşi făce<iu viata între
feciorii şi fetele satelor şi deprindeau obiceiurile bune ale
pământului acesta blagoslovit de Dumnezeu şi se legau prietenii curate şi se făcea apropiere de suflete, cari rămâneau
pe toată viaţa ca o amintire de mare preţ. Şi mai târziu,
când roata vieţei îi mâna să-şi ducă traiul pe alte meleaguri, îşi mângâiau jalea şi dorul cu aduceri aminte de locurile lor de la ţară, de mândretele firei şi de prietenii lor ţă
rani: buni, blânzi, curaţi la suflet şi nef â ţarnici. Când puteau
să-şi mai vadâ locurile duioase ale copililriei şi pe tovarâşii
lor de jocuri şi de inimă bună, ii podidiau lacrimele în clipele acelea de infrâţire sfântă cu prietenii buni şi curaţi, cu
firea mândră şi plină de scumpe aduceri aminte şi tu trecutul de tinereţe visătoare, care nu se mai întoarce. Cuza,
Negri, Cogălniceanu, Alexaodri. Eminescu ş. a. au cântat şi
au preţuit prieteniile curate şi pline de folos sufletesc ale ţă
ranilor. Se ştie ce lecţie minunatâ a dat Ion Creangă fiului
Constantin pentru câ s'a ruşinat să stea la vorbâ cu un sacagiu, rupt şi necăjit: L-a urechit şi l·a pus de-a sârutat
mâna muncitorului în favor de oameni.
Cuza a sârutat obrazul ţărânesc pălmuit de boier.
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-----------------------Astăzi o samă de ameţifi de cap, ca peştii de turta lupului, d.?şi trăiesc din sudoarea ţăranului, cârnesc nasul şi le
miroase, când se ana intre făraoi Şi pe copii lor de mici ii
deprind să se uite ca din răchită la acei în sângele şi'n su·
f.letul cărora licăreşte inca candela sfântă a neamului acestuia.
Biată ţară I Mângâe-te cu gândul că o cioată de stejar
preţuieşte mai mult decât o urzict verde !
Aşa

*

era pe la 1840: timpuri bune şi rr.ânoase pe când
lâutarul Manole Dudău din l{oşcani trecea de vale la C4lugăreni şi cânta la hori, la nunţi şi la clăci de'nveselia norodul şi inăruia tineretul la jocuri pline de foc.
Poiana Teiului era pe atunci numai o pădure de h:i, de
brazi şi de mesteacâni, din mijlocul cărora răsărea sură, ca
şi astâzi, vestita «Piatra Teiului., Ph.mântui era răscolit de
harnicele furnici, dintre urmaşele cărora, un mue număr mai
locuesc şi astăzi acest ţinut.
Şi Manole Du1ău era lăutar vestit, nu un scârţiitor de rând;
pân' şi lupii i-au cunoscut ghibăcia.
Era după miezul nopţii, intr'o iarnă geroasă de crăpau
lemnele. Dudău se'ntorcea acasă, când iacă, prin Poiana Teiului ii iese înainte o potaie de lupi. Cu ochii ca lu mânările
şi clănflinind din dinţi ca din meliţe, incc.>p să-i deie tarcoa·
le. Multi frământase pământul în jurul scripcei lui Dudău,
dar venise vremea să joace şi el o bătută şi ce bătută ! Şi
ce lăutari I Parcă era banda din Câmpulung ...
De odată simţeşte că i se ridica căciula din cap şi-l stră·
bat fiori necunoscuţi lui până'n vremea aceia. Ar· fi jurat că
are paie 'n cap şi nu pâr.
Alăturea, parca 'nadins pentru mântuirea lui, er11 o claie
de fân. fugea Dudău de duduia pământul cu toată banda
după el. Cât ai bate din palme, era pe claie, iar lăutarii ii
cântau împrejur, finându-i lumânllrile ca la un cinstit capelmaistru ce era. Câţiva mai îndârjiţi sărise gardul şi incer·
cau să se suie la el pe claie, să-i ţie de urit. Cu tot frigul,
pe Dudău ii cuprinsese căldura şi-l vărsau sudorile. Cu o
prăştină de pe claie, Dudău băt.?a taC'tul la muzicanţi, mai
plesoia pe câte unul care greşea cântarea ori îşi fâcea vânt
spre vârful clăiei. De odată, cum era cu scripca subfioara,
o atinge cu prăştina şi sdrăngăneşte. Lupii stau n~dumeriţi
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şi ascultă. Parc4 un fulger luminează mintea lăutarului : îşi
scoate scripca şi-i trage o zicală ca aceia de umple noaptea şi pustiul de foc. Pe Jupi, la auzul glasului strunelor, ii
cuprinde frfca morţii şi c:ât ai clipi răsar în vârful Comarnicului de unde încep a-i ţinea hangul printr'un urlet de clocotiau văile.
Dud4u, uşurat şi imputernicit de bucuria mântuirii, porne~te cântând spre sălaşul lui din Roşeai.
De-abia acasă a băgat de seamă că-i degerase degetele
de la mâni. Omul, în toiul cântecului plin de foc, nu simtise.
Se zice că multe căpăţini de curechiu, căpătat, în loc să le
fi arb4 cu slănina din podul vecinilor, le-a stricat pentru tă
mâduirea degetelor, care i-au povtstit până la moarte de pă
ţania din Poiana Teiului.
Cu vremea Gh. Dudan, apoi Oh. Turcu, Gavril Vamanu,
T. a Oem4noaifi şi Vasile Bontea, curăfind locul, şi-au
întemeiat cele dintăi gospodării in Poiana Teiului. Satul numără astăzi 85 case, 95 capi de familie şi 342 suflete.
Ce era od~fă şi ce-i azi Poiana Teiului. Altă dată codru
nestrăbătut şi azi sat mândru şi ogoare şi livezi şi gospodării intemeiate şi biserică şi scoală şi primârie şi bancă şi
cooperativa, de parcă n'a fost de când ii lumea pâdure, pustiu şi pătnnia lui Dudt.u.
Doar Piatra Teiului cea sură şi înaltă de 28 metri 1 care
se ridică trufaşă în mijlocul satului, ca un turn de cetate în
ruid, dacă mai râvneşte la liniştea de demult„. Ea care fine minte din vremuri ~trăvechi şi a văzut atâtea, poate zice~
<va trece şi asta.>
Şi Piatra Teiului nu-i de eri, de azi aici; ii de când lumea.
ln jurul ei se găsesc oseminte din timpul lui Traian (?) 2 iar
în vârf e un baltag de aur şi un tesac al lui Stefan Vodă
cel Mare şi sfânt (?) 3 ba şi mult b4net, aur nesocotit, ar fi
fost ascuns în vremuri, acolo. Tot acolo-i şi baltagul lui Vasile cel Mare pe care 1-a aruncat, intrecân1u-se cu tovarăşii
săi, în teiul ce era pe vremuri ia vârful stâncei.
1 La orele 6 după amiază, în ziua de Duminică, 23 Septemvrie 1912
fiind de faţă părintele V. losifescu, d-nii primar Gavril Pantelimon, notar I. Teodorescu şi cel ce scrie aceste rânduri, d. Or. Ciuncanu, agent
fisa.I, a aruncat o piatră legată cu sfoară în vârful stâncii. Trăgând jos
piatra cu sfoara, am găsit ci stânca are 28 metri.
• Comunicat de Presvitera Nastasia V. losifescu.
2 Comunicat de V. Bonteanu.
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Dar cine se poate urca astăzi acolo? Numai paserile poposesc în sborul lor şi-şi găsesc adăpost de noapte.
Ţiganul Boldejar, ispitit de bunurile ce ar fi în vârful stâncii, s'a încercat să se suie. Stânca fiind mai colţuroasă atunci, s'a acafărat păoă la un coif, cam la 22 metri de la
pământ şi şi-a făcut socoteală să se uite, să vadă câtu-i de
sus şi cât de bine-i şade. Dar când şi-a aruncat ochii în
jos, 1-a apucat o amefeală, şi-a pierdut cumpătul şi a căzut
la pamânt ca un burduf. Norocul lui că s'a nemerit să cadă pe o pajişte moale, că altfel nu s'alegea nimic de el. Nici
aşa nu i·a fost moale şi a rămas cotonog toată viaţa. Luni
întregi, de-a rândul, s'au văzut gropile făcute în pământul
moale de coatele şi genunchile lui. Baltagul de aur al lui
Stefan cel Sfânt nu s'a lăsat luat de Boldejar, poate de un
Boldur mai degrabă. 1
Obârşia pieirii nu-i curata. Cum să fie curată obârşia unei pietre aşa de cumplite, râsărită ca un coif de babă într'o poiană cât cuprinzi cu ochii?
Mai are ea o soră, par'că or fi gemeni, dar îi tocmai în
Ciahlău, şi unde-i Ciahlaul ?
Tot din Ciahlău ar fi şi piatra asta.
Unii povestesc că dracul vrând sEl.-i prindă peşte mâni.sa,
şi-a pus în gând să răstociască Bistriţa, turnând piJtra de-a
curmezişul apei. Era noapte târziu. Cum o inşfocase încornoratul în ghiare din Ciahlău şi o aducea pe sus, b4tând din
aripi prin văzduh, de par'că er1t. o maşină de sburstt, iaca ii
apucă cântarea cucoşilor. lnainte de a ajunge la Bistriţa, împeliţatu), pierzându-şi puterea draceascâ odată cu cel dintăiu
cucurigu, a lăsat piatra unde 1-a prins vremea şi ea a căzut
în mijlocu\ Poienii Teiului. 2
Cei mai mulţi povestesc că dracul a cerut ingăduialil dela
Dumnezeu să pedepsească pe oameni pentru fărădelegile lor
şi să-i aducă ln calea adevărului.„
Gândul împeliţatului era însă să-i prăpădească prin potop
de apă, Şi i-a îngăduit Dumnezeu necuratului să-şi încerce
vitejia.
Plin de bucurie că i s'a împlinit gândul cel necuvios, în·
tunecatul mehăia ca o capră, că oamenii depe pământ credeau că trăsneşte, îşi netezia barba, îşi încârliga coada şi-i
1 Comunicată

2

de d Or. Ciucanu.
Comunicatde PresviteraNastaslaV.Iosifescu din Poiana Teiului,Neamt
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jucau în cap ochii plini de sânge .. Zgrepţănând pământul cu
căngile de la picioare şi dându-şi ţărna peste cap cu coarnele, rânjia şi mulţămia lui Dumnezeu pentru îngăduială, ca
şi cum Dumnezeu n'ar fi ştiut gândurile lui cele viclene şi
Apoi o luă la drum. A plouat ca şi cum ar fi
ticăloase. turnat cu cofa, a tunat, a trăsnit, a fulgerat, zile întregi dea
rândul. Numai ape erau cât vedeai cu ochii; dar stăpâni
torului iadului nu-i era deajuns atâta: el vrea peirea lumei
şi pace. Intr'o noapte ce-i tună prin cap necuratului: Să toarne un munte de piatră de-a curmezişul Bistriţei să se ştrân
gă apă, să înece satele dela deal, apoi sil dea drum stavilei
sa înece tot ce-a fi la vale.
Numai cât a gândit şi a şi fost in Ciahlău. Deacolo înşfoacă piatra, o smulge din adâncul pământului, şi o iea în
sbor cătră Bistriţa. Un biet cioban a văzut strâşnicia Id lumina fulgerilor, tocmai depe Grohotiş, deasupra Buhalnifei,
şi s'a încrâncinat carnea pe el.
Când să ajungă la Bistriţa, iacă cântă cucoşii. Diavolul îşi
pierde puterile şi dă drumul stâncii în mijlocul poenii. Pecât
ii afară tot atât a intrat şi 'n pământ.
Dumnezeu bun, milostiv şi îndelung răbdător, n'a lăsat pe
diavol să prăpădească lunca, ci s'a întors cu milă cătră oameni şi le-a dat timp să se pocăiască. Anul acesta, I 912, iar
i-a cercat cu cumpene mari de apă că doâr-doar s'or îngrozi, s'or întoarce din rătăcire şi s'or pocăi. Dar dacă indreptan:a n'a veni, pedeapsa cea mare a lui Dumnezeu sta deasupra capetelor noastre.
Şi aşa-i cu Piatra Teiului. lnainte vreme, când poiana era
acoperită de tei, de brazi şi de mesteceni, de vorbia cineva
asupra stdncii, se răsfrângea vorba lnapoL Se zice că necuratul îşi avea sâlaş în piatră. Femeile blăstămau pe cei ce le
su pârau: c Lua-te-ar dracul cel din Piatra Teiului>.
Un cioban, demult, vrând să scoată stânca de sub stApânirea necuratului a adus dedeparte un tei, pe când nu erau te;
prin aceste pârfi, şi 1-a răsădit în vârful stâncii. Teiul care-i
sfintit, prin rugăciunea de la Dumineca Mare, a gonit pe necuratul din stâncă. Ciobanul nu s'a mai putut cobori deacoJo şi nu se ştia ce s'a întâmplat cu el.
ln vremea când Poiana Teiului era pustie, mul~i voinici
s'au adăpostit împrejurul stâncii: Vasile cel mare, care într' un an a ciobălit la Ionaşc din Largu şi a bâtut şi a alun·
gat dirt sat, singut. o ceată de ţigani hoţi, a fost ucis de
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Lungoci slujitorul comisului din Răpciune pe tăpşanul <Bofu>;
apoi Jon Chetrariu din munţii Neamţului, Ion Stoleriu, Pântea şi alţii. Mulţi berbeci s'au fript la focul dela poalele stâncii, mulţi bani luaţi din Ungaria depela grofi, magnaţi şi băi
s'au impărtit la umbra Pietrii Teiului, ba se spune că mult
bl'I net ar fi îngropat şi la rădăcina stâncii. 1
Câte n'ar putea povesti Piatra Teiului, dacă ar avea graiu
şi câte ar mai vedea dacă ar avea ochi 12
Poiana-Teiului: Călugăreni-Neamţ.

L. Mrejerlu.

răsplăteşte

nemulţumiţi

Cum

D-zeu pe cei

PE' când umbla Dumnezeu cu Sf. Petru pe pământ, tot mergând Ei aşa, pe un drum se întâlnesc cu doi călugări. Sf.
Petru cum îi vede, îşi face adietina de om şi de creştin faţă
de cei doi părinţi şi le dă: <buna sarai, căci, când se 'ntâlniseră, era aşa, spro sarll. Amândoi călugării rllspund Sfântului tot cu: cbuna sara>. far, după asta, Sfântul intră 'n
vorbă cu ei si-i întreabă:
--Da încotro aveţi de gând s'o luaţi, părinţilor, tocmai acu
spre seara?
--Ia, unde s'o luăm? O luăm unde om găsi pâne mai bunâ de cât cea de grâu ... lntr'acolo o luăm şi intr'acolo vrem
să ne ducem, ziseră călugării.. ..
Sfântul, cum auzi aşa vorbe din gura călugărilor rămase
ca şi trllsnit, Cum era să rămâie„. cdnd avea de a face cu
nişte. feţe cinstite?
-Doamne, ziseră atunci Sf. Petru: da' ce au vrut să zică
părinţii iştia ·.
Cum, adicătelea, vine vorba lor ?„.
~ Partea a doua a povestirii e comunicată de părintele V. Iosifescu cu
adaosuri din A. Russo.
2 Adevărul ştiinţific asupra obârşiei stâncii ar fi cam acesta : Ori a fost
adusă din munte de un gheţar, in vremuri străvechi şi s'a măcinat de
ploi, de înrâurirea agenţilor chimici din atmosteră şi de maniFestări electrice, pănă a deverlit cum e ezi ; ori a făcut parte din muntele alăturat
şi apele Bistriţei măcinând pământul dimprejur, au izolat-o şi apoi s·au
(L. M.)
retras la matca pe care şi au săpat-o azi.
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Dumnezeu ii făcu semn lui Petru să mai aştepte puţin. In urce se mai dep4rtară călugării, D-zeu grăi cătra sfânt:
-Las Petre, că-i vede tu acu ş, ce- au zis şi ce vra să zică
şi vorba lor... mai aşteaptă I
N'a trecut mult tare la mijloc şi 'ntorcându-şi O-zeu faţa
către călugâri, ii prefâcu ia doi bivoli.
-Ei, Petre, acum vezi I zise Dumnezeu, unde se duc aceşti
părinţi? Nu le vor mai trebui pâne mai bună de cât cea de
grâu; ci în loc de pâne, se vor mulţumi să mănânce paiele
de grâu.
Sfântul Petru ştia, că şi minunea asta, s'a făcut tot cu puterea Celui de sus.
mă după

Auzită

dela

moş Ioniţă Gânju în vrâstă
Nemţişor-Vănâtorii, Neamţ.

de 75 ani, din

Al. Moisei

OCiLINJO/\IU\ S/\RPCLZJI
A fost odata ca niciod.ită, când fiigeau câinii pe linie cu
covrigii în coada.
A fost odată un uncheaş şi o mătuşă. Ei nu făceau copii
nici de cum?. Ce să facâ. A luat un copilas de suflet sA-1
crească. A crescut el acolo la uncheaş de s'a făcut mare.
Uncheaşul ăsta era chiabur în sat, nu-i tipsia lui odată, nimic, ce n'avea el. Avea toate neamurile de vite.
Atunci uncheaşul a întrebat pe băeat că ce vrea să pă
ziască: vacile, ori oile, ori caii?
Băiatul a spus că nici Ia vaci, nici la oi, nu vrea şi numai la capre i·e mai drag.
-Bine taicule, atunci să păzeşti caprele.
la dimineata ailaltă plecă bâiatul nostru cu caprele. Merge el prin pădure, merge, merge şi unde dă de un şoarece
bolnav şi poc, să-l omoare cu ciomagul.
Da şoarecele strigă :
-Nu mă omorâ, băete, băetele că şi eu iţi suat de folos.
-Da' ce să-mi foloseşti tu, aimicaraito?
-Ei uite, ce. Când te-o întreba vre-un balaur ce s'1-ţi dea,
tu să-i ceri oglinjoara. Şi atunci l-a lăsat in pace.
lntr'altă zi 11 rătăcit cu caprele prin pădure, s'a dus, s'a
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dus şi unde aude într'un crâng de mărăciuni un glas de om.
Ce să fie, zicea el atunci şi tremura de frică de-i clăn
ţ4nia dinţii 'n gură.
Dar la urma urmelor îşi iea inima în dinfi şi s'a dus acolo. Când colo, ce să vezi. Un balaur cu şapte capete, încolăcit de un tufan cu un f14cllu în gură.
-MA voinice, voinicele, vin de mă scoate din ăst şarpe
d:
jumltate m'a tnghiţit,
jumltate n'a putut,
De cuţite ascuţite.

De pistoale ghintuite;
Şi ce e în şarpe-a putrezit;
Ce e afară a mucezit.

Ce să fac4 el, se pune să tragă cuţitele de la chetoarea
gurii şarpelui şi sâ-i reteze capetele dintr'odat4.
Dar ce să vezi. Când trase cuţitele, şarpele odată 1-a îngbiţiţ. Atunci şarpele credea că căprarul a vrut să-i ajute
lui şi unde I-auzi :
-Măi băete, bAefele, încalecă pe mine şi bai cu mine la
<:asa mea. Au plecat ei. Şarpele pe unde mergea, făcea gârle
de apă, de mare ce era.
Când a ajuns acasă a întrebat pe dprar ce vrea să-i
dea. El a cerut să-i dea: ogliujoara.
Atunci şarpele i-a zis : ·
Tiu rău mă îngreunaşi, dar o s4-fi dau.
Băeatul a luat oglinjoara şi a plecat cu ea în sân. A mers,
a mers un an de zile de n'a mâncat de loc.
Când a deschis-o a eşit din ea trei arapi şi 1-a intrebal :
-Ce poronceşti stăpâne ?
El a răspuus :
-Mi-e foame I
Ei au scos toate feluril'3 de legume, a mâncat şi pe urmă
i-a întrebat ce să facă la farfurii. Ei a zis :
-DA-le co piciorul. Lovindu-le cu piciorul, a plecat ş'a
mers, a mers până )a tat-său acasă.
Noaptea, a poroncit arapilor să-i facă o casă cu uşile
dUJ>A soare şi cu fereştile după boare. Ei au făcut.
Când tatl-săa a eşit noaptea afară, el cu ochii după lumină: cum n'a mai v4zut, a căzut pe o scară şi s'a rupt
nasul. Băiatul i-a zis~
-Ho, ho, tată, c4 aşa a vrut Dumnezeu cu noi. Să trirnetem la fata împăratului.
Tat4-s4u i-a zis :
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-Cum să mă duc acolo?
te duci, să stai acolo la poartă câ te vâd slugile împâratului şi te cheama înăuntru. Când l-a. chemat înăuntru,
l-a întrebat :
-Ce cauti mă, moşule?
-Ce să caut cucoane? Am şi eu un împărat şi m'a trimes să-mi dai fata după el l
I mpâratul de năcaz. când a auzit, a poroncit la trei gialepi
de l-a tâiat şi l-a făcut bucături, apoi puindu-l pe un mâgar
1-a trimes acasâ.
Când l-a văzut băiatul, a descuiat oglinjoara şi-a poroncit
la arapi:
-O să puteti voi mă, să faceţi omul acesta cum a fost
- d dintP.iu? Ei a zis :
-li facem I
L-au pus pe masă şi l-au aşezat cum a fost el. L-au suflat
unul şi l-a făcut ca piftia. Când a suflat cel de dl doilea i-a
vl!nit sânge în oase. Când a suflat cel de-al tr~ilea 1-a întrupat, l-a i'nviat. Apoi 1-a trimes iar. Când 1-a văzut împă
ratul, iar l-a luat grija.
-Mă, cum ai înviat tu iar, mă? lmpărătul auzise ce avea
fiul lui, şi i·a zis:
-Dacă are fiul tău putere, să facă pod de la mine şi
până la el, de aur şi de argint şi să pue ·pomi pe lângă el
şi în tot pomul !lă facă cuib şi în tot cuibul câte patru ouă
şi atuncea dau fata după el.
El a poroncit arapilor şi a făcut, şi-a dat fata după el. A
logodit. A făcut nuntă. După nuntă i-a trimes împiiratul <>
slugă : un arap. Fata se ţinea cu el cât a fost la tată-său
şi aci s'a luat iar cu el.
Arapul a întrebat-o pe ea, că ce are omul sau de dor poronceşte şi odata face. Ea i·a spus că are o oglinjoară. Arapul i-a zis:
-·Nu poti tu ca să i-o furi să mi-o dai mie?
Ea i-a zis:
-Ba o poci. Noaptea a furat-o şi i-a dat o arapului. Arapul a desct•iat-o noaptea şi a eşit arapii şi le·a poroncit :
-Nu puteţi voi să luaţi pe baiatul asta sii·I duceţi într'un
crâng de mărăciuni?
Ei l-au luat şi tând s'a înapoiat, le-a poroncit iar:
-Să duceti rasa aceasta tocmai în coadele marilor. Ei
noaptea a luat-o.
-Să
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Când s'a pomenit băiatul din mărăciuni şi s'a uitat, a văzut
nu mai este în casă. A pi ecat să vadă unde era casa lui
şi nici n'a mai cunoscut locul. A plecat după o târîtură de
şoarece. El s-a dus, s'a dus până a dat peste o oŞtire de
şoareci, şi a mai mers cât a mai mers şi a dat peste o mâfă.
El după ce a
găsit mâfa, a
mers cu ea la
şoareci. Mâta,
cum a ajuns,
a început să
că

trântească

şoareci.

la
Stă

pânul· şoareci
lor a zis:
-Mă, potoleşte-ţi arnău

tul, să nu-mi
omoare oşti
rea , că îţi dau
şi eu arnăuţi
de te duci cu
ei unde ai treabă.

Strângând pe
i-a întrebat :
-Nu cumva
să fi văzut ei
casa lui trecând pe deasui:;ra lor? l-a
Familia şt. St. Tuţeseu
întrehat pe toti
şi ei a zis că n'a văzut. Mai era unul şchiop pe urmă; 1-a
întrebat şi pe ala şi i-a spus că pe deasupra lui n'a văzut
trecând, da în Coade/e marilor până acum n-a mai văzut lumină şi i-a dat s~ăpânul şoarecilor un arnăut de acolo şi a plecat
cu el pe drum să se ducă la lumina din coadele mărilor.
A mers până a juns la o baltă şi acolo a rugat pe şoa
rece să încalece pe mâţă. Şoarecele da să încalece. Mâţa se
uita chiordiş la el. El se da iar jos. Stăpânul îi zicea :
şoareci,
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-Mă nu încaleci, mă ? Ce JT1ai stai ? El ii spunea:
-Păi, nu vezi cum se uită chiordiş la mine? Ma mânâncă.
-Incalecă mă, că nu te mânâncă.
Mâţa, dacă a văzut, l-a lăsat de a încălecat şi a trecut
prin baltă. A ajuns in coadele mărilor. S'a vorbit şoarecele
şi cu mâţa : Cum să facă ca si1 intre la ei acolo ca sA fure

oglinjoara.
Şoarecile s'a strecorat printr'o crepâtură şi a intrat acolo
în casă. Mâţa a intrat pe fereastră şi s'a întâlnit cu şoare
cele în casă şi i-a zis :
-Da tu pe unde intraşi şoarece ?
-Ei, da eu numai pe la dracu' nu intra.
Mata s'a dus şi a băgat coada în găleată ş-a băgat-o printr'o troacă cu ardei ş'a dat pe la nasu Hrapului ş'a început
a străfiga şi i-a sărit oglinjoara din sân
Mâta haid' a şi luat-o şi a eşit cu ea afară şi i-a dat o
băiatului şi biiiatul când a deschis-o, a eşit arapii şi el
le-a zis:
-Ce ati făcut voi, câinilor?
-Noi ce să facem, stăpâne? Noi suntem juraţi. Cine ne-o
lua tre bue să-i slujim.
Le-a poroncit : să o luaţi şi duceti casa tot de unde a-ţi
luat-o. Ei a luat-o şi a dus-o tot de unde o luase, a pus-o
tot în locul acela; nici nu s'a cunoscut.
Când a deschis uşile şi a intrat la ei acolo, ia găsit pe
amândoi culcaţi (goi). L-a luat pe el şi 1-a suit pe o clae de
fân şi i-a dat foc pe nouă locuri şi i·a dat o sabie în mâna,
ş'a vâjâit cu ea până s'a scrădit acolo. Şi pe ea a luat-o
ş'a chemat un CAI din caii lui şi un măgar din oi şi-a legat-o de un picior de cal şi de unul de măgar, şi a tras
calu'n cai şi măgarul în oi şi a sfâşiat-o.
Şi încălecai pe o şea şi vă spusei Dumnevoastră aşa; şi
cine zice că e minciună, să spue el alta mai bună.

Şt.

Din Catane-Dolj.
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PROSTIA ŢIGlNEASCl
A fost odată ca nici od1ttă, dar p4nă n'a fost, nu s'a povestit. A fost odată un om sarac, nevoe mare; de sarac ce
era n'avea nici cu ce să-şi cumpere o bucăţică de pâne. Singura avere ce-i mai rămăsese era o iapă albă, pe care o ţi- .
nea cu ogrinji depe la vecini şi 'ocolo, sărăcie lucie. Ş'apoi
să nu credeţi că a fost sarac aşa de când ii lăsase bunul
Dumnezeu pe pământ. ln vremea lui fusese om cu stare,
om cuprins de întindea şi el o mână de ajutor celor nevoiaşi; dar aşa se 'ntâmpl4 s'ajungă omul din sarac bogat şi
din bogat un sarac lipit pământului. Cam aşa se întâmplase
şi cu omul despre care vreau să vă povestesc ; dar să vedeţi că tot a mai avut u11 dram de noroc.
Omul acesta, pe vremea când era cu stare, hi făcuse şi un
fin ţigan, căci aşa-i credinţa sâ ai şi un fin ţigan, care să
te scoată din iad.
Românul nostru, văzându-se aşa de scăpătat, îşi puse în
gând să-şi vândă iapa şi cu părăluţele ce le-o prinde pe dânsa, să-şi mai îndulcească cele câteva zile tasate de Dumnezeu. Se vede că erd iarna şi pe drumuri o gheJuşcă de-fi era lehamete să aduci o cofă de apă, da încă să te mai duci
undeva cu o vilă despotcovită. De aceia înainte de a se duce cu eapa la iarmaroc, găsi cu cale s'o potcovească la finu-său. Nu ştiu ce făcuse, ce dresese unchiaşul, că pusese
sub coada iepei doi lei, tocmai preţul potcoavelor.
Se duce la figao, o potcoveşte şi când la plată, pune mâna pe o scurtătură şi începe a măsura eapa, cât era de lungă, până ce-i căzu cei doi lei ce se aflau sub coadă. ~ând
a văzut figanul una ca asta, a încremenit cu ochi holbaţi
spre iapă şi după câtva timp, numai ce zice de colo:
-Sărut mâna. naşule; de ce iepa matale face parale?
--Da fine, răspunse omul. Pe fiecare noapte îmi face câte o banifA de bani; a~a vită ou numai că n'am mai văzut,
dar nici o'am mai auzit de când sunt; şi n'aş vinde-o odată
cu capul de-aş fi mai tânăr, da aşa un neputincios ca mine
n'o poate ţinea şi o dau pe ce oi da-o, că de asta am şi potcovit-o.
Auzind ţiganul de una ca asta, nu mai put~a de bucurie
şi nu ştia cum ar face ca s'o poată cumpăra. Au Intrat ei
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ia tocmeală, unul a mai dat, ct:lalalt a mai tasat şi s'au împacat cu 300 lei, aldămaşul privindu-l tot pe ţigan. Tot ciorobăindu-se ei, soarele trecuse dealul şi acum se inoptase dea
binele. Ţiganul iea iapa, o duce în tindă şi·i pune dinainte u11 sac de orz, crezând că cu chipul acesta ii va face
mai mulţi bani. Dar in 7adar, nu ştia el că unde-i bucurie
multă, nici supăraro nu-i putină.
Se bucurase mult cumpărând pe alba, dar nu ştia ce-l aş
teaptă, căci să vedeţi ce s'a întlimplat.
Peste noapte, alba mâncând prea mult orz, îşi dete duhul.
Când pică din picioare lângă uşa, ţiganul de cola numai ce
face: cFa Pirando, fa: ia auzi, surica noastră a făcut un sac
de galbiori; taci c'am pus mana pe bogaţic; de acum am
să-mi cumpar un motomobil, am sa-mi cumpAr nadragi roşii
am să-ţi fac şi tie nişte ciubotele de-ale cu călcăiul nalt şi
potcoave aurite. Te-ai boerit Stane, trăi-ţi· ar Dumnezeu pe
surica I Şi tot croind tiganul la planuri cari de cari mai deochiate, se trezeşte că afară e ziulica albA; sare repede din
pat şi dă fug11 să adun~ gAloiorii d~la surica, Gând se deschidă uşa, pace; se suceşte, se 'nvârteşte, mai pune şi pe
Piraflda sA împingă de uşă, dar nimic.
-Măi, da mt.:lti a mai fc'lcut, bre, bre, bre, zice ţiganul;
trebue să fie vre-o doi s11ci. Şi zicând aşa, par că-i mai vin
puterii~. se repede la uşa, împinge cât ce poate, dar nimic.
Ce-i de făcut? Dl} deschis uşa nu-i nici un chip, afară ziuă,
luă barosul şi din câteva lovituri uşa e stricata.
Ce să vezi atunci? Surica şedea lungită fără să sufle şi
bani nici unul! Bucuria cea mare a ţiganului, se prefăcuse
într' o sup4rare nemaipomenită; da'ncă Pi randa? Se boci a ln
gura mare de sculase toată mahalaua.
Românul păcălise bine pe ţigan. dar încă nu ştia el cu cine ~i-a pus boii in plug. De acum inaiute se iscă intre ei o
ceartă de moarte, mai cu seamă că ţiganul nu-şi putea scoate banii şi de aceia se hotărî să-l omoare. Astiel, intr'o seară, îşi adună toţi dănciucii, ii înarmează pe fie-care cu ce poate, şi pe la miezul nopţii dau busna la naşu-s'o.
Românul însă, pare c'ar fi fost năzdrăvan, aflase de planul ţiganilor şi-şi croise şi el unul aşa de minunat că făcu
pe tigani să-l. ierte şi să-i mai dea şi bani, şi să vedeţi cum,·
Pusese subtioara femeei o băşică de porc plină cu sânge.
Când au intrat ţiganii şi i-au spus c'au venit să-l omoare
0
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dacă nu le dă banii, roml\nul se ia la sfadă cu fe1neia şi
nici una, nici două, dă cu'n cuţit subţioara ei, facându-se c'o
tae. Femeia cade jos ca moarta, casa se umple de sânge,
iar ţiganii inmarmuriţi de aşa isprava, nu mai ştiau ce să facă: holbau ochii unii la alţii, şi făceau [efe-fefe.
După câteva minute de tăcere, cel mai bătrân, luându-şi
inima in dinţi, spuse romlinului cam cu Jumătate de gură
că-l iartă şi că nu-i mai cere nici un ban. Auzind românul
că-i ertat de \igani, unde iea fluerul in mână şi începe a cânta de-fi venea să joci şi mort; şi chiar aşa s'a şi întâmplat,
căci femeea numai ce sare de jos, din moartă cum era, şi
începe a sări şi a juca prin casa cu tuti ţiganii, mai cevn ca
la uşa cortului.
Mult se mirase tiganul de iapa, dar acum era ceva şi mai
şi: un bât găurit să învie morfii, c ceva ne mai auzit! Acum
se gândia cam cum ar face ca să punD. mâna pe fluer; de aceia nu stete mult pe gânduri, ci zise lui naşu·s'o:
-Sarut dreapt!I, naşule, cât mi-i cere pe' ist flueraş, fluera-1-ar tetea, sa ti-1 fluere.
-Apoi, fine, zise românul. fluerul aista îl am tocmai de pe
când umbla Dumnezeu pe pământ şi 'nvia morfii, şi să mă
crezi că nu l-aş da nici tatei; dar fiind că m'ai iertat, ţi-l
vând cu 200 de franci. Mai sucindu-se ei, mai învârtindu-se,
i;nul a mai dat, altul a mai lasat, s'au împăcat cu 150 lei.
După ce-,JU băut aldămaşul, ţiganii şi-au luat fluerul şi pe
aici fi-i drumul, s'au dus cu tofii <;ă 'nvie mortii.
Trecând ei prin sate ca să învie morţi, numai ce dau peste
un holteiu pe care-l duceau la groapa. Cum îl văd, strigă
ţiganii să stea cu mortul, să se dea toţi la o parte că ei ii
învie, dacă li se dă 500 franci, zece oi şi câte un rând de
haine. Părintii şi celelalte rude ale mortului, auzind de una
ca asta, s'au învoit să dea ţiganilor orice, numai să-l invie.
Atunci ţiganul cel bătrân pune mâna pe fluer şi începe a
cânta o ţiitură ca la uşa cortului, dar mortul pace; văzând
însă c4 nu se mişcă, se lipeşte binişor de mort şi incepe a-l
ghionti, dar mortul tot mort; cu toate ghionturile ţiganului,
nu se mişca cum nu se mişcă piatra. Nu ştiu cum se face
că lumea bagi\ de seamă că ţiganul ghionteşte mortul şi
unde nu sar vre. o câţivn pe ei şi trage şi bate ca la popuşoii de le făcuse trupul numai vânătăi; ba încă şi pe la jandarmerii au găzduit vre-o 2·3 nopti şi-au mâncat capete de
miel pe după ceafă.

https://biblioteca-digitala.ro

80

Calendarul Revistei

Toate acestea le sufereau tiganii numai din pricina lui nade aceia se hotărise să nu-l mai lese cu zile, dar
zadarnic, căci cum am spus, românul mai avea zile şi·un
dram de noroc.
In furia lor, c'o falcă 'n cer şi alta 'n pământ, se duc la
român ca să 1 întinză, cum întind pielea mielului. Când ajung colo, românul nu acasă; au găsit numai femeia. Aceasta
le spur.e că-l chiamă numai decât. Ce să-ţi vadă ochii. ln
loc de băiat, femeiuşca ceea scoate un iepure de după sobă,
ii spune să se ducă să cheme pe tată-s'o, şi apoi ii trage
două vergi ca doar să nu doarmă pe drum şi să vină mai
repede. hu trecu mult şi numai iacă soseşte omul cu un iepure subţioară pe care-l tot netezia zicând că-i tare obosit
de-atâta alergătură. ~n acest timp, iarăşi le pierise ţiganilor
gândul cel rău !;'i se zbăteau cam ce-ar face ca să pună
mâna pe iepure, care te chiamă şi-ti aduce ve~ti intr'o c!ipeal4 peste nouă hotare. Au intrat în tocmeală cu românut
s'au împăcat, au luat iepurele la subtioară şi apoi B'au îndreptat cu toţi spre casă. Acolo au ţinut un sfat în limba
lor şi s'a holărit să :ie ducă la cârciumă să chefuiască,
iar o ţigancă să rilmână acasă ca să le facă de ale gurii,
şi când totul a fi gata să trimeată iepurile ca să· i cheme.
Aşa au şi făcut, toţi s'au dus la cârciumă, numai una a
rămas acasă. După ce şi-a suflecat ţiganca mânecile, a cău
tat o silă deasă, a cernut nişte făină, a dat apoi fuga în sat
du~ă untură şi după vre-uo ceas talmiş-balmişul şi mămăli
guţa erau gata. In timpul acesta, bietul iepure şedea înghemuit intr'un ungher şi în mintea lui socotea că i s'au ispră
vit zilele; dar din potrivă că a scăFat cu zile. Şi să vedeţi l
După ce bucatele au fost gata, ţiganca gâmboseşte pe iepure, ii ia de urechi, ii spune să se ducă ca să cheme stă
pânii, apoi ii trage un cleşte şi-i dă drumul.
Doamne, sll fi v4zut ce fugă scotea bietul iepure; de unde
mai înainte sărea de 3 paşi, acum săria de 9 ba ş1 de 12,
şi fugea şi fugea de credeai că-i glonţul din puşc4. Şi credeţi că s'a dus să cheme ţiganii? Dar de unde. S'd mai
pomenit una ca asta? El s'a dus în treaba lui, pe cele câmpii să-şi caute neamurile şi să le spună de pafania cu ţiganii.
Baragladinile se cam săturase de băutură şi fiind că li se
cam pusese foamea drept stomac, tot holbau ochii spre uşll.
aşteptând pe iepure.
Au tot aşteptat ei aşa până despre miezul nopţii, dar
şu.so,
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-----------------------------·----------pierzăndu-şi răbdarea, au luat-o spre casa. Ajunşi acasă şi
încredinţându-se de încurcătura în care-i vârise naşu-so, s'au
turburat aşa de rău, încât n'au mai aşteptat nici mâncare,
nici nimic, şi-au plPcat spre român, cu gândul să-l pun4 într'un sac şi să-l deie pe apă, ca să scape odată de el. Ducându-se la român, ii gâsiră acasă şi fară multă vorbii, îl
umflară pe sus, îl bagară lnrr'un sac, îl luară în spate şi hai
cu el Ja apa m4rii 54-şi caute iapa, fluerul şi iepurii.
Mergând ei .11şa, când pe aF roape de mare, numai ce-aud
o \'Orbă şi nişte clopote. Era un cioban ce scosese oile în
porneală. Ţiganii temându-se ca să nu-i prindă cineva fă
când moarte 1e om, au lasat sacul jos şi-au luat-o la fugă
innapoi: în timpul acesta ciobanul se apropie, dă peste sac
şi auzind glas de om, încremeni de frică,
cr~zând că cine
ştie

ce-i acolo.
-Ce cauti acolo, măi omule, zise ciobanul înspiiimântat.
-Ce se caut, răspunde omul nostru de colo. la, satul vrea
să mă popească şi eu nu primenc fiindcă am nevastă şi copii.
Şi iaca din pricina asta. oamenii mă duc să mâ înece.
Ciobanul prost, ş'apoi ţoate c'aşa i-a fost lui ursit să
moară, că numai ce zice:
-la lasa, mă, ci mă popesc eu şi je le-o mai trebui alt
popă, sâ \'ezi I lese omul diil sac şi intră ciobanul.
ln timpul acesta, oile se depârtase ei acum nu se mai auzia nimic: de aceia tiganii se întorc înnapoi, i-au sacul şi
într'o clipeală :I aruncă in fundul mării. După această isprava, ţiganii multumiti că au scapat de naşu-so, se 'ntorceau acasă cu mare alaiu.
După vre-o patru cinci ceasuri, pe când începuse a se lumina de iuă, se auzia în depărtare un sunet de clopote,
tălăngi, sbier4t de oi şi o doină de cele frumoase româneşti.
cântată din fluer. lncetul co încetul sunetul se auzia şi mai
mult şi fluerul zicea şi mai duios. Toată lumea aştepta cu
nerăbdare să vadA pe cioban şi turma sa; şi n'a trecut
nici un ceas la mijloc şi iată-l că intră în sat. Nu era om.
care să nu se mire de turma săteanului lor; cei se 3e mirau
mui mult şi de ast4 data, erau ţiganii. Aceştia începură să-şi
facă cruce ~i sA zic4 că ei au innecat pe necuratul, cruce
de aur cu noi, nu pe naşu-3o.
Cum sosi românul, acum cioban, şi fu întrebat de tigani.
că unde a găsit el turma ac;ta, le şi răspunse că îo fundul
m4rii, unde-l aruncase ei. Acolo sunt cirezi de boi, turme
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de oi, herghelii de cai şi fiecare îşi iea ce pofteşte, cAci toate-s
fara. stApân.
--Eu, zice românul, mi-am luat oiţele astea fiind~ă ele nu
aleargă şi le-oi putea păzi.
-Sărut mâna naşule, zice o baragladina, dacă eşti b11n
du-ne şi pe noi în acel loc să ne alegem niscai·va vitişoare.
--De ce nu, zice românul; dar în gândul lui, las' că va viu
eu de hnc. Nu ştiţi voi că cine sapă groapa altuia cade singur în ea. Ciobanul nu stete mult pe gânduri, ci IAsând oile
în seama femeiei, iea ţiganii şi-i duce 111 mare, să le arăte
locul. Ajunşi acolo, ii pune sa sară in api\, pe 'ntrecute,
unul câte unul şi să -şi al<!a,1!4 fiecare, ce-i place.
A doua din urmă sări o ţiganca: aceasta vAzând că se
inneacă, începu a bate din palme, ca să-i sară băiatul în
ajutor. Băiatul de pe mal, nepricepănd ce-i, începu a juca
intr'un picior şi a zice:
-Uite, mama cum alege lot mai lăi fig.iii; apoi sări în npă
după ea, ca să-i ajute a scoate oile.
Şi aşa s'au dus, s'au tot dus şi s'or fi ducând şi astăzi,
dacă nu i-a fi găsit vre-un peşte de cei mari cu să·i înghită.
Jar românul a fâcut o stână aşa de mare şi de frumoasă
că şi imparatul a venit de-a mâncat caş dulce de la el; şi
de n'o fi murit, pMte trăieşte, şi astăzi; şi să trăiţi şi d-v
macar cât tata Noie !

V. I.

Ghcnulneşti-Tutove.

Căuea

i:i i:i i:i
cneRCill\ Nl\ŢIOnl\LI\
Evenimentele, ce se desfăşurară astAzi în Peninsula Balcanica., ni-arată marea insemnAtate a energiei naţionale în
viaţa popoarelor. Cât timp au fost însufleţiţi de o voinţă puternică, Turcii au înspăimântat lumea prin cuceririle lor: aproape nu era neam pe pământ, care să li se poate împotrivi. Când însă s'au lăsat cotropiţi de Jene şi nepăsare, ei
şi-au perdut treptat mijloacele de apărare, s'au afundat tot
mai adânc în nevoi, în certuri lăuntrke şi în destrăbălare,
aşa că acum se văd bătuţi şi îngenunchiaţi de nişte popoare
mici, cari până mai eri veţuiau sub stăpânirea lor.
Cel puţin în faţa acestor evenimente ar trebui sa înţelegem,
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că nu mai putem trăi viaţă de tembelism oriental, fără a ne
vedea ameninţaţi în înseşi existenţa noastră natională. In
deosebi pătura conducătoare e datoare să înceapă cât mai
repede o viaţă mai vioae, o viaţă de energie şi de jertfe,
spre a îndrepta relele, ce prăpădeşte poporul, spre a ne r idica la propăşire'i, la care ne cheamă vremurile şi năzuin
ţele neamulu i nostru.
Când vom lucra energic ş i cu hotărâre , nu va mai fi primejdie în lume, care să ne stea în cale. Vom naţionaliza
comerţul şi industria, ajutând prin orice mijloace pe negustorul şi meşteşugarul român .
Vom scoate pe ţăran d in ghiarele sărăcie i şi ale întun<:ricului, mergând din sat în sat şi purtând pretutindeni po,·ete
de îndreptare, raza binefăcătoare de lumină . Vom tine vie
<:onştiinţa naţională în întreg poporul nostru, cercetânj pe
toţi Românii , ori:ât de îndepărtaţi ar fi di\nşii de patria mumă ,
ş i întărind în sufletul lpr dragostea de neam şi încredere în
"'•ii to r.

D.

G . T. KIRILEftNZJ

Vasiliu-Bacău

~~

Un adânc cunoscălor
al datinelor străbune,
mai ales moldoveneşti,
un meşter mănuilor al
graiului jărănesc şi un
iubilorpios al ariei populare bă/râne, e aces/
fiu de Jăran d-l G. T.
Kirileanu. Clasele primare le-a făcut parle
în Broşleni - Suceava,
parfe în Fo/Jiceni la
vrednicul inslitutor Coman Vidreghin. Voind
a face liceul de mic,
mijloacele i-au stal în
cale. Voind a învă/a
seminarul ca să se facă prea/, halârurile i
s'au pus curmeziş. In
1887 a infra/ în şcoala
normală de învă/ă/ori

G. T. KIRILEANU
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din Iaşi. Aici a fos/ inlre cei mai buni şcolari.
Sfarşind-o la maislrul inlru ale pedagogiei, d-l C. Meisner, a urmai cursul superior al liceului •lnsliluteleUnile• !Jind ajulat cu o bursă de Casa Regală. Luând baca/aurea/ul, s'a înscris la lacul/alea de drepl din laşi
urmând Jilerele şi filosofia. Luând licen/a in drept
cu leza ·Legea minelor• a ieşii cu ·Magna cum laude.•
A inlral apoi in magistralură, exercilând-o in Iaşi şi
Broşteni.

Pe vremea ministerului liberal Vasile Lascar, a fos/
mspeclor comunal. ln urmă, a inlral in serviciul Casei
Regale unde se află şi aslăzi ca bibliotecar al M. S.
Regelui.
S'a născui în anul 1872 in salul Holda, din comuna
Broşleni, jude/ul Suceava, din părin/i /ărani: Grigore
Kirileanu, şi Joana Preotul Teodor Joanovici. Pierzând
mama, a fos/ crescui de bunicul său preotul Teodor
Joanovici şi după moar/ea aces/uia, de preo/easa Axinia.
Lucrările sale suni răspândile prin ziare şi revisle
ca: ·Arhiva• din Iaşi, ·Convorbiri Lilerare•, .şeză..
loarea• din Fo/Jiceni, ·fon Creangă• din Bârlad ş. a.
Jmpreună cu II. Chendi a scos cea mai bună edi-/ie a operilor lui Jon Creangă la Jnslilulul „Minerva."
A lucrai şi la Monografia Moşiei Regale Broş/eni
Suceava.
M. Lupescu
Q!!!!JIQ!!!!Jl

Din amintirile
In

grădina

copilăriei.

boereascl.

Mă sculase tata de dimineaţă şi mă ·trimise în şes cu cârcăci vitele celelalte, făcuse el ce făcuse şi le dăduse la
intre cele boereşti, pentru că în sesul omenesc nu era
chip să le finem, căci nu era zi lăsată de la Dumnezeu, în
care să nu fie luate la curte sau la velniţă de Costache Tinică, pentru că treceau peste brazdă în şesul boeresc.
Soarele răs!rit de dup4 curtea lonăşănilor se înalta prin
norii de aburi ce se ridicau din spinarea Siretuh•i, plutind pe
deasupra zăvoaelor pline de rouă încă. Oamenii apucau
la lucru, care încotro : la coasă, la secere, la carat.

lanii,

imaş
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Văzându-mă numai cu cârlanii, îmi ziceam: de amu pe
traiu! Mergeam cântând şi sărind in spre şes, unde ştiam
că-mi amestec cârlanii cu oile lui Pânzariu şi că n'am grijă
pllnă 'n seară, când trebuie să-i aleg.
Capul giocurilor: puia-gaia, lupul şi oile, baba oarba, baIanca, alergăturile cu întrecere, mingta şi cucurile, eram eu.
Ne puneam pe dâmhul şanţului boeresc, câte zece în şir, jos,
şi cu betele de sânger in mâni, ne pregăti am pentru < balanca, „
Unul de la margine incepea a număra: cunu ! doi!,. când fă
ceam exerciţii cu mânile, iar la numărul <trei. aruncau beţele de-a picioru 'n cap şi, al cărui băt ajungea mai departe, acela a câştigat jocul, iar acel cu băţul dela urma tuturor era pâcâlitul: trebuia să se scoale de jos în râsul tuturor, să ridice toate betele şi să le dea în mâna fiecâruia.
Apoi ne luam la trântă : trânta (lupta) ciobAnească, trânta
dreaptă, cea cu piejică, cea cu mina etc. şi care era mai
tare, n'avea toata ziua ga·ijă de vite„.
ln schimb însă, trebuitt ca s!-şi 1tleagă un tovarăş, doi şi
să le aducă din grăjina boierească gojomete p~ntru mâncat :
mere, zarzare, bardace, cireşe ş. a.
lntr'o zi, îmi vine rândul şi mie. Trebuia să mA duc, ca.ci
n'avem încotro. Las' ca şi mie nu-mi cam părea rilu, ca.ci
doar eram deprins şi ghibaci intr'aldeastea. Când să plec,
vine unul, căruia i-am fost dat drumul la mâncare şi-mi spune ca sunt chemat acasă. M'am dus.
Venise tata cu ni~te oameni de la adunat orz - ca.ci l'au
luat pe rouă, şi mi dă caii să-i duc Fe şes.
lnghit ceva cam din fuga, ii iau de dârbgi, îi cerc cu apa, ii prind pe unul de coamă şi punând piciorul pe p.tna
capestrului încalec, căci deşi n'ajungeam, dar nu suferiam
să mă apuce altul: aveam atâta ham biţi. N'am avut de lucru
insă şi le-am dat vânt la vale, aşa c.4, neputându-i ţinea, să
riam de-o palmă în sus de pe cal şi, când am ajuns la rAchitele lui Enache Bercu, neputând lipi picioartle lângă gâtul calului ca să pot trece printre răchiti ca sa nu m'amin,
caii au treC'ut printre ele, iar eu oprit ca la o vama, am cazul jos. Băetii, cari prinseră de veste, văzând că-s caii slobozi, s'au şi priceput şi venind înspre mine au început a râde în hohote, pe când eu nu mai puteam de năcaz. Cu toa1e acestea am trebuit să mă tin de cuvânt şi să fac un drum
pâna la grădina boereasca. Mă pornesc mai luând şi din ei
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şi
dată lângă
După ce

prin popuşoi, pe la Botezătoaia, ne-am trezit înzllplazul grădinei.
ne-am uitat de câteva ori prin crăpăturile scândurilor, ca să vedem dacă nu-i nimenea în grădină, am lă
sat pe unul de pază, ca să ne dea de ştire cum va zări pe
cine-va venind şi ca să strângă ceea ce noi ii vom arunca
pe deasupra.
După ce i-am dat de grijă, ca să păzească intr'una, ne-am
făcut câte. o cruce,
zicând «Doamne ajută!> --· la furat
bine 'nfeles, - ne-am aruncat încet dincolo de zaplaz, ne-am
tupilat la pământ ca să tragem cu urechia, dacă nu cumva
s'aude vf'o vorbă sau vr'un foşnet. Cdt am stat ~şa, ochii
ni erau ţintă spre câsoeia de pază, care se află în mij!ocul
grădinei şi în care se păstra pomeritul şi legumâritul grădinei.
:Mai întorcându-ne odată privirile înapoi, am fâcut semn cu
mâna străjerului, ca adică să păzească bine şi, tirtil, tiptil,
pe brânci, am început a tot înainta prin tufe, când de odată
zărim pe grădinar că eşind din casă apucă la deal spre curte, pe lângă fântâna cea cu cumpână, cilci era timpul mesei
ameaza.
Ne depărtasem de zaplaz de vr'o cincisprezece paşi. Auzim o făştăitură. c Ţssst ! Ţsst l> Era strjăerul nostru, care
zărise pe grădinar şi ne dădea de grija. Ne puneam la pă
mânt şi-l facem semn să tacă. Ne uitam bine la deal. şi ză
rim pe grădinari venind dinapoi cu paşii iuţi şi cu puşca pe

cu mine

umăr.

•Tsst ! Ţssh strigă paznicul nostru. Ne râdicăm pe jumă
tate şi gheboşi, luand-o la pas, ne aruncăm peste zăplaz îndărăt, a căruia scânduri numai pârâiau în urmă-ne si, buf în
popuşoi.

-Da bine măi, ce aşteptaţi să vă prind;1, de stati la gânduri când v'am strigat? zise cel din grădină. Nu stiti cât ii
de al dracului lipovanul ista de grădinar? Pe câţi băeti n'o
desbrăcat el. Mi· a spus bâta Vasile Pdntiuc care lucrează la
straturi, că are o camară bucşâtă cu burnuze, pălării şi sumane, luate de la cei prinşi în grădină şi cu tăie rugămin
tile părinţilor nu vra să le deie in ruptul capului.
AuzifTI vorbă Ja cllsoae. -- Mi se pare că ne-a zărit gră
dinarul când am sărit gardul, zice tovarăşul meu.
-Păzeşte-li treaba. l)acă ne-ar fi vâzut, n'ar fi alergat după noi ? Ma.car sâ ne sparie, dacă nu să ne prindil.
-Uite, măi, C'ă se porneşte! Se vede că şi-a uitat ceva de
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s'a întors înapoi. Altfel, nu se poale. Ce-i dreptul că se pordin grădina. De amu, putefi să
nimenea in grAdina. Toţi iţi duşi
la mâncare, la curte.
Sarim iar în grădină şi mergem chiar rapegior la parul
cel mare. Ne urcam. Eu î.1 mar, iar tovarăşul în parul de alaturea. Cu o mână alegeam şi vâram in sân, iar cu cealaltă
duceam la gurâ, caci se topiau pe limbă, aşa erau de gustoase r;:i de dulci. Culegeam ca in grădină la noi, fără nici
o grijă.
-Ai umplut sânul Mitifă? îmi întrebai tovaraşul.
- Umplut, de când ... Hai să ne: dăm jos şi să le ducem în
popuşoi. Hai.
Ne scoborîm incet, şi o luăm râpejor cu sânurile pline şi
cu nasul aproape de pământ, spre zăplazul grădinei. Le-am
dat prin borta făcută desubtul zăplazului, prin care, la caz
de fugăreală şi nu putem sări, apoi treceam i::e acolo. Un
fel de bortă a şoarecului„.
Zice paznicul: ~lai ducefi-vâ odată, cllci pândesc bine. Nu
am zărit pe nimenea intrând în gradină prin poarta de la
deal. Nici de vorbă câ 's incă la curte.
Fără ca sa lungim mult vorba, ne intoarceam indărat şipu
nându-ne în dosul unui pom frumos, ne sfătuim unde sa mergem. -·- Hai la bardace zisei eu.
-Cum să mergi tu tocmai în mijlocul gradinei. mai ales
că pomul este în dosul căsoaei, aşa că chiar de vine cineva
dar nici nu-l vezi batâr şi te prinde ca din oala.
-Nu te tem~. hai unde-ţi spun eu.
O luam pe tupila lele, ajungem la bardace, iar tovarăşul nu
vra să se suie în pom.
-Sui mă, ce boală te temi? Nu vezi că grădina-i pustie.
Avea se vede. tovaraşul meu, o presimţire. Abia apucasem a vâri douli poame în gură şi aud c bu ... uf > Când mă
uit eu, tovarăşul meu sârise din pom.
-Haide, măi. nu mai sta că vine lipovanul ! îmi zice şi o
iea razna prin grădina. Nu-mi venin să-i crt:d vorbele şi încep iar a culege. Dar iar îmi trag măsurile şi-mi zic : dnar
n·o fugit el degeaba! Mă uit bine împrejur şi nu văd nimic.
Aud însă nişte şoapte. Mă uit mai bine şi zăresc pe grădi
nar \'enind iute printre pomi cu pâzitorul. Eram tocmai în
vnrful pomului, şi mă zărise. Nu mai stau la gânduri, şi prrneşte, merge iute, şi dispare
''ă ducefi făr'degrijâ, că nu-i
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troasc ! printre crengi. Ma d4duse o craca de sminteala. Când
m'am trezit jos, mi-am aruncat ochii împrejur şi .vad alergând prin dreptul căsoaei. Pe fuga dulu!4! Nici epurele sa
nu te prind! I
-Gheorghe, Gheorghe! puni muna la hot, puni muna la
el! striga lipovanul. li pune tu mâna pe mine s4 te aţii ! îmi
ziceam. Alergam eu, alerga şi Gheorghe, alerga şi lipovanul.
Ajung la zAplazul de la deal, din spre curte şi dau s4 sar
in drum. Dar nu era chip, din pricina sărmei ghimpoase. O
iau la vale pe lângă zăplaz, şi printre aluni. S'apropia detot
Gheorghe şi gâfâind şi suduind vruia să mă găbjiasc4 cu ori
ce pr1:t. Lipovanul intr'una striga:
·
-Puni muna la hol, Gheorghe, nu-l lăsa!
V 4zând c4 nu-i nici un chip, şi că ei mai lare să ind4rjesc, în loc să contenească, ii dau şi eu goană mai mare la
vaie, p4nă ce-mi va cădea un loc bun de sărit. M! impedic
de o cio11lă, cad jos, mă scol si, mai amarnic la goană. Vi\·
zând Gheorghe ca nu-i chip să mă prindă, şi ci\ am stl scot
sufletul din tr'insul, începu a svârli C•J boala. Dar bo11ta lui
pocnia în aluni.
Ajunsesem în coltul de la vale al gr4dinei, prin care dau
sa sar, dar fiind zăplazul prea in1alt şi neavând pe ce să-mi
fac vânt câtuşi de pu!in, cad jos, dar nu stau, ci o ieilu iar
la fugă înainte, când văd cA prin mijlocul gradinei mai altrga un haidău in djutorul lui Gheorghe şi care chitise să-10i
iasă inainte.
-Aleargă Visaroioane cât pofi, şi pune mâna la hot, strigă
lipovanul, dând în urmă un foc de puşca după mine.
Vl'\zând c'atrecut lucrul de şagă, mă ac4ţ4i iute pc-un alun, care era mai aproape de z4plaz şi f4cându-mi vânt, am
sArit în popuşoi. Tocmai atunci ajunse la zăplaz şi voinicul
ce chitise să mi iasă înainte, crezând c4-i va mAri grădina
rul leafa, daca m' a prinde. Mi-am tras duhul puţin şi v;,zând
că voinicul dă să sar4 zăplazul, am luat-o l.s goană prin
popuşoae, sărind gardurile, pân4 ce-mi perdu urma. Stârnisem toti cânii prin pârâitul gardurilor şi era un IAtrat de
dni in mahalaua noastră a c broscarilor de-ai fi putut sa
juri c'a intrat lupul în sat.
Eşind într'o ulitil, am stat de mi·am tras sufletul, m'am
şters de sudoare şi am luat-o încet spre şes. Când m'am
vAzut iar în şesul de unde am plecat, mi s'a părut că sânt
j

https://biblioteca-digitala.ro

~Ion Creangă" pe

1913

-----------····--------

89

acas4, iar b4etii s'au strâns toţi împrejurul meu, ca la comedie. Par'c4 am fost venit de pe ceea lume s4 le poves1esc lucruri nemai auzite.
Şi, când am început să le istorisesc patarania de la început, tofi se uitau ţintă la mine, oarecnm mândri, că au un
asemenea tovarăş.
--Vra să zicil, nu te-a prins?
-Nu!
- -54 tragem atunci un gioc! zise un ul.
--Bun! Bun! Ura! Uraaa !.. strigară cu tot ii într'un glas.
Şi punând unul ftuerul la gură, am început o horă mândr4, prinzându-ne cu totii în joc. Cât de frumoasă ni se părea
ziua aceea, cine ar putea spune. Fluerul suna duios şi noi
săltam veseli, bătând pajiştea verde. Eram toti frati de cruce
:Şi ar fi fost destul să le fi zis <haideţi după mine> şi n'er
fi rămas unul. Lumea c:tre trecea pe cărare, se opria şi ne
pivea cu zâmbete de bucurie, Ba, chiar şi din sat venisera,
cei ce au auzit strigăte de veselie şi punându-şi mânite sub:Suoară ni sorbiau parcă căldura şi bucuria sufletelor noastre.
Ce fericiţi eram noi atunci ! Cu câtâ dragoste şi mulţumire
ne uitam unul la altul şi jucam !
Părea că erau născuţi cu totii în aceiaşi zi şi de aceiaşi
mamă. Şi de câteori g_reutăţile acestei vieţi îmi apar în cate,
de atâtea ori, căzând pe gânduri, îmi a1T1intesc cu drag de
toate acele zile fericite pentru mine, de acele neuitate clipiri ale copilăriei, ale primăverei vietei mele.
Iar de câte ori mă simt că mA apasă greutatea anilor.
esclam cu durert:: <Unde mai sânteti zile fericite ale copi14riei mele, voi jocuri şi hori plăcute şi \"Oi iubiţi tovarăşi
:Şi prieteni 11i bucuriilor mele nevinovate> !
V'aţi depărtat d' niine şi timpul nemilos m'a aruncat pe
.altă culme.
N. V.

Hânţesc11

~~

Cum se priveghează un mort în oraşul Bârlad
La noi, la Bârlad, prh·egherea unui mort ne dă prilejul
de a ne mai lnv~seli şi astfel se mai uşurează şi întristarea
familiei ce a pierdut pe cel repasat, iar flâcăii şi fetele au
rost de făcut dragoste.„
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Aşa bunăoară, dacă se întâmplă să moară cineva intr'o
mahala, unde priveghi urii e se tin mai in toiu şi mai ales
dacă e flllcău sau tată mare, apoi şi adunar~a, se compune
mai mult din flăcăi şi fete, ceia ce face ca hazul să fie mai
mare şi somnoroşilor să li se pară noaptea mai mică. Un
priveghiu frumos, de obicei şe ţine de cu seară, până'n ziuă.
Cum înoptcază, flăcăii şi fetele încep a se aduna la casa
unde se află mortul şi se aşează fiecare pe paturi. pe scaune şi pe laiţe făcute anume împrejurul mesei pe care se află mortul.
Deocamdată începe taifa5u' sau cum am zice vorba de
clacă, intre flăcăi şi felt'. Unii dintre ei îşi gâcesc de \"Orbă
despre faptele şi calilătile, mai bune sau mai rele ale mortului.
l\lai de-oparte într"un colt. sau sus pe pat, la spatele celor
ce şed pe m11rginet1 patului, şoptesc încet câteva babe. povestind una din ele care 11 fost la darea sufletului, felul cum
a murit cel ce se priveghe<1ză, sau ce a mai spus cu limbă
de moarte pe când cele ce ascultă oftează din când in când.
In timpul cât cei cari sunt adunaţi mai de cu vreme, vorbesc, cum am zis, de clacă despre ct:i morti, se găseşte câte un flăcău mai mehenchiu care îşi pregăteşte o mişcă (batistă împletită) cu care se bate la palmă. Oupă ce şi·a pregătit flăcăul mişca, apoi începe jocul <De-a inelul>, care urmează aşa :
Umblă flăcăul cu inelul prin mâna fiecărui din cei cari
se joacă, făcându-se că ii pun~ în mnnă. De drept însă, el
ii pune numai în mâna unei persoal'le din câte sunt în casă.
ingrijinindu-se tot odată, de a nu fi observat de cineva la
cine l-a dat. După ce a terminat de umblat cu inelul prin
mâna tuturora, începe a întreba de la cel căruia i·a dat întâi inelul prin mână:
- Domnul sau Domnişoara cntl\re, la cine este inelul ?
Cel întrebat, spune că se află la cineva pe care presupuoe că l-ar avea, Dacă ghiceşte, apoi iea mişca de la cel
care condu·ce jocul şi-l conduce el ; iar dacă face păcatul
şi nu ghiceste, aed presupus cu inelul, porunceşte celui ce
conduce jocul, să dea la p!!lmă celui ce 1-a năpastuit, atâtea mişte, câte ar vrea el.
Şi merge tot aşa jocul de a inelul, până ce se mulţumesc
tinerii de mâncat bătaie la palmă.
ln timpul cât unia joacă inelul in casă, alţii afara pun la
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cale jocul De-a Chersănica (Baba şi mosneagul) care, urmea1ă cam în felul acesta :
Se îmbracă ca o babă unul din băieţi care are voce mai
subtire şi se vâră sub masa sub care se află mortul sau
sub pat. Apoi se mai îmbracă ca moşneag un alt băietan
din cei mai drăcoşi. Când m'oşneagul închipuit intră în casă
întreabă dacă baba lui nu e acolo, pe unul care anume e
pus să vorbească.
- E aici baba, răspunde cel întrebat, dar nu ti-o dau
pănă nu mi·i face o tr~abă, pentru că baba are datorie la
mine.
~loşneagul când aude că baba lui pe care o credea pierdută, a găsit-o, s~ prinde să facă orice treabă, numai să i-o
dea.
·
Cel care face pe stăpânul, pretinde moşneagului să-i cosească nişte pârloagă. Acesta, fără să aştepte multă poftă,
începe cu un ciomaj? ce are în mână, să cosească peste picioarele celor ce sunt !n cale şi cari sar ca nişte ezişori, ţi
pând şi dând năbusna unul peste altul.
După ce se satură moşneagul de bătut peste picioare cu
bătui pe cine i-a venit la îndămână, îşi închipuie. că a fă
cut tr~aba pretinsă de stăpân, începe a-şi striga baba:
-- Uiu-iu !„. Chersănică bort'-adâncă,
Iar baba de suh masă îi râspunde:
-- Nici în „. nu mă mânâncă.
,\\oşneagul când aude aşa, dă cu fuga după ea, o scoate
de unde se aflâ, o 'nşfoacă de cap şi cu dânsa, băete, pe uşă.
afară. Şi aşa se isprâveşte jocul De-a Chersănica.
După asta, flâcăii cu fetele se 'ntdeg în vorbă să se joace oleacă şi de-a gajurile, fiindcă lumea mai în „·ârstă s'a
dus pe la casele lor, la culcare. Joc11I de a gajurile este
partea cea mai plăcutd fetelor şi flăcăilor La un priveghiu.
Şi ştifi de ce ? Pentru că în acest joc e rost dt: făcut dragoste şi de sărutat ochi şi gură.
Acest joc se începe în chipul următor:
Se scoală un flăcău mai tifirichiu (bun de gură şi începe
a pune câte un nume de floare fiecărei fete după cum vrea
ea să-şi aleagă, asemenev şi la flăcăi.
Apoi înc~pe el întâi să zică :
-Mă doare I
Cineva ii întreabâ :
-Ce te doare?
-!mima!
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cine ?
lalea, de pildă lalea e numele fetei pe care o
place el mai mult.
Fata care are numele de !aleii, zice :
-Mă doare şi pe mine! Şi la fel ca şi mai sus.
-După cine?
-Dupll bujor, de pildâ; flăcăul ce poartâ numele de
bujor, zice la fel cu cel de mai sus şi tot aşa până ce se
mântue toti de întrebat. Apoi toţi, flăcăi şi fete, dau câte un
obiect, inel. creion, batist! s3u spelcă, celui ce conduce jocul.
Aceste obiecte se numesc gajuri. Acuma pentru a i se da
fiecăruia gajul îndilrăt, trebue o formă şi, care e aşa : Cel
care conduce jocul, vârînd mâna în buzunar, pentru a
s.:oate un obiect zice:
-Acest gaj care ii scut, de va fi a vre-unui flăcău, să-l
judece fetele; iar de va fi a unei fete, să-l judece flăcăii.
CAnd scoate gajul şi e a vre-unei fete, flăcăii mai dornici
de sărutat, o judecă ca să sărute de câte 2-3 ori pe toţi
flăcăii.

fata care e cu acel gaj, fără să întârzie m uit, se duce
de sărută pe fiecare flăcău, dup4 cum i s'a fost poruncit,
apoi se duce deîşi i-a gajul îndărăt, după ce şi·a făcut datoria în regulă.
Tot aşa se petrece şi când scoate la judecată un gaj al
vre-unui flăcău. Fetele ii judecă cum vor ele. Aşa de pildă,
ele au plăcerea de judecă pe un flăcău să se facă călugăr.
Această judecată pe obiceiu le place la amândouă pârţile,
atât flăcăilor cât şi fetelor.
Judecata aceasta urmeazâ aşa: flllcâul al cărui gaj l·a
judecat fetele să se facă călugăr, ese de la locul lui şi se
-duce afară din casă, nchizându-i-se uşa pe dinauntru. La
uşă stă cel care conduce jocul, iar călugărul închipuit, in<:epe să bată în uşă, Din năuntru ii întreabă :
---Cine e acolo?
-Un că ugăr !
-Ce cauti la vremea asta pe aici ?
--Caut o călugariţa !
-Dar cum o chiamă?
Atunci el pune un nume de f:oare care ii Me o fală ce-i
place lui. -Fata car~ poartă in joc acel nume de floare, esă
-de unde se află şi, se duce afară la flăcău de o sărută mai
mult sau mai puţin, după cum li-i prietenia.
Apoi flăcăul intră in casă, îşi iea gajul fiind-că şi-a făcut
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datoria, urmând acuma să facă şi fata care a rămas afară,
la fel cu dânsul, adică să strige şi ea un flăcău care-i place.
Şi tot aşa mai departe, pănă ce i'şi iac fiecare datoria de esă
afară la calugărie. ln aeest mod işi ea sfârşit jocul de-a Că
lugărul.

Tot în jocul de-a gajurile, s~ condamnă când judecă vreuna din părti de a se face cineva căruia i s'a scos gajul la
judecatâ, se se facă de exemplu: Icoană. Acest joc e mai
scurt de cât cel de-a călugărul şi se execută asa:
Dacă condamnarea e dată asupra nnei fete să se facă icoană, ea se aşează în mijlocul casei pe un scaun, sau stă
în picioare, fără insă să se mişte sau să râdă. Iar flăcăii care se află în joc, trec cu tofii unul câte unul, se inchină la
fată ca la o icoană, cu deosebire numai, că in loc să-i să
rute mâinele sau picioarele cum se obicinueşte la icoane, ei
o sărută pe obraz, pe ochi sau pe gurifă.
După ce şi-au făcut datoria toti pănă la unul, fata işi primeşte gajul îndărăt şi trece la loc, mulfumită de cinstea ce
i s'a făcut ra la o icoană !
Mai este încă un joc ce se zice: De-a fântâna, care are
loc tot aici la gajuri şi pe care nu vreau să-l trec cu vederea şi vi-l spun : Dacă de exemplu esă la judecată gajul vreunei fete şi flăcăii au condamnat-o să se facă fântână, ea işi
ea un scaun cât se poate de jos şi începe jocul aşa :
Cel care conduce jocul intreabă pe fată, care stă pe scaun in mijlocul casei :
Ce cauti aici?
-Am căzut în fântănă.
-Cine te-a dat?
-Un flăcău.
-Cum ii cheamă ?
Fata spune un nume de floare ce poartă flăcăul de care
are ea plăcere, de exemplu: Bujor ii cheamă, zice ea.
Flăcăul care poartă numele de Bujor, este adus in fata fetei, ii infăfişază cel care conduce jocul, cerând cont flăcău
lui, că pentru ce a dat fata in fantână ?
Flăcăul dă să se mai apere, (vorbă să fie), dar după câteva probe aduse de fată, rămâne bun dovedit, că el e făptaşul.
Atunci întreabă flăcăul făptaş, pe fată, de câţi stânjini e
fântâna de adancă ? Fata dacă ii are de drag pe flăcău, îi
spune că e de 7-8 sau 1O stânjeni.
Atunci flăcăul chemat ca făptaş, o sărută pe fată de atâte ori, câti stânjini a zis că are fântâna ia adâncime. Apoi
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şi îşi închipue că au
scos-o din fântână.
Fata îşi iea gajul, tr~ce 111 locul ei, iar flăcăul nlmâne în
locul fetei, urmând să cheme şi el o fată, care să-l scoată
din fântână.
Şi aşa se tot scot unii pe altjj din fântâna, până ce îi ajunge rândul pe toţi, de işi primesc gajurile îndărlit. Şi iaca
aşa e jocul de-a gajurile.
muite ori, odată cu sfârşitul acestui joc·, începe a se
crapa de ziuă. La vremea asta, tinerimea caută să se· ducă
pe. la casele lor. lnainte însă de a se porni, au obiceiul flă·
căii cn fetele, de fac sfârşit priveghiului, cu următorul cântec
şi c11re are o melodie destul c!e jalnică :

o iea de brat râdicând-o de pe scaun

ue

MEREOARELE 1
la noi

Căci

Daţi mrreoarelor. surioarelor.
Dacă vă par mulţi, poftim şi v'alegeţi,

Daţi

Tot la voi mai mult

şi

puţin,

Dati mereoarelor, surioarelor.

noi am venit

şi

voi nu

ne-aţi

dat,
mereoarelor, surioarelor.
Poftim şi v'alegeţi, care cum vă
plac,
Daţi mercoarelor, surioarelor.

Căci nouă ne place, vin cutare2
Daţi merioarelor, surioarelor.

'ncoace,

După ce flllcăii şi fetele isprăvesc acest cântec, gaz-ia casei unde se află mortul, întelegând ca acesta e semnul că
s'a ispri1vit priveghiul, caută de găteşte câte un ceaiu, o cafea, sau câte un pahar cu rachiu şi câte o felie de pâne
pentru fiecare.
Aceasta se obicinueşte, ca drept mulţămită, celor cari au
stat de au priveghiat toată noaptea,
Şi iaca aşa se ţin priveghiurile ia oraşul nostru.

Vasile B.

Ţirica.

Acest cântec l-am auzit de la tânărul Nicu Mihailescu. din Hârlad.
De oarece cântecul se face de căiră două grupări, flăcăi şi fete, aici
se chiamă pe nume unii pe alţii, prin cântare.
1

2
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I-e frig, incre/eşle din valuri:
Suni plelele-i negre şi moi;
Dar plopii miloşi ii îmbracă
In haină de galbene foi.
Pe pragul cascadei 'şi-apleacii
Genunchii spre rugă ; slrăini
li par f ermecajii luceferi,
Şi ochii de lacrimi i's plini:
„Rămâi inverzilă pădure,

lnloarce-Je vară din cale,
Ca iar să mai pol slrânge'n bra/e
Cicoarele-albaslre din vale.

De dorul

sărulului,

/oale

Cu lacrimi de rouă vor plânge;
Stinghere, uri/ul amarnic
Şi bruma durerii Ie-a stânge.
Adună-li

din nou cânlăre/ii

Sub bol/a rărilă, pădure;
Lasa-voiu asl'dală iubirea,
Şi viea/ă şi suflet să-mi f ure„."

De vreai să'n/elegi zbuciumarea
Pribegilor f ăr' de noroc,
Ascu/Jă cum spune pârăul
Poveslea-i cea plină de foc.

6. Tutoveanu
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HIERONYMI VITA PAULI

Vl/\Ţ/\

LZJI P/\ZJL DE TE~/\

I.- Multi suni, adesea, întrebaţi: care este primul monah
care a locuit pustiul? Unii, ridicându-se în trecut, au pus
acest început prea fericitului Ilie şi sfântului lo..tn 8otezlltorul. Dar Ilie ne pare a fi fost un profet mai mult de cât un
monah, in c<it pri\'eşte pe Ioan înainte chiar de a se naşte
profetiza. 1 Alţii de acord în privinţa areasta cu părerea comună afirmă câ Antonie a fost primul care a du5 o astfel
de \'ială, şi aşa şi este în parte. Căci el dacă nu ar fi trăit
înaintea tuturor celorlalti, cel putin le-a atâtat zelul. Doi
discipoli ai lui Antonie, Amatas şi Macarie, din care primul
a îngropat pe învăfătorul s.fo, mărfurisesc astăzi că un oare
care Paul de Teba a instituit monahismul făr' de nume 2 şi
în ceia ce ne rri\'eşte această părere ne convine.
S'au iscodit pe contul lui Paul mii de istorii inventate du~
pă plăcere: s'a zis că a trăit într'o peşteră subterană, cu
un pllr pe cap care-i atârna păn' la călcâie si încă multe
in\'enţiuni grozave car~-i de prisos a le nrni spune. Minciunile aşa de neruşinate că nu au nevoie să fie combâtute.
Şi cum viata sfântului Antonie a fost povestită cu exactitate, atât în greceşte cât şi în latineşte, eu am conceput planul - mai mult pentru a repara o lipsa, de cât cu încredere în talentul meu - de a scrie câteva pagini asupra primilor ani şi a sfârşitului vie(ei lui Paul. lntâmplările cari au
însemnat mijlocul vietei sale, cursele pe cari i le-a întins
diavolul, nimeni, de fapt, nu le ştie.
11.-ln timpul perse1..Utiei lui Deciu şi a lui Valerian' şi în
ac.elaşi timp când Corneliu de Roma şi Ciprian la Cartagena
i Sfântul Ioan P.otezătorul a fost profet înainte de naşterea sa prin aceia că atunci când a auzit Elisabet închinăciunea Mariei, a mişcat pruncul (adică sf. Ioan Botezătoru) în pântec.:ele ei" (Luca I, 41)
2 Paul a instituit "Monahismul făr' de nume" pentru că el singur nici
nu a trăit ca să organizeze ceva în privinţa aceasta, cum a învăţat el pe
Antonie şi cum acesta f~cea,
• .
• .
. .
:i Prin faptul că Ieromm nu ne 1nş1ră de cal ceia ce ştie ş1 crede de
adevărat, ne face ca şi mai muit să avem încredere în spiritul critic al
lui.
~ Persecuţia din timpul lui Deciu (249-251) şi Valerian (253-260) a
pustiit mai mult Africa şi Egiptul cu Tebaida.
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aveau fericirea de a-şi vărsa sângele, multe biserici din Egipt
şi Tebaida au fost crud pustiite de tulburare. A fi lovit de
spadă pentru numele lui Hristos, era atunci voia creştinilor.
Dar duşmanul înarmându-se cu vicleşugul, câuta chinurile
care omoară încet: căci voia să omoare sufletele iar nu
trupurile. 1 Cum a zis Ciprian (martir el însuşi): cEi cheamă
moartea dar nu le permite să moară.> Pentru 11 cunoaşte
mai bine această cruzime iată două exemple spre amintire:
111.-Un martir rămânea nestrămutat în credinţa sa. ln mijlocul cătuşelor şi a lamelor de fier, el rămânea nestr:'lmutat. Atunci se dă ordin să-l ungă cu miere şi să I culce pe
spate cu mâinele legate dinapoi, sub razele soarelui arzător
pentru ca să cedeze împunsăturilor muştelor, el care ÎO\'insese odată grătarul inroşit.
Un altul, tânăr în floarea vârstei, fu condus inlr'o prea
frumoasă grădină. Acolo, printre crinii strălucitori de albi şi
rozele rumene, totul aproape de 'JO râu, care şărpuia în dulce murmur, sub un frunziş, care se clătina a lene de suflarea aerului se aşeză un pat de puf pe care se întinse. Pentru a-1 împedeca să se urnească 1 a legat fără a i face vreun rău, în legâLUri de mătasă. Apoi s'au retras cu totii.
Atunci o frumoasă desfrânată I ·a apuc11t în braţe cu voluptoase îmbrătişări şi lucru ruşinos de sp11s, i-a atâtat numai de cât senzurile pentru ca mai apoi să se arunce asupra lui, într'o neruşinată învingere, atunci când corpul său
ajunsese la culmea plăcerei. Ucenicul lui Hristos, turburat
cu totul, nu mai ştia ce să facă el care învinsese sbuci umări grele, cedase voluptăţei. Io sfârşit, printr'o inspiratie
dumnezeească, el îşi muşcă limba cu dinţii şi o scuipă în
ochii celei ce fugea. Durerea, urmând plăcerei, triumfă numai de cât,
IV.-ln această epocă, în Teb!!ida de jos, tatăl şi mama
lui Paul muriau, lăsându-l abia în vârstă de 16 ani, ca moş
tenitor al unei mari nenorociri. El avea o soră căsătorită.
Şi era un copil foarte plăcut, familiarizat cu ştiinţele greacă
şi egipteană şi care iubea mult pe Dumnezeu. ln timpul
când bătea nenorocirea persecuţiunei, el se retrase într'o
casă de ţară situată într'un loc singuratec, departe de orice
1

Chinurile doar nu căutau moartea trupului ci stricarea sufletului de

ca~e aveau să. se teamă ucenicii celui ce zisese : "Nu vă temeţi de c~i ce
ucid trupul. iar suf.letul n~ pot să-l ucidă, ci vă temeţi mai vârtos de
acela ce poate să piardă ş1 sufletul Îll gheena.• (Matei X. 28·)
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locuinţă omeneasc4. Dar <la care crimă nu atâti, tu
inimă
de mori, nenorocita sete de aur !~ Bărbatul surorei sale vru
să predea persecutorilor pe cel căruia 'i dăduse ascunză
toarea. Nici lacrimile femeei sale, nici legatu rift: de sânge,
nici Dumnezeu care vede totul de sus, nu putea s4-I întoarcă de la această făra de lege. Totdeauna de fată şi amer.intând cruzimea, înlătură pietatea.
V.-Când înteleptul tânăr pricepu, fugi în singurătatea
muntilor, el înaintlt pufin câte pufin, upoi se opri ş1 v4zu ca
a ajuns înaintea unui munte de piatră, la poalele cărui a,
la o mică distantă de la pământ, era o peşlercl mare închi •
s1). cu o piatră. F.I ridică această piatra şi indtmnat de dorinta naturală a omului, de a cunoaşte ceia ce nu ştie, se
puse ca să cerceteze cu dea1m'ln11ntul i11teriorul. OAsi o largă încăpere deschisă sus. sub care un bătriln ralmi~r îşi
rllsfrângea ramurile sale dese. Lin izvor foarte limpedernrgea
pe acolo şi care abia ţâşnit afară, se pierdea iarăşi printr"un
mic acoperiş, în pămJ.ntul din care ieşise. Avea la părţi scobite in minie, numeroase locuinfi, unde se vedeau ilăie şi
ciocane, ruginite deja, care servise altă dată la bătut monezi. Oupă oarecare documente egiptene acesr loc fusese un
atelier de monezi fa!şe pe ti1npul lui Antoniu şi a Cleopatrei. 1
VI.- -Paul se bucură de această locuintă pe care Dumnezeu se pare că i-a oferit-o. Acolo 'şi petrecu toată viata
in rugllciuni şi singurătate. Cine nu crede lucru imposibil!
Eu am văzut, martor mi-e Dumnezeu şi sfintii săi îngeri, în
partea deşertului care se mărgineşte cu Siria şi se atinge
de tara Sarasinilor/ '"ăd incă doi monahi, din care unul,
închis, în timp de \'fe-o 30 de ani, nu a trăit de cât cu
pâine, orz şi apă de is,·or, iar altul în fundul unei \'echi
cisterne pe care Sirienii o numesc in limba lor gubba se susţine cu 5 curmale pe zi. Aceste grozăvii par <le necrc::zut
pentru necredincioşi, cAci pentru cei ce cred nu-i nimic cu
neputinfă.

Vll.--Dar s~ revenim la subiectul nostru: Paul avea 113
ani!! când ducea pe pământ o aşa viaţă cereasca, pe când
• Antoniu (83-3) ath.) d pă învingerea de la Actium (3 •) ce o suferi de la Octaviu se întâlni cu frumoasa Cleopatra, regina Egiptului.
2 Sarasinii au locuit temporal aici.
n Paul când a plecat avea 16 ani, deci c;'a născut în 234 dacll punem anul
250 ca data retragerei, ş1 a murit în a.ii: iar Antonie, care s'a întâlnit
cu Paul în 347, când avea 110 ani, s'a născut în 257.
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Antonie care în vârstă de 90 ani precum ii placea să repete adesea, locuind intr'o altă pustie. avu acest gând că'n afară de el nici un monah adevărat nu se află in pustie. Dar
iată că, pc: când dormia, i s'a arătat cA mai în fund, încă,
ar fi unul mai perfect de cât el şi că trebuie să meargă
să-l vada.
Când se lumină, venerabilul bcltrân sprijinindu-şi pe toiag
mădulările sale slăbite, se puse pe un drum necunoscut. Soarele la mijlocul drumu!ni său ardea cu razele sale fierbinţi fără ca bătrânul să'şi întrerupă calea sa: cAm credinţii, zicea el, că Dumnezeul meu, îmi va arăta pe celalt ser·
vi tor al său, pe care mi l-a promis.•
Abia pronuntase aceste cuvinte, că şi văzu pe una din aceste fiinţe, jumMate om şi jumătate cal, căreia fantezia pcetilor i-a dat numele de hipocentaur. Lu vederea acestuia, el
îşi înarmă fruntea sa cu semnul fTlântuitor al crucei. 1 c Ei.
mă, zis~ el, în care parte locueşte servitorul lui Dumnezeu ?
Monstrul dădu a infelege, nu ştiu ce prin ce scrâşnire de
dinţi şi molfăind cuvintele sale mai mult de cât articulândule, căuta să dea un raspuns frumos din buzele sale acoperite cu mustaţi sbârlite: apoi întinzând mâna sa dreaptă, îi
arătă calea cerutâ, să repezi ca o pasere de·alungul zărei
nemârginite şi dispăru din ochii bătranului uimit.
Demonul luase această formă pentru a infricoŞ!i pe Antonie, sau poate, deşertul, bogat în animale grozave, produsese
pe aceasta? N'aş putea spune.
VJll. Antonie îşi continuă calea încă mirat şi gândind asupra ce mai poate vedea.
Peste puţin zări intr'o vâlcea stâncoasă o nanie de om cu
nasul covoiat cu fruntea încoronată şi cu picioarele de capră.
Fără a-şi perde cumpătul de această nouă vedenie, Antonie
apucă, ca un bun soldat, povăza crediniei şi platoşa nădej
dei.2 Intre acestea monstrul pe care') arătăi, ii prezintă ca
zălog de pace câteva fructe d~ palmier.
Acum Antonie se opri. li întrebă cine este, şi primi dela
el acest răspuns: cEu sunt muritorul, şi unul din aceşti locuitori ai deşărtului, pe care păgânii ii adoră sub numele de
1 Din secolele primare, deci era obiceiul de a se însemna creştinul cu
semnul sfintei ·cruci.
2 Asfel de îmbrldiminte recomandă şi Pavel Apostolul (ffeseni:
VI. 13-18.
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fauni, Satiri şi lncubi 1 • Eu mă richit de misiunta pe care
mi-au incredinţat'o ai mei.
Noi te rugăm să te rogi Dumnezeului tău, care este şi al
nostru, care ştim c·ă a venit pentru mântuirea lumei şi al
cărui nume s'a vestit in tot pământul.>
Auzind acestea bătrânul călător, in vioiciuned bucuriei sale
trădă sentimentele sale, lăsând să-i curgă in lungul obrazilor
lacrimi din belşug. Să bucură de slava lui Hristos şi de moar.tea Satanei; să spăimântă, insă, că putu să intăleagă limba
acestei fâpturi. Şi isbind pământul cu toiagul zise : c Vai ţie,
Alexancirie, că te inchioi monştrilor, in locul lui Dumoe7.eu.
Vai ţie, oraş depravat, în care'şi dau întâlnire toţi dracii de
pe Jume ! Ce ai zice acum? Animalele chiar recunosc pe Hristos şi tu te închini monştrilor în locul adevăratului Dumnezeu
cNu sfârşesc încă aceste cuvinte când micul animal fugi, .:a
şi cum ar fi avut aripi pentru a zbura.
Această întâmplare deşteaptă poate necredinta unora. Un
fapt ajun3 la cunoştinţa lumei intrP-gi sub domnia lui Constantin2 le poate dovi::di, Un 011 asemenea ca acela fu adus
viu la Alexandria şi dat in spectacol pf)porului. Muri în cele
din urmă şi cadavrul seu, sărat mai dinainte, ca să nu-l strice căldurn, a fost adus la Antiohia ca sâ'I poată veJea şi
lmpăratul.
IX. Să revin la istoria mea. Antonie îşi continue calea sa
în ţara în care plecase fără a găsi altceva de cât urme de animale sălbatice şi nemărginita singurătate a pustiului. Ce tre-

buea sA facă şi încotro să se întoarcă nu ştia.
Trecuse două zile. Un singur lucru ii mai intărta : nădej
dea lui tare că ar fi imposibil ca Hristos să-l părăseascâ. El
petrecu !n rugăciuni toată noaptea zilei a doua. Când să miji de ziuă, el zări o lupoaicâ ce să căţăra gâfâind de căldu
ră şi stătea la picio1trele muntelui.
O urmări d.o ochi, s'apropie de peştera unde avea să dispară şi aruncă o pri-vire înAuntru. Curiositatea sa nu fu servită cu nimic căci întunerecul ii impedeca să poată vedea ceva. Dar cum iice Scriptura: c Dragoste.Fl desăvârşită goneşte
frica, .s lnaintând, deci, cu paşi măsuraţi şi ţinându-şi suflafaunii, Satirii şi lncubii erau zeităţi păgâne mitologice.
Constantin (cel Mare), care domneşte 806-837.
li Aşa zice la l Ioan IV. 18: cfrica nu este intru dragoste, ci dragostea cea desăvirşitl scoate afarll frica : ci frica pedeapsă arc.
1

2
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rea se puse să cerceteze de deamănuntul. Inaintă, apoi să opri, deschizând urechea la ori ce sgomot. Io sfârşit pe lângă
groaza acestei nopţi întunecate, el zări, în depărtare, o lumină. Să răpezi setos (spre ea), şi piciorul său iiind isbit de o
piatră făcu puţin ~gomot.

Atunci prea fericitul Paul închise uşa, care era deschisă
trase zăvorul. Antor.ie sa aruncă pe pământ în fafa intră
rei, ii ceru pănă a şasea oară să-i deschidă şi să-l primească: cTu ştii cine sunt, zise el, de unde viu şi pentru ce. Nu
pot pricepe dece nu merit prezenta ta. Totuşi nu mă voiu depărta înainte de a te vedea. Tu primeşti animalele, pentru ce
răspingi un om ? Am căutat şi (te) am găsit, eu bat pentru
a-mi deschide 1 Dacă nu obţin nimic, voi muri aici, înaintea
uşei tale şi ce-i mai mult, tu vei îngropa trupul meu, Astfel
vorbi Antonie, (stând) în acelaşi loc, neschimbat în vointa sa.
Paul îi răspunse cu aceste cuvinte: cNu cere pe ton ameninţător. Nimeni nu amestică calomnia cu lacrimile. Şi tu
te înspăimânte:ii că nu te primesc, când lu vii aici ca să mori?
Şi surizând, Paul ii lă3ă să intre. Ei să îmbrăţişară, să
salutară pe urmă şi multumiră împreună lui Dumnezeu.
X. Du;:-ă sfânta sărutare Paul să aşeză lângă Antonie şi-i
vorbi aşa: <Acela pe care tu l'ai căutat cu preful atâtor ostenele, iată') cu membrele lui vestejite de bătrâneţe şi cu ÎD·
călcitul său păr alb. Tu vezi în mine un om care în curând
nu va fi de cât praf. Dar pentru că iubirea toate le suportă, spune-mi, te rog, ce devine omul, dacă să ivesc locuinţi
noi în cetăţile vec·hi, care pot guverna lumea şi dacă să artă
încă oameni care să lasă inşălati de draci.
Io timpul Jcestei convorbiri ridicând ochii, ei, văd că un
corb să opri pe o ramură de copac, apoi să lăsă încet pe
pământ şi acolo puse o pâne întreagă în fafa ochilor lor înspăimântati. După aceia plecă. <lată, strigă Paul, Domnul
in bunătatea sa ne-a trimes de mâncare. După 60 de ani primii şi o jumătate de pâne. lată cum Hristos a îndoit porţia
robilor săi>.
XI. Ei mulţumiră lui Dumnezeu si să aşezarll pe marginea
unui izvor limpede. Dar atu!lci o ne!ntelegere să ivi intre el
pentru a şti care din doi să rupă pânea - şi dură aproape
şi

1

La Mati:iu (VII 7) să zice aşa: "Cereti şi să va da vouă, dlu.

taţi şi vetf afla, bateţi şi să va deschide vouă," iar ca o concluzie logic!
~tot cel ce cere ia şi cela ce cautl află şi celui ce bate i se va deschi-

de (18)".
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seara. Paul dădea privilegiu mosafirului, Antonie ii opunea pe al vârstei. In sfârşit ei să hotărâse ca fiecare să ia
pânea de câte un capăt ~i strigând (fiecare) la sine să va
vedea bucata care-i va rllmânea in mâna. Io sfârşit plecaţi
pe râuşor, ei b4ur4 putină apă şi aducând lui Dumnezeu jertfă de laudă pctrecnr4 noaptea priveghind.
Când începu a să lumina, prea fericitul Paul zise lui Antonie: cDup4 timp îndelungat, frate, eu ştiu cA locueşti pe
aici. Şi Dumnezeu mi-a promis că tu 'I vei servi cu mine.
Dar cum ciasnl odihnei de veci a sosit pentru mine şi dorind
totdeauna despărţirea fina·14 pentru a fi cu Hristos, îmi r4mâne. acum, când drumul îmi e sfârşit, să primesc cununa
dreptilor. 1 Domnul te- a trimes pentru ca să acoperi, cu pă
mânt, ticălosul meu trup, sau mai bine ca să dai pământului
pământul (trupului meu).
Xll. Lrt uceste cuvinte Antonie 'i ceru cu lacrimi şi suspine ca să nu- I părăsească şi de a-i permite sA'I urmeze ia
această ultimă călătorie: ~Tu nu trebuie nici de cum, zise
l'aul, să nu cauti binele tliu, ci pe al altuia. Ar fi mai bine,
in adevltr, să la:;i SZ1rcina trupului pentru a urma Melului
(Hristos). Dar fraţii tăi au nevoe să fie instruiti prin pilda ta.
M!!rgi, deci, te rog, dacă îmi vrei binele şi adă pentru a înveli trurul mei:, haina pe care ţi-a dat'o episcopul Atanasit'.2
Dacă prea fericitul Pani, i·a făcut această rugăminte, ou
e;ă-i fu mare grija că trupul său se strică rnvălit sau gol el care mull4 vreme nu a avut drept orice vestmânt de cât
frunze de palmier împletite. Voia numai ca depărtând pe Antonie să-i crufe dur<rea mortei sale.
Antonie cu totul mirat cA-1 aude vorbind de Atanasie şi de
mantaua sa, crezu i:A vede pe tMstos în Paul şi s4 închină
lui Dumnezeu din toatA inima sa, Nu îndrăsni să mai răs
pundă nici un cuvânt. Pltngând liniştit ii sărută ochii şi mâinile, apoi veni la monastirea sa, ocupat! de atuncea de Sarasini.
1

;,Cununa drepţilor" sl promite celor ce luptll „lupta cea

buni''

(ll Timotei IV. 7-8).
arhul

1 E vorba de sf. Atanasie cel Mare, care a fost 45 de ani patriAlexandriei (ţ 873).
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Paşii nu-i mergeau aşa de repede ca gândul. Dar în necazul trupului său slăbit de post şi cu totul rupt de lanţuri
sufletul s4u învingeau bătrânefa.
XIII. ln sfâr$it ostenit, gtlfâind, sfârsi călătoria şi ajunse
la locuinţa sa. Cei doi ucenici1 care de multâ vrome ii îngrijeau, venisă la el. cTată, unde ai stat aşa multă ''remc?
cVai, mie păcâtosului, le râspunse el, fâră nici un drept. eu
port numele de călugâr I Am vazut pe Ilie, am văzut pe Ioan
in deşert. sau, mai bine zis, um v~zut pe Paui în r.iti ?,. Si
fâră a mai zice vre'un cuvânt oftă şi trase mantaua din chilia sa. Cum ucenicii ii rugau .să-i lămurească, le zice: >Vreme
este a tăcea, vreme este a vorbi ! , ~
XIV, l'leacâ fâră a primi cât de putinâ hrană şi apucă
drumul pe car~ veni<;e. De Paul era ern însetat. pe Pau I
vroia sa-I "'adă, pe Paul ii avea înaintea ochilor şi a gândului. Căci se temea, cum acela ajunsese (la sfârşitul viefei),
ca nu c•Jmva în lipsa sa Paul să-şi fi dat sufletul său lui
Hristos.
Trecu o zi. După trei ceasuri Antonie reluase drn:nul său,
când vă1u im mijlocul îngerilor, în corul proftţilor şi a apostolilor, pe Paul strălucind de o albeafă cn zăpada se i11al1a
către ceruri. Nu mai de cât se aruncă cu fota la pământ,
acoperindu-şi capul nu nisip 11 şi printre Jacrirnile şi plângerile sale el murmura: cPaul, pentru ce m'ai p!răsit? pentru
ce pleci, fâră să-mi iau rămas bun? Te-am cunoscut aşa de
târziu, trebuia aeci, ca tu sâ pleci aşa de curând?>
X V. ci povesti mai târziu, că parcurse restul căei sale,
cu o aş!!. iufime câ s':tr zice zbor de pasere. Avea dreptate
căci, intrat în peştera sa, văzu un corp neînsufleţit plecat
io genunchi, cu capul ridicat şi mâil'lile întinse spre cer.
Crezu mai întâi că ar fi în viată şi să puse să se roage
(lângă el). Dar neauzindu-1 rugându-se, ofta şi căzu peste el,
şi îmbrăţişându-l cu lacrimi, cuprinse cadavrul sfântului care,
par'câ ruga în această poziţie pioasă, pe Dumnez~ul prin
care tr4eşte iumea.
1 Pe când Pavel trlia absolut singur, Antonie. avea la chilia sa doi
ucenici. pe care leronim îi numeşte Amatas şi Macarie organizatori ei
insăşi de viaţi monahali.
'
2 Citatul este din Eclesiast (III, 7,)
9
Acoperirea capului cu nisip s1u cenuşi. era în părţile rll.sll.ritului,
semnul durerei şi al doliului (I Samuel 4, 12.)
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xvr, li acoperi corpul şi-l scoase afara, t;ântând imne şi
psalmi, dupa datina creştină. 1 Dar se îndurera că nu avea cu
el hărlez pentru a săpa pâmântul. Cu sufletul in prada a
tot felul de nedumeriri şi a mii de felurite gânduri, iş i zise:
cDacă mă intorc la sihăstrie, îs patru zile de drum. Dacă
rămân aici, nu fac nimic; Voi muri, deci, pentru că trebue
să mă culc aproape de soldatul tau, Hristoase, aceasta·i,
ultima credinţa,
Pe când medita asupra acestor planuri, iată că doi lei
veneau din fundul deşertului cu coamele fluturând. La această vedenie se înfioră mai intăiu; apoiri dicand sufletul său la
Dumnezeu, rămase aşa de liniştit de par'că vazuse porumbei. Leii să îndreptară întins cătră cadavrul mult fericitului
bătrân, Aci se opriră şi d~srnerdându-1 cu cozile lor. să culcură la picioarele lui, dând a infălege, prin puternice strigăte că şi ei j41esc în felul lor. Apoi să aşezară, nu departe
de acolo, sa sape pământul cu unghiile lor şi asvârlind, pe
întrecutele, nisipul, in curând fu săpată o groapă destul de
mart pentru a cuprinde trupul omului. Atunci, ca şi cum ar
cere preţul .nuncei lor, să îndreptară cătrcl. Antonie şi ciulind urechile şi plecând capul, ii linseră mâinele şi picioarele. Acesta înţelese că ei· aşteaptă de la el binecuvântarea
sa. Numai decât el m4ri pe Hristos, cu sufletul său de aceia că şi animalele necuvântătoare, au puţin senti1J1ent de
Dumnezeu: «Doamne, zise el: Tu, fără ştirea căruia nici o
frunză de arbor~, nici o pasere nu cade pe pământ, dă acestora ceia ce ştii că le este bun>. Şi le arătă să se retragă.
Când leii au fost alungaţi, Antonie luă pe umerii s4i bă
trânul corp al sfântului. 11 pusă în gro!tpă, ii astupă cu pă
mânt şi ridică un tamalus2 după obiceiu. Adoua zi piosul
moştenitor nevroind să se piardă nimic. din averea celui care
era mort f4r'de testament, luă pentru el tunica pe care Paul
o ţăsuse singur, şi pe care o împletise din coşuleţ cu foi de
palmier. El reveni în curând la sihăstria sa şi povesti cu
deamănuntul ucenicilor săi tot ce sa intamplase. De atunci
în zilele strălucite ale Paştelor şi cincizimei imbraca totdeauna tunica lui Paul.
1 Ieronim numeşte "datiul creştină". înmormântarea cu cântări şi ~lmi,
ceia ce insamnă că ea vine din secolul apostolilor, cum au flcut ş1 sfi:itii
apostoli la adonnirea Maicei Domnului.
2 Prin tunwlas este a întelege un semn care sl punea la cap, poate că.
va fi fost în forma crucei, cum este şi până Astăzi obiceiul-de altfel
foarte vechiu (Oenesa 85. 51 J.)
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XV IT. Aş vrea la şfârşitul acestei cârticele să pun o întrebare acelora c•&ri uită întinsul moştenirei lor, care-şi acopăr
cu marmoră casele lor, care ridică pentru un singur fir, preţul unui oraş. faţă de acest bătrân lipsit de totul, nu au
greşit ei cu ceva? Voi beţi din pahare preţioase, el îşi stâmpără setea în pumnul mânilor sale. Voi purtaţi haine impodobite cu aur, el n'a avut nici odată nici cea mai proastă îmbrăcăminte, cu care se îmbracă şi sclavul nostru. Dar în
schimb paradisul se deschide acestui sărăc, ~i voi, cu totul
aurul re care-l ave1i, vă va inghiti gheena. Cu toate că gol,
el a păstrat haina lui tlristos; voi sub mătasa voastră, aţi
perdut'o. Paul zace, ingropat sub nisipul despreţuit, dar el
\·a învia pentru glorie, iar voi pe care apasli grele monumente veţi străluci cu bogăţiii (iaptelor) voastre. Dar pentru
Dumnezeu, cruţaţi-vă; crutali-vă mai mult bunurile pe care le
aveti. Pentru ce vă acoperiţi Fe mortii voştrii cu vestminte
preţioase? Pentru ce dorinta de a apărea o aveţi şi în mijlocu I doliului şi al lacrimilor? Cadavrele celor bog:i\i nu pot
oare să putrezească decât în matasă.
XVIII. Ori cine ati fi voi cei ce citi!i aici, amintiţi-vă, vă
rog (în rugăciunile voastre) şi de Jeronim care păcătueşte.
Căruea, dacă Dumnezeu i-ar da să aleagă, ur prefera mai
mult tunica lui Paul cu meritile sale, în locul purpurei regilor cu meritele sale. 1

** *

Şl

Penim rugdciunilr: sfdntului, fericLtului vieţuitor in pustie Paul
a ferlcitului leronirn, Doamtze, indurJ·te de noi. Amin.

Sachelar I. C. Beldie

fârţăneşti-Covurlui.

qp qp qp
POPII DE LA DII

cVIDINf~

De prin veacul al 18-lea şi până prin anii 1835 se fă
cuse obiceiu, ca arhiereii şi mitropoliţii greci de peste Du1 Concluzia morală e mai
mult de cât frumoasă şi duce
sfârşitul frumos pe care-l face Jeronim (13.) rugând pe cititori
menească în ru~ăciuni.
2 Acte ~i not1te referitoare la popii de la Dii s'an publicat
semnatul 10 revista l1m111tul .Adevtlr11l111', .-\nul Vlf, no. 1-2
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mai ales ca cel din Vidin (Dii), să desăvârşească
hirotonii ilegale, pentru bani, printre locuitorii Valahiei şi
Olteniei.
Orice locnitor, oricât de necărturar, numai ca să scape
de biruri şi alte angarale, trecea Dunărea în R!1111ili, la Vraţa sau la Vidin şi aci, pentru o sumă oarecare de bani. se
hirotonia de arhiereii locului pentru vreunul din satele cazalelor1 bulgăreşti sau sârbeşti.
Apoi cu singhilia (cartea de preoţie) arhiereului grec în
sân, venia în 1ară şi se aşeza în sate ca preot.
Cu chipul acesta ajunsese de erau într"un singur sat chiar
câte 7-8 preoţi şi tot atâ1ia diaconi.
Abuzului acestuia abia i s'a pus capăt prin legiuirile regulamentului Organic şi prin energicile disposiţiuni ale mitropolitului Origorie.
Două din aceste singhilii, una în limba românească şi
alta gre:-cească, se dau aci in două clişee reduse/ ca nişte
rămăşite curioase ale unor vremi triste.
ln transcirere, singhilia cirilică, ne spune următoarele:
năre şi

„Al noslru prolopapa papa Rados/ave ol Caza Ţer...
na ...reca fliu bunii ias/e aces/a dieaconii carele l-ai
trimisu anume lordachie sinu Barbu ol salu/ii Belare...
ca. L ... amii hirolonisilii preolii desăvărşilii, după ce...
rere creşlinilorii, carele /ă,.,/u Jrimilii să ...Jii inve/u răn ...
duiala biserici după cumii Jrebue la preotu a sluji
sflălnla lilurghiea. Şi pe urmă să-şii miargă /a numi...
Julii salu, de unde iasle, carele au creşlini Jrebuin/a

Caza =-= ţinut, district.
Singhiliile aveau toate cam
de 17X12 c. m:
1

2

acelaş

formular

şi

cam
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de preoli1 la salu Jaru. Şi s'au săvărşili1 mila lui Dfulmnezeu şi Dfulhul sfănli1. De la noi mfaJJ(iJJva şi blfalgoslovenie.
827 A vguslii 7
Al Vidinului fNedescifrabilJ."
C. N. Mateescu
Măzărel,

ferice de el.

]n vremurile de demult, când multe minuni se întâmplau
pe lume, vreau să zic, în acele vremuri, când ornul săn:ic era mai întotdeauna norocos, căci vedeti şi Ouinnia\'oastră că
aşa spun toate poveştile, --aşa dar, pe atunci, a fost un om
sărac lipit pământului! Şi pe sufletu-i aşa de amAril, inea
numai un flăcău.
lntr'o dimineaţă, când toate ale mâncării li se ispr<hiseră,
îi zise printre lacrâmi fiului său:
-Copilul meu, pe t:ne team, tu-mi eşti sufletul men, tu
eşti viaţa mea, dar acum n'am ce·ti mai fare„. Du· te, du-te
unde îi vedea şi tu cu ochii... Pl'in lume n'ai să mori de foame ...
Şi copilul, văzând câtă amărâciune este în sufletul tatălui
său, nu putu a-i răspunde nimic, şi podididun-1 lacrimile, îşi
lua drumul, - şi plecă în lume ...
Aşa, dragă Doamne, cum mergea el trist, cu pri\·irile în
pământ, numai că zăreşte pe jos un bob de mazArc, ,·ăzut
cine ştie de unde. S'aplecă, ii J uă, şi cum grlndurile-i triste
îi năluciau unde şi unde, se gândi : c. - Dar dacă lt$ pune
bobul ăsta in pământ, n'aş face eu un pumn de boabe la anul? ln celălalt an, dacă le-aş pune pe toate astea, n 'aş face eu cine ştie câte ocale? Apoi în altul câte sute de ocale?
Jar în altul câteva mii? Altă dată zece care; nită o mie de
care.,.> Şi se tot gândia făcându-şi mereu socoteală:
-Ba, o să njungă o vreme când n'o sa mai am unde
sa-mi mai pun mazârea I„.
Şi cu acest gând a şi plecat drept la lmrărat sa ceară în
împrumut pătulele ca să-şi poată unde să-şi punii mazărea.
Ajungând la Imoârat, - numai el ştie cât a răbdat de frig
pela poarta palatului, până s'a gâsit o slugă care 1-a întrebat;
https://biblioteca-digitala.ro
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-Hei, băiete, ce vânt te-a abătut pe-aici ?
-Apoi, Mărite lmpărate, nevoia, am venit să-mi imprumuti pătulele Măriei Tale ca să-mi pun mazărea că-mi stă
:risipită pe cAmp si o bat vânturile şi p!oile ...
Se miră şi sluga de a„a mărire ce-i d.1dust', şi nici una,
oici două, ii şi duci: la lmpărat.
Şi-l intreabă şi lmpăratul :
-Ce-i cu tine băiete ? Cari drumuri te ·au adus pe· aici şi
<:u ce veste ?
-Tmpărate Luminate, nevoi grele au dat peste mine, căci
altfel, nu eram pe aici; am ,·enit să-ti cer ca împrumut pă
tukle Măriei Tale, că mult sunt strâmtorat şf ingrijat. când
mă giindtsc la munca de pt: un an de zile cum stă risipită
pe câmp, unde o bat vânturile şi ploile„.
-Ei, şi ce muncă zici că ai, băiete, bătută de vreme?
--Mazăre, Mărite lmpărate, mazăre, grămezi cu madre,
întinse pe câmp, fâră nici un adăpost...
lmpărntul. auzind astiel. a crezut, şi i-a spus lmpărătesei:
- Doamne, Impârăte.:isă, ăl om n'o să fie de vise rele, de
n'are el unde să-şi pună mazăroa ; dar altele„.
Impărătesii îi veni ceva în gând, să-l cerce şi zise:
-Lasă lmpărate, că-l dovedesc eu ce fel de om este : dacă este bogat sau mincinos.
Veni vremea cinii. lmpărăteasa ii chemă şi pe el la masă,
pe care erau a~ezate feluri şi feluri de mâncAri împărăteşti...
Dar intăi să spun gtindul lmpărătesei: -· Dacă el o fi bogat, mânâncă din toJte mâncările câte ceva: iar dacă o fi
sărac, mincinos, apoi se satură numai dintr'un fel de mâncare,„
Aşa, el, când s'a aşezat la masă, şi-a zis în gând:
-O să le gust pe toate, să văd şi eu ce fel de bucate
mănâncă lmpăraţii.„

Si gustând din toate câte ceva, s'a săturxt !...
lmpărăteasa, vâzând astfel, zise :
-Aoleo, împărâte, cât se vede, are să fie tare bogat. Să
mai fac o încercare::, să vedem, nu care cumva I-om prinde?
Ia să-l culcăm la 11oapte în odaiă de-alături, şi vom vedea,
<:ă, el dacă o fi sărac, doarme dus: dar dacă o fi bo,e-at,
toată nopticica n'o să doarmă, cu gândul la bo&ăfie şi la
mazărea ce zice. c'o are risipită pe câmp.
Şi după cin!\, l-au dus să se culce în odaia de alături. Acu'
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el culcându-se,-ca tot păcătosul cum o fi facut, când s'a
c'a pierdut bobul de mazăre.
Acum e-acum I Ce să facă ? A zfeclit-o de tot! S'apucă
de răsucesie patul şi încoace, a întors salteaua şi perina şi
pe dos şi pe faţă, Nimic I
liii, să fi văzut atunci necaz pe el, Toată noaptea s'a muncit. Şi tocmai din spre ziuă, ce să vadă. l-a găsit într'un
pantof, unde căzuse când râscolise patul.
La ziuă, împllrâteasa l-a întrebat:
-Doamne, băiete, da' ce ti·o fi fost, că toată nopticica
n'ai dormit. Ce-ai avut? Ce ti-a fost? Ce-ai rlltit?
-Hei, Doamne, ce să-i faci! Omul are multe gânduri. Şi
cum o să dormi cu atâtea gânduri?
Şi impârăteasa i·a zis împăratului ;
-lmpărate, cum se vede, nu e glumă; se vede treaba că
are să fie tare bogat! Şi dupll o gândire :-Da'-tia împărate,
n'c:r fi bine să ni-l facem si ginere?
- Ba de-asta n'ar fi rău!
li şi intrebară :
-Măi băiete, n'ai vrea să ne fii un ginere?
-De, mărite împărate, vreau da' să mă gătesc şi pentru
desfălăurat, 1

nuntă.

Aşa,
răteşti,

vrea să zici!, împăratul 1-a îmbrăcat în haine împă
i-a dat două pungi cu bani şi un cal bun, şi l-a trimis înainte acasă ca să se pregăteasca.
Acu, el văzându-se scdpat, i-a dat pinteni calului în lumea
largă, cu gândul să se duca, unde-l l-o duce drumul.
Când, la un răscruci de drum, s'a întâlnit cu un om, cu
dracu'!
- Măi baiete, da ce faci ? lncotr'o te duci?
Şi Mâzărel ii pov~sti tot ce i se întâmplase. Dracul iar ii
zise:
-Dacă îmi dai dragostea dintâiu mie, eu te fac om!
Şi Măzdrel, gândindu-se că n'o să piardă ce n'a avut, ii
jură dracului că i-o va da. După aceia omul i-arătă cu de·
getul încotr'o să apuce.
Şi Măzârel a lua.t-o intr'acolo, Mergând pe dru1n, în zare,
ce să vadă. Că sclipia d~ iţi lua ochii. Palat împărătesc
Şi merse mereu intr'acolo. Dar, ce sA spun, în urmă i se
1 Desbrăcat,-luat după

sensul

frază.
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numai şi numai grămezi de porumb, de grâu,
numai safi mazăre, mazăre cât vedeai cu.

ochii.
Iar împăratul, mai apoi, venind pe drum cu nunta, mult
s'a minunat de aşa bogăţie. Şi întreba pe păzitori:

Po1·t din Boureni-Dol.I
comunicat de d-l N. I. Dumitra7cu

Clişe_u

- Da' ale cui sunt atâtea şi atâtea bogăţil vărsate pe pă
mânt, măi oameni?
-Ale 1ui Măzărel, ferice de el, mărite împărate!- răspun
se păzitorii,--dracii,-toţi din toate părţile.
Calendarul revistei „lon

Creangă„
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ajuns şi la palatul cel din zare, unde era pregă
nunta.
-Iaca am ajuns şi ]a palatul lui gineri-meu, 1ş1 zise împăratul în gând.
S'a cununat Măzârel cu fata împăratului, si-au făcut o petrecere, ce nici până aci nu s'a mai făcut, dar nici de-atunci
încoace.
Apoi a înnoptat. Sfârşindu-se petrecerile, .si rămânând numai ginerile cu mireasa, s'au culcat. Peste n•Japte aud o
ciocănitură în uşă : rioc, cioc, cioc.
-Prietene, deschide uşa; s'a împlinit ceea ce am vorbit.
Oinerile, o cam sfeclise. Iar un colac ce era în perete de
cu ziuă de la nuntă, strigă :
-Şi eu am fost boabe Şi-am răbdat de rn'am măcinat, m'a
înmuiat, m'a frământă!, m'a copt, şi sânt gata să mă mânânce. Acum crăpi şi tu draci:. !
Era tocmai în crucea noptii. Se auzi o pocnitură de se
cutremură şi palatul din ţâtâni, şi dracul crăpă, râmând Mă
zărel, fertce de el I cu toate bogăţiiltl ce le văzurăm, cu palat
şi ginere de împărat.
Pare-mi-se că povestea asta am visat-o cu ... am ţinut-o
minte, v'am spus-o, si acum şi alţi au să spue altora minciuna mea.
Şi-au

tită

Din corn.

Şovarna-Jegujeni, Mehedinţi.

N. I.

Dumitraşcu

11 Oct. 1910.

i:i i:i i:i
SIMION T. KIRILE/\NZJ
Unul din pu/inii iubitori şi harnicii culegători de lie d-l Simion T. Kirileanu. S'a ocupai de tânăr cu adunarea produselor populare şi a
reuşit să culeagă un foarte bogat material folcloristic. Biblioteca sa folcloristică e foarte bogată şi socot că după regrelalul Sim. Fl. Marian, biblioteca sa
e una din cele mai bogate în asemenea materie.
A scris la: «Gaze/a Săteanului„, «Şezătoarea», «Albina„, «Opinia» din laşi, «Jon Creangă„ ş. a.
teratură populară
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A publicai în 2 edi/ii «Istorisiri din popor despre
Siefan cel Mare şi Sfâni».
Jmpreună cu Sloleriu, Lupescu şi Gheorgheasa a scos
«Calendarul gospodarilor
săteni.»

Jmpreună cu d-nii Rădu
lescu-Godin şi Tu/eseu a
Jipări/ poesii populare morale la soc. «Steaua» care
i-a premial.
A scos «Povesliri morale pentru copii» din poveş
Jile /ărăneşli ş. a.
Născui în anul 1879 în
salul Holda. Cursul primar
l-a făcui în Broşleni-Su
ceava. Şcoala normală de
învă/ă/ori a făcui-o în Iaşi.
A fosi în/re primii învă/ă.Jori ai Orfelina/ului din ZorSimion T. Kirileanu
leni, iar aslăzi înlemeindu-şi
o gospodărie în salul Holda din Broşieni-Suceava îşi
găseşte fericirea în munca cinslilă şi în mijlocul alor
săi.

M. Lupescu

«Pănă

când a cânta şi-a juca capra
pe masă».

Amu cică era odată, undeva. un preot cam trecut. O ducea tare bine în Sbtul lui acolo, căci era sat mare, cu oameni tot cuprinşi şi de treabă, cum nu se mai află dar era
şi ceva care numai bine nu-i putea-i zice. Tocmai amu la
bătrâneţe hai că-i cade preoteasa 'n dragoste cu dascălul; şi
dragoste, nu şagă! Când eşia popa pe partită, dascalul intra
pe uşă când intra popa pe uşă, da.scaiul esia pe fereastră!
Mă rog era un frumos şi de râsul cânilor!
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Da părintele nostru, saracu, habar n'avea de cele ce petrec. De unde să-i vie lui prin minte asemenea comedie?
Amu intr'o zi, cum sta el in poartă şi privea pe drum, vede venind drept la dânsul, un român de-ai noştri.
-Săr'mâna părinte I
-Să trăeşti flăcăule! Da
-Păi ce să fie părinte;

ce vânt, par' că nu eşti de pe-aici~
ia umblu şi eu aşa, încotro ma

duce vântul !
-Poate cauţi ceva de lucru ?
--Ba chiar aşa părinte I
-Dacă-i aşa, apoi fă bine şi intră 'n ogradă, că tocmai
unul ca tine aşteptam. Intră şi zi-i cum ţi-i tocmala !
-Apoi eu părinte, pe parale nu muncesc! Mie ai sa-mi dai
o bucata de mămăligâ, acolo şi un ungher de dormit, mai
mult nu-ti cer. Şi am să te s'ujesc rărinte, pdnă ce a ct'lnta
şi-a juca capra pe masă I
-Bine băete, intră 'n ogradă; da n'am prea auzit bine,
că-s bStrân, până când ai zis c'ai sâ mă slujeşti?
- Până ce-a cânta şi-a juca capra pe masă!
-Dă, măi, priceapă-te cine te-a pricepe, da eu nu te pricep de loc ce spui tu !
--Las' părinte nu te pune pe gânduri că ştiu eu ce spui,
şi ce spun o să fie bine !
A doua zi, cu noaptea 'n cap, popa şi cu Pt:peiea, c'aşa
îl chema pe bâetan, au purces la arat.
Şi era harnic vântură-lume acela, de prăpădi a pământit l !
Până la amiazi, au făcut treabă cât în două zile. Da când
la amiazi, flăcăul propeşte boii şi zice :
-P!irinte, eu am să mă răpăd pănă acasă la sfinţia ta.
oleacă

I

să faci?
--Păi, părinte, cum să-ţi spun eu, să petrece un fapt în
casa sfinţiei tale, şi tare aşi vrea să fi şi eu faţă acolo!
-Da, băete, du-te, dacă spui aşa, da vezi de nu zăbovi

-Da ce

mult I
La casa preotului, amu să vedeţi ce era. De cum purcese
iştia, pohoanţa de preoteasă, s'a şi aşezat pe făcut bucate
de tot soiul şi de toată mâna. Intinde pe datâ masă mare,
cu pahare pline şi cu mâncări mai ceva decât la masa lui
Vodă! Iar când toate-s getu şi aşteaptă chişcate hai şi dascalu pe uşă I Să tot deie Dumnezeu aşa noroc şi bine!
Da vezi că dşa a lăsat Dumnezeu pe pământ, să nu ţie
nimic cât lumea, ci fiecare treabă să aibA sfârşitul ei I Că
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tor.mai când le era istora mai dulce, popâc şi Pepelea pe poartă ! Să-l fi vâzut pe dracu' şi încă nu s'ar fi îngrozit eşa,
cum s'a îngrozit când l-a văzut pe flâcău. Ce socoţi Dumneata? Ş'apoi nu ştiu cum se întâmplase, că dascalu' săracu'
nu-şi cam găsia
cele lucruri iar biata preoteasă îşi rătăcise
pe-ale ei de tot! Era mai rău decât rău!
Dascalu' mai cu samă să boise de tot şi par'că sta să-şi
deie sufletut atunci. Noroc că preoteasa se nimerise mai
sdravănă şi degrabă i-a trăsnit prin minte ce-i de făcut :
-Sui răpede, în pod, sui fuga!
-Văleu, dragă preoteasă, dar dacă m'a găsi!
--Fă cum îfi spun eu, n'ai grijă, ce-are să caute în pod?
Pe dracu?
-Of! preoteasă, tare mă tem c'a da de mine.
-Nu te teme, nu teme! Sui degrabă că strică uşa, 11ebunu'! ln pod nu te mai găseşte. el.
N'a avut ce să facă bietul dascal şi s'a cuibărit aşa, cu
vai nevoie, tocmai în fundul podului, în nişte bulendre. Preoteasa mânioasă foc 1 cum a dat cu ochii de Pepelea l-a luat
la râs nită:
-Da ce, te alungă dr::icii măi, de isbeşti aşa în uşă? Ce
cauţi de-ai venit atâta loc la goană?
-Apoi ia, m'a trimis părintele, să sui parii ceia ln pod ?
--Care pari? Care pod? Da ce v'afi zărghit cu tofii? ra
haide mai bine piei de aici la treabă, nu umblaţi cu nimicuri!
Iaca măi, ce mai era să fie I
-Apoi da cucoană ! Da vezi că părintele aşa mi-a spus
şi eu aşa fac I CA mai bine ştie el, părintele, treburile.
Şi cum grăi aşa, năsdrăvanul nostru umflă grămada de
pari, de-afară, o duse sub gura podului şi apoi d4 Doamne
bine. Toate coastele şi ciolanele i le-a rupt bietului dascal,
Se nimerea el aşa pe la o lături de cap, că de-1 lovia
cumva pe la tâmplă apoi era mai bocluc. J 1 găsia preoteasa, saraca, chiar mort, nu numai aşa, leşinat.
Pe urmă, băetanul s'a cam dus, i.tr preoteasa răpede s'a
suit în pod, la dascal. Şi când l-a vbut cum era, unde nu
mi-a umflat-o plânsul, şi Ullde n'a prins a-l desmerda pe dascal şi 11-t săruta şi a-l blăstăma pe voinic :
--la te uită cum l-a spart şi l-a rupt, mojicanul naibei. luai-ar dracu' să-l ea şi n'ar mai ajunge Duminica. Că numai
dracu l-a adus pe aici, duce-I-ar pe pustii!
Şi bocia şi se boncăluia, de par'că se prApădise lumea!
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Iar dascalul, dela o vreme mai înviind o leacâ, grăi aşa numai cu jumătate de limbă:
-Preoteasă, draga m~a, olecuţă-mi mai trebuia şi eram
gata! Drept să-ti spun, mai că nu'mi mai dă inima să mai
viu de.1.1cum, cu tâlharu, ista, Crede-mă şi tu.
Preoteasa când a mai auzit şi de asta, par' că a prins'o
şeaptezeci de şerpi. Huiau locurile şi cât pe ce să se dărâ
me casa cu totul de vârcolirea ei. Iar dascalu', când a vă
zut aşa, pe Joc i s'a uşurat ciolanele, şi nu ziceţi că pănă
seara i-au mai tras un rând de mâncare şi haz şi veselie de
par'că nu fusese nici vorba de bataie.
Seara, când au venit arătorii, preoteasa, degrabă le-a eşit
înainte, şi-a prins a se văita, că toată ziua n'a mai slăbit-<>
durerea de cap şi nu le-a putut pregăti altă mâncare de cât
perje uscute cu mămăligă rece.
Preotul, saracu· mânca şi tăcea, că el nu ştia nimic din cele petrecute. Dar Perpelea, numai sfârâia inima într'însul de
ciudă.

A doua zi, ei au pornit dis de noapte cu plugul : iar vulpea de preoteasă pe loc a sărit şi ea din pat şi-a tăbărît
pe tocm!t fripturi, şi plăcintt: şi alte bucate, de tot soiul şi
tot după gustul ibovnicului; căci dragostea-i mare poznă. Iar
când a fost ea gata cu toate, numai iaca şi dascalu pe uşă.
Pe urmă trânteşte Doamne noroc. Bucate peste bucate, pahare peste pahare, sărutări peste sărutări. Dar tot vorba ceia : După bine vine şi rău: chiar când era mai frumos, hop
că scârţie portiţa şi Pepelea intră 'n ogradă.
-Vai de mine dragă preoteasă, iar vine zăludul cefa.
--Săraca'n de mine, că bine mai zici.
-Ce fac eu preoteasă, ce fac ? De acum s'a mântuit cu
mine. mă şi omoară.
-Taci, nu te teme, bag<'l-te degrabă sub pat, că este acolo o covată cu lână; vâră-te sub lâna ceia I
--Vai de zilele care le-am mai ajuns eu, preoteasă! De-amu mă ucide: s'a pus pe atâta! Ce să mă tac eu [
-Ascultă ce-ţi spun eu, dragă dascăle, şi bagă-te acolo.
Doar nu·i nebun sâ caute: 'n covata cu lâna.
N'a avut omul ce să facâ. a trebuit să se vâre în lână,
Iar preotedsa, degrabâ a deschis uşa şi a prins a ţipa la bă
etan.
-Da bine mâi, a înnebunit popa de te lasă să umbi aşa
hai-hui, în loc să-ţi ca ţi de tre-1.1bă acolo? Să ştii că nici nu
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te mai ţiu. N'am să-fi dau mâncare degeaba şi tu să te primhli, ai înţeles? Hai chiar pleacă amu, de unde ai venit, să
nu te văd.
-Ia stăi cucoană preoteasă, nu mă lua aşa în răspăr, că
doar părintele m'a trimis, păcatele mele.
-La ce te-a trimis?
--Păi să opăresc lâna ceia de sub pat; s'a gândit sfinţia
sa, că mata eşti bolnavă amu şi n'ai să poţi, şi de asta m'a
trimis pe mine.
-la lasă n'o mai opări tu, că-mi ştiu eu mai bine treburile mele. Pleacă să nu te văd.
-Da nu se poate cucoană; de-amu dacă am venit eu, încaltea s'o fac si asta, ce mai la deal la vale!
Şi cât ii zice <măi> năzdrăvan11l nostru a şi pus un cianai cu apă pe foc, de s'a înferbântat, apoi clocotit aşa cum
era, l-a turnat tot în covata cu lânâ. După treaba asta el
s'a dus, iar preoteasa s'a şi repezit la dascal să vadă ce mai
face. Ei erd acru de tot cu bietu' dascal ; câ oar'că dracu' o
brodise,' de se întâmplase, numai în cămeşuică' când a turnat
ceata opăreala pe dânsul. Amu par'că era un castravete murat şi peri t de-ţi era jale să te uifi la dânsul. Dă-i
iar cu plâns preoteasa saraca, trage-i iar bocete şi blâstăme.
Şi amu cum a fost de rău, dar a fost să fie iar bine, că pă
nă pe la asfintit iar i-au mai dat o raită prin cele mâncări
şi prin cel vin.
Seara când au venit arătorii, preoteasa iar legată la cap
şi văitându-se şi gemând şi căindu-se. Şi românii noştri iar
au ospătat mămăligă rece cu perje. Şi a doua zi hai la arat.
Preoteasa ţup şi ea de colo şi dă cu gătitul mâncărilor.
Când la gata, iaca şi dascalul în casă. Ce mai noroc vrai
decât aista? Pune-te pe urmă pe petrecanie şi pe râs şi pe
glumit I Tot aşa, cam până pe la amiază, nu mai mult; câci
vorba ceia: frica-i din rai sarma na, şi tot mai tare-i frica
decât dragostea! Să vede că aşa s'a socotit şi preoteasa, că
îndată a scos ea ~tie de pe unde, o pele de giţdl, 1-a încotoşmat cu dânsa pe dascal, şi 1-a vârit în colo, printre vaci
cu chip să nu-l mai găsească nebunul cel de Pepelea, mă
car de-a umbla pămânul !
Da' poznaşul cel de român, cum a ajuns acasă, nici nu
s'a mai dus pe Ist. ţ reoteasă ~ă i spuie c'a venit: o pus mâna
de-odată pe-un hudumac, şi la ocol. Dascalul saracul nu mai
inima într'însu'· ştia, de fricâ, când l'a văzut pe Pepelea, da
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mai ales când a tras cu coaila ochiului la llahdu ceala ! Ce
socoţi dullefa? Dar şi Pepelea, parcă-şi pusese în gând să
rupă drugul numai de ciolannele unui vitei! Cum n'avea el
să ştie că vitelul ceala-i chiar bietul dascal, ibovnicul preotesei.
A răcnit en preoteasa ca un om la dânsul să-şi caute de
treabă, să lese vacile'n pace, că le-a dus ea, şi nu ştiu ce.
Da degeaba a fost, ea a spus, ea u auzit; că doar unul era
Pepelea.
Şi acum cică cum se fll.cea, dragă Doamne şi dascalul că
bea apă, acolo la iaz, istetul nostru, se dă pe dinapoia lui
şi-odată-i face vânt în baltă.
Acum ce s'a mai întâmplat, eu mai că. n'as mai spune.
A fost ceva mai cu vârf de cât toate, şi-oleacă, oleacă de
n'a rămas blăstămatul de dascal ingropat în mâl. Că iazul
cea la aşa era el: mai mult cu măi de cât cu apă. Şi s'a
cufundat bietul om, în glod, până peste barbă. Acum când
s'a scăpat de-acolo, sămăna numai bine cu cel de pe comoară. Iar când 1-a văzut preoteasa aşa frumos, din nou a
năpădit-o plâns urile şi miomdelele.
Apoi de la o vreme mai viindu-şi si dascalnl în socoteli,
a grăit:
-Dragă preoteasă eu de-acum înainte, la casa asta nu mai
pot veni! Una, că mi-i frică de ista cari nu cred a fi altul,
decât chiar dracu' în picioare, şi-apoi de la o mâni prind şi
eu la arat.
-Vai de mine si de mine, da eu ce să fac de-acu, fără
tine; spune·mi ce să fac, încotro s'apuc? începu biata preoteasă a spune, şi a se sclifosi.
- Taci drăguţA nu plânge şi nu te scârbi de loc, ci ascult!, ii lu!, dascalul, vorba din gură. 1'11 fă ca şi până acum
JT1âncare, şi potriveşte vinişor, şi vină la mine pe ogor; acolo
apoi cred c'om duce-o noi o teacă, fără grijă. Dacă nu ştii
unde mi-i la nul, să te 'văţ eu ce să faci: viind, uită-te aşa
pe dealuri, c'ai să vezi de departe nişte boi băl\ati cu alb
şi cu negru; să ştii c'aceia-s boii mei şi-acolo-s eu I
Când a auzit aşa, preoteasa pe loc s'a bucurat de parcă
i-ar fi dat cu miere; iar dascalul văzând-o bucuroasă, s'a
îudulcit şi el ca de când lumea, şi unde nu mi s'au aşezat
iar, mAi tată pe băut şi pe mâncat şi pe veselit, de parcă-i
pălise cine ştie ce bucurie.
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Pe urmă, după ce s·au mai pupat ei acolo, dascalul se
duse acasă, şi-a rămas vorba aşa pe-adouazi.
ln vremea asta Pepelea era de când la arat şi fluera aşa
o doină, cu ochii pe câmpuri.
A doua-zi, cum au purces la arat preotul şi cu Pepelea,
preoteasa sare şi ea din pat şi prinde-a roti la plăcinte şi la
alivenci, şi-a sfârâi la fripturi prin tigăi, parcă se pregătea
de nuntă. Când a fost cu gătitu' a mai umplut şi-un ulcior
de vin, şi-a 'ncărcat o traistă cu mâncare. şi hai la drum,
aşa tiuhui, pe dealuri.
Acum Pepelea nostru nici el nu sta degeaba; că el tot ce
se petrece ştia. Când a zărit-o pe preoteasă aşa, de departe.
repede a svârlit iţarii de pe el şi-a înfăşurat un bou cu dăn
şii; c'avea preotul ceala nişte boi negri, cum ii păcura. Şi
de voe, de nevoe, a trebuit să-şi lepede şi bietul preot nădra
gii, şi să 'nfăşoare celalt bou.
Preoteasa de dep!trt~ i s'a părut că vede nişte boi bălţati.
la acolo·i dascalul meu! s'a gândit ea. Şi hai intr'acolo.
Când colo s'a pomenit că stă de vorbă cu alde Pepelea şi
cu preotul! Da şi ea şireată, o apucat înainte :
-Valeu, da bine că v'am nimerit! Nici nu mă gândiam
că voi mai găsi, cât am umblat. Că iaca a dat Dumnezeu
de m'o mai slăbit capu' ista, şi m'am gândit să vă fac şi
dumnevoastră, macar azi o Jeacă de mâncare, mai a cătă
rei I Da ce-ati acoperit boi aşa; să-i mai feriţi de soare?
-Da, da, de soare, cucoană preuteasă, apucă Pepelea
înainte. li arşiţă cumplită, şi-am socotit să le mai facem o
leacă de umbră, săracii I
Ei, şi cum s'a brom, de data asta, a păţit boclucu' preoteasa, că aceştia săreicanii, par'că aveau şapte guri fiecare,
aşa prăpădi&u mâncarea; iar când la băuturâ, apoi nici pe
teică nu curgea mai straşnic de cât pe gâtul lui Pepelea. Ce
mai la deal, la vale: din toată mâncarea ceia n'a mai rămas
măcar o fărmâtură, s'o mânânce o vrabie.
li ardea iuima într'ânsa, bietei preotese. Da n'a avut ce să
face, şi a purces aşa cu uşurelul acasă.
Pepelea săracul, ce-a făcut, ce-a dres, s'a schimbat în alte
haine, şi i-a eşit înainte, când să intre în sat, strigând la o1ra vă. Că el ştia năduhul şi jalea preotesei. Preoteasa când
a auzit de otravă, pe loc i-a şi trăsnit ceva prin minte şi a
zis către omul cel străin:
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-Pune-mi mie oleacă. ici, în ulcioru' ista.
Pepelea i-a turnat mai bine de jumătate din sticla lui cu
otravă, adică cu apă curată de izvor, apoi el s'a cam dus;
iar preoteasa cum a ajuns acasă, s'a sprintenit, şi-a prins
iar a tocmi mâncăruri, măi vere, şi plăcinte şi fripturi, mai
dihai decât la cumătrie. După ce a gătit tot, a aşezat o masă mare şi-a umplut-o de tacâmuri, şi tacâmurile le-a umplut
cu mâncare şi 'n mâncare n'a uitat să pice, în fiecare fel şi
în fiecare strachină, dte-o leacă din apa lui Pepelea, socotind săraca că toarnă chiar otravă.
Jar după ce-a făcut treaba asta, s'a dus şi-a chemat şi pe
dascal şi i-a spus şi lui tot ce a plănuit ca să scape şi de
popă şi de Pepclea; apoi l-a băgat între perinile zăstrei.
Amu Pepelea, venind cu preotul pe drum, s'a apucat şi i-a
spus lui tot ce văzuse şi făcuse el până atunci : pe urmă i-a
spus şi ceia ce f8cuse şi plănuise preoteasa pentru dânşii, şi
l-a învăţat să se prefacă că moare şi pică sub masă, cum a
gusta din bucatele celea. La urmă-i vedea ce-a mai fi părin
te, i-a zis el.
Când au ajuns acasă, numai ce le-a eşit preoteasa înainte, răzând, şi bucuroasă, şi v~selă că-i vede, de-ţi venia s'o
scuipi.
Dar iştia cum au zis, aşa au şi făcut: nici n'au îmbucat
o îmbuciHură bine şi numai odată s'au lunecat de pe scaune, drept sub masă ca toţi morţi.
Când a văzut preoteasa aşa, a apucat-o toate nebunelile.
Degrabă a scos pe dascal din zestre, a zvârlit pe ceia în
fundul sub-patului, apoi repede a pus toate mesele una lânga alta, peste mese a trântit toate pernele şi saltelele, iar ei
zvârlind de pe dânşii toate hainele, s'au cocoţat deasupra şi
au prins a sări şi a se strâmba, de sămănau a fi curat nebuni. Iar preotedsa tot striga şi necheza :
-Behehe! am scăpat de popă. Behehe am scApat tle popă. Pepelea de colo a zis atunci, către preot:
-Auzi părinte, ia amu cântă şi joac!i capra pe masă. Până amu am vrut eu să te slujesc, de amu hai şi-i judecă
sfintia ta cum ştii.
Şi când au zis aşa, odată au svâcnit de sub pat, chiar
când era mai mândru. Preotul saracul, cât era el de b~trăn,
dar aşa i-a venit o mânie atunci, c'a zugrumat'o pe loc pe
hoaţa de preoteasă ; pe dascal mi 1-a lucrat, el, Pepelea. Pe

https://biblioteca-digitala.ro

„Ion
urmă
râpă.

Creangă"

pe 1913

i-a pus pe amândoi într'un sac

şi

123

i-a dus încolo intr'o

Iar după acestea tcate Pepelea de loc n'a mai stat, ci sa.rutând mâna preotului, s'a dus aşa ca un vânt, înspre soare
apune.
După asta, preotul cât a trăit, numai s'a gândit la dânsul
şi n'a fost Duminică ori sărbătoare, i"n care să nu-şi aducă
aminte de dânsul şi să nu-l pomenească. Că mult bine-i fă
cuse.
Şi iaca, cică, numai aşa a scăpat preotul de belea.
Iar eu de amu am să cam încalec pe o căpşun.ă, căci
v'am spus oameni buni o coşcogea IT'inciună; şi am să mă
sui şi. pe o turtă, s'o mănânce cel ce ascultă.
Din Vulea Hogei, Vnslui.

G. I. Popescu..

MAICA PRECISTA
Intr'un sat pe marginea râului cel sfânt, Iordan, trăia odută un bogat de creştin, de nu mai era altul evlavios şi
prăsnuitor ca el. Nu era zi de la Dumnezeu în care el să
nu cinstească şi să prăznuiască ziua sfintilor părintilor noş
tri.
făcea praznice
bă şi se ospătau

la cari venea toată suflarea din lumea alcu veselie la casa lui, ca în sânul lui Abra-

am în Raiu.
Prin bogaţiile şi bunătâţile, cu dorul ce-l avea de a ajuta
pe toată lumea navoiaşă, i se dusese v~3tea în toată lumea,
care îi lauda faptele lui cele măreţe şi bune. Dar vezi că
nu merg toate lucrurile la bun sfârşit, căci ucig4-l-toaca
el caută să-şi vâre coada tocmai acolo unde nu-i fierbe
oala şi cu puterea lui ispititoare şi cu cele 7 curse ce le
are, caută să vâneze atâtea şi atâtea suflete pe cari le bagă în focul veşnic al pierzărei, al iadului.
Aşa şi omului nostru au inceput să-i meargă lucrurile cam
rău, căci s'a ivit pagubă în vite, pradă, stric4ciuni în holdele de grâu şi câte alte răutăţi cari au năpustit asupra h1i,
pănă când l-au adus în sapă de lemn, adic4 sărac lipsit de
orice.
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Odată ajuns în aşa stare de sărăcie, nu mai putea să facă
acele mari praznice şi să cinstească zilele sfinte şi să ajute
pe săraci; căci Dumnezeu prin v<>inţa-i vrea să încerce pe
om dacă ştie şi la rău şi la bine de numele Său.
Cu toate relele ce se ţineau de bietul om, el tot nu se
descuraja căci era mulţumit şi in felul cum trăia; numai de
sănătate se ruga să-i dea Dumnezeu, căci cât e omul sănă
tos. să nu se vaite de nimic, că averea ii est in cele două
miini pe cari i le-a lăsat Dumnezeu să-şi câştige pâinea prin
muncă adevărată şi cinstită. Şi s'a întâmplat ca să vie ziua
sfântă a Maicei Preciste pe care trebuia să o cinstească ca
tot omul.
De unde era să facă omul toate aceste, căci era sărac,
nu avea de unde, şi în punga lui nici nu se găsia letcae de
para să dea cel puţin la câte U'l orb, şchiop şi atRţea al ţii,
cari ii întindeau mâna pentru ajutor, Acuş nu-i era lui de
atâta mare cheltuială, căci ştia el că comoara sufletească şi
împărăţia cerurilor nu se cumpără numai cu bani, cu avere;
ci mai mult ii era ruşine de lumea care nu vrea să ştie, şi
care crede că totdeauna curge lapte şi aur în casa omului
nostru.
Ce să facă el în ziua Prea Cinstitei Maici la care tinea
cu credinţă nespusă şi se ruga, pentru că ştia că rugăciu
nea ii dădea curaj şi ii făcea să uite suferinţele, ii dădea
tărie de a nu cădea în ispitele linguşitoare ale satanei, să
mănător de pacate.
- Fa nevaslil., îi zise neveste-sei, ascultă·mă pe mine:
veii că acum suntem saraci şi nu avem cu ce să mai cinstim ziua sfântă a Maicei Preciste; eu mă duc colo în pă
dure după nişte surcele: cine o veni şi o întreba de mine să
spui că sunt dus cu treburi, să pun capăt nevoilor cari ne
apasă.

Aşa a şi făcut, căci l:l plecat omul nostru în pădure. Cum
a ajuns, numai de cât se puse pe muncă, a strânge la surcele şi a face grămadă mare, Şi cu cât strângea surcele mai
multe, cu atât i se păreau mai puţine şi se întrista căci credea că munceşte în zadar şi fără de folos. Şi de, ce folos ar
fi lucrul făcut intr'o zi sfântă de sârbătoare, de cât să fi fost
mai bine cu credinţa mai tare şi să se fi dus la sfânta biserică unde să asculte sfânta sluibă în care se citesc zilele
sfinţilor părinţilor noştri, prin ascultare cu inima curată, cu
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---·-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gânduri bune din care să alunge toate ispitele satanei ca
lăcomia, fudulia , iubirea de argint, şiretenia şi câte altele.
cari ii îngreuiază corpul cu păcate, şi care e pierzarea sufletului de vec i în iad.
Dar minu nea cu surcelele că nu-i mai ajungeau, era un
început de lăcomie şi care ii făcea să mai zăbovească , până
să vie ceasul în care trebuia să vină satana de peste nouă

După

o fotografie

Copil cn steaua
de d-l D. I. Procopie, corn. Ardeoani jud.

comunicată

Bacău

ţări şi nouă mări ca să ispitească pe omul nostru de a că
dea în păca t.
In vremea în care strângea omul surcele, iată că trece pe
acolo un moşneag bătrân şi intră în vorbă cu el.
- Ce poate fi lucrul ăsta de folos omule, când toacă şi
copotele sfintei biserici ne chiamă la pocăinţa, la rugăcini,
cari ne feresc de a ne pierde sufletul?
Nevoia şi suferinţele, moşule, mă face să fiu aici.
-- Ei, taică, puterea lui Dumnezeu e mare şi ou este ni-
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meni cari să i se împotrivească, căci el face ce vrea, adică
după faptele omului; face din sărac bogat şi din bogat sărac
din mic face mare şi din mare face mic, aşa că toate sunt
sub paza lui.
Auzind omul nostru aşa, numai de cât aruncă toporul deoparte şi se aşeză la umbra unei corobăi (lemn găunos) şi
se uita după moşneagul pletos care îi dase câteva sfaturi
cât stătuse cu el şi care se ducea tuşind pe o cale care ducea la sfânta biserică a satului.
fiind rămas pe gânduri acolo, se dete somnului care-l apucă şi-l fileu să rămâie tot locului vre-o câtva timp pănă
când se deştepta speriat dintr'un vis înspăimântător. Visase
un castel mare împărătesc în care erau toate bogăţiile din
lumea albd şi nişte 1âne petreceau cu veselie cu zmei cari,
erau toţi slujitori ai satanei. După ce a fost prin castelul lor
în care era veselie, de către îngerul rău, adică satana, care
se făcu nevăzut, i se arătă Maica Precista lot în vis. şi-l apucă de mână şi-l duse să-i arăte toate sufletele cari au trecut prin mâna smeilor celor bogaţi. Dar n'a avut îndrăsnea
Jă să vadă şi suferinţele lor, căci numai de cât s'a deşteptat
-din somn speriat.
Cu gândurile duse şi cu mâna frecându-se la ochi, se pomeni cu un voinic calare pe un cal alb, care îl bate cu
mâna pe umărul stâng.
- Ce stai aici, om nevoiaş ?
Atât ii fu mult omului nostru, să audă vorba de om nevoiaş. adică să fie şi altul care ii compătimeşte căci numai
de cât începu să-i spună toată afacere.!.I cu bogăţiile cari le-a
avut şi starea sărăcăcioasă ia care este acuş. Nici una, nici
alta, voinicul ii zice :
- Ce-mi dai mie, să·ti dau eu bani scl·i întorci cu lopata, şi te îmbogăţesc de n'ai să zici au în toată viaţa ta ?
- Ce să-ti dau eu, după sărăcia mea.
Voinicul îi cere un suflet de om; şi ii cere să-i dea nevasta lui.
- Bine, ţi-o dau, zice omul care căzuse în ispita satanei
căci el era acesta care venise să facă zapis cu omul. li spuse că ia toiul nopţii, pâa' nu toacă popa în cer, să i-o aducă. Plecă omul spre casii. cu o mulţime de gânduri, căci
nu ştia ce să facă să-şi dea nevasta care fusese tovarăşă ia
nevoi şi suferinti cu el, sau să arunce pustiul de zapis în
colo cu banii mulţi, cu tot.
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Acuş, în timpul cât fusese el în pădure, s'a întâmplat că
Maica Precista, ceia care i s'a arătat în vis, a venit în chip
de femee adevărată pe la casa omului, să vadă cum mai
merg lucrurile.
Nevasta se tânguise de toate relele ce suferă, spunând adevărul şi rugând pe Dumnezeu să-i scape de aşa năpasta.
Insă Maica Precii;ta care ştia că sunt încercările Domnului,
o btagoslovi cu cuvintele-i frumoase şi pline de veselie :
cDumnezeu să vă ajute să scăpaţi de năpastă, să ajungeţi
tot în starea în care aţi fost şi gonit şi depărtat să fie de
casa voastră tot lucrul diavolesc şi necurah.
Veni omul acasă mai mult cu inima amărîtâ câci nu ştia
ce să facă. li spuse neve-stei să se îmbrace şi să vie după
el. Nevasta, nici una, nici alta, începu a se jeli şi a-l întreba
că unde o duce acuş în toiul nopţei. când toate relele sunt
pe pământ.
- Ce-ţi pasa, nu eşti nevasta mea? Unde merg eu, mergi
şi tu.
Se duse nevastă-sa la icoana Maicei Precista, făcu rugă
<:iune şi o ud4 cu lacrămi şi o luă în sân cu credinţa că o
va apăra de rău.
Plecară pe drumul croit -de satana care le luase minţele.
lndată după plecarea lor, ca o minune dumnezeească, tot
cerul se inoră şi trăsnia şi fulgera înaintea lor; sfântul Ilie
puse caii la carul lui de foc, îşi încărcă tolba cu săgeţi şi începu să alerge în dreapta şi în stânga să lovească şi să
trăsnească pe nelegiuitul de sătana, care luase minţele celor
doi oameni.
Mergând ei aşa, numai iată că ajung la o răscruce de drumuri unde se făcu o bisericuţă mică. Cum .ajunseră la ea,
femeea ii rugă pe om să stea să se odihneascâ putin acolo
căci ea ostenise. Cum stătură, omul se dete somnului, iar
femeea cu lacrămi merse şi se închină la Maica Precista fă
cătoarea de minuni; şi s'a rugat pănâ când s'a deşteptat omul, care o chema iar să meargă. Jnaintea lor iar fulgerele
şi trăsnetele lui sfântul Ilie, ceaţă, i"ntuneric mare, minţile li
se dusese, mai ales omului. Dar mergând ei aşa, iată că
înaintea lor se ivi un voinic calare pe un cal alb, fugea de
cutremura pământul.
Iar fulgere şi trăsnete şi biata femee plângea şi cu credinţa nestrămutată în suflet, se ruga către Maica Precista
s'o scape de rău. Şi fugea voinicul nevoie mare înaintea lor;
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dar cu cât el fugea, cu atâta şi ei se apropia mai mult de
el şi gata-gata s'o iea pe cal şi să fugă cu ea în pustiul pă
mântului, dacă fulgerele şi trăsnetele sfântului Ilie nu l-ar fi
împiedecat.
Şi în vreme ce era să se întâmple această mare faptă
diavolească, iată cA cerul se deschide şi un glas puternic de
duh nevăzut strigă din cer :
-- Inapoi, satana, nu ţi-e locul aici; şi trăsni sfântul Ilie
odată, de crApă pământul în două şi înghiti cu cal cu tot,
p.e voinicul acesta care era satana cel cu zapisul făcut de
om în pădure.

*

Se deşteptară, înaintea lor nu mai văzură nimic, iar c1 ridicând ochii spre cer. văzură o lumină, un luceafăr, care
tăia cerul în două şi pe urma lui era scris cu litere de foc:
cR.ugăciunea Maicei-Precista biruieşte pe sătana şi credinta
nestrămutată la Dumnezeul adevărat apără de rău,_
Plecară pe drumul cel venit, căci aveau mult de străbă
tut, căci satana ii dusese pe nişte căi necunoscute lor.
Iodată se auzi toaca în cer şi cântecul cocoşilor îi desmeticiră, bărbatul spuse femeei gândul ce-l avea ca s'o
dea pentru bogătie şi că lăcomia de bani ii ameţise ca s'o
iea pe- calea cea rea. Zorile de ziuă se iviră şi luceafărul
porcesc vesteşte venirea lumioei şi iată că din depărtare
clopotele Brusalimului se aud sunând chemând toate popoarele la lumină, la pocainţă, cheamă credincioşi şi necredincioşi de pe calea răutăţi, ce-i duce la peire. Merseră la
şi ei la casa lor, unde găsiră cenuşă în cele patru colţuri
ale casei; cenuşa erau bani arşi ce-i adusese satana, pe care 1-a biruit rug4ciunea şi puterea Maicei Precista. Merseră
la biserică şi se pocăiră. şi aduseră laude mari lui Dumnt:zeu, pentru cA i-a scăpat de păcatul diavolesc, vrând mai
bine să fie săraci şi curaţi de cât bogaţi şi spurcati.
Trăiră în pace şi belşug de aici înainte, căci se îmbogă
ţiră prin muncă dreaptă şi cinstită a mâoilor, tot ca şi înainte, când primiau şi ospătau pe toată lumea nevoiaşă, iar
satana nu a. mai indrăsnit să se mai apropie de casa lor,
nici în ziua de astăzi, dacă ar mai trăi pe lumea asta, între păcătoşii de noi, în care se găsesc mulfi cari spun cA nu
este Dumnezeu !
YA.lcele din Topefti Gorj.
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nopţii,

Oare unde se tot duc:e
rând e c:erul înc:rustat?
l?oate vrea să-şi fac:ă ruga
5us, la sc:hitu 'ndepărtat ...
După c:ulmi apune luna,
5i din lumile-'i c:răesti,
'
.
'
Umple văile de farmec:,
Şi poeana de poveştt.

Două umbre se c:oboară
Printre fagi, în zori de zi ;
Una, văd eu bine, Ana-'i,
Dar c:ealaltă, c:ine-o fi ?...

I
~

Cârduri-c:ârduri de c:oc:oare
l?este vârf de c:oori trec:;
Doi oc:hi trişti, sc:aldaţi în lac:rimi,
l?ăn' pe zare 1e petrec:.
G. Tutoveanu

m

j
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Visul meu nu e nasu'

tău.

- Po1·este A fost odată mai demult,
Pe când trăgea musca la plug,
Puricele la tăvălug
Iar ţânţaru' punea porumb.

Pe acea vreme doi oameni dintr'un sat «băgaseră 'n plug•
spre a-şi ara locurile in primăvară ca să-şi pună porurnb;
iar ca pogofliciu tocmiseră un flăcăiandru tot d'acolea din
sat,-feciorul unei văduve.
Băiatul ista era vrednic, nevoie mare; dar avea un cusur:
cam hoinăria seara încoace şi '11colo pe la clăci şi furcării
cu alti flăcăi de seama lui, pe unde stiau fete mai frumoase.
Asta n'ar fi fnst nimic, că omu' ăl vreJnic le face pe toate şi
dimineaţa 'n ră vărsatu! zorilor e tr~az la muncă.
Băiatu' nostru însă cam arirâ dimineaţa la somn, căci seara
se culca tot după miezu' noptii.
De aceia. mai în f;ecare dimineaţă, când sosia la plug,
soarele er'i pe cer d'o sulifă, iar locul brăzdat.
Destul de dulce e somnu' dimineaţa mai ales primăvara;
vorba aia : cCe-i mai dulce ca somnul primăvara şi vinul
dulce toamna?.
Cu toate acestea, toată dulceaţa somnului şi a umbletului
după fete o plătia cu amărăciunea cicălelii tovarăşilor lui.
Ce era să facă şi bieţii oameni ? Că se necăjiau rău, mai
cu seamă la capul locului, că n'avea cine lua boii de funie
când întorceau.
lntr'o dimineaţă insă, le puse vârf la toate: Când veni el
la plug, era soarele sus iar plugarii dejugaseră de prânz.
Boii păşteau pe porumbişte iar oamenii mâncau lângă un
stuf de răchit~.
Când veni, par'că intră într'un viespar. lncepură a-1 mustra toţi din toate f>ărţile; dar mai ales femeia unuia din plugari, care venise cu demâncare. li umbla gura ca meliţa.
Să încapi in gura unei femei 0111.i afurisite şi apoi lasă: nu-ţi
mai trebue nid soacra, nici popă, nici nimic.
- Bine mâi băele, treabă e asta ? La prânz vii tu la muncă? Aşa„ .. o dăm dracului de plugărie. Numai la mâncare,
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de-a-gata ? Cine n 'ar vrea : <pun a-te m!lsă, scoal '-te masa,> cu
ochii la soare; treaba, ca treaba, ziua s4 meargă I
Ce-ai facut tu acas4 până 'n vremea asta?
--Ce să foc? Tot adastai sa mi se: isbândească un \'ÎS, că
despre ziua, am visat ce\•a ... minunat de tot!
Dacă vazui că mi-e a~teptarea zadarnică, plecai tot la plug.
-Ce vis m~. Pacala.
--Ilice\, un vis. pe care nu vreau s~-1 srui.
-De ce·~
--Uite aşa, fiindcl\ visul rneu nu-i de nasul vostru.
Se făcură plugarii foc şi pară de mânie.
-Cum visul tăLt nu ·i de nasul no„tru? D.>ar n 'ai fi visat
că te-ai făcut împărat !
-Ce·am visat, ce n'am visat, eu ştiu una şi bună : Visul
meu nu e de nasu: vostru.
Taman când se ciorovăiau ei, trece 1•e-aco'.o un boier răs
turnat ca 'n divan intr'o trăsură cu patru tc:legari. Auzind cearta, opri trăsura.
-Ce gâlceavă e ast•l pe voi? Impărtiti niscai moşii ?
-De unde, cocoane? Oşiştia asta de copil a visat cică un
vis. Dacă-l rugam să ne spuie şi nouă visul, îşi bate joc de
noi: zice cd, visul lui nu e de nasul nostru.
-A~a c, măi bâietaş?
-Aşa . .
-Ei, &tunci spune mi-l mie !
-Nu vreau, că visul meu nu-i de 011sul tău!
Boiernlui..„ mai bine sâ-i fi dat cu ardei roşu pela o;hi,
aşa de rău se necâj1 pe b/asna de copil.
-Aşa ? iasmă incdp~tinat4 I Las că mai vorbim noi ! Pune mâna pe el vizitiu, aruncă-l re capra trăsurii lângă tine
şi hai cu el la palatul d1.1mnesc al lui Pârjol imparat.
-Ce-i r.u băiatu' ăsta 'I întrebă împăratul.
-Uite m4rite, împărate, şi-a bătut ioc de mine; şi am venit să-l judeci Măria Ta şi să-i dai pedeapsa cuvenită.
-Cum şi-a bătut juc ?
-Uite cum: cică, azi noapte ar fi visat un vis ; şi dacă
l-am pus să-mi spuna şi mie ce·a visat, n'a vrut. Mi-a zis :
cVisul meu nu e de nasul tău.•
--A:sa e, măi băete?
-Aşa!

lmpăratu' văzu

cA

băiatul

n'are cine

ştie
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tru care să fie pedepsit. Totuşi, treaba 1.;u visul flăcăului
nostru i se păru cam ciudată ....
-la ascultă, măi băete: eu am să te iert pe tine ; numai
spune visul tău d'azi noapte, să-l aud şi eu.
-Nu vreau sl'i-1 spun.
-Nu vrei?
-Nu.
-De ce?
-Apoi fiind că visul meu nu e nici de nasul tău I
Impăratul se face foc şi pară de mânie. li băgă la 'nchisoare.
Paznicul, mergând cu el către temnită, trecu pe sub balconu' palatului, unde se află un diavol de fetişcană, - fiica
imparatului, -- frumoasă coz !
Băiatul frumuşel, fata miloasă, i se face milă de băiat.
--Unde duci pe flăcau'-ăla?
-·-La temnifă.
-Aoleo. saracu' ! Ce a stricat el de-I bagi la închisoare?
-Nu şt:u eu; ta~ăl dumitale ştie, că Măria Sa mi-a dat
poruncă să·I inthid.
In vreme de şedere, când şi când mai da câte o raită pe
la temnifă, că vezi d-ta ... par'că o sfr~delea un paliciu la
inimă: se îndrăgostise lulea de flăcăul din temnită.
Băiatul frumos şi desghietat, ea fată marr •... de, ii dedea
inima brănci, că aşa e inima bafo pustia: ntt mai caută de
ce ţi-e cojoac:i; pe urmă ii era şi milă de el, că-l vedea osândit fără pic de .vină.
Apoi să fi văzut traiu pe flăcăul nostru! Vorba ceea : cdă-mi
Doamne ce n'am gândit, să mă mir ce m'a găsit!> ba mâncărică bună, ba prăjituri, ba vinuri alese, ba ţoale de 'nvelit şi haine bune de purtat, câte şi mai cAte, de se mira şi el
de unde-i berechetu' ăsta care a picat pe capu' lui? Aşa că
nu prea simtia asprimea temniţei.

„**
In timpu' ăsta se ridică pe tronu 'mpârăţiei vecine Vifor
puternic şi hărţăgos„. potcă mare! Pârjol impârat
o cam băgă pe mânecă.
-Tot naşu~ îşi găseşte naş, zise el. Mi se pare că ăsta o
să-mi dea de cap.
Nu ştiu dacă trecură 2 sâptămâni; într'o zi se pomeneşte
Pârjol irripărat c'un ostaş care intra în curte aducând de caîmpărat,
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- - - - - - - - ------·----pilstru 3 armasari negri-corb şi de mari unu şi unu, de credeai că-s fătaţi tofi intr'o zi şi tot d'o iapă.
- Ce i cu tine. măi băete? întrebă mirat, Pârjol împărat.
Ce să fie, luminate împărate I Uite, m'a trimes Măria Sa
Vifor împărat cu ăşti h·ei cai negri ; Măria ta să afli care
cal e d'un an, care de ':!oi şi care de 3 ani ?
Ai răgaz 3 zile. A patra zi să-i trimefi îndărăt lui Vifor
Jmpărat câteşi 3 caii, îniieraţi, cu semnul vârstei lui; or, de
unde nu, va năvăli cu oştile sale, şi-ţi va pustii ţara.
Pârjol împărat cade pe gânduri, şi se întristă mai rău decât un om sărac, căruia-i moare un bou în brazdă.
Strânse la palat pe toţi boierii din divan, pe toţi vracii şi
pe toţi învăţaţii, să-l scoată din încurcătură. Unii îi căutau
pe dinfi, alţii pe copite ... degeaba; caii erau la fel în toate.
Aude şi fata împâratului de tilrăşenia celor 3 cai ; aşa că
în ziua aia fata nu se mai duse la temniţă veselă şi sglobie,
ci tristă şi posomoritâ, de-ai fi crezut că i-a murit. .. cineva
din casă.
--De ce eşti tu tristă, pe ziua de azi ? o întreba băiatul.
-Uite asta, asta ..• ii spuse şirul pricinii.
--Şi de-atâta lucru te temi ? Ţine-ţi inima, că pentru mine,
asta e „floare la urechi"! Ascultă ce-ţi spun eu: du-te acasă
şi fă-te că nu ştii nimic despre îngrijorarea tatălui tău ; ştii?
vorba ceea: „nici usturoi n'ai mâncat, nici gura nu-ţi pute.''
Deseară s4 te culci devreme ; iar mâine dimineafă când te-i
scula, du-te în grabă la tat-tău şi spune-i aşa:
--Tată ce-i cu nişte cai, veniţi dela Vifor împărat, că uite
a venit la mine. în vis un moşneag cu barba d'un cot, albă
colilie şi adus de spate ca leuca de căruţă, care mi-a spus
să-ţi dau de veste să pregăteşti : un ciubăr cu lapte dulce,
un braţ de fân proasp4t (cosit de curând) şi o desagă cu gră
unţe de ovăz. Pe urmă să dai drumul celor 3 armăsari trirneşi de Vifor împărat; şi atunci : calul d'un an va trage la
ciubărul cu lapte, cel de doi la fânul cosit, iar cel de 3 ani
la tn1ista cu grăunte.
Nu cumva însă să spui cuiva că te-am învăţat eu, că-i
potcă I
Zis şi făcut.
A doua zi, pe bietul Pârjol nu-l mai încăpea camaşa de
bucurie, că fie-sa, cu visul ei ii scosese din încurcătură, înapoiDd armăsarii lui Vifor înfieraţi, fiecare potrivit vârstei lui.
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Ce fulo.~ de lffpte grn11,
Ducă

s'n i:tirsot ve jos I

Veselia şi tihr.a împăratului t:nură.... vorba Românului:
<de Joi... până mai apoi>; cică după vr'o 2-3 săptl!mâni ii
pică altă belea pe cap, şi nu dela altul, ci tot dela Vifor împăratul vecin, care se tinea de capul lui, <ca scaiul de coada oii>, anume:
Vifor îi trimise 3 bulumaci de inimă de tufan, ciopliti •la
muchie>, unii şi unii, de nu erau nici mâcar c'un ascuţiş
(gură) de cutit mai groşi la un capăt, ca la cel-alt, şi cu poruncă straşnică: să afle la care din capete a fost rădAcina şi
la care vârful, pe când tufanii erau în picioare ?
Află, dacă poti !
Fata se duse din nou supărată la temnită; dar flăcăul iarăşi însenină fata posomorilă a fetii cta !'f11tul lui intelept.
-Voi aveti vr'o apâ stătato1re prin jurul pdlatului?
-Avem : şi iaz la moară şi ~leşteu.
-Pune p!'! tat-tău să ducă acele lemne la eleşteu şi să le
pună să pluliască pe Iar. Pe urmă să iea sama liine: că,
unde-o fi tulpina, lemnul se afundă m<ii mult în apă ; iar la
capul unde o fi vârful, lemnul stă mai deasupra.
Bagă de seamă însă: nici acum să nu spui că te-am invă
tat eu.
A doua zi de dimineată fata şpuse tatălui său în totul, ceea ce trebuia să facă.
--Dar aste.:i de unde le mai ştii, fata mea?
-Le-am aflat in vis, tot dela moşul ăl alb şi cocoşat.
Zis şi făcut,
larăş bucurie şi apoi iarăş întristare; -- de-astă dată le puse varf la toate.
lntr'o Duminică de dimineaţă ii pică şlire nouă dela Vifor
împărat, ca. cdin pământ, din iarbă verde să· i trimită calul
de ginere al lui Pârjol împârat, înşelat şi înfrânat întocmai
ca 'n ziua nuntii: cu acelaş capăstru, cu aceeaşi şea, chingă,
scări, frâu, zăbală„. chiar şi cu nafram11 ce-o avea legată în.
dreapta lângă ureche .•
O bâgă pa mânecă împăratul. Păn'aci, scăpase. ştii.„ <ca
prin urechile acului>. Dar acum i se 'nfundase. De unde să
iea ralul? Herghelia era mare. Cine mai şt!a pe rare a 'n.::ă
Jecat el, ca ginere?
Dar şaua şi celelalte istorii.„ până şi năframa.„ de unde
era să le mai iea? Cine ştie : poate zăceau sdrenţe prin guhttps://biblioteca-digitala.ro
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noaie, ori ruginile prin fundu' podului. Strânse iarăşi vracii
şi inteleptii împărătiei; dar nici unul nu-şi băgă capul la aşa ceva.
Se duse fata din nou, unde era.„ nădejdea ei, cu ce g4si m.1Ji bun pe acasă. Când dete cu ochii de el, o podidiri
lacr4mile.
-Dar acu ce ai? Oe ce-ai mai dat?
-Scapă-ne dela moarte cum ii şti, ca s'a tras de capul
nostru.
li spuse dandanaua cu calul de ginere.
- De, acum e niai greu de ieşit din încurcătură ; totuşi,
nu te speria, c4 bun e Dumnt"zr u. Du-te acasa şi induplec4
pe tatăl tău cum vei şti tu, să m4 scoată d n tf mnita. c4
s4 ştii: de sataraua asta nimeni nu-l poate cu răta de căi eu
cu mâna mea.
-- Tata, zise fota, dupil ce \'eni acasa, în temnifă e închis un baiat, de care am auzit c'ar fi priceput, nevoie mare.
De ce nu-l scofi de la închisoare '! Poate ti-ar fi de mare
ajutor! Eu am credinfa c4 numai el te-ar scăpb de belea.
·- Ehe, fata talii, nu s'au pricerut să facil ceva ghicitorii şi cărturarii tării, oameni întelepti si cu in,•llfillură înaltă,
dar mite un nătilrău cc acela ? Dar în sfârşit. fiindcâ tu
m'ai invilfat şi'n 111le d4ti numai de bine, iac4 iti fac pe
voit.'.
Si numai de cât trimise să-l aducă.
fata sa Ila de bucuri~. de par'cil apucase pe Dumnezeu
de-un picior.
Veni flAcaul nostru la palat legat şi verigat ca un hot de
cai, cu paza după el.
- Ce s'a intiimplat, mărite împarate, de m'ai chemat la
palat?
- Uite m4i băiete ce e: să-mi aduci de unde-i şti calul
meu de ginere, ,·orba ceia :
l111frltlt

Şi infrlnnt,
C11111 ii b1111 de '11c1Uicat.

întocmai cum era la nunta mea şi cu acele11şi scule. Nimeni
din toti deşteptii ţarii nn s' au priceput la asemenen treab4.
Acu' te-adusei şi pe tine: ia vezi: li fi tu mai cadormil> de
cât ceilalti toti?
- Uite 'mrarate, aşa cum m4 vezi, eu m4 bag sA-fi fae
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treaba întocmai
teşti

după

plac.

Măria

ta,

însă

cu ce

mă răsplă

?

- Fă-mi tu treabă bună şi te liberez di(1 puşcărie şi-ţi
dau orice mi-i cere.
- Nu aşa, împărate: să hotărâm de la început, că ş!ii, mă
ria ta, este o vorbă bătrânească : cSocoteala deasă, frâţie aleasă>. Să-mi spui bob numărat ce-mi dai, nu făgăduieli!
Acelea-s vrăbii pe gard. Şi eu sunt mai mulţumit cu o vrabie 'n mână, de cât cu zece pe gard.
- Ei bine, ce vrei tu s!-ţi dau?
- Ne înţelegem repede, că 1111 tocmim caii. O retez de-a
dreptul. Ştii... vorbă multă, sărăcia omului. Imi dai jumătate
din împărăţie ?
- De mâine te pui în posesie.
-- Vrei să mă faci şi ginere? să-mi dai fata.
- Ţi-o dau cu amândouă mânile.
- Va să zică ne-am înţeles. Acum, uite ce e împărate :
frâul şaua şi toate celelalte scule, negreşit, s'or fi dărăpă
nat, s'or fi prăpădit; cu toate astea. s'o mai găsi cumva prin
pod, vr'o rămăşiţă din ele: o zăb11lll, ori o verigă, un belciug, un petec de piele?
-- Ce să mai fie, măre băiatule ? C'or fi 50 de ani dela
nunta mea. Să căutăm prin pod.
Numai de cât fata se sui, cotrobăi peste tot şi se dete jos
c'o zăbală veche mâncată de rugină.
- Asta trebuie să fie.
- J mpărate, dă-mi zăbala încoace şi sloboade-mă din
lanţuri, iar mâine, când s'o lumina de ziuă, te aştept la scară, cu calul gătit, cum te-aştepta rândaşul acum 50 de ani
în dimineaţa nunţei, ca să încaleci şi să sbori spre mireasa
măriei tale.
- Măi băiete, baga de seamă, nu cumva să-mi spui un
car de minciuni, până-i pleca de lângă mine ~i'n urmă s'o
stergi p'aci 'ocolo; că, să ştii: unde: iţi stau picioarele, acolo
îţi va sta !;i capul.
-N'ai grijă. Mărite 'mpărat, asta e socoteala mea.
Un lucru te mai rog: cum ii chema pe calul d-tale?
- Ţântilă, că era tintat: avea in frunte o pată albă, tocmai ca rubla.
Ce o fi lAcut băiatu' cu zăbala în noapte aia, nu ştiu : o
fi descântat-o ... o fi fermecat-o .. Ştiu atât, că dimineaţa, când se
crăpa de ziuă, băiatu' se sui in b.:ilcon:1' casei, şi cu glas puhttps://biblioteca-digitala.ro

„Ion

Creangă';

pe 1913

187

ternic ca de trâmbiţă, începu să cheme calul de ginere al
lui Pârjol împărat, zornăind zăbala cea veche şi ruginită:
-Tpruso ... tpruso ... ! Vin la taica Ţântilă ! Vin la scară,
cum veniai când era împăratul nostru ginere!
Calul incepu să necheze, apoi se auzi un ropot de copite
şi Ţântilă se opri la sc.ările palatului, g.ătit şi 'mpodobit ca
de nuntă intocmai cum era acum 50 de ani, când era împllratul Pârjol, ginere.
Impllratul era tocmai în toiu'-ăl dulce al somnului de dimineaţa, când ii deşteptă rânchiezul calului ~ i tropotul de copite. Când şi-aruncă ochii pe fereastră şi văzu calul gătit aşa cum i-1 cerea împăratul Vifor, rămase stană de piatră şi
nici nu-i venia a crede ochilor.
Trimese calul la curtea vecinului hain, odihnindu-se în tihnă, de acum încolo, de oarece de 3 ori fu pus la încercare
şi n'avu ce.-i face.

***

După asta se încinse o nuntit... măi nenişorule.... cu lău
tari, cu mese 'atinse şi cu făclii aprinse, de se duse vestea
de ea în toate laturile pământului!
Am fost şi eu la ouota a·ia, că m'ăţi fi ştiind: la treabă
ou prea dau eu oăvalA. dar când e vorba de pomeni, ori de
nunti cu chefuri şi lăutari .. , daC'ă s'ar putea să nu-mi apuce
altii înainte.
Dacă m'am dus. cre<lefi că m'a pus în fruntea bucatelor?
-Ţi-ai găsit! Şedeam ghemuit după uşă, şi înumăram dumicăfii ălor de se îndopau cu fel de fel de bunătăţi şi mirodii.
Ei mâncau şi eu ..• înghiţeam în sec.
Când era masa mai io toiul ei, se scoală Pârjol împărat,
socrul ăl mare, şi îotreabA pe ginere:
-Scumpul aneu ginere, te rog sll mă ierfi, dacă te-am ţi
nut la închisoare atâta timp. Că drept vorbind„„ nu prea aveai atâta vină.
Ţi-aduci aminte, oecijiai !oată lumea lăncfându-te c'ai visat ceva, nemai fOmeoiL Şi dacă te ruga să le spui visul,
ou căutai in obrazu' omu:Oi, ci ori cine ar fi fost, r4spundea-i cu ifos:
cVisul meu ou e de nasul tă.ii>
Tot aşa de oecaviiocios mi-ai răspuns şi mie ; iar eu se
vede treaba că mă aflam în niscai toane rele, că aşa de rău
m'ai necăjit, iocât pe loc te-am şi băgat la crăcoare.•

https://biblioteca-digitala.ro

Calendarul Revistei

138

54 le uit4m toate. Şi acum ... te rog împreuna cu toti mesenii, dac4 ai bun4 voint4 sd ne povesteşti acel vis. Suntem
foarte ner4bd4tori să-l auzim.
-li spun, ci\ acel vis mi s'a isbândit, aşa c4 acum e şi
de nasu' mieu şi de-al dumneavoastră.
cCinstiti meseni, acum 3 ani eram pogoniciu la nişte plugari. Ei mă tot cicăliau mereu, c4 de ce nu m4 duc pân4 'n
ziu4 la plug ?
Eu, de ... mai atârnam dimineaţa la somn, mai ales prim4vara, prin vremea plugului, când e somnu' Ala dulce al cmieilor. >
lntr'o dimineaţă se ridicase soarele în prânzişor şi eu nici
gând n'aveam să m4 deştept, c4 taman eram ln toiul unul
vis: Se făcea c4 eram p'un câmp cu holde de aur. ln mijlocul câmpului, pe o pajişte verde, impestritată cu flori de
câmr, era întinsă o masă cu fel de fel de bun4t41i pe ea.
Eu şeJeam la masă.
Soarele 'mi turna să m4 spAI, luna îmi dedea şervet s!\ m~
şterg, •Cloşca cu pui> mi-asen scaunul la masA: stelele aduceau bucate, iar luceafărul îmi turna vin în pahar să beau.
-Scoa I' ma, de te du lit plug. că e soarele sus, -îmi zise
mama misr.ându-m4 ca sa mi\ deştept,
Cicăleala ce mi-at• tras-o plugarii când am sosii în lunc4,
numai eu o sliu. Asta e visul meu: s'a împlinit, căci pe urma mea ne aflam în mărirea şi strălucirea de azi. Alt-fel,
mie mi 11r fi putrezit oasele în temniţa ud4 şi întunecoasă,
iar pe L>-v. şi pe mireasa mea. v'ar fi luat robi Vifor împArat. C4 trebue să stii : şi din încurcătura cu cei 3 <:ai şi cu
cei 3 bulumaci, tot eu v'am scos. 54 spună mireasa. dacă
nu e asa.
E foarte adevărat, zise mireasa.
-54 fiti blagosloviţi, fiii mei, şi Dumnezeu să fie pururea
cu voi!
ş; .e11 11111ui1.l " 11ure11tr,
'-m11 11'11 fullt ~; "" 11111i eate :

O 111i11citinnd'c11r11m-at111

1.11111 n'aţi mui cmzit rr'udatd

Golcştii-Badei,

Muscel.
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NECULAI STOLERIU
E un fruntaş invă/ălor şi un aprig lup/ălor penlru luminarea şi ridicarea /ărănimei. Se află ca diriginle al
şcoalei din Baia-Suceava. S!udiile şi le-a făcui în
şcoala normală din laşi, unde a fosl inlre cei în/ăi ai
clasei. La 1898 a fosl numii
invă/ălor în Broşleni-Sucea
va, la 1901 s'a mulai ca învă/ă/or la Orfelina/ul Agricol din Zorleni-Tulova, iar
de la 1904, este învă/ălor în
Baie, unde desfăşura o muncă neobosită pentru luminarea şi îndrumârea economică a sătenilor.
Ca învă/ător e un dascal
meşter şi neîntrecut; ca coleg se bucură de dragoslea
colefiilor, iar ca luptător pentru /ărănime, este o pildă.
/mpreună cu colegii Dumitraşcu şi Lupescu a scos mai
mu/Ji ani Almanahul învăJăx eculnl StolN·l n
!ori/or.
Jmpreună cu Simion Kirileanu, Gheorgheasa şi Lupescu a scos «Calendarul
sătenilor• care anul acesta intră în anul al X-iea.
A înfiin/aJ cu colegii săi suceveni cercul «Deştep
tarea sătenilor» din Fălliceni, care are de /intă luminarea sătenilor prin scoatere de cărticele bune şi efline.
Scoale cu al/i tovarăşi una din cele mai alese foi
de popularizarea cunoşlin/elor, pe grai /ărănesc „ Vestitoru/ sale/or.''
A edita/ căr/i postale ilustrate cu sfin/ii poporului
din istoria neamului.
A tipării una din cele mai bune cărlicele pentru popor „Unirea /ăriior" ş. a.
M. Lupescu
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SFÂRŞIT DE MANEVRA
.„Dar a treia zi de

manevră,

seara ...

Socot că mai erau două ceasuri până la ziuă, când stam
gata de plecare. In acea Băltiţă ticăloasă se ghemuise întregul
regiment o noapte întreagă în câteva ogrăzi şi grădini clisoase pe cari oamenii, de spaima potopului milităresc, le goliseră într'o jumătate de zi. Caii pirotiau pe lângă garduri,
gardurile îşi frângeau oasele putrezite de ani şi de ploi iar
ploaia curgea de-a mai mare dragul... Nici nu sta, nici nu
pornia. lnlăi grăunţoasă, vânturatA de aripi furtunoase şi
reci, pe urmă moale şi înnecăcioasă ca o ceaţă grea, ca pe
urmă să înceapă din nou mânioasă.
Porunci în toate părţile, împrăştiate în iadul nepătruns al
Băltiţei. De ascultat, asculta cine putea.
- Să iasă caii la adăpat. .. Serafimi:; <:aii la adăpat!. ..
Şi tocmai dup4 un lung răstimp, s'auzia şi r!spunsul sergentului Serafim din fundul grădinei:
- ... Că nu-i în tot satul de cât o fântână, domnule că
pitan: una singură, cu apă sălcie şi înnecată de gârlă ...
Cine nu ştie satul Băltita ! D:tcă te-abafi din şleaul mare
care porneşte din Bucureşti şi merge spre Târgovişte cam
la jumAtatea drumului, şi-o ieai pe malul Răscăutului-repede,
mai mult o gârlă nu prea frumos mirositoare, dai numai de
cât de vestita Băltiţă care se făleşte cu cele unsprezece case
de oameni gospodari.
ln acest sat a poposit regimentul nostru şi alte două regimente de căl4raşi în cea de-a două seară de manevra.
Nişte ctlsuţe mari, să le iai în spate şi să lreci graniţa cu
dânsele ; în stânga o tindă şi-a14turi odăiţa. ln tindă, cofele
cu apă, ceaunul de mămăligă şi scara la pot: în odăi fă, fundul cuptorului încălzit cu pară subţire de paie, patul întocmit din trei scânduri şi icoana de-asupra ochiului de geam.
Aici ne-am odihnit o noapte ...
ln casă, fem·eile, fetele mari şi copiii. Bărbaţii şi flăc4ii erau •la câmp>. Cu femeile, prin urmare, trebuia să stăm de
vorbA.
- Mă rog, o teacă de nutreţ pentru cai, - întrebă un
locotenent.
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- N'avem,- ii răspunde o fetişcană slâbută şi măruntă.
- N'ai dumneta, dar poate are tatăl dumitale. E-acasă
gospodarul?
Nu, - e la ciimp!
Dar vr'un frate n'ai ? Mi-ar trebui un om să-l întreb ..•
N'avem I
Dar ce,·a pentru oameni ... că plătim doar...
Nu-i; aici în Băltifa i mare lipsă: nu-i; n'avem ...
Şi repede i-a închis uşa.
Jn satul acesta ne-am odihnit o no:ipte pe care n'oiu ui- ·
ta-o nici odatâ şi de-aici am pornit a doua zi cu două ceasuri înainte de răvărsatul zorilor de Septembrie mohorî!.
furgoanele şi celelalte cărute stătuseră toată ziua şi aşteptaser4 poruncele în Zârna, dar locurile pentru noapte nu
s'au putut afla de cât pe la_ \'remea chindiei.
Unele-au pornit spre răsârit, pe drumuri mai bune, dar celei
mai multe s'au înnămolit pe şesurile desfundate de-atâta umblet şi ploi. Unii au răsbătut şi noroaile acestea dar au trebuit să se oprească pe malul Cricovului, căci podul Morii
lui Iepure se surpase iar vadul nisipos se mâncase şi s'adăncise. Astfel cil biefii •iurajeri1 s'au pull1t odihni în toată pacea şi peste noapte. A doua zi au nemerit Băltita, nu-i
vorbă, dar nouă, cin11 şie unde ne strâluciau ochişorii!
Ziua a treia„ Ziua a treia e straşnică I Oştirile duşmane
se apropie dacă nu cumva stau chiar fată 'n fafă. Călărefii
grăbesc cai obositi pe drumuri, cu ştiri şi cu porunci, pe
când dornbantii, unul după altul, alunecă pe potecile croite
printre porumbiştile crescute cât casa. Cum ajung la matca
nisipoasă a Cricovului se trântesc la pământ şi aşteaptă.
Ceafa se ridică încet, speriată parcă de împuşcăturile dese
ale mitralierelor. Tunul începe să bubuie, întâi mai rar, unde şi unde, şi-apoi tot mai des. Pe-aproape de-a miază porneşte şi ciocănitul infanteriei pe întregul Cricov.
Noi, fugiam mereu, cu caii numai apă peste câmpuri, treceam gârlele umflate când pe podeţele încropite de pontonieri. când mai de-adreptul, prin vechile vaduri şi iar o luam
peste mirişti, peste porumbişti, ori pe strâmtele poteci de pă
dure.
Mai era cam un ceas pănă'n seară, când am întâlnit cavaleria duşmană pe.un câmp de sfecle. Am pornit într'un
iuruş grozav, că scăpase parcă iadul întreg de la ocna veşnică
şi dădea năvală în lumea albă a lui Dumnezeu.
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Dar.a ar fi fost la răsboiu adevărat, din duşmani cred că
n'ar fi mai rămas nici unul viu Care n'ar fi r<lm11s inghefat
de spaimă, ar fi fost stropşit in picioart!le cailor. Pe urmă am
fi lasat un câmp întin3 in care s'ar fi ame31eca1 curatul lut
negru ... cn sângele protivnicului...şi sfecla de zahăr dulce a cine ştie cllror oameni nevoidşi..
Măria Sa porunce-şte siârş11ul manevrd: corni;tii şi trompetii umple văsduhul cu vestea cea mar~, care în:tinte de ori
şi ce înseamna o biruinţă asupra ploi lor ...
Trompeţii noştri sună necurmat şi cl~atul vechiu•, trecând
peste pragurile disciplinei obişnuite, uri:\ şi strigă ura : •Ura ...
măi, ura ... !>. căci pentru leatul v<!chiu sfâr$itnl manevrelor
insemnt!ază incheit•rea celor trei ani dt! militie. l>ed, cura ...
măi ... şi să se ducă şi zilele cari mai sunt!>
L>e pe câmpul dt! manevre nu puteam porni de cât a doua
zi, căci era într'amurgit bine când regimentul nus1ru porni
spre Vădureanca: la pas, încet, domol.
-L11 pas, încet, domol, băeti, că suntem cum ne şade mai
bine-ne spune căpitanul. Staţi drepti pe cai, sa nu li! rupeţi
spinarea. :-itati drepti că-i ziua din urma ...
Ploaia începuse să cearnă ...
ln Vădur~anca ne-au oprit căpitanul la capătul unei uliti
şi ne-a spus:
-Aici, băt!fi, e partea noastră, - de-aici, şi '.ncolo rănă
unde-ţi da de capătul satului. Cuibăriţi-vă pe unde veti gă3i
şi veţi putea. E noai:-te şi nimeni nu ne poale ajuta cn nimic. Vedeli de cai, vedeţi de voi şi ml1ni să ne adunăm cu
bine ... Bagati de seamă că furgoanele n'au nici un rhip să
ne vinA in ast4 noapte ...
Şi întunericul ne-a inghitit. lntăi lep.ăiri des~ prin clis:i drumurilor desfundate, şi vorbe scurte de fereală ori d~ indemn;
pe ur1114, 14trat de câoi, pârâlri de garduri şi de porţi iar după altă budlfică de vreme, nimic ... Adecă linişte, întuneric şi
ploae ...
Am cercat sil aflu mai pe urm4 unde s'au imp.1r\it caii plutonului meu, dar n'am putut. Mi-am zis şi eu atunci ca şi r.1pitanul, m'-am strâns pe laiţa unui creştin, şi ce s'a mai fi intâmplat pe lume, nu ntai ştiu.
A doua zi· ploaia stătuse şi oamenii mei erau neubi~nuiti
de veseli. Mi-am închipuit că încă le mai liue in urechi sfârşitul manevrei.
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-Ei, cum ati dus-o, băefi?
-Bine, domnule locotenent, si noi, şi caii ...
-Da .. bine!...
Şi deodată vazuiu pe vreo dui rrân~ându-si şalele, întorcându-se şi puinind de râs. Iar sergentul Serafiin se 'nroşise ca
un rac.
-Ce-i, m4i băeţi, de v'apui:ă veselia asta ?
Atunci, \'ad c4 se desprinde dintre toţi, unul, M4gureanu
Neculai, leat vechiu, şi râde şi se uit4'n IAturi ... şi râde ..
-Să trăiţi domnule locotenent ... Domnul sergent ne-a 'nvlfat. ..
·--Ce va 'nvăfat?
-Ne-a spus de cu seară ... pe câmp: «măi, de-a da Dumnezeu
şi-a da, şi om nimeri tot intr'un sat ca B411ita, să nu trageti
la gospodărie de om fAră fata 'n casa! Ştiti... scurt... şi de nu
veti avea voi rată fripta la frigare şi caii cositură proaspătă, să
DU·tni ziceţi mie pe nume ... • Ş "am răcul·O, domnule locotenent ...
-Şi v'a mers bine?
--De, ne-ar fi păcat d:ică nu ne-am mulfămi... După fata,
şi după ostaş ... domnule locotenent... Nu ştiu de unde cunoaşte domnul sergent lumea de pe-aici, dar nouă nu ni s'a
mai întâmplat până acum sa dăm peste un sat ca Vildureanca aceasta, cu fete aşa de miloase pentru nişte bieţi soldaţi
şi pentru nişte vite de cai. Dumnezeu sa le dea noroc şi tot
ce-or dori la casa Ior!. .

Tudor Pamfile
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