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CÂNTEC

Nu mai sunt pe luncă flori, 
Văile-s deşarte,

Ţipă cârduri de cocori. 
Pribegind departe.

Şi văzduhul s’a ’nnorat,
Ninge sus la munte.

Trec pe vale, la iernat. 
Turmele mărunte.

Plâng tilinci, tălăngi răspund, 
Soarele apune,

Glas de bucium sună ;n fund, 
Ca o rugăciune...

ST. o. lOSIF
Din Poezii.

Pentru ce citim? — Scopul pe care-1 urmărim, prin bu
căţile de lectură, este de a ne cunoaşte cât mai bine 
limba. Pentru aceasta trebue însă, în primul rând, să 
ştim cât mai de aproape înţelesul cuvintelor, care în
tocmesc vocabularul limbii. Căutaţi deci să înţelegeţi 
ţiecare vorbă întâlnită, pentru ca s’o puteţi întrebuinţa 
la locul ei, când vă exprimaţi prin viu graiu sau în scris.
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V^ocabular. — Tîlincă: fluier ciobănesc, fără găuri. — Ta- 
lancă sau talangă: clopot care se atârnă de 
gâtul vitelor (Fig. 1). — Bucium: vechiu in
strument muzical român€sc^ întocmit dintr'o 
ţeavă de coajă de teiu sau de cireş, lungă de 
1—3 metri şi mai largă Ia capătul de jos, care 
scoate, prin suflare^ un sunet puternic şi a- 
dânc. folosit odinioară de ostaşi, pentru da
rea semnalelor de războiu, iar astăzi, de unii 

ciobani', în munţi, pentru veştile ce şi le trimit Ia inari 
depărtări (Fig. 2).

I. Talancă.

2. Bucium.

Ce este o expresie? — Deoarece nici o limbă nu are câte 
o vorbă deosebită pentru fiecare lucru şi mai ales pentru 
noţiunile abstracte, atât poporul cât şi scriitorii iau 
cuvintele existente, le schimbă înţelesul, împreunându-le 
într’altfel decât sunt împerechiate de obiceiu şi-şi exprimă 
astfel, în chip nou, aceea ce cugetă ori simt. De pildă, 
în loc ca poetul să spună că sunetele tilincilor sunt pline 
de jale, scrie că fihnciie plâng. El a recurs deci la un 
nou fel de a se exprima, ca să arate în chip deosebit,
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impresia de adâncă jale, pe care i-au făcut-o sunetele 
tilincilor. Legând substantivul tilinci de verbul plâng,. 
Ştefan losif a făcut o împreunare îndrăzneaţă, pentrucă 
tilincile, nefiind fiinţe, nu pot să plângă. Cu toate a- 
cestea, expresia este foarte frumoasă şi ue place, 
pentrucă exprimă cu mai multă putere, tristeţea su
netelor.

Aceste expresii întocmesc frumuseţea §i bogăţia limbii. 
Căutaţi să le înţelegeţi, ori de câte ori le întâlniţi, pentru ca 
încetul pe încetul să vă puteţi exprima la fel.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. —1. Plâng 
tilinci. — 2. Tălăngi răspund.-^ 3. Sună g l a s de 
bucium.

METAMOHZOFA

— Lino, zice domnul, întinzând slujnicei o piesă 
de cinci lei, eu te-am sunat. Na, du-te la tutungerie... 
Ştii unde e tutungeria?

Lina se gândeşte. Nu prea ştie. Domnul explrcă ;
In târg..; peste drum de cofetăria aia marea.... 

Lina şi-a adus aminte şi face ,,ahâ !”
— Să te duci acolo şi să-mi cumperi un pachet de 

ţigări Intim-club. In-tim-club. v
Şi fiindcă Lina abia de trei zile e venită dela ţară, 

domnul p întreabă :
— O să ţii minte, ori să-ţi scriu pe hârtie?
Dar Lina vrea să dovedească domnului că e fată de

şteaptă. Nu primeşte să-i scrie :
— Las’ că ţin minte. Zic până acolo : intin-clup. 

■,Şi se duce în odaia slugilor, să-şi pue basmaua încap,
că nu face să se ducă în târg cu capul gol. Pe când 
se găteşte în oglindă, îi pare rău că n’a. îndrăznit să 
ceară cucoanei, să-i dea şapte lei din leafă, ca să-şi 
ia o păreche de pantofi... dar mâine dimineaţă, nea-
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parat o să-i ceară... şade rău cu picioarele goale... ju- 
pâneasă la boieri... şapte lei uu e lucru mare...

Şi Lina pleacă zicând până la poartă :
— Intinplug... intinplug... intinplug...
Când deschide poarta, dă cu ochii de un cal bălan, 

care de vreo două zile umblă singur de pripas p’aici, 
pe uUţă. -Ieri, fiind poarta deschisă, a intrat în grădină 
şi s’a supărat domnul foc, că i-a stricat nişte flori.

,,A1 cui naiba o fi?” se gândeşte Lina, uitându-se 
în dreapta şi în stânga; şi, nevăzâpd pe nimeni, pune 
mâna pe o piatră şi-l goneşte : „Diii! gloabă, mânca- 
te-ar lupii!” Apoi, după ce calul s’a depărtat, se în
toarce şi o porneşte spre târg, zicând cu grijă, ca să 
nu uite :

- Itimpliu... itimpliu... itimpliu...
In colţul uliţei, la Mihăescu, lucrează nişte zidari, 

la soclul casei. Unul dintre ei, văzând-o trecând, îi 
zice cu bunătate, făcând cu ochiul tovarăşilor:

— Dragă, ţi s’a descheiat pantoful.
•E de crezut că Lina ar fi primit mai bucuros o palmă, 

decât această batjocură, care o arde la inimă. Aşa se 
explică violenţa răspunsului ei, din care nu se poate 
transcrie decât sfârşitul; „Bată-te Dumnezeu de pârlit, 
că nu-ţi vezi de treabă!” Dar, aducându-şi aminte 
de ţigările domnului, pe când zidarii râd de se prăpă
desc, Lina grăbeşte pasul, zicând mereu în gând :

— Iplintiu... iplintiu... iplintiu...
Când să treacă prin dreptul hanului lui Taşcu, iese 

în goana mare, din gang, fără veste, un poştalion, mâ
nat de un băietan. Ca prin minune, scapă Lina necăl
cată şi tot băiatul întâi cu gura mare :

— Chioara naibii !
N’are dreptate Lina să se indigneze? Cum era să 

vadă ea prin zid că iese el prin gang? Aşa se iese din 
gang? In goana mare?

— Ptiu ! Trăsni-te-ar Dumnezeu şi Maica Precista
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de nebun ! zice ea ca încheiere şi pleacă, explicând unei 
femei, cum era cât p’aci s’o omoare.

Femeia povesteşte că tocmai, dar tocmai aşa i s’a 
întâmplat şi ei săptămâna trecută, „tot cu ticălosul 
ăsta de băiat” ; ba încă, ea de spaimă a scăpat din mână 
un clondir, care s’a făcut ţăndări ; că şi pe madama 
lui losif Tinichigiul era s’o omoare într’o zi...

Iacă şi tutungeria'. Lina, care în tot timpul cât i-a 
povestit femeia păţania ei şi a lui madam losif, n’a 
încetat de a repeta în gând, cu mare sfinţenie, numele 
ţigărilor, intră cu încredere şi, întinzând piesa de 5 
lei, cere desluşit:

— Să-mi dai un pachet de tutun iflingiu.
— De care? întreabă tutungiul, întinzând urechea 

peste tejghea.
Lina, văzându-1 bătrân, crede că e şi surd şi-i strj.
— Tutun iflingiu.
Tutungiul se uită la ea cu băgare de seamă, 

cumva e nebună?
Apoi îi împinge piesa îndărăt:
— Nu se găseşte.
Dar Lina stărue şi, crezând că tot n’a priceput, îi 

silabiseşte răcnind :
— Tutun i-flin-giu.
Tutungiul, scos din răbdări, .strigă şi el:
— N’auzi că nu e ? Ieşi afară ! Ce ţipi aşa ?
Lina se întoarce repede acasă, pe altă uliţă, ca să 

nu mai dea ochi cu zidarii. Ajunsă în odae, întinde banii 
şi zice domnului, cu un accent de mare părere de rău :

— Nu mai are.
— Cum nu mai are? întreabă domnul mirat. Cum 

ai cerut?
— Aşa cum mi-ai spus dumneata : tutun aflangiu.

Nu

I. AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI 
Din Nuvele şi schiţe.
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Vocabular. — Metamorfoză: schimbările prin care trece 
corpul unei insecte, din clipa ieşirii ei din ou şi până la deplina-i 
desvoltare. — Pripas: animal rătăcit, al cărui stăpân e ne
cunoscut. — Violenţă: tărie, supărare, mânie. — Poştalion: cal

€
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3, Poştalion.

de poştă, care se înhăma odinioară cu alţii trei, cinci sau mai 
mulţi, la trăsurile de călătorie; trăsura de poştă de pe vremuri. 
(Fig. 3)

Lămuriţi expresiile. însuşiţi-vă procedeul.—1. Lina 
şi-a adus aminte şi face „aha !”.— 2. Nu face să 
se ducă tn târg cu capul got. — 3. Ş ad e rău cu pi
cioarele goale. — 4:. Dă cu ochii de un cal, — 5. 
Umblă singur de pripas. — 6. Această batjocură 
o arde la inimă. -7. Râd de se prăpădesc. 
8. Scapă ca prin mi nun e.— 9. Tot băiatul întâi 
cu g u r a. — 10. Era cât p" aci s’o omoare. — 11. 
Un clondir s'a făcut ţăndări. —12. Repetă cu 
mare sfinţenie, numele ţigărilor.

Măsoară de multe ori şi croeşte odată.
învăţătură



— 9 —

IN CĂUTAREA UNUI STĂPÂN

împlinisem treisprezece ani, când, în cancelaria şcoalei 
Nr. 3 din Brăila, domnul director Moisescu, înmânând 
mamei certificatul meu de absolvire a patru clase pri
mare, o întrebă :

— Ce ai de gând să faci cu băiatul?
— Apoi, ce să fac, domnule director : o să-I dau Ia 

stăpân ori Ia vr’un meşteşug, răspunse mama, după 
un oftat adânc.

Rezemat cu spatele de fereastră, bunul domn Moi
sescu îşi chinui ,,ciocuIeţuI” cărunt, frământându-1 
între degete, se uită Ia mama, se uită Ia mine, privi 
în pământ şi zise, ca pentru sine însuşi :

— Păcat...
Iar după o pauză :
— ...N’ai putea să-I dai Ia liceu?
— Nu, domnule director,... îs femeie sărmană... o 

biată spălătoreasă, văduvă !
■— Păcat...
In drumul spre casă, împărtăşeam durerea mamei. 

Care, plângând în batistă, rostea mereu :
— O fi păcat... Da’ ce pot să fac eu, sărăcan de mine !...
— Lasă, mamiţică, să vezi cum am să găsesc eu singur, 

un stăpân pe gustul meu !...
Şi I-am gpsit... Eu singur... PoatC‘ nu tocmai pe gustul 

meu.
Restul verii aceleia, I-am petrecut, ca de obiceiu. 

Ia Baldovineşti, între unchii mei Anghel şi Dumitru. 
Cu cel di'ntâiu mă preparam de ,,crâşmărit”. Cu cel 
de-al doilea, mă îmbătăm de ultimile pâlpâiri ale unei 
libertăţi, care avea să treacă în domeniul amintirilor 
ce nu se mai pot uita. Hoinăream prin vii, ţinându-mă 
tiptil după moş Dumitru, care trăgea cu puşca în grauri. 
Seara, coceam porumb ,,de lapte” şi ascultam ţârâitul 
greierilor, orăcăitul broaştelor din baltă şi lătratul câi-
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ailor. Noaptea, dormeam pe câmp, înfăşurat în gheba 
unchiului, pe când caii păşteau în preajma noastră, 
iar unchiul, tăcut, „bea” tutun şi căta din când, în 
când la cerul înstelat.

Ziua, pe arşiţă, forfoteam prin crâşma lui moş Angliei, 
răcoroasă ca o hrubă. Stropeam lutul, măturam, spălam 
pahare şi învăţam cum se răsuceşte o canea, când vrei 
să scoţi vin.

— De, mă băiete, îmi zicea unchiul, privindu-mă; 
eu te-aş păstra lângă mine, dar nu prea e fapt înţelep- 
ţesc : când „copchilul” se ştie la neam, îşi ia nasul la 
purtare şi se strică. Numai printre străini te faci om. 
Dar să nu intri slugă la dârloagă! Să cauţi un stăpân 
„ajuns”. Şi să-l slujeşti cu cinste, mă 1 Să nu „pişti” ! 
„Pişcătura” e lucru rău în negustorie; dă omul îndărăt. 
Dacă ţi-e poftă de-un covrig, să te duci drept la stă
pânul tău, să te uiţi în ochii lui, cu sufletul deschis 
şi să-i spui„Domnule Vlad, mi-e poftă de-un covrig !” 
Dacă-ţi dă „un cinci”, cumpără covrigul şi mănâncă-1. 
Dacă nu, rabdă !

Pe o zi tristă de Octomvrie, îndată după plecarea 
mamei la lucru, ieşeam şi eu. Făceam primii mei paşi 
spre muncă, spre luptă, după o copilărie, pe care aş 
putea s’o numesc răsfăţată; şi eram conştient că anii 
sburdălniciei fără de griji au luat sfârşit, că sosise 
momentul de a veni în ajutorul truditei mele mame. 
Gândul de a-i uşura sarcina, de a-mi câştiga singur 
hrana şi îmbrăcămintea, precum şi o mică sumă de 
bani, „pe care să i-o pun în poală”, gândul acesta îl 
nutream de mai bine de un an. Tot timpul când am 
urmat clasa a patra, mă uitam zilnic la „băieţii de 
prăvălie”, cu mâinile degerate şi încinşi cu un şorţ de 
sac, vorbeam adesea cu unii dintre dânşii, le ştiam 
păsurile şi-i consideram superiori mie :

— Ei îşi câştigă pâinea, îmi ziceam; părinţii lor 
trebue să fie mulţumiţi. La anul, am să mă fac şi eu 
la fel.
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Anul acesta dorit venise. Şi, neştiutor de câtă du
rere se ascundea într’un piept de „băiat de prăvălie”, 
încins cu pestelcă băţoasă, călcam mândru pe calea Că
lăraşilor, mândru de „bucuria” pe care aveam să i-o 
fac mamei, spunându-i că „m’am tocmit”.

'■ Nu mergeam la întâmplare. Ştiam precis ce voiam : 
ochisem de mult o prăvălie, care-mi convenea din toate 
punctele de vedere. întâi : era crâşmă grecească. (Moş 
Anghel îmi spusese să intru „la Greci, că sunt oameni 
filotimV’). Al doilea : crâşmarul nu era însurat. (Aveam 
groază de nevestele stăpânilor, care băteau pe băieţi 
şi-i puneau să spele scutecele scârnave ale pruncilor.) 
Şi al treilea : prăvălia era situată în imediata vecină
tate a scumpei mele Dunări !

Făceam şi eu nazuri: voiam ca vaca să fie grasă, lăp
toasă şi de vreme acasă. O întrecusem pe Românca 
din Ardeal, care, trimiţându-şi băiatul la Bucureşti, 
îl sfătuia :

— Să nu te bagi, maică, la „schiţărie”, că umbli cu 
lucruri „otrăghicioase”; nici la cai, că svârl cu „chi- 
cioarele” ; ci să intri acolea, unde se fac „de halea multe 
şi mărunte, şi dulci şi bune de mâncat!”

Mie nu-mi era frică de cai, nici de lucruri otrăvicioase, 
dar n’aş fi intrat cu nici un chip la băcănii, ori la stăm- 
bării, unde băieţii se deşelau cu sutele de kilograme de 
marfă, scoţând dimineaţa, pe trotuar, o jumătate din 
conţinutul prăvăliei şi băgându-1 seara înapoi. Pe lângă 
această trudă, mai erau obligaţi să răcnească toată ziua 
după muşterii şi să-i tragă de mânecă, ceea ce n’aş fi 
făcut, nici subt ameninţarea foamei.

E drept că şi meseria de crâşmar, pe care o alesesem, 
avea o altă trudă, o altă sperietoare : era teribila hrubă, 
adânc săpată în inima pământului, labirint umed şi fără 
aer, unde trebuia să te cobori de sute de ori pe zi, ca 
să scoţi unui beţiv „un pahar cu aburu’ pă el”. "Se 
spunea că adesea, pe la miezul nopţii, stafiile se ascun-
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deau printre butoaiele acestor beciuri. Ele suflau în 
lumânarea băeţelului şi-i săreau în spinare. Mulţi copii 
au fost găsiţi leşinaţi. Auzisesem de toate aceste rele. 
Moş Anghel însă, avusese grija să mă previe :

— Nu sunt stafii ! Lumânarea se stinge din lipsă 
de aer. Caută să întreţii răsuflătorile destupate. Iar 
ca să nu goneşti mereu în hrubă, păstrează ascuns, în 
pivniţa de subt prăvălie, un urcior cu vin; coboară-te 
cu paharul, zăboveşte niţel, ca să creadă muşteriul că 
te-ai dus în hrubă şi trânteşte în pahar un strop de 
sifon, ca să înlocueşti „presiunea” dela canea. Dar să 
ai ochiu : să nu joci un asemenea renghiu, muşteriului 
care „cunoaşte”...

PANAIT ISTEATI
Din Trecut şi viitor.

Vocabula r. 
pulară). — Graur:

Sărăcan: sărac, sărman, biet. (Formă po- 
pasăre de culoare neagră, împestriţată cu 

pete albe sau sure, cu 
ciocul lung şi galben ; 
este şi o varietate neagră. 
(Fig. 4). — Ghebă: haină 
ţărănească de aba, lungă 
până la genunchi.A for
foti : a umbla grăbit, de 
colo până colo. — Hrubă: 
scobitură mare pe subt pă
mânt; pivniţă; subterană.—

4. Grauri. 5. Canea.

Lut: pământul galben cu care sunt lipite pe jos, încăperile 
multor case dela ţară. — Caneă sau cană: cep gros, găurit 
ca o ţeavă, care se pune la un butoiu, ca să se poată scoate 
lichidul, fără să se risipească. (Fig. 5). — Pârloagă: mârţoagă, 
gloabă, cal bătrân şi slab. — Conştient: care-şi dă seama. — 
Păs: grijă, necaz, mâhnire. — pestelcă: şorţ. — Filotim: darnic,
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galanton. — Nazuri: mofturi, pretenţii. — Labirint; vastă clă
dire,' 4in care, odată intrat, nu mai poţi ieşi, rătăcindu-te în 
mulţimea încăperilor ei încurcate. — A preveni: a spune ceva mai 
dinainte, a preîntâmpina. — Renghiu: păcăleală.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. -— 1. Dom
nul Moisescu îşi chinui cioculeţul cărunt, f r ămâ n- 
t ân du-l printre degete. — 2.' Am să găsesc un 
stăpân pe gustul meu. — 3. Mă îmbătăm de ultimile 
pâlpâiri ale libertăţii. — 4. Seara, coceam porumb 
de lapte”. —5. Numai printre străini te f a c i o ni. 
6. Să nu intri slugă la dârloagă. — 7. Să-ţi cauţi un stă
pân ajuns. -8. Să nu pişti. Pişcătura e 
lucru rău în negustorie. —9. Spune-i cu sufletul des
chis. — 10. îşi câştigă pâine a.— 11.' Voiam ca vaca 
să fie grasă, lăptoasă şi de vreme acasă. -- 12. Să nu 
joci un asemenea renghiu, muşteriului care cunoaşte.

întâiul meu urs

Soarele luneca încet după muchea Clăbucetului, pu
nând dungi de aur pe creasta pădurilor de pe vârfuri. 
Din balconul înalt, atârnat deasupra unei râpi, priveam 
cum se înnecau în umbră, colinele, vâlcelele şi toate vă- 
găunele şi găvanurile, care scobesc coasta Clăbucetului, cel 
mai semeţ munte de pe coasta Teleajenului.

Intr’o linişte binefăcătoare, cu ochii adânciţi în taina 
codrului întunecat, aşteptam sosirea, nopţii, care, în 
pustietatea locului, îmi era singura mângâietoare. Din 
liniştea asta, mă trezi deodată o voce cunoscută, ce 
venea de jos, dintre copacii cari-mi străjuiau casa.

— Acolo eşti, domnule? mă întrebă Razaliu, pădu
rarul Statului de pe moşia Runcului.

Abia îi răspunsei şi rnă pomenii cu el în balcon, la spa
tele meu. Venea să-mi aducă o veste, care nu putea să mă 
lase nepăsător. Un_ om din_ Runcu găsise, chiar în ziua
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ceea, hoitul unui bou sfâşiat de un urs. Fiara mân
case din prada ei aproape jumătate, iar pădurarul—ca 
orişicare puşcaş — ştia bine că dihania nu se mulţumise 
numai cu atâta şi că trebuia să vie noaptea, să-şi sfârşească 
cina. Razaliu mă îndemnă, stăruind cu tot focul, să merg 
numaidecât cu el şi să stăm la pândă, până ce se va ivi 
ursul, pe care de atâtea ori îl aşteptasem în zadar, de câiid 
mă aşezasem la poalele Clăbucetului. Nu avea însă ne
voie să stărue atât, căci un astfel de prilej nu era de 
pierdut.

Am părăsit îndată colţişorul meu de linişte şi cât ai 
scăpăra din piatră, am fost gata de plecare.

Cu puşca în spate, cu junghierul la brâu, mergeam, 
urcând, cu suflarea grăbită, potecile întortochiate şi 
înguste de pe marginea râpelor cu funduri adânci, din 
care izvora noaptea, ameninţând să ne împresoare 
repede.

Razaliu, din când în! când, întorcea capul:
— Să mergem mai iute... Să nu ne apuce noaptea, 

înainte de a ne găsi la locul de pândă. Nu-i vorbă, că 
dihania vine mai târziu... Da oricum, să nu ne simtă...

Nu mai umblarăm mult şi, într’un loc, după ce am stră
bătut cu mare greutate o ţihlă deasă, am dat de o po
iană larg deschisă. Fără voie, m’am oprit deodată în
fiorat. In mijlocul poienii, într’o scobitură de şuvoaie, 
hoitul boului sta acolo înţepenit, cu picioarele în sus.

— Să trecem de, cealaltă parte, îmi şopti Razaliu, 
prins de un mare neastâmpăr.

Când am ajuns lângă hoit, ne oprirăm puţin. Tot lo
cul de pe acolo era frământat de copitele boului şi de 
ghiarele ursului. Se vede că fusese o luptă înverşunată, 
între vită şi fiară. Pietrele şi frunzele erau stropite de 
pete negre de sânge închegat.

Ursul mâncase din bou numai partea dinainte: grea- 
bănul şi pieptul. In partea nemâncată, se vedeau muşcă
turi negre şi adânci, care mă făcură să tresar înfiorat,



- 15

gândind la colţii puternici şi ascuţiţi ai fiarei. Din burta 
sfâşiată, se revărsau din belşug borhăile, împrăştiind 
un miros acru, de plantă putredă şi iarbă muiată.

încruntând fruntea, Razaliu începu să măsoare din 
ochi, distanţa din jurul hoitului şi deodată îmi arătă un 
mesteacăn stufos, cam la cincizeci metri depărtare.

— Numai în mesteacănul ăla, e locul cel mai bun 
de pândă.

II întrebai în şoaptă:
— Amândoi ne suim?
— Amândoi... Ceilalţi copaci sunt prea îndepărtaţi.
După câteva minute, stăteam fiecare călări pe câte 

o ramură. Dintr’o măsură de prevedere, eu mă aşezasem 
mai sus de pădurar. Noaptea ne cuprinse de tot. Pădurarul 
suflă: „Păcat că iese luna prea târziu... Mă tem că nu 
facem nimic”.

Avea dreptate.
Arborii din jurul poienii, aproape nici nu se mai vedeau. 

Părea că un zid negru ne înconjura din toate părţile. 
In tot cuprinsul poienii, nu licărea decât o singură 
pată albă: cadavrul boului: „Şi dacă şi această pată 
se va şterge — gândii — atunci în zadar mai pierdem 
noaptea!”

Nu trecu mult şi deodată îl auzii pe tovarăşul meu de 
copac, că începu să sforăe, fără grijă, ca şi când ramura 
pe care sta, era cel mai moale aşternut. Sforăitul ăsta, 
pe neaşteptate, în mijlocul pădurii, mă nelinişti cu totul. 
Las’ că sgomotul putea s’ atragă luarea aminte a ursului, 
dar mi-era teamă, ca nu cumva, somnorosul să-şi piardă 
cumpătul, să cadă tocmai de sus şi să-şi spargă capul. 
L-am ţâştiit de câteva ori, dar nu mă auzea de loc. 
După câtva timp însă, spre norocul meu, sforăitul în
cepu să slăbească încet-încet, prefăcându-se în urmă, 
într’o suflare liniştită. Nepăsarea asta a lui Razaliu, 
mă făcu să cred că omul îşi luase, din cauza întuneri
cului, orice nădejde să mai împuşcăm, în noaptea ceea,
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ursul. La gândul ăsta, mă prinse o mare părere de rău 
că plecasem de acasă, lăsând patul moale, pentru craca 
cea aspră de subt mine. îmi venea să-l strig pe pădurar 
şi să-l rog să lăsăm vânatul pentru altă dată, dar în clipa 
aceea tresării. Nu departe de locul nostru de pândă, 
auzii foşnind frunzele de jos, ca subt călcătura unei 
fiinţe. Cu svâcnjturi repezi în tâmplă, îmi holbai ochii să 
văd dacă vânatul aşteptat trecea pe acolo. Dar în în- 
tunerec, ce puteam să văd ? Chiar din pata albă, nu mai 
rămăsese decât o uşoară licărire. Deodată, dispăru şi 
licărirea ăsta. Am înţeles îndată că ursul se suise pe pradă, 
întunecând-o cu blana lui neagră. Am întins puşca, 
însă n’am putut aprinde, căci acum, nu mai aveam nici o 
ţintă. Dar când am auzit cum trosneau oasele sfărâmate 
de colţii puternici ai fiarei, am îndreptat ţeava omorî- 
toare spre locul , de unde venea ronţăiala. Simţeam că 
inima-mi pluteşte într’un val de sânge. Pocnetul puştii 
răsună ca tunul, în văile adormite de-a-lungul Teleaje- 
nului. Cum s’a stins ecoul, am ascultat, abia ţinându-mi 
răsuflarea.

Nu auzii nici un zgomot. După câteva clipe, tovarăşul 
meu şopti înfricoşat parcă ;

— L-ai ucis?
— Nu ştiu... Am dat la noroc.
Câtva timp, am stat amândoi neclintiţi în locul 

nostru, fără să schimbăm o vorbă. Mai târziu, îndrăznii 
să deschid gura:

— Hai! Ne dăm jos?
— Să ne dăm jos!... Dacă fiara e numai rănită, şi 

sare la noi pe întunerec?...
— Atunci ce facem?... Am amorţit, am amorţit, nu 

mai pot răbda.
— Să mai aşteptăm puţin... Ba taci!... Stai... că am 

găsit lumină...
Şi îndată, îl văzui aprinzând un felinar de mână.
Cu mare băgare de seamă, ne-am dat jos din copac.
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După fiecare pas, ne opream, ascultând cu grijă dacă 
nu mişcă ceva lângă noi. Felinarul arunca înainte o făşie 
palidă de lumină, pe când pe margini, întunerecul ne 
înghiţea. La ivirea unei tufe, tresăream, ca şi când am fi 
văzut ursul ridicat în două picioare.

Cu mâna pe trăgaciul puştii, cu suflarea oprită, înain
tam încet spre locul de primejdie. Deodată, lumina fe
linarului căzu pe crupa albă a boului. In clipa ceea, îl 
auzii pe Razaliu râzând : .

— Aoleu, boierule!... Ai ucis câinele lui Gheorghe 
Roşu din Izvoarele !

. Şi într’adevăr, răsturnat pe prada ursului, zăcea în
tins, fără mişcare, un cogeamite câine ciobănesc, cât un 
viţel de mare.

AL. CAZABAN 
Din Păcatul Sfinţiei Sale.

Vocabular. — Găvan: scobitură in pământ, adâncitură de 
forma găvanului. (Fig. 14). — Junghier: pumnal; armă în 
forma unui cuţit cu două tăişuri. — Ţihlă sau sihlă: pădure 
deasă, de copaci tineri. — Greabăn: partea ridicată din şira 
spinării calului, boului, vacii ,etc., care se vede ca o cocoaşă 
mică, în dreptul picioarelor de dinainte. — Borhăie: stomacul şi 
intestinele, la oameni şi la vite. — Mesteacăn; arbore de pădure 
din regiunea muntoasă, cu coajă albă. (Fig. 41). — Cumpăt: 
echilibru. — Crupă: şoldurile calului, dela şale până la rădăcina 
cozii.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Soa
rele luneca încet după muchea Clăbucetului, punând 
dungi de aur, pe creasta pădurilor. — 2. Colinele, 
vârfurile... se în ne c au în umbră.—3. Cu ochii 
adânciţi în taina codrului întunecat.—4. Copacii 
cari-mi strejuiau casa. — 5. Stărui cu tot f o cu l.—
6. Cât ai scăpăra din piatră, am fost gata de plecare.—
7. Urcam potecile înguste de pe marginea râpelor, din 
care izvora noaptea, ameninţând să ne împre
soare repede. — 8. Locul era frământat de copitele

G. Nedioglu. — Manual de limba română cl I-a ed, V-a—5. 2
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boului §i de ghiarele ursului. — 9. I§i luase n ăde j - 
dea să mai împuşcăm ursul. — 10. Simţeam că inima-mi 
pluteşte într’un val de sânge. —11. Pocnetul puştii ră
sună ca tunul, tn văile adormite. —12. Cum s'a 
stins eco ul, am ascultat, abia ţinându-mi răsuflarea.
13. Felinarul arunca înainte o fâşie palidă de lumină.
14. Pe margini, întunerecul ne î ng h iţea.

IN MIEZUL VERII

O fâşie nesfârşită 
Dintr’o pânză, pare calea. 
Printre holde rătăcită. 
Toată culmea-i adormită, 

Toată valea.

Liniştea-i deplin stăpână. 
Peste câmpii arşi de soare; 
Lunca-i goală; la fântână 
E pustiu; şi nu se ’ngână 

Nici o boare.

Numai zumzetul de-albine. 
Fără ’ncepere şi-adaos. 
Curge ’ntr’una; parcă vine 
Din adâncul firii pline 

De repaos.

Şi cât vezi în depărtare. 
Viu nimic nu se iveşte... 
Iată însă colo ’n zare. 
Mişcător, un punct răsare 

Şi tot creşte.
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Poţi acum să-l vezi mai bine. 
E-o femeie, o sărmană!
Strâns la piept, în scutec ţine 
Un copil; şi ’n sârg ea vine. 

Vine ’n goană.

De călduri dogoritoare.
Foc aprins îi arde chipul;
Un cuptor e roşul soare 
Şi cărbune subt picioare,

E nisipul.

Gând ajunge la fântână.
Jos pe-o pajişte săracă, 
Pune-odorul ei. Din mână, 
Saltă cumpăna bătrână 

Şi se pleacă.

Scârţâind din nou, ea creşte. 
Mama toarnă cu tot zorul 
Apa ’n pumni şi se grăbeşte 
La copil şi-i răcoreşte 

Obrăjorul.

Bea apoi şi ea în fugă,
Merge iarăşi după asta.
La copil şi-i dă să sugă; 
Frânt’ aşa, pe-o buturugă, 

Stă nevasta.

Şi e linişte pe dealuri 
Ca ’ntr’o mănăstire arsă : 
Dorm şi-arinii de pe maluri 
Şi căldura, valuri-valuri 

Se revarsă. 5. Anin
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Nici un nor văzduhul n’are, 
Foc subt el să mai ascunză; 
Nici o pasăre n’apare,
Nu se mişcă ’n larga zare 

Nici o frunză.

7. Anine.
(Fructele aninului)

GH. COŞBUC
Din Fire de tort.

Vocabular. — Holdă: lan, câmp cu un singur fel de se
mănături. — Luncă: câmpie joasă şi îngustă, acoperită cu fâneţe 
ori crânguri, de-a-lungul unui râu. — A îngâna: a imita în 
glumă sau în batjocoră, mişcările, glasul sau vorbele cuiva; 
a se simţi. — Fire: natură. — In sârg: în grabă. — Pajişte: loc 
acoperit de iarbă. — Anin sau arin: arbore cu frunzele ovale, 
care creşte de obiceiu pe malul apelor. (Fig. 6—7)

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Calea 
pare o fâşie nesfârşită dintr’o pânză, rătăcită 
printre holde. — 2. Toată culmea-i adormită. — 3. 
Liniştea-i deplin stăpână peste câmpii ar ş i de soare. 
4. Nu se ’ ngână nici o boare. — 5. Numai zumzetul 
de albine curge ’ntr’una. — 6. Iată însă colo, răsare 
un punct. — 7. De călduri dogoritoare, foc aprins 
ti arde chipul. — 8. Un cuptor e roşul soare şi 
cărbune e nisipul. — 9. O pafişte săracă. — 10. 
Saltă cumpăna bătrână. —11. Ea stă frântă, 
pe-o buturugă. —12. Şi e linişte pe dealuri, ca ’ntr'o 
mănăstire ars ă. — 13. Dorm si arini i.

COMPUNEREA I 
PUŢUL CU CUMPĂNĂ 

PLANUL

Introducerea. — Ce este un puţ? Ce formă are această 
groapă? La ce serveşte fântâna?

Tratarea. — De ce se chiamă „puţ cu cumpănă”, fân
tâna din ilustraţia noastră ? Ce este cumpăna ?
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Puţul cu cumpănă.
Vocabular. 1. Cumpăna. — 2.] Buturuga ori greutatea. — 3 
Furca. — 4. Cuiul — 5. Prăjina. — 6. Toarta. — 7. Găleata sau 
ciutura. — 8. Stoborul ori ghizdul fântânii. — 9. Jgheabul.
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Pe ce se sprijineşte această pârghie? Prin ce este 
fixată ea în furca stâlpului? Ce observaţi în par
tea de jos a pârghiei? Dar la capătul de sus al 
cumpenei? Câte prăjini susţin găleata? De care 
parte a ciuturii se leagă capătul de jos al prăjinii? 
Cum se numeşte parapetul care înconjoară margi
nea puţului? Ce vedeţi în stânga stoborului? Din 
ce este făcut jgheabul? La ce serveşte jumătatea 
aceasta de trunchiu scobit?

încheierea. — Ştiţi cum funcţionează puţul cu cum
pănă?

DUMNEZEU

Intr’o ţară îndepărtată, a fost odată un împărat, care 
cu cât îmbătrânea, cu atât simţea mai mare mâhnire în 
suflet.

— In vieaţa mea, zicea dânsul, am gustat şi am 
văzut tot ce este îngăduit omului să guste şi să vază. 
Ceva însă în toată vieaţa mea n’am văzut: pe Dumnezeu. 
Trebue să-l văd 1

Şi dădu poruncă mare boierilor, sfetnicilor şi preo
ţilor săi:

— Dacă nu-mi veţi arăta pe Dumnezeu, o să vă pun 
pe toţi la închisoare şi am să vă pedepsesc straşnic I

Şi le dădu un soroc de trei zile.
In curtea împărătească, se stinse veselia. Curtenii 

umblau de ici-colo, cu capetele plecate, aşteptându-şi 
groaznicul sfârşit. In ziua sorocului hotărît, toţi boierii, 
sfetnicii şi preoţii fură chemaţi înaintea împăratului. 
Şi boierii, sfetnicii şi preoţii păstrau tăcere mare, iar 
împăratul tocmai se pregătea să rostească osânda în
fricoşătoare. In clipa aceea însă, un copil de păstor păşi 
în faţa împăratului şi-i zise:

— Dă-mi voie. Măria Ta, să-ţi împlinesc eu dorinţa!
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— Bine, răspunse împăratul. Dar bagă de seamă 
că ţi-e capul în joc !

Şi copilul de păstor luă de mână pe împărat, îl duse 
într’o piaţă, îi arătă soarele strălucitor şi-i grăi:

— Priveşte în sus !
împăratul vru să ridice capul, ca să arunce o privire 

spre soare, dar razele orbitoare îi pricinuiră durere în 
ochi şi-l siliră să plece capul şi să închidă ochii.

— Ce-ţi trăsneşte prin minte, băiete, zise dânsul 
către păstor, nu cumva vrei să orbesc?

Atunci copilul de păstor zise :
— Vezi — stăpâne ? Şi doar soarele e numai o mică rază 

a mărirei lui Dumnezeu, un colţişor neînsemnat al împă
răţiei lui Dumnezeu ! Cum ceri tu atunci să vezi pe însuşi 
Dumnezeu, cu ochii tăi slăbiţi şi înlăcrimaţi? Mai bine 
caută să vezi pe Dumnezeu, cu ochii sufletului tău 1

Aceasta plăcu împăratului, care grăi astfel către copilul 
de păstor:

— Văd că ai minte luminată şi un suflet înălţat. Mai 
răspunde deci la următoarea întrebare : „Ce a fost înainte 
de â fi Dumnezeu?”

Păstorul stătu pe gânduri o clipă şi apoi vorbi:
— Stăpâne, nu te supăra, dar te rog să nunieri!
Împăratul începu să numere :
— Una, două, trei...
— Nu, nu, îl întrerupse păstorul, nu numeri bine. 

începe înainte de unul.
— Cum asta? Nu ştii că înainte de unu nu este nimic?
— înţeleaptă vorbă ai rostit, stăpâne; nici înaintea 

lui Dumnezeu n’a fost nimic !
Aceasta plăcu şi mai mult împăratului, care grăi 

astfel către păstor:
— Am să-ţi fac un dar împărătesc, dacă o să-mi mai 

răspunzi la o întrebare : „Ce face Dumnezeu?”
Iar păstorul răspunse :
— Bine, p să răspund şi la întrebarea aceasta, dar împli- 

neşte-mi întâi o rugăciune. Schiihbă cu mine hainele tale !
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Şi împăratul îşi scoase hainele împărăteşti şi le dădu 
păstorului. Şi păstorul se urcă pe tron, luă sceptrul în 
mână şi arătând spre împăratul îmbrăcat ca păstor, 
care stătea la picioarele tronului, glăsui astfel:

— Iată ce face Dumnezeu: pe unii îi ridică pe tron, 
iar pe alţii îi alungă !

Şi se îmbrăcă iarăşi în hainele lui de păstor.
împăratul rămase multă vreme pe gânduri, apoi zise 

înseninat:
— Da, acuma văd pe Dumnezeu.

LlVItJ REBEEANU
Din Nuvele.

Vocabular. — Soroc: termen. — Sceptru: toiag împo
dobit, cu care comandau odinioară craii şi împăraţii şi care a 
ajuns mai târziu, semnul sau simbolul puterii suverane.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. La 
curtea împărătească, se stinse veselia. — 2. Ţi-e 
capul în joc. — 3. Caută pe Dumnezeu cu ochii 
sufletului.

PLUGURILE

Noroc bun I... Pe câmpul neted, ies Românii cu-a lor
pluguri !

Boi plăvani în câte şase trag, se opintesc în juguri; 
Braţul gol apasă ’n coarne, fierul taie brazde lungi.
Ce se ’nşiră ’n bătătură, cu lucioase, negre dungi.

Treptat, câmpul se umbreşte subt a brazdelor desime; 
El răsună ’n mare sgomot de voioasa argăţime.
Iar pe lanul ce în soare se svântează fumegând. 
Cocostârcii-cu largi păsuri, calcă rar şi meditând.
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Acum soarele-i 1’ amiază; la pământ omul se ’ntinde. 
Cârd de fete şi neveste dela sat aduc merinde;
Plugul zace ’n lan pe coaste, iar un mândru flăcăuaş 
Mână boii la izvoare şi îi paşte la imaş.

Sfântă muncă dela ţară, izvor sacru de rodire,
Tu legi omul cu pământul, într’o dulce înfrăţire !...
Dar lumina amurgeşte şi plugarii către sat,
Hăulind pe lângă juguri, se întorc dela arat.

V, ALECSANDBI 
Din Pasteluri.

Vocabular. — Plăvan: bălan, alb-cenuşiu.—Coarnele plu
gului: cele două mânere ale plugului, pe care ţăranii le apasă 
in timpul aratului, pentru ca fierul lat sau brăzdarUl să pătrundă 
adânc în pământ. — Brazdă: făşia de pământ, pe care o răstoarnă 
plugul. — Bătătură: loc bătătorit de călcătura oamenilor şi a 
vitelor; câmp nearat. — Argăţiitie: totalitatea argaţilor, a slugilor 
ori a muncitorilor tocmiţi pentru muncă, la o gospodărie sau 
moşie. — Imaş: păşune. — A hăuli: a chiui, a cânta.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Coco
stârcii calcă TOT şi meditând. — 2. Plugul zace ’n 
lan, pe coaste. — 3. Sfânta muncă dela ţară, izvor 
sacru de rodire, tu legi omul cu pământul într’o dulce 
înfrăţire.

URSUL PĂCĂLIT DE VULPE

Era odată o vulpe, vicleană ca toate vulpile. Ea 
umblase o noapte ’ntreagă după hrană şi' nu găsise ni
căieri. Făcându-se ziuă albă, vulpea iese la marginea 
drumului şi se culcă subt of tufă, gândindu-se ce să mai 
facă, să poată găsi ceva de mâncare.

Şezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, 
îi vine miros de peşte. Atunci ea ridică puţin capul şi 
uitându-se la vale, în lungul drumului, zăreşte venind 
un car tras de doi boi.
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— Bun! gândi vulpea. Iaca hrana ce-o aştep
tam eu.

Şi îndată iese de subt tufă şi se lungeşte în mij
locul drumului, ca şi cum ar fi fost moartă.

Carul apropiindu-se de vulpe, ţăranul care mâna boii, 
o vede şi crezând că-i moartă cu adevărat, strigă la 
boi: „Aho ! aho I” Boii se şi opresc. Ţăranul vine spre 
vulpe, se uită la ea de aproape şi văzând-o că nici nu 
suflă, zice : „Bre ! Da cum naiba a murit vulpea asta 
aici?! Tiii!.. Ce frumoasă caţaveică am să fac nevestei 
mele din blana ăstui vu^iuj” Zicând aşa, apucă vulpea 
de după cap şi târînd-o până la car, se opinteşte şi-o 
aruncă deasupra peştelui. Apoi strigă la boi: „Hăis! 
Joian 1 Cea ! Bourean 1” Boii pornesc.

Ţăranul mergea pe lângă boi şi-i tot îndemna să 
meargă mai iute, ca s’ ajungă degrabă acasă şi să ia 
pielea vulpii.

Insă, cum au pornit boii, vulpea a şi început cu pi
cioarele a împinge peştele din car jos. Ţăranul mâna, 
carul scârţâia şi peştele din car cădea.

După ce hoaţa de vulpe a aruncat o mulţime de peşte 
pe drum, biniii...şor sare şi ea din car şi cu mare 
grabă, începe a strânge peştele de pe drum. După ce 
l-a strâns grămadă, il ia, îl duce la vizuina sa şi începe 
a mânca, că taaa....re-i mai era foame.

Tocmai când începuse a mânca, iacă vine la dânsa 
ursul.

— Bună masă, cumătră 1 Tiii I Da ce mai de peşte 
ai I Dă-mi şi mie, că taaa....re mi-i poftă!

— Ia mai pune-ţi pofta ’n cui, cumetre, că doar nu 
pentru gustul altuia m’am muncit eu. Dacă ţi-i aşa de 
poftă, du-te şi-ţi moaie coada ’n baltă ca mine şi-i avea 
peşte să mănânci.

— Invaţă-mă, te rog, cumătră, că eu nu ştiu cum se' 
prinde peştele.

Atunci vulpea rânji dinţii şi zise ;
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— Alei, cumetre, da nu ştii că nevoia te duce pe 
unde nu ţi-i voia şi te învaţă ce nici gândeşti ? Ascultă, 
cumetre ! Vrei să mănânci peşte ? Du-te desară la ^ăl_- 
toaca cea din marginea pădurii, vâră-ţi coada ’n apă 
şi stăi pe loc, fără să te mişti până despre ziuă; atunci 
smunceşte vârtos spre mal şi ai să scoţi o mulţime de 
peşte, poate îndoit şi ’ntreit decât am scos eu.

Ursul ne-mai-zicând nici o vorbă, aleargă ’n fuga mare, 
la băltoaca din marginea pădurii şi-şi vâră ’n apă toată 
coada!...

In acea noapte, începuse a bate un vânt rece, de 
îngheţa limba ’n gură şi chiar cenuşa de subt foc. în
gheaţă sdravăn şi apa din băltoacă şi prinde coada 
ursului, ca într’un cleşte. Dela o vreme, ursul ne-mai- 
putând de durerea cozii şi de frig, smunceşte odată 
din toată puterea. Şi sărmanul urs, în loc să scoată 
peşte, rămâne făr’ de coadă.

începe el acum a mormăi cumplit şi-a sări în sus de 
durere. Şi ’nciudat pe vulpe, că l-a amăgit, se duce s’o 
ucidă în bătaie. Dar şireata de vulpe ştie cum să se 
ferească de mânia ursului. Ea ieşise din yizuină şi se 
vârîse în scorbura unui copac din apropiere; şi când 
văzu pe urs că vine făr’ de coadă, începu a striga :

— Hei, cumetre ! Dar ţi-au mâncat peştii coada, ori 
ai fost prea lacom şi-ai vrut să nu mai rămâe peşti în 
baltă ?

Ursul, auzind că încă-1 mai ia şi în râs, se înciudează 
şi mai tare şi se repede iute spre copac; dar gura scor
burii fiind strâmtă, ursul nu putea să ’ncapă înăuntru! 
Atunci el caută o creangă cu cârlig şi începe a cotrobăi 
prin scorbură, ca să scoată vulpea afară şi să-i dea 
de cheltuială... Dar când apuca ursul de piciorul 
vulpii, ea striga : „Trage, nătărăule ! mie nu-mi pasă, 
că tragi de copac...”. Iar când anina cârligul de 
copac, ea striga: „Valeu, cumetre, nu trage, că-mi 
rupi piciorul!”.



Planşa II.

î N‘ r

LUPUL PĂCĂLIT.
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In zadar s’a necăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că 
tot n’a putut scoate vulpea din scorbura copacului.

Şi iaca aşa a rămas ursul păcălit de vulpe!
ION CREANGĂ
Din Poveşti.

Vocabular. — Caţaveică: haină lungă şi îmblănită, pe 
care o poartă femeile dela ţară. (Fig. 8.)— A cotrobăi: a sco
toci, a căuta.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă proce
deul.— 1. Făcându-se ziuă albă... (Lu- 
minându-se bine de ziuă). — 2. După ce a 
aruncat o mulţime de peşte, binişor sare 
şi ea din car .— 3. Tar e-i era foame. —
4. Nevoia te duce pe unde nu ţi-i voia şi 
te ’nvaţă ce nici gândeşti. — 5. Smunceşte 
vârtos spre mal. — 6. Bătea un vânt 
rece, de îngheţa limb a în g ur ă şi chiar
şi cenuşa de subt f o c. —7. Îngheaţă „ ^ x 
y j y - • • j j tici 8- Caţaveicaapa sdravan şi prinde coada ursu™^ (Şcurteică)
ca întfun cleşte. — 8. începe a cotroSîŞ*^^ 
prin scorbură, ca să scoată vulpea şi soi? chel
tuială. — 9. In zadar s’a necăjit ursuiPcf^^y ur g eau 
sudorile. t aa J'

COMPUNEREA II
LUPULPACALIT

PREGĂTIREA
Notiţă explicativă. — După alte povestiri, nu ursul, 

ci lupul a fost cel păcălit de vulpe. Păţania lupului, care 
şi-a pierdut coada la pescuit, ne este ilustrată în tabloul 
de alături.

PLANUL

Introducerea. — Ce privelişte înfăţişează acest tablou ?
Tratarea. — Unde stă lupul? Ce durere-1 face să urle 

atât de amarnic? De ce i-a ’ngheţat coada? Cine 
l-a pus la cale să şi-o ţie ’n apă? Ce-şi închipuia
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lupul, în prostia lui, că va dobândi astfel? Vedeţi 
undeva şi pe vulpe? De ce sare ea în două labe? 
Ce anume o face să fie aşa de ’ncântată?

Unde se petrece întâmplarea pe care ne-o re
prezintă tabloid? Ce vedeţi pe malul lacului? 
Cum sunt copacii pădurii? Ce anume ne mai 
arată că-i iarnă şi ger?

încheierea. — Ce însuşire a vulpii ne ilustrează acest 
tablou? Cum ne apare lupul, faţă de şiretenia răutăcioasă 
a vulpii?

DOI CĂLĂRAŞI

După ce căutată zadarnic vreo sanie, care să-i ducă 
până ’n Sălcuţa ori să-i lase mai aproape de ea, cei doi 
camarazi porniră pe jos.

Erau doi călăraşi, doi flăcăi bine legaţi.
Când se aepăjjtară ca de-o svârlitură de băţ dela ba

rieră, uni4 şiţ- se opri deodată şi se uită înapoi.
— Ia te giţă>v>măi vericule : nu se mai zăreşte nimic.
— Celălalt se opri şi se uită şi el în spre oraş.
Apoi zise:
— Straşnic vifor I
— Hehei 1 făcu tovarăşul lui şi porni, cu capu’ ’n 

piept, cu umărul drept adus puţin înainte.
Mergeau greu, deşi aveau crivăţu’ ’n spate.
Pe alocuri, intrau în zăpadă până ’n genunchi şi se 

împiedecau în poalele mantalelor.
Dar ce urgie n’ar fi înfruntat ei, pentru a petrece săr

bătorile Crăciunului, în Sălcuţa lor, pe care n’o mai vă
zuse de doi ani de zile?

— Măi vere Ioane, zise după câtva timp Dinu Palten, 
de-om ajunge mai de vreme ’n sat, să mergem cu colindul 
pe la fetele noastre.
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— Să ne vedem noi în sat! răspunse Ion Pelin, iu
ţind pasul.

— Ajungem noi cu ajutorul lui Dumnezeu I Da mergi?
— Mă mai întrebi?
Şi iar conteniră cu vorba. Spulberată de crivăţ, învâr

te] induse în suluri uşoare ce lunecau ca o pulbere fu
murie pe întinderea învălmată, zăpada ţesea prin văzduh 
o mreajă mişcătoare, ce obosea vederile. Părea că între 
pământ şi cer se ridicase un perete năprasnic, care se 
surpa acum în pulbere albă.

Călăraşii sileau la drum, subt biciul de foc al visco
lului. Troienele mai mici le treceau în două-trei sărituri 
voiniceşti, iar pe unde-spulberase vântul zăpada, unul 
din ei comânda „marş-marş” şi cizmele lor răpăiau 
în cadenţă, pe pământul îngheţat. Frunţile lor erau tot 
o sudoare. Viscolul se înteţea din ce în ce şi nu te lăsa 
să vezi nici până la zece paşi. Pe alocuri, nu se mai cu
noşteau nici şanţurile şoselii. Crivăţul vuia, sârmele te
legrafului şuierau, taracii scârţâiau, pârâiau, trosneau, iar 
zăpada izbea, ca o presărătură niăruntă, în feţele flăcăilor. 
Ei râdeau ca nişte copii, închideau ochii o clipă-două, 
apoi se uitau unul la altul, svârlindu-şi câte o 
glumă:

— S’a ’nfuriat moş Crivăţ, vere I
Şi înflăcăraţi de curajul tinereţii, cei doi călăraşi se 

năpusteau atunci şi mai ageri la drum, cu pumnii strânşi, 
cu capetele ’n piept, ca în spre un rădan vrăjmaş, ce tre
buia luat cu năvală...

... Şi deodată, le răsări în marginea şoselei, cârciuma 
de la răspântia de unde pornea drumul lor în spre Săl- 
cuţa. Cum erau flămânzi şi rupţi de osteneală, cei doi 
călăraşi intrară înăuntru.

Cârciumarul îi măsură din ochi şi nu zise nimic, câteva 
minute. La „bună vremea” flăcăilor, le răspunse cu o 
moţăitură uşoară din cap. „Ce fel de oameni să fie ăştia,
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cari-mi calcă pragul pe o astfel de iarnă?” se ’iitrebă 
el. Şi numai după câtva timp, se apropie de ei:

— Da ’ncotro, flăcăi?
— Pân’ la Sălcuţa, neică Vasile.
I-au zis „neică Vasile”. Aşadar flăcăii îl cunoşteau.
— De-acolo sunteţi?
— De-acolo.
— Ai cui?
— Eu sunt al lui Marin Pelin.
— Şi eu al lui loniţă Palten.
— Aşaa? făcu mirat, cârciumarul.
Apoi dându-se mai aproape de fiecare şi uitându-se 

mai cu băgare de seamă la ei,' îi recunoscu :
— Ei, bată-vă norocul să vă bată 1 Ce mai faci, Dinule ? 

Dar tu. Ioane?... Bre, bre, bre I Să nu vă mai cunosc I
— Tot noi suntem, neică Vasile. Da’ dă-ne ceva, să 

ne prindem inima, că nu mai putem.
— Vă dau, neică, vă dau.
Şi în câteva minute, le aduse pâine de casă, nuci şi vin.
— Mâncare ca ’n Ajunul Crăciunului, băieţi I
— Lasă, neică Vasile, că e minunată.
— Da bine, măi flăcăi, cum v’aţi încumetat voi să 

porniţi la drum, pe o astfel de iarnă?
— Degeaba'suntem noi călăraşi?
— Călăraşi-necălăraşi, eu v’ aş spune să rămâneţi aici 

la noapte şi mâine, când s’o lumina de ziuă, s’o luaţi spre 
Sălcuţa.

— Vrem să mergem cu colindul, neică Vasile.
— Ce colind, măi oameni buni ? I Uite că se înserează 

ia 1 şi până la Sălcuţa .mai aveţi de furcă.
Dar flăcăii nici nu voiau să auză. După ce mâncară, 

plătiră şi strângând voiniceşte mâna cârciumarului, se 
îndreptară spre Sălcuţa.

Crivăţul le venea acum în stânga şi viscolul era şi mai 
groaznic. Se ’nnoptase de tot şi vuietul vântului trecea
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acum peste văzduhul întunecat. Cei doi călăraşi înnotau 
din greu, prin troienele mari de zăpadă şi nu-şi mai vorbeau 
nimic. Aburul răsuflării li se făcuse sloiu de ghiaţă pe 
mustăţi şi sprincene. Şi drumul era mai greu de ţinut, 
pentrucă n’avea pe de margini nici stâlpi de telegraf, 
nici copaci. Orbiţi de viscol, cei doi flăcăi se opreau uneori 

' în loc şi se întorceau cu spatele către crivăţ, spre a 
se mai freca la ochi. Dar spulberătura de zăpadă îi izbea, 
ori cum s’ar fi întors şi-i silea să pornească iar la drum, 
gâfâind ca nişte biete dobitoace de povară.

Intr’ un rând, cel ce mergea în stânga zise:
— Ţine mai la dreapta, că pierdem drumul.
Şi cel ce mergea în dreapta ascultă îndată şi cârmi. 

Picioarele li se tăiaseră dela genunchi şi începură a le 
tremura...

După socoteala lor, ei trebuiau să fie aproape de 
Sălcuţa şi fără să-şi mai spue nimic, sileau să ajungă. 
Le era frig la picioare şi la mâini. Numai la subţiori 
simţeau o căldură mare. Când şi când se opreau, spre 
a-şi mai bate mâinile. întinderea de zăpadă înşela ve
derile. Viscolul părea şi mai grozav...

Deodată, unul din ei zise:
— Stai, vere, c’ am pierdut drumul.
Călăraşii se opriră şi căutară să-şi dea seama încotro 

mergeau. Dar după ce să se ia, spre a şti? Pe cer nu 
se vedea nici o stea, pe pământ orice margine de drum, 
orice buruiană mai înaltă erau îngropate în troiene, iar 
vederile, sărmanele lor vederi obosite, erau amăgite de 
lumina slabă a zăpezii, biciuită de crivăţul neînduplecat.

— Ştii ce, vere Dinule? Hai să mergem înaiftte că 
trebue să ajungem noi undeva.

— Haide 1
Dar n’apucară să facă nici douăzeci de paşi şi se 

opriră amândoi deodată, ca la o comandă şi se lipiră 
unul de altul.

— Ai auzit? întrebă unul pe şoptite.
Q. Nedioglii. - Manual de limba română cl. I-a-ed. V*a—5 8
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— Lupchii 1 răspunse celălalt şi mai încet.
— Ce-i de făcut?
— Să punem mâna pe săbii şi să nu ne dăm.
In acelaşi timp, văzduhul se cutremură de urletele 

fiarelor şi ochii lor ţosforescenţi licăriră în noapte, ca 
nişte lumânări.

—•-Ne-au mirosit! zise Pelin şi puse mâna pe mâ
nerul săbiei.

Celălalt zise:
— Doamne ajută-ne şi nouă, păcătoşilor.
Apoi comandă:
— Sabia...’far’ I
Şi în acest timp, lupii veniseră chiar lângă ei. Cei doi 

flăcăi se aşezară spate la spate şi-şi luară poziţiunea 
cerută pentru lupta cu sabia. Fiarele se ţinură o clipă 
mai departe, clănţănind din dinţi. Apoi una din ele se 
svârli drept spre pieptul lui Pelin. .

Ah! Era atât de sprintenă la sărit !
Pelin îi repezi sabia în piept şi lupul căzu ca fulgerat. 

In acest timp, Palten îşi comanda „tăiere la dreapta” şi 
sabia lui căzu cu un sgomot ciudat, drept în capul lupu
lui ce se aruncase spre el.

Izbiseră cu atâta sete şi nemeriseră atât de bine, încât 
din două lovituri, două fiare erau ucise pe loc. Ceilalţi 
lupi se înghesuiau, mârâiau, se aruncau asupra fiarelor 
ucise, dădeau ocol călăraşilor şi întărâtaţi de mirosul de 
sânge, se svârleau din ce în ce mai des asupra flăcăilor. 
Dar aceştia manevrau cu o iuţeală şi cu o putere uimi
toare. Săbiile lor vâjiiau prin văzduh, cădeau, trăsneau 
ca două fulgere. Şi în lupta aceasta înverşunată, ei se 
încurajau să nu se lase:

— Dă vârtos, vere!
— Las’ pe mine, vericule.
Mârâind, clănţănindu-şi colţii, fiarele cădeau fulge

rate, muşcându-şi rănile de durere, sbătându-se în chi
nurile morţii.
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— Aşa, aşa ! Trăsneşte, fra’ meu !
— Nu te da. Ionică I
Şi viscolul îi orbea. Noaptea părea că nu se va mai 

sfârşi niciodată. Crivăţul urla prin văzduh şi în vuietul 
lui, se amestecau din când în când, urletele haitelor de 
lupi, ce cutreierau câmpiile pustii...

— Am scăpat!
Amândoi ziseră în acelaşi timp cuvintele acestea şi 

oftară din greu. Apoi se priviră îndelung, sprijiniţi în 
mânerele săbiilor, fără să mai poată spune vreun cuvânt.

Deasupra lor tremurau stelele luminoase ale cerului 
înseninat şi secera lunii se înălţa ca o felie de aur.
. Lângă ei, zăceau lupii ucişi, muşuroaie de leşuri ce în
sângeraseră zăpada proaspătă : şapte lupi.

Cei doi flăcăi se priveau mereu, dar nu se mai vedeau 
de bucurie. Păreau doi Feţi-Frumoşi din basme...

... Un dangăt prelung de clopot de biserică tremură 
lămurit prin văzduh. Călăraşii tresăriră şi întoarseră 
capetele. La o fugă bună de cal, un sat înnegrea pe 
întinderea de zăpadă, ce părea albăstrie în bătaia lunii.

— Uite Sălcuţa noastră I
ŞiTără să ştie cum, ca împinşi de-o mână nevăzută, 

cei doi călăraşi se cuprinseră în braţe voiniceşte şi se 
învârţiră ca într’o luptă, pe când pe obrajii lor amorţiţi 
de ger, două şiroaie de lacrămi alunecau încet, calde, 
binefăcătoare...

C. SANDU-ALBEA 
Din Pe drumul Bărăganului.

Vocabular. — Urgie: mânie dumnezeească. — A în- 
-vârtejî: a învârti; a mişca iute, într'un vârtej. — Invălurat: 
cu fîdicături în formă de valuri. — Năprasnic: grozav, spăi- 
mântător, cumplit. — Cadenţă: ritm; împărţirea timpului în 
scurte intervale, prin succesiunea regulată a mişcărilor, a sune
telor etc. — Tarac: par gros sau stâlp bătut în pământ. — 
Presărătură: ceea ce se presară, adică se pune împrăştiat ca
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bunăoară sarea, piperul, făina etc. — A se năpusti: a se arunca, 
a da năvală. — Rădan: fort, o întăritură militară cu colţuri 
în afară. (Fig. 9). — A se încumenta: a îndrăzni. — Dobitoc 
de povară: vită care se înhamă la carele încărcate cu sarcini 
grele. — Fosforescent: care pare luminos la întunerec. — 
Hăită: ceată de lupi, câini etc.

9. Rădan.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Erau 
doi flăcăi bine legaţi. — 2. Ca la o s v â r l i tu r ă 
de băţ deia barieră.—3. Porni cu capa’ ’n piept, 
cu umărul drept adus puţin înainte. — 4. Invârtefin
duse în suluri uşoare, zăpada ţes e a prin văzduh, 
o mreajă mişcătoare. — 5. Sileau la drum, 
subt biciul de foc al viscolului. — 6. Zăpada 
izbea ca o preş ărăt ură măruntă. — 7. îşi s v â r- 
le au câte o glumă. — 8. Rupţi de osteneală. — 9. 
Cârciumarul îi măsură din ochi. — 10. Dă-neceva, 
să ne prindem inima. —11. Pân’ la Sălcuţa, 
mai aveţi de furcă. — 12. Călăraşii î n n o t a u 
prin troiene. —13. Drumul era greu de ţinut. — 
14. Orbiţi de viscol. —15. Picioarele li se tăia
se r ă dela genunchi. — 16. întinderea de zăpadă î n - 
ş el a vederea. — 17. După ce să se ia? — 18. Bici u- 
i ţ i de crivăţul neînduplecat.— 19. Să punem 
mâna pe săbii şi să nu ne dăm. — 20. Fiarele cădeau 
fulg erate. — 21. Crivăţul urla. — 22. Secera



Planşa III.

LA PÂNDA.



— 37 —

lunii se înălţa ca o f e l i e de a u v. — 23. Un dangăt de 
clopot tremură prin văzduh. — 24. La o f u g ă bună 
de cal, un sat înnegrea pe întinderea de zăpadă.

LEUL, MĂGARUL ŞI VULPEA

Leul, măgarul şi vulpea se însoţiră odată şi ieşiră la 
vânat. După ce vânară multe dobitoace, leul puse pe 
măgar să împartă prada. Acesta făcu trei grămezi deo
potrivă de mari şi spuse fiecăruia din tovarăşii săi să-şi 
aleagă pe aceea care-i place. Văzând împărţeala făcută, 
leul se aruncă plin de mânie, asupra măgarului şi-l omorî. 
După aceea se ’ntoarse către tovarăşa rămasă şi-i spuse : 
„Treci de ’mparte tu”. Vulpea se apucă numaidecât de 
lucru şi adună toate cele trei grămezi, într’una singură, 
pentru leu, lăsându-şi ei numai foarte puţin. încântat, 
leul o ’ntrebă: „Cine te-a ’nvăţat, jupâneasă vulpe, să 
împărţi aşa de drept?”

— Nenorocirea măgarului, răspunse ea şiret.
După ESOP

Marc fabulist .al antichităţci 
greceşti (Sec. VII—VI în. de Hr.)

COMPUNEREA III 

LA PANDA 

PLANUL

Introducerea. — Ce ne înfăţişează tabloul „La pândă” ?
Unde stă vulpea? După ce se distinge gura vizuinii?

Tratarea. — Care parte din trupul vulpii se vede mai 
bine, în ilustraţia noastră? Unde este restul cor
pului? Ce vă atrage în primul rând atenţia, la acest 
cap ? Încotro privesc ochii rotunzi, mari des-
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chişi şi pătrunzători? Cum îi sunt urechile în 
raport cu capul? Ce formă au? (Le putem numi 
triunghiulare?) Dar botul vulpii cum este?

încheierea. — Ce vă spune expresia animalului şi în 
deosebi privirile aţintite, urechile ciulite şi gura care-şi 
arată dinţii? Nu vă pare că-şi pândeşte cu încordare 
prada şi că e gata să se arunce asupră-i?

COCOARELE
Satu-i strâns în bătătură,
Cântă, joacă, chefueşte....
Sună toba; plin dulapul 

Se ’nvârteşte.
In văzduh e-atât albastru 1 
In senin e-atâta soare ! 
înnegresc departe stoluri

De cocoare.
Vin copiii ’n fuga mare.
Iese lumea ’n drum grămadă; 
Un moşneag ridică mâna.

Să le vadă.....
Dă din cap, zâmbind, clipeşte 
Şi îngână veteranul:
„Le-oiii mai apuca eu oare

Şi la anul?.... ”
ŞT. o. lOSIF

Din Poezii.

Vocabular. — Dulap: scrânciob; construcţie din grinzi 
cu mai multe leagăne, care se învârtesc împrejurul unui gros 
fus orizontal, ridicându-se şi coborându-se, ca o roată împre
jurul osiei. — Veteranul: un bătrân care a fost soldat şi a 
făcut războiul; un om îmbătrânit într’o ocupaţiune ori meş
teşug.
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COCOAREI.E

Din cea zare luminoasă, yine-un şir lung de cocoare, 
Aducând pe-aripi întinse, calde raze dela soare; 
lată-le deasupra noastră, iată-le colo, subt nor.
In văzduh călăuzite de-un pilot, bătrân cocor.

Ele vin din fundul lumii, de prin clime înfocate,
Dela -India brahmină, unde fiarele ’ncruntate, 
Pardoşi, tigri, şerpi gigantici stau în iungli tupilaţi. 
Pândind noaptea elefanţii cu lungi trompe înarmaţi.

Fericite călătoare, sburând iute pe subt ceruri.
Au văzut în repejune ale Africei misteruri:
Lacul Ciad şi Muniii lunii cu Pustiu’ ’ngrozitor. 
Nilul alb cărui se ’nchină un cumplit negru popor.

Călătoare scumpe mie !... Au lăsat în a lor cale.
Asia cu-a sale râuri, Caşemirul cu-a sa vale.
Au lăsat chiar Ceylanul, mândra insulă din raiu 
Şi revin cu fericire pe al ţării dulce plaiu.

V. ALECSANDBI 
Din Pastel uri.

Vocabular. — Pilot: conducătorul sau cârmaciul unei 
corăbii ori al unui vapor. — Brahmin: brahmanic, ceva în le
gătură cu Brahmanii, cei mai însemnaţi şi mai privilegiaţi lo
cuitori ai Indiei. — Pardos: leopard. — Junglă sau junglu: 
numele unei câmpii mlăştinoase, plină de trestii, în India. — 
Trompă: prelungirea botului la elefant. — Mister: ceva ascuns, 
plin de taină, secret. — Ciad: un mare lac în inima A>- 
fricii — Munţii lunii: nişte munţi cari nu există în realitate, 
dar despre cari geografii au crezut multă vreme că se înalţă
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în Africa ecvatorială. — „Pustiul îngrozitor**: Sahara. — 
Caşemirul: o ţară în nordul Indiei, vestită prin şalurile ţesute 
din lână fină a caprelor care trăesc acolo, — Plaiu: ţinutul 
muntos al unei ţări.

DIHANIE

10. Păstrăv.

Intârziasem la pescuit. Din locul unde mă găseam, 
mai aveam cel puţin un ceas de umblet până acasă.

leşii la mal şi o pornii repede la drum; dar, ajuns 
în dreptul unui ochiu de apă, unde cu câteva zile mai 
înainte, prinsesem doi păstrăvi dintr’odată, mă scoborîi

iar la apă şi începui să arunc 
cu undiţa, uimărind musca, 
cum plutea spre stânga, în 
josul apei. Aruncasem, aşa de 
vre-o patru ori, când deodată, 
rămăsei încremenit de groază. 

Acolo, la cincisprezece paşi de mine, ieşise din fundul 
apei, la suprafaţă, o dihanie neagră, cu capul rotund 
şi cu nişte ochi bulbucaţi, cari se uitau ţintă la mine. 
O pojghiţă de apă, subţire ca un geam, trecea peste 
dânsa şi dădea ochilor o strălucire fioroasă. Câteva 
clipe a stat aşa, apoi clâc! â pierit, lăsându-se la 
fund. Mărturisesc, de când sunt, n’am simţit un fior 
de groază ca acela. In amurg, pe neaşteptate, să vezi 
că iese din fundul apei, la suprafaţă, o dihanie neagră, 
cu privire de om fioros, o dihanie, cum n’ai mai văzut 
până atunci...

„Piei drace !” mi-am zis, închinându-mă, încredinţat 
că ce văzusem era într’adevăr necuratul. Şi n’am ştiut 
să ies mai de grabă la mal, la drum. Ajuns sus, am 
aruncat încă o privire spre locul unde îmi apăruse ve
denia. La câţiva paşi departe de acel loc, în malul stân
cos al Cernei, am văzut o gaură, o intrare de vizuină.
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Şi deodată, mi s’a făcut lumină în minte. Dihania era 
o vidră, fir-ar de râs!

Povesteam această întâmplare tovarăşului meu de 
pescuit, pe prispa casei unui locuitor de pe malul Cernei, 
unde ne oprisem, să ne odihnim. Un băietan de vre-o 
17 ani, care sta de o parte, începu să se închine 
şi zise :

— Eu cu dihania asta, domnule, am păţit-o mai 
rău... O lună am zăcut de friguri, de pe urma ei.

— Cum aşaf^
— Să vedeţi! Intr’o seară, acum un an, cer proslo- 

volul lui neică Lazăr, morarul dela moara de ici de jos 
— că eu sunt nepot al lui — şi mă duc să încerc să prinz 
ceva păstrăvi, la balta asta de subt mal. Era lună, ca 
ziua. Ajung la baltă, arunc prostovolul şi când îl trag, 
îl simt greu de tot. Zic : „Taci că e bine !”
Trag cât pot şi când să-l aduc la mal, 
odată văz că se năpusteşte să iasă, pe 
vârful prostovoiului, o lighioană neagră, 
cât toate zilele. Am tras un răcnet şi am 
luat-o la fugă. Nici nu ştiu cum am ajuns 
la moară. Tremuram, de-mi clănţăneau 1] prostovo| 
dinţii în gură şi nu puteam să răspund o
vorbă lui neică Lazăr, care mă întreba ce am şi unde 
i-am lăsat prostovolul.

Abia târziu mi-am venit în fire şi i-am putut spune:
— Dracu’ a dat în prostovol, dracu’...
Pe urmă, i-am spus cum şi ce fel.
A plecat cu alţi doi oameni, cari se găseau la moară. 

Eu n’am vrut să mă mai duc.
Cum aruncasem eu sfoara prostovolului, nodul dela 

căpătâi u se prinsese între două pietre. Mi-a povestit 
neică Lazăr cum au tras dihania la mal şi cum au ucis-o 
cu parul. Era cât un câine. Opt sute de lei a căpătat pe 
blana ei. Dar eu o lună de zile am zăcut de friguri şi



— 42 —

de atunci, m’am jurat că nu mai dau cu prostovolul 
noaptea, să ştiu de bine c’aş prinde o sută de păstrăvi 
dintr’odată.

ION AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI
Din Firimituri.

Vocabular. — Dihanie: animal monstruos, fiară sălba
tecă. — Păstrăv: peşte foarte gustos, care trăeşte în a- 
pele repezi de munte. (Fig. 10). — Bulbucat: umflat, hol*» 
bat, ieşit din orbite. — Pojghiţă: strat subţire. — Vidră: 
animal de apă, patruped, care se hrăneşte cu peşti. Are o 
blană neagră, foarte strălucitoare şi foarte durabilă, mult căutată 
şi preţuită în comerţ. (Fig. 12). — Prostovol: plasă de 
pescuit, de formă conică, cu plumbi de jur împrejur. (Fig. 
11).

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. In 
dreptul unui o chiu de apă, mă scoborîi şi începui să 
arunc cu undiţa. — 2. Rămăsei încremenit de 
groază. — 3. Văd că se năpusteşte o lighioană neagră, 
cât toate zilele. — 4. Am tras un răcnet şi 
am li'at-o la fugă. — 5. Nici nu ştiu cum am ajuns la 
moară. —6. M’am jurat să nu mai d au cu prostovolul 
noaptea, să ştiu de hine c’aş prinde o sută de păstrăvi.

COMPUNEREA IV 

VIDRA 

PREGĂTIREA

Notiţă explicativă. — Vidra, .un animal cu corpul 
lungăreţ, capul turtit şi picioarele scurte, este un mami
fer, care, mulţumită pieliţelor ce-i unesc degetele, poate 
să înnoate admirabil şi să vâneze peştii, hrana-i cea 
mai de seamă. Foarte ageră în mişcări, vidra trăeşte prin
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vizuini săpate pe marginea apelor noastre curgătoare sau 
a bălţilor Dobrogei, pe unde este căutată pentru blana

12. Vidra.

ei scumpă, zisă şi „lutră”, o blană cu părul scurt, des, 
moale şi gras, de nu se prinde apa de el. (Fig. 12).

APLICAREA

Arătaţi într’o compunere cum vi se înfăţişează vidra, 
aşa cum o vedeţi în ilustraţia de mai sus.

La mâncare ca lupul şi la lucru ca bulucul.
Zleătoare
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LA CLACĂ

13. Caier cu 
pămânzalcă.

La lelea Ilinca era clacă de tors, în seara ceea. Veni
seră vreo şase fete — care cu mamele lor, care singure — 

veniseră şi vreo trei femei tinere şi tăbă- 
o rîseră pe caierele de lână. Fusele începură
^ a se ’nvârti sfârr! sfârr! ca nişte pisici,

ce torc pe cuptor. Din caierul sugrumat 
pe la mijloc de pămănzalca de piele, prinsă 
în furcă, printr’ un oscior de pasăre, firul 
curgea, luneca printre degetele mânii stângi, 
se lungea, se supţia, se răsucea în învâr
tirea sfârâitoare a fusului. Afară era moină 
şi linişte; n&mai câte un câine mai lătra 
când şi când, prin vreo copcă dela şirile de 
paie. Femeile lucrau parcă n’ar fi fost la 
clacă şi lelea Ilinca torcea şi ea în rând cu ele. 

După câtva timp, fetele începură să cânte 
cu foc. Cântau toate într’un glas, într’un 
glas subţire, limpede ca sunetul argin
tului curat şi cântecul se împrăştia în 
tot satul, căci uşa tinzii era deschisă.

Gazda se duse la vatră, umplu un găvan 
de lemn cu porumb fiert şi-l puse în mijlocul clăcăşiţelor : 

— Mâncaţi, da’ din barbă să nu daţi!
O femeie guralivă se apucă să pove

stească de pe când era mică. La un Cră
ciun, o luă la goană un moş-de-imcă şi 
ea plângea şi ţipa şi moşul după ea! 
Iar în faţa unei case, cum fugea ea şi 
se uita mereu îndărăt, hop 1 cade într’o 
groapă de bucate. Şi moşul-de-turcă sta 
pe marginea gropii şi clătina din cap 
spre ea şi-şi mişca dinţii de trestie, până 
a sărit un om, de-a dat brezaia la o parte ; 

15. Moş-de-turcă ..Fugi mă, că se sperie fata !”

Găvan.
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Apoi, cum fetele rămăseseră cu ochii la ea, se răsti 
Ia una din ele :

— Ce te uiţi, fa, la mine? ! Ia zi tu, cât poţi de repede : 
„Ocoli Bâlea coliba, hop! Bâlea ’n colibă!”

Două fete încercară să zică, dar nu izbutiră şi 
sbucniră într’un chicotit înfundat, şoptindu-şi nu ştiu 
ce la ureche.

După aceea glasurile amuţiră, căci fetele făceau 
semn s’ asculte toate : se auzea sgomot de paşi pe uliţă. 
Erau flăcăii. Ţin’ te, lele Ilinco.

Se ’nvârtiră niţel pe lângă casă, mai fluierară, mai 
tuşiră, apoi intrară în casă, unul câte unul:

— Bucuroşi de oaspeţi?
— Bucuroşi, le răspunse gpda.
— Ia ascultaţi, mă ! le zis^upă câtă va vreme, femeia 

cea guralivă, da’ ce credeţi voi c’o să staţi degeaba aici ? ! 
Ia spune-ţi-ne vreo snoavă, că de unde nu, începem noi 
şi vă topim.

— Mi-e buzunaru’ spart şi le-am pierdut pe drum, 
răspunse unul din flăcăi.

— Pe-ale mele le-a mâncat lupul I zise un altul.
— Iacă eu vă spun o snoavă, zise un al treilea şi flă

căul începu :
— A fost odată un Ţigan şi Ţiganul ăsta a ajuns 

împărat. Intr’o zi, s’a dus el la vânătoare, într’o pădure 
mare, unde erau numai cerbi şi căprioare. Da’ Ţiganul 
umbla cu ochii pe sus, pe la copaci. Şi deodată se opreşte 
lângă un teiu frumos şi-i dă ocol. Boierii cari erau cu el, 
se uitau şi ei, dar nu pricepeau ce vede împăratul la 
teiu, de se uită la el cu atâta băgare de seamă. Unul 
din ei, mai îndrăzneţ, îl întrebă : „înălţate împărate, să 
mă iertaţi de întrebare, dar noi nu ştim ce-a văzut ochiul 
Măriei Tale la teiul ăsta.” Dar Ţiganul care fusese 
rudar, în vremea lui, oftă din adâncul inimii: „Haolio ! 
Ce mai teiu de văcălie!”
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— Iac’ aşa, fa leicuţo : apa la matcă şi omul la teapă ! 
zise flăcăul care spusese snoava. •

Dela un timp, flăcău se sculară să plece. Gazda le 
dădu câte un rachiu. Incărduindu-se apoi pe uliţă, ei 
începură a cânta:

Dunăre, apă vioară,
Face-te-ai neagră cerneală.
Stuful tău de-o penişoară 
,Şi să-mi fac de-o hârtioară,
S’o trimit la maica ’n ţară;
Să-mi dea bani de cheltuială 
Şi haine de primeneală 
Şi cal bun Je călărie.
Că mă du^n bătălie.

Femeile mai toarseră câteva caiere, până la cântatul 
cocoşilor de miezul nopţii, când baba Ilinca le ’ntinse 
masa. Apoi clăcăşiţele începură a se căra pe acasă şi 
bătrâna rămase singură. îşi mai luă un caier, căci nu-i 
era somn de loc. Tineretul, ale cărui glume îi înveselise 
casa, îi înviorase şi ei sufletul şi lelea Ilinca torcea sin
gurică la vatră şi îngâna un cântec bătrânesc, un cântec 
haiducesc ;

Eu n’am fost maică ’nvăţată 
Să stau cu uşa ’ncuiată 
Şi cu perdeaua lăsată.
Să spăl cămăşi sângerate,
Dela haiduci lepădate 1

Focul trăgea să moară. Un cotoiu torcea pe după sobă. 
Şi din cântecul bătrânei picurau clipe din vremile tre
cute, din vremile acelor eroi ai românismului, cari dorm 
uitaţi în sufletele noastre...

C. SANDU ALDEA
Din In urma plugului.



Planşa V

FURCĂ INCRESTATA DIN POIANA SIBIULUI.
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Vocabular. — Clacă: muncă fără plată, pe care să
tenii o fac unuia de al lor, ca să-i vie în ajutor. — A tăbărî: 
a aşeza tabără; a se năpusti; a se arunca în mare număr asupra 
cuiva. — Caîer sau fuior: mănunchiu netors (de lână, în, cânepă 
etc.), din care se trag firele. (Fig. 13). — Pămânzalcă: cureluşă 
de piele, cu care se leagă caierul de furcă. (Fig. 13). — Moină: 
timp moale, umed, iarna, când se topeşte zăpada. — Copcă: 
gaură, spărtură. — Găvan: strachină de lemn scobit, (Fig. 14). — 
Clăcăşiţă: femeie care face clacă. — Moş-de-turcă: numele pe 
care Transilvănenii îl dau brezaiei ori caprei. E o mască cioplită 
din lemn, care înfăţişează un cap de barză, cerb ori de alt ani
mal şi pe care ţăranii o poartă, după o veche datină, pe la casele 
oamenilor, în preajma Crăciunului. (Fig. 15). — Snoavă: o scurtă 
povestire glumeaţă, anecdotă. — Rudar: Ţigan nomad, care face 
linguri, albii, ciure etc. — Văcălie: cercul de coajă de teiu 
dimprejurul ciurului ori al sitei. — Teapă: apucătură, deprin
dere veche. — A se încârdui: a se aşeza în cârduri, în grupe. — 
Vioară: viorie, vânătă-albăstrie.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Fetele 
tăbărîseră pe caierele cu lână. — 2. Din caierul 
sugrumat de pămânzalcă, firul curge a... — 3. în
cepură să cânte cu foc, — 4. Un glas limpede ca s u- 
netul argintului curat, — 5. Spuneţi-ne o snoa
vă, că de unde nu, începem noi şi vă t o p i m, —6. 
Oftă din adâncul inimii. — 7. Focul trăgea să 
moară, — 8. Din cântecul bătrânei, picurau clipe 
din vremile trecute.

COMPUNEREA V

FURCA INCRESTATA 

PREGĂTIREA

Notiţă explicativă. — In dragostea lor pentru fru
mos, ţăranii noştri şi mai ales ceidela munte, îşi crestează 
cu cuţitul, bâtele, furcile şi alte unelte de lemn, făcând 
astfel minunate desenuri, care uimesc adesea, prin fru
museţea lor cu adevărat artistică, cum este bunăoară 
furca pe care o vedeţi în alăturata ilustraţie.
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Vocabular. — Furcă: unealtă de industrie casnică ro
mânească, întrebuinţată de ţărancele noastre la tors. — A toarce: 
a trage lâna, inul, cânepa ori borangicul, in fire subţiri, a le 
răsuci şi a le depăna apoi pe fus. — Aripi; partea de sus a 
furcilor desfăcute, pe care se sprijineşte fuiorul. — Gămălie: 
partea pe care se aşează caierul la furcile simple, nedesfăcute. — 
Tort; firele trase din fuior. — Fus: o mică unealtă de lemn, cu 
trupul de grosimea degetului, care se ascute in partea de sus, 
având un noduleţ în vârf şi se termină printr’o sfâriează, în 
partea opusă.

PLANUL

Introducerea. — Ce fel de furcă este aceea pe care ne 
propunem s’o descriem? In ce anume parte a ţării noa
stre a fost făcută?

Tratarea. — Ce este furca şi la ce se ’ntrebuinţează ? 
Din câte părţi se compune furca din Poiana?

1. Furca propriu zisă. — Din ce este în
tocmit trupul furcii ? Ce formă are băţul ? (Cilindrică 
ori poligonală?). Observaţi ceva pe feţele lui? Ce 
reprezintă aceste crestături? Seamănă micile rom
buri înşirate aici, cu şiragurile de mărgele?
' 2. Aripile. — Cum se numesc cele două părţi 
late, aşezate de-a-dreapta şi de-a-stânga furcii? 
Aţi putea spune de ce se numesc „aripi”? Ce po
doabă observaţi în partea lor de sus? Este o cruce 
simplă ori fiecare din braţele ei poartă la rândul lor, 
câte o altă cruce? Ce reprezintă podoaba din partea 
de jos a aripilor? De ce figură geometrică sunt 
înconjurate cele două stele? Ce observaţi de jur 
împrejurul crucilor şi al stelelor tăiate in suprafaţa 
arijjelor? Găsiţi vreo parte neîmpodobită de cre
stături?

3. Cuiele. — Ce vedeţi de o parte şi de alta a 
furcii, deasupra aripilor? Ce . întocmesc grumajii 
celor doi cai? Ce menire au aceste cuie? Servesc 
ele la susţinutul fuiorului?



— 4Q —

încheierea. — Vă plac podoabele crestate ale acestei 
furci? Ce credeţi despre ţăranul care a avut răbdarea şi 
talentul de a le săpa atât de frumos?

PROSTIA OMENEASCĂ

A fost odată, când a fost, că dacă n’ar fi fost, nus’ar 
povesti.

Noi nu suntem de pe când poveştile, ci suntem mai din
coace cu vreo două-trei zile: de pe când se potcovea 
puricele cu nouăzeci şi nouă oca de fier la un picior şi 
tot i se părea că-i uşor.

Cică era odată un om însurat şi omul acela trăia la un 
loc cu soacră-sa. Nevasta Iui, care avea un copil de ţâţă, 
era cam proastă; dar şi soacră-sa nu era tocmai hâtră. 
Intr’una din zile, omul nostru iese de acasă după trebi, 
ca fiecare om. Nevasta lui, după ce-şi scăldă copilul, îl 
înfăşă şi-i dete ţâţă, îl puse în albie, lângă sobă, căci era 
iarnă. Apoi îl legănă şi-l desmerdă, până ce-1 adormi. 
După ce-1 adormi, stătu ea puţin pe gânduri şi-apoi 
începu a se boci, cât îi lua gura : „Aoleu ! copilaşul meu, 
copilaşul meu 1“

Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, 
svârli fusul din mână şi furca din brâu cât colo şi sărind 
fără sine, o întrebă cu spaimă:

— Ce ai, draga mamei, ce-ţi este?
— Mamă, mamă ! copilul meu are să moară.
— Când şi cum?
— Iată cum! Vezi drobul cel de sare pe horn ?
— II văd. Şi?;..
— De s’a sui mâţa, are să-l trântească drept în capul 

copilului şi are să mi-1 omoare!
— Vai de mine şi de mine, că bine zici, fata mea, 

se vede că i s’au sfârşit mititelului zilele !
Şi cu ochii pironiţi la drobul de sare de pe horn şi cu

O- Nedioglu, — Manual de limba română cl. I-a—ed. V-a,^ 4
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mâinile încleştate, de parcă le legase cineva, începură 
a-1 boci amândouă, ca nişte sniintite, de clocotea casa. 
Pe când se sluţeau ele, cum vă spun, numai iaca şi tatăl 
copilului intră pe uşă, flămând şi necăjit, ca vai de el.

— Ce este? Ce v’a găsit, nebunelor?
Atunci ele, viindu-şi în fire,' începură a-şi şterge la- 

crămile şi a-i povesti cu mare jale, despre întâmplarea 
neîntâmplată.

Omul, după ce le ascultă, zice cu mirare : ,,Bree 1 Mulţi 
proşti am văzut eu, în vieaţa mea, dar ca voi n’am mai 
văzut. Măăăă... duc în toată lumea şi de-oiu găsi mai 
proşti decât voi, m’oiu mai întoarce acasă; iară de nu, 
ba..“.

Aşa zicând, oftă din greu, ieşi din casă, fără să-şi ia 
ziua bună şi plecă supărat şi amărît ca vai de om!

Şi mergând el bezmetic, fără să ştie unde se duce, 
după o bucată de vreme, oprindu-se într’un loc, i se 
întâmplă iar să" vadă ceva, ce nu mai văuzse. Un om ţi
nea puţin un oboroc deşert, cu gura spre soare, apoi re- 
pede-1 înşfăca şi intra cu dânsul într’un bordeiu; pe urmă 
iar ieşea, îl punea iar cu gura la soare şi tot aşa făcea... 
Drumeţul nostru, nedumerit, se opri şi zise ;

— Bună ziua, om bun!
— Mulţumesc dumitale, prietene !
— Da ce faci aici?
— Ia mă trudesc de vreo două-trei zile să car pocitul 

ist de soare în bordeiu, ca să am lumină şi nici că-1 pot...
— Bre! Ce trudă I zise drumeţul. N’ai vr’un topor 

la îndemână?
— Ba am.
— Ia-1 de coadă, sparge ici şi soarele va intra singur 

înlăuntru....
îndată făcu aşa, iar lumina soarelui intră în bordeiu.
— Mare minune, om bun, zise gazda. De nu te-aducea 

Dumnezeu pe la noi... eram să îmbătrânesc, cărând soa
rele cu oborocul.
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„încă un tont“, zise drumeţul în sine şi plecă. Şi mergând 
el tot înainte, peste câtva timp, ajunse într’un sat şi din 
întâmplare, se opri la casa unui om. Omul de gazdă 
fiind rotar, îşi lucrase un car şi-l înjghebase în casă, în 
toată întregimea lui; şi-acum, voind să-l scoată afară, 
trăgea de proţap cu toată 
puterea, dar canal nu ieşea.
Ştiţi pentru ce? Uşile erau 
mai strâmte decât carul. 16- Proţap.
Norocul însă că drumeţul
l-a învăţat să-l desfacă în toate părţile lui, să le scoată 
pe rând afară şi-apoi iarăşi să le înjghebe la loc.

— Foarte mulţumesc, om bun, zise gazda; bine m’ai 
învăţat. Ia uită-te dumneata I Era să dărâm bunătate 
de casă, din pricina carului...

De aici, drumeţul nostru, mai numărând un nătărău, 
merse tot înainte, până ce ajunse iarăşi la o casă. Acolo 
ce să vadă ? Un om, c’un ţăpoiu în mână, voia s’arunce 
nişte nuci din tindă în pod.

„Din ce în ce, dau peste dobitoci”, zise drumeţul 
în sine.

— Da ce te frămânţi aşa, om bun?
— Ia vreau să svârl nişte nuci în pod şi ţăpoiul ăsta, 

bată-1 scârba să-l bată, nu-i nici de-o treabă...
— Că degeaba te trudeşti, nene 1 Poţi să-l blestemi 

cât 1-ăi blestema, habar n’are ţăpoiul de scârbă. Ai un 
oboroc ?

— Da cum să n’am.
— Pune nucile într’însul, ia-1 pe umăr şi sue-le fru

muşel în pod; ţăpoiul e pentru paie şi fân, iar nupentni 
nuci.

Omul ascultă şi treaba se făcu îndată.
Drumeţul nu zăbovi nici aici mult, ci plecă mai numă

rând şi alt neghiob.
Apoi de aici, merse mai departe, până ce ajunse ca să 

mai vadă aiurea şi altă năzbâtie, la care nu se putu opri
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din râs. Un om legase o vacă de gât şi suindu-se pe o şură, 
unde avea aruncat oleacă de fân, trăgea din răsputeri 
de funie, să urce vaca pe şură. Vaca răgea cumplit 
şi el nu mai putea de ostenit.

— Măi omule, zise drumeţul, făcându-şi cruce, dar 
ce vrei să faci?

— Ce să fac, mă ’ntrebi? Da nu vezi?
— Ba văd, numai nu pricep.
— Ia haramul ăsta e hămesit de foame şi nu vrea nici 

în ruptul capului să vie după mine, sus pe astă şură, să 
mănânce fân...

— Stăi puţin, creştine, că spânzuri vaca I Ia fânul 
şi-l dă jos la vacă !

— Da nu s’a irosH...
— Nu fii scump la tărâţe şi ieftin la făină 1
Atunci omul ascultă şi vaca scăpă cu vieaţă.
— Bine m’ai învăţat, om bun I Pentr’un lucru de ni

mica, era cât pe ce să-mi gâtuiu vaca.
Aşa, drumeţul nostru mirându-se şi de această mare 

prostie, zise în sine : „Mâţa tot s’ar fi putut întâmpla să 
dea drobul de sare jos de pe horn; dar să cari soarele 
în casă cu oborocul, să arunci nucile în pod cu ţăpoiul 
şi să tragi vaca pe şură, la fân, n’am mai gândit!”

Apoi drumeţul se întoarse acasă şi petrecu lângă ai 
săi, pe cari-i socoti mai cu duh, decât pe cei ce văzuse 
în călătoria sa.

Şi-am încălecat pe o şa.
Şi-am spus povestea aşa;
Şi-am încălecat pe-o roată.
Şi am spus-o toată;
Şi-ăm încălecat pe-o căpşună
Şi-am spus, oameni buni, o mare minciună !

ION CREANGA
Din Poveşti.
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Vocabular. — Hâtru: deştept, isteţ. — Fără sine: speriat, 
scos din fire. — Drob: bulgăre. — Bezmetic: 
zăpăcit, năuc. — Oboroc: vas mare cât o 
baniţă, făcut din scoarţă de teiu, cu care ţă
ranii îşi cară porumbul, nucile etc. — Proţap: 
drug gros, care se leagă cu un capăt de 
partea dinainte a carului, iar cu lelălalt de 
jug. (Fig. 16). — Ţăpoiii: furcă cu coada şi 
coarnele drepte, cu care se înţeilpă paiefe său 
fânul când trebuesc ridicate. (Fig. 17). —
Haram: blestemat, afurisit. — Hămesit: leşinat, 
lihnit de foame. — A se irosi: a se risipi, 17. Ţăpoiu. 
a se prăpădi — Duh: minte, inteligenţă, isteţime.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. începu 
a se boci, cât li lua gura. — 2. I s’au sfârşit 
zilele. — 3. Boceau de clocotea casa. — 4.Pe când 
se sluţeau ele, numai i ac a şi tatăl copilului intră pe 
uşă. — 5. Oftă din greu. — 6. După o bucată de 
vreme. — 7. Era să dărâm bunătate de casă. — 8. Ce 
te frămânţi aşa"! — 9. Ţăpoiul ăsta nu-i nici de-o 
treabă. —10. Pune nucile în oboroc şi sue-le fru- 
muş elîn pod. — 11. Nu mai putea de osteni t. —12. 
Nn vrea nici în ruptul capului să vie.

RĂVĂŞELUL SPÂNULUI
A fost odată, într’un sat, un om care avea un fecior. 

In toate zilele şi ’ntotdeauna, el învăţa şi povăţuia pe 
fiul său, ca să se ferească, cât va putea, să nu aibă a face 
cu spânii.

Fiu-său, un flăcăiandru viu ştii, ca spirtul şi deştept, 
învăţase toată treaba câmpului şi lucra el, în locul tă- 
tâne-său; iar bătrânul se odihnea.

Intr’una din zile, văzând că li se sfârşise mălaiul şi 
făina, ceru voie dela tată-său, să se ducă la moară, cu 
un sac de grâu, până una alta; şi apoi, după ce se va 
întoarce, să vază a-şi face provizia pe toată iarna. Până 
să plece, se cam înmurgise. Tânărul nostru plecă, iar 
tată-său avu grijă, şi de astă dată, de a-i zice:
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— Vezi, fătul meu, să nu macini, unde vei vedea 
vr’un morar spân.

Şi fiindcă la marginea satului erau trei mori în rând, 
flăcăiandrul îşi pusese în gând să meargă la una din 
trei, ca să macine. Se duse deci la moara dintâi, care era 
în calea sa. In uşa morii, un spân îl întâmpină, zicându-i:

— Vino la noi, măi vere, să-ţi măcinăm.
— Nu, zise băiatul, fiindcă tata mi-a zis să nu 

macin, unde voiu vedea morar spân.
Pornind mai ’nainte, merse ce merse şi dete de moara 

a doua. Aici, ca şi la cea dintâi, îi ieşi înainte un spân 
şi-i zise ce i-a zis şi celălalt spân; iar el, fluierând şi 
minunându-se de întâmplarea că dă tot de spâni, nu 
voi să macine şi porni la moara a treia.

Cum ajunse şi aici, încă un spân îl aştepta în uşa 
morii şi-i zise : *

— Măi verişcane, vino la noi, să-ţi măcinăm.
— Apoi, vericule, îi răspunse el atunci cam cu necaz, 

dacă toată lumea a spânit, sunt silit să macin aici la 
tine, fiindcă iată a înnoptat şi trebue să mă şi întorc 
acasă, până o ieşi luceafărul porcilor. Uite colo, luceafărul 
de seară a început a sfinţi.

Intră deci în moară şi turnă în coş. Iar spânul îi zise :
— Aici la noi, băiete, este obiceiul 

ca, din făina care iese întâi, să se facă 
o turtă şi cine-o spune mai mare min
ciună, a lui să fie turta.

— Dacă astfel vă este obiceiul, zise 
băiatul, aşa să fie.

Spânul făeu un foc mare, în mij
locul morii şi puse apă să dea în crop. 
După aceea, se apucă de turtă : turnă 
apă, apă multă; puse făină, făină

18. Coşul morii, multă şi tot puse până se isprăvi toată
(,,0curge1ăina).care făina şi făcu o turtă cât toate zilele 

de mare.
Făcându-se spuză, ferui focul şi puse turta, să se coacă.
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— Acum, zise spânul, să spunem câte o minciună, 
până s’o coace turta şi aşa începe tu, băiete.

— Ba începe tu, spânule, zise flăcăiandrul.
— Ba începe tu, băiete.
— Ba începe tu, spânule.
In cele mai de pe urmă, începu spânul să spue.
— Tata era erghelegiu, zise spânul, şi mă trimitea 

adesea, să-i păzesc caii. Intr’una din zile, pela nămiezi, 
mă dădui cam de-o parte, la umbra unui copac. Când 
mă pomenii, ia caii de unde nu-s. Apucai la vale, apucai 
la deal, caii nu sunt. In sus, în jos, ajunsei la marginea 
mării. Aici, văzui un vrej de dovleac, gros cât o alta 
aia. O luai şi eu la sănătoasa, pe vrej, să văd unde m’o 
scoate, când băgai de seamă că trecusem marea şi 
pe celălalt mâl, în vârful vrejului, o namilă de dovleac, 
cât Ţarigradul de mare. Mă dusei până la dânsul, dar 
ce să vezi? Dovleacul era putred şi găurit dedesuptul 
vrejului. Intrai înăuntru, să văd nu care cumva caii 
or fi intrat în dovleac. Căutai încoa, căutai încolo, prin 
dovleac: caii nicăiri. Mai dădui un ocol prin colţuri şi 
când, în cele din urmă, găsii caii, cari se adăpostiseră subt 
o sămânţă a dovleacului, îi scot afară şi-i iau la refec. 
Acasă, era să mă bată tată-meu, pentrucă întârziasem, 
dar m’a iertat, după ce îi spusei şiretenia istoriei. 
Acum spune şi tu, băiete, să vedem.

Şi când zise asta, întoarse şi turta. Care se copsese 
pe o parte.

Flăcăiaşul nostru, roniânaş desgheţat, pricepu ce um
blă spânul; dar nu-1 lăsă să se sfinţească şi tuşind de 
vreo două ori, începu şi el zicând:

— Tată-meu era stupar. Cinci albine n’aveau loc în 
stupul lui şi mă trimetea cu ele, să le pasc. Intr’una din 
zile, o vijelie groaznică îmi răspândi albinele. După ce 
încetă vijelia, îmi caut albinele prin toate locurile şi le 
găsesc; dar două lipseau. Ce să fac? Acasă, nu puteam 
să mă întorc, că-mi era frică de ciuvică. Trimit cele trei
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albine acasă şi eu plec, să caut albinele fugite. După ce 
am cutreierat toată ţara, găsesc albinele la un ţăran, 
care le prinsese şi le pusese la jug, de-şi arase tot câmpul. 
Iau albinele dela dânsul, cam cu mârâială şi voiu să mă 
întorc acasă, când bag de seamă că albinele se cam stri
case la ceafă, de jug. Atunci iau o frunză de nuc şi şterg 
puţintel; dar în ceafa lor, văd deodată crescuţi doi 
nuci mari, cari şi făcuseră roade. Băieţii de prin sat, 
văzând nucile, li se scurgeau ochii şi începură a arunca 
cu bulgări, până ce, când am ajuns acasă, se făcuse 
colo sus, în nuci, un pământ de arai, aşa de frumos, 
încât îţi rămânea inima la dânsul. Văzând tată-meu 
aşa câmp, urcă plugul şi ară. După ce a semănat, crescu 
un orz înfricoşat, de-ţi era dragă lumea, să te uiţi la el. 
Dacă văzu tată-meu că orzul era bun de secerat, se 
urcă cu câţiva argaţi, ca să-l secere. Seceră într’o parte, 
seceră într’ alta, până când, iată iese un iepure din orz şi 
pe-aci ţi-e drumul. Tata aruncă cu secerea după el, de 
i se înfipse deasupra coadei. Iepurele fugi, tata după el, 
până când văzu că iepurele umblă să sară jos. Atunci îi 
dete o gură, căci acum nu-i mai era de iepure, ci de 
s ceră. Sărind iepurele, îi căzu secera şi cu ea împreună 
căzu şi un răvaş. Tată-meu luă răvaşul şi-l citi.

— Ce zicea în răvaş, zise spânul nerăbdător să vază 
sfârşitul povestei, căci trecuse de miezul nopţii.

— Zicea, răspunse flăcăiaşul: „Spânul mai mult să nu 
umble cu şoalda, că turta e a băiatului”.

Un pocnet se auzi, de răsună toată moara. Spânul 
plesnise, de necaz că-1 păcălise Românaşul; iară băiatul 
luă turta şi se duse acasă.

PETBE ISPIEBSCU
Din Snoave.

Vocabular. — Răvăşel: scrisorică. — Luceafărul por
cilor: luceafărul care se vede dimineaţa, înainte de răsăritul 
soarelui. — Coş: lada în care se toarnă la moară, grăunţele ce 
trebuesc măcinate. (Fig. 18). — A da în crop: a se încălzi, a da 
în fiert. — Spuză: cenuşă fierbinte. — A jerui: a răscoli jarul,
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cărbunii aprinşi; a-i întinde spre a putea pune ceva la copt. — 
Erghelegiu: păzitor de herghelie. — Vrej; tulpina lungă a unor 
plante ca dovleacul, pepenele, castravetele etc., care se întinde 
pe pământ. — Ţarigrad: numele pe care străbunii noştri îl 
dădeau Constantinopolului sau Stambulului. — A lua Ia refec: 
a mustra aspru; a pedepsi cu bătaie. — Şiretenie: şirul întâm
plărilor, firul povestirii. — A se sfinţi: a ieşi biruitor, a 
triumfa. — Ciuvică: cucuvaie. — Mi-era frică de ciuvică: Mi-era 
frică de ceartă, de bătaie. — Şoaldă: înşelătorie.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Un flă
căiandru viu, şti i, ca spirtul. — 2. Să se ducă la 
moară, cu un sac de grâu, până una alta. — 3. îşi 
pusese în g â n d să meargă la o moară. — 4. M er s e 
ce mers e şi dete de moara a doua. — 5. Se ap u c ă 
de turtă. — 6.0 turtă cat toate zilele. — 7. Când 
mă pomenii, ia caii de unde nu-s. — 8. O Iu ai 
la s ă n ăt o as a,pe vrej, să văd unde m’o s co at e.— 
9. Căutai încoa, căutai încolo... —10. Mai 
dădui un ocol prin colţuri. — 11. Văzând nucile, 
băieţilor li se scurgeau ochii după ele. —12. Un 
pământ de arat, aşa de frumos, încât îţi rămânea 
inima la dânsul. —13. Crescu un orz înfricoşat, 
de-ţi era dr ag ă lumea să te uiţi la el. —14. Iată 
iese un iepure din orz şi pe-aci ţi-e drumul! —15. Văzu 
că iepurele umblă să sară fos. —16. Atunci îi dete 
o gură. — 17. Să nu mai umble cu ş o aida.

CE TE LEGENI, CODRULE...

— Ce te legeni, codrule. 
Fără ploaie, fără vânt.
Cu crengile la pământ?
— De ce nu m’aş legăna. 
Dacă trece vremea mea? 
Ziua scade, noaptea creşte 
Şi frunzişul mi-1 răreşte;



— 58 —

Bate vântul frunza ’n dunga 
Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr’o parte, 
larna-i ici, vara-i dtşparte.
Şi de ce să nu mă plec. 
Dacă păsările trec?
Peste vârf de rămurele.
Trec în stoluri rândunele. 
Ducând gândurile mele 
Şi norocul meu cu ele.
Şi se duc pe rând, pe rând. 
Zarea lumii ’ntunecând 
Şi se duc ca clipele. 
Scuturând aripele.
Şi mă lasă pustiit,
Veştejit şi amorţit 
Şi cu doru-mi singurel.
De mă .’ngân numai cu el.

M. EMINESCO
Din Poezii.

COMPUNEREA VI

TORCÂND 
de N. Grigorescu

PREGĂTIREA

Notiţe explicative.—Acest tablou a fost zugrăvit 
de Nicolae Grigorescu, cel mai mare pictor român. 
Născut în satul Pitaru din jud. Dâmboviţa, în anul 1834, 
el s’a stins din vieaţă în 1907, după ce ne-a zugrăvit, 
într’un mare număr de pânze, frumuseţile ţării noastre.

APLICAREA

Descrieţi într’o compunere, aceea ce vă spune tabloul 
Torcând de N. Grigorescu.



Planşa VI.

TORCÂND N. Grigorescu
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PRINS

Subt teiul bătrân, stau vitele culcate, răsuflând greoiu 
şi rumegând a lene, iarba adunată de prin poienile pălite, 
în soarele de primăvară.

Băietanii trimişi să le păzească s’au făcut roată în 
jurul unei mese, întinse mai departe, pe mirositorul 
covor de verdeaţă.

Şi-a scos fiecare merindea şi se gătesc să îmbuce.

19. Mistreţ.

Dar din codri, de pe coasta Pralei, vine un vuiet ca 
de furtună. Toţi rămân ca de piatră, cu capetele întoarse 
spre Vălcica.

Ţipete neînţelese, viţiituri, grohăeli şi orăcăit s’aud din 
ce în ce mai aproape. Vitele sar ca biciuite de foc, puf
nesc pe nările lor mari şi negre şi-apoi, aşezându-şi 
cozile pe spate, o iau la goană, de nu se opresc decât 
deasupra Grindului, în ocoale.
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Băietanii, neavând timp de fugă, lasă masa întinsă şi 
se acaţă cu grabă, de crengile şi tulpina crăpată a te
iului de lângă ei.

Ajunşi sus, în desiş, abia-şi ţin răsuflarea, de spaimă 
şi oboseală.

Rţai venindu-şi în fire, îşi fac loc prin frunziş şi cată 
cu toţii, spre poiana Vâlcelei, de unde vine furtunos, 
forfotul luptei de sălbătăciuni.

Din subţioara Pralei, ţâşneşte o turmă de mistreţi, 
cari, guiţând şi grohăind sălbatec, dau năvală după un 
urs. Cu coamele lor mari, ridicate, cu limbile scoase 
printre colţii înnecaţi în spume, aleargă nebuni.

Pe malul pârâului, dincoace, s’arată şi fiara prădalnică, 
care mormăe şi fuge din răsputeri, numai în trei picioare, 
iar la subţioară ţine strâns godacul, oare cu viţiitul lui, 
a stârnit atâta gâlceavă.

Ii saltă blana ursului în goană, dar şi fioroşii păzitori 
îs cât colea... Ca fulgerul trec albia prunduită a pârâia
şului, apropiindu-se tot mai mult de îndrăzneţul duş
man, care, dintr’o săritură, s’a şi acăţat cu ghiarele de 
bureţii iescoşi ai unui străvechiu copac.

O clipă numai şi ursul ar fi scăpat sus, în scaunul din
tre cele două braţe noduroase ale bătrânului trup de fag; 
dar solzii de iască se desprind, de coaja putredă şi hoţul 
cade în ameninţarea surlelor ridicate.

ION CIOCÂBLAN
Din Traiul nostru.

Vocabular. — Pălit: ars de soare, uscat de arşiţă. — 
Viţiit: guiţat. — Grohăială sau grohăit: strigătul porcului. — 
Ocol: împrejmuire. — Forfot: clocot, învălmăşală. — Prădalnic: 
răpitor. — Godac: purcel de un an. — Prunduit: acoperit de 
pietriş. — lescos: de iască. — Surlă: râtul porcului.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Băie
tanii s’au făcut roată în jurul unei mese. — 2. Toţi 
rămân ca de piatră. — 3. Vitele sar ca biciuite 
de foc. — 4. Abia-§i ţin răsuflarea, de spaimă.— 
5. Din subţioara dealului, ţâşneşte o turmă de
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mistreţi. — 6. Cu limbile scoase printre colţii î n n e c a ţ i 
în spume, mistreţii aleargă nebuni. — 7. Fuge din 
răsputeri. — 8. Ca fulgerul trec albia pârâia
şului.

VULPEA ŞI BURSUCUL

— ,,Da’ din cotro şi unde 
Alergi tu aşa iute?”
Bursucul întâlnind, pe vulpe a ’ntrebat.
— „Oh, dragă cumetre, am dat peste păcat.
Sunt iată, surghiunită!
Tu ştii că eu am fost, în slujbă rânduită 
La o găinărie.
Cu trebile ce-aveam, odihna mi-am lăsat,
Şi sănătatea mi-am stricat;
Dar tot eu am căzut în groaznică urgie,
Pe nişte pâri nedovedite.
Precum că luam mite.
Tu singur martor eşti, în adevăr să spui.
De m’ai văzut cumva, măcar cu vreun pui!“
— „Nu, dragă cumătră..., dar când ne întâlneam, 
Eu cam ades vedeam
Că tu, pe botişor.
Aveai şi pufuşor.”

Se ’ntâmplă şi Ia noi de vezi.
Cum altul, având loc, aşa se tângueşte, 
încât îţi vine mai să-l crezi 
C’ abia din leafă se hrăneşte.
Dar astăzi butcă, mâine cai.
De unde oare-i vin? Şi când ai vrea să stai,
Să-i faci curată socoteală.
Pentru venit şi cheltuială,
N’ ai zice ca bursucul, că are „pufuşor 

Pe botişor?”
AL. DONICI 
Din Fabule.
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Vocabular. — A surghiuni: a trimete în surghiun adică 
in exil; a exila. — Urgiâ: mânie dumnezeească, pacoste, neno
rocire. — Mită: darul care se dă unui slujbaş incorect, ca să 
facă un lucru necinstit, nedrept ori împotriva legii. — Butcă: tră
sură boierească.

Lămuriţi expresiile. lusuşiţi-vâ procedeul. — 1. Am 
dat peste păcat. —;2. Odihna mi-am lăsat şi sănăta
tea mi-am stricat. — ^. Dar tot eu am c az ut în 
groaznică urgie.—.4. Când ai vrea să-i faci curată 
socoteală.

COMPUNEREA VII 

BURSUCUL 

PREGĂTIREA

Notiţă explicativă. — Bursucul sau viezurele, cum 
i se mai zice prin unele părţi, este un animal greoiu şi 
paşnic. Trupul lui scund se apropie de acela al ursului, 
pe când capu-i lungăreţ se termină printr’un rât ca de 
porc. Are o blană cu peri aspri şi grosolani. îşi sapă 
o vizuină lungă, care ajunge uneori până la zece metri 
şi se hrăneşte cu de toate : şopârle, cârtiţe, melci, viermi, 
saii rădăcini, ierburi şi poame. (Fig. 20).

PLANUL

Introducerea.—Ce animal înfăţişază ilustraţia noastră ?

Tratarea. — Cu care din animalele pe care le cunoa
şteţi se aseamănă el? Prin ce se apropie de urs şi 
prin ce anume de porc?

Cum este părul blănii bursucului? De ce culoare 
este partea de deasupra a corpului lui? Tot ce
nuşiu îi este şi capul cu gâtul? Observaţi aici, pe 
fondul alb, o dungă neagră, care cuprinde ochiul
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şi urechea animalului şi care se repetă şi pe partea 
cealaltă a capului? De ce culoare sunt picioarele 
şi partea dedesubt a viezurelui.

Cum este firea bursucului? Paşnică ori violentă? 
Dar în ihişcările lui, e sprinten ori greoiu?

încheierea. — Acum, după ce cunoaşteţi acest animal.

«Se; ......

20. Bursucul sau viezurele.

vă daţi seama de ce se zice „bursuc”, unui copil bondoc, 
gras şi greoiu ? •

Şarpele, până nu-l calci pe coadă, nu se 
întoarce să te muşte.

Proverb
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LA STĂPÂN

Strada Malului, — al cărei nume se poate să se fi 
schimbat azi, — era la Brăila, acum treizeci de ani, acel 
coridor scurt, care începe din calea Călăraşilor, aproape 
în faţa străzii Sfântului Nicolae şi se termină la malul 
Dunării, de unde şi numele. Se afla situată în plin 
„Carachiu”, cartier în majoritate grecesc, chefliu şi gu
raliv, dar nu bătăios ca „Atârnaţii”.

Cam pe la mijlocul acestei stradele, trona, ca o re
gină a zaiafeturilor eroice de altă dată, crâşma lui chir 
Leonida, reputată prin vinurile şi mâncările ei.

Aci îmi era scris să fac cunoştinţă cu primul meu 
stăpân. Aci aveam să-mi petrec un an şi jumătate de 
eroică seriniudine, să mănânc „pâine străină, udată cu 
lacrimi” şi... să învăţ limba grecească.

Era pe la opt dimineaţa. Intrai cu îndrăzneală. Miros 
de rasol şi de ţelină cu carne. Un bucătar bătrân, — 
mustaţă de antart, albă colilie — se da în vânt după tre
buri. Tejghetarul — faimosul ,,tejghetar”, oroarea bă
ieţilor de cârciumă — citea într’o gazetă, dindărătul 
tejghelei. Doi copilandri, ceva mai în vârstă decât mine, 
curăţau cartofi, pe o masă lungă, încărcată cu tot felul 
de zarzavaturi: linte, fasole, praz, gutui de făcut cu 
carne. Ici colo, pe mese, pahare de vin şi de rachiu, 
goale. Nici un client. Şi nici chir Leonida, pe care-1 
cunoşteam din vedere.

Dădui bună dimineaţa. Tejghetarul mă luă în primire :
— Pe cine cauţi..., „mândreţe”?
— Pe domnul Leonida.
— Nu-i aici. Da’ ce ai cu el?
— Aş vrea să-i vorbesc....
— Poţi să-mi vorbeşti mie !
— Nu, domnule, am să-l aştept.
Găliganul îşi reluă gazeta. leşii în stradă. Dacă aş
ştiut ce fiară crudă se ascundea subt pielea acestui
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cojan fără inimă, aş fi rupt-o la fugă, ca dracul de 
tămâie.

Câtva timp, mă plimbai îngrijorat: cârciuma avea 
doi băieţi şi pe tejghetar; cu stăpânul, făceau patru. 
Se putea foarte bine să nu fiu primit.

Dar' grija asta fu imediat spulberată de un alt sen
timent, cu totul contrariu: mă aflam la capătul din 
spre Dunăre al străzii Malului, punctul cel mai înalt 
al platoului Brăilei, şi apariţia vastei privelişti a flu- 
viului-prieten, mă făcu să mă cutremur de ideea 
pierdere! apropiate a libertăţei mele. Presimţimânt 
funebru de moarte năprasnică... Groaza inexplicabilă...

Mi se părea că cineva se ţinea gata să mă înşface şi 
să mă despartă pe vecie, de mama, de lume, de vieaţă. 
Sălciile pletoase ale bălţilor mă tânguiau, mohorite. Si
renele vapoarelor şuierau alarmate. Huruitul ghiociurilor 
din port: glas cobitor. Dunărea mocnea. Picura de ploaie.

Mă înapoiai la crâşma lui chir Leonida.

Jupânul era acum în prăvălie, proaspăt ras şi frezat, 
cu mustaţa răsucită ştrengăreşte, cu paltonul aruncat 
pe umeri,—holteiu călcând pe al treizecilea an, plin 
de sănătate, plin de bani.

Râdea sgomotos, în tovărăşia a doi prieteni, cu cari 
sta la un pahar.

Nefiind sigur că voiu fi primit şi cum mă jenam să-i 
vorbesc faţă de toată lumea, rămăsei pe afară, în aş
teptarea unui moment prielnic. El ieşi după puţin, în 
uşa prăvăliei şi văzându-mă aşteptând, mă întrebă :

— Tu m’ai căutat azi-dimineaţă ?
— Eu, domnule Leonida.
— Ce vrei ?
— Aş vrea să intru la stăpân, la d-ta,
— Să intri la mine? I făcu el cu mirare. Şi vii aşa, 

singur-singurel ? 1... Băieţii de stăpân simt aduşi de 
mână. Ce să vorbesc eu cu tine ? N’ai părinţi ?

G. Nedioglu — Manual de limba română, cl I-a—ed. V-a,—5 ^
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Chir Leonida privea la om cu mândrie grecească, vorbea 
răspicat şi fără accent străin, fiind născut în ţară. Tatăl 
său, un bătrân cârcotaş încă verde, deschisese crâşma 
din strada Malului, cu zece ani înainte de venirea pe 
lume a odorului său unic.

. Mi-aduc aminte că, deşi copil, am ştiut să miros or
goliul naţional al Grecului şi l-am exploatat cu o nebă
nuită îndemânare. •

— Viu fără ştirea mamei. Vreau să intru la Greci 
şi să învăţ greceşte !...

Că voiam să învăţ greceşte, asta era tot aşa de ade
vărat, cum e adevărat c’aş vrea astăzi, să vorbesc toate 
limbile din lume.

Chir Leonida se umflă ca un curcan:
— Bine, drăguţule, bine, am să te primesc, dar nu 

pot să stau la tocmeală decât cu mama ta. Vino mâine, 
cu dânsa !...

A plâns biata mamă, în seara acelei zile, până i s’au 
rupt rărunchii:

„La ce-a folosit că mi-am închis tinereţele..., c’am trăit 
în văduvie..., c’am muncit ca o roabă, numai şi numai 
ca să te feresc pe tine de mână străină, dâcă tot 
pe mână străină a trebuit să intri !... Să nu mai lase 
Dumnezeu inimă de mamă pe pământ!...“

A doua zi, — era tocmai într’o duminecă, — ne-am 
înfăţişat la uşa „străinului”. Mama părea bună de pus 
în CQSciug. Mie mi se zvârcolea inima, ca o vrabie în 
mâna unui, copil; mă credeam pe punctul de a fi înmor
mântat de viu. Mama credea acelaşi lucru.

Explicaţia trebue căutată nu numai în faptul că 
mama îşi făcuse un idol din copilul ei, iar acest copil 
îşi făcuse un idol din dragostea pentru libertate. Mai 
era ceva : era acea nesuferită teroare care face pe om, 
sclavul părerilor altora şi care se numeşte gura maha
lalei.
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Gura mahalalei cere unui copil să fie statornic, 
,,cuminte”, să rămâie la stăpânul' unde a fost dat, nu 
să umble ,,din stăpân în stăpân”. Să sufere barbaria 
şi'să devie la rându-i barbar. Concepţia asta de slugăr
nicie este împinsă de gura mahalalei până acolo, că 
a fost concretizată în faimoasa, în odioasa zicătoare : 
„Palma stăpânului îngraşă buca slugei”.

Trecând pragul crâşmei lui chir Leonida, eram a- 
mândoi, atât eu cât şi mama, conştienţi de teroarea 
pe care mahalaua o va face să apese pe umerii noştri: 
intrând la stăpân, trebuia să rămân, să sufăr, să înghit 
şi să n’o dau pe mama „de ruşine”. Mama nu trebuia 
să audă spunându-se de fiul ei, ceea ce se spunea aşa de 
des de ai altora : ,,Iar a fugit dela stăpân !”

— O sută de lei pe an; un rând de haine; o pereche 
de ghete; o pălărie; o zi slobodă la Paşte şi încă una 
la Crăciun.

Nouăsprezece ceasuri de goană zilnică, adică dela 
şase dimineaţa până la unu după miezul nopţii.

Cuvinte aspre, înjurături obscene, palme cu ne
miluita.

.Şiroaie de lacrimi, suspine de nimeni auzite, visuri 
spulberate.

Dor de ducă !...

Şi cum ? Nici o mângâere ? Nici un ochiu prietenesc ? 
Nimic care să aline această jalnică copilărie?

PANAIT ISTRATI
Din Trecut şi viitor

Vocabular. — Zaiafet: chef mare, petrecere cu mâncare, 
băutură şi lăutari. — Servitudinc: sclăvie, robie. — Antart: hai-
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duc grec din Peninsula Balcanică. — Colilie: plantă de câmp, cu 
tulpinele lungi şi foarte subţiri (Fig. 21); uneori formează 
o tufă ca de fulgi albi, cunoscută şi subt numele de părul zâ

nelor, pănifâ sau năgarâ (Fig. 22) ; 
alb colilie: alb de tot, ca zăpada.’— 
Oroare: spaimă, groază. — Găligan:, 
lungan. Cojan: poreclă dată locui
torilor dela şes, de către cei dela

21. Colilie.
(a. Floarea ; b. Sămânţa coaptă.)
y

22. Colilie.
(Părul zânelor)

munte. — Funebru: de înmormântare, de moarte. — Nă
prasnic: neaşteptat. — Mohorît: . posomorit, întunecat. — Si
renă: aparat care scoate, cu ajutorul aburilor, şuierături pu
ternice, întrebuinţate ca semnale. — Alarmat: neliniştit, speriat, 
îngrozit. — Ghiociu: car ce se poate lungi, pentru diferite trans
porturi. — Cobitor: care cobeşte, care meneşte a rău. — A 
mocni: a sta înnăbuşit, întFo linişte aparentă. — Holteiu: ne
însurat, flăcău. — Răspicat: desluşit şi apăsat. — Cârcotaş: om 
care caută pricină de ceartă, care face şicane. — Odor: copil 
iubit. — Orgoliu: îngâmfare, trufie, semeţie. — A exploata: 
a trage folos, de pe urma unui lucru. — Rărunchiu: rinichiu, 
adâncul sufletului. — Teroare: groază. — A concretiza: a face 
concretă o noţiune abstractă. — Odios: urîf, nesuferit, revol
tător. — Bucă: obraz. — Obscen: neruşinat.

Lămuriţi expresiile. însuşiţi-vă procedeul. -1. Strada 
Malului era un coridor scurt. — 2. Crâşma Iui chir 
Leonida tron aca o regină a zaiafeturilor. 
3. Aici aveam să petrec un an şi jumătate de eroică 
seruitudine. — Se da în vânt după treburi.
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5. Dădui buna dimineaţa. — 6. Tejghetarul mă l u ă 
în primire. — 7. Aş fi r upt-o la fugă, ca dra
cul de tămâie. — 8. Sălciile mă t â ng ui au. — 9. Cu 
paltonul aruncat pe umeri. —10. C ăl c a pe al trei
zecilea an. —: 11. Sta la un pahar, cu doi prietini. 
12. Sa intri la mine? făcu el cu mirare. -^IS. Am 
ştiut să mi r o s orgoliul naţional al Grecului. —14. 
Chir Leonida se umflă ca un curcan. —15. A 
plâns, până i s’au rupt rărunchii. — 16. Mi-am închis 
tinereţile.17. Să nu lase Dumnezeu inimă de 
mamă pe pământ.—18. Mama îşi făcuse un idol din 
copilul ei.

CONCERTUL PRIMĂVERII

Chiar acum din crâng venii 
Şi c’o veste bună! 

Iarăşi e concert copii:
Merg şi eu şi tu să vii, 

Mergem împreună. 23. Cuc.

Vrei programă, lămurit?
Stai puţin să caut. 

Cucul, un solist vestit.
De printr’ alte ţări venit. 

Va cânta din flaut.

Cântăreaţa dulce ’n graiu. 
Cea numită „perla 

Cântăreţilor din Maiu”, 
Dulce va doini din naiu. 

Multe doine mierla.



— 70 —

Va ’ntona apoi un psall:
„Imnul veseliei” ;

Corul dintr’un fag înalt 
Vor cânta ’n sopran şi ’n alt 

Graurii câmpiei...

24. Turturea.

Turturelele ’n tenor;
Şi-alte voci maestre, 

Toate după glasul lor. 
Vor urma dup’ acest cor 

Fel de fel de-orchestre.

Voci de gaiţe cari fac 
Să coboare ploaie 

Şi ’ntr’o scoarţă de copac 
O să bată tica-tac 

Tactul ghionoaia; 25. Gaiţă.

Iar naţionale-apoi (
Cobze şi-alte hanguri, 

Glas de fluier şi cimpoi. 
Pitpalaci şi cintezoi,

Şi-un taraf de granguri.
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Se vor pune-apoi pe joc 
iPână chiar şi surzii,

Când vor prinde, dintr’un loc. 
Să ne cânte hori cu foc,

Din tilincă sturzii.

Vom cânta şi noi ce-om şti. 
Cântece din carte 

Şi de va putea veni 
Vântul, şi el va doini.

Că e dus departe. 26.'Grangur.

27. Pitpalac sau prepeliţă.

Cine-i contra, să-l vedem.
Ca să-l ştie soţii!

De-aveţi chef, tovarăşi, hem - 
Ura ’n cer ! cu toţii-avem I 

Mergem dar cu toţii 1

GH. COŞBUC
Din Fire de tort.

Vocabular. Concert: producţiune muzicală, executată 
de artişti, într,o sală publică. — Programă: arătarea scrisă a di
feritelor producţiuni ce vor avea loc cu prilejul unui spectacol, 
al unui concert, al unei ceremonii etc. — Cuc: pasăre agăţătoare, 
insectivoră, cu coada şi aripile lungi, cu picioarele scurte şî 
ciocul slab; e de culoare cenuşie, cu pântecele alb, vărgat cu 
negru. (Fig. 23). Solist: cântăreţ care execută o arie singur, 
fără să mai fie acompaniat de alţii. — Naiu: instrument muzical. 
Întocmit din mai multe fluiere de diferite mărimi, din care cântă 
mai ales lăutarii. — Psalt: cântăreţ bisericesc. — Imn: 
cântec sau poezie, prin care este slăvit Dumnezeu sau vreun 
erou. - Alt sau alto: voce mai ascuţită, intermediară între so
pran şi tenor. — Turturea: pasăre de culoarea cenuşie, ceva 
mai mică decât porumbelul; are coada rotunjită, aripele lungi şi 
ciocul drept. (Fig. 24). — Orchestră: totalitatea muzicanţilor,
cari execută diferite compoziţii muzicale, din instrumente. —
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Gaiţă: pasăre cu pene pestriţe şi cu un moţ deasupra capului; e 
foarte limbută şi prădalnică. (Fig. 25). — Ghionoaie: pasăre 
agăţătoare, cu ciocul lung, cu care ciocăneşte mereu trunchiurile 
copacilor, spre a speria insectele şi a le face să iasă, ca să le 
mănânce. (Fig. 29). — Hang: ison, acompaniament muzical. — 
Cimpoiu: instrument muzical popular, compus dintr,un burduf.

28. Cimpoiu.
(B. Burduful: C. Caravai 
sau fluierul: h. Hangul 
mic alături de cel mare; 

S. Suflătoarea).
29. Ghio

noaie.

căruia îi sunt adaptate un fluier, două hanguri şi o suflătoare 
(Fig. 28). — Pitpalac sau prepeliţă: pasăre călătoare, galbenă- 
cafenie, cu dungi pe spate; se vânează pentru carnea ei cea 
gustoasă. (Fig. 27). — Cintezoiu: 
păsărică albastră-verzuie, cu dungi 
negre pe deasupra, roşii 1^ gât şi 
roşcate pe pântece. (Fig. 30). —
Grangur: pasăre cântătoare, cu pe
nele galbene-aurii. (Fig. 26). —
Sturz: pasăre bruriă-roşcată', cu 
pieptul împestriţat. (Figg. 63).

PRIVIGHETOAREA

— Ce aif nene lorgule? Parcă 
ai fi supărat?

— E I...
— Ba nu zău, ţi s’a întâmplat 30. Cintezoiu. 

ceva ?
— Mi s’a întâmplat o ticăloşie... Nici nu ştiu cum să-ţi 

spuiu... Ştii că prin fundul curţii mele trece iazul, iazul
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morilor. Când n’am ce face, dau cu undiţa Ia peşte. 
Am acolo, în stânga scării —c’am făcut o scară pentru 
scăldat—o adâncătură, în care arunc în toate serile câte 
o bucată de mămăligă, ori 
câte uh pumn de grâu fiert: 
nadă la peşte... Şi uneori, 
când e apa merie, mai ales 
acuma primăvara, se dă bine 
şi prinz... nu cine ştie ce peşti 
mari, dar în sfârşit: eleni, 
mrene... cât un cuţit de masă 
obişnuit... Tu nu eşti pescar; 
n’ai dat cu undiţa niciodată...
E plăcut... La mine, acolo, e 
frumos de tot: o umbră deasă 
şi răcoroasă şi apa' aia care 
curge lin, printre sălcii ple
toase... Să vii odată să vezi.
Acum, eu am undiţe sistema
tice, de se strâng, se fac ba.ston; dar aici în iaz nu le 
întrebuinţez, că prea sunt lungi...

Iau câte o nuia de alun; îi pun aţă, plumb şi cârlig 
şi gata; iar când plec de acolo, înfăşor aţa pe nuia şi 
o bag într’un tufiş de richită. In tufişurile astea şi în

sălciile de pe marginea iazu
lui, vin privighetori şi cântă 
toată noaptea... Foarte de 
multe ori, când stau liniştit 
la pescuit, vin săracele până 
lângă mine, aproape de tot, 
să le prinzi cu mâna, parc’ ar 

fi oarbe : umblă după ouă de furnici şi după râme... Ce e 
azi? Joi. Alaltăseară, marţi, a venit pe la noi căpitanul 
Delescu cu nevastă-sa şi am stat cu toţii în pridvor, să 
le ascultăm. Nu cânta una, cântau zece, cincisprezece...

31. Pescuitul cu undiţa.
(Sus: undifa fără şi cu nadă)

Clean.
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33. Mreană.

Răsuna tot zăvoiul... Şi cum era o lună ca ziuă şi mi
rosea liliacul..., am petrecut o seară... Să-l întrebi pe el... 
Mai ales una, chiar în grădină la mine, într’o salcie

pletoasă, cânta... Doamne, 
Dumnezeule !... De câte ori 
începea, făcea într’un fel 
nou. IncăVictoriţa, nevasta 
căpitanului, luase un^con- 
deiu, să însemne cu vorbe, 
toate felurile de sunete pe 

care le scotea. Uneori făcea : fi, fi, fi, tiha ! tiha ! tiha ! 
chiau I chiau I clings! iar când isprăvea într’o cas
cadă de triluri, zău dacă nu-ţi venea s’o aplauzi ca 
pe-o primadonă... Şi din 
crivină îi răspundeau al
tele şi altele... Frumoasă 
seară am petrecut; n’am 
s’o uit niciodată ! Şi ne 
întrebam cu toţii, dacă 
o fi adevărat că toate 
vieţuitoarele de pe pă
mânt se trag dintr’o tulpină şi că s’au deosebit unele de 
altele, numai silite de împrejurările deosebite prin care 
au trecut, — ce fel de împrejurări au fost alea, care au

putut sili privighetoarea să 
ajungă să cânte aşa, iar 
cârsteiul bunăoară, să hârâe 
ca un ceasornic de buzunar, 
când îl întorci ? Mare taină ! 
EI... Pela douăsprezece, 
ne-au plecat musafirii, iar 
nevasta căpitanului, după 
ce ne-â zis nouă „bună- 

seara”, a făcut bezele în spre salcia pletoasă, stri
gând : „la revedere, puică, pe mâine seară !”

34. Râmă.

35. Cârsteiu.
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Şi-au venit şi aseară, dar în salcie nu mai cânta privi, 
ghetoarea... Se auzeau în zăvoiu, dincolo, peste iaz- 
mulţime; aici însă nu... Ne gândeam că poate şi-a găsit 
soţia şi s’o fi dus după ea, în zăvoiu; şi ne sileam s’o re
cunoaştem de pe .cântec; dar, ori că era prea departe 
şi nu puteam deosebi toate sunetele, ori că nu cântă 
toate la fel; dar lucru hotărît, lipsea un sunet; n’auzeam 
pe nici una făcând : clings 1 clings 1 Ăsta nu-1 auzeam şi 
să vezi de ce... Azi dimineaţă, neavând treabă, mă scobor 
la gârlă. Lăsasem în ajun undiţa, acolo într’un tufiş... 
O caut: ţiimic. Zic : să ştii că mi-a furat-o cineva. Când 
mă uit niai bine, o văz.mai departe, pe jos. Dau s’o ridic : 
aţa deşirată de pe băţ şi încurcată în richită. Mă iau 
după fir şi ce să văz? Parcă şi acum mi şă sfâşie inima... 
Lăsasem râma în cârligul undiţei şi biata privighetoare, 
umblând după mâncare, a înghiţit cârligul 1 Sărăcuţa ! 
Cât trebue să se fi sbătut, cât trebue să se fi chinuit 1... 
Acuma stă moartă, cu aripioarele întinse; iar pe ochi
şorii ei, ca două mărgele negre, năpădiseră furnicile... 
Pre legea mea ! Sunt aşa întâmplări absurde, care-ţi tur
bură mintea, îţi .sdruncină credinţa... Auzi dumneata 
moarte: cu cârligul înfipt în guşuliţa aia, care scotea 
sunetele alea duinnezeeşti 1 Auzi dumneata cum am răs
plătit eu păsărică aia nevinovată, pentrucă ne desfătase 
cu viersul ei! Când mă gândesc, îmi vine nebunie — dar 
ştii? — nebunie !... Ah ! ochişorii ăia negri, pe care năpă
diseră furnicile !

I. AL. BBĂTESCU-VOINEŞŢI 
Din Intunerec şi lumină.

Vocabular. — laz: canal abătut clin cursul unui râu, 
spre a îndrepta apa spre o moară; baltă; heleşteu. — Nadă: 
momeala cu care sunt atraşi peştii la undiţă, păsările în curse etc. 
(Fig. 31). — Merîu: de culoare albăstrie, violetă. — Clean: 
peşte cu corpul lătăreţ, gros şi cu solzii, strălucitori, care trăeşte 
în râurile noastre de munte. (Fig. 32). — Mreană: tot un peşte 
de râu, de culoare argintie, cu solzii mari şi mustăţile lungi
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(Fig. 33). Richită ori răchită: salcie care creşte pe malul 
râurilor sau al lacurilor. — Râmă: vierme lung, roşcat, care 
trăeşte în pământ, prin locurile umede şi care iese la suprafaţă 
după ploaie; se întrebuinţează ca nadă la pescuitul cu undiţa. 
(Fig. 34). — Zăvbiu: crâng de sălcii sau de anini, pe mar
ginea apelor. — Cascadă: cădere de apă de pe o înălţime. — 
Tril: executarea grăbită şi repetată a două note. — Primadonă: 
cântăreaţa care cântă în rolul cel mai de seamă al unei opere. — 
Crivină: pădurice pe prundul unei ape. — Cârsteiu: pasăre 
călătoare, de mărime mijlocie, cu picioarele scurte, dar cu 
degetele lungi, foarte căutată de vânători. (Fig. 35). — Ab
surd: împotriva dreptei judecăţi, ceva cu care nu se poate 
împăca mintea omenească. — Viers: glas, cântec, melodie.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Dau 
cu undiţa la peşte. — 2. Privighetorile vin aproape de 
mine, să le prinzi cu mâna. — 3. Isprăvea într’o casca
dă de triluri. — 4. Dau s’o ridic. — 5. Ochişorii 
ei, ca două mărgele negre. — 6. Sunt întâmplări 
absurde, care-ţi turbură mintea, îţi sdruncină 
credinţa.

Cine seamănă vânt culege furtună. 
După furtună vine şi vreme bună.
Cu râma mică, se prinde peştele mare. 
Cu o rândunică, nu se face primăvară. 
Ferestrele au ochi, iar pereţii urechi. 
Măsoară de multe ori şi croeşte odată. 
Păunul să tacă, dacă vrea să placă.

Proverbe
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COMPUNEREA VIII

PRIVIGHETOAREA

Descrieţi privighetoarea, după ilustraţia ce urmează 
(Fig. 36), rânduindu-vă ideile într’un plan.

;'''' ‘ j' Vî" .-‘A--’ r.,'\ţ^ ,*r ,ei '•
SoBk. ». ‘.L *. ''‘‘..«ăi.vr.

v>rj*',>vr\''' ■ vi'.: ,r.: k"< <;r'-c iK f ^ 'x

■•;, Vfî A

p^- , ’ '-Ayvi-■"
■ ■ >J; *S> - ,\f . V. '

36. Privighetoarea.

RÂNDUNEL

Un vânt! şi-o ploaie necăjită 
S*au repezit ca din senin 
Şi răpăe prelung pe frunze 
Şi-mi culcă florile de crin.
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Grădina toată-i răscolită...
Ce tristă e grădina mea !
Pe-o creangă, tremură de frică 
Un puiu plăpând de rândunea.

E singur în bătaia ploaiei 
Şi ’n ciripitu-i rugător, 
îmi spune să-i deschid fereastra 
Şi eu deschid... el. intră ’n sbor.

Şi iată-mi-1 rotind la mine.
Şi parcă nu mai e pustiu.
In casa mea, înveselită 
De ciripitul lui sglobiu.

Dar iată... soarele s’arată...
Pe frunze, picurii sclipesc 
Şi rândunelele pe-afară.
In sboruri vesele rotesc.

La glasul lor, grăbit, mă las^ 
Plăpândul puiu de rândunea...

Mai vino, ploaie, înc’odată,
Să-l văd din nou în casa mea 1...

VICTOR EFTIMIU 
Djn Poezii.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. O 
ploaie necăjită s’a repezit ca din senin. — 2. 
îmi culcă florile de crin. — 3. E singur în bătaia 
ploaiei. — 4. In ciripitu-i rugător, îmi spune 
să-i deschid fereastra.
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CUZA VODĂ

„De două ori, âm văzut pe Vodă Cuza I” începu Moş 
Gheorghe.

„Acu, într’un rând, grăi bătrânul, veneam dela moară... 
Şi era aşa, într’amurg. Mergeam pe lângă boi şi eram 
pe aproape de jitărie. Iaca, aud în urmă zurgălăi. întorc 
capul: văd o trăsură cu doi cai... De pe capră, mâna 
un Român cu suman şi cu căciulă de oaie... Mă gândesc : 
Aista nu-i boier mare... Nu mai trag carul cu două roate 
în şanţ... nu mai bat boii degeaba... Când ne ajunge 
trăsura din urmă, întorc capul... Văd într’însa, un ne
gustor... Era îmbrăcat cu strae de şieac călu
găresc... Se uită el la mine. Zice:-—Noroc 
bun, bade ! — Mulţămim domniilor voastre I —
Cum îi zice satului istuia? — Dumbrăveni, zic. 
începe el, pe urmă, să mă întrebe : cine stă
pâneşte satul, cine-i primar şi altele. Vizitiul 
oprise caii. Dacă am văzut, m’am oprit şi eu 
cu carul. Zice negustorul: — Cum o duceţi 
CU boierul? — Dă, domnule, zic, dacă cel ce-ar 
întreba ar şti, n’ar mai întreba... Boieru-i boier 37, Suman, 
şi noi suntem ţărani... Ce putem noi face?
El a făcut aşa: Hm I Pe urmă s’a uitat la mine aşa, 
parcă jalnic şi-a spus : — Bade ! amară şi stropită cu 
lacrimi e pânea pe care o mănâncă norodul 1 Mă uit eu 
la dânsul. Ce are negustorul ista, mă gândesc, de stă 
de vorbă cu mine ? Grăeşte el iar: —Da’ cu vornicul 
cum o duceţi? — Apoi, domnule, zic, vornicul e ridicat 
dintre-ai noştri... El ne arde şi ne frige... Iaca, eu am plătit 
birul odată şi el mi-1 cere a doua oară... Spune că dacă 
nu plătesc, îmi ia boii... — Aşa? — Aşa I... — Apoi, 
zice el, este o vorbă. Zice : — Cine ţi-a scos ochii? — Fra- 
te-meu. — Alia! de aceea ţi i-a scos aşa de adânc... 
Eu stăm şi mă uitam la el. Da’ avea el un glas aşa de 
blând şi se uita aşa la mine, c’am început eu a-i spune
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de-ale noastre, dintre multele pe care le îndurăm... 
Şi zic eu: Dreptatea noastră cea veche, domnule, de 
mult îi moartă, iar Vodă nimica nu ştie.

A zâmbit atuncea negustorul. Pe urmă, ne-am luat 
noi şi-am intrat în sat... Era seară, acuma. Şi vornicul 
iese de acasă, să se ducă la crâşmă. Zic : Iaca vornicul!.. 
Se dă jos atuncea, negustorul, din trăsură şi opreşte

pe vornic..! —Ade
vărat e, zice, că 
dumneata, vornice, 
iei două biruri dela 
oameni? Nu-s ei 
de o lege şi de 
un neam cu dum
neata? Cum de faci 
asemenea lucru?— 
Da’ cine eşti dum
neata? strigă vor
nicul. Să-ţi arăţi 
îndreptările. Ce ai 
a mă întreba ? Doar 
ştiu că nu eşti 
ispravnicul ori Vo
dă..—Ba-s Vodă!.. 
a zis, zâmbind^ ne
gustorul. Şi cum 

m’am uitat cu ochii holbaţi la el, l-am cunoscut că-i Vodă 
şi a cunoscut şi vornicul...”

Moş Grigore începu a râde încetinel, cu mulţumire, 
ca şi cum întâmplarea aceasta veche se petrecea a doua 
oară, înaintea ochilor iui.

„Apoi, a doua oară, vorbi iar într’un târziu bătrânul, 
l-am văzut pe Vodă, după ce s’au unit boierii şi l-au 
scos din domnie... Am auzit noi că s’a dus prin străi
nătăţi şi acolo a murit, de inimă rea. După ce-a murit, 
l-au pornit credincioşii lui, spre ţară, ca să-l ducă la Ru-

38. Cuza Vodă de Mişu Popp.
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ginoasa... S’a aflat atuncea, prin sate, că are să-l aducă 
pe Vodă Cuza cu trenul, pe la Burdujeni... Era vară, 
cald şi frumos şi câmpiile numai o verdeaţă... Şi cum 
s’a dat vestea prin sate, a început a porni norodul de 
pretutindeni, ca să iasă înaintea trenului, prin gări... 
Am umblat şi eu noaptea, două poşte şi m’am dus să-l 
aştept, în gară la Liteni... Era atunci, într’o duminică 
şi lume de pe lume, norod mult se strânsese, într’o parte 
şi ’n alta a drumului de fier... Şi-am aşteptat noi, am 
aşteptat şi într’o vreme, s’a arătat şi trenul, venind în- 
cet-încet, ca la înmormântare... Şi oamenii tăceau, 
cât vedeai cu ochii, în lungul liniei şi toţi stăteau cu 
capul gol... Trecea trenul şi pe urmă se luau şi ei, încet, 
în urma lui... Dar în gară, la Liteni, s’a oprit... Şi era 
Vodă aşezat în sicriu, într’un vagon deschis, împodobit 
cu cununi de flori şi cu perdele negre... Şi cum s’a oprit 
vagonul, a început a sui norodul: bătrâni, femei, copii, 
bărbaţi, toţi se suiau, ca să-l vadă şi să-l sărute... M’am 
suit şi eu şi l-am văzut: cât era de frumos, de voinic şi 
de tânăr încă... şi parcă dormea... şi parcă zâmbea, ca 
atunci, în seara ceea, când a stat în faţa vornicului şi 
a zâmbit... M’a pălit aşa o jale, pentru părintele nostru, 
că am început a plânge... Şi toţi, pe câţi i-a făcut el 
gospodari, pe pământul ista, toţi la câţi făcuse dreptate 
şi erau acolo, toţi lăcrămau... Şi tot se petrecea lumea 
şi-l sărutau şi i se închinau... Şi după aceea, iar a pornit 
trenul acela cu sicriul, printre ogoarele pline de holde, 
ogoarele oamenilor, de dânsul dăruite.

Şi-am pornit şi eu împreună cu mulţi alţii, cu capetele 
goale, pe drumul de fier, ca să ne ducem să-l vedem 
-şi la mormântul lui, acolo...

Iar prin sate, unii din vornici şi din ciocoi îndemnau 
pe flăcăi să nu-şi lase horă, ci să joace cu lăutari, că-i 
zi de sărbătoare..; Da’ tinereţea asculta de bătrâni şi 
mergea să vadă pe domnitor...”

Moş Grigore de mult îşi isprăvise istorisirea... Stăm
G. Nedioglu .—Manual de .imba română cl. I-a—ed. V-a.—5. •
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acuma siibt lăicere, în patul cel mare de subt cu/mc şi nu 
puteam dormi: îmi stăruia înaintea ochilor, ca o icoană 
cu zâmbet trist, cu ochii închişi, într’o lumină de vis, 
domnitorul norodului...

MIHAIL SADOVEANU 
Din Povestiri de seară.

Notiţe explicative. — Ruginoasa din judeţul 
Fălticeni a fost moşia familiei Cuza. Aici este mormântul 
marelui domn al Principatelor-Unite, Muntenia şi Mol
dova (1859—1866). — Mişu Popp (1827—1892) a fost 
un însemnat pictor român din Transilvania.

Vocabular. — Jitărie: locuinţa jitarului, adică a păzi
torului de ţarini. __ Suman: haină lungă, ţărănească, de dimie. 
(Fig. 37). — Şieac: stofă de lână, care se ţese mai ales în

mănăstirile de călugăriţe, pentru 
hainele monacale. — Vornicul sa
tului; primarul. — Lege: credinţă. 
— Indeptări: acte. — Ispravnic: 
administrator, prefect. — Poştă: o 
distanţă de vreo zece kilometri. — 
A păli: a cuprinde, a apuca pe 
cineva; se zice despre un dor, o 
jalej o mâhnire etc. — A se 
petrece: a trece unul după al

tul, printr,un loc. — Ciocoiu: nume dat de ţărani, arendaşilof^ 
funcţionarilor şi tuturor celor îmbrăcaţi în haine nemţ;işti. — 
Lăicer: covor sau scoarţă ţărănească. — Culme: prăjină ori
zontală, legată cu frânghii, de grinzile tavanului, pe care ţăranii 
îşi atârnă hainele. (Fig. 39).

39. Culme (c—c).

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Era 
tntr'amurg, — 2. Amară şi stropită cu la
crimi e pâinea norodului. — 3. Vornicul ne arde §i 
ne frige, — 4. Dreptatea de mult e moartă, — 5. 
Pe urmă ne-am luat noi şi am intrat în sat. — &, A 
murit de inimă rea, — 7. Se strânsese lume de pe
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lume. — 8. M’a pălit o jale. — 9. Şi tot se p et r e- 
ce a lumea şi-l sărutau. — 10. îmi stăruia înaintea 
ochilor, domnitorul norodului. -— 11. O lumină de v i s.

FURTUNA

A revenit albastrul Maiu !
Flori în grădină, flori pe plaiu 

Şi flori la pălărie !
Stau ca pe spini, stau ca pe foc 1 
E timpul numai bun de joc

Şi bun de ştrengărie...

Grivei, tovarăşul meu drag. 
Nerăbdător aşteaptă ’n prag

S’asvârl în colţ ghiozdanul. 
I-e dor ca s’o pornim hai-hui:
Mă dau mai bine ’n partea lui.

Că nu e Maiii tot anul!

O şterg de-acasă frumuşel:
Grivei cu mine, eu cu el —

Şi satu’ ’n colb se ’nneacă. 
Intrăm în codru şi Grivei 
A ’nnebunit de vesel ce-i:

Mă muşcă, sare, joacă...

Dă spaima ’n vrăbii, latră ’n vânt. 
Îşi face mendrele, eu cânt

Şi codrul lin răsună...
Pe sus trec leneşi, nouri grei —
Noi nici nu ne gândim la ei 

Şi doar aduc furtună !
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Abia o creangă s’a mişcat 
Şi ’n fieamăt lung, neaşteptat,

Lumina ’n zări se stânge. 
Un roiu de frunze joacă ’n drum - 
Tot codrul e-un vârtej acum

Şi eu pornesc a plânge...

Alerg in jos, alerg în sus:
Am rătăcit şi urme nu-s.

Ori încotro m’aş duce ! 
Un fulger 1 Repede mă ’nchin... 
Ah, mii de duhuri negre vin

Şi vor ca să m’ apuce...

Cad în genunchi, prins de fior... 
Răsbubuind din nor în nor.

Un trăsnet se descarcă I 
Zic „Tatăl-nostru” şi Giivei 
Se uită ţintă ’n ochii mei:

Şi el se roagă parcă...

Dar iată I Cât ne-am închinat.
Un colţ de cer s’a luminat

Şi codru-i plin de soare... 
Eram voioşi la câmp deschis — 
Şi-mi pare că a fost un vis

Furtuna trecătoare I...
ŞT. o. lOSIP
Din "Poezii.

V'ocabular. — Plaiu: coastă de munte.

Lămuriţi expresiUe. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Siau 
ca pe spini, stau ca pe foc.—2. Mă dau mai bine ’n 
partea lui. — 3. Satul se ’n n e ac ă ’n colb. — 4. 
A ’ nnebunit de vesel ce-i.—5. Dă s p ai m a ’n
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vrăbii. — 6. îşi face mendrele. — 7. Pe sus 
irec leneşi nouri grei. — 8. Un r o iu de frunze 
f oacă ’n drum. — 9. Mii de duhuri negre v in şi v or 
ca să m’a puce. —10. Se uită ţintă ’n ochii mei. 
11. O şterg de-acasă frumuşel.

COMPUNEREA IX

PE VALEA MOLDOVEI
de N. Origorescu

PLANUL

Introducerea. — De cine este zugrăvit tabloul „Pe va
lea Moldovei” ? Ce ne reprezintă într’însul marele nostru 
pictor?

Tratarea. — Prin ce ni se vesteşte, în primul rând, 
această margine de sat? Ce vedeţi în stânga cum- 
penii? Dar în dreapta ei? Observaţi în fund o făşie 
aburoasă, care tiveşte ca un chenar, zarea, dela 
un capăt la celălalt al tabloului? Recunoaşteţi 
într’ însă malul înalt' şi râpos al râului Moldova? 
Ce ne înfăţizează tabloul, dincoace de marginea 
satului? De cine este străbătută această ţarină, 
căreia i se mai spune şi vatra satului? Este cineva 
pe acest drum de ţară?

încheierea. — Ne-a dat pictorul Grigorescu prin acest 
tablou, icoana satului românesc?

VULTURUL

S’a ridicat deodată, din prăpastia întunecoasă, lunedă, 
a munţilor falnici. Şi doritor de lumină, în această di
mineaţă scăldată de soare, a întins aripile ca o flamură, 
deasupra brazilor bătrâni. S'a înălţat mai întâi drept
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în sus, ca o săgeată. A străbătut văzduhul răcoros, 
apoi a rămas acolo, s’a legănat în aer, îmbătat de plă
cerea să fluture la înălţimea uriaşă, a plecat capul şi a 
privit în jos. Pe câmpiile lucii, satele împrăştiate ca gră
unţele, scoteau sclipiri repezi, ca ale prundişului spălat 
de ape. Oamenii nu se zăreau. Deasupra, dedesubtul lui, 
prinprejur, nici o vietate. I se păru că lumea aceasta, 
frumoasă, încântătoaie, peste care primăverile se aştern 
cu spuză de flori, e a lui, a lui singur. Şi scuturându-şi 
aripile, făcu un ocol larg, suind şi scoborînd prin aer. Apoi, 
i se păru că ceva flutură mai jos, ceva mic, prea neîn
semnat, pentru ca să îndrăznească să se sue până la el: 
se repezi şi în ciocul gata să frângă, prinse o pană 
căzută chiar din aripa lui. Sbură cu dânsa sus, sus, apoi 
îi dădu drumul şi urmări cu ochii strălucitori, lunecarea 
uşoară, ca pe o apă, a penei care cândva îi ajutase să 
se ridice.

Luă munţii în lung. Nici o boare de vânt, nici un 
murmur de ape, care să străbată atât de sus.

Şi aşa a mers până după amiază, cu ciocul deschis, 
înghiţind aerul în gâlgâiri puternice, privind în toate 
părţile, cu ochii lui ca două scântei.

Obosi. Se scoborî uşor şi se aşeză pe vârful unei stânci, 
ce ţâşnea în sus, goală, din stratul gros de muşchiu 
al muntelui. Cum sta nemişcat, părea şi el de piatră, 
părea că-i colţul ascuţit al stâncii încremenite acolo de 
veacuri.

Pe urmă îşi plecă în jos capul. In fund, în noaptea 
deschizăturii adânci, tăiată ca de pala unui zmeu, şer
puia, sclipind ca argintul, izvorul. Şi i se făcu dor de ră
coarea dulce a undei şerpuitoare. Săltă şi se repezi în 
fund. Se lăsă în voie, să cadă în apă. Stropii reci îl acope- 
riră deodată, ca nişte pietre scumpe şi întinzând gâtul 
gol, bău îndelung, însetat. Apoi, îşi luă iarăşi sborul 
până pe stânci, sus, se lăsă pe o coastă, întinse aripile la 
soare şi închise ochii. Aţipi...
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Adieri de vânt îl înfăşoară în vălul lor. Aproape se 
trezeşte. Pleoapa închisă încă parcă zăreşte un foc 
grozav, a cărui flacără încinge tot cuprinsul zării. Se ri
dică. Departe, în nori de sânge, soarele apune. Munţii 
parcă-s aprinşi: cerul arde.

îşi ia sborul, grăbind spre cuib.
Se apropie, se lasă tot mai jos, deasupra muntelui, 

deasupra pădurii de brazi. Aceeaşi linişte, în tot cuprinsul

40. Căprior.

firii. Mai are puţin. Zăreşte prăpastia spre care avea să 
se scoboare, când deodată, în tăcerea neclintită, răsbu- 
bue până ’n depărtări adânci, un tunet şi aripa amor
ţită îi cade în jos. Se rostogoleşte de câteva ori prin aer, 
simte fierbinţeala glonţului, ca a unui cărbune ce-i 
arde carnea, îşi încordează puterile, caută să mai plu
tească sus, dar dedesuptul lui, munţii parcă se prăbuşesc. 
Aripa îi mai stă puţin întinsă, apoi-i se frânge lângă trup, 
udă de sânge. Lunecă printre brazi. Răcoarea îl mai în-
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viorează o clipă. Iarăşi caută să-şi întindă aripile. Sc 
anină de o ramură. Se uită în jos. Drept dedesupt, la 
rădăcina bradului, un căprior sta liniştit, privind înainte.

Iar vulturul simte că-i pierdut, că puterile-1 părăsesc. 
O ură straşnică îl cuprinde. Parc’ ar dori să se stingă 
toată lumea, odată cu dânsul. Se lasă să pice drept peste 
căprior şi cu cea din urmă putere, îi înfige ghiara în 
ochiul curat şi umed.

In vreme ce căpriorul se scutură şi fuge, năuc de 
spaimă şi durere, pasărea cade moartă, cu ghiarele strânse, 
cu ochii deschişi.

/ EM. G-ÂELEANU
Din lumea celor care nu cuvântă.

Vocabular. — Flamură: steag mic, de obiceiu de formă 
triunghiulară. — Spuză: cenuşă fierbinte; mulţime mare, droaie. 
— Prundiş: îngrămădire de pietriş mărunt. — Pală: sabie scurtă 
şi lată cu două tăişuri. — Năuc: uluit, zăpăcit.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. In 
această dimineaţă scăldată de soare. — 2. Satele, 
împrăştiate ca grăunţele, scoteau sclipiri repezi. 
3. Lumea aceasta, peste care primăverile se aştern 
cu spuză de flori... — 4. înghiţi aerul în g dig âî ri 
puternice. — 5. Vârful unei stânci ce ţâşnea în sus, 
din stratul gros de muşchiu al muntelui. — 6. In no a p- 
t ea deschizăturii adânci, şerpuia izvorul. — 7. Stropii 
reci îl acoperiră ca nişte pietre scumpe. — 8. Adieri 
de vânt îl î n f ăş o ar ă în valul lor. — 9. Un foc gro
zav, a cărui flacără încinge tot cuprinsul zării. — 
10. Departe, în nori de sânge, soarele apune. —11. 
Cerul arde. —12. Simte fierbinţeala glonţului, 
ca a unui cărbune ce-i arde carnea. —13. Luă munţii 
în lung. —14. îşi luă sboriil.
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HULTANUL

După ce se aşeză primăvara în valea Moldovei şi 
înfrunziră mărunt mestecenii 
de pe culme şi dela fân- 
tâniţele din vale, Mărgărinta, 
gazda mea, începu a-şi orân- 
dui grădiniţa din coasta casei; 
iar eu sburdam ca un căluţ, 
înfiorat de soare şi de vân
turile calde.

îmi zicea manca, privindu- 
mă blând cu ochii ei sprin- 
cenaţi: „Fugi şi te joacă, 
dragul babei! Numai aşa ai 
să prinzi putere!”

Eram când în vârful dea
lului, de unde priveam munţii 
posomoriţi, când în vale, la 
pârâu, unde veneau fete de 
clăteau cămăşi şi le băteau 
cu maiurile, pe lespezi de 
piatră cenuşie. Umblam şi după Irinuţa, care ducea 

vaca la> ima§ dis-de-dimineaţă, ori 
aducea bobocii dela pârâu; şi să
ream pârleazul şi la moş Sava, 
tatăl babei mele Mărgărinta.

La moşneag îmi plăcea mai ales 
să mă duc, când dădea câte o ploaie 
ori pornea un vânt, care suna prin 
livezi. Atunci tovarăşii mei de o 
şchioapă mă părăseau şi eu mă stre- 
curam în ograda de-alături, numai 
cu Colţun, căţelandrul cel negru cu 
labele albe. Moş Sava era rotar; 

sta la cobâlă şi lucra cu tesla ori cu cuţitoaia, meşterind

41. Mesteacăn.

42. Lemn şi ramură 
de mesteacăn.
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43. Pârleaz.

schiţe şi ciolane de roate. Avea şi el sprincene tufoase, 
care i se ridicau de pe ochi, când mă apropiam de 

el. Contenea o clipă din lucru, 
zâmbea, apoi. dădea cu dosul pal
mei peste mustaţa-i căruntă şi mă 
întreba :

— Ce mai faci mata, domnu’ 
Iliuţă?

Eram mândru că-mi spunea aşa : 
domnu’ Iliuţă..

— Am fost şi m’am plimbat, îi 
răspundeam eu cu îndrăzneală.

— Aşa? Şi ce-ai mai văzut? Cu cine te-ai întâlnit?
— Am fost şi-am văzut fântâniţele. M’am întâlnit cu 

băieţii lui Mafteiu Cârlig.
— Tare bine! Vra să zică îţi place la noi!
— îmi place. Nu mă mai întorc

la târg- r 'n
—Ba asta nu se poate. Mata eşti boier. IjJ^
—Şi-apoi, eu vreau «să stau aici, la 

baba Mărgărinta... 44- Cobâlă-
— Tare bine, ţâre bine I grăia moş Sava cu bună

tate; stai la noi să te faci voinic (am auzit c’ai fost 
bolnav); şi-apoi pe urmă om mai vedea ce-om mai face. 
Acuma, iaca şezi colea pe trunchişorul cela. Ia bărdiţa

ceea şi ciopleşte o bucăţică de lemn. Dacă 
zici că vrei să stai la noi, apoi am de gând 
să te învăţ meşteşug. Vrei să înveţi rotăria?

— Se ’nţelege I Am să spun babei să-mi 
facă şi mie o şură şi-am să mă pun să fac 
şi eu roate!

Moşneagul îşi urma lucrul la cobâlă, 
eu ciocârteam un lemnişor pe trunchiu. 

Şi amândoi vorbeam cu gravitate, despre roate, despre 
mesteceni, despre izvoare şi boboci; despre Mărgărinta 
şi Irinuţa; despre purcei, curcani şi găini; despre tot

45. Teslă.
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46. Cuţitoaie.

ce alcăluiax lumea mea cunoscută. Colţun căţelul sta 
de o parte şi când îmi întorceam privirile spre el, dădea 
vesel din ciotul de coadă tăiată. Afară din şopron, se 
învăluia ploaia pe vânt, copacii din preajmă se scu
turau şi oftau; dar în cot
lonul nostru era bine; miro
sea plăcut a fum şi când mă 
înfiora răceala, mă cuibă
ream în tohoarca miţoasă a lui 
moş Sava şi de acolo îmi urmam cu el sfatul.

Intr’o bună zi, în gospodăria babei Mărgărinta, în 
vieaţa noastră ticnită, s'a abătut un duşman. A venit 
pe un vânt rău. Abia mă sculasem şi ieşisem la soare. 
Găsii în dosul casei pe Mărgărinta şi pe Irinuţa rupân- 

du-şi mânile şi văicărindu-se. M’am înspăi
mântat. Am rămas uitându-mă la ele, cu 
ochii măriţi. înţelegeam că mă aflu în faţa 
unei nenorociri. Manca mea mă văzu gata 
să plâng şi găsi de cuviinţă să-mi împărtă- 

47 Bărdiţă. 5easc^ Şi mie întâmplarea cea grozavă.
— Vai de mine, Iliuţă! strigă ea repede. 

Mi-a luat hultanul găina cea mare, neagră. O ştii cât 
era de frumoasă 1 Şi mâtale îţi era dragă!

— Cum a luat-o hultanul ? Care hultan?
— Un drac de hultan 1 Ştiu eu cum a luat-o ? S’a 

tot învârtit pe aici; s’a repezit; când am aflat noi, el 
o târâia încolo, pe coastă I Bată-1 
Dumnezeu de duşman I

înfăţişarea mancei şi a fetiţei 
era aşa de dureroasă, încât fără 
voie mă înfiorai şi mi se năzări 
în închipuire duşmanul, subt o 
formă nelămurită, uriaşă şi ameninţătoare; Nu ştiam 
încă ce-i hultanul.

— Şi de unde a venit? întrebai eu, privind în juru-mi 
nehotărît.

48. Ciolane sau obezi 
de roată.
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— Parcă cine poate şti de unde vine dihania! zise 
Irinuţa, privind în sus, spre cer.

Mă uitai şi eu spre albăstrimea curată a văzduhului. 
Nu vedeam nimic. întrebai sfios :

— El şade la pădure?
— D’ apoi cum I Acolo-şi face cuibul!... zise baba 

Mărgărinta. Şi Irinuţa începu a cerceta prin cotloanele 
ogrăzii, să vadă dacă toate păsările sunt acasă. Din 
când în când, manca scotea câte o strigare de uimire 
şi de necaz: înţelegeam că e îndreptată spre duşmanul 
cel nelămurit. Eram curios să-l cunosc şi eu şi ’n

acelaşi timp, năştea în mine teama, ca o 
ceaţă. Poate era un fel de lup, ori un 
balaur, ca ’n poveşti, — eu ştiu ?

A doua zi, la amiază, altă larmă, alte 
Chiote. Colţun începu să latre; baba 
Mărgărinta şi Irinuţa săriră de pe prispă 
şi prinseră a ţipa cu glasuri ascuţite : 
Iha I ihaaa I

Găinile cotcodăceau şi cârcâiau, sbu- 
rând spăimântate prin tufe.

—S’a repezit la găinuţa cea porum- 
bacă! strigă Irinuţa, întorcând obrazu-i 
roşu de tulburare.

— A luat-o? întrebă cu obidă manca mea.
— Nu, mămucă, răspunse fata; numai s’a izbit în- 

tr’ însă. A scăpat în tufe şi dihania s’a dus....
Baba Mărgărinta îşi pocni palmele una de alta şi în-; 

trebă cu amărăciune:
— Ce facem? Vai de mine, ce faceih? De-acu s'a 

innădît la găinile noastre... Trebue să mă duc să spun 
tătucăi. Să se aţie el mâni ori poimâni cu puşca. Poate 
să scape lumea de-o răutate...

Eu ascultam cu luare aminte. Priveam în juru-mi. 
Vedeam păsările pitite prin tufe; parcă nu îndrăzneau 
să scoată capetele la lumină; câte una întorcea un

49. Cioban 
în tohoarcă.
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ochiu în sus şi cârcâia uşurel... Târziu, cocoşul trâmbiţă 
prelung : cucuriguu ! şi găinile începură a ieşi în soare...

Cu gândul la duşmanul liniştii noastre, la prigoni
torul găinilor babei Mărgărinta, sării pârleazul şi intrai 
în şopronul lui moş Sava. El cioplea domol cu tesla 
un lemn de fag.

— Ai mai venit pe la noi? întrebă el, fără să ridice 
ochii.

— Da... răspunsei eu.
Voiam să încep vorba despre fiara necunoscută, care 

bântuia gospodăria noastră de dincolo de gard. Dar nu 
ştiu cum se făcuse, deodată îi uitasem numele şi n’aveam 
cum să pornesc din loc întrebările.

Moş Sava se opri din cioplit, ridică oohii şi zâmbind, 
zise :

— Mi se pare că s’a izbit hultanul în găinile babei... 
Am auzit svoană!

Eu tresării. Tocmai despre asta voiam să vorbesc. 
Pornii cu mare însufleţire :

— Apoi da! A fost. A grămădit într’un cotlon o 
găinuţă porumbacă. Dar ieri ce necaz ne-a făcut I Nici 
nu ştii dumneata ! Ieri ne-a luat hultanul găina cea 
mare, neagră.

—■ Cum se poate 1 grăi bătrânul, privindu-mă cu mare 
luare arninte.

— Da 1 Când am ieşit ieri dimineaţă din casă, am 
văzut cum se văicăreau baba Mărgărinta şi cu Irinuţa 
şi le-am întrebat cum s’a întâmplat... Drept să-ţi spun, 
m’am supărat grozav.

— Cred şi eu! zâmbi moş Sava. Dacă a luat găina 
cea mare, neagră I...

— Şi baba Mărgărinta aşa-i de amărîtă I urmai eu. 
Are să vie să-ţi spue... zice că de-acu dihania are să 
mănânce toate găinile...

— Da nu le mai mănâncă, domnu’ Iliuţă, că nu-1 
lasă moşneagul.
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— Da ce-ai să-i faci?
— Am să-l puşc !...
Eu mă gândii: Trebue să fie o dihanie mare şi urîtă ! 
Moş Sava dădu de două ori cu tesla in ciolan şi se 

opri. Zise iar:
— Găina a luat-o din ogradă ?
— Da.
— Şi cum a putut s’o ridice peste gard ?

— Cum să n’o ridice ? 
răspunsei eu cu tărie. 
Dacă-i dihania mare 1 

— Da nu-i aşa de mare, 
domnu’ lliuţă. Numa cât 
îi îndrăzneaţă...

— S’a dus la pădure; 
acolo are cuib ! urmai eu.

— Asta numaidecât I a- 
probă moşneagul. Eu cu
getam : Vra să zică nu-i 
tocmai mare dihania!

Moş Sava bătu iar de 
două ori cu tesla, în lemnul 
de fag.

^ — Deseară am să-mi50. Fag A ,
(Vedere de total, trunchiu, frunze şi fruct.) mCarC pUŞCa, ITlOriIlăl el,

ca pentru sine.
Eu îl întrebai cu vicleană nepăsare:
— Şi unde ai să-l pândeşti ?
— Apoi îl văd eu de-aici, că vine pe sus... Hm 1 

Eram uimit şi încurcat.
— Vra să zică vine pe sus ?
— Fireşte, dacă-i pasăre !...
Aha I Acuma eram mai sigur de mine, deşi eram 

foarte, foarte desamăgit I Nu-i nici balaur, nici măcar 
lup!

Stătui puţin pe gânduri. Apoi întrebai cu hotărîre:
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51. Busuioc.

— Da’ ai să mă laşi să stau şi eu aici mâni?
— Cum nu 1 Stăm amândoi la pândă. Scăpăm lumea 

de un rău 1...
Trecui repede gardul, la noi în 

ogradă, căutai pe Mărgărinta şi-i spu
sei vestea cea bună, cu bucurie mare.
Apoi, în felurite chipuri, vorbind 
despre întâmplare, mă făcui a şti că 
nu-i cine ştie ce dihanie mare, dar e 
îndrăzneaţă şi rămase hotărît că e 
o pasăre; nu-i nici lup, nici balaur, 
nici vreo altă dihanie : hultanul e pa
săre. Să se ştie I

Baba Mărgărinta zâmbea la invă- 
luirea mea de vorbe. Se aplecă şi mă sărută pe obraji.

— Da’ ce, puiule, îmi zise ea, tu nu ştiai că hultanul 
e pasăre?

Scăpai cam ruşinat dela sânul ei, care mirosea a 
busuioc şi a cuişoare. La colţul casei, cu năsuşoru’ ’n 
palme, râdea de mine şi Irinuţa. Chemai pe Colţun

şi pornii neliniştit, la vale, 
spre fântâniţele asupra cărora 
fluturau crengile mestecenilor.

A doua zi, dis-de-dimineaţă, 
mă înfăţişai la moş Sava şi mă 
aşezai lângă cobâlă. Puşca era 
aninată în perete, de un cuiu de 
lemn. Bătrânul lucra liniştit, 
parcă uitase de duşmanul nostru. 
Stătui un timp; ieşii apoi pe 
afară şi privii mult în văzduh; 
îmi aruncai ochii şi spre moş

neag : el parcă habar n’avea; îşi vedea de treabă.
Zisei tare;
— Nu se vede nimica...
Moş Sava ridică o clipă, spre mine ochii şi zâmbi.

52. Cuişoare.
(O ramură şi un mugure)
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Când intrai în şopron iar, el îmi întinse bărdiţa şi 
eu mă aşezai la trunchiul meu, urmărindu-mi ucenicia 
într’ale rotăriei. Abia într’un târziu, moşneagul îmi 
dădu o lămurire:

— Ştii mata, domnu’ Iliuţă, când vine hultanul? 
Când i-e foame şi când s’adună găinile la mâncare... 
Iaca acuş.

Când eram eu mai cu luare aminte la bărdiţă şi la 
aşchia mea de fag, moş Sava se ridică sprinten din 
locul lui şi puse mâna pe puşcă. Eu mă înfiorai şi aşezai 
la o parte bărdiţa. După aceea, mă strecurai afară 
din şopron.

Era linişte deplină deasupra satului, soarele de pri
măvară lucea cu putere şi cerul era ca sineala de al
bastru. Moşneagul privea cu luare aminte în ’naltul 
văzduhului. Eu alergam cu ochii pretutindeni, vedeam 
numai depărtări limpezi.

Deodată, departe, sus, zării un punct mişcător. Scosei 
un ţipăt uşor.

— L-ai descoperit? întrebă râzând moş Sava. Incet- 
încet, în ceruri, punctul se apropia ca două şindrile 
negre, puse ’n cruce.

— Acela-i hultanul? întrebai eu.
— Da i îmi răspunse moşneagul neclintit. Auzii o- 

ţelele puştii ţăcănind; închisei ochii. Când ridicai pleoa
pele, nu mai văzui pasărea. O căutam cu privirile în 
toate părţile, în înaltul cerului, în zare, — când deodată, 
o văzui plutind cu repejune chiar pe deasupra noa
stră. Mi se păru că vine asupră-mi şi inima începu 
a-mi bate cu putere. După un ocol, ca înţr’un vâjiit 
de vânt, se năpusti aproape de noi şi-mi apăru mare şi 
fioroasă. Lângă mine puşca lui moş Sava trăsni scurt 
şi grozav.

— Unde te duci domnu’ Iliuţă? îmi strigă râzând 
bătrânul. Eu mă repezisem spre fundul şopronului.

Mă întorsei la lumină; mă luai după bătrân. Sărirăm
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amândoi pârleazul. Venea din partea cealaltă, in fugă, 
şi Mărgărinta. Prin iarba mare, în ograda noastră, ţu- 
păia, cu aripa frântă, hultanul. Moş Sava se apropie 
de el, întinse mâna. Hultanul căscă ciocul cârligat şi 
sprijinit în coadă, cu pieptul dârz, îşi răsfira în lături 
aripile, ca două evantaUi. Când bătrânul îl atinse, duş
manul ciocni cu clonţul, apoi prăvălindu-se pe spate, 
repezi ghiare ca de oţel, încleştând mâna care voia să-l 
cuprindă.

Moş Sava scoase o sudalmă 
straşnică şi ridică in sus dege
tele sângerate. Apoi aplecându-se 
într’o clipă, puse asupra pasării 
ciubota-i uriaşă. Duşmanul bătu 
pământul c’o aripă, apoi rămase 
neclintit şi sdrobit. Avea în vâr
ful clonţului o boabă mare de 
rubin.

De departe, găinile şi curcile 
ogrăzii, cu strigăte scurte, îl pri
veau uimite, când c’un ochiu, 
când cu altul. Baba Mărgărinta 
apucase de o pană şi râzând,
ridicase în sus, în soare, o aripă uriaşă, dungată alb, 
negru şi roşcat. Dar mie nu-mi venea să râd, căci mâna 
lui moş Sava, cu care purta el tesla, era toată brăzdată 
cu roşu. Cu ochii în lacrimi, priveam în juru-mi şi 
înţelegeam că duşmanul nostru, care venise din adâncul 
cerului şi căzuse fulgerat, nu era o pasăre de rând.

MIHAIL SADOVEANU 
Din Dumbrava minunată.

m
53, Clonţ de vultur.

Vocabular. — Hultan sau vultan: vultur. — Mesteacăn: 
arbore de pădure, care creşte în ţinuturile muntoase şi care se 
deosebeşte prin coaja-i albă ce se desprinde de-a-curmezişul 
trunchiului. (Fig. 41 şi 42). — A sburda: a alerga, a se juca 
în chip nebunatic. — Mancă: doică. — Maiu: ciocan de lemn,

G. Nedloglu. — Manual de limba română cl. I-a—ed. V-a—5. 7



- Q8 —

lopăţică cu care se bat rufele, când sie spală. — Imaş: păşune.— 
Pârleaz: trecătoare la un gard de nuiele, formată din una sau 
mai multe trepte de scânduri, aşezate pe nişte pari, pentru ca să 
poată trece numai oamenii, mi şi vitele. (Fig. 43). Cobâlă: o 
unealtă a rotarului, scaunul pe care-şi pune el roată când fixează 
spiţele. (Fig. 44). — Teslă: unealtă de cioplit, în formă de to- 
porişcă, cU muchea foarte ascuţită şi cu coada scurtă. (Fig. 45). — 
Cuţitoaie: un alt instrument tăios, cu două mânere de lemn, 
pentru cioplit. (Fig. 46). — Schiţă: spiţă, una din razele roţii. — 
Ciolanul roţii: obada; fiecare din bucăţele de lemn încovoiat, 
care întocmesc colacul, roţii. (Fig. 48). Bărdiţă: o bardă mică, 
adică un fel de secure cu tăişul lung. (Fig. 47). — A ciocârti: 
a ciopli. — Gravitate: seriozitate. — Cotlon: adâncătură subt 
cuptor,. scorbură, adăpost fără ferestre. — Tohoarcă: cojoc cio
bănesc lung, fără mâneci şi cu lâna în afară. (Fig. 49). — Miţos: 
cu multe şi lungi smocuri de lână, care se mai numesc şi miţe.,'— 
A ţi se năzări: a ţi se părea că vezi ceva, a-ţi închipui ceva 
din senin. — Porumbac: de culoare cenuşie-albăstrie, ca po
rumbul sălbatic. — Obidă: întristare adâncă, mâhnire. — A 
se înnădi: a se dedulci, a prinde gust de ceva bun, a căpăta 
un nărav. — Fag: arbore puternic, care creşte prin pădurile de 
munte şi care se întrebuinţează la facerea diferitelor unelte, 
mobile sau la ars. (Fig. 50). — Svoană: gălăgie, amestec de 
multe glasuri. — învăluire: năvală, năpădire. — Busuioc: plantă 
cu frunzele lucioase şi dinţate, cu florile mici, albe şi trandafirii; 
busuiocul este întrebuinţat în biserică, pentru sfinţirea apei; 
poporul îl socoteşte aducător de noroc şi-l pune ca podoabă, la 
icoane. (Fig. 51). — Cuişoare: mugurii aromatici ai uneij plante 
meridionale. (Fig. 52). — Sineălă: scrobeală albastră. — Şin
drilă: scândurică subţire de brad, cu care ţăranii îşi învelesc 
casele. — Oţele: cocoşul cu cremenea şi amnarul vechilor 
puşti. — Glonţ: ciocul păsărilor mari. (Fig. 53). — Sudalmă: 
ocară, înjurătujă. — Rubin: piatră preţioasă de culoarea sân
gelui. ' '

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Aşa 
ai să p rin z i putere. — 2. Priveam munţii p os o-- 
mo r îţi. — 3. Copacii se scuturau §i oftau. — 4. 
Mă 'nf io r a răceala. — 5. Mă cuibăream în to~ 
hoarca lui moş Sava. — 6. Am găsit pe Mărgărinta r u- 
p ându-§ i mâinile şi văicărindu-se. — 7. Mă uitai
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spre albăstrimea curată a văzduhului. — 8. Năş
team mine teama, ca o c e a ţ ă. — 9. Cocoşul trâm
biţă prelung: cucuriguu !—-10. Duşmanul li
niştii noastre. —11. N’aveam cum să pornesc 
din loc întrebările. — 12. S’a izbit hultanul în găi
nile babei. — 13. Îşi v ed ea de treabă. — 14. Abia î n- 
tr’un târziu, moşneagul mă lămuri.— 15. Privea 
în naltul v ă z d u h ul u i. — \5. Eu alergam cu 
ochii pretutindeni. —17. Vedeam numai depăr
tări l i m p e zi. — 18. Repezi g hi ar e de o ţ el. —
19. In vârful clonţului, avea o boabă mare de r ubi n. —
20. Mâna lui moş Sava era toată brăzdată cu ro
şu. — 21. Duşmanul care venise din adâncul cerului, 
nu era o' pasăre de rând.

COMPUNEREA X 

ATACUL 

PREGĂTIREA

Notiţe explicative.— Puternic şi îndrăzneţ, vulturul, 
care vânează mai ales păsări şi mamifere mici, nu 
se sfieşte să atace adesea şi animale de mărime 
mijlocie ca: oi, capre etc. De obiceiu, el caută să sur-
f)rindă şi să răpească mieii cari pasc alături de mamele 
or. Se citează cazuri, când vulturii au înhăţat chiar şi 

copii mici.

Vocabular. _ Instantaneu: fotografie luată într’o clipă. 
— Coroiat: încovoiat. — Scenă: locul în care se petrece un eve
niment.

PLANUL

Introducerea. — Ce fel de sburătoare este vulturul? 
Cu ce se hrăneşte această pasăre de pradă?
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Tratarea. — In ce moment a fost prins vulturul, de 
instantaneul nostru? Ce vă arată că se năpusteşte 
asupra prăzii? Spre cine-şi aţinteşte el privirile 
pătrunzătoare şi se repede fulgerător? Ce fac oile 
şi mieii? Asupra căruia din aceste animale, credeţi 
că se aruncă vulturul, atât de năprasnic? Ce anume 
se pregătesc să facă ghiarele-i lungi şi încordate? 
Dar ciocul lui puternic şi coroiat? Vă arată ceva 
în penele lui, repeziciunea cu care se aruncă el 
asupra victimei?

Ce vedeţi departe, în zarea tabloului? Este vreo 
legătură între acei munţi şi prezenţa vulturului, 
în câmpia dela poalele lor? Care este locuinţa o- 
bişnuită a acestor mari păsări.răpitoare?

Încheierea. — Ce simţim pentru această crudă pasăre 
de pradă, în ale cărei ghiare se va sbate peste o clipită 
blândul miel, răpit de lângă mama lui?

GOANA

In înaltul cerului, scăldat de apele curate ale seninu
lui, fâlfâe rotitor un uliu. Pasărea joacă în cercuri tot 
mai mici, cată tot mai ţintitor în spre un tafar, ce înflo
reşte în coasta prăvălatică a clinei.

Uliul îşi strânge aripele, se face ghem şi se prăbuşeşte 
din senin, ca un trăsnet, în spre tufar.

Un moment de învălmăşală. Prădalnicul se prinsese 
cu ghiarele de spinarea iepurelui şi cu ciocul îl pălea 
în cap. Năucit, animalul o apuca razna prin arătură, 
ducea nebuneşte duşmanul în spinare, fugea disperat, 
pe când uliul, încleştat de el, îl ciocnea necontenit în 
cap, împrăştiindu-i sângele şi fulgii de păr, prin bul
gării sgrunţuroşi. Pela cotituri, pasărea apucată de



— 101 -

vreun colţ de brazdă cădea, rămânea o bucată în urmă, 
se sbătea oleacă printre bolovani şi apoi, opintindu-se în 
sbor, se lăsa glonţ în spinarea iepurelui — uşurat un 
timp — îşi înfigea căngile în spinarea gonaşului, îl strân
gea între pulpe şi rupea cu nemila din ceafa lui.

54. Uliu.

Iepurele tot se mai ţinea în fugă, silea tot mai fără 
nădejde, purtându-şi desmetic moartea în spinare.

Oamenii de pe lanuri chiuie şi şuieră. Câinii dela o 
stână s’ aştern pe urma celor doi fugari, latră întărâtaţi 
de strigătele păstorilor, aleargă turbaţi.



- 102 -

Hoţul cearcă să-şi ridice prada în sbor, se forţează 
să-şi scape câştigul din laba altora, dar iepurele nu se 
lasă, se sbate, scapă din ghiare şi-o apucă la sănătoasa, 
tot înainte. Vrăjmaşul îşi dă drumul iar în spinarea lui, 
întovărăşindu-1 în crâncena alergare.

Când s’apropie, uliul dacă vede prilejul la spate, mai 
rupe un plisc de carne, îşi face apoi vânt din aripi şi se 
lasă în legănarea aerului. Buimac, iepurele a avut timp nu
mai să mai înghită o gură de răsuflare şi s’a făcut praf, 
în gura câinilor lacomi...

Pasărea fâlfâe rotitor, joacă în cercuri tot mai încă
pătoare, ademenită de înaltul cerului. Se vede din ce în 
ce mai mică, se înalţă domol în sus, răcorită în apele cu
rate ale seninului... ION ADAM

Din N ă z u i n ţ i.

Vocabular. — Tufar: arbust stufos, tufă. — Prăvălatic: 
repede, foarte înclinat, foarte povârnit. — Clină: povârniş, 
coastă repede. — A păli: a lovi, a izbi. — Năucit: zăpăcit, 
uluit, buimăcit. — Razna: la întâmplare, fără nici o tintă. — 
Oleacă: puţintel. — Cange: ghiară. — Gonaş: fugar. — Des- 
metic: zăpăcit, buimăcit. — Buimac: ameţit.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. 1. Scăl
dat in apele curate ale seninului. — 2. Uliul... se 
face ghem şi se prăbuşeşte ca un trăsnet, în spre 
tufar. — 3. Se lăsa glonţ în spinarea iepurelui... şi 
rupea cu n emil a din ceafa lui. — 4. Iepurele silea 
tot mai fără nădefde, purtând u-şi moartea în 
spinare. — 5. Câinii dela o stână s’ aş t er n pe urma 
celor doi fugari. — 6. Uliul vede prile f ul la spa te.— 
7. îşi face vânt din aripi şi se lasă în legănarea 
aerului. — 8. Iepurele a avut timp să mai înghită o 
gură de răsuflare şi s’a făcut p r a f, în gura câi
nilor lacomi. — 9. Pasărea joacă în cercuri tot mai în
căpătoare, ademenită de înaltul cerului. —10. Se înalţă 
domol, în apele curate ale seninului.
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TRENUL CRASNA-HUSI

O, trenişor de Crasna-Huşi,
Locomotiva ta e-un samovar,
Iar tu, întreg, pari un tramcar,
O jucărie de păpuşi.
Când dai semnal că pleci, zâmbim cu toţii! 
Când intri ’n gară, pufăind, zâmbim...
Ades mă mir cum nu te fură hoţii.
Atât eşti de infim !
Te poate măsura un om cu cotul!
Ba, mi se pare.
Cât eşti de tren, ai încăpea cu totul 
Intr’un vagon mai mare...
Ţăranii mi te-au pus în anecdotă —
De au, cumva o treabă.
Pornesc pe jos; cu tine merg atuncea, doar. 
Când nu au nici o grabă !
Şi totuşi, trenişor de Crasna-Huşi,
Tu nu-mi inspiri doar glume...
Tu nu eşti jucărie de păpuşi.
Tu oglindeşti o lume !
Locomotiva ta infimă 
Aduce-atâţia oameni pe' la vetre !
Şi — cum ar ispăşi o crimă —
Mai trage şi vagoane ’ntregi cu pietre...
Dar drunitl-ţi ! Şerpueşte printre vii 
Şi-i plin de cotituri şi de popasuri...
(De ce să ne mirăm când întârzii 
Cu două, trei sau patru ceasuri?)
Tu trebue să ’nduri întreg calvarul,
Să-l urci cât e de greu şi de arid;
In calea ta, nici poduri nu s’aştern 
Şi nici tuneluri nu ţi se deschid !
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Iar când — sdrobit de munci, prin ani târzii— 
Vagoanele-ţi nu pot să mai slujească.
Prin staţii, se prefac bucătării,
Iar samovarul, vechiu şi sfărâmat,
Dispare de pe şinele-argintii,
Vândut ca fier netrebnic, la mezat!

Obo l dar pentru ce aşa de-amară 
E nota care-o fluieri? Te grăbeşti?
Nu ’ntârzii tu acum întâia oară !
Oricât ai să munceşti.
Tot surâzând.
Te vor primi prin gări şi tot zădară 
Va fi întreaga-ţi muncă, până când 
Te vei opri în cea din urmă gară !

Ei, nu mai fluiera aşa de jalnic —
Povestea ta e-a multora !
Dai zor?
Te du dar, sănătos... aleargă falnic...

— Poftiţi în vagonaşe, domnilor !

B. NEMŢEANU 
Din Stropi de soare.

Vocabular. — Tramcar: trăsură mare, pentru transportul 
persoanelor. — Infim: foarte mic. — Anecdotă: povestire haz
lie, glumeaţă; snoavă. — Calvar: drum de suferinţe, numit aşa, 
după muntele „Calvarul" sau „Golgota" din apropierea Ierusali
mului, pe care Isus a fost silit să-l urce cu crucea în spate, spre 
a fi răstignit. — Mezat: vânzare prin licitaţie publică.

Lămuriţi expresiile, liisiişiţi-vă procedeul. — 1. Ţă
ranii mi te-au pus în anecdotă. — 2. Tu oglindeşti 
o lume. — 3. In calea ta, nici poduri nu s'aştern 
şi nici tuneluri nu ţi se deschid .—4. Povestea ta e-a 
multora.
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DUMAN

— Mamă Mario, cum îi punem numele, viţeluşului?
— Duman, mamă, Dumănică.
— De ce Duman?
— Fiindcă s’a născut duminecă şi de aceea.
Duman era slăbiciunea noastră. Copil şi sburdalnic

ca şi noi, când se sătura de supt, venea să ne ajute la 
jocuri. II învăţasem blând, îl trânteam pe iarbă, săream 
peste dânsul, ca la circ şi el sta; doar cu ochii ne urmă
rea, cu ochii lui mari, negri şi cuminţi, ca de cine ştie ce 
înţelept.

Părul îi era alb, alb peste tot, fără nici o pată neagră 
sau gălbuie. Copitele lui mititele parcă erau nişte jucă
rioare negre; şi ne erau dragi grozav, cum săreau de ne
bunatic, în clipele când Dumănică avea chef de salturi 
şi de alergături. Când vrea el, geaba ai fi ocolit ograda, 
că nu l-ai fi prins. Doamne fereşte : se ’nvârtea ca o sfâr- 
lează şi tocmai când credeai că e să pui mâna pe dânsul, 
se sucea în loc, te cotea şi svâc!... în altă parte. Ma- 
rioara râdea din inimă, iar eu mă necăjeam să-l prind 
îii zadar. 7 x

Mai târziu, când începu să mănânce, îl momeam cu 
poame. Ii plăceau prunele la nebunie. Ţineam mâna în
tinsă şi el se apropia să-şi ia prima cuvenită. Atunci eu 
hop I vream să-l apuc de gât ; iar el ţop I sărea zece paşi 
înapoi şi o ştergea, călcând mândru ca un cal în buiestru.

Ii dădusem mult nas şi Dumănică şi-l luase muc la 
purtare. Se făcuse foarte nesupus. Ograda nu-i mai era 
de ajuns. învăţase să deschidă singur poarta cu botul 
şi ieşea să se plimbe pe drumul mare, făcând pe Vodă, 
pe şosea. Numai când îl lua Azor al popii la goană, nu 
ştia cum să-şi ia tălpăşiţa spre casă. Dar poarta era 
închisă; de pe dinafară, nu-i aflase încă meşteşugul. 
Atonei începea să mugească acolo. Cu alte cuvinte, mă
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striga ori pe mine ori pe Marioara, căci noi doi eram 
prietenii, intimii, slugile, robii dumnealui.

Drept recunoştinţă, după ce intra, nici nu se uita la 
noi. Se repezea sau la grajdul mami-sii, după lapte, sau 
când aceasta îl refuza cu o uşoară izbitură de- copită, 
Duman ieşea plouat şi oprindu-se în dreptul gardului, 
care despărţea livedea, se uita cu dor spre pruni şi de
sigur făcea planuri în mintea lui şi se ’ntreba : „Cum 
aş face?...”

Mama Maria, care în acelaşi timp era şi mama tuturor 
dobitoacelor din curtea noastră—şi pentru eare porcii, 
găinile, pisicile şi oile erau nişte foarte buni copii de su
flet-—mamă Maria, văzând proasta creştere şi urîtele 
apucături ale lui Dumănică, se hotărî să-l mai poto
lească. Bătu un par în mijlocul livezii, lâ umbra nucului, 
şi de par legă pe Duman, cu o frânghie lungă. Aceasta 
fu un fel de osândă, pentru drăguţul Dumănel. Liber
tatea lui se mărginea acum numai la o rază de şapte metri 
împrejurul parului, rază pe care şi-o micşora singur, 
căci prin desele învârtiri şi ajergături după câte o prună, 
cu care-1 păcăleam, nu vedea că frânghia se ’ncolăcea 
mereu împrejurul stâlpului şi că închisoarea lui devine 
carcera.

— A, bine ţi-a făcut, neruşinatule, îi zicea Marioara. 
Aşa ţi se cuvine : la puşcărie, la Văcăreşti, hoţule I... 
De ce furi prune?

In cele dintâi zUe, se făcuse melancolic ca un poet 
fără talent. Marioara îl lua atunci în zeflemea:
-—- Dumănică, mă Dumănică, ce stai aşa posac şi 
gânditor?... -

Iar el se uita la noi lung, gata parcă să ne răspundă 
cu un muget, că ne-a înţeles.

Nu ne aşteptam ca leacul mamei Maria să aibă o în
râurire atât de frumoasă asupra lui Duman. Se îmblân
zise ca un leu de menajerie; parcă îi pierise mult din 
sburdălnicie. In după amiezile calde, mă duceam la
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umbră, subt nuc şi-l găseam tolănit pe iarbă. Mă culcam 
lângă dânsul, îl luam de gât şi adormeam amândoi aşa. 
De câte ori nu mă deşteptam apoi, în mângâierile mamei, 
care găsea în acest semn de prietenie, un drăgălaş tablou... 
Intr’o zi, când am deschis ochii, am găsit pe Mircea, fiul 
arendaşului, cu o paletă în mână, lângă noi, căci era 
pictor: Ne zugrăvea...

Dar prietenia noastră trebui să aibă o întrerupere. 
Dumănică era trimis la păşune cu mamă-sa, pentru câteva 
săptămâni. Pleca deci în străinătate... Ne-am luat adio 
şi am plâns cu tot dinadinsul şi eu şi Marioara. L-am să
rutat pe botul lui catifelat şi scoţând batista, ne-am 
şters ochii şi i-am şters şi pe ai lui, căci ni se părea peste 
putinţă să fau plângă şi el de aşa dureroasă despărţire.

— La revedere, Dumănel, să vii sănătos, puiul 
mamei! îi striga Marioara, pe când el se pierdea sbur- 
dalnic în cireada de boi şi vaci, care avea să-i fie de acum 
încolo tovarăşă de drum şi de păscut.

Fără el livedea ne păru pustie; nici nu ne mai duceam 
subt nuc, la stâlpul singuratic. Ne învăţasem aşa de bine 
cu bouşorul acela sglobiu I...

Timpul trecu însă iute şi într’o seară, aflarăm că Du- 
man a sosit acasă. Ne culcasem ; am vrut să ne îmbră
căm şi să-l vedem chiar în clipa aceea ; dar ne opri tata, 
ameninţându-ne că ne pedepseşte.

De-abia am aşteptat sosirea dimineţii. Din zori ne-am 
repezit în livede, călcând prin iarba udă de rouă, numai 
ca să ajungem la el, să-l revedem... Vai, nu ne mai cu
noştea 1 Se sălbătăcise. Căpătase un aer de străin şi de 
trufie, împrumutat de sigur dela tovarăşii din mijlocul 
cărora venea. Noi însă, în copilăria noastră, am atribuit 
la altceva schimbarea lui Duman. Punându-i mâna pe 
frunte, ca să-l mângâiem, am dat de două umflături tari, 
şi ne-a podidit plânsul de mila lui....

Hi 1 Cum m’am speriat I Am alergat într’un suflet 
la mama:
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— Mamă, Duman^e bolnav ; are doua cucuie groaznice 
Ia cap; l-au lovit boii, să-l vezi ce trist, ce palid e...

Mama râse atunci şi ne spuse că acelea sunt viitoarea 
podoabă, ce va trebui să încununeze fruntea lui Duman, 
premiul lui: corniţele.

— Feriţi-vă de prietenia lui, ne zise mama şi lăsaţi-1 
în pace de acum, căci asta e boală molipsitoare; se ia 
lesne... Fără să ştiţi, deodată vă creşte şi vouă...

Nu ştiu cum, mama ne-a deşteptat teamă cu vorbele ei 
şi Duman pierdu cam mult în ochii noştri. Cucuiele 
acelea nu-i veneau bine de loc: parcă era un bărbier de 
mahala, pieptănat de sărbătoare.

— Nu-i aşa Marioară, că e cam 
anost'l...

Marioara vrea să-i mai pue la 
încercare prietenia şi se apropie 
de el, să-l necăjească. Insă cu o 
mojicie şi o răutate neaşteptată, 
chir Duman, luând o poziţie de bou 
obraznic, se repezi s’o împungă. 
Fetiţa fugi ţipând.

De atunci l-am ocolit. Mi-era însă un dor nebun după 
Dumănel dintâiu, după mititelul, sglobiul Dumănel, care 
se juca cu noi, mânca şi dormea cu noi, ca un frate... 
Ce va să zică soiul rău!...

A, nu vă puteţi închipui mâhnirea ce mă cuprindea, 
văzând că nu mai e glumă, că Duman se face din zi în 
zi mai nepăsător, din zi în zi mai bou...

55. Buiestru.

I. A. BAS8ABABE8CD 
Din Moş Stan.

Vocabular. — Slăbiciune: dragoste. — Buiestru: mersul 
particular al calului, care ridică deodată amândouă picioarele din 
dreapta şi apoi, tot deodată, pe cele din stânga. (Fig. 55). — 
Carceră: închisoare strâmtă. — Zeflemea: luare în râs, în bătaie 
de joc; ironie. — Posac: posomorit, ursuz. — Paletă: scândurică
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ovală, găurită într’o parte, pe care pictorii îşi aşează văpselele, 
când lucrează. (Fig. 56). —Cucuiu: umflătură la cap, in urma 
unei lovituri. — Anost: plictisitor, nesuferit. — Chir: jupân (în 
bătaie de joc).

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Du- 
man era slăbiciunea noastră. — 2. C o p i l §i sbur- 
dalnic ca şi noi, Duman ne ajuta la jocuri. — 3. Ne ur
mărea cu ochii lui mari, negri şi cuminţi, ca de c i ne 
ştie ce înţelept. — 4. Nu l-ai fi prins. Doamne 
fereşte! — 5. Ii plăceau poamele la nebunie.— 
6. Ii dădusem mult n as şi Dumănică şi-l luase 
bine la purtare. — 7. Ieşea să se plimbe pe dru
mul mare, făcând pe Vodă pe şosea. — 8. Când îl l u a 
Azor la goană, nu ştia cum 
să-şi ia tălpăşiţa spre 
casă. — 9. Când mama sa îl re
fuza, cu o uşoară izbitură de 
copită, Duman ieşea plouat 
din grajd. — 10. Mama Maria,
care era şi mama tuturor dobitoacelor din curtea noa
stră... —11. Dumănică era trimis la păşune, pentru 
câteva săptămâni. Pleca deci în străinătate. —12. Ni 
se părea peste putinţă să nu plângă şi el. — 
13. De-a b i a am aşteptat sosirea dimineţii. — 14. Că
pătase un aer de străin şi de trufie. —15. Acelea 
sunt viitoarea podoabă ce va trebui să încununeze 
fruntea lui Duman, p r emi ul lui: corniţele. — 16. Du
man pierdu cam mult în ochii noştri.

56. Paletă.

COMPUNEREA XI 

TAURUL DE RASA 

PREGĂTIREA

Notiţă explicativă. — Taurul din ilustraţia alăturată a 
fost crescut într’una din fermele noastre.
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Vocabular. — Taur de rasă: de soiu (bun). — Fermă: 
gospodărie agricolă, particulară 6ri de stat. — Tărcat ori bălţat: 
cu părul negru sau închis, împestriţat de pete albe.'— Canat 
sau şfichiu: smocul de păr din vârful cozii. — Cudalb ori co- 
dalb: cu coada albă. — Cerbice: ceafa boului, a bivolului, etc. — 
Grumaji: părţile gâtului, de o parte şi de alta a cerbicei. — 
Greabăn ori gârbiţă: partea ridicată ca o cocoaşă mică, după 
ceafa boilor.

O expresie. — A lua taurul de coarne: a înfrunta cu 
îndrăzneală o primejdie.

PLANUL

Introducerea. — Ce este un taur de rasă ? Unde a fost 
crescut exemplarul de care ne ocupăm?

Tratarea. — Ce fel de statură are ? Cum îi e culoarea 
părului? Pentru ce se cheamă tărcat ori bălţat? 
Care-i sunt părţile albe? Ştiţi cum se numesc boii 
cu canaful sau şfichiul cozii alb?

Ce puteţi spune despre capul taurului nostru? 
(E mare, mic ori potrivit cu restul trupului?) Dar 
despre coarnele şi urechile lui? Se aseamănă ace
stea din urmă, cu nişte cornete ? încotro priveşte 
taurul? Putem spune că are o privire inteligentă?

Ii vedeţi guşa care începe de subt bărbie şi se 
. continuă de-a-lungul pieptului? Cum se numeşte 

ceafa boului ori a taurului? Dar gâtul lui, de o 
parte şi de alta a cerbicei ? Cum vi se par ca tărie, 
grumajii şi cerbicea taurului nostru? Ştiţi cum se 
cheamă uşoara cocoaşă care se ridică pe şira spi
nării animalului, îndată după ceafă? Cum ni se 
înfăţişează linia spinării piână la coadă?

Încheierea. — Ce impresie vă face taurul acesta, dacă-1 
cuprindeţi într’o singură privire? E bine legat la trup? 
E frumos? Ce credeţi despre puterea lui? Cunoaşteţi 
vreo zicătoare, în legătură cu această putere a taurului?
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MINUNEA

Pe prietenul meu şi pe mine ne cunosc pescării dela 
Snagov. Cum sosim, ne pregătim sculele şi plecăm pe 
lac cu barca, întovărăşiţi de doi localnici: Stroe, care con
duce barca şi Niculae, care cunoaşte piscurile, unde 
joacă bibanii.

In dimineaţa 
aceea, pornisem 
dis-de-diminea
ţă, aşa că, la 
sosirea noastră, 
abia că răsărea 
soarele.

Cu un bucium, 
înadins făcut 
pentru chemarea 57. Cu buciumul;

oamenilor de pe cellalt mal al lacului, din satul Do- 
broteşti, am vestit pe Stroe şi pe Niculae, care curând 
au sosit şi împreună am plecat pe lac. Prinseseră de 
#u seară rănchiţă şi obleţi, peşti mici, cari slujesc 
drept nadă pentru prinsul bibanilor şi al ştiucilor... Şi 
am început a pescui...

Din când în când, se vedeau şerpi 
trecând înnot lacul: un punct ne
gricios, capul ieşit din apă, iar în 
urma lui, un triunghiu de valuri, 
care încreţeau luciul lacului.

La un timp, Stroe”zise :
— Nea Niculae, nu farmeci lin şarpe?
Iar acesta făcu cu indiferenţă :
— EI...
— Dar ce, ştii să farmeci şerpii? întrebai eu.
Cu simplitate, fără nici o umbră de vanitate, Niculae 

răspunse:
■— Ştiu.

58. Rănchiţă.
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59. Baboiul sau bibanul.

La scurtă vreme, văzând unul care trecea, ca la două
zeci de metri de barca noastră :

— Uite şarpele, Niculae, făcu prietenul meu, arătând 
cu degetul. Ia farmecă-1, să vedem şi noi.

Niculae se întoarse cu faţa spre şarpe şi fixându-1 cu 
ochii, începu să îngâne ceva. Din ce spunea, nu se auzea 
decât sfârşitul, porunca desluşit şuierată: „Grozăvior, 
stai pe loc 1”

Punctul negricios şi triunghiul de apă încreţită înain
tau mereu, depărtându-se. Dar la a treia poruncă, au 
pierit, s’au stins.

— Hai spre el, a zis Niculae lui Stroe.
Acesta a întors barca

şi am înaintat. Ajunşi 
la patru-cinci metri de 
şarpe, l-am văzut. Era 
verzui, lung ca de un 
metru şi de grosimea 
unui baston obicinuit.

Valurile apei îl săltau uşor, iar el sta nemişcat, plutind, 
parc’ ar fi fost de lemn. «

Ne-am uitat câtăva vreme la el: părea mort.
Atunci Niculae, întinzând mâna, l-a chemat cu glas 

prietenos:
— Hai, vino ’ncoa 1
îndată şarpele a înviat, a venit înnotând, s’a ridicat 

pe marginea bărcii şi s’a încolăcit pe braţul lui. Ochii îi 
străluceau oţeliu, iar limba înfwcată ii ţâşnea mereu din 
gură.

încremeniţi şi înfricoşaţi, ne uitam cum pescarul îl 
lăsa, să-i atingă obrazul cu capul.

Niculae zâmbea cu un zâmbet simplu, în care nu era 
nici o umbră de poză sau de trufie. Săvârşea această mi
nune, care pe noi ne înfiora, cu lipsa de preocupare de . 
efect, cu care până atunci îşi răsucise ţigările.

După câtăva vreme, a descolăcit şarpele de pe braţ 
şi l-a lăsat binişor în apă.



— 113 —

Acolo, şarpele şi-a reluat înfăţişarea de lucru neînsu
fleţit. Fără o mişcare, fără p tresărire, plutea legănat de 
valuri, la marginea bărcii.

— Dacă l-aş lăsa aşa vrăjit, a zis Niculae, aici ar ră
mâne şi ar muri. Dar e păcat să-l ucizi ori să-l laşi aşa 
vrăjit. Trebue să-l desfac de vrajă.

Şi cu ochii ţintă spre şarpe, a început a îngâna ceva, 
din care nu se auzea decât sfârşitul, porunca desluşit 
şoptită: „Du-te 1”.

La a treia poruncă, şarpele — parcă i-ar fi pus sufletul 
la loc—a început să înnoate şi s*a depărtat spre ţărmul 
opus: un punct negricios, urmat de un triunghiu de 
valuri, care încreţeau luciul apei...

ION AL. BBĂTESCU-VOINEŞTI
Din Firimituri.

Vocabular. Biban sau baboiul peşte de apă dulce, cu 
dungi late, negre-verzui, de- 
a-curmezişul spinării şi a 
pârtilor laterale. (Fig. 59).
— Rănchiţă: peştişor de 
baltă, cu corpul lat la 
mijloc, de culoare ver* 
zuie- (Fig. 58). — Obleţ 
sau oblete: peştişor sub
ţire, de culoare albă-argintie. (Fig. 60). — Vanitate: do
rinţa deşartă de a fi admirat. — Oţeliu: de culoarea otelului.
— Infurcat: desfăcut în două, ca coarnele unei furci. — Poză: 
tinuta cuiva care vrea să producă efect, să fie admirat. — Trufie: 
mândrie.

60. Obletele sau obleţul.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. In 
urma lui, un triunghiu de uălurU care încreţeau 
luciul lacului. — 2. Acesta făcu cu indiferenţă: E!— 
3. Fără umbră de vanitate. — 4. Limba îi ţâşnea 
mereu din gură.—5. Trebue să-l desfac de vrajă.

Q. Nedioglu.—Manual de limba română cl. I-a.~-ed, V-a.—5. ş
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ŞARPELE

Deasupra şi spre apusul Tecuciului, se întinde un po
diş, care se prăbuşeşte în grindurile Şiretului. Intr’o mar
gine a platoului, se împânzea pădurea Furcenilor.

Tatăl meu, om cu gânduri de gospodării mari, dar cu 
mijloace puţine, cosea de ani poienile pădurii. Timpul 
coasei era prilejul celor mai mulţumite zile ale'mele. 
Săptămâni întregi, rătăceam prin tainiţele pădurii, în aro- 
mirea fânului înflorit...

...Era într’o dimineaţă caldă, cu cer senin şi cu o 
boare, care abia susura prin frunzişul stejerişului. Apu
casem pe o cărare, care undoia mai tare ca toate acele pe 
care le cunoşteam.

Deodată, dinaintea mea, dintr’un tufiş, ţâşniră două 
chiţcăituri... împerecherea sunetelor ori şirul gândurilor 
şi' vorbele omeneşti nu pot prinde nici când, adânca re
alitate a unui fapt I... Desnădejdea, spaima chemării 
sfâşietoare a celor două ţipete păsăreşti nu le vor putea 
zugrăvi, nu le vor putea face pricepute toate nuanţele 
vorbei, adunate din toate graiurile de pe pământ I...

Şi se făcu tăcere... o tăcere grea, plină de întrebări, 
de temeri, de nehotărîri... Două ţipete mistuite în imen
sitatea hăurilor I....

încremenisem. înspăimântat, sfredeleam cu privirile 
locul unde nu se vedea, de unde nu se mai auzea nimic. 
In tufiş, între ramurile întreţesute, nu se vădea nici o 
mişcare, care să-mi deslege taina celor două strigăte.

Apoi, un ram începu să se mişte. Atunci zării doi pui 
de măcăleandru, cari tremurau uşor şi abia zărit. Ferin- 
du-se costiş, se ridicau pe creangă, încet, cu puteri din 
ce în ce mai sleite. Aripile, încă în tuleie, le căzuseră 
răsfirate, tremurând. Capetele li se plecaseră pe spate. 
Pliscurile tncăşuite se deschideau cu mişcări silnice, du-
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reroase, ca şi cum s’ar fi înnăbuşit. Ochii mici, ca două 
gămălii de bolduri, răsfrângeau privirile cele mai îngro
zite, pe care le-am văzut sau mi le-aş fi închipuit vreo
dată...

Inima-mi svâcni, sângele îmi năvăli de câteva ori, spre 
cap, apoi... parcă mi se slei cu totul!... Pe acelaşi ram, se 
prelungea un şarpe...

li S -

61. Măcăleandru.

Se încolăcea atât de încet, muşchii i se sgârceau cu 
atâta stăpânită mişcare, capul i se învârtea la o atât de 
nepreschimbată depărtare de creangă, încât nu mai pă
rea întruparea unei fiinţe vii, ci cel mai precis resort al 
unei maşinării desăvârşite !... Doar ochii, cu priviri me
talice, ameţitoare, stăpânitoare, îşi păstrau neclintirea
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punctului de privire, faţă cu mişcarea chinuitor de în
ceată a trupului...

Puii tremurau din ce în ce mai încet, mai pierduţi, în 
somnul care-i cotropea; iar şarpele se apropia, se apro
pia mereu, ca cea mai oarbă sentinţă a pieirii I...

Distanţa se micşorase aproape cu totul. Şarpele se 
opri!... Apoi, cu aceeaşi încetineală, începu să se ridice 
şi să se încovoaie înapoi, încercuind ramura în inelele 
cozii. O ultimă scuturătură de aripi şi o singură înfio

rare a trupşoarelor abia îm- 
penate I... Piepturile li se um- 
flară. Ai fi zis că, în clipa ur
mătoare, corpurile lor firave 
trebuiau să sbucnească, fără- 
miţându-se în puzderii. ..Şi ari
pile li se înmuiară brusc, iar 
capetele li se aplecară unul spre 
altul, îngemănându-se ca moarte.

Tivda lată, pătată de cele două scântei, de ochii 
aceia ai târîtoarei, se opri şi deodată cu plecarea căp- 
şoarelor lor, îi ţinti cu priviri grozave 1...

Nu ştiu de unde am avut puterea aceea, dar pădurea 
clocoti de ţipătul pieptului meu strâmt!... Mă prăbu
şisem peste tufiş!

Când după câteva zUe, am trecut iar pe acolo; subt 
acelaşi frunzar, pe acelaşi ram poate, fluiera un florian... 
Cânta vesel, sătul, plin de sănătate, bucurându-se de 
razele soarelui, care se prelungeau printre frunze, întrau- 
rindu-i penele de borangic.

62. Florinte.

EDG. BOUREANUL 
Din Povestiri de pe dealuri.

Vocabular. _ Grind: ridicătură lungăreaţă de nisip şi 
pietriş, în albia unui râu. — A se împânzi: a se întinde ca o 
pânză. — Tainiţă: ascunziş. — Aromire: mireazmă, parfum. — 
A susura: a murmura lin, a şopti. — A undoi: a avea mişcarea
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unei unde. — Chiţcăit: ţipăt ascuţit şi prelung. — Mâcăleandru: 
păsărică insectivoră, care se deosebeşte prin penele-i roşii ori gal- 
bene-verzui de subt guşă. (Fig. 61). — Nuanţă: o foarte mică 
deosebire, aproape neobservată, între două lucruri. — Hău: pră
pastie. — Costiş: în coastă. — Incăşuit: de culoarea caşului. — 
Bold: ac cu gămălie. — Resort: lamă de metal, coardă care re
vine în poziţiunea ei firească, de îndată ce n’o mai apeşi. — Im- 
penat: cu pene. — Firav: slăbuţ. — Puzderie: mii de părticele 
foarte mici. — Brusc: deodată. — A se îngemăna: a se uni 
laolaltă. — Tivdă ori tigvă: căpăţână. — Florian sau florinte: 
păsărică frumoasă,- de culoare verde-măslinie, împestriţată cu 
galben. (Fig. 62). — Borangic: fir depănat de pe gogoşile vier
milor de mătase.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Un po
diş care se prăbuşeşte în grindurile Şiretului. — 2. 
Om cu gânduri de gospodării mari. — ^.0 tăcere 
grea, plină de întrebări, de temeri...—4. Două ţipete 
mistuite în imensitatea hăurilor.—5. Sfredeleam 
cu privirile locul... —6. Pe acelaşi ram, se prelungea un 
şarpe. — 7. Şarpele se apropia mereu, ca cea mai oarbă 
.sentinţă a pieirii.

COMPUNEREA XII 

O LUPTA

Introducerea. — Ce scenă ne înfăţişează ilustraţia in
titulată „O luptă”?

Tratarea. — In ce moment a ajuns această luptă pe 
vieaţă şi pe moarte, dintre şarpe şi broasca ţestoasă ? 
Ce anume ne arată că este faza decisivă ? Mai poate 
scăpa şarpele din gura adversarului său? Care va 
fi, peste câteva clipe, sfârşitul luptei? Dar, înainte 
de a sdrobi capul duşmanului ei, broasca nu poate 
fi muşcată de şarpele pe care l-a apucat sdravăn cu
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gura? Ce anume-1 face să nu mai fie în stare să 
muşte, deşi capul lui este foarte aproape de pi
ciorul broaştei? Se simt fiorii morţii apropiate în 
trupul şarpelui? Vă spune ceva, în această pri- 

, vinţă, încordarea corpului lui, care se svârco- 
leşte şi se sbate? Dar ochii broaştei, larg des
chişi în orbitele lor, ce vă arată? Exprimă ei 
oare disperata sforţare a acestei paşnice vieţui
toare, ca să-şi biruiască duşmanul, care a încercat 
s’o răpună ?

încheierea. — Spre care din cele două animale în luptă 
se îndreaptă simpatia noastră? De ce ne bucurăm de 
triumful broaştei?

DOINA

Codrule, Măria Ta,
Lasă-mă subt poala ta.
Că nimica n’oiu strica.
Fără num’ o rămurea.
Să-mi atârn armele ’n ea.
Să le-atârn la capul meu. 
Unde mi-oiu aşterne eu,
Subt cel teiu bătut de vânt. 
Cu floarea pân’ la pământ; 
Să mă culc cu faţa ’n sus 
Şi să dorm, dormire-aş dus. 
Dar s’aud şi ’n visul meu, 
Dragă codre, glasul tău.
Din cea rarişte de fag.
Doina răsunând cu drag. 
Cum jehnd se tragănă. 
Frunza de mi-o leagănă,
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Iară vântul mulcomit 
Va vedea c’am adonnit 
Şi prin tei va răscoli 
Şi cu flori m’acoperi.

M. EMINESCD •
Din Literatură populară.

Vocabular. — Rarişte: o porţiune din pădure, unde co
pacii sunt rari. — A se trăgăna: a se prelungi (vorbind despre 
sunete). —Mulcomit: domolit, potolit, liniştit.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Co
drule, Măria T a\—2. S’aud doina, cum jelind se 
tragănă, frunza de mi-o leagănă.

AMINTIRE

Intr’o dimineaţă, mai de demult, zării pe moş Toma 
Gaiţă,. în drum spre pădure, cu puşca ferită subt zeghe, 
de nu i se vedea decât ţeava, atârnând la spate ca o 
coadă.

Eram prin clasa doua de liceu, venisem numai de 
vreo săptămână acasă, în vacanţa Crăciunului şi aveam 
şi eu o rablă de puşcă, mică şi ruginită, cu care speriam 
sturzii şi mierlele de prin măcieşii dela marginea pădurii.

Intr’o clipă, am fost gata. •
Ninsese toată noaptea din belşug. Prin zăpada de două 

palme, m’am luat după urma proaspătă şi singuratică 
â lui moş Toma şi în curând l-am ajuns din urmă, în 
poiana cea mare a Rudăriilor. Cu zeghea pe umeri, în
doit din mijloc, cam într’o parte, cu mersul lui îndesat 
şi mocnit de ţăran care se duce Ta anume treabă, tăia
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de-a-curmezişul poiana netedă şi albă, lăsând după 
el un şir lung de găuri în zăpadă. Şi cum moşneagul era 
cam tare de ureche, nu m’a simţit de loc, până în clipa 
când m’am alăturat de el.

— Da ’ncotro ai plecat, moş Toma?
— La jderi I îmi răspunse morocănos.
— Apoi... tot la jderi pornisem şi eu, îl încredinţai 

cu multă seninătate, călcând voiniceşte pe lângă el.

63. Sturzişor şi sturz-mare.

Moşneagul mergea acum ursuz şi mă fura numai când 
şi când cu ochii lui, în culoarea solzului de peşte. Faţa-i 
amărîtă şi spână, cu câteva fire ţepoase în barbă, cio
plită parcă în lemn, i se încreţise de tot acum, iar nasul 
subţire şi coroiat din fire, i se lungise şi mai tare, de ciudă. 
Dar eu mă bucuram în inima mea, că i-am făcut-o, 
fiindcă niciodată nu venea să mă invite şi pe mine, când 
pleca la vânătoare.
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El înainte, eu în urmă, păşeam astfel prin pădurea 
încremenită în lumina rece a dimineţii de iarnă. Cren
gile încărcate de zăpadă moale stăteau pretutindeni, 
cât vedeam cu ochii, într’o neclintire bizară, ca braţele 
unor nenumărate policandre de argint. O linişte side
rală învăluia somnul pădurii. Cunoşteam bine locurile,

de cu vară, dar toate 
păreau străine acum, 
subt farmecul diaan 
al zăpezii.

Pe aici, se deschid 
uneori în codri, lumi
nişuri ferite de oa
meni, cu numiri miste
rioase, păstrate din 
vechi vremuri, şi ’n 
mijlocul fiecărei po- 
iene, stă mândru ca un 
monarh, câte un cireş 
sălbatic, cu crengile 
înalt răsfirate în văz
duh. Vara, după Sân- 
Petru, când rodul 
mărunt şi negru le 

năpădeşte frunzişul, cireşii din poiene sunt loc de 
întâlnire şi de ospăţ pentru toate sburătoarele nea
stâmpărate din împrejurimi. Ceasuri lungi de vară,
culcat în iarba plină de zumzet, cu puşca lângă mine, 
culegeam alene din juru-mi cireşe stafidite ori priveam 
fără gânduri, seninul gingaş, printre frunzele de sus, 
aşteptând. Mierle răsleţe se abăteau la răstimpuri, ca 
nişte pietre aruncate în cireşul- din marginea pădurii, 
asupra crengilor stropite cu negru. Dar vânatul cel mai 
de seamă erau cocoşarii, pasări viclene şi sperioase, care 
zăboveau multă vreme, în desimea fagilor şi nu veneau

64 Mierlă.
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la cireşe, decât după ce trimeteau iscoadă, ca să cer
ceteze locul.

Când le auzeam glasul gutural de departe, inima-mi 
svâcnea de emoţie şi rămâneam nemişcat în iarbă, 
până ce iscoada, ocolind x>e sus cireşul, se întorcea să 
ducă la tovarăşi,' vestea că nu e nici o primejdie. Atunci 
stolul întreg se abătea pe spicul cireşului, prin cren
gile din vârf şi începea să ciugulească, cu grabă şi lă
comie, bobiţele amare. Iar când puşca trăsnea fără de 
veste dedesubt, stolul, 
învălmăşit de o spaimă 
cumplită, sbura ţi
pând în toate părţile:
„Săscapecinepoate I”

Subt cireş, venea 
câte odată şi moş 
Toma Gaiţă, la pândă.
Dar puşca lui, cră
pată de-a-lungul ţevii 
şi cârpită cu plumb, 
nu făcea nici o ispravă.
Moşneagul trăgea în
totdeauna cu ea spri
jinită pe o „crăcană”
de lemn, ţintea câte un minut întreg... şi adesea îmi pier
deam răbdarea, până ce izvora din ea o plesnitură piţigăiată, 
ca din biciu, însoţită de o înjurătură. Moş Toma făcea 
economie de pulbere la încărcătură şi alicele lui, tăiate 
cu cuţitul dintr’un fir de plmnb în patru muchi, abia 
sfredeleau frunzişul de pe poale. Târziu, când soarele 
cobora spre asfinţit şi când moş Toma îşi lua nădejdea 
din spre partea cocoşarilor, chitea şi el câte o gaiţă, 
care venea să i se aşeze, mare şi proastă drept deasu
pra capului. Iar când pasărea ucisă pica moale în iarbă, 
moşneagul o cerceta cu luare-aminte şi pe o parte şi pe 
alta, apoi c’un gest hotărit, o vâra în torbă.

65. Mierlă-sură.
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— „Cică-i spurcată... Da’ c , nu-i tot pasăre? mor
măia el. Şi cu trupul adus uşor într’o parte, pornea la 
vale, spre casă, stârnind la fiecare pas, din ierburile în
florite, lăcuste speriate, care săreau în toate părţile, ca 
nişte stropi de apă în lucirea asfinţitului.

Din pricina asta, moş Toma fusese poreclit Gaiţă, 
prin partea locului.

La răspântia de cărări din fundul poienii Rudăriilor,
moşneagul se o- 
pri şi*-mi arătă în 
zăpadă un şirag 
de urme mă
runte, care se 
încâlceau printre 
fagi, în zigzag.

— Urmă de 
vulpe...

Mai departe 
alte urmC} câte 
trei-trei, tăiau 
luminişul de-a- 
curmezişul, se

, ^ întorceau în do-
6o. Cocoşar. , • j. j-sul unei tufe,

unde zăpada turtită rotund arăta un popas de o clipă şi 
se pierdeau după un dâmb cu mlădiţa deasă. Acestea 
erau de iepure. Moş Toma nici nu le luă în seamă.

Trecurăm pe lângă Hoaga-cu-ferigă, văgăună mută şi 
adâncă, cu fundul acoperit de o ceaţă neclintită, care 
ascundea pe jumătate buturugi răsturnate de vreme, cu 
forme curioase de dihănii la pândă, apoi ieşirăm în deal 
la Surle, la loc deschis. De acolo, toată revărsarea albă 
a pădurilor se ivi subt picioarele noastre, până departe 
în valea Topologului. înălţimile diafane parcă pluteau 
desprinse de pământ. Aproape de culme, pâlcuri de mes
teceni îşi înălţau din zăpadă, tulpinele subţiri cu creştetul
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despletit, ca nişte jocuri de apă încremenite, care şi-au 
uitat în văzduh numai fantoma lor de ceaţă.

După ce am coborît în altă vale, la gura Goiştei, moş 
Toma mă opri uşurel, cu mâna ’n piept:

— Iaca şi lupu’! şopti el.
In capătul cellalt al poienii, până unde puşca nu 

putea s’ajungă, un lup se ridicase dintre ferigi uscate 
şi întors pe jumătate, se uita la noi cu nepăsare. Apoi, 
din câteva salturi, pieri în desime.

— Hai după el I strigai eu, cu puşca gata.
— Ba 1 răspunse moşneagul, nepăsător ca şi lupul.

Apucarăm iar la deal,
printre fagi bătrâni, cu 
trunchiuri vinete. Şi deo
dată, moş Toma începu 
să se uite cu luare-aminte, 
când în sus, spre bro
deria rămurişului înalt, 
când jos, la zăpada ne
prihănită pe care căl
cam.

— Iaca, pe aici a tre
cut jderul, mă lămuri el, 
cu glas scăzut.

Abia acum pricepui de ce moş Toma, de când am 
intrat în pădurea mare, umbla tot cu ochii pe sus. 
In horbota albă de deasupra noastră, se cunoştea bine 
locul pe unde o făptură uşoară, deprinsă cu astfel de 
gimnastică, se furişase lin, scuturând în trecere, povara 
de pe crengi. Iar dedesubtul acestei urme aeriene, ză
pada căzută însemna şi ea o dâră de adâncituri fine, care 
arătau, ca pe hârtie, drumul aceleeaşi vietăţi singuratice 
şi gingaşe.

Călăuziţi de această îndoită urmă, am ajuns în faţa 
unui fag scorburos, la marginea unui povârniş de câţiva 
stânjeni, pe lângă care, în timpul verii, şopoteşte abia

67. Jder.
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auzit, uh fir de apă, printre frunzele uscate. Văzurăm 
sus, gura scorburii pe unde intrase jderul la adăpost; 
iar jos, pe partea din spre povârniş, moş Toma desco
peri şi a doua gură a scorburii.

Rănind cu piciorul zăpada, moşneagul alese din stratul 
gros de frunze, jilave, o mână de foi mai svântate, apoi 
desprinse din scorbură o bucată de putregaiu afânat şi 
cu şomoiogul gata, se întoarse spre mine.

— Ai vr’un „cribit”?
I-am întins cutia cu chibrituri. El. stătu o clipă la 

îndoială, întors cu spatele, apoi băgă cutia în chimir, 
la păstrare. Şi scoţând cremenea, iasca şi amnarul, în
cepu să scapere. Când un firicel de fum albastru şi creţ 
izvorî din iască, moşneagul puse şomoiogul de frunze 
uscate în gura scorburii, suflă de câteva ori în el şi se în
toarse iar spre mine :

— Suflă!
Am răzimat puşca de fag, am pus piciorul pe o îndoi- 

tură de rădăcină lunecoasă şi cuprinzând cât puteam 
ajunge, cu braţele, trunchiul aspru, am început să suflu 
din toate puterile. In curând scorbura se umplu de un 
fum albicios, care răzbătea afară pe jumătate şi se pre
lingea pe lângă scoarţă. Mă usturau ochii... După câteva 
clipe, puşca lui moş Toma plesni ascuţit, de cealaltă parte 
a fagului, ca o pocnitoare de acele cu care se joacă 
copiii la oraş. Un foşnet scurt de zăpadă căzută, o ful
gerare întunecată printre crengile albe de sus... atât am 
apucat să văd. De surpriză, piciorul mi-a alunecat pe 
rădăcina udă şi în cădere, m’am dus târîş până la poala 
povârnişului.

Eram pe vremea aceea copil rumen,, sburlit şi rău din 
cale afară. Intr’o clipă am fost îndărăt, sus. M’am re
pezit la moşneag, l-am prins cu amândouă mânile de 
pieptarul zeghei şi-am început să-l scutur;

— Unde-i jderu’? De ce m’ai pus să suflu, când ştiai 
că iese? Şi de ce-ai tras fără să-mi spui? Surdule 1



— 126 —

— Nu te pune cu mine, măi ţâncule, că te-asvârl 
în zăpadă acu’, de nu te-i mai putea culege I făcu moş 
Toma, speriat. Şi cuprinzându-mi mânile amândouă, în 
mâna lui neagră, uscată şi tare ca o cange, mi le aruncă 
în lături.

îmi venea să plâng de ciudă. Mă uitam să pot ghici 
încotro apucase jderul... dar cine ştie unde era acum 
lighioana uşoară, mai sprintenă decât o veveriţă, sărind 
dintr’un copac în altul, ca pasărea.
■ Moş Toma îşi înfunda amărît, luleaua cu tutun.

— Hai să-l căutăm, zisei eu mai împă
ciuitor.

— Greaba! De-acu’ nu-1 mai găseşti I 
răspunse moşneagul.

In adevăr, soarele se ridicase deasupra 
pădurii şi ramurile începeau să-şi piardă 
horbota pe nesimţite. Crengi uşurate de 
povară tresăreau ici şi colo. Rostopahe moi 
şi albe picau pretutindeni în jurul nostru 
şi toată pădurea era plină de foşnete uşoare 
şi misterioase.

68. Zeghe.
La întoarcere, mă simţeam ostenit şi 

fără chef şi toată vremea rămâneam în urmă. Moş Toma 
mă aştepta din loc în loc.

— Numai de-atâta îmi pare rău, zisei într’un rând, 
că n’am apucat să trag şi eu măcar, un foc...

Moşneagul se opri, luminat deodată la faţă.
— Trage la sămn, zise el, că tragi tare bine. Ia să văz 

dacă mai poţi trage ca al’dată...
Ştiam eu de ce mă măguleşte aşa moşneagul. Dar tot 

îmi făcea plăcere lauda lui. îmi alese numaidecât pe scoarţa 
unui fag mare un loc mai curat, pe care-1 netezi bine de 
muşchiu, cu palma.

Am pus un genunchiu la pământ şi-am tras... Apoi 
am alergat la fagvşi i-am găsit scoarţa ciuruită de alice.
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— Ei, ce zici? întrebai eu mândru, întorcându-mă 
spre moş Toma.

Dar moşneagul nu-mi răspunse. Se aplecă tăcut şi 
începu să culeagă alicele din scoarţă, una câte una, 
cu vârful cuţitului şi să le strângă cu grijă în chimir. 
Iaca, pentru asta mă lăudase el că trag bine I

M’am uitat lung cum operează. Apoi am pornit încet 
spre casă, singur. Zăpada topită se prelingea în lăcrămi 
lungi, pe trunchiuri şi din scoarţa umedă a fagilor, un 
abur abia simţit se ridica în soare. Nici o'vietate, în nici o 
parte...

Numai când am ajuns aproape 
de marginea pădurii, o cinteză alar
mată mă întâmpină cu cicălitura 
ei sonoră şi mă petrecu multă vreme, 
dintr’un măr sălbatic, svârlind după 
mine buchete mici de ciripituri, în 
lumina primăvăratică.

G. TOPAKCEANU 
Din Scrisori fără adresă.

69. Măceş.

Vocabular. — Zeghe: haină lungă, de dimie albă, că
rămizie ori neagră, împodobită adesea cu găitane negre de-a- 
lungul cusăturilor, pe care o poartă ţăranii (uneori şi ţărancele) 
din ţinuturile muntoase ale ţării. (Fig. 68). — Sturz: pasăre 
brună-roşcată, cu pieptul împestriţat. Sunt două varietăţi: una 
mică, zisă şi „sturzişor", iar alta mare. (Fig. 63). — Mierlă: 
pasăre neagră, cu ciocul galben, care se poate deprinde să 
fluiere, să cânte şi chiar să rostească unele cuvinte. (Fig. 64). — 
O altă varietate, zisă şi mierla-sură, e de culoare brună închisă, 
cu o pată albă pe piept. (Fig. 65). — Măcieş ori măceş: ar
bust spinos, zis şi „trandafir sălbatic" sau „rujă". Florile-i 
trandafirii, foarte plăcute la miros, se numesc „răsuri" sau 
„ruje"; .iar fructele-i, lungăreţe şi roşii, sunt cunoscute subt 
numele de „măceşe". (Fig. 69). — Mocnit: încet, liniştit. — Jder: 
animal carnivor, cu corpul lung şi picioarele scurte, foarte mult
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vânat pentru blana lui brună, cu o pată portocalie pe guşă. 
(Fig. 67). — Ursuz: posomorit, posac, îmbufnat. — Coroiat: 
încovoiat ca ciocul coroiului, un fel de şoim, pe care vânătorii de 
odinioară îl dresau pentru vânat şi-l purtau pe mână, în clipa 
când îi dădeau drumul, ca să se năpăstuiască asupra prăzii. 
(Fig. 70). — Bizar: ciudat. — Sideral: de stele, de astre. — 

Diafan: străveziu. — Răstimp: interval de timp, 
Cocoşar: pasăre de mărimea sturzului, cu care 
se aseamănă şi căreia i se mai zice şi sturz-de- 
iarnă (Fig. 66). — Iscoadă: spion. — Gutural: 
rostit din gât. — Spic: mănunchiul de rămurele 
din vârful tulpinii unui arbore şi care seamănă 
cu un spic de grâu. — A învălmăşi: a pune in 
neorânduială, a zăpăci, a ului. — A chiti: a 
ochi, a ţinti. — Văgăună: loc mâncat de ape, 
între două. dealuri, pe unde se scurg pâraiele 
de munte; adâncătură în munte. — Creştet: 
vârful capului, al muntelui, al copacului etc. — 
Ferigă: plantă frumoasă, cu frunzele mari des
picate şi dantelate, care creşte prin locurile 
umede ale pădurilor noastre sau pe stâncile 
umbrite ale munţilor. (Fig. 71). — Nepri

hănit: nepătat, nemânjit, neîntinat, neatins. — Horbotă; 
dantelă. — A şopoti: a şopti; a vorbi în taină, încet, de-abia 
auzit; a murmura. — Cange: prăjină lungă, cu un cârlig de 
fier la un capăt, spre a putea apuca ceva de departe; ghiara 
unei păsări răpitoare. — Rostopan: bucată de zăpadă înmuiată. 
Cinteză: femeiuşcă cintezoiului. (Fig. 30).

70. Coroiu

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Nin
sese din belşug. — 2. Tăia de-a-curmezişul poia
na. — 3. Moşneagul era cam tare de ureche. — 4. El 
mă f ur a din când în când, cu och i i. — 5. Eu mă bu
curam că i-am făcu t-o. — 6. Păşeam prin pădurea 
încremenit ă.—7. O linişte siderală învăluia som
nul pădurii. — 8. îmi arătă în zăpadă, un şirag de 
urme mărunte. — 9. Din puşcă izvora o plesnitură 
piţigăiată. — 10. Alicele sfredeleau frunzişul. — 
11. De sus, revărsarea pădurilor se i v i subt picioa
rele noastre. — 12. Mestecenii îşi înălţau tulpinele subţiri
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cu creştetul despletit. — 13. Moş Toma se uita 
spre broderia rămurişului înalt. —14. Pe-aici 
cut jderu’, mă lămuri el cu glas scăzut. —■
15. Pe lângă fag, şopoteşte abia auzit, un 
fir de apă. —16. Un firicel de fum 
izvorî din iască. —17. Fumul albicios se 
prelingea pe lângă scoarţă. —18. In că
dere, m’om dus târîş, până la poala po
vârnişului. — 19. Ramurile începeau să-şi 
piardă horbota pe nesimţite. — 20. îmi 
pare rău că n’am apucai să trag şi eu.—
21. Zăpada topită se prelingea in lăcrămi 
lungi, pe trunchiuri. — 22. O cinteză mă 
petrecu multă vreme, svărlind după 
mine buchete mici de ciripituri.

m sus, 
a tre-

Fenga.

CĂPRIOARA

Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului, că
prioara stă jos, lângă'iedul ei. Acesta şi-a întins capul 
cu botul mic, catifelat şi umed, pe spatele mamei lui şi 
cu ochii închişi, se lasă desmierdat. Căprioara îl linge 
şi limba ei subţire culcă uşor blana moale, mătăsoasă a 
iedului. Mama îl priveşte şi ’n sufletul ei de fugarnică, 
încolţeşte un simţământ stăruitor de milă pentru fiinţa 
fragedă, căreia i-a dat vieaţă, pe care a hrănit-o cu lap
tele ei, dar de care trebuia să se despartă chiar azi, 
căci vremea înţărcatului venise de mult încă. Şi cum 
se uita aşa, cu ochii îndureraţi, din pieptul căprioarei 
scapă un muget înnăbuşit de durere; iedul deschide ochii. 
Căprioara se îmbărbătează, sare în picioare şi porneşte 
spre tancurile de stâncă, din zare, printre care vrea Să-l 
lase rătăcit. Acolo, sus, e păzit şi de duşmănia lupului 
şi de iscusinţa vânătorului, căci, pe muchiile prăpăstiilor

Oh. Nedioglu.—Manual de limba română cl. I-a. ed. y-a,—5 ' 9
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acelora, numai ele, caprele, puteau a se încumeta. Acolo 
l-ar fi ştiut ca lângă dânsa. Dar până la ele, erau de stră
bătut locuri pline de primejdii. Căprioara îşi asvârle pi
cioarele, în fugă fulgerătoare, în salturi îndrăzneţe, 
să încerce puterile iedului. Şi iedul i se ţine voiniceşte 
de urmă; doar la săriturile ameţitoare, se opreşte câte 
o clipă, ca şi cum ar mirosi genunea, aipoi se avântă ca 
o săgeată şi behăind vesel, sburdă de bucurie pe picioarele 
subţiri ca nişte lugere.

Dar trebuesc să scoboare, să străbată o pădure, ca să 
urce din nou spre ţancuri. Căprioara conteneşte fuga, 
păşeşte încet, prevăzătoare. Trece din poiană în poiană, 
intră apoi subt bolţi de frunze, pe urmă prin hrube adânci 
de verdeaţă, până ce pătrunde în inima întunecată, ca 
un iad, a pădurii.

Şi-au mers mult aşa, până ce au dat în sfârşit de lu
miniş. Iedul, bucuros, o ia înainte, sărind. Dar în aceiaşi 
clipă, căprioara se opreşte, ca de-o presimţire, adulme
când. In faţa ei, de subt o cetină, ochii lupului străluceau 
lacomi. Un salt şi iedul ar fi fost sfâşiat. Atunci căprioara 
dă un sbieret adânc, sfâşietor, cum nu mai scosese 
încă şi dintr’un salt, cade în mijlocul luminişului. Lupul 
văzând prada mai mare, uită iedul şi se repede la ea.

Prăbuşită în sânge, la pământ, subt colţii fiarei, că
prioara rămâne cu capul întors spre iedul ei. Şi numai 
când acesta, înspăimântat, se topeşte în adâncul pădurii, 
căprioara simte durerea, iar ochii i se turbură de apa morţii.

EM. GABLEANU 
Din lumea celor care nu cuvântă.

Vocabular. — Ţanc: muche stâncoasă, stâncă înaltă. — 
Genune: prăpastie adâncă. — Luger sau lujer: tulpina subţire 
dar băţoasă a mai multor plante, ca porumbul ş. a. — Hrubă: 
gaură subt pământ, subterană. — A adulmeca: a simţi prin miros,
a mirosi.
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Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Pe mu§- 
chiul cald ca o blană a pământului, căprioara stă lângă 
iedul ei. —2. Şi-a întins capul cu botul mic, catifela t.—
3. Limba subţire culcă uşor blana mătăsoasă a iedului.—
4. Se uită cu ochii îndureraţi. — 5. Din pieptul 
căprioarei, scapă un muget înnăbuşit de durere. 
6. Căprioara îşi asvârle picioarele în fugă fulge
rătoare. — 7. Iedul i se ţine voiniceşte de urm ă.— 
8. La săriturile ameţitoare, se opreşte câte o clipă, 
ca şi cum ar mirosi genunea. — 9. Intră subt bolţi 
de frunze, pe urmă prin hrube de verdeaţă. —10. Pă
trunde în inima pădurii. —11. Ochu lupului strălu
ceau lacomi. —12. Prăbuşită subt colţii fiarei... 
13. Iedul se topeşte în adâncul. pădurii. — 14. 
Căprioara simte durerea, iar ochii i se turbură de ap a 
morţii.

POVESTE

Un puiu de vrabie, odată.
Zări, când tu să iasă ’n sbor,
Un vultur, ce urca pe drum.
Spre culmea unui nor.
Şi socotind şi el că are 
Tot două aripi şi un plisc,
II prinse dor s’ajungă ’n depărtare. 
Pe 'naltul pisc.
Şi într’o zi.
Simţind cum vieaţa ’n vine îi creştea.
Prea îndrăzneaţă păsărea
Porni.

Era un vis nebun şi nu-1 credea !
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O încleştau prelungi înfiorări 
vŞi parcă hohotind turbat,
Zeci de ciocane scăpărau,
In sângele înfierbântat 
De aiurări.

Şi se ’mbăta de zări, de zări....
Micuţa vrabie, deodată.
Simţi un nor de fum 
Pe ochii grei,
Că nu mai izbutea să vadă.
Iar sângele se aduna grămadă,
In aripile ei.
Şi-o clipă.
Sbătându-şi trupuşorul ei nătâng.
Căzu pe-un lan, la muchea unui crâng.

Se înseră de-odată.
Pe câmpul singuratec şi pustiu 
Şi nimeni nu era în preajma ei.
In seara grea.
Nici pasăre, nici om.
Nu se-auzea nimica viu,
Decât doar plescăitul lung de ploaie 
Şi ’n crâng, pe pom.
Cum ciocănea o ghionoaie.

Uitat şi chinuit, micuţul pui.
Simţind că vieaţa i se curmă, 
îşi aminti de tot ce-avea în urmă.
De mama lui
Şi de căldura cuibului.
Apoi în gemete şi ’n aiurări.
Se stinse nebunaticul copil.
Cu ochi ’n zări
Şi dorul după soarele de-April.

EMIL DORIAN 
Din Cântece pentru Lelioara.
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Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Când 
fusăiasă în sbor, zări un vultur. — 2. 0 î n de
şt au prelungi înfiorări. — 3. Zeci de ciocane scă
părau în sângele-i înfierbântat de aiurări. 
4. Se îmbăta din zări în zări.—5. Simţi un nor de 
fum pe ochii grei. — 6. Sângele se aduna g r ăma dă, 
în aripele ei. — 7. Şi nimeni nu era în preajma ei, 
în seara grea. - 8. Se stinse cu ochii în zări şi do
rul după soarele de-April.

FLORILE DALBE

Sculaţi, sculaţi, boieri mari. 
Florile dalbe !

Sculaţi voi. Români plugari. 
Florile dalbe !

Că vă vin colindători, 
Noaptea pe la cântători;
Şi v’ aduc un Dumnezeu,
Să vă mântue de rău.
Un Dumnezeu nou născut.
In flori de crin învăscut, 
Dumnezeu adevărat.
Soare ’n raze luminat. 
Sculaţi, sculaţi, boieri mari, 
Sculaţi, voi Români plugari. 
Că pe cer s’a arătat 
Un luceafăr de ’mpărat.
Stea comată, strălucită 
Pentru fericiri menită.
Iată lumea că ’nfloreşte. 
Pământul că ’ntinereşte. 
Cântă ’n luncă turturele.
La fereastră rândunele 
Şi-un porumb frumos leit. 
Din spre apus a venit;
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Floare dalbă a adus 
Şi la căpătâiu v’a pus. 
El vă zice: să trăiţi 
Intru mulţi ani fericiţi 
Şi ca pomii să ’nfloriţi 
Şi ca ei să ’mbătrâniţi!

Colind popular.

Vocabular. — La cântători: aproape de ziuă, când cântă 
cocoşii. — Invăscut: îmbrăcat. — Comat: cu coamă. — Stea 
comată: stea cu coadă, cometă. — Leit: îmbrăcat în aşa fel, 
de parcă-i turnat. — Dalb: alb.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Iată 
lumea că ’n f l o r e § t e, pământul că ’nt i n e r e ş t e.

BUNICA IOVA

Ziua cea mai neliniştită, pentru bunica Iova, era 
Ajunul Crăciunului.

— Azi-i Ajunul lui Crăciun, aşa-i bunico?
— Aşa-i.
Azi mergem la colindat, aşa-i bunico?
— Aşa-i I
Şi săreau cu toţii, de subt ţolul cald, pe când în ochiul 

de fereastră, abia se crăpa de ziuă.
Bâtele li le tăia sluga, din grămada de lemne din 

curte, dar trebuia să reteze bunica la ele, până erau 
pe o formă de lungi, ca să-i facă să înceteze din plâns.

O trăgeau pe bunica Iova, de mânecă, în unghere, 
să facă repetiţie şi cât se găteau, zup! în curte şi la 
portiţă, să vadă nu se mai face seară. Mama copiilor 
are de lucru cu pâinea, cu covrigii şi colăceii. Cine să 
grijească de haine mai groase, pentru copilaşii ce-or 
porni la colindat?

Bunica aduce o haină veche, mare.
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— Care-o vrea pe asta?
Şi toţi se ’ndeasă, împingându-se, plângând; dar ce) 

îmbrăcat, când vede că nu-şi poate mişca mâinile, în
cepe el să plângă, în locul celor ce au rămas despoiaţi. 
Bunica e nirniai gură şi numai mâni acum. îmbracă 
pe unul, îl desbracă şi pune haina pe altul şi tot aşa, 
până nu mai poate şi iese mama, plină de făină din 
cămară:

— Care nu se îmbracă nu merge la colindat!
Atunci tac toţi tăcerea peştelui, stau neclintiţi, de-i

poate grămădi cu haine bunica, după bunul ei plac. 
Graşi, ca umflaţi cu paie, cu traista după cap, cu bâ
tele în mână, stau lângă uşă.

— încă n’a înserat, bunico?
— Nu încă.
— Da înserează, aşa-i bunico?
— Aşa.
Şi vreunul,' ca să vadă, iese afară... Al doilea, după 

el... Al treilea, tot aşa. Al patrulea, cel mic începe să 
plângă, că s’au dus la colindat. Bunica iese după ei şi, 
într’un Ajun de Crăciun, îi aduce în casă de treizeci de 
ori, ca să tacă cel mic.

Când mama, colo dup’ amiazi, nu mai poate auzi uşa 
izbindu-se, vine şi-i spune : „Să meargă acum. Nişte 
copii ca ei, ce să mai aştepte? Pentru ei a sosit Cră
ciunul !”.

Şi bunica Iova, de voie de nevoie, trebuie să se în- 
făşure în cojocei, cu cel mai mic cu tot şi să lunece 
până în vecini, ca să colinde şi neamul ăsta îndărătnic.

Atâta-i slujba bunicii Iova, când s’ apropie Crăciunul 
şi până pleacă nepoţii la colindat. Când se întorc, îşi 
spun vitejiile părinţilor şi nu bunicii, care rămâne iarăşi 
la vatră, gândindu-se poate, departe în urmă, la alte 
vremi ori poate negândindu-se la nimic. Dar, dela o 
vreme, cirni băieţii, n’o mai bagă în seamă, ci colindă 
pe tata şi pe mama, bunica îşi pune mâna în sân:
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— Care colindă şi pe bunica, îi dă bunica un crei- 
lariu I

Şi nepoţii vin şi cei mai mari încep colindul lor, cu 
stratul de busuioc, cu cărarea prin mijloc, cu leagănul 
de mătase:

Da în leagăn cine şade?
Şade buna fată dalbă.
Tot şade şi chindiseşte....

Părinţii râd şi bunica le dă bănuţul, dar trebue să 
mai scoată din fundul pământului, încă doi, pentru cei
lalţi.

După asta, are pace până la Crăciunul celălalt, de-1 
va mai ajunge. N’are nimic ce face, n’o întreabă nimeni 
de nimic, ci trece dela vatră la laviţă, privind la luniea 
asta, ce-i pare aşa de ştearsă, ca o măsdriţă, ce-a fost 
albastră odată, dar acum nu mai are nici o culoare.

I. AGARBICEANU 
Din Două iubiri.

Vocabular. — Creiţar: gologan, o monedă mică aus
triacă. — Strat: aşternut (în vechea limbă românească). — A 
chindisi: a broda. — Laviţă: pat de ţară, de forma unei bănci, 
cu picioarele fixate in pământ. — Măsariţă: faţă de masă.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Săreau 
de subt ţolul cald, pe când în o chiul de fereastră, 
abia se crăpa de ziuă. — 2. Bunica enu mai gură şi 
numai mâni acum. — 3. Atunci tac toţi tăcerea 
peştelui. — 4. Când se ’ntorc, îşi spun părinţilor 
vitejiile. — 5. Bunica dă bănuţul, dar trebue să 
scoată din fundul pământului, încă doi, pentru 
ceilalţi.
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CÂNTEC DE STEA

Trei crai dela Răsărit 
Spre stea au călătorit 
Şi-au mers, după cum citim, 
Până la Erusalim.
Acolo, cum au ajuns.
Steaua ’n nori li s’a ascuns 
Şi_ ’ncepură a umbla,
Prin oraş a întreba :
— „Unde s’a născut”, zicând, 
„Un craiu mare de curând?” 
Iară Irod împărat.
Auzind, s’a tulburat.
Pe crai grabnic i-ă chemat 
Şi în taină i-a ’ntrebat, 
Ispitindu-i viclenos.
Ca să afle pe Hristos.
Şi cu graiu adăogat.
Foarte lor li s’a rugat.
Zicând: „Mergeţi de-1 aflaţi 
Şi viind, mă ’nştiinţaţi,
Să merg să mă ’nchin şi eu 
Ca unma Dumnezeu”.
Craii dacă au plecat.
Steaua iar li s’a arătat 
Şi-au mers până a stătut. 
Unde-a fost pruncul născut.
Şi cu toţi s’au bucurat 
Pe Hristos dac’ au aflat.
Cu daruri s’au închinat 
Ca la un mare ’mpărat;
Şi ’napoi dac’ au purces,
Pe altă cale au mers.
Precum le fusese zis,
De către înger în vis.
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Iară Irod împărat,
Văzând că I-au înşelat. 
Foarte rău s’a necăjit. 
Oaste mare a pornit 
Şi ’n Vitleem a intrat. 
Mulţi coconi mici a- tăiat, 
Pân’ la paisprezece mii 
De prunci, mărunţei copii. 
De doi ani şi mai în jos. 
Doar l’o tăia pe Hristos. 
Pe Hristos nu l-a tăiat. 
Maica sfântă nu l-a dat, 
Tatăl sfânt l-a apărat.

Din popor.

Vocabular. — A purcede: a porni, a pleca ia drum.

COMPUNEREA XIII

CU STEAUA

PREGĂTIREA

Notiţe explicative.—In timpul sărbătorilor Cră
ciunului, copiii vestesc creştinilor naşterea Domnului, prin 
cântece în care se povesteşte acest eveniment ori alte 
întâmplări religioase. Ei poartă cu dânşii o stea făcută din 
speteze de brad, lipite cu hârtie albă, menită să amin
tească tuturor, steaua care a călăuzit pe cei trei magi, 
până în staulul dela Betleem. Mijlocul ei rotund, luminat 
din spate de o lumânărică, înfăţişează pe sfântul prunc 
nou născut, înconjurat de Maica Preacurată şi de Sf. 
losif, de păstorii şi de craii veniţi să i se ’nchine. Pe raza 
de deasupra icoanei, este zugrăvită amăgirea lui Adam 
şi a Evei de către şarpele Raiului, pe când pe celelalte, 
se vede câte un cap de înger, înconjurat de stele.

înainte de a intra în casele creştinilor, stelarii se 
anunţă prin următoarea strigare:



— 139 —

Cine primeşte 
Steaua frumoasă 
Şi Juminoasă,
Cu] colţuri multe 
Şi mărunte,
Dela naşterea 
Lui Hristos 
Dăruite ?

APLICAREA
Arătaţi, într’o scurtă compunere, ce vedeţi în ilustraţia 

intitulată : „Cu steaua”.

4 _ y v‘
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72. Cu steaua.
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CU PLUGUŞORUL

73. Buhaiu.

La Crăciun, când tăia tata porcul şi-l pârlea şi-l opă
rea şi-l învelea iute cu paie, de-1 înnăduşea, ca să se poată 
rade mai frumos, eu încălecâm pe porc, deasupra paielor 

şi făceam un chef de mii de lei, ştiind 
că mie are să-mi dea coada porcului, 
s’o frig şi băşica, s’o umplu cu 
grăunţe, s’o umflu şi s’o zurăesc, 
după ce s’a usca; şi-apoi, vai de 
urechile mamei, până ce nu mi-o 
spărgea de cap. Şi să nu-mi uit cu
vântul. Odată, la un Sfântul Vasile, 
ne prindem noi vreo câţiva băieţi din 
sat, să ne ducem cu plugul, căci eram 

şi eu mărişor acum, din păcate. Şi în ajunul Sfântului 
Vasile, toată ziua am stat de capul tatii, să-mi facă şi 
mie un buhaiu ori de nu, batâr un harapnic.

— Doamne, ce harapnic ţi-oiu da eu, zise tata dela o 
vreme. N’ai ce mânca la casa mea? Vrei să te buşească 
cei nandralăi prin omăt? Acuşi te descalţ!

Văzând eu că mi-am aprins paie în cap cu 
asta, am şterpelit-o de acasă, numai cu băşica 
cea de porc, nu cumva să-mi ia tata ciu
botele şi să rămân de ruşine înaintea tova
răşilor. Şi nu ştiu cum s’a întâmplat că 
nici unul dintre tovarăşi n’avea clopot. Ta- 
langa mea era acasă; dar mă puteam duce. 
s’o iau ? In sfârşit, facem noi ce facem şi scli- 
puim, de colo o coasă ruptă, de ici o cârceie de 74. Talangă. 
tânjeală, mai un vătrar cu belciug, mai băşica 
cea de porc a mea şi pe după toacă, şi pornim pe la case. 
Şi o luăm noi dela popa Oşlobanu, tocmai din capul sa
tului din sus, cu gândul să umblăm tot satul... Când 
colo, popa tăia lemne la trunchiu afară şi cum a văzut
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că ne aşezăm la fereastră şi ne pregătim de urat, a început 
a ne trage câteva naşteri îndesate şi a zice :

— De-abia s’au culcat găinile şi voi aţi şi început? 
Ia staţi oleacă, blestemaţilor, să vă dau eu!

Noi atunci am pârlit-o la fugă. Iar el svârr I cu 6 scur
tătură în urma noastră; căci era om hufsuz şi pâclişit 
popa Oşlobanu. Şi din spaima ceea, am fugit şi noi mai 
jumătate sat înapoi, fără să avem când îi zice popii:

„Drele pe podele 
Şi bureţi pe pereţi.
Câte pene pe cocoşi.
Aţâţi copii burduhoşi!“

cum obişnuesc a zice plugarii, pe la casele ce nu-i primesc.
— Măi 1 ■ al dracului venetic şi ceapcân de popă —zicem 

noi, după ce ne adunăm toţi la un loc, îngheţaţi de frig 
şi speriaţi — cât pe ce era să ne ologească boaita cea 
îndrăcită, vedea-l-am dus pe năsălie, la biserica Sfântului 
Dumitru de subt cetate, unde slujeşte. Curat Ucigă-1 
crucea l-a colăcit să vie şi să-şi facă budihacea casă la noi 
în sat. Ferească Dumnezeu să fie preoţii noştri aşa, că 
nu te-ai mai înfrupta cu nimica dela biserică, în vecii 
vecilor I

Şi până îl mai menim pe popă, până îl mai boscorodim, 
până una alta, amurgeşte bine.

— Ei, amu ce-i de făcut ? Hai să intrăm ici în ograda 
asta, zice Zaharia lui Gâtlan, că ne trecem vremea, stând 
în mijlocul drumului.

Şi intrăm noi la Vasile-Aniţei şi ne aşezăm la fereastră, 
după obiceiu. Dar parcă naiba vrăjeşte : cela nu sună 
coasa, că-i e frig; celuia că-i îngheaţă mânile pe cârceie; 
văru-meu loan Mogorogea, cu vătrarul subsoară, se punea 
de pricină.

— Ură tu, măi Chiriece, zic eu lui Goian ; şi noi, măi 
Zaharie, să pufnim din gură, ca buhaiul; iară ăştilalţi 
să strige : hăi, hăi I
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Şi-odată şi începem. Şi ce să vezi ? Unde nu se ia hap- 
sina de nevasta lui Vasile-Aniţei, cu cociorva aprinsă 
după noi, căci tocmai atunci trăgea focul, să dea colacii 
în cuptor.

— Vai, aprinde-v’ar focul, să vă aprindă, zice ea, 
burzuluită grozav, dar cum se chiamă asta? In obrazul 
cui v’a învăţat!

Atunci noi la fugă, băieţi, mai dihai decât la popa 
Oşlobanu...

Dar bun pocinog a mai fost şi ăsta, zicem noi, oprin- 
du-ne în răscrucile drumului, din mijlocul 
satului, aproape de biserică. încă una-două 
de astea şi ne scot oamenii din sat afară, ca 
pe nişte Lăieţi. Mai bine să mergem la 
culcare,

Şi după ce ne arvunim noi şi pentru la 
anul, cu jurământ să umblăm tot împreună, 
ne-am despărţit unul de altul, rebegiţi de 

75. Cociorvă, frig şi hămesiţi de foame şi hai fiecare pe 
la casa cui ne are, că mai bine-i pare. Şi 

iaca aşa ne-a fost umblarea cu plugul, în anul acela.

ION CREANGA 
Din Amintiri din copilărie.

Vocabular. — Buhaiu: o putinică acoperită la gură cu 
o piele, ale cărei vibraţiuni imită mugetul boilor sau al buhailor, 
cum li se zice în Moldova. (Fig. 73). — Batâr: măcar. — 
Harapnic: un biciu lung; cu coderiştea scurtă. (Fig. 76). — A 
buşi: a.lovi cu pumnii, a îmbrânci. — Nandralău: vlăjgan, ştren
gar. •— A şterpelii; a o şterge, a fugi fără să simtă cineva. — 
Talangă: clopot de vite. (Fig. 74). — A sclipui: a înjgheba, a 
face rost, a strânge de ici de colo câte ceva, a aduna. — 
Proţap: lemnul de care se trage carul. — Tânjală: al doilea 
proţap legat de oişte, când se înjugă patru boi. — Cârceie: 
lemnul care leagă tânjala de proţap, când se înjugă la car 
patru boi, în loc de doi. — A o pârli: a o lua 'la fugă. — 
Scurtătură: bâtă scurtă. — Pâclişit: rău la inimă, sgârcit. —
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Drele: ciuperci. — Venetic: străin oploşit, pripăşit. — Ceapcân: 
rău la suflet. — Boaită: nume de ocară 
sau de batjocoră dat popilor. — Năsălie: 
pat sau targă, pe care ţăranii duc sicriul 
la înmormântare. — A colăci: a îndemna 
a pune la cale. — Budihacea: pocitură. —.
A meni: a cobi. A boscorodi: a bodo- 
goni, o mormăi. — Hapsin: câinos. — Co
ciorvă: unealtă de lemn, făcută dintr’o 
coadă lungă, la capătul căreia e fixată o 
scândurică^ cu care se trage jeratecul sau 
cenuşa din cuptor. (Fig. 75). — A burzului: 
a se înfuria. — Pocinog: început, saftea. —
Răscruce: încrucişare de drumuri, răspântie.
A se arvuni: a-şi da cuvântul, a se învoi. —
Rebegit: răzbit de frig. — Hămesit: flă
mând. — Lăieţi sau Lăieşi: Ţigani de laie, 
adică de ceată nomadă. (Fig. 77).

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă 
proeedeul. — 1. Incălecam pe 
porc şi făceam un chef de mii de 
lei, — 2. Ne prindem noi 
câţiva băieţU să ne ducem cu 
plugul. — 3. Toată ziua am stat 
de capul tatei, să-mi facă 
un buhaiu. — 4. MUam aprins 
p ai e tn ca p.—5. Parcă naiba 
vrăjeşte, — 6. Văru-meu se pu
nea de pricină, — 7. Atunci noi 
decât la popa Oşlobanu.

76. Harapnic.

77. Lăieţi.

la fugă, mai dihai

După ce--ţi frângi carul9 mulţi îţi arată 
drumul.

Proverb
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CÂNTEC SFÂNT

Cântecul ce-ades ţi-1 cânt.
Când te-adorm, în fapt de sară, 
Puiule, e-un cântec sfânt, 
Vechiu şi simplu dela ţară.

Mama mi-1 cânta şi ea 
Şi la viersul lui cel dulce.
Puiul ei se potolea
Şi-o lăsa frumos, să-l culce.

Azi te-adorm cu dânsul eu,
Eli, el m’adormea pe mine • 
Şi-adormi pe tatăl tău.
Când era copil ca tine...

Mâine, când voiu fi pământ, 
Nu-1 uita nici tu şi zi-le,

,Zi-le doina, cântec sfânt.
La copiii tăi, copile I

ŞT. o. lOSIF
Din Cântece.

Vocabular. — Fapt: început.

IN SINGURĂTĂŢILE RARĂULUI

Mă hotărîsem, într’o primăvară, când înmuguresc 
pădurile, să fac un drum greu la munte, spre a-mi spori 
trofeele de vânătoare, c’un cocoş sălbatic.

Mi-am găsit pentru aceasta un tovarăş vrednic 
şi-am plecat, bine încredinţat că mă voiu întoarce c’un 
cocoş de munte. Un cocoş sălbatic e o pasăre rară; e 
cea mai frumoasă şi mai mare pasăre a continentului
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nostru; este pentru un vânător o glorie, care se răsfrânge 
asupra întregii vieţi. Aşa îmi vorbea şi-mi argumenta 
tovarăşul, cu care intrasem în valea Bistriţii.

— Iar cât priveşte, domnule, despre cocoşi, apoi să-ţi 
spun, că eu îs tata lor. Vezi dumneata puşca, pe care 
o am în spate ? Asta-i o puşcă pe care o port eu de multă 
vreme şi-o am cadou dela Ghica bătrânul — dela cu- 
conu Scarlat, care mi-a pus-o în mână, după ce a împuşcat 
cu ea cel dintâiu fazan, în pădurile sale. Apoi eu la 
vremea asta, când înmuguresc la poale grădinile, mă 
suiu la munte şi împuşc cu dânsa un cocoş sălbatic. II 
împăiez frumos şi-l vând sCump la un ciocoiu, ca să aibă

cu ce se lăuda. Dum
neata însă nu eşti cio
coiu, eşti boier; de aceea 
mergi cu mine sus. Nu
mai s’ asculţi de toate 
învăţăturile mele. C aşa 
ascultă vânător dela vâ
nător. Eu îţi spun du- 
mitale şi mie mi-au spus 
alţii.

Am învăţat meşteşu
gul cum trebue să te 

apropii de cocoşii sălbatici. Pasărea asta, când stă liniştită 
pe creanga ei, sus, în singurătate, are o simţire aşa de mare 
şi e atât de sperioasă, încât numai clipirea unei mişcări 
— dacă-i fulgeră — întinde gâtul şi aripile şi se mistue în 
adâncimile prăpăstiilor. Trebue să te duci împotriva ei, 
în vreme anumită, bunăoară cum ne ducem noi acuma şi 
s’o pândeşti în amurg, ori în zori de ziuă. Şi când ai 
auzit-o chemând şi cântând — dacă nu eşti departe — 
te ’ndrepţi în spre ea. Când şi-a contenit strigătul, te 
opreşti şi ’ncremeneşti ca o stană de piatră. Când ţipă 
din nou, iar te apropii. Pentrucă pasărea asta, când ţipă, 
bate, întinde gâtul, închide ochii, îşi astupă capacele

78. Fazani.

G. Nedioglu.—Manual de limba română cl. I-a.—ed. V-a.—5. 10
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urechilor şi urlă asupra depărtărilor, chemând găinile, 
încât nu mai simte nimic altceva, cele câteva clipe. Atunci, 
te poţi apropia de dânsa. Aşa poţi ajunge până ’n preajma 
ei; şi când urlă iar, în vârlulpinu/ui, fiind subt dânsa, 
,0 împuşti cu uşurinţă. Dar să n’apuce a-i veni găinile, 
căci dac’ au venit, ele-1 priveghează şi-l păzesc de duş
man. Pe sălbaticii aceştia îi prinzi iarăşi lesne, cucoane, 
când se întâlnesc doi şi încep o bătălie cumplită, |ar 

muieruştile privesc de sus, din ga
lerie, cotcodăcind cu uimire şi plă
cere...

Vorbind aşa, mergeam călări pe 
malul Bistriţei şi munteanul, stă
pânul căluţilor, păşea înainte pe 
potică, cu toporul pe braţul stâng. 
Apa râului venea puhoiu, pentrucă 
în râpile munţilor bătuse multe 
zile în şir, soarele celor dintâi 
săptămâni de primăvară şi ultimele 
omături coborau treptele de po
noare, forfotind şi spumând. Mi- 
reazma nouă a pământului şi a 
brazilor îmi umplea pieptul. Şi ’n 
câteva locuri, m’am oprit şi-am 
descălecat, ca să culeg flori albastre 

de liliac de munte. îmbătat de începutul de primăvară, 
am suit pe Rarău, la locurile de pândă.

Am răzbătut prin pâraie umflate, am suit poteci 
întortochiate şi-am poposit în sfârşit, pe-o vreme blândă 
de înserat, la o colibă mare de cetind. Acolo, tovarăşul 
meu Ion şi Onofrei Munteanul au alcătuit un foc gro
zav şi s’au pus să coacă bulzi de mămăligă cu brânză. 
Eram pe-o culme, deasupra pădurilor şi din [hamacul 
meu, bătut de dogoarea flăcărilor, priveam cerul spuzit 
de stele şi cercam să desluşesc glasurile singurătăţilor. 
Dar caii erau aproape, ronţăind. Tovarăşii mei schimbau

79. Pîn.
(In dreapta: floarea şi fructul)
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necontenit cuvinte şi ’n foc pârâiau cetinele şi răşina. 
Simţeam numai în juru-mi imensitatea munteluf şi a 
codrilor, subt cer şi subt stele şi închideam pe jumătate 
ochii, fericit de ceva ce era numai al meu.

— Cucoane, îmi şopti Ion la ureche, a răsărit luna: 
de-acu trebue să mergem la locul pe care-1 ştiu eu.

Am tresărit din somnu-mi 
scurt şi am fost în picioare, 
cu mâna pe armă. Din răsărit, 
năştea un sfert de lună în 
neguri. Caii se liniştiseră şi 
munteanul dormea în cojoc, 
lângă focul potolit. Păşind 
în urma tovarăşului meu, 
pădurea mi se părea alta, 
tăcută şi aşteptând ivirea 
zorilor. Tăcută şi încărcată 
de o taină grea. Abia într’un 
târziu, când ne-am oprit, am 
înţeles că taina aceea grea 
era singurătatea neclintită şi 
pustie. Inima începu a-mi 
bate într’un chip deosebit, 
când în juru-mi se întinse o 
împietrire aşa de mare, încât auzul meu ascuţit putea 
percepe, în râpe foarte depărtate, zvoana pâraielor pri
măverii.

Stăteam răzimat de un molid, la o margine de 
poiană. Tovarăşul meu rămăsese în altă margine. Şi 
cerul deasupra începea să pălească. Avea coloarea flo
rilor de zlac, pe care le culesesem în ajun. In văi, erau 
neguri slab luminate de lună. Prin umbra aceea, care 
vestea zorile, zăream la douăzeci de paşi de mine, o tisă 
bătrână, cu vârful crescut strâmb. Şi pe când priveam, 
aşteptând sosirea sălbătăciunilor, auzii în mari depărtări, 
cătră zvoana pâraielor, o izbucnire stranie, un fel de

80. Molid sau molift.
(Sus: o ramură cu fruct)
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81. Zlac sau floarea 
Paştelui.

hohot al singurătăţilor. M’am înfiorat. Am auzit iar che
marea, ca un muget stins al pădurilor şi al muntelui. 
Pe urmă, au apăsat asupră-mi tăcerea şi neclintirea.

Şi dintr’odată, sosirea cea nea 
şteptată s’a produs. Un fâlfâit 
mare şi greu s’a lăsat din cer şi o 
pasăre, care mi s’a părut enormă, 
a acoperit vâiiul cel strâmb al 
tisei. Era uriaşă şi nedesluşită şi 
inima-mi porni în piept cu spaimă. 
Ştiam însă că trebue să fie cocoşul 
de munte, pentru care venisem şi 
strânsei convulsiv puşca, aşteptând 

, neclintit. Mi s’a părut c’am aştep
tat mult, dar n’am aşteptat decât 
o , clipă. Pasărea s’a mişcat pe craca 
strâmbă, s’a cumpănit închinân- 
du-se către lună şi către neguri, a 

crescut deodată, umflându-şi penele şi întinzând în 
lături aripele şi un sunet teribil izbucni, ceva cavernos, 
sinistru, pasionat. Sentimentul care a tresărit în mine 
a fost amestecat cu frică şi admiraţie, 
ca întâia oară în copilărie, când am 
auzit tunetul. Şi ’ndată după răcnetul 
prim, chemarea păsării se prelungi în 
tresăriri uscate, ascuţite şi comice, 
până ce uiida cea puternică şi victo
rioasă se trezi şi bubui iar peste codri 
şi singurătăţi.

Rămăsesem înlemnit şi nici astăzi 
nu înţeleg de ce am avut încredin
ţarea imediată şi întreagă că în urechi 
îmi sunase chemarea primăverii, săl
batică, pătimaşă şi nebiruită. Cutremurul fiinţii mele a 
fost aşa de aspru, încât am pierdut atingerea cu rea
litatea. Puşca mi-a rămas uitată în mână. Câteva clipe

82. Tisă.
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Încă şi peste chemarea stinsă aici, însă sunând încă în 
ponoare, a plutit sborul găinilor sălbatice. S’au lăsat la 
poalele tisei. Se revărsa de ziuă şi cele dintâi luciri ale 
zărilor băteau sus, în pasărea măeastră, care-şi rotea 
coada şi-şi umfla în coroană penele capului. Puteam 
să trag şi-asupra ei şi asupra soaţelor sosite subt ea; şi 
n’am tras.

Am făcut o mişcare şi-au plecat într’o clipă, în cer ori în 
singurătăţile Rarăului. Am rămas iar în tăcere şi au
zeam numai puhoaiele primăverii, în prăpăstii depărtate.

Mi-a fost ruşine de tovarăşii mei, deşi încercasem să 
mă mângâiu cu felurite expbcaţii. Şi această înfrângere 
vânătorească n’am mărturisit-o nimănui până astăzi. 
Dumneata o auzi întâi.

M. SADOVEANU
Din Ţara de dincolo de negură.

Vocabular. — Trofeu: armură luată în războiu, unui 
duşman învins. — Fazan: o pasăre cu penele foarte frumoase 
şi cu carnea gustoasă. (Fig. 78). — Ciocoiu: slugă boierească, 
parvenit, om ajuns prin mijloace neîngăduite. — A se mistui: 
a se pierde, a dispărea. — Preajmă: împrejurime, apropiere. — 
Pin: arbore . răşinos, veşnic Verde, care creşte prin munţii 
noştri, ajungând până la o înălţime de 20 de metri. (Fig. 
79). — A priveghea: a păzi. — Muieruşcă: parte femeiască 
la păsări. — Puhoiu: torent. — Ponor: scobitură în pământ, 
de forma unei pâlnii, produsă de ploi. — A forfoti: a clocoti, 
a se mişca încoace şi încolo, a se agita. — Cetină: ramură de 
brad. — Bulz: cocoloş de mămăligă, cu brânză sărată. — 
Hamac: pat de reţea, cu capetele agăţate de obiceiu, de tulpina 
a doi copaci. -- Spuzit: acoperit cu spuză; plin de o mare 
mulţime de... — A percepe: a prinde. — Zvoană: zgomot. — 
Molid sau molift: o specie de brad alb, de o frumoasă formă 
conică, cu ramurile larg revărsate în afară. (Fig. 80). — 
Zlac sau floarea Paştelui: o mică plantă care face prin Aprilie 
şi Mai, o singură floare albă sau trandafirie. (Fig. 81). — 
Tisă; arbore mereu verde şi cu lemnul roşiatic, cu frunzele 
înguste, ascuţite şi lucioase. (Fig. 82). — Sălbătăciune: ani
mal sau pasăre sălbatică. — Straniu: ciudat. — Convulsiv:
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ceea ce se face cu o încordare involuntară a muşchilor. — A 
se cumpăni: a-şi găsi echilibrul. — Cavernos: surd, aspru. — 
Pasionat: pătimaş. — Măeastră: fermecătoare.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Pa
sărea asta e atât de sperioasă, încât numai clipirea 
unei mişcări — dacă-i fulgeră — întinde gâtul şi ari
pile şi se mi st ue în adâncimile prăpăstiilor. — 2. Te 
opreşti şi ’ncr emeneşt i ca o stană de piatră. — 3. 
Ultimeleomături coborau treptele de ponoare, 
forfotind şi spumând. —4. Mireazma nouă a pământului 
şi a brazilor tmi umplea pieptul. — 5. îmbă
tat de începutul de primăvară. — 6. Auzii o izbucnire 
stranie, un fel de hohot al singurătăţilor. — 
7. Am auzit chemarea caun mu g et stinsal pădurilor 
şi al munţilor. — 8. Pe urmă, au apăsat asupră-mi 
tăcerea şi neclintirea. — 9. Inima-mi porni în piept 
cu spaimă. — 10. Chemarea păsării se prelungi în tre
săriri uscate, ascuţite şi comice, până ce unda cea 
puternică se trezi şi bubui iar peste codri şi singură
tăţi.—11. Peste chemarea stinsă aici, dar sunând încă 
peste ponoare, a plutit sborul găinilor sălbatice.

COMPUNEREA XIV 

COCOŞUL SĂLBATIC 

PREGĂTIREA

Notiţă explicativ ă.—Este o pasăre de o rară fru
museţe, care face podoaba codrilor noştri de pe înălţimile 
sălbatice ale munţilor. Spre deosebire de pasările călă
toare, care ne lasă toamna, ca să se ’ntoarcă primăvara, 
cocoşul de munte este o pasăre statornică şi nu ne 
părăseşte niciodată. Când gerul ajunge în miezul iernii.
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prea aspru pe înălţimile munţilor, cocoşul sălbatic se 
coboară ceva mai jos, pe plaiurile împădurite, pentru 
ca, odată cu primele semne ale primăverii, să se ridice 
iarăşi pe înălţimi. Trupul lui mare, de talia unui 
curcan, în greutate de 6’—7 kgr., atinge o lungime de 
peste un metru şi o lăţime care ajunge uneori, când 
pasărea e cu aripile întinse, până aproape de un metru 
şi jumătate. Subt cioc, penele gâtului se prelungesc, for
mând barba cocoşului de munte.

PLANUL

Introducerea. — In care parte a ţării noastre trăeşte 
această pasăre? De ce se spune că ea este podoaba co
drilor noştri?

Tratarea. — 1 Trupul. — Ştiţi până la ce mărime 
poate ajunge cocoşul sălbatic? Cu care din pă
sările noastre de curte se poate asemăna el, în 
dimensiuni? Cum este gâtul păsării. (Lung ori 
scurt, gros ori subţire?) Dar ciocul (mare sau mic, 
drept ori coroiat?) şi picioarele (lungi ori scurte?). 
Cum vă par ca tărie, atât picioarele cât şi ciocul? 
(Puternice ori slabe?) Ce vedeţi subt ciocul co
coşului? Din ce este formată această barbă? Ce 
formă are coada păsării? (Ascuţită ori rotunjită?)

2. Culoarea penelor. — O singură cu
loare au penele cocoşului sălbatic? Cum sunt 
cele de pe cap şi gât? Se aseamănă această 
culoare închisă, bătând în roşcat, cu aceea a 
penelor din partea de desubt a corpului pasării? 
Ce culoare sclipeşte pe penele de pe pieptul co
coşului de munte? De ce culoare sunt penele 
aripelor? Tot ruginiu e şi puful de subt aripi? 
De ce culoare sunt penele cozii? Cum sunt pe
tele care stropesc aceste pene cenuşii? Observraţi 
sprinceana cocoşului?
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3. A t i t u d i n e a. — In ce poziţie stă pa
sărea? De ce şi-a întins gâtul în sus? Se cu
noaşte şi după cioc că ţipă, de răsună codrii? 
întinderea în lături a aripelor şi ridicarea penelor 
cozii sunt oare în legătură cu aceeaşi încordare a 
trupului ?

4. Cadrul. — Pe ce stă cocoşul de munte, în 
tabloul nostru? Ne putem da seama de înălţimea 
la care se află el, după orizontul larg ce se des
chide în fund? Dar albăstreala nelămurită încă 
pe deplin a depărtărilor, ne lasă să ghicim ce 
timp al zilei ne este înfăţişat în tablou?

încheierea. — Ne face acest tablou să ne dăm seama 
de frumuseţea sălbatică a cocoşului de munte?

LĂCUSTELE

La anul 1861, mi-a fost dat să văd venind la Storojineţ, 
un soiu de oaspeţi straşnici şi neînţeleşi pentru capul 
meu neştiutor de copil.

Era într’o zi frumoasă de vară, cam pe la vremea de 
toacă, când s’a întâmplat lucrul. Umbla încă de pe la 
Dumineca Mare, aşa vorba printre oameni, că s’ar fi 
ivit lăcusta în ţară şi ne arăta tata — ţiu minte bine — 
nouă, băieţilor din şcoală, nişte cobiliţe de iarbă, zicân- 
du-ne că aşa fel ar fi jivinile sburătoare, despre care 
era vorba.

De era drept sau nu că au venit lăcustele prin Buco
vina, pe unde anume au năvălit şi când, — asta nu era 
harnic să spună nimeni. Sârma de telegraf nu se po
menea încă pe atunci şi aşa, ne-am trezit numai deo
dată cu dânsele, prin văzduh.
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Era, cum v’am spus, după amiazi, când — ce să 
vezi? — a Început să se arate, de după crestele pădurii 
mari, din dosul curţilor boiereşti, un fel de colţ de pată 
pe cer, ce nu semăna de loc a nor, căci era neagră ca 
iadul şi când se lăţea, când se ţuguia, tot crescând şi 
acoperind din ce în ce, tot mai mult, cerul din partea 
ceea.

Târgoveţii, ieşiţi de prin case, se uitau toţi, cu ochii 
înspăimântaţi, la întunecimea cerului, de unde venea 
primejdia şi, ca oile, când se bulucesc la un loc, de frică, 
începeau să se adune 
grămadă, unii pe lângă 
curtea veche, alţii pe lân
gă şcoală, cei mai mulţi 
însă pe lângă biserica le
şească de alături, pe 
semne din pricină că 
popa lor se apucase să 
le citească nişte molifte 
de prilej. Şi se auzeau 
dintr’o parte şi alta sbie- 
rete de copii speriaţi şi 
răcnete de femei apucate 
de groază, de ’ncepuse 
să ne fie teamă la toţi.

Numai bătrânul boier, care de ! mai văzuse ei lucruri 
de acestea, nu şi-a pierdut cumpătul. A dat îndată po
runcă la argaţi să -adune căpiţi de paie, sttufeni, mohor, 
pleavă şi gunoiu uscat şi să le aşeze din depărtare în 
depărtare, pe locul pătrat din mijlocul târgului. Şi când 
s’au strâns hăt multe grămezi — ba ce zic, erau girezi 
nu şagă, căci se afla tot târgul acum în picioare şi ajuta 
la cărat —•' a poruncit să le dea foc la toate deodată. 
Pe de altă parte, a pus pe străjer! să scoată săcăluşele 
şi să le încarce ţeapăn şi a împărţit şi praf la oamenii 
curţii şi la toţi câţi îi ştia că au -vr’o puşcă sau câte un

83. Cobiliţă de iarbă sau cosaş.
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pistol pe la casă, tot cu porunca să nu tragă focuri, decât 
când va da el singur semnalul.

Băieţii din şcoală şi copiii de pe la case — nu mai ştiu 
cine-i va fi îndemnat, dar mă tem că a fost tot popa 
leşesc — cărăbăneau, în timpul acela, la căldări, lighene, 
tigăi de spijă, tăvi şi alte lucruri de casă, ca să sune 
la semnul dat, cu un vătrar sau ciocan într’însele, tot cu 
scopul că doară-doară vom speria lăcustele. Că frica 
cea mare era ca nu cumva să încerce gâzele dracului să 
poposească la noi, căci n’ar fi rămas fir de iarbă, păpu- 
şoiu, orz sau secară, împrejurul Storojineţului.

Şi Doamne, frumoasă primire a mai avut lăcusta la 
noi, zicea baba Zamfira — o preoteasă bătrână, ce venea 
pe la mama — că nici la întâlnirea împăratului cu ţarul 
muscălesc, la 1821, la Cernăuţi, n’a văzut aşa comedie. 
Avea dreptate săraca baba — Dumnezeu s’o ierte — că 
aşa dandana şi poznă mare nici- nu cred să se mai fi 
auzit cândva, pe la casă de creştin. Parcă intrase Tă
tarii, să ne robească, nu altceva.

Când a început să se deslipească coada norului de 
lăcuste de marginea pădurii şi am văzut stolul lungăreţ 
şi gros, aşa cam pe la mijlocul înălţimii, de unde pă
trundea bâzâitura sa surdă şi — nu ştiu cum—straşnică, 
la urechile noastre, numai că s’a apropiat deodată unul 
din străjeri, cu cangea roşie înfierbântată, de cele zece 
săcăluşe şi-a prins să le descarce, în vreme ce oamenii 
curţii şi cu ceilalţi trăgeau din puşti şi pistoale, de se 
sguduia văzduhul.

Şi au pornit a suna şi clopotul nostru dela şcoală, 
odată cu cele trei clopote dela biserică şi cu cel dela 
scăldători şi s’a ridicat un vuiet de zângănituri de fier 
şi hârburi şi strigăte de sute de glasuri, care, odată cu 
detunăturile săcăluşelor, cu pălălaia şi cu fumul cel 
gros al girezilor aprinse, se ridica năprasnic la cer, crunt, 
negru şi straşnic, de credeai că piere lumea.

Aşa mi s’a întipărit ceasul acela fioros în minte, încât



— 155 —

il’am să-l uit, cât voiu trăi. Ştiu că ne apucase pe toţi 
un fel de turbare şi apoi ca o ameţeală, din care ne-am 
trezit, abia când focul grămezilor de mohor, de pleavă 
şi de paie se prăbuşise de mult în cenuşă şi scrum şi nu 
se mai vedea sus, pe cer, nici fum, 
nici pară... dar nici nu se zărea 
urmă de lăcuste.

EM. GEIGOEOVITZA 
Din Chipuri şi graiuri din Bucovina.

Vocabular. — Storojîneţ: oraş 
în Bucovina, pe râul Şiret capitala ju
deţului cu acelaşi nume. — Cobiliţă 
de iarbă: cosaş, un soiu de lăcustă, 
verde ca iarba. (Fig. 83). — Jivină: 
fiinţă, sălbatică. — Harnic: în stare.
— A se ţuguia: a se ascuţi, a se 
subţia în vârf. — A se buluci: a se 
îngrămădi. — Cumpăt: măsură. — Că
piţă : grămadă de fân ori paie, de 
formă conică. — Strujan: cocean sau 
tulpină de porumb. — Mohor: plantă 
cu frunzele lungi, verzi-albăstrii şi 
aspre pe margini, care face nişte spice 
cilindrice, de culoare roşie-închisă. (Fig.
8^. — Moliftă sau molitfă: rugă
ciune. — Hăt: foarte. — Gireadă: 
şiră, stog (de fân, paie, grâu etc.). —
Săcăluş: un fel de tun mic, cu care 
se trăgeau odinioară salve, în zilele 
de paradă. — A cărăbăni: a căra re
pede. — Spijă sau schijă: tuciu. — Pă-
puşoiu: porumb. — Dandana: larmă, tumult. — Cange: pră
jină lungă, cu un cârlig de fier la unul din capete. — Pălălaie: 
flacără mare. — Năprasnic: cumplit, fioros.

84. Mohor.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Sârma 
de telegraf nu se pomenea pe atunci. —12. Ne-am 
trezit deodată, cu dânşele. — 3. O pată neagră ca 
iadul. — 4. Nu §i-a pierdut cumpătul. — 5.
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Tot târgul era acum in picioare. —6. A pus să 
încarce săcăluşele ţeapăn. — 7. Parcă intrase Tă
tarii să ne robească, nu alte ev a. — 8. Când a început 
să se deslipească coada norului de lă
custe, de marginea pădurii...

LICURICI./ ■'1

85. Licurici.
(B. Bărbăluş; F. Femeiuşcă.)

Pe cărăruşa dintre vii.
Azi au trecut domniţe mici. 
Şi-au risipit bijuterii 

De licurici.

Domniţele cu trup de fum 
Trec stoluri, serile pe drum.
Li-e casa ’n deal, subt un tăpşan. 
Palat fragil şi năzdrăvan.
Ca o căsuţă de culbec —
Dar numai eu le văd când trec.

M’am furişat în urma lor,
Să fur podoaba zânelor;
Din troscot colbăit şi des. 
Dibuitoare, am cules 
In pumnul cald, să mi-1 închid. 
Un licuriciu, smarald timid. 86. Troscot.

L-am dus în casă, să-l înşir
Pe-un fir de-argint, ca pe-o mărgică;
Dar din smaraldul care-a fost.
In caldul mânii coviltir,
E-un gândăcel urît şi prost,
Pe jumătate mort de frică.

OTILIA CAZIMIR 
Din Licurici.

Vocabular. — Licuriciu: gândăcel care produce în în- 
tunerec, o lumină vie (Fig. 85). — Tăpşan: un mic podiş, pe un
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deal; răzor. — Fragil: care se poate sparge sau strica uşor. — 
Năzdrăvan: înzestrat cu puteri supra
omeneşti, fermecat. — Culbec: melc.
— Troscot: plantă care-şi întinde tul
pina pe pământ; are ramurile pline 
de frunze până în vârf; face flori 
verzi, p>e margini roşii sau albe. (Fig.
86). — Colbăit: plin de colb, adică 
de praf; prăfuit. — Smarald: .piatră
scumpă, transparentă, de culoare verde. — Coviltir: acoperământul 
de pânză sau de rogojină, întins pe cercuri de lemn, care 
se aşează peste o căruţă. (Fig. 87).

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Au 
risipit bijuterii de licurici. — 2. Domniţele cu 
trup de fum, trec stoluri. — S. In coviltirul 
cald al mânii, este un gândăcel pe jumătate 
mort de frică.

BABA CHIVA VORBEŞTE

Dragii babei, copilaşi, nu căutaţi că sunt ştirbă şi 
sunt adusă de mijloc, nu căutaţi că fonjăesc şi mâinile-mi 
tremură... Ia mai bine uitaţi-vă ţintă în ochii mei... 
Nu vedeţi voi în adâncul lor, licărind două candele 
vioaie, care risipesc, pe obrajii voştri bucălaţi, veselă 
lumină de primăvară?

Ascultaţi 1 Candelele acestea mi-au rămas din primăvara 
vieţii mele, din tinereţe.

Vorba asta o adusei aşa, ca să pricepeţi că, deşi am 
trăit vreme uitată şi par acum bătrână cât Dumnezeu, 
eu tot mi-am păstrat cumpătul cugetului şi sunt în stare 
să-mi adun într’un mănunchiu amintirile.

Scurtă vorbă, firul trebilor mele s’a rupt de mult 
şi nu am alt rost pe lume, decât înveselirea sufletelor 
voastre gingaşe de nepoţi şi nepoţele şi de aceea v’am 
strâns în jurul meu.

Apropiaţi-vă, flăcăiaşi şi fetiţe, să vă povestească 
baba Chiva.
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Da, am fost tânără I Când? Socoteală grea I...
Am fost şi eu o fată, ca toate fetele la părinţi, nici urîtă, 

grozăvenia pământului, nici frumoasă, de să se mire 
şi luceafărul din cer, nici deşteaptă ca ariciul cel înţelept 
din basme, nici proastă, să cad în toate gropile din cale.

La drept vorbind, îmi făcuse şi mie parte Cel-de-sus 
de o podoabă a sufletului: bunătatea.

Că eram bună, s’a văzut dintru început, din dragostea 
ce purtam tuturor vietăţilor din jurul meu. Dar lucru 
ciudat, pe când unii oameni caută cu ochii suliţă la cer, 
doar le-o cădea în gură cine ştie ce prepeliţe fripte, iar 
alţii deapănă ghemul zilelor în neştire, eu am fost mai 
mult cu privirea la pământul ăsta, care ne ţine pe toţi, 
părinteşte.

Câte şi câte mi-au desmierdat vederile şi câte iţe ale 
firii am descurcat, cu mintea mea crudă de fată !

Ce am văzut şi ce am simţit eu şi voi puteţi simţi şi 
vedea, numai să vă aplecaţi la pământ şi, deschizându-vă 
mari ochişorii, să trageţi bine cu urechia; florile, zâmbete 
ale pământului, vă vor desfăta văzul şi vă veţi îmbăta 
cu mirezmele lor, iar gâzele, care mişună prin ierburi, 
arină şi glii, vă vor povesti minunate istorii.

Adică, spusei şi eu 
aşa o vorbă cam fără 
rost, uitând că nu este 
dat oricărui să priceapă 
limba gâzelor şi să le 
aprecieze însuşirile.

Despre partea mea, 
mi-a fost drag poponil 
gongănesc, de mică 
copilă.

Ce desfătare pe mine, 
în ziua în care am pu
tut sburda prin câmpii 
şi livezi! Atunci să-mi88. Repedea, 

fi văzut împrietenirea cu toate gujuliile !..
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Pe toate ajunsesem să le cunosc şi făceam după cum 
era îndătinat pe la noi. Pe repedea, cea drăgălaşă, găsită 
în luncă, o puneam pe un picior, doar voiu căpăta şi eu 
iuţeala ei la mers. Pe cărăbuş îl iubeam, pentrucă e solul 
prevestitor al primăverii. Când era păros pe picioare 
bucurie pe mama că va fi vară cu rod. Licuricii culeşi 
în crâng şi puşi de mine în pahare, 
la fereastră, închipuiau diamante bătute 
în geamuri, sclipitoare în puterea nopţii.

învoită a mă adânci în miezul pă
durii, gândul stăruitor mi-a fost la gâ- 
zuţele mele iubite. Vremea vremuia, 
iar eu stană de piatră, urmăream 
du-te ’ncolo şi vino ’ncoace al furnicii 
neobosite. Mult m’am mirat atunci de săriturile lăcustei 

Săritură de ciută,
Urmă de nimic 1

89. Cărăbuş.

90. Cerbul, ciuta şi puiul lor.
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Cam pe la chindii, o porneam, coardă întinsă, spre 
luncă şi pitită într’o cută a malurilor râuşorului, priveam 

. la efemerele (vetrigele) lungăreţe 
f, t care, prinse într’o rază de soare,

se legănau, încântându-şi mi- 
nutele rămase din vieaţa lor 
de o zi.

Mărturisesc că am scăpat dela 
moarte mulţi fluturi de. cei 

i •' mar^> cu de om zugrăvită
\ pe spate. De câte ori,intra câte 

o strigă de acestea în casă, 
mama, socotind după o credinţă 

;p3ga5gp;j' bătrânească „capul de mort” ca
( Efemeră sau vctri^ă. educator de nenorociri, urmarea, 

cu gând să-l ucidă, pe bietul 
fluture nevinovat; iar eu, mai iute de mână, deschideam 
fereastra.

92. Strigă.
(Fluture cap de mort)

Pe păunul de noapte însă, fluture împodobit cu un ochiu, 
pe fiecare din cele patru aripi, ca cei ai cozii păunului, 
căutam să-l prind şi, luând pe un deget din pulberea
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care-i închipuia ochii, mă ungeam cu ea dedesubtul 
sprâncenelor, doar mi s’o face, dragă Doamne, vederea 
tăioasă ca b sabie.

Mă prăpădeam, vorba ceea, după gâze şi să le canonesc, 
cum au obiceiul copiii, peste poate ! Şi aşa, nici n’am făcut 
din cărăbuş sfârlează, nici n’am scos cu ceara, pe greiere 
din gaura lui, nici gând să omor vreun păianjen, cu nă
dejdea iertării unui păcat! Ba am izbutit să le cunosc

93. Păun de noapte.

pe toate, ca pe surori şi fraţi, să le aflu felid de traiu 
şi apucăturile lor. Cum? Aci stă şiretenia^lucrului.

Am visat un vis niinunat.
Se făcea că un înger, frumos ca rupt din soare, cu 

aripi în culoarea cerului limpede, mi s’a înfăţişat şi cu 
un glas ca al minunicei, pasărea măeastră, mi-a zis:

— Chivo, Chivo, tu eşti fată bună şi Stăpânul lumii 
m’a trimes la tine, să te întreb ce răsplată ai dori, pentru 
faptele tale bune?

Eu am rărnas stâlp mai întâi; desmeticindu-mă în 
urmă, am şoptit tremurând :

Gh. Nedioglu—Manual dc limba română cl. I-a,—ed. V*a—5. 11
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— Doamne prea puternice şi milostive, hărăzeşte-mi 
darul de a mă preface, după plac, în gâză şi să pricep 
limba goangelor; să mă pot număra printrfe vietăţile 
niai mici de o şchioapă, chiar cât un bob de linte şi, cuno- 
scându-le păsurile, bucuriile lor să fie ale mele.

— Aşa va fi, după cum doreşti, răspunse îngerul 
şi pieri.

M’am deşteptat şi, buimăceala trecându-mi, am vrut 
pe dată să încerc adeverirea visului: am poftit să mă 
schimb în cosaş.

Minunea minunilor, într’o chpă simţii că mi se împu
ţinează trupul şi m’am pomenit îmbrăcată în verde, cu 
aripi lungi străvezii, cu scut la gât, sabie la coadă, mus
tăcioasă, nevoie mare şi cocoţată pe trei perechi de pi
cioare, din care una ca nişte picioroange {catalige). Lă
custă, s’a încheiat socoteala I

Ţuşt I în dreapta, ţuşt 1 în stânga, n’am ştiut cum să 
mă strecor mai iute printr’o crăpăturică a uşii. Dusu- 
m’am şi dusă am fost.

Astfel m’am furişat în lumea gâzelor, tot schimbân- 
du-mă în felurite şi felurite chipuri. Din mila Domnului, 
puterea înţelegerii mi-a rămas omenească şi trupul fă- 
cându-mi-se, după voinţă, omenesc, în mintea mea au 
rămas închipuite câte am văzut şi auzit.

N’am sburat prin văzduhuri, nu m’am scoborît în 
lună sau în soare; să mă arunc în stele sau să mă afund 
în rărunchii pământului, nici vorbă; n’am străbătut 
nouă mări şi nouăzeci şi nouă de ţări; ba nici prin în
chipuire n’am fost pe celelalte tărâmuri, ţinuturi de po
veste, unde întâlneşti numai vietăţi, fără pereche şi ţi 
se întâmplă fel de fel de ciudăţenii. Ce trebuia să petrec 
prin atâtea locuri? Mi-a fost destul să păşesc pasul gân
dacului, prin ierburi şi prin ţărnă şi, ascunzându-mă prin 
scoarţa arborilor, fluturând şi înnotând, am cunoscut 
minunatul neam al insectelor. Mici făpturi ale firii, 
dar mari prin învăţămintele ce ne dau nouă, oamenilor 1
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Şi mai întâi de toate, munca este preţuită de dânsele, 
ca cea mai sfântă datorie. Fiecare îşi are menirea: me- 
seriaşe cele mai multe, războinice unele, toate străduin- 
du-se a căpăta urmaşi, ca să nu li se stingă neamul.

Este adevărat, că multe mame care dau vieaţă unor 
seminţii nenumărate, nu văd de copiii • 
lor, ştiind că ele, îndată ce vor ieşi 
din ouă, îşi pot agonisi hrana, fără 
greutate; dar şi câte mame îşi alintă 
şi-şi cresc odraslele, cu o dragoste fără 
de seamăn în lumea omenească 1 

Despre dibăcia neîntrecută a me
seriaşilor multe ar fi de spus. Minune 
ce nu se vede printre oameni, gâzele 
se apucă de munca ce le-a fost ursită, 
chiar din clipa în care se nasc. Fie
care îşi are unealta, în trupul său : 
cu sfredel şi rândea este înzestrat tâm
plarul, ca să cioplească lemnul; din 
făptura lui, ţesătorul îşi ţese pânza, nefiind nevoit să 
împrumute dela alţii răşchitoare şi suveică; zidarul 
zideşte cu a sa mistrie şi tot aşa plugarul se foloseşte 
de plugul şi grapa corpului său.

Trupul gâzelor mai are şi alte ciudăţenii, care te ui
mesc. Ele nu respiră pe nas şi pe gură, 
ci prin nişte găurele, deschise în de
şertul pântecelui; inima n’o au în 
stânga pieptului, ci înapoi, în mij
locul spetelor.

Cât despre vedere, mare este minu
năţia I Noi n’avem decât doi ochi şi când pierdem unul 
e pacoste, iar când îi pierdem pe amândoi, mai. bine pieire, 
că nu-i mai putem premeni... Insectele însă sunt înze
strate cu mai mulţi ochi: nu cu zece, nici cu o sută, 
ci cu mii, ba unele au până la douăzeci de mii de 
ochi şi mai bine I Nenorocita de gâză, dăruită numai

94. Răşchitoare.

95. Suveică.
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96. Mistrie.

CU două sau trei duzini de ochi e luată drept chioară, 
în lumea ei.

Neamul acesta de poveste ştie încă să-şi facă aripi 
dintr’o cută a umerilor, să-şi schimbe picioarele turtite, 
în vâsle; unele au înlăuntrul trupului lor nişte baloane 
care se umflă şi le-ridică în aer, chiar pe cele mai grele; 
altele din câteva moţuri de păr şi sbârcituri ale pielei,

îşi alcătuesc clopote sugătoare 
de aer şi astfel, pot să se scu
funde în apă.

Cu chipul acesta, insectele 
pot vieţui pe pământ, în aer 
sau în apă. Ba mai mult, ele 
îndrăznesc să înfrunte taina 

mormântului: se dau pradă unei amorţeli, soră cu 
moartea, de mai multe ori şi de fiecare dată, reînviază 
subt o formă deosebită. Asta nu e minunea minunilor?

Nu e vorbă, insectele se folosesc de aceste reîntrupări, 
ca să-şi premenească îmbrăcămintea şi să-şi schimbe 
portul. Pe când unele nu-şi pun nici măcar o cămaşă şi 
umblă fără ruşine, despoiate, altele se învestmântează 
îii cele mai strălucite îm- 
brăcăminţi. Noi femeile, 
cu rochiile noastre de săr
bătoare, cu câteva pietre 
scumpe, împodobind colane 
şi brăţări, suntem nişte biete 
calice, dacă ne potrivim gâ
zelor gătite zi şi noapte.

Insectele parcă ar avea la îndemână comori nesfârşite, 
din care se împărtăşesc de mici: unele îşi croesc odăjdii 
de vlădică, în aur bătut în foi; altora le place mai mult o 
haină de bronz, care le strânge mijlocul, de par subţi- 
rele-subţirele. Argintul licăreşte pe iile câtorva, iar al
tele îşi aruncă pe spate o scurteicuţă de aramă, ori se 
înfăşoară cu o fotă de oţel.

97. Grapă.



— 165 — '

Multe din cele care-şi petrec vieaţa în războaie s’ar 
ruşina, de n’ar avea pe piept o platoşă tnrubinită, în cap 
un coif zamfiriu, pe după coapse fâşii de smaragde. 
îmbrăcăminte împovărată, e drept, dar şi ce strălucire, 
ce focuri, ce străfulgerări subt lumina soarelui!

Ba, oarecare gâze, cu gândul să ne orbească prin scli
pirea lor, au chitit să se încoroneze cu flăcări şi nu se tem 
de focul ce le-ar putea mistui.

Sunt şi de acelea care nu pun preţ pe metale sau ne
stimate şi, dacă mai sunt şi cam friguroase, îşi acopăr 
trupul cu mantale bogate de catifea neagră, închenămite 
de purpură, ori cu sarici de ermină pufoasă, împodobită 
cu ciucuri de aur;

Mai toate sunt înzestrate cu tot felul de creste, moţuri, 
pampoane, penaj uri şi mustăţi, care le înzorzonesc tru
pul, găteală prea supărătoare adesea, dar de care nu s’ar 
lipsi insectele în ruptul capului.

Dar când aş sta să vă povestesc de chipurile cum ştiu 
ele să se apere de duşmani! Cuţitaşe şi cuţite, pumnale 
şi hangere, săbii şi spede au ele, ca şi noi; dar în armele 
noastre nu putem căpăta subţirimea de tăiş, ascuţimea 
de vârf, mlădioşia de limbă, pe care le au insectele în 
armele lor.

Ce oţel minunat o fi acela folosit de gâze şi unde vor 
fi învăţat ele să-l călească aşa de straşnic? Cele purtă
toare de spadă mai’ au şi o punguliţă cu venin, care se 
prelinge la capătul armei; împung şi înveninează în 
acelaşi timp, apărare cumplită I

Unele dintre ele, haiduci fără pereche, zi şi noapte 
poartă un pistol încărcat; vai de vrăjmaşii care i-ar 
urmări...

NESTOE UEECHIA 
Din Gâze.

Vocabular. — A fonfăi: a vorbi pe nas. — Cumpăt: 
măsură, echilibrul minţii. — Rost: scop, înţeles. — Iţe: acea
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98. Ie.

parte a războiului de ţesut, care serveşte la ridicarea unei ju
mătăţi din firele urzelii şi la coborîrea celeilalte jumătăţi, în 
aşa fel, încât să se poată introduce printre ele, firele bătăturii. — 
Arină: nisip. — Glie: brazdă de pământ, cu iarba de pe dânsa.— 
Gâză: insectă. — Gongănesc: de gândac; adjectiv derivat 
din substantivul „goangă" şi care însemnează tot „insectă". — 
Gujulie sau gâzulie: insectă mică. — îndătinat: ajuns un obiceiu 

vechiu^, o datină. — Repedea: gândăcel 
de culoare verde deschisă cu picăţele albe, 
care aleargă foarte repede. (Fig. 88). 
— Cărăbuş: gândac negru-roşcat, care 
sboarâ fără astâmpăr, rozând frunzele, flo
rile şi fructele. (Fig. 89). — A vremui: 
a fi vreme urîtă (ploaie, ninsoare, viscol 
etc.); a se schimba timpurile. — Ciută: 
femeiuşcă cerbului (Fig. 90). — Chin
die: intervalul de timp dintre orele 1 
şi 5 după amiază. — Vetrigă sau efemeră: 
insectă lungăreaţă şi subţire, ca o mus- 

culiţă, care se naşte şi moare în aceeaşi zi. (Fig. 91). — 
Hârcă: ţeasta capului, craniu. — Strigă: un fluture foarte mare, 
zis şi „cap de mort", din cauza semnului de forma unui craniu, 
pe care-1 are pe spate. (Fig. 92). — Şchioapă: măsura de lun
gime cuprinsă între vârful degetului celui mare 
şi acela al arătătorului, când sunt bine întinse. —
Păs: grijă, nevoie, mâhnire. — Picioroange sau 
catalige: două bucăţi înalte de lemn rotunjit, 
care se prind de picioare, pentru ca omul să 
poată face paşi mari şi să treacă astfel peste 
ape ori mlaştini. — Rărunchi: rinichi, mărun
taie, adâncime. — Şeminţie: neam, popor, trib, 
generaţie, descendenţă. — Odraslă : mlădiţă, 
vlăstar, puiu, copil. — Răşchitoare: unealtă ţă
rănească cu care se deapănă tortul. (Fig. 94).
— Suveică: o mică unealtă de ţesut, cu ajutorul 
căreia se vâră firele din latul pânzei (bătătura), 
printre firele din lungul ei (urzeala). (Fig. 95). — Mistrie: 
unealta cu care zidarul aruncă tencuiala pe zid şi cui care apoi o 
netezeşte.( Fig. 96). — Grapa: unealta agricolă, formată dintr,un 
cadru palrat cu dinţi de fier sau de lemn, care serveşte la mărun- 
ţirea bu’gărilor arăturii şi la îngroparea seminţei. (Fig. 97). — 
Pacoste: nenorocire, belea, nevoie mare. — Odăjdii: vestmintele

99. Fotă
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100. Platoşe.

brodate în fir, în care slujesc preoţii. — Ie: cămaşă scurtă, îm
podobită cu cusături de mătase, pe care o poartă ţărancele 
noastre. (Fig. 98). — Fotă: bucată dreptunghiulară de stofă de 
lână, lungă până la glezne, purtată de 
ţărance, dela brâu în jos, una în faţă 
şi alta în partea dinapoi a corpului.
(Fig. 99). — Platoşă: pieptar de me
tal, care apăra odinioară partea de sus 
a corpului, de lovituri, în lupte. (Fig.
100). — Inrubinit: acoperit cu bucăţi 
de rubin, o piatră preţioasă foarte trans
parentă, de culoare roşie-închisă. — Zamfiriu: de culoarea zam
firului sau a safirului, o piatră preţioasă de culoare albastră. — 

Smaragd: o piatră scumpă, de culoare verde. 
— Achiţi: a ochi, a ţinti, a socoti. — Nes
timate: pietre scumpe. — A închenărui: a 
pune chenare (margini de altă materie) pe 
marginile unei stofe, a unei haine etc. — Pur
pură: materie colorată roşie-închisă, foarte pre
ţuită în vechime; stofă văpsită cu purpură. — 
Sarică: manta ţărănească, lungă şi lăţoasă, ţesută 
din fire groase dfe lână. (Fig. 101). — Er- 
mină: blană albă ca zăpada, a unui soiu de 
nevăstuică din ţările nordice. — Pumnal: armă 
de forma unui cuţit cu două tăişuri. (Fig. 

102). — Hanger: pumnal turcesc, încovoiat. (Fig. 103). — 
Spadă: săbie lată cu două tăişuri.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Simt 
a duş ă de mijloc. — 2. Nu vedeji ^ în 
adâncul ochilor mei, două candele care 
risipesc veselă lumină de primă
vară] — 3. Ele mi-au rămas din primă
vara vieţii. — 4. Adusei vorba aşa. —
5. Am trăit vreme uitată. — 6. Mi-am 
păstrat cumpătul cugetului. — 7.
Sunt în stare să-mi adun amintirile î n- 
t r* un mănunchiu. — 8. Firul tre- 
bilor mele s'a rupt.— 9. Am fost tânără.
Când? Socoteală grea !... — 10. Urîtă, g r o-102 pumna|f 
zăvenia pământului; frumoasă de să se

101. Sarică.
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mire §i luceafărul din cer... —11. Unii caută cu ochii 
suliţă la cer, doar le-o cădea în gură cine ştie ce 
prepeliţe fripte. —12. Alţii îşi deapănă ghemul 
zilelor, Inneştire. —13 . Câte i ţe ale fir i i am 
descurcat, cu mintea mea crudă de fată! —14. Să 
trageţi bine cu urechea. —15. Florile, zâmbete 
ale p ământulu i. — 16. Nu este dat oricui să 

priceapă limba gâzelor. — 17. Licuricii 
închipuiau diamante sclipitoare, 
în puterea nopţii. — 18. Pitită 
într’o cută a malurilor râului, priveam 
efemerele care, prinse într’o rază de 
soare, se leg ăn au, încântându-şi mi
nutele rămase din vieaţa lor de o zi.— 
19. Doar mi s’o face vederea tăioasă 
ca o s ab ie. — 20. Mă p ră p ă,d eam 
după gâze şi să le canonesc, peste 
p o atei— 21. Frumos ca rupt din 

so a re. — 22. Am rămas stâlp, mai întâi. — 23. 
Lăcustă, s’a încheiat socoteala!—24. Ele, îndrăznesc 
să înfrunte taina mormântului. — 25. Se dau 
pradă unei amorţeli, soră cu moartea. — 26. îşi 
croesc odăjdii, în aur bătut în foi. — 27. Unele 
gâze au chitit să se încoroneze cu flăcări. —-28. De 
găteala aceasta, nu s’ar lipsi insectele, în ruptul 
capului.

103. Hanger cu 
teaca lui.

Limba îndulceşte, limba amărăşte. 
Limba taie mai mult decât sabia.

Proverbe
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VISUL LUI TUDOR VLADIMIRESCU

— „Tudor, Tudor, Tudorel, 
Dragul mamei voinicel I 
De când mama ţi-ai lăsat 
Şi Olteni ţi-ai adunat.
Pe ciocoi să-i prinzi în ghiară 
Şi s’ alungi Grecii din ţară; 
Mult la faţă te-ai schimbat 
Şi mi te-ai întunecat 1 
Spune, maică, ce te doare.
Că m’oiu face vrăjitoare.
De alean să te descânt.
Să calci vesel pe pământ".

—„Alei maică 1 alei dragă ! 
Curând visul mi-1 desleagă.
Că ştii, maică? Am visat 
Buzduganu~mi fărâmat 1 
Sabia-mi cea bună, nouă.
Am visat-o ruptă ’n două !
Puşca mea cea ghintuită.
Am visat-o ruginită !
Maică! pistoalele mele 
Le-am visat făr’ de oţele.

Apoi înc’ am mai văzut 
Şarpe galben, prefăcut.
Ce purta coarne de ţap 
Şi creastă roşie ’n cap.

El avea ochiu vânzător. 
Avea graiu linguşitor 
Şi mă tot ruga mereu 
Să mă duc la cuibul său“.



104. Buzdugane.
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— „Ba. ferească Dumnezeu, 
Să nu te duci, fătul meu, 
C’acel şarpe veninos
E vr’un duşman ticălos. 
Vreun hoţ volintiraş 
Şi la inimă vrăşmaş".

»
— „Maică, măiculiţa mea, 
Cum să scap de cursa rea? 
Căci un glas prevestitor
îmi tot spune c’am să mor"

— „De-ai să mori, drăguţul meu.
Facă ce-o vrea Dumnezeu;
Dar să ştii tu dela mine,
C’ un Român, voinic ca tine,
Pân’ ce cade, pân’ ce moare.
Calcă şerpii în picioare.
Căci de-un şarpe ’nveninat 
I se iartă un păcat I"

Poezie populară.
Din colecţia V. Alecsandri.

Vocabular. — Alean; suferinţă, durere, duşmănie. — 
Buzdugan: ghioagă de fier, de cele mai de niulte ori ghintuită 
pe din afară; măciucă de fier cu coada de lemn, folosită înainte 
vreme ca armă. (Fig. 104). — Ghintuit: cu ţeava brăzdată pe 
dinăuntru cu şenţuleţe în spirală, spre a bate departe. — 
Oţele: cocoşul cu cremenea şi amnarul vechilor puşti şi pis
toale. — Volintiraşi sau volintiri: soldaţi voluntari din oastea 
lui Alex. Ipsilante, capul revoluţiei pornite, la 1821, în ţările 
noastre, pentru liberarea Greciei; împotriva lor a luptat Tudor 
Vladimirescu; din pricina jafurilor comise de aceşti soldaţi, 
cuvântul „volintira a ajuns să însemneze: „hoţ", „tâlhar" 
„jefuitor".

Şarpele, până nu-l calci pe coadă, nu se
întoarce să te muşte. Proverb
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COMPUNEREA XV

CASA LUI TUDOR VLADIMIRESCU 

PREGĂTIREA

Notiţă explicativ ă.—Tudor Vladimirescu, fiul să
teanului Constantin Ursu din Vladimir (Gorj), a fost un 
om de inimă şi un viteaz, care, îndurerat de suferinţele 
ţărănimii, s’a ridicat împotriva Grecilor jefuitori şi a 
căutat să scape ţara de jugul fanariot. In fruntea cetelor 
lui de panduri, el porneşte în anul 1821, vestita revoluţie, 
a cărei urmare a fost reîntronarea domniilor pământene. 
Primit cu braţele deschise de norod, el nu putea fi cruţat 
de duşmani, cari îl atrag într’o cursă şi-l ciopârţesc.

Vocabular. — Şindrilă sau draniţă; scândurică sub
ţire de brad, cu care se învelesc casele de ţară. — Prispă: 
pridvor sau ceardac: terasa de pământ ori de scânduri, ce se 
întinde de obiceiu, de-a-lungul peretelui din faţă, al caselor 
ţărăneşti. — Parmaclâc: balustrada sau parapetul ce măr
gineşte pridvorul, scara etc. — Bătătură: locul dinaintea casei, 
călcat sau „bătut" de oameni şi de vite.

PLANUL

Introducerea. — Cine a fost Tudor Vladimirescu? Unde 
s’a născut şi a copilărit? Ni s’a păstrat în satul Vladimir, 
casa lui părintească?

Tratarea. — Cum ni se înfăţişează această casă? E 
o clădire mare ori modestă? Cum e acoperişul 
ei? (înalt ori scund?) Cu ce este învelită? Pe ce 
se sprijineşte învelitoarea, în faţa clădirii? Mai 
susţin ceva aceşti stâlpi? Ce vedeţi pe mar
ginile pridvorului sau ale prispei? De ce se co
boară parmaclâcul în dreapta?

Cum se mai cheamă curtea caselor ţărăneşti? 
Ce observaţi în dreapta bătăturii? Ce fel de puţ 
e acesta? Pe cine vedeţi în bătătură? Cum este 
portul celor mai mulţi dintre ţăranii strânşi aci ? 
Dar sus, în pridvor este cineva? Ce se întinde



172 —

în dosul casei şi al curţii ? Cine desparte bătătura 
de grădină? Cum vi se înfăţişează aceasta? Ce 
credeţi că se cultivă într’însa? Observaţi pomul 
cel uriaş din spatele casei? A fost el martorul 
copilăriei lui Tudor Vladimirescu ?

încheierea. — La ce vremuri ne face să cugetăm 
aceasta umilă casă oltenească? Ne aduce ea aminte de 
marea figură a căpitanului de panduri, care şi-a mân
tuit ţara de străinii jefuitori?

CU PLUTELE PE BISTRIŢA

— Dă-i drumu’! comandă moş Vasile dela cârmă şi Toa- 
der, desprinzând gânjul din pociumb, sprinten se aruncă pe 
plută, işi face cruce, îşi înfige şi el lopata în valuri. Un 
dulce fior ne străbate, codrii fug îndărăt, pe obraz simţim, 
ca o adiere de vânt, suflarea răcoroasă a mişcării. Nici 
nu ştim când s’a şters, în urma noastră, Dorna cea 

mândră, cu schela dela Gura Ari
nului. Departe, înainte, răsar din 
neguri de brădet Pietrele Doamnei, 
turle de castele, scânteietoare în 
lumina rumenă a dimineţii; înalt 
şi întunecat, malul din dreapta ne 
astupă vederea. Cu pălăria dată 
pe ceafă, cu braţele încordate pe 
coada lungă a lopeţii, adus puţin 
de spate, subt cojocelu-i\fără mâ
neci, Moş VasUe, cârmaciu vestit, 
pe care-1 cunoaşte Bistriţa de pa
truzeci de ani, cumpăneşte pluta 
în dunga nahlapilor, strigând lui 
Toader „dălcăuşul” (care poartă 
cârma dindărăt) : „La , pădure 1” 
când e să abată la dreapta, „La 
câmp I” când e să ţie spre stânga,

105. Ţărancă în 
catrinţă.

(După N. Grigorescu)
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iar la cotituri ne vesteşte locurile pe unde trecem; şi 
strigătul lui, răsunător in pustiul apei, pare că porun
ceşte schimbarea priveliştilor.

— Colţu’ Ortoaia!
Deodată, perdeaua de codru se dă la o parte: că

suţe vesele se ivesc pe podişul din dreapta, zăvoaie şi 
ceiruri, sţrăbătute de cărări; spumegând cu vuiet, spăr- 
gându-se de bolovani, undele Ortoaei se asvârl în Bistriţa; 
pe mal vedem femei torcând, înalte, svelte, cu faţa lu
minoasă, ca într’un tablou de Grigorescu : catrinţe negre 
strânse pe şolduri, cămăşi cusute cu arniciu, pe cap 
broboade albe.

Uşor alunecăm la stânga şi scăpătăm în genunea de 
subt Piatra Zmâculesei. Plutaşii 
lasă „condeiele” din mâini şi 
privesc pe dealuri, nepăsători.
Apa e lină, adâncă, tăcută; 
câteva minute înaintăm încet, 
aşa de încet, că nici nu simţim 
că mergem. Dar iată că malul 
din dreapta purcede spre noi, 
râul se deşteaptă, cârmaciul 
înşfacă vâsla şi o împlântă pieptiş 
în propta torentului.

— Osoiu !
Şi în foşnet de valuri, trecem 

ca o săgeată prin lunca de arini ; 
fuge tăpşanul cusatu’ ’n spinare, fug oştile de arbori şi 

stâncile speriate, o goană nebună, 
fantastică, ameţitoare. Ca pe fus, 
munţii se învârtesc, macină izvoare 
şi le toarnă în Bistriţa. In vremea 
asta, plutaşii luptă : în mişcarea bra
ţelor lor, în toată voiniceasca şi 
puternica încordare a picioarelor şi a 

.. . . trupului lor vânios, au ceva din 
romani maretia statuelor antice ale glaaia-

106. O ramură de anin 
cu fructe.

(Jos,. In dreapta, flori de anin)
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toriloT romani. Apa se domoleşte... Vâslaşii îşi dau 
bineţuri cu oamenii de pe mal, se întreabă de-ale lor, 
iar bolţile pădurilor parcă vorbesc şi ele...

— Gura Sunătorii!
Sunând din unde, se aruncă pârâul pe praguri de 

stânci, o clipă se vede deasupra-i sătucul risipit pe poa
lele Palmeşului şi o nouă privelişte ni se deschide înainte. 
„Pietrosul” înalt, cu gheburile-i de cămilă, pare că stă 
în drum să ne aştepte.

— De ce i-or fi ţancmile aşa roşcate. Moş Vasile?
— Acolo sus, în frig, sunt mima târşi uscaţi de vân

turi şi-i cetina lor aşa.
In şerpuiri largi se îndoaie strălucitorul râu, printre 

munţii întunecaţi de codru.
AL. VLAHUŢĂ

Din România pitorească.

Vocabular. — Pociumb: ţăruşul ori parul bătut în pă
mânt, de care se leagă pluta. — Gânj: nuia mlădioasă şi bine
răsucită, de care se slujesc ţăranii, în loc de funie, ca să lege
pluta de mal. — Schelă: port mic, la un fluviu ori râu. —
Nahlap: val. — Ceir sau ceair: câmp împrejmuit, în care
pasc caii. — Catrinţă sau fotă: bucată dreptunghiulară de 
stofă de lână, pe care o poartă ţărancele, dela brâu în jos. (Fig. 
105). — Genune: apă adâncă şi lină. — Pieptiş: piept la piept, 
cu pieptul în faţa unui duşman. — Proptă: par, lemn, proptea. — 
In propta: împotriva. — Arin sau anin: arbore care creşte mai 
ales prin lunci şi pe malurile apelor de munte. (Fig. 106). — 
Tăpşan: mic podiş pe un munte. — Fantastic: ceva care există 
numai în închipuirea, în fantezia noastră. — Gladiator: luptător 
în circurile romane. (Fig. 107). — Bineţuri sau bineţe: sa
lutări, urări de „bună ziuau. — Ţanc: muche pietroasă şi înaltă, 
stâncă. — Târş: arbust pipernicit, tufă. — Cetină: creangă de 
brad.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Codrii 
fug îndărăt. — 2. Nici nu ştim când s'aşterSy în urma 
noastră, Dorna, — 3. Din neguri de brădet, răsar 
Pietrele Doamnei, turle de castele scânteie
toare, — 4. Malul din dreapta ne astupă vederea,—



— 175 —

5. Moş Vasile, pe care-l cunoaşte Bistriţa de patru
zeci de ani,... — 6. Perdeaua de codru se dă la o p arte.
I. Undele Ortoaei se asvârl în Bistriţa. — 8. S c ă- 
pătăm în genunea de subt Piatra Zmâculesii. — 9. 
Malul din dreapta purcede spre noi, râul se de
şte apt a.—10. F ug e tăpşanul cu s atu’ ’n s p i n a- 
r e, fug o ştii e de arbori şi stâncile speriate.—
II. Ca pe fus, munţii se învârtesc, macină 
izvoare şi le toarnă în Bistriţa. — 12. Se ar u n c ă 
pârâul pe praguri de stânci. —13. Pietrosul înalt, 
cu g h eb u r i l e -i de cămilă, pare că stă în drum, să ne 
aştepte. ■

COMPUNEREA XVI

CU PLUTELE PE BISTRIŢA

PLANUL

Introducerea. — Ce ne înfăţişează tabloul?

Tratarea. — 1. Plutele.-— Ce este o plută ? Prin ce 
sunt legate bârnele care plutesc alături unele de 
altele ? Observaţi grinzile transversale care le leagă 
la capete ? Câte plute se înşiră în ilustraţia noastră ? 
Ce vedeţi pe pluta a doua?

2. Plutaşii. — Pe care din cele patru plute se 
află plutaşii ? Ce face primul plutaş ? Cu care mână 
ţine el coada cea lungă a vâslei? La ce-i serveşte 
această lopată? Numai cu cârma din faţă sunt 
conduse plutele? Unde este a doua cârmă? Ştiţi 
cum se numeşte plutaşul care ţine cârma dindărăt? 
Unde este dălcăuşul,în „vederea” noastră? Ce l-a 
făcut să-şi părăsească postul? Să-l fi lăsat oare, 
din cauza cursului lin pe care-l are Bistriţa în 
această parte a ei şi care nu cere nici cârmaciului 
din frunte o încordare deosebită?
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3. Cadrul.—Ce privelişte ne înfăţişază tabloul? 
Cum este malul drept al Bistriţei? Ce observaţi la 
poalele munţilor din dreapta râului? Ce face ţă
ranul pe care-1 vedem pe malul din faţă?

încheierea. — Prin ce însuşire stârnesc plutaşii Bis
triţei admiraţia noastră? Este vre-o legătură între această 
dibăcie a lor şi faptul că din ei se recrutează cei mai 
buni marinari ai flotei noastre militare şi comerciale?

PRIVELIŞTI DUNĂRENE

Cu mii de buze de argint, 
Surâde Dunărea în soare; 
Pescarii flutură ’n văzduh , 
Ca nişte păsări de ninsoare.

108. Pescăruş de râu.

Pe digu’ ’nalt, mă las visând, 
Subt cap c’o mână petrecută, 
Şi printre gene, urmăresc 
Domol, cum lunecă o plută.

109. Dig.

Se ’nalţă vâslele, se lasă.
Şi când se ’nalţă ’n spre tărie.
Din lungul lor pripit se' cerne.
In soare-o ploaie aurie.

Cu mâna streaşină, plutaşii 
Privesc din când în când spre maluri; 
Copii golaşi, sburdând pe grindă. 
Aruncă undita în valuri.
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Şi pluta lunecă, se duce,
Pe valuri dese şi mărunte.
Iar umbra grinzilor aleargă,
Pe luciul Dunării cărunte.

Şi tot mai mici se văd plutaşii.
Copiii, puncte mişcătoare....
Şi-acuma gândurile mele 
Sunt nişte păsări călătoare.

Cu mintea vis, nici nu-mi dau seama. 
Când piere pluta după coturi 
Şi sar uimit, zărind în locu-i 
Un şir de negre cargoboturi....

110. Cargobot.

BABBU NEMŢEANU 
Din Stropi de soare

Vocabular. — Pescar: pescăruş, pasăre albă cu capul 
gros, gâtul scurt şi ciocul lung; trăeşte pe malul apelor, hrănin- 
du-se cu peştişorii pe care-i vânează. (Fig. 108). — Dig: stă- 
vilar de-a-lungul unei ape, menit să-i oprească revărsarea. (Fig.
109) . — Tărie: cerul, conceput ca expresie a puterii dumne- 
zeeşti, — Cargobot: vapor mare, pentru căra ul mărfurilor. (Fig.
110) .

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. —1. Cu 
mii debuze de argint, surâde Dunărea tn soare. 
2. Pescarii flutură în văzduh, ca nişte păsări de n i n-

Gh. Nedioglu.—Manual de limba română cl. I-a-ed. V-a - 5. X2
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soare. — 3. Se cerne o ploaie aurie.— 4. Plutaşii 
privesc cu mâna streaşină.—5. Umbra grinzilor 
aleargă pe luciul Dunării cărunte. — 6. Acuma 
gândurile mele sunt nişte păsări călătoare.

BRIGADIERUL FRUNZĂ

Fiindcă băgasem în „maşina de palme” pe un func
ţionar din Gara de Nord, care bătuse aşa din senin, pe 
un sergent din plutonul meu, am fost pedepsit cu „garda 
pieţei”, notat rău în memoriu şi permutat în Reg., 11 
de Călăraşi din Brăila.

Astfel îşi începu căpitanul Busuioc povestirea pe care, 
după ce goli un pahar cu vin, o reluă precum urmează :

Eram burlac pe atunci şi, cum mă stăpânea o aprinsă 
dorinţă de a cunoaşte cât mai multe ţinuturi din ţara 
românească, înţelegeţi tare uşor că permutarea aceasta, 
departe de a fi pedeapsă, era pentru mine o plăcere.

In mai puţin de două luni de zile, cutreierasem toate 
satele de pe lângă hotarul de miazănoapte al judeţului 
şi aflasem toate coturile Şiretului. Din fiecare din aceste 
raite, mă întorceam cu câteva pagini de notiţe foarte 
amănunţite, asupra drumurilor, satelor, măgurilor, fân
tânilor, potecilor, pâlcurilor de pădure şi gospodăriilor 
mai de frunte. Mă rog: recunoaşteri în toată regula. 
Mi-a plăcut întotdeauna să călătoresc, fără să moţăi pe 
cal şi am învăţat în acest chip, lucruri foarte interesante, 
pe care nu le-aş fi învăţat altfel niciodată. După ce am 
tăiat judeţul de vreo trei ori, în lung, până la Cioara, 
i-am luat,, când mi-a venit bine, malul Buzăului şi mai în 
urmă, malul Dunării, apoi am început să-l străbat în 
lat. După un an de zile, nu era în tot regimentul ofiţer, 
care să cunoacă mai bine ca mine, locurile acelea. Co
lonelul se fălea că mă are subt ordinile lui şi la o inspecţie, 
însuşi ministrul de războiu a scris în memoriul meu că
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mă cunoaşte ca pe unul dintre cei mai buni sublocote
nenţi de cavalerie.

Muncit de dorinţa de a scoate din plutonul meu un 
pluton model, porneam din când în când cu el în marş, 
la Şiret, unde făceam exerciţii de înnoi. Aveam printre 
oamenii mei, un brigadier dat dracului, pe unul loan Frunză, 
dintr’un sat de pe malul Dunărei şi care înnota ca un 
şarpe. Cu acesta, a'm izbutit să-mi antrenez tot plutonul. 
In scurtă vreme, trupa mea era atât de înaintată, încât 
eram sigur că trec cu ea şi noaptea Şiretul. Această 
trudă mi-a fost răsplătită după câtva timp, printr’un 
frumos succes, pe care l-am avut într’o luptă, dată prin 
locurile acelea. La un moment al luptei, când inimicul 
începuse a respinge trupele noastre, m’asvârlu cu plu
tonul meu în Şiret şi trecând dincolo, îl iau dela spate. 
Această lovitură, care nu era prevăzută în plannl de 
luptă, mă impuse dintr’ odată şi în ochii camarazilor şi în 
cei ai şefilor mei...

Eu am ceva de haiduc în sufletul meu şi cred că, 
dacă m’aş fi născut cu o sută de ani mai devreme, 
lumea ar fi cântat azi cântul haiducului Busuioc, după 
cum cântă pe al haiducului Bujor. In pieptul meu, clo
cotea atunci dorul de isprăvi, care să uimească lumea. 
Când m’aruncam pe cal, mi se părea că mă înalţ să 
sbor. In tot regimenul, nu era decât un singur călăreţ, 
care să se măsoare cu mine: brigadierul Frunză. De 
acest voinic de Cojan, mă simţeam din zi în zi mai legat 
şi începusem a-1 lua uneori în raitele mele. Avea şi ăsta 
ceva de haiduc în sufletul lui. Cu capela veşnic pe o 
sprânceană, înalt şi vioiu, brigadierul acesta nu cunos
cuse cal, care să-l trântească...

In anul următor, cum am dat în vară, mergeam în 
fiece sâmbătă după amiazi, la Dunăre, spre a scălda 
caii, puţin mai la deal de oraş, la locul numit „capătul 
viilor”. Eu descălecam şi în timp ce mi se scălda şi calul, 
mă uitam pe Dunăre. îmi plăcea cum îi licăreau apele
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în bătaia soarelui şi cum curgeau la vale, line, fără nici 
un sgomot, ca o fâşie de cer. Urmăream cu privirea 
pescăruşii albi ce se roteau pe deasupra lor, cu mişcări 
elegante, răzându-le faţa din când în când, cu vârful 
aripilor. Şi într’o sâmbătă, pe când stăm aşa cu privirea 
pe Dunăre, brigadierul Frunză îmi aduse calul, scăldat, 
şters, uscat şi-mi zise :

— Aşa-i că e frumoasă, d-le sublocotenent?
— Cine, mă?
— Dunărea ! răspunse el.
Eu tocmai mă gândeam la acel tur de forţă al Cazacilor, 

cari la 1877, au trecut Dunărea pe cai şi întrebarea 
brigadierului mă făcu să tresar. In acelaşi limp, simţii 
prin toate mădularele, o căldură la fel cu aceea pe care 
o simţi, când bei un pahar de vin vechiu.

— Dar s’o vedeţi noaptea 1 adaugă brigadierul.
Atunci, dragii mei, s’a âprins în mine o dorinţă ciu

dată, foarte ciudată, aproape nebunească: să trec în
tr’o noapte. Dunărea, călare. Mi-era teamă că nu-mi 
va ţinea calul şi am început să-l antrenez, ţinându-1 
să înnoate în susul apei, din ce în ce mai mult. Brigadie
rului nu i-am spus nimic, dar el părea a bănui ceva, căci 
şi el îşi antrena calul, ba mai da şi înnot pe lângă el, 
din când în când.

Şi într’o noapte, am pus de mi s’a înşăuat calul şi 
luând şi pe Frunză cu mine, am pornit la capătul viilor.

Era o lumină de lună mai-mai ca ziua şi fiind târziu, 
era o linişte desăvârşită. Cum am ajuns la locul unde 
scăldam caii de obiceiu, brigadierul îmi zise :

— Să urcăm mai la deal, că ne scade apa.
Ghicise hoţul ce aveam eu de gând. Prefăcându-mă 

mirat de spusele lui îl întreb :
— Cum să ne scază apa?
— Păi nu „dăm” dincolo?
— Dincolo?
— Da.
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— La ce?
— Ia aşa I S’o biruim.
— Păi nu ţi-e teamă?
— Mie? făcu el şi surâse ciudat. Mie să-mi fie 

teamă? ! Da n*am crescut pe ea?
Observasem că Frunză ocolea cuvântul Dunăre.
— Mergi cu mine, Frunză?
— Şi ’n apă ca şi ’n foc, s* trăiţi, domnule sublocotenent.
— Hai I
Cârnirăm caii pe loc şi intrarăm în apă. Băgai de seamă 

că brigadierul îşi făcu cruce şi făcui şi eu ca el. Apoi dă
durăm pinteni cailor. Apa începu a se urca până la 
glezne, până la genunchi, până la armuri. Şi deodată, 
simţii cum calul pierde pământul şi începe a înnota.

— Scoate-ţi picioarele din scări şi ridică-ţi genunchii 
sus I îmi zise Frunză.

Făcui cum mă învăţă el şi mă lăsai în voia calului. 
Ţineam frâul cu stânga şi cu dreapta atingeam din când 
în când apa.

Caii strănutau des şi prelung, ţinând capetele sus. 
Apa luneca pe lângă noi, în răsfrângeri de lumină, pe 
care nu le voiu uita toată vieaţa mea. Ea ne învăluia, ne 
legăna, şoptea, cânta. La mijlocul Dunărei, mi se păru 
că urc o cuhne de deal. Şi deodată aud pe Frunză ;

— Tii 1 Da’ ce repezeală-i aici!
Şuvoaiele de apă curgeau acum fâşiind, gâlgâind, 

vâjiind, calde, repezi, însufleţite parcă, iar caii se opin
teau din greu şi gâfâiau.

Nu vă puteţi închipui ce simţeam eu în momentele 
acelea. Mi se părea că în urma mea venea o oştire în
treagă, pe care o duceam la biruinţă. Chipurile camara
zilor mei îmi trecură prin minte, şterse, îndepărtate, 
umile.

Caii sforăiau mereu. Un câine de pe un şlep începu a 
lătra la noi şi un Grec descărcă un foc de revolver în 
vânt. Dar caii zăriseră malul şi zoreau acum spre el.
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După câteva minute, dând de pământ, s’au oprit să 
răsufle, apoi au ieşit pe uscat. Descălecarăm şi le luarăm 
şelile. Ei se scuturară deodată cu putere şi picăturile 
de apă străluciră o clipă ca nişte diamante. Mă uitai 
înapoi şi nu-mi venea să cred că trecusem Dunărea. 
Abia acum înţelesei toată nebunia acestei idei. Mă uitai 
la brigadier. El sta liniştit, drept, cu mâna stângă penţiâ- 
nerul săbiei, cu dreapta de-a-lungul trupului. In bătaia 
lunei, cu hainele lui ude, părea o statue.

„Am biruit-o I” zise. el, după câteva clipe.
Şi nici de rândul acesta, nu spunea pe cine a biruit.
A doua zi, am trecut la Brăila, în luntre, cu caii pe 

delături şi multă vreme, fapta mea a fost considerată 
ca o faptă de nebun.

La oarecare timp după „Trecerea Dunărei”, am fost 
avansat şi permutat la Craiova. La plecare, am cerut 
voie colonelului, să-l lase pe Frunză, să vie cu calul meu 
până acolo, ceea ce mi se încuviinţă. Brigadierul stătu 
în noua mea garnizoană câteva zile, apoi porni la Brăila.

In ziua plecărei, i-am scos bilet de drum, i-am dat un 
pol de aur şi i-am urat sănătate.

Când mă întorc la prânz acasă, ce să văz? Cufărul meu 
spart. întreb pe ordonanţă şi soldatul îmi spune că bri
gadierul Frunză l-a spart.

Vă puteţi închipui, cred, furia mea. Caut prin cufăr 
şi găsesc banii neatinşi. Rufăria toată la număr. Echi
pamentul complet. „Ei drăcia dracului I” îmi zic eu 
şi scot tot ce aveam în cufăr. Pe fundul lui o hârtie pe 
care era scris:

„Să trăiţi, D-le Locotenent,
Vă rog să mă iertaţi că v’am spart cufărul şi să nu vă 

supăraţi că v’am luat fotografia. Cu ea o să-mi mai treacă 
dorul de D-voastră.

' Al D-voastră supus
Brigadier Ion Frunză”.
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Caut cutia în care ţineam singura mea fotografie reu
şită : fotografia lipsea.

Şi atunci, din furia aceea de fiară turbată ce mă cuprin
sese, m’am pomenit deodată cu ochii umeziţi de lacrămi.

C. SANDU-ALDEA
Din Nuvele, schiţe (Luceafărul).

Vocabular. — Pluton: o subdiviziune a escadronului de 
cavalerie sau a companiei de infanterie. — Burlac: holteiu, bărbat 
rămas neînsurat. — măgură: movilă, deluşel singuratic. — Pâlc: 
un mic număr de lucruri sau de fiinţe, adunate la un loc. — 
Brigadier: caporal în cavalerie. — Cojan:. poreclă dată lo
cuitorilor dela şes, de către cei dela munte. — Arm: partea de 
sus a piciorului, la cal, vită, etc. — Pol: napoleon, monedă de 
20 de lei.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. După 
ce am tăiat judeţul, de vreo trei ori, în lung... — 
2. Acest succes mă impuse dinţr’odată, în o ch i i ca
marazilor. — 3. In pieptul meu, clocotea dorul de 
isprăvi. —4. De acest voinic, mă simţisem din zi în zi 
mai legat. — 5. Avea ceva de haiduc în sufletul 
lui. — 6. Pescăruşii cu mişcări elegante, r ădeau ţaţa 
apei, cu vârful aripelor. — 7. Atunci s’a aprins în 
mine o dorinţă ciudată. — 8. Să urcăm mai la deal, 
că ne s cade apa. — 9. Simţii cum calul pierde 
pământul şi începe a înnota. —10. Apa luneca în r ăs- 
f r ân g er i de lumină. — 11. Chipurile camara
zilor îmi trecură prin minte, şterse, îndepărtate, umile.

Limba taie mai mult decât sabia.
Proverb
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COMPUNEREA XVII h 

ALINTĂRI
de Sculptorul Cristescu 

PREGĂTIREA

Vocabular. — Bronz: un aliaj, adică un amestec de 
aramă, cositor şi zinc, unite prin topire; statue în bronz. — 
Gnip sculptural: reunirea mai multor statui, care sunt în le
gătură. — Coapsă : partea dela şold până la genunchiu, din corpul 
unui animal. — Grumaz: gâtul, porţiunea trupului care leagă 
corpul de trunchiu. — Şale: spinarea calului, în' partea pe 
care se aşează şaua.

PLANUL

Introducerea. — Ce fel de lucrare este opera intitulată 
„Alintări”? Cine este autorul acestui grup în bronz?

Tratarea. — Ce ne înfăţişază bronzul? De ce-şi 
apleacă mama capul? Cum îşi desmiardă ea mânzul? 
Ce face acesta, când simte că limba mamei îi atinge 
cotul piciorului stâng, dindărăt? Cum se alintă 
mânzul? Ce parte a trupului îşi lipeşte el de coapsa 
mamei?

Cum ne este reprezentat trupul acesteia? (Slab 
ori bine făcut?) Dar capul? (Mare sau potrivit? 
Lung ori scurt?) urechile (Mari sau mici?) grumazul 
(Puternic ori slab? Ţeapăn ori mlădios?) coama 
(Bogată ori rară?) picioarele (Groase ori subţiri?) 
şi coada? (Lungă ori scurtă?)

Găsiţi în trupul mânzului ceva din frumuseţea 
mamei? Vă place talia lui arcuită? Dar grumazul, 
care-i completează arcul şalelor?

încheierea. — Ce simţiţi privind acest frumos grup în 
bronz? Ne exprimă el iubirea mamei pentru puiul ei 
şi plăcuta alintare a acestuia?
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DOI PRIETENI

S’a stins pe uliţi, cel din urmă svon. 
Arar un pas răsună monoton,
Pe trotuarul luciu şi pustiu....

La colţ, în umbră, micul vizitiu 
Aşteaptă un tramvai întârziat;
El şi căluţul lui, doi bieţi fârtaţi, 
Bătuţi de vânt şi ploi,
Ce bine se ’nţeleg ei amândoi 1

Pe după gât, el i-a trecut un braţ 
Şi fruntea şi-a ’ngropat-o ’n coama 
Tovarăşului credincios şi blând....

Iar calul, nemişcat şi el, de teama 
Să nu-i alunge visul prea curând. 
Ciuleşte doar urechea, când şi când. 
In liniştea târzie ascultând...

Şi ninge peste ei şi nu-şi dau seama.

ST. o. lOSIF
Din Cântece.

Vocabular. ~ Svon: sgomot, sunet, 
cruce, tovarăş, prietin.

Fărtat: frate de

Lămuriţi expresiiie. Insuşiţi-vă procedeui. — 1. S’a 
s ti n s pe uliţi, cel din urmă s v o n. — 2. Bătuţi de 
vânt şi ploi. — 3. Şi fruntea şi-a îngropat-o în coama 
tovarăşului. — 4. Stă nemişcat, de teama să nu-i a - 
lunge visul prea curând. — 5. Ciuleşte urechea, ascul
tând în liniştea t â r z i e.
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111. Caracudă.

IN VÂR'ŞÂ
O ştiucă se prinsese într’o oârşă. Biata ştiucă 1 Ce

făcuse, ce dresese, dăduse 
peste necaz. De altfel, lucru 
de mirare, căci din soiul 
ei, ştiucă numai toantă nu e. 
Dar vezi, aşa e cu nenoro
cul la fitece vietate. Cât s’o 
ţine ea de isteaţă, tot o 
scrânteşte câte odată. Ai
doma cu ştiuculiţa noastră.

Cunoştea ea hine năzgodia asta de unealtă cu-multe 
tmbârligături, pe care pescarii au poreclit-o vârşă. (Ce 
cuvânt sălbatec 1). O ştia 
născocită pentru alde bicis
nicii de obleţi şi teşita de 
caracudă. De multe ori 
chiar, îi dase târcol şi ală
turi îşi căscase şi ea botul 
ei cel lătăreţ. Ştia şi se 
ferise. Insă, cum se brodise acum comedia, nici ea nu 
se prea dumirea. Ba, nu. îşi lămurea. Din pricina unui

112. Ghigorţ.

F-

i' iC;

113 Ştiucă înghiţindu-şi prada.

purdalnic de ghigorţ. Se tot ţurlandisese pe lângă pliscul
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ei, cu aripioarele lui sbârlite, o gâdilase pe meşina 
fălcilor şi-i sgândărise pofta. Iac’ aşa e, când e să te 
pască năpastea. Avea ea burta doldora de cosaci şi plă- 
tici, să-i fie pe-o săptămână, ca la un popă. Dat 
ce-i faci lăcomiei? 1 Prea era durduliu împieliţatul de 
ghigorţ. Prea îi sticleau în căpcean, mărgeluşele lui de 
ochişori 1 Se luase după el. Sbughiu ! la dreapta, sbughiu ! 
la stânga şi toropoc ! pe guşa vâVşii.

Ii venea ştiucii să 
crape de ciudă. Auzi, 
dumneata, cogeamite 
leică vicleană, să fie pă
călită de un ghigorţ I 

Ce cădere I îşi făcuse 
neamul de ocară. Ii plă- u4. cosac.
tise ea şi ghigorţului
zdelca, căci îl hăpuise chiar acolo în vârşă. Dar ce folos 
trăgea de pe urma răzbunării, dacă rămăsese prinsă în 
cinie‘1 Cum îşi vor mai bate joc de ea, nespălaţii ăia de 
pescari, când vor vedea-o !

Astfel se văicărea în sine ticăita de ştiucă, o ştiucă 
mare pestriţă, cu un bot cât un phsc de baboşă. Dar, 
oricât de căzută şi de nenorocită se socotea ştiucă,

ivirea ei în vârşă, tot iscă 
o spaimă de neînchipuit.

Biata plevuşcă proastă, 
adunată acolo, neştiutoare 
de soarta ce o aştepta pe 
mal, mişcodea de colo până 
colo prin leasă. Ba chiar, 
câte un şalâiaş ceacâr şi 

spiţelat îşi îngăduia să dea ghes, din fugă, unei încântă
toare săbiuţe. Când însă zăriră posacul rât al noului 
oaspe, o frică galbenă se vârî într’înşii.

— Haiti I A intrat şi aici ispravnicul bălţilor, îndrăz
niră ticăiţii, să cugete.

115, Plătică.
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Şi din frăţia şi voioşia de până atunci, numai odată 
dădură cu toţii busna în fundul vârşii şi tăcură chitic.

Nici nu mai suflau. Mare lucru fiorul stăpânirii! 
Ţine în muştiuc până şi fundul bălţii.

■ Dar, bietei ştiuce numai de isprăvnicie nu-i mai ardea 
acum. Era copleşită de nevoia ce o călcase.

■— încalţe, cugeta eâ, nu putuse să mă prindă vreun 
năvod, o plasă ca lumea sau măcar un târboc. Oricum, 
se potrivea altfel treaba. Muream mai vrednic. D ar aşa

să pic în leasă, la un loc cu 
toată astă prostime, pe care 
n’am socotit-o bună decât 
de hruba pântecelui meu 1

116. Şalău. Prea e prea I...
Din astă pricină, grozav 

se simţea ea de strâmtorată în matiţele vârşii. Cum ar 
mai fi vrut ea acum să fie un ţipar sau şi o păcătoasă 
de vârlugă, ca să se poată strecura ca argintul viu, 
printre ochiurile lesii!

Cam astfel plănuindu-se, tăcută, smerită, cu aripile 
pleoştite, se furişă în colţul cel mai ferit al vârşii, fără a 
încerca măcar o scăpare şi se lăsă pradă celor mai negre 
gânduri. Atât de cuminte şi de ruşinoasă nu fusese 
ştiuca de când se pomenise.

Tot stând aşa ea mahmură 
într’o parte şi toată ple- 
vuşcărimea, înfricoşată, în
ghesuită în cealaltă parte, 
numai iată că un somn spătos, 
căpăţânos şi mustăcios, căruia grozav i se scurgeau 
ochii după ştiucă, se apropie cu multă fereală de vârşă 
şi, ca să-şi arate curtenirea, luă cuvântul (pe muteşte, 
fireşte, căci asta e limba peştilor):

— Bine ştiucă, fa 1 cum făcuşi de te dăduşi prinsă ?
— Iac’ aşa, cum se dă, răspunse ştiuca înciudată, că 

fusese descoperită în capcană, tocmai de cine ar fi

117. Plevuşcă.
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râvnit mai puţin. Parcă tu ai să scapi teafăr până la 
urmă?

— Adevăr grăeşti, aşa e soarta noastră, a peştilor, 
îi întoarse vorba somnul, înduioşat la gândul că şi pe el 
îl păştea poate, năpastea; suntem blestemaţi ca nici unul 
să nu murim de moarte bună, ci cu toţii să pierim, ori cu 
ţeasta opărită de ciorbă, ori cu spinarea prăjită în tigaie, 
ori cu ochii fripţi pe jăratec.

— Soarta şi-o face 
singur fiecare, îndreptă 
ştiuca, spre a se arăta 
că pricepe şi respinge 
mângâierea răutăcioasă 
a curtenitorului său.
De-aş fi deschis mai bine ochii, n’ai fi avut tu prilejul 
să-mi sufli drept în bot, duhoarea ta râncedă de untură.

Somnul se simţi jignit, dar se făcu că n’a priceput. 
Nu degeaba este el poreclit porcul mlaştinii. Totuşi, nu 
se putu opri de a grohăi:

— Deh! ce să zic, ai dreptate, surata. Bună lighioaie 
ai fi tu să fii, dacă nu te-ar mânca lăcomia.

— Adică de ce lacomă? izbucni ştiuca, uitându-şi

118. Săbiuţă jori săbioară.

119. Năvod.

de nenorocire şi înnădindu-se la vorbă. Ce. eu nu tre- 
bue să mă hrănesc?

— Ba da, întări iarăşi somnul din mustăţi.
— Pot eu oare să mă nutresc, bunăoară ca tâmpitul 

ăla de crap, morfăind fire de iarbă şi de costreiu, care-ţi
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taie gura ca briciul? Bine mi-ar sta mie, neam de ştiucă 
ce sunt eu, să mă înfig, ca bicisnica aia de cegă, cu pliscul

120. Cu plasa

în nisip şi să-mi petrec vieaţa sugând ca pruncii din maţ? 
Ori îi fi vrând să ajung în halul racilor şi să-mi împut 
sufletul, râcâind la stârvuri?

1 ' ** r ; '

121. Pescuitul cu târbocul, cârlionţul sau chipcelul.
•i

— Ba nu, ba nu, grăiau mereu mustăţile somnului, 
minunat de adânca pătrundere a ştiucii.
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122. Tipar.

— ...Şi la urma urmelor, măi somnule, şi tu, tu nu 
eşti categorisit tot în rândul peştilor hrăpitori? Nu în
ghiţi şi tu .tot nemestecat?...

Somnul nu mai avu ce răspunde. Rămase tâmpit de 
limbuţia cumetrii sale.

Ştiucâ amărîtă, urma să-şi verse focul:
— Uită-te... Acum fu- 

seşi mărturie incalte, 
cum am stat numai la 
taifas cu tine, fără să 
puiu gura pe un singur 
hăboîu măcar. Şi cu toate 
astea, aş vrea să fii faţă 
(Somnul mârâi: „Nu ! 
mulţumesc!”) când vor 
da cu ochii de burduhanul meu...

N’apucă să sfârşească vorba şi apa începu să se în
volbure, ca şi cum o lotcă mânată de opăcini s’ar fi apro
piat. Somnul se făcu nevăzut, fără să-şi ia cel puţin 
rămas bun. Ştiuca rămasă singură, fu prinsă de iste
ricale şi începu să se sbată, ameţind cu coada, pe to
varăşii ei de robie.

Incet-încet, vârşa fu trasă afară. Peştele fu deşertat 
într’ un coş de ostreţe, cântărit şi dus la chirhan, spre să- 
rare. Scoasă la aer, biata ştiucă, leşinase în fundul coşului.

Când îi veni rândul 
la sărat şi pescarul 
întinse laba-i pângă
rită de sângele cosa- 
cilor, spre spinarea ei 
netedă, se desmetici.

123. Vârlugă sau svârlugă.

se încordă şi îl plesni cu coada peste braţ. Pescarul, 
supărat de atâta neobrăzare, o izbi odată cu capul 
de taraba pe care o spinteca, de văzu stele verzi. Apoi, 
nefericita înţeleaptă simţi ca prin vis, cum vârful 
cuţitului îi trecea ca un junghiu, de-a-lungul pântecelui, 
cum icrele îi fură băşcăluite de măruntaie şi cuni carnea
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îi tresări de o usturime înspăimântătoare, pricinuită 
de vraful de sare, cu care fusese presărată.

Acum, la argăseală, 
jupâneaso cherpeno, batjo
cori pescarul, aşternând-o 
în butoiul de saramură, 
deavabna cu plăticele şi 
cu cosacii.

Înainte însă de a închide 
ochii, ştiuca zărise într’un 

coş, băşcăluit din celălalt peşte, spre a fi vândut proa-r 
spăt, somnul cu care vorbise şi care dăduse şi el în năvod. 
O neţărmurită mâhnire sufletească o podidise, o mâh
nire ce întrecea chiar şi usturimea saramurei şi dându-şi 
sufletul, biata ştiucă cugetă cu amărăciune:

— O, doamne! Şi moartea face hatâruri!...

124. Somn.

M. I. CHIEIŢE8CU î î 
Din revista Viaţa Românească VIII, 7-8/

Vocabular. — Vârşă sau vintir: unealtă de pescuit, făcută 
din nuiele sau din reţea, care se întinde împrejurul unor cercuri 
de lemn, în aşa fel încât formează pâlnii-pâlnii, prin care intră 
peştele, dar nu mai poate ieşi. (PI. XVII). — Ştiucă: peşte de 
apă dulce, negricios-verzuiu, afumat pe pântece, cu corpul lung 
şi rotunjit, capul mare prelung şi turtit, gura largă şi adânc 
despicată în forma unui cioc de raţă, cunoscut prin lădomiă lui 
(Fig. 113). — Tont: prost, bleg, neghiob. — Isteţ: ager la 
minte, priceput, iscusit. — Aidoma: întocmai, la fel, chiar aşa. 
Năzgodie: ciudăţenie, bazaconie. — Imbârligătură: întortochie- 
tură. — Alde: particulă, întrebuinţată de obiceiu înaintea numelor 
proprii, când e vorba de cineva cunoscut. — Bicisnic: nevoiaş, 
prăpădit. — Teşit: turtit. — Caracudă: peşte cu capul turtit şi 
lătăreţ, de culoare închisă, care trăeşte prin fundul bălţilor şi 
al heleşteelor. (Fig. 111). — Târcol; ocol, mers de îur-împrejur. 
A se brodi: a se nimeri. — Comedie: poznă întâmplare ciudată. 
A se dumeri: a-şi da seama, a-şi explica, a pricepe limpede. — 
Purdalnic sau pârdalnic: afurisit, îndrăcit. — Ghigorţ: un mic 
peşte de apă dulce, verde-măsliniu, cu aripioare dorsale ghim-
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poase. (Fig. 112). A se furlandîsî: a se fuduli, a se făli, a şe 
umfla în pene. — Meşină: piele de oaie tăbăcită, piele în ge
neral. — A sgândărî: a răscoli, a scormoni, a aţâţa, a întărîta. 
Năpaste; învinuire nedreaptă, belea, ne
caz, supărare. — Doldora: plin, umflat, 
cu vârf şi ’ndesat— Cosac: peşte de 
apă dulce, lungăreţ şi turtit, cu solzi, 
mari, capul mic şi botul scurt. (Fig.
114). Plătică: peşte de aproape în
rudit cu cosacul; corpul ei este însă 
de un oval mai lat.. (Fig. 115). — Dur
duliu: grăsut, scurt şi îndesat. — Im- 
peliţat: drac, afurisit, îndrăcit. — Căp- 
cean: căpşor. — Sbughiu: interjecţiune 
care arată o fugă grăbită. —= Toropoc:

126. Crap.

interjecţiune menită să exprime sgomo- 
tui pe care-1 face un corp căzut în apă; 
huştiuliuc!; bâldâbâc! — Cogeamite: 
foarte mare, colosal. — Leică: femeie 
şireată. — Zdelca: contract, poliţă. —
A hăpui: a înghiţi pe nemestecate. —
Cinie: unealtă. — Ticăit: sărman, ne
fericit, vrednic de plâns. — Baboşă 
sau babiţă: pelican, cea mai mare pa
săre, cu un cioc de trei ori mai lung 
decât capul şi cu o guşă tot aşa de 
lungă, în care strânge peştele ce-i ser
veşte drept hrană. (Fig. 127). — Plevuşcă: peştişor de baltă, 
cu corpul lungăreţ, cu capul verde-cafeniu, cu spinarea galbenă- 
verzuie şi cu o dungă albastră-închisă, de-a-lungul părţilor la
terale. (Fig. 117). — A mişcodi: a umbla de colo până colo, 
a se mişca în toate părţile, a mişuna. — Leasă: împletitură. — 
Şalâiaş: şalău mic. (Fig. 116). — Ceacâr: şaşiu, spanchiu, cu pri-

125. Costreiu.

Oh. Nedioglu.—^Manual de limba română cl. I-a.—ed. V-B.--5. 13
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virile încrucişate. — Spiţelat: subţirel. — Ghes: atingere uşoară 
cu cotul sau cu mâna. — Săbiuţă ori săbioară: peşte îngust şi 
lungăreţ, cu solzii mici, verde-albăstriu pe spinare şi cu reflexe 
roşii-trandafirii pe lături. (Fig. 118). — Posac: posomorit, 
ursuz. — Rât: botul porcului. — Ispravnic; administrator,

vătaf, stăpân. — Busna: repede, pe
neaşteptate. — Chitic: mut. — Mu-* 
ştiuc: căpătâiul prin care se suflă 
într,un instrument muzical. — încalţe:
cel puţin, măcar. — Plasă: împletitură 
de sfoară, reţea cătrănită, cu care se 
prind peştii. (Fig. 120). — Năvod:
plasă mare de pescuit, prevăzută la
mijloc cu un sac. (Fig. 119). — Târboc, 
cârlionţ sau chipcel: reţea întinsă pe
o cruce pe beţe încovoiate, cu care
se prind mai ales peştii mărunţi. (Fig.

127. Baboşă sau babiţă. ^21). — Hrubă: gaură sub pământ,
subterană. — Matiţă: matcă, partea 

năvodului sau a târbocului, unde se strâng peştii. — Ţipar:
peşte subţire şi lung, de forma unui şarpe, rotund spre
cap şi lătăreţ spre coadă. (iFg. 122). — Vârlugă sau svgr- 
lugă: peşte lungăreţ, cu solzii mici şi lipicioşi şi cu câte
un mic os înţepător, de o parte şi de alta a ochilor; cu
aceste oscioare, ascunse subt piele, ca nişte ghiare de pisică,
vârluga se apără, când este atacată. (Fig. 123). — Smerit: umil, 
plecat. — Pleoştit: plecat, lăsat în jos. — Mahmur: posomorit, 
indispus. — Plevuşcărime: totalitatea peştilor de felul şi mă
rimea plevuştii. — Somn: unul din cei mai mari peşti ai apelor 
noastre, putând ajunge până la o lungime de 5 metri şi o 
greutate de 500 kgr.; are capul mare, bulbucat şi turtit, iar 
trupul lătăreţ se subţiază tot mai mult spre coadă. (Fig. 124). — 
Căpcană: cursă.—
Duhoare: miros
urît, greu, nesu
ferit; puloare. —
Rânced: cu miros 
urît, acru, de unt, 128. Cegă.
untură sau slă
nină stricată. — A grohăi: a striga, a geme ca porcul. — Surată: 
prietenă, tovarăşă. — Lighioaie sau lighioană: animal sălbatic, 
necurat, scârbos. — Crap: peşte de baltă şi de ape curgătoare, 
cu solzi mari, de culoare brună-verzuie, bătând în albăstriu sau 
auriu; ajunge uneori până la dimensiuni foarte mari (peste un
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metru în lungime şi 30 kgr. în greutate). (Fig. 126) — A 
morfăi: a mesteca cu fălcile, cu buzele cu limba; se spune 
despre persoanele care nJau dinţi. — Costreiu: plantă care 
ajunge uneori până peste 1,80 m. în înălţime şi ale cărei flori în 
formă de spice de culoare viorie-verzuie se văd, în răstimpul din 
Iulie până în Septembrie. (Fig. 125). — Cegă: 
peşte cu botul prelungit printr,un sgârciu 
lungăreţ, în formă de cioc şi cu solzi ţepoşi 
dea-lungul spinării, care trăeşte în Marea 
Neagră, de unde trece în apele Dunării. (Fig.
128). — Rac: crustaceu cu corpul îmbrăcat, 
într’o coajă negricioasă-verzuie, care se ro
şeşte prin fierbere; trăeşte prin apele dulci.
(Fig. 129). — Limbuţie: defectul celor cari 
vorbesc mult, sunt buni de gură sau cari 
flecăresc. — Taifas: convorbire familiară, 
vorbă, sfat. — Burduhan sau bărdăhan: sto- 
mahul, pântecele animalelor. — A se în
volbura: a se mişca în volburi, adică în vârteje. — Lotcă: 
luntre de pescuit, ascuţită la amândouă capetele. — Opă- 
cînî: vâsle, lopeţi. — Istericale; turburare nervoasă, care-1 
face pe om să se sbată, să plângă .şi să râdă totdeodată. — 
Ostreţe; nuiele. — Chirhan sau cherhană: 'clădire de obiceiu 
din scânduri, în care se aduce peştele, spre a fi sărat, afumat 
etc. Pângărit: mânjit, întinat. — Tarabă: masa lungă pe 
care se aşează marfa în pieţe sau în prăvălii. — A băşcălui: 
a despărţi, a separa, a deosebi. — Vraf: grămadă. — Ar- 
găseală: prepararea pieilor cu diferite substanţe, spre a fi 
făcute mai trainice.

129. Rac.

Lămuriţi expresiile, iisuşiţi-vă procedeul.—1. Ce făcuse, 
ce dresese, dăduse peste necaz, — 2. Cât s9o ţine ea de 
isteaţă, tot o scrânteşte câte odată, — 3. De multe 
ori, îi d as e târcol, — 4. Aşa se întâmplă, când e sate 
pască năpastea, — 5. Ii venea să c r ap e de ciudă,— 
6. îşi făcuse neamul de ocară, — 7. Ii plătise şi ea 
zdelca, — 8. Când zăriră posacul rât al noului oaspe, o 
frică galbenă se vârî într’înşii.— 9. Haiti 1 A intrat 
şi aici ispravnicul bălţilor,— 10. Dădură cu toţii busna 
în fundul vârşii şi tăcură chitic, — 11. Mare lucru 
fiorul stăpânirii l Ţine în muştiuc până şi fundul
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bălţii. — 12. Dar bietei ştiuce numais de isprăvnicie nu-i 
ardea acum. — 13. O plasă ca lumea. — 14. Ori 
cum, se potrivea altfel treaba. Muream mai vrednic. —1 
15. Se lăsă pradă celor mai negregândur i.—16. Un 
somn, căruia grozav i se scurgeau ochii după ştiucă.— 
17. Cum făcuşi de tedăduşi prinsă^.— 18. Suntem bles
temaţi să nu murim de moarte bună. — 19. De-aş fi 
deschis mai bine ochii,:..—20. Bună lighioaie ai fi 
tu, dacă nu te-ar mânca lăcomia. — 21. Ştiuca îşi 
uită de nenorocire şi se î nnădi la vorbă. — 22. 
Ştiuca urma să-§i verse focul. —23. N’a puc ă să sfâr
şească vorba,.... —24. Pescarul o izbi de taraba, de 
văzu stele verzi.

COMPUNEREA XVIII 

PESCAR PE DUNĂRE

Descrieri, într’o compunere, tabloul „Pescar pe Dunăre” 
de D. Constantinescu.

APĂRAREA STEAGULUI

Aşa e scris în cartea soldatului: ,,Dacă vreun flăcău 
se ’ntoarce din luptă fără puşcă, ruşinea e numai a 
lui; dacă s’ar întoarce fără puşti un regiment în
treg, numai a regimentului e ruşinea păţită. Dar când 
un regiment se ’ntoarce fără steag, ruşinea e a oştirii 
întregi şi a ţării. Semnele de mândrie şi de mărire 
ale oştilor sunt steagurile lor”.

La Griviţa, a treia zi după sosirea oştilor noastre la 
Plevna, căzuserăm ca dintr’un pom: nici vreme n’avu- 
seserăm să ne odihnim puţin şi am şi intrat în foc.

Tunurile noastre băteau Griviţa, iar pedestrimea sta 
ascunsă prin văi, aşteptând năvala. Dat Turcii, dintr’un
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redan, ocheau cât era ziua, în tunarii noştri, aşacăîntr’o 
vreme, ni-i alungară de unde stăteau.

Atunci, domnitorul a dat poruncă dorobanţilor din 
Vaslui şi din Iaşi, să s’arunce asupra redanului şi să 
scoată pe Turci din el. Nu era treabă uşoară. In redan 
erau mulţi păgâni; înnapoia lor, năprasnica redută a 
Griviţei ; iar mai în fund şi pe de lături, alte redute cu 
multe guri de tunuri.

Era ca şi cum dorobanţii ar fi trebuit să s’arunce 
drept în mijlocul puterii păgâne şi să prindă rădăcini acolo.

Vasluienii plecară rupţi în două : înainte, flăcăi răzleţi 
şi trăgând cu puşca; după ei, companii strânse, cu ba
ioneta întinsă. In mijloc, aveau steagul.

Prin ploaia de gloanţe, răzbiră cu toţii până la redan. 
Aici se încinse o luptă voinicească, piept la piept. Se do
vedeau cu baionetele, cu patul puştii, cu dinţii, cu su- 
grumătura, cu trânta, cu piedica şi cu toate de câte îşi 
aduceau aminte.

Turcii se îngrămădiră asupra steagului. Se vede că 
ei credeau că pe un steag românesc pui tot aşa de lesne 
mâna, ca pe un băţ din gard.

Apărătorii steagului au fost trântiţi la păihânt, cât 
ai bate în palme. Sergentul major Alecu Alexandrescu 
a căzut cu capul crăpat de un topor. Steagul era în mâna 
lui. Peste el, se făcuseră cu toţii o claie peste grămadă, 
ca să smulgă steagul. l)upă multă svârcolire, sergentul 
Scărlătescu smulse steagul şi ieşi la larg.

Flăcăii noştri alergau şi se îndesau pe lângă el. Turcii 
se repeziră din nou, Scărlătescu căzu străpuns cu baio
neta şi iarăşi se făcură cu toţii claie peste grămadă şi 
iarăşi mântuiră dorobanţii steagul.

In vremea svârcolirilor de aici, sergentul Dumitru 
Pungă dete cu ochii de un ofiţer turc, mititel şi slab, 
care se tot svârcolea cu ai săi, spre steag, răsturnând cu 
fiecare foc de revolver, câte un Român. Pungă se aruncă 
la ofiţer, îl prinde de peste mijloc, îl suceşte odată în
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dreapta şi odată în stânga şi înălţându-l cât capul, 
îl asvârli de o piatră ce era acolo, frângându-1 de peste 
mijloc. Şi acolo a rămas ofiţerul. Dar şi bietului Pungă, 
atâta i-a fost, că tot într’ aceeaşi clipă, i-a tras un Turc 
cu patul puştii în ceafă şi l-a culcat de veci.

Turcii mai slăbiră, căci trebuiau să-şi apere şanţul,

130. STEAGUL TURCESC
smuls din mâna Cerchejilor, de călăraşul nostru Petre Mohor. 

(Se păstrează în Muzeul Militar din Bucureşti)

în care începuseră dorobanţii să intre. Atunci, vreo zece 
flăcăi de ai noştri se făcură roată pe lângă steag şi fiecare 
se năzuia să-l ţie el în mână; aşa că toţi erau cu mâna 
stângă pe prăjina steagului, iar cu dreapta se apărau.

Aşa îşi mântuiră dorobanţii steagul. In urmă, intrară 
cu steag cu tot în redan, căci Turcii, după ce căzură ca 
frunzele şi se văzură copleşiţi de voinicii noştri, se deteră
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îndărăt, în reduta Griviţei, împroşcând de acolo pe Ro
mâni cu gloanţe.

Redanul a rămas al nostru. La spatele lui, s’au aşezat 
temeinic tunurile noastre şi acolo au rămas, ca un ghimpe 
în ochii Turcilor, până la sfârşitul Plevnei. Acesta era 
locul numit prin cărţi: „La Movilă”.

împăratul Ruşilor a trimes cincizeci de cruci de-ale 
Sfântului Gheorghe, ca să se împartă celor mai viteji 
dintre dorobanţii şi tunarii noştri; iar Domnul Carol 
a decorat steagul regimentului şi printr’un ordin de zi, l-a 
lăudat şi l-a dat ca pildă tuturor regimentelor.

Au fost Vasluieni, dorobanţii aceştia—Regimentul 13— 
şi de aceea, poetul Alecsandri spune că Peneş Curcanul 
cel vestit a fost din Vaslui. Ştiţi cum începe poezia :

Plecat-am nouă din Vaslui 
Şi cu sergentul zece.

In tot războiul, noi n’am pierdut nici un steag’; în 
schimb însă am smuls multe dela Turci.

Iată cum călăraşul Petre Mohor a scos unul din mâna 
Cerchejilor.

Intâlnindu-se într’o zi, un escadron de călăraşi, pe 
câmpia Etropolului, cu o ceată de Cercheji călări, s’au 
izbit cu iuţime şi au începui să se taie cu săbiile. Se vede 
că Cerchejii erau anume trimişi cu steagul, să-l ducă 
undeva.

Ai noştri au pus pe fugă pe Cercheji. In toiul izbirii 
lor. Cerchezul care purta steagul înfăşurat pe umeri a dat 
să fugă înnainte, ca să mântue steagul. Câţiva călăraşi 
i-au ieşit înainte; iar Mohor şi-a repezit calul spre Cer
chez. Acesta a izbit calul lui Mohor, cu sabia peste ochi; 
dar Mohor a izbit pe Cerchez în umăr şi a pus mâna pe 
prăjina steagului.

Caii se ridicaţă în două|picioare. Mohor lăsase frâul 
pe coamă şi cu o mână trăgea steagul, cu alta izbea ro-



— 200 —

mâneşte pe Cerchez. Acesta ţinea frâul cu dinţii, 
strângea într’o mână steagul şi cu alta trăgea focuri 
de revolver. S’au învălmăşit acolo amândoi şi’n urmă, 
Mohor smulse steagul; iar Cerchezul, primind câteva 
de cheltuială, a rupt-o la fugă.

G-H. COŞBUO
Din Războiul nostru pentru indepedenţă.

Vocabular. — Griviţa: sat în Bulgaria, vestit prin bi
ruinţa pe care au repurtat-o ostaşii români, în timpul Răsboiului 

nostru pentru neatârnare, când, după lupte 
sângeroase, au» luat cu asalt, la 30 Au
gust 1877, una din cele mai puternice 
redute turceşti. — Redan sau rădan: lu
crare de fortificaţie, cu unghiuri ieşite 
în afară. (Fig. 9). — Redută: mic fort 
de formă pătrată, cu o singură ieşire, 
în partea mai puţin expusă atacurilor 

duşmane; reduta este aşezată într?un punct foarte însemnat 
din întăritura unei cetăţi. (Fig. 131). — Năprasnic: spăimân- 
tător, cumplit, îngrozitor. — Răzleţ: despărţit de ceilalţi, singur.

131. Redută.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul.—^^1. Tunu
rile noastre h ăte au Griviţa. — 2. Ocheau cât era 
z i u a, — 3. Dorobanţii trebuiau să s’arunce drepţ 
în mijlocul puterii păgâne şi să prindă rădăcini 
acolo. — 4. Vasluienii plecară rupţi în două. — 5. 
Credeau că pe un steag românesc p u i tot aşa de lesne 
mâna, ca pe un băţ din gard. — 6. Se făcuseră cu toţii 
o claie peste grămadă, ca să smulgă steagul. — 
7. II svârli, f r âng ându-l de peste mijloc. — 8. 
Dar şi bietului Pungă atâta i-a fost, că i-a tras un 
Turc cu patul puştii şi l-a c u l c a t de v e c i. —9. Pri
mind câteva de cheltuială. Cerchezul a rupt-o 
la f u g ă.
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STEGARUL

Drept în coastă îi izbise, 
Dar cu steagul lângă el, 
Zăcea’n câmpul de măcel. 
Inima îşi oţelise 
Şi pe jumătate dus, 
Printre ploaia ’ngrozitoare, 
De ghiulele-omorîtoare, 
Steagu-1 ridică în sus !

Moart a fulgera din dealuri, 
Moartea fulgera din văi, 
Pe colnici, poteci şi căi 
Curgea sângele în valuri! 
Dela răsărit 1’ apus. 
Numai fum, numai urgie. 
El murea de-o moarte vie, 
Steagul ţării ţinând sus.

Piept la piept luptau Curcanii, 
Pe al Griviţei cosiiş!
Tunurile ’n curmeziş 
Mi-ţi luaseră duşmanii!
„Ura ! Griviţa s’a dus !...”
Şi ’ntr’ a simţurilor lipse 
Steagu’-alături şi-l înfipse.
Ca — murind — să stea tot sus !

AL. MACEDONSKI
Din Poezii.

Vocabular. — Urgie: mare mânie divină, blestem. — 
Costiş: coastă de deal, povârniş.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Inima 
îşi oţelise. — 2. Ploaia de ghiulele. — 3. Moartea 
fulgera din dealuri, moartea fulgera din văi.— 
4. Curgea sângele în valuri. — 5. El murea de-o 
moarte vie.

Steagul sărentuU, cinstea oastei.
Proverb
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IN VRANCEA

Ştefan Vodă cel Mare pierduse o bătălie. Oastea îi era 
bătută şi risipită, iar el cutreiera singur munţii Vrancei, 
ascunzându-se. Merse ’nainte şi mereu ’nainte, adâncit 
în gânduri, până ’nseră. Atunci ajunse la o căsuţă cu
rată, din al cărei prag îi ieşi înainte o bătrână frumoasă. 
Trăsăturile feţii ei luară o expresie blândă, când îl văzu 
şi-i zise :

— Oricine ai fi, intră la mine. Am.lapte, să-ţi dau să 
mănânci şi pat, să te odihneşti.

Domnul se aşeză lângă vatră, bău 
laptele şi mâncă din caşul ce-i dete fe
meia, care nu-1 întrebă nimic.

Pe urmă, îi pregăti un culcuş cu scoarţe 
şi cu perne înflorate de mâna ei. Toate 
erau albe ca florile pomilor şi toate miro
seau a Hulfină. Viteazul obosit adormi 
adânc şi dormi, până se 
când femeia îl deşteptă :

— Ştefane 1 strigă ea,
Deşteaptă-te!

Ştefan se sculă mirat, deoarece-şi închipuia că nu-1 
cunoaşte nimeni.

— De ce eşti trist? urmă femeia. Oastea ţi-e risipită, 
dar Dumnezeu poate să-ţi adune alta de brazi şi stânci 1 
Uită-te ’n sus I

Qând Ştefan îşi ridică privirea spre munţi, i se păru 
că vede într’adevăr pădurile mişcându-se şi scoborîndu-se 
spre el.

Brazii se plecară şi se încovoiară, iar printre ei se ivi 
o lucire ca de foc, în cea dintâi raza de soare.

— Vezi, rosti femeia, mai suntem şi noi pe aici I 
Ca un singur om, toată Vrancea s’a sculat pentru tine. 
lată-i pe toţi, cum vin de pe înălţimi. Cei şapte flăcăi 
cari merg înaintea celorlalţi, sunt feciorii mei, pe cari

132. Sulfină.

crăpă de ziuă. 

Ştefan Vodă!
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ţi-i dăruesc. Acum ai să învingi I strigă femeia cu ochii 
scânteietori.

Bătrâna îşi trimesese peste noapte, pe cei şapte feciori, 
în toate părţile şi acum ei se întorceau cu cete de voinici.

Pân’ a nu prinde vrăjmaşii de veste. Ştefan se repezi 
în văi şi-i puse pe fugă. Pe urmă dărui celor şapte feciori 
ai bătrânii şapte munţi, care acum poartă fiecare numele 
a câte unuia dintre tinerii viteji, iar Vrancea dobândi 
de atunci libertăţi mari şi legi proprii, ocârmuindu-se 
singură, ca o republică. Ooamenii de acolo sunt nespus 
de frumoşi şi de puternici, liberi ca şi munţii lor, cuminţi şi 
viteji. Şi cum să nu fie aşa, acolo unde sunt astfel de femei ?

CARMEN SYLVA 
Din De prin veacuri.

Vocabular. — Scoarţă: covor de lână lucrat de ţăran
cele noastre. — Sulfină sau sulcină: plantă cu flori galbene, 
aşezate în ciorchine lungăreţe, care se aşează în rufe, spre a le 
parfuma. (Fig. 132)

COMPUNEREA XIX 

STEAGUL LUI ŞTEFAN CEL MARE 

PREGĂTIREA

Notiţă explicativă. — Acest preţios steag sau 
prapur ostăşesc — cum se spunea pe vremuri — a fost găsit 
într’una din mănăstirile dela Sfântul Munte Athos. Luat 
de aici, de către armata franceză, care a luptat în timpul 
Marelui Războiu (1914—1918), pe frontul Salonicului, 
el a fost remis cu mare pompă, României. Acest steag al 
lui Ştefan se păstrează astăzi în Muzeul Militar din 
Bucureşti. Inscripţia din chenarul care Încadrează icoana, 
preaslăveşte pe marele mucenic Gheorghe, sfântul răz
boinic, ocrotitorul oştenilor şi purtătorul de biruinţă.
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Vocabular. — Prapor sau prapur: însemnează astăzi steag 
bisericesc; în vechime însă, el avea şi înţelesul de drapel- os
tăşesc. — Platoşă: pieptar de fier, menit să apere odinioară 
trupul ostaşilor, împotriva săgeţilor sau a lăncilor duşmane. 
(Fig. 100). — Purpură: stofă roşie, foarte scumpă, din care 
se făceau înainte vreme, vestmintele domnilor şi ale marilor 
dregători.

PLANUL

Introducerea. — Unde a fost găsit şi unde se păstrează 
astăzi, steagul lui Ştefan cel Mare?

Tratarea. — Ce formă are ? Cum se termină drept
unghiul în partea de jos? De ce culoare este stofa 
acestui prapur ostăşesc ?

1. Icoana. — Cine este reprezentat în centrul 
steagului ? Cum este înfăţişat Sf. Gheorghe ? Ve
deţi platoşa de aur care-1 îmbracă şi mantia-i de 
purpură fâlfâind îh vânt ? De ce culoare-i calul 
pe care luptă ? In a cui gură îşi înfige Sfântul suliţa ? 
Mai vedeţi pe cineva îh apropierea balaurului? 
Ce arată marelui mucenic acest personaj ? încotro 
duce drumul arătat? Pe cine vedeţi în cetatea din 
deal? Nu vi se pare că aceşti fruntaşi aşteaptă pe 
Sf. Gheorghe, mântuitorul cetăţii lor? Observaţi 
în colţul de sus şi mâna lui D-zeu, care iese dintr’un 
nor, ca să-i ocrotească şi să-i binecuvinteze ?

2. Chenarul. — Ce cuprinde chenarul lat, 
care Încadrează icoana? Cu ce sunt împodobite 
colţurile chenarului, între cele patru părţi ale 
inscripţiei? Mai vedeţi undeva un astfel de cap 
de înger cu şase aripi? Ce ornamente decorează 
cele trei prelungiri ascuţite ale steagului? Tot din
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fir de argint, ca aceste frunze şi flori, este şi şnurul 
cu ciucuri care mărgineşte întreg steagul?

încheierea. —-Ce preţ are pentru noi acest prapur 
ostăşesc al marelui voevod român?

GORNISTUL

,,Mihăiţă, mamă,, să ne trimiţi hârtie, cum o duci pe 
acolo şi când vei fi la vreun aman, să ne dai de ştire, 
că ne-om băga carnea în saramură şi nu te-om lăsa!”

El sta pe scările vagonului, mama lui lăcrăma jos. 
Trenul porni apoi în chiuitul recruţilor, ale căror rude 
şi părinţi rămaseră trişti, în gara singuratică: femeile 
plângând, oamenii dârji, cu feţele posomorite. îşi amin
tea cum l-a purtat trenul o zi întreagă, pe câmpii uscate 
de toamnă, prin oraşe necunoscute şi cum a ajuns la 
cazarmă, într’un amurg trist, mohorît, umezit de o 
bură de ploaie măruntă şi rece.

Toate acestea şi le amintea acum cornistul Roşea 
Mihaiu şi i se păreau lucruri tare vechi. La vreo lună 
după ce i-au îmbrăcat, colonelul a venit în fiece baterie, 
să vază recruţii. Când a ajuns în bateria lui Roşea, s’a 
oprit în dreptul lui, l-a măsurat din ochi, de sus până 
jos şi a spus căpitanului:

— Să-l faci trompet pe ăsta, căpitane, că nu te dă 
de ruşine I

Şi chiar de a doua zi. Roşea Mihai începu^să facă 
şcoală cu trompeţii. I-a crăpat buza de sus de câteva 
ori, dar el nu se lăsa, ci cât avea răgaz, sufla cu drag 
în trompetă, înfundând-o cu batista, spre a nu face mult 
sgomot. Iar după ce-a deprins toate semnalele, ţi-era 
mai mare dragul să-l asculţi. Cânta ca un trompet bă
trân şi făcea de multe ori întorsături de joc, încât ser- 
gentul-major de trompeţi îl bătu într’o zi pe umăr:

— Tragi a vagmistru de trompeţi, deşcă!
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Era drag tuturor cornistul Roşea Mihai şi mare su
părare a fost în toată bateria, când l-a cerut şi l-a luat 
la şcoala regimentară. Şiret, comandantul şcoalei: „Dom
nule Colonel, viitorii gradaţi trebue să ştie toate semna
lele şi dela cine să le ’nveţe ei mai bine, decât dela 
Roşea?!”

Negreşit I Doar nu era să vie vagmistrul de trompeţi 
să sune la şcoala regimentară I

Şi acum Mihăiţă al nostru era trompet al şcoalei. 
Ieşiseră soldaţii la forturi şi şcoala se făcea într’o remiză 
a unui grup. Floarea soldaţilor dela Focşani, dela Nă
moloasa şi dela Galaţi era strânsă la şcoală.

Când trebuia să se scoale oamenii, plantonul schim
bului al treilea striga „dreepţi I” şi Roşea era ’n pi
cioare, cu trompeta ’n mână. Ai fi zis că doarme cu ea 
la piept. Şi după câtva timp, începea să sune „deştep
tarea” şi semnalul sprinten înviora soldaţii şi-i îmbrăca 
repede. Uneori, seara, când nu era ofiţerul comandant 
la şcoală, vagmistrul se aşeza cu cei trei sergenţi în can
celaria şcoalei şi la ora .stingerii, chema pe Roşea.

— Să suni o stingere cu „rezervă”; trompet!
— Am înţeles, trăiţi, dom’ vagmistru!
Atunci să fi auzit semnal! începea întâi cu semnalul 

regimentului, apoi zicea semnalul rezervei. Sunetele 
curgeau dintru’ntâi ca dintr’o cascadă; unul după altul, 
unul după altul, scurte, limpezi, vesele; apoi se topeau 
într’o ţiuitură lungă, subţire, răsunătoare, ca un chiot de 
voinic. Şi când ajungea trompetul în această parte a 
semnalului, izbucneau toţi gradaţii într’o chiuitură: „M’am 
dus, măă !” Şi după ce suna „rezerva”, suna „pasul de 
voie” cu tact iute, scurt şi apoi o ’ntorcea repede în 
sunetul prelung, trist, al „stingerii”, pe care o făcea şi 
mai tristă. Iar când suna cele două din urmă sunete „su
flă ’n lumânare”, plantonul schimbu’ ’ntâiu striga ’n 
dormitor : „Capu’ jos, leat!”
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Şi Roşca-şi băga trompeta pe mână şi se ducea şi el 
să se culce.

După câtva timp, o veste ajunse la şcoala regimentară ; 
trebuia să vie în curând, un general în inspecţie. Ofiţerul 
comandant făcu inspecţie la micul echipament, îndesi 
instrucţia pe jos şi dădu în.grija fiecărui şef de secţie să 
aibă mereu subt ochi, oamenii ce i se încredinţase.

Şi iată că ziua aşteptată, temută, sosi. Soldaţii stau 
în linie de bătaie. Roşea stă pe parapet, la vreo sută de 
paşi în dreapta trupei. Nasturii soldaţilor sticlesc, pena- 
jurile cad răsfirate ’n jos, până pe streaşină chipiului, roşii 
ca sângele. Ofiţerul se plimbă prin faţa trupei. Şi iată că 
deodată se vede albind pe şosea, o „trăsură de frontieră”.

Roşea încremenise pe parapet, cu stânga lipită de-a- 
lungul trupului, cu trompeta ’n mâna dreaptă, sprijinită 
de armul piciorului drept, cii muştiucu' ’n afară. Ah I 
Cum mai strângea el trompeta, în mâna lui voinică !

Trăsura intră în cuprinsul forturilor. Roşea îşi duse 
încet-încet trompeta la buze, stătu cu ea aşa, măsurând 
din ochi depărtarea reglementară, la care trebuia să 
înceapă a suna. Apoi sună „drepţi”, prelung, înfiorător 
de limpede. Dar când a vrut să sune primirea, aşa cum 
numai el ştia s’o sune, a tras aer mult în piept, s’a umflat 
în grumazi, a suflat cu putere şi... sbârrn! trompeta 
cât colo în bucăţi. El rămase încremenit cu ochii ţintă 
la general, cu muştiucu’ la gură, ţ>arc’ar fi suflat mereu...

Generalul îi strigă din goana trăsurii:
— Bine băiete!
Iar când ajunse la ofiţer, se îndreptă spre colonelul 

regimentului, ce-1 întovărăşea în inspecţie:
— Să faceţi brigadier pe trompetu-ăsta!

C. SANDU-AliD'EA
Din In urma plugului.

Vocabular. — Aman: mare nevoie. — Baterie: companie 
de artilerie, cu tot materialul ei. — Trompet: cel ce cântă din
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trompetă, trâmbiţaş. — Vagmistru: sergent-major de artilerie. — 
Deşcă: camarad. — Remiză: loc acoperit, în care se ţin tiiiiurile, 
trăsurile etc. — Nămoloasa: sat din jud. Putna, însemnat prin 
fortificaţiile din apropierea lui. — Planton: soldat de serviciu. — 
Rezerva: totalitatea soldaţilor liberaţi din armată, cari nu mai 
sunt chemaţi, decât în caz de manevră ori de războiu. — A 
suna tezerva: a cânta din goarn'ă, cântecul de liberare din 
armată sau de trecere în rezervă. — Leat: camarad. — Echipa
ment: toate cele necesare soldatului (haine, schimburi, armă, 
cartuşe, unelte etc.). — Parapet: ridicătură de zid, pe marginea 
unui pod, a unui cheiu etc. — Penaj: mănuinchiu de pene, la 
chipiu. — Arm: partea de sus a piciorului. — Muştiuc: capătul 
subţire, prin care se suflă în goarnă. — Brigadier: caporal .în 
artilerie sau cavalerie.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă proeedeul. — 1. L-a 
măsurat din ochi, de sus până jos. — 2. Ăsta nu 
te dă de ruşine. — 3. Ţi-era mai mare dragul să-l 
asculţi. — 4. Floarea soldaţilor era strânsă acolo.— 
5. Semnalul sprinten înviora soldaţii şi-i îmbrăca 
repede. — 6. Sunetele curgeau dintru ’ntâi, ca dintfo 
cascadă; apoi se topeau întfo ţiuitură lungă, ca un 
chiot de voinic. — 7. După ce suna „rezerva”, o întor
cea repede, în sunetul prelung şi trist al stingerii. — 8. 
Streaşină chipiului.-—9. Pe şosea, se vede albind 
o trăsură. —10. Duse trompeta la buze şi stătu cu ea 
aşa, măsurând din ochi depărtarea reglementară la 
care trebuia să sune. —11. A tras aer mult în piept, 
s9a umflat în g r u m a j i, a suflat cu putere şi... sbârrn ! 
trompeta cât colo, în bucăţi.

Şi din bordeiii ies oameni mari.
Vieaţa omului, ca oul în mâna copilului.

Proverbe
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COMPUNEREA XX

GORNISTUL
Tablou de N. Grigorescu

PREGĂTIREA

Notiţă explicativă. — N. Grigorescu (1834 — 
1907) a fost cel mai mare pictor român. El a zugrăvit 
frumuseţile ţării şi pe ţăranul nostru, în toată distinc- 
ţiunea şi mândreţea lui.

APLICAREA

Faceţi această compunere, aşezându-vă ideile într’un 
plan, după modelul celor precedente.

HORA DELA PLEVNA
28 Np^mvrie 1877

Colo’ n Plevna şi ’n redute.
Stau păgânii mii şi sute;
Stau la pândă tupilaţi,
Ca zăvozii cei turbaţi.

Las’ să şeadă mari şi mici... 
Trageţi hora, măi voinici!

133. Zăvod.

Sus, în tabăra turcească, 
Dat-au tuşea măgărească : 
Răpcigoşii crunt tuşesc.
Cu ghiulele ’n noi stropesc. . 

Las’ să crape, mici şi mari. 
Trageţi hora, măi tunari 1

Gh. Nedloglu.—Manual de limba română cl. I-a.—ed. V-a.—5 14
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Jos, în vale, pe câmpie, 
Baş-Buzuci de căsăpie 
Şi Cerkezi mereu cumpliţi 
Rup cu dinţii din răniţi.

Las’ să rupă... rupe-i-aş 1 
Trageţi hora, călăraşi.

134. Başibuzuci.

Ziua, noaptea, glonţii plouă: 
Tot pământu-i ud de rouă. 
Nu e rouă din senin.
Ci e sânge de creştin.

Las’ să ploaie ca din nori. 
Trageţi hora, roşiori 1

Iaca mă 1... din parapete. 
Vine-o scroafă, ca să fete 
Opt godaci şi-un godăcel.
Toţi cu râtul de oţel.

Las’ să fete mii şi mii.... 
Trageţi hora, măi copii I
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Ne-o veni şi nouă-odată 
Zi de plată şi răsplată,
Să-l aducem la aman.
Pe Gaziul de Osman.

Vie !... Ura I... la Balcani. 
Trageţi hora, rnăPcurcani

Cât e negru, cât e soare. 
Moartea şeade pânditoare 
Şi prin şanţuri şi prin râpi 
Şi tot bate din aripi.

Las’ să bată până mâni... 
Trageţi hora, măi Români 1

V. ALECSANDEI 
Din Ostaşii noştri. 135. Cerchez,

Vocabular. — Zăvod: câine mare şi foarte rău, cu 
botul cârn şi cu fălcile ieşite. (Fig. 133). — Răpciugos sau 
răpcigos: cel atins de răpciugă, o boală de cai, de care se 
pot molipsi şi oamenii. — Başbuzuci ori başibuzuci: soldaţi 
voluntari din trupele neregulate ale oştirii turceşti, vestiţi prin 
cruzimea şi sălbătăcia lor. (Fig. 134). — Căsăpie: măcelărie. — 
Cercheji: soldaţi turci foarte dârji, din Circasia, un ţinut din 
Caucaz. (Fig. 135). — Parapet: partea de sus a unei întărituri, 
care apără pe soldat de gloanţe. — Godac: purcel de un an. — 
Rât: botul porcului. — Gaziu: nume de cinste, pe care Turcii 
îl dădeau vitejilor şi biruitorilor în războaie.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Sus 
în tabăra turcească, d a t-au tuşea măgăreasc ă.— 
2. Răpcigoşii crunt tuşesc, cu ghiulele ’n noi 
strope S C. — 3. Glonţii plouă. — 4. Vine-o s c r o a-
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f ă ca să fete opt godaci cu râtul de oţel. — 5. Moartea 
şeade pânditoare şi prin şanţuri şi prin râpi şi 
tot bate din aripi.

SPRE EGIPT

A bătut miezul nopţii de mult; mă sbucium în pat de 
două ceasuri şi nu pot dormi de Ioc. Mă ’nvârtesc, mă su
cesc şi-acelaşi gând îmi revine mereu : Mâine plec în Egipt!

Dar putea- voiu pleca? Pe tot întinsul ţării s’a aşternut 
o zăpadă cumplită; crivăţul viforos urlă de te ’ngro- 
zeşte; gazetele de seară anunţă că întreruperea circu
laţiei trenurilor e aproape totală. Vântul îmi sgâlţâe 
fereastra, de se cutremură toată casa — şi cu toate astea, 
mâine plec în Egipt.

De când îl doresc! Şi gândul meu se ’ntoarce înapoi 
cu zeci de ani şi revede tabloul de pe peretele unei şcoli 
primare: Fuga lui losif cu Isus şi Maria în Egipt.

La 6 punct, în clar-obscurul dimineţii, pe când afară 
încă fulgueşte, sunt în sanie spre gară. Pe stradă, ţi
penie de om... închid ochii şi, pe când pe haine s’aşterne 
uşor un strat de zăpadă, în sunetul zurgălăilor, mă gân
desc iar la ţara Faraonilor... la soarele care trebue să 
ardă acum acolo, — până ajung.

—-Pleacă trenul la Constanţa?
— De plecat, pleacă; vorba e ; nu ştiu dacă ajunge! 

face spirit un hamal.
— Nu-i nimic; pune geamantanul într’un vagon.
— încotro ? mă întreabă un cunoscut, văzându-mă 

trecând grăbit, prin sala de aşteptare.
— In Egipt! îi strig din treacăt.
Nu mă ’ntorc să-i văd capul, dar de sigur îi ghicesc 

reflecţia: „Sâracu’ I”
lată-mă instalat în vagon, cu caietul de note în mână, 

cu ochii avizi împrejur.
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Deşi vaporul pleacă din Constanţa tocmai deseară, la 
12, aşa că l-aş fi prins şi dacă porneam cu trenul de 
după amiază, m’am grăbit să-l iau pe cel de dimineaţă, 
pentru orice întâmplare.

Printr’un ochiu făcut în florile de ghiaţă ale geamului, 
privesc tabloul iernii albe pe ’ntinsul Bărăganului, si
luetele oamenilor fugind sgribuliţi pe pârtie, într’un nor 
de aburi, vagoanele de marfă întroienite şi ele prin staţii, 
până apare podul, monstrul de oţel, care leagă malurile 
Dunării.

lată-mă acum în Constanţa, de care mă leagă, amin
tiri. Până să mă urc în trăsură, vântul îmi dă jos de 
două ori geamantanul de pe capră şi-mi ridică de trei ori 
paltonul în cap. E o furtună straşnică; urletul geaman- 
durei din port s’aude până ’n gară; la el s’adaogă tu
netul valurilor, izbindu-se vijelios de dig. Brrr ! Te gân
deşti cu dor Ia liniştea şi la căldura de acasă.

Cobor direct la debarcader. „Dacia” cochetă şi albă 
îşi aşteaptă musafirii.

In sfârşit, la 3 în spre ziuă, de-abia soseşte accele
ratul şi la trei şi jumătate. Fulgerul; dar călătorii, în
spăimântaţi de uragan, au renunţat la drum. Plecăm 
numai cei sosiţi dimineaţa, fiindcă trebue. Intru cât 
mă priveşte, rămânând pe ţărm, m’aş face de ruşine.

Sirena-şi ia adio, frânghiile se desfac. Plutesc pe 
Marea Neagră, spre Egipt.

Cea dintâi grijă, când închiriezi o casă, e să faci 
cunoştinţă cu ea, nu-i aşa?

Primul meu gest deci, îndată ce vremelnica mea casă 
plutitoare se pune în mişcare, e să mă prezint coman
dantului. E tipul lupului de mare, luat din marina mi
litară, ca toţi comandanţii vaselor noastre de călători. 
Iţi inspiră încredere dela prima vedere.

II descos întâi şi aflu dela el că vaporul pe care 
plutesc are 3422 de tone, că posedă cele mai noi şi 
mai puternice inaşini, că a costat vre-o 2.600.000 lei.
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că a fost construit la Saint-Nazaire, unul din cele mai 
renumite şantiere ale lumii, că merge cu o iuţeală de 
18 mile pe oră, că are un personal de 70 de inşi, că poate 
să ducă 108 călători în cl. I — având şi cabine de lux, — 
50 în a II şi, la nevoie, 600 în a III; în sfârşit, că e 
înzestrat cu toate conforturile moderne: ventilaţie, ca
lorifer, băi, lumină electrică etc.... Orice sacrificiu pentru 
patrie nu e tn van şi să fim mândri, când tricolorul 
naţional, fâlfâind deasupra vapoarelor noastre, spune 
străinilor, rămaşi în admiraţie înaintea, lor, că vindintr’o 
ţară depărtată, despre care habar n’ayeau până atunci 
şi căreia îi zice România.

Că vapoarele româneşti sunt apreciate în străinătate, 
o probează mai ales calitatea călătorilor. Directorul ge
neral al vămilor turceşti — un Englez — nu pleacă în 
ţara lui, în vacanţă, decât pe. vasele noastre; amiralii 
cari vin să-şi inspecteze incognito escadrele, tot pe basti
mentele noastre călătoresc; însuşi Kedivul, deşi Egiptul 
posedă şi el un serviciu maritim naţional, preferă dru
mul pe „Dacia”, „România” sau „Regele Carol”.

Pe când examinez cu luare aminte „Dacia” — cău
tând să am voinţă, prima condiţie ca să nu suferi de 
răul mării — valurile s’au mărit din ce în ce, talazurile 
au început să acopere puntea, şi vaporul să se legene 
şi să trosnească îngrozitor. Sunt nevoit să mă cobor 
în salon. Acolo, fireşte, discuţie cu medicul de pe bord, 
asupra răului de mare, sfaturi să mănânci ceva, să nu 
fii cu stomacul gol şi să stai cu ochii închişi, să nu vezi 
oscilaţiunile, — însă zadarnice sunt toate, când începe 
frământarea hulei. Eu, şi cu mine mai toţi, ne petrecem 
ziua lângă prozaicul lighenaş dela capătul patului, ră
mânem surzi la clopotul de masă, până la Cavac, către 
amurg, când, valurile liniştindu-se ca prin farmec, ieşim 
toţi pe bord, să admirăm panorama unică a Bosforului.

Seara, prin ochiul cabinei, contemplu până târziu lu
minile de pe Cornul de aur şi adorm în lătratul câinilor 
de lângă hambarele Galatei...
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136. Comanda.

Când mă deştept dimineaţa, minaretele Constantino- 
polului se zăresc printre fulgii de zăpadă: viscoleşte. 
„Principesa Maria” se pregăteşte de plecare.

— Mare îndrăzneală să pleci pe aşa timp ! zice co- 
mandantnl „Daciei”, căpitanului 
Stoianovici, venit să-şi ia rămas 
bun. Eu în locul tău, aş rămâne 
la Cavac.

Totuşi „Principesa” pleacă spre 
Constanţa şi ’n urmă „Lloyd'’-ul 
austriac, tot încotro mergem noi, 

dar înaintea căruia vom ajunge cu zece ore, deşi a pornit 
c’un ceas înaintea noastră. Acestui fapt, confortului 
despre care am vorbit şi mai ales curăţeniei, — deoarece 
vapoarele noastre ard drept combustibil numai păcură — 
se datoreşte de sigur, preferinţa pe care ne-o arată străinii.

Dela Constantinopol, se sue pe bord o întreagă co
lonie şcolară, condusă de preoţi catolici şi-o duzină de 
jimi-turci, foarte simpatici la vedere.

Cu toţii la un loc, — cadânele fiind instalate alături, 
în fumoir, — luăm masa dela ora 12 şi unanimă este 
părerea comesenilor, că mai bine decât pe „Dacia” nu 
se mănâncă nicăieri.

Până să mâncăm, am trecut de insulele Prinkipo şi 
Halki; acum marea de Marmara începe să-şi salte un
dele provocătoare de aburi, din cauza gerului excep
ţional pe aci; comandantul, îmbrăcându-şi şuba, se sue 
pe comandă, căci am intrat în partea cea mai pericu
loasă a navigaţiei. Tocmai când suntem prin aceste lo
curi, aparatul telegrafiei fără fir înregistrează telegrama 
Principesei c’a fost nevoită să se întoarcă la Constanti
nopol, din cauza furtunei. Cât sunt de bolnav, alerg să 
examinez depeşa şi nu-mi vine să cred ochilor. Un avis 
din perete anunţă că oricine poate să comunice din largul 
mării cu coasta sau cu celelalte vase prevăzute cu apa
rate de. telegraf ie fără fir şi să primească în timpul mer
sului telegramele expediate dela posturile de pe coastă.
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Celebra invenţiune a Iui Marconi a dat odată pe 
Dacia, rezultate practice. Un călător, disperat că nu-şi 
găsea punga, a telegrafiat la Constanţa, întrebând dacă 
nu cumva şi-a uitat banii acasă şi peste câteva ceasuri, 
pe când se plimba agitat pe bord, a avut fericirea să 
primească răspunsul soţiei, că într’adevăr paralele au 
fost găsite pe birou!

Mai voinică decât „Principesa”, „Dacia” înfruntă va
lurile şi la 8 şi jumătate seara, suntem în Dardanele, 
unde ne oprim să luăm „libera trecere”. Când se dă 
jos de pe comandă, învelit în şuba-i groasă, coman
dantul de abia mişcă, de îngheţat ce e. Doctorul îmi 
spune că anul trecut, în acelaşi loc, bietul om a ’ngheţat 
de-a-binelea. L-au dus în cabină sloiu. I-au trebuit 
câteva zile, să-şi vie în fire.

— De-acu, nu mai avem decât „niţel balans” aproape
de Smirna, mă consolează 
madama dela cabine, văzân- 
du-mă că muşc de foc, dintr’o 
lămâie.

Şi prevederea i se ’ndepli- 
neşte, putând să dorm până 

a doua zi dimineaţă, când ancorăm în faţa Smirnei.
După Constantinopol şi Neapole, cred că Smirna e 

portul aşezat în cea mai frumoasă poziţie din lume. 
întins în semicerc, de-a-lungul coastei asiatice, în faţa 
golfului dela care-şi trage numele, cu munţii Minas şi 
Pagus la orizont, cu casele-i albe de pe ţărm, aşezate 
în amţiteatru, subt un cer de un albastru oriental, lim
pede, nu se poate să nu te farmece.

Deşi e soare, vântul bate furios, încreţind undele por
tului; valurile fac cu neputinţă apropierea de vapor 
a bărcilor gătite cu covoare frumoase, pentru plimbarea 
călătorilor. Totuşi, şalupa „Daciei” duce pe cheiu pe 
cei cu bilete pentru Smirna ; cu o altă şalupă, sosesc pe 
bord reprezentantul comercial şi agentul administrativ 
al serviciului nostru maritim.

137. Şalupa unui vapor.
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In barca cea dintâi, e coborît pe braţe, ca să fie 
operat la spital, un biet marinar, rănit pe drum, în 
timpul furtunii. Privindu-1 suferind în furia valurilor, 
mă gândesc la mama lui, care trebue să se ’nchine 
acum departe, pentru dânsul şi-mi vine în minte rugă
ciunea rostită în fiecare duminecă, în biserică: „Să ne 
rugăm şi pentru cei duşi pe mări...”

A rămas de făcut partea cea mai grea a drumului, 
până în Egipt: două nopţi şi o zi, numai între cer şi 
apă. Pornim din Smirna, în salvele de tunuri ale ba
stimentelor otomane, anunţând Bairamul şi subt sa
lutul „Regelui Carol”, sosit, din Alexandria. Nu-şi poate 
face''cineva o idee, ce plăcere şi în acelaşi timp ce sen- 
saţie curioasă ai, privind înSlargul mărilor depărtate, 
colţişorul acesta plutitor dinUara ta, cu stindardul trico
lor în vârful catargului.

Acum mergem foarte 
încet, fiindcă nici în 
Alexandria nu se poate 
ancora noaptea şi după 
iuţeala cu care am venit, 
am face dela Smirna,
24 de ceasuri în loc de 
36. Vaporul parcă stă 
pe loc. Odată în plinul 
Mediteranei, o altă grijă te cuprinde. Cu ochii la colacii 
de salvare, agăţaţi deasupra patului cabinei, gândindu-te 
la multele ceasuri pe care ai să le petreci pe imensitatea 
mării, îţi vin în minte toate naufragiile citite, te gân
deşti cu groază că ai arde ca un şoarece, în mijlocul 
apei, o scânteie numai dacă ar pătrunde în enormul 
rezervor cu petrol al Daciei. Ştii că dacă ai avea fata
litatea să te îmbolnăveşti de o boală molipsitoare şi să 
mori pe vapor, comandantul, ca să scape pe ceilalţi, 
ţi-ar coase cadavrul într’un sac şi ţi l-ar asvârli în mij
locul valurilor şi oricât de neprobabil e să ai un ase-

138, Colac de salvare.
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menea „ghinion”, întrezărindu-i putinţa, nu se poate să 
nu te cutremuri.

Noroc că dimineaţa Mediterana albastră şi cerul senin 
îţi risipesc gândurile rele; s’a făcut cald şi toţi ieşim 
pe bord, în haină.

In sfârşit, oraşul faimos al lui Alexandru cel Mare, 
se zăreşte în zare. lată-i farul, — primul far ridicat pe 
glob şi una din cele şapte .minuni ale lumii. Cu cât ne-a- 
propiem, vedem desluşindu-se mai mult: vechile mori 
de vânt, casele fără acoperişuri, cheiurile cu sute de 
năvi, pontonul unde ancorăm, chiar în inima portului.

RADU D. EOSETTI
Din Egipt.

Vocabular. — Clar-obscur: timpul când lumina se în
gână încă cu întunerecul. — Faraon: numele vechilor regi ai 
Egiptului. — Spirit: glurtiă. — Avid: lacom. —Siluetă: figură, 
din care nu distingi decât conturul sau liniile care o mărginesc. — 

Pârtie: cărare în zăpadă. — Monstru: animal în
grozitor, de o statură foarte mare; namilă; ^ătă- 
hală. — Geamandură: corp plutitor de metal, 
rotumd sau conic, bine închisr. care se aşează pe 
suprafaţa apei, prinzându-se de fund cu landuri şi 
ancore, ca să arate vapoarelor locurile primejdi
oase, care trebuesc ocolite. (Fig. 139). — Dig: 
zăgaz, stăvilar, zid care înaintează de pe un cheiu, 
în mare, ca să oprească trecerea valurilor, în 

139. Gea- porţiumea destinată ancorării vapoarelor. (Fig 
mandură. 109). — Debarcader: pod plutitor, care serveşte 

pasagerilor sau călătorilor să coboare de pe un va
por pe uscat. — Cochet: elegant, drăgălaş. — Fulgerul; trenul 
fulger, care mergea cu cea mai mare iuţeală. — Uragan: 
furtună înspăimântătoare. — Sirena: un aparat care scoate şuie
rături puternice şi cu care vapoarele, locomotivele, fabricile etc. 
dau diferite semnale. — Lup de mare: un fel de focă, un animal 
carnivor care trăeşte pe ţărmurile mărilor din zona temperată 
şi mai ales în acelea ale mărilor polare; marinar încercat. — 
Şantier: loc de construcţie, pe care se găsesc depozitate piatră, 
cărămidă, var, nisip etc. — Şantier naval: locul în care se 
construesc corăbiile ori vapoarele. — Milă: unitate de măsură
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pentru distantele pe apă; are o lungime de aproximativ I1/2 
km. — Confort: înlesniri în legătură cu nevoile materiale ale 
vieţii. — Ventilaţie; aparat cu care se poate primeni aerul dintr^o 
cameră. — Calorifer: instalaţie de încălzire centrală, care îm
parte căldura, prin ţevi, în toate încăperile unei clădiri. — In 
van: în zadar. — Apreciat: preţuit. — Incognito: fără a fi cu
noscut. — Escadră: mai multe vase de războiu, puse subt co
manda unui şef. — Bastiment: orice corabie sau vapor. — Kedîv; 
titlul pe care-1 poartă suveranul Egiptului. — Răul mării: 
boala de care suferă cei ce călătoresc pe mare, din cauza miş
cărilor vaporului, legănat de valuri; ea se manifestă mai ales 
prin vărsături. — Talazuri: valuri mari. — Puntea vaporutui: 
pardoseala care acoperă partea de deasupra a unui vapor sau a 
unei corăbii. — Bord: fiecare din cele două laturi ale vaporului, 
vaporul însuşi. — Oscilaţiune: mişcare regulată într,o parte şi 
într^alta. — Hulă: frământarea valurilor mării. — Prozaic: lipsit 
de frumuseţe, obişnuit, vulgar. Cavac: mic port turcesc, la in
trarea în Bosfor. — Panoramă: privelişte care se desfăşoară 
înaintea ochilor, de pe o înălţime. — Unic; atât de deosebit, încă 
nu poate.fi comparat cu nimic altceva. — Bosforul: strâmtoare 
între Marea Neagră şi Marmara. — Cornul de aur: un golf 
strâmt, pe ale cărui maluri este aşezat Constantinopolul. — Ga- 
lata: un cartier din acest oraş. — Minaret: turnul înalt şi ascuţit 
al unei geamii, care este casa de rugăciuni a Mahometanilor, — 
Lloyd: numele unei mari societăţi de navigaţie maritimă aus 
triacă. — June-turc: membru al partidului politic „Juna Turcie", 
care a urmărit să introducă în ţara turcească, instituţiunile politice 
ale Europei apusene. — Cadână: Turcoaică, soţia unui Turc. — 
Fumoîr: încăpere pentru fumat. — Unanim: toţi de aceeaşi pă
rere. — Comesean: cel ce mănâncă la aceeaşi masă cu altul. — 
Prinkipo şi Halki: două mici insule din marea de Marmara; 
în cea din urmă a fost înmormântat Constantin Brâncoveanu, 
domnul Ţării-Româneşti, după ce a fost omorît de Turci, la 
Constantinopol. — Excepţional: fără pereche. — Depeşă: tele
gramă. — Marconi: un mare învăţat italian, inventatorul tele
grafiei fără fir. — Dardanele: strâmtoare care leagă Marea Egee 
de Marmara. — Comandă: puntea de comandă, de pe înălţimea 
căreia comandantul conduce vasul (Fig. 136). —- Smirna: un 
mare port'al Turciei asiatice, la Marea Egee. -- Amfiteatru: 
sală ale cărei bănci sunt aşezate în trepte din ce în ce mai 
înalte. — Şalupă: barca cea mai mare a unui vapor; ea duce dela 
vas la ţărm şi aduce îndărăt pasageri şi bagaje, în porturile în 
care vaporul nu poate acosta la mal. (Fig. 137). — Salvă:
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descărcare de tunuri sau de puşti, executată de o unitate mi
litară. — Bairam: mare sărbătoare la Musulmani. — Sensaţie: 
simţire, simţământ. — Colac de salvare: cerc de plută, cu care 
un om căzut în apă se poate susţine la suprafaţă. (Fig. 138); 
Imensitate: nemărginire. — Naufragiu: sfărâmarea, înnecarea 
unui vapor sau a unei corăbii. — Rezervoriu: mare vas în care 
se păstrează apă, petrol etc. — Fatalitate: soartă, destin, îm
prejurare nenorocită. — Ghinion: nenoroc. — Far: turn înalt 
aşezat pe malul mării, ca să călăuzească pe navigatori, prin pu
ternica lumină pe care o aruncă în timpul nopţii. — Ponton: 
debarcader.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. S’a 
aşternut o zăpadă cumplită. — 2. Vântul îmi 
sg âlţâe fereastra. — 3. Pe stradă, ţipenie de om. 
4. Apare podul, monstrul de oţe Z care leagă malurile 
Dunării. — 5. Dacia, cochetă şi albă, îşi aş te aptă 
musafirii. — 6. Sirena-şi ia adio. — 7. L-au dus 
în cabină sloiu. — 8. M u ş c de f o c, dintr’o lămâie.— 
9. Vântul baie furios. —10. Nu-şi poate face cineva 
o idee, ce sensaţie curioasă ai, privind colţişorul 
acesta plutitor din ţara ta, cu stindardul tricolor 
în vârful catargului. — 11. Cerul senin îţi risipeşte 
gândurile rele. —12. Pontonul la care ancorăm e chiar 
în inima portului.

COMPUNEREA XXI 

VAPORUL DACIA 

PREGĂTIREA

Note explicative. — Pe lângă serviciul de navi- 
gaţiune fluvială pe Dunăre, ţara noastră are şi un ser
viciu maritim, creat în anul 1895. S. M. R. urmăreşte 
un scop îndoit: să întărească şi pe mare legăturile noa
stre comerciale cu Apusul şi să sprijine interesele de 
aceeaşi natură, pe care le avem în Orient şi în Egipt.

Marina noastră comercială are un număr de 14 basti
mente maritime. Cinci din ele sunt pacheboturi, vapoare
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poştale de mare viteză, confortabil amenajate pentru 
pasageri şi mărfuri, iar nouă cargoboturi, adică mari vase 
destinate numai pentru transportul mărfurilor. Primele 
fac curse regulate pe linia Constanţa—Constantinopol— 
Pireu—Smirna—Alexandria—laffa şi ating astfel Turcia, 
Grecia, Egiptul şi Palestina; pe când cele din a doua 
categorie deservesc linia Brăila—Rotterdam—Hamburg 
şi transportă mărfurile româneşti (cereale, petrol, lem
nărie etc.), aducând din Apus produse industriale.

Vapoarele noastre maritime străbat astfel, în lung şi 
în lat. Marea Mediterană şi trecând în Oceanul Atlantic, 
fac să fâlfâe pavilionul României, până în Marea Nor
dului.

Vocabular. — Flotă: totalitatea sau o parte din puterea 
navală, militară ori comercială, a unei ţări. — Bastiment: co
rabie ori vapor de orice formă. — Proră sau provă: partea de 
dinainte a unui vas. — Cargobot: vas cu o mare capacitate, dar 
de mică viteză (iuţeală), foarte robust şi solid construit, în al cărui 
pântece sunt vaste magazii pentru mărfuri. (Fig. 110). — Pache
bot: vapor mare, cu mersul rapid, amenajat în deosebi pentru 
transportul pasagerilor, pe lângă care transportă şi mărfuri în 
cantităţi mai mici, făcând şi serviciul corespondenţei între diferi
tele state. — Pupă: partea dindărăt a vasului — Catarte: grinzi 
mari, aşezate vertical, care servesc corăbiilor la întinderea pânzelor, 
iar vapoarelor pentru semnale, telegrafie fără fir etc. — Pavilion: 
Steagul sau drapelul care arată naţionalitatea unei corăbii ori 
a unui vapor.

PLANUL

Introducerea. — Are ţara noastră o flotă comercială 
maritimă? Ce serviciu îndeplinesc vapoarele noastre?

Tratarea. — Ce fel de vapor este Dacia ? Cum vi se 
înfăţişează el ca mărime? Câte hornuri are? Ştiţi 
la ce servesc ele? Vedeţi ca tartele vaporului? Câte 
sunt la număr? Ce observaţi în vârful lor? Mai 
vedeţi undeva steaguri? Cum se chiamă partea 
dinainte a vaporului? Dar cea dindărăt? Ce este 
instrumentul de fier, cu două vârfuri, pe care-1
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vedeţi la prora vasului? Ştiţi la ce serveşte an
cora? Observaţi ferestruicile rotunde ale cabine
lor de pasageri, care se ’nşiră de-a-lungul vapo
rului.

Cum ne este înfăşişat vasul Dacia? După ce cu
noaşteţi că e în mers? In faţa cărui port se află 
vaporul nostru?

încheierea. — Ce simţiţi, când vedeţi colosul acesta de 
fier, care despică mândru valurile, purtând drapelul ro
mânesc peste mări şi ţări?

CU CĂMILELE

Pe o parte a şoselei şi de-a-curmezişul ei, câteva zeci 
de cămile stau culcate, cu picioarele strânse subt ele, 
cu gâturile întinse ; păsări ciudate cu penele smulse. 
Toate rumegă calm şi regulat, parcă ar rumega timp. 
Buzele, desgustător de cartilaginoase, se mişcă la dreapta 
şi la stânga, cu regularitate de pendulă animală. Pri
virile stau fixe pe deasupra deşertului, de parcă ar 
vedea pe deasupra întregii Sahare.

Şeile cămilelor sunt de stil: atârnă de o parte şi de 
alta ciucuri lungi, covoraşe mici, cureluşe cu zimţi şi 
bumbi de alamă; o artă încărcată şi primitivă, demnă 
de toată atenţia. Fiecare şea are ceva deosebit, însă 
în acelaşi gen; ca o colecţie de muzeu.

Abia ajunşi, suntem asaltaţi de Arabii cu cămilele, 
ca o pradă. Parcă fiecare din-noi ar fi un cadavru arun- 
cat,unui trib de antropofagi. Mi se vorbeşte în englezeşte : 
câteva cuvinte, amestecate cu o arabă, care-mi aduce 
aminte de Ţigani. Arabul însă nu e numai arhitect de 
piramide, ci şi un mare fizionomist. A văzut că nu pricep 
nimic. începe pe nemţeşte şi amestecă, pentru o încer
care, câteva cuvinte franţuzeşti. Ne-a ghicit. Cuvintele
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se repetă fără legătură între ele ; „Musiu, Musiu, moa, 
moa, chameaux, bons chameaux, jolis chameaux....”

Unul mă trage de haină, altul de mânecă, altul se 
pune în faţa mea, uşă sculptată de altar, ca să nu mai 
pot face un pas, decât peste cadavrul lui!

Rămân perplex şi imobil, ca orice victimă în faţa 
unei forţe de neînvins. Domnul Raoul, care ne conduce, 
ţipă la ei ca un îmblânzitor de fiare, care şi-a pierdut 
puţin prestigiul şi e în pericol; îi bruschează cu un curaj 
de european cuceritor, tabu. Dar Arabii sunt hotărîţi 
la orice, numai să ne răpească,... Sunt târît cu adevărat, 
de trei Arabi... piramidali, în faţa unei cămile. Unul 
din ei o ia de frâu, începe a o smuci şi a-i da cu pi
ciorul. Cămila scoate un răget diform, de animal pre
istoric. Sunt instalat în şea şi cămila începe să fie trasă 
de frâu, de gât, până ce se hotărăşte să se scoale.

Ridicatul cămilei, pentru cel care-i călare, echiva
lează cu un cutremur japonez sau cu o ciocnire de tre
nuri. Brusc, cămila scoate de subt ea picioarele de di
nainte, până în genunchi. Sunt aruncat spre spate şi 
mă apuc pripit, de oblâncul din faţă al şelei, salvator. 
Dar imediat, cămila scoate, desfăşurând, interminabilele 
picioare de dinapoi şi sunt repezit şi aruncat înainte, 
cu nasul peşte gât; oblâncul îmi intră în pântece şi 
parcă ameţesc. Manevra nu s’a terminat însă: cămila 
sare cu picioarele dinainte, din genunchi pe copite şi 
iarăşi sunt ca apucat de piept şi izbit înapoi, pânăi ce 
mă restabilesc în poziţie verticală. încă o mişcare şi am 
„mal de mer”. Cât n’aş da să mă văd jos, pe pământ!

Cei doi Arabi, care m’au adus pe sus, la cămilă, încep 
să ceară bacşiş, monoton şi insistent: bacşiş, bacşiş, 
bacşiş... Mă trag de picior, mă pişcă de pulpă, se uită 
crunt la mine, mă înjură de sigur pe arăbeşte; cred 
că vor să mă mănânce. Unde-i domnul Raoul? Unde 
m’a adus? Cui m’a lăsat? Are răspunderea toată, îna
intea lui Dumnezeu. Dar domnul Raoul nu-i nicăieri.
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Ba, intră pe uşa unei cafenele din faţă. Ne-a părăsit. 
Nu pot cere ajutorul nimănui. Toţi tovarăşii mei sunt 
asediaţi la fel. E un vacarm asurzitor, în care predomină, 
ca o voce a Piramidelor; bacşiş, bacşiş... Scot şi dau, 
ca să scap.

Mare greşală. Ca din pământ, au ieşit alţi doi Arabi, 
cu acelaşi refren ; bacşiş, bacşiş..., de data aceasta, ab
solut nejustificat. Iar mă trag de picior. cram- 

. ponez de oblânc şi mă aplec de partea opusă, ca să pot 
rezista. Iar mă înjură pe arăbeşte. Doamne ! Unde-i 
un soldat englez cu cravaşă ? Aici e un rnasacru al Eu
ropenilor. De data aceasta, nu mai este vorba de Ma- 
meluci, ci de noi, de Europeni, de piei albe. Englejii 
pentru asta stau în Egipt. Cer protecţia lor, absentă 
tocmai când trebue. Sunt pentru'ocupaţia engleză. Bine 
le face Arabilor. Dar n’am ţimp pentru consideraţii di
plomatice : ,,bacşiş, bacşiş”. încerc să evadez şi bat 
cu călcâiele în pântecele cămilei; curelele cu nasturi 
de alamă sună; mă încurc în franj urii cu ciucuri, care 
spânzură în jos, ca într’un laţ şi nu mai pot nici să mişc 
din picioare. Mă uit alături; vecinul meu e şi el asediat, 
dar e imperturbabil şi suportă totul cu o demnitate apa
rentă, în adevăr aristocratică. încep să-l respect şi să-l 
admir. Un alt excursionist latră înnăbuşit ca un ventriloc. 
Ia Arabii dimprejur şi cu pana frâului, loveşte în cei 
care se apropie de el. Din cauza asta, a izbucnit acolo 
o mică revoltă. Arabii flutură mâneci largi şi nu mai 
vorbesc nici englezeşte, nici franţuzeşte, ceea ce înseamnă 
că au ajuns la instinctele pur arabe şi adânc omeneşti, 
care nu se pot traduce în primul moment, ceea ce în
seamnă că-i grav. Peste a patra sau a cincea cămilă, 
se aud ţipete de femeie şi, din când în când, ca ’n va
ierul unui cataclism, disting câte-un „Mon Dieu, mon 
Dieu !” ,spus cu exasperare, nu numai ca o formulă de 
stil, ci ea o invocare adevăraţă.

Vecinul meu dela deal a pornit. Cămila a ieşit din
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rând şi s’a îndreptat de-a-lungul şoselei. Arabul meu 
îndreptă şi el, prora navei mele animale, în aceeaşi di
recţie : spre Piramide.

La primul pas al cămilei, am fost smucit din loc, ca 
şi cum aş fi fost smuls şi deplasat, printr’o săritură în 
traiectorie, cu un metru înainte. M’am cramponat, cu 
toate puterile, de oblânc. Fiecare pas mă arunca înainte 
şi puţin lateral.’ Am impresia că sunt pe o barcă trasă 
pe bolovani. N’am crezut niciodată că o cămilă e atât 
de înaltă, că seamănă cu o girafă. Nu mă uitam în jos, 
de frică să nu ameţesc. Parcă eram suit pe o casă. 
îmi dădeam seama că, dacă voiu cădea, este imposibil 
să mă mai scol.

Am uitat de Piramide, de Faraoni, de Sfinx, de 4000 
ani înainte de Hristos, de Herodot, de toate. Mă inte
resa prezentul imediat, acel ceas cinci din 12 August 
19... Nu mai aveam conştiinţă unde merg, parcă nu aş 
mai fi avut nici un ţel.

Cu încetul însă, încep a mă deprinde cu ritmul acesta 
larg şi îmi armonizez clătinarea trupului meu, cu paşii 
cămilei.

Şoseaua se isprăveşte în deşert; parcă ar intra subt 
nisip, ca să apară cine ştie unde, în cealaltă parte a 
Africei, în Algeria.

Arabul se dă lângă mine, se uită în sus, cu capul strâmb 
şi începe şi el bacşiş, bacşiş, don moa bacşiş...“ Cerşe
toria asta, aniestecată cu vorbe neînţelese pentru mine, 
continuă nesfârşit. încerc să mă uit în altă parte, la 
Piramide, la deşert, la panorama oraşului, dar e impo
sibil. De îndată ce-1 părăsesc din ochi. Arabul mă trage 
de picior, ba îmi dă şi câte un pumn în pulpă. Văzân- 
du-mă rezistent. Arabul vrea să-şi câştige dreptul la 
bacşiş; trage cămila de frâu, scoate un fel de ţiuituri 
curioase, dă din mâini şi cu atâtea mijloace, reuşeşte 
să pue cămila la trap. Cutremurul sismic creşte brusc 
în intensitate, sunt scuturat ca ’n vârful unui pom, pe

Gh. Nedioglu.-Manual dc limba română cl. I-a.—ed. V-a—5. 15
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O vreme de mare furtună; iar mă cramponez de oblânc, 
de data aceasta cu o hotărîre disperată. O cămilă la trap 
te clatină ca o clopotniţă, care ar începe să danseze. 
Dacă aş fi în mijlocul deşertului, aş prefera să mor de 
sete, decât să merg cu cămila la trap. Irni muşc limba, 
îmi sare falnicul meu casc colonial, mă tem să nu-mi 
pierd tot din buzunare şi nu pot face nimic, fiindcă nu 
pot lăsa din mâini oblâncul şelei. După un parcurs de 
vreo treizeci de metri. Arabul opreşte, îmi surâde ra
dios cu o sută de dinţi albi şi mă întreabă victorios : 
„Bon? bon? bien!”...

Nu ştiu ce gest am făcut, dar Arabul a încercat din 
nou să pornească la trap. Drept recompensă, pentru 
acest zel sportiv, se apropie iarăşi de piciorul meu, cu 
mâna întinsă, cerând bacşişul, ca un drept acum cuvenit, 
fără putinţă de refuz. Ţip la el pe franţuzeşte, pe ro
mâneşte, pe nemţeşte : „Apres, apres...” Nimic. Arabul 
mă admonestează cu energie. Mă uit în jur. Sunt izolat. 
Scot cinci piaştri şi îi ofer cu gândul că am isprăyit. 
Altă eroare. Arabul continuă, ca şi cum nimic nu s’ar 
fi întâmplat... Lupta aceasta în doi, cu câte un piastru, 
cu câte cinci, smulşi cu teroare, a durat până ce ne-am 
întors I

îmi amintesc numai prin vis, de Piramide, de umbra 
lor crescând peste spatele meu, de soarele care apune 
după Piramida lui Menchera. Uşa de intrare era neagră 
şi scundă, pe laturea de răsărit şi omul care intra pe 
ea părea mic, ca un fluturaş alb.

■ DEMOSTENE BOTEZ 
Din In căutarea mea.

Vocabular. — Calm: liniştit. — Cartilaginos: făcut din 
cartilagii sau sgârciuri. — Pendulă: aparat, în care o greutate 
atârnată de un punct fix, se mişcă regulat în dreapta şi în 
stânga, cum este, bunăoară, limba ceasornicului de perete. — 
Stjl: un anumit fel de executare a unei lucrări. — Zimţi:
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140. Şea.
O. Oblânc; — C. C. Cio
chine. - P. Pernă sau 
pocladă. — T. Tarnţâ.

crestături. — Bumb: nasture. — Artă: meşteşug de oarecare 
măestrie. — Antropofag: cel ce se hrăneşte cu carne de om. — 
Fizionomist: cel care cunoaşte caracterul cuiva, după fizionomie, 
adică după trăsăturile feţei. — Perplex: nedumerit, nehotărît, 
încurcat. — Prestigiu: vază, autoritate. — Tabu: caracterul 
de sfinţenie, pe care, după o credinţa 
orientală, îl are o fiinţă sau un lu:ru, 
socotite ca fiind puse subt protecţia di
vinităţii ; de aceea nimănui nu-i este în
găduit să se atingă de fiinţele sau lu
crurile tabu. — Piramidal: colosal foarte 
mare. — Diform: pocit, slut. Preis
toric ; dinainte de timpurile istorice; din 
străvechile epoce anterioare acelora de care se ocupă istoria. — 
A echivala: a fi egal. — Oblânc: partea dinainte, ieşită în 
afară şi încovoiată, a şelii. (Fig. 140). — Insistent: stăruitor. — 
Vacarm: sgomot mare de tot. — Refren: cuvintele care se repetă 
la sfârşitul fiecăreia din strofele unei poezii. — A se crampona: 
a se ţine cu mânile încleştate, de ceva. — Cravaşă: biciuşcă de 
călăreţ. — Masacru: măcel. — Mameluci: soldaţii călărimii 
egiptene, ai căror şefi au guvernat Egiptul, din veacul alXIII-lea, 
până la începutul celui de al XlX-lea, când au fost măcelăriţi de 
vice ragele Mehmet-Ali. — Consideraţii diplomatice: reflecţii 
în legătură cu raporturile dintre state. — A evada: a scăpa fugind 
dintr,o închisoare. — Franj: bucată de stofă care atârnă ca po
doabă a .vesmintelor, a mobilelor etc. şi care se termină de obi- 
ceiu, printr’un ciucure. — Imperturbabil: stăpân pe sine, care 

nu poate fi turburat de nimic. — Aristo
cratic: de neam nobil. — Ventriloc: cel 
ce vorbeşte fără să mişte buzele şi 'a cărui 
voce pare a ieşi . din pântece. — Instinct: 
pornire înnăscută, pe care cugetarea n'o
poate stăpâni. — Vaier: tânguire. — Ca
taclism: prăpăd pricinuit de un cutremur 
sau de erupţiunea unui vulcan. — Exas
perare: pierderea liniştii, a răbdării. —
Invocare: chemarea în ajutor. — A deplasa: 

a muta din loc. — Traiectorie: linia curbă pe care o urmează 
în mersul lui, un obuz sau un glonte. — Herodot: istoric
igrec, numit şi „părintele istorieF^, care a trăit prin 
secolul al V-lea înainte de Hr. şi dela care ne-au rămas
cele mai vechi date astqDra Egiptului şi a altor ţări. —Sismic: 
care se raportă la sguduirile provocate de cutremurele de pă
mânt. — Casc colonial; cască sau coif căptuşit cu plută, pe care

141. Cască 
colonială.
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Europenii îl poartă în -ţinuturile tropicale, ca să se apere de 
căldură. (Fig. 141). — A admonesta: a face observaţiuni cuiva, 
a-1 dojeni, a-1 certa. — Piastru: monedă de argint, întrebuinţată 
în Egipt şi în alte câteva ţări.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Buzele 
se mişcă cu regularitate de pendulă animală. —2. 
Altul se pune în faţa liiea, uşă sculptată de altar, ca să 
nu pot face un pas, decât peste cadavrul lui. — 3. Arabii 
sunt hotărîţi să ne răpească.—4. Cămila scoate un 
răget diform, de animal preistoric.—5. Cămila scoate 
interminabilele-i picioare de dinapoi. — 6. 0- 
blâncul tmi intră în pântece.—7. Ca din pământ, au 
ieşit alţi doi Arabi, cu acelaşi refren: bacşiş. — 8. Ve
cinul meu e şi el asediat.—^. Un alt excursionist 
latră ca un veritriloc. —10. Instinctele Arabilor nu 
se pot traduce în primul moment. —11. Arabul 
îndreaptă şi el, prora navei mele animale. —12. Vâ- 
zându-mă rezistent. Arabul vrea să-şi câştige drep
tul la bacşiş. —13. îmi surâde radios, cu o sută de 
dinţi albi.

DELFINII

In zilele când marea este liniştită, se văd apărând la 
suprafaţa ei, spinările negricioase ale unor animale mari, 
'numite popular porci de mare, ce descriu o scurtă curbă, 
spre a dispare apoi iar, subt luciul apei: sunt delfinii 
cari se joacă. Toată lumea ştie că ei n’au nimic comun 
cu peştii, ci sunt mamifere adaptate la vieaţa acvatică. 
De aceea, corpul lor a luat forma de peşte, labele din 
urmă au dispărut, cele dinainte s’au prefăcut în lopeţi 
şi pentru a face faţă răcelii apei, pielea lor groasă (fără 
peri la adult) s’a înarmat cu o pătură groasă de grăsime. 
Această formă plină le-a atras numele puţin nobil de 
„porci de mate”,
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Respiraţia lor se face prin plămâni. Nările se deschid 
tocmai în vârful capului, printr’un orificiu numit event, 
pe care, prin ajutorul unei supape cărnoase, delfinul îl 
poate închide sau deschide după nevoie. Salturile lor în 
formă de arc, la suprafaţa, apei, jocurile lor atât de 
plăcute spectatorilor, mi sunt făcute, de cele mai de 
multe ori, decât pentru a-şi deschide eventul în aer 
şi a-şi reînoi proviziile respiratorii. De aceea, când

- V.-V

142. Delfini.

te întâmpli mai aproape de ei şi-i vezi că-şi arată 
ceafa, auzi în acelaşi timp un slab fluierat şi observi 
mici ţâşnituri de apă, care nu sunt decât efectele 
expiraţiei, când aruncarea cu putere a aerului îm
pinge în afară şi restul de apă din jurul eventului. 
Cât de puternică este această expiraţie, am putut-o 
constata personal, la un delfin frumos, de peste 2 m., 
prins viu, după multă caznă, cu năvodul, la Bugaz, 
Timp de aproape o zi, cât a stat pe plajă (până a fQsţ
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sacrificat pentru grăsimea lui), pescarii se distrau pu
nând cu pumnul nisip în regiunea eyentului deschis ; 
acest nisip, la fiecare expiraţie, era aruncat cu şuier, 
la aproape 2 m. înălţime, nimerind şi în ochii specta
torilor neavertizaţi.

După ce înmagazinează o câtime oarecare de aer, ei 
se scufundă un timp—^uneori până la o adâncime de 100 
m.—umblă, vânează, apoi revin iar la suprafaţă, spre 
â respira. Ca toate mamiferele, ei nasc puii vii şi şi-i 
hrănesc cu lapte.

In Marea Neagră, se găsesc patru forme de delfini. 
Toţi sunt de culoare neagră sau măslinie pe spate şi 
au ochii mici. Cel mai des întâlnit este Delfinus delphis. 
(porcul de mare propriu zis). El trece de doi metri în 
lungime şi se deosibeşte uşor, prin botul lui, prelung ca 
un cioc de pasăre şi despărţit de restul capului.

Delfinii umblă de obiceiu în bande, sbenguindu-se 
prin valuri şi alergând după vapoare. Dinţii lor nu
meroşi (la unii peste două sute) şi extrem de as
cuţiţi ne arată imediat că sunt nişte carnivori temuţi; 
sunt poate cei mai teribili distrugători de peşte, în Marea 
Neagră. Ei nu prea sunt vânaţi, deoarece carnea lor 
nu este bună de mâncat. Din bogata lor grăsime, s’ar 
putea face totuşi un săpun foarte bun şi s’ar distruge 
totdeodată şi un mare duşman al peştelui şi ai pescăriei 
în general.

După M. BĂCESCU şi S. CĂBĂUŞU
Din F a u n a Mării Negre.

Vocabular: — Supapă: capac menit să închidă o des
chizătură. — Expiraţie: Scoaterea afară a aerului intro
dus prin inspiraţie, — Bugaz: statie balneară la Marea 
Neagră, lângă Limanul Nistrului, în judeţul Cetatea Albă. — 
Neâvertîzat: neprevenit, surprins, luat pe neaşteptate. — A se 
şbengui: a se juca sburdalnic? a sburda.
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COMPUNEREA XXII 

DELFINII NOŞTRI 

APLICAREA

Elevii vor face această compunere, servindu-se de 
ilustraţia respectivă şi de datele pe care le vor găsi în 
bucata precedentă.

PLECAREA

In sfârşit, mult aşteptatul ordin de plecare sosise.
Itinerariul călătoriei îl ştiam de mult. Câte zile nu 

pierdusem, noi ofiţerii tineri, cu hărţile dinainte, urmă
rind cu degetul, conturul coastelor Asiei-Mici.

De două luni, navigam tot prin aceleaşi locuri, învâr- 
tindu-ne între Constanţa şi gurile Dunării; ardeam de 
dorul altor focuri, în depărtări necunoscute.

Manevrele de pânze, evoluţiile în largul mării, tirul, 
exerciţiile de bărci şi întregul serviciu riguros al bordu
lui începuse să mă sature, în nerăbdarea aşteptării celei 
dintâi călătorii mai lungi.

Visele mi se împlineau... acele vise cari îmi mângâ- 
iaseră vieaţa tristă de şcoală... o vieaţă de copil chinuit, 
îngropat între zidurile şcoalelor militare, unde vremea 
se ţâra aşa de greu, între orele de instrucţie, când îmi 
îngheţa mâna pc patul armei şi între orele de meditaţie, 
seara, când capul cădea încet, pe cartea deschisă, pe 
pupitrul vechiu şi ros de coatele atâtor generaţii.

Acum uitasem ca prin farmec, toate acele mici mi
zerii zilnice, care îmi chinuiseră copilăria; uitasem până 
şi patul de la închisoare... patul acela tare, de lemn, 
acoperit cu o rogojină, pe care, în atâtea nopţi, mi-am



— 232 —

odihnit trupul sdrobit de osteneala zilei, cu mantaua 
făcută ghem, drept căpătâiu.

Aii I... de câte ori, înainte de a mă prinde somnul, 
zăcând aşa într’o toropeală pacinică şi dulce, între vis 
şi vieaţă, înaripata închipuire îşi lua sborul şi, înflă
cărând simţirea, mă purta prin locuri nevăzute, dar 
aşa de frumoase şi atât de mult visate.

De câte ori nu mă întrebasem cu prietenul ce dormea 
la cap cu mine : -—„Tu pe unde te afli acum?...“ —„Eu 
mă?... Al Eu sunt departe... pe malurile Mediteranei, 
spre Italia... pe coastele Calabriei...”

Ce bine le cunoşteam aceste locuri — din atlasul geo
grafic, bine ’nţeles.

Renăscând în aerul curat şi binefăcător al mării, 
într’o nouă vieaţă, trecutul îmi apărea aşa de departe, 
ca într’o ceaţă fumurie şi nedesluşită, din care se desprin
dea uneori parcă o altă fiinţă în locul meu, o altă fiinţă 
osândită, care trăise de demult, cândva, acele vremuri 
de copilărie tristă.

O soartă fericită mă aruncase pe bordul lui Mircea. 
Intr’un cerc binevoitor de ofiţeri vechi, de diferite grade, 
ne aflam şi câţiva noi veniţi, abia scăpaţi de pe băiîcile 
şcoalei, prieteni buni din timpurile copilăriei, petrecute 
în aceeaşi mahala, într’un oraş din fundul Moldovei.

După atâta vreme scursă, ne întâlneam iarăşi acum, în 
pragul unei noi şi grele meserii, meniţi a împărtăşi 
aceiaşi soartă în luptă, pentru a ne deschide un drum 
în lume.

Ziua când trebuia să părăsim ţara, sosise. In ordinul 
de plecare, scris de comandant, în jurnalul de bord, 
zicea lămurit: „La ora opt, totul va fi- gata de plecare. 
„Provizia trupei şi-a ofiţerilor, pentru zece zile de mare, 
„va fi adusă la bord. La nouă ore, bricul Mircea va 
„părăsi portul Sulina. Ieşind în larg, va lUa drumul 
„spre Chersonez”.

E seară, totul e gata. N’aşteptăm decât ora plecării.
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O geană roşie-a urie mâi sclipeşte pe cer, în fund, 
spre asfinţit; iar din spre miazănoapte, o pată cenuşie 
ca o manta sdrenţuită s’apropie, plutind prin înălţime: 
e un nour ce vine mânat de suflarea vântului de nord.

Până la vremea plecării, toţi ofiţerii trecem pe cheiu, 
în faţa vaporului, printre lumea adunată acolo, iar 
Mircea, bătrânul lţMircea, încă tot frumos şi mândru, 
gata de drum şi de luptă cu valurile,7ne aşteaptă ancorat

143. Bricul „Mîrceau, în luptă cu valurile.

lângă cheiul pe care lumea se strânge mereu, privind la 
jocul marinarilor de pe punte.

Fiind în repaos şi gata să-şi ia rămas bun dela ţâra 
pe care o părăseau, băieţii încinseseră o horă, de gemea 
puntea vaporului, subt tălpile lor goale — raţă rog, ca 
Românul când vrea să înşele grijile, să-şi stingă focul 
necazurilor.

Numai câţiva recruţi, ce nu mai fuseseră îmbarcaţi 
niciodată, stau mai de o parte şi cu coatele pe ba
lustradă, caută cu jale, când spre largul mării, când 
înapoi spre port. Privirile lor înduioşate parca-şi iau
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rămas bun dela ai lor, cari de pe unde sunt, în depărtări 
nevăzute. Citesc în ochii lor, fiorii groazei de necunoscut.

Un pilot de la Comisiunea europeană s’apropie de noi:
— „He!... domnule căpitan, nu cred să mai plecaţi 

în seara asta ! Uite... semne de. furtună’^.
Toţi ne ridicăm ochii spre cer; nori negri se strâng, 

învăluind tot cuprinsul, într’o pânză neagră şi umedă.
Un vânt rece şi sărat din spre largul mării se ’ntăreşte 

mereu şi mereu creşte sgomotuTvalurilor ce se izbesc de 
cheiu, spărgându-se într’un muget sălbatic, pierdut de
parte, în întunericul pustiu al mării.

Câteva umbre negre se desprind 
din depărtare şi cresc gonind spre 
port: sunt corăbii cu pânzele um
flate, ce intră la adăpost, întâmpi
nate de furtuna care se apropie 
văzând cu ochii.

Dar se dase ordin să părăsim 
portul şi trebuia să plecăm.

Ne luăm rămas bun de la prie
tenii strânşi în faţa vaporului şi intrăm pe bord, în 
uralele mulţimii de pe cheiu.

. „Echipaj la posturile de plecare 1” răsună vocea şe
fului de echipaj. Fiecare trece la postul săii.

Mircea, desfăcut din legăturile de la uscat, se mişcă 
încet, trăgându-şi pe nară, c’un zăngănit fioros, lanţul 
ancorei, ce se desprinde de pe fund.

Ancora sus, la postul ei.. Alunecăm încet, făcând 
rondoul în faţa cheiului, care răsună de sgomotul mul
ţimii şi al muzicii, pe când pălăriile şi batistele flutură 
încă, în bătaia vântului, în semn de adio !...

Mircea, tot mai însufleţit, despică apa, ieşind din 
gura Dunării; parcă trece pragul mării, care se deschide 
înaintea noastră imensă, neagră, pustie.

Pământul ţării rămâne în urmă.

144. Nară.
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In picioare, la postul meu din proră, îmi arunc încă 
odată privirea înapoi: ca o pată neagră, pământul se 
pierde în întunericul nopţii, pe când în auz îmi picură 
crâmpeie de arii, note frânte de mugetul fioros al vântului.

Şi din tot haosul întunecat, se desprinde numai ochiul 
roşu, obosit al farului, care veghează urmărind neclintit 
vasul în goana lui nebună de pasăre de noapte, ce 
într’o legănare sbuciumată, îşi moaie parcă vârful ari
pelor desfăcute în negrul apei şi al pustiului întins fără
margini. , ,

. .TEAN BAET (EUG. BOTEZ)
Din Jurnal de bord.

Vocabular. — Itinerarîu: arătarea amănunţită a drumului 
pe care-şi propune cineva să-l urmeze într,o călătorie. — Evo
luţie: manevră de trupe ori de vase. — Tir: tragere la ţintă. — 
Bord: cele două laturi ale unei corăbii sau ale unui vapor; 
corabia ori vaporul însuşi. — Bric: vas de războiu, cu două 
catarte înalte şi cu pânze. — Nară: canalul de fier dela botul 
unui vapor, prin care trece lanţul ancorei. (Fig. 144). — Mircea: 
este numele unui vas românesc, construit în anul 1882, pe care 
fac şcoală, ofiţerii noştri de marină. (Fig. 143). Chersonez: nume 
propriu, dat de vechii Greci peninsulelor Crimeia şi Galipoli; în 
textul nostru, acest nume se raportă la coastă sudică a Mării 
Negre, între porturile Sinope şi Trepizonda. — Comisiunea 
europeană: consiliu întocnlit din reprezentanţii Franţei, Angliei, 
Italiei şi ai României, care se îngrijesc de îmbunătăţirea na
vigaţiei pe Dunăre, între Brăila şi mare, prin adâncirea albiei 
braţului Sulina, ca să permită intrarea marilor vase. — Rondou: 
ocol. — Crâmpeiu: frântură. — Proră: partea de dinainte a 
unei corăbii ori a unui vapor.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Navi
gam prin aceleaşi locuri, învârtind u-n e între Con
stanţa şi gurile Dunării. —2. Ardeam de dorul altor 
locuri. — 3. Visele mi se împlineau. — 4. O 
vieaţă de copil chinuit, îngropat între zidurile şcoa- 
lelor militare. — 5. înaripata închipuire îşi l u a 
sb o r ul şi mă purta prin locuri nevăzute. — 6. 0
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soartă fericită mă aruncase pe bordul lui Mircea.—
7. Ne întâlneam în pragul unei noi §i grele meserii —
8. O geană roşie-aurie mai sclipeşte pe cer, spre as
finţit. — 9. Vine un nor, m ă n qt de suflarea, vântului 
de nord. —10. Băieţii încinseseră o- horă, de 
gemea puntea vaporului, subt tălpile lor goale.— 11. 
Voiau să înşele grijile, să-şi stingă focul neca
zurilor, — 12. C i / e s c în ochii lor fiorii groazei 
de necunoscut. — 13. Nori negri se strâng, înv ă- 
l u i n d tot cuprinsul întfo pânză neagră şi umedă.— 
14. Un vânt rece şi sărat creşte sgomotul valurilor ce 
se izbesc de cheiu, într’un muget sălbatic. —15. Co
răbiile sunt întâmpinate de furtuna care se apropie 
V ă z ân d cu ochii. — 16. Mircea despică apa, 
ieşind din Dunăre; parcă trece pragul mării, care 
se deschide înaintea noastră. —17. Pământul se 
pierde în întunericul nopţii. —18. In auz îmi pi
cură crâmpeie de arii, note frânte de mug e- 
t u l vântului.

COMPUNEREA XXIII

MARINA
de D. Ştiubei

PREGĂTIREA

Vocabula r..— Marină: meşteşugul plutirii pe apă, ştiinţa 
navigaţiunii, puterea navală a unei ţări, serviciul rqilitar pe 
un vas de războiu, un tablou care zugrăveşte o privelişte a 
mării. — Torpilă: o foarte temută arma de Itlptă a marinei 
moderne, formată dintr,un mare tub metalic, încărcat cu ex
plozibil, care, aruncat fiind împotriva unui vas duşman, îşi 
urmează singur drumul până la acesta şi explodând, îl face 
să sară în aer. A torpila: a distruge un vapor cu
ajutorul unei torpile. — Torpilor: mic vas de războiu, care 
aruncă torpilele. — Contratorpilor sau distrugător: un vas
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de războiu foarte rapid, destinat să atace şi să distrugă tor- 
piloarele inamice. — Gabie: platformă aşezată aproape de vârful 
catargului unui vapor şi înconjurată de o balustradă, de unde 
marinarul de serviciu observă şi semnalează tot ce zăreşte în 
largul mării, în timpul mersului. — Proiector: aparat care aruncă 
un mănunchiu de orbitoare lumină electrică, în toate direcţiunile, 
ca să descopere noaptea pe duşman sau să lumineze calea unui 
vapor, a unui automobil etc.

PLANUL

Litroducerea. — De ce poartă acest tablou numele 
de „marină”? Ce anume privelişte din vieaţa noastră 
maritimă ne înfăţişază el?

Tratarea. — Câte vase de războiu vedeţi? Care din ele 
ocupă centrul? Dar dreapta şi stânga tabloului? 
Ce fel de vase sunt câte şi trele ? Ce este distrugăto
rul sau contratorpilorul?

Câte catarte are distrugătorul „Regele Ferdi- 
nand”? Câte vergi transversale poartă catartul din 
faţă? Ce vedeţi subt chiar aceste vergele? Dar subt 
gabie? In sfârşit, subt platforma proiectorului, ob
servaţi puntea de comandă, rezervată comandan
tului şi ajutoarelor lui? Ce sunt ţevile lungi care-şi 
întind gâturile, mai jos de puntea de comandă?

Ce impresie generală vă face acest distrugător? 
Nu vă pare el o adevărată cetate de fier, care taie 
apele cu furie ? Ce anume vă arată că toate cele 
trei vase sunt în mers? E bine înfăţişată spuma 
valurilor despicate de botul vapoarelor? Dar co
loritul vânăt-albăstrui al mării?

încheierea — Ce simţiţi în faţa marinei pictorului 
.Ştiubei ? Vă inspiră aceste vase, pe care flutură tricolorul 
românesc, încredere în puterea de apărare a ţării noastre, 
împotriva atacurilor duşmane pe mare?
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ŞOIMUL
Căpitanul îşrcumpărase şoimul dela un Turc din Ben- 

der-Eraclia, un orăşel de pe coasta Anatoliei. Mergea cu el 
adesea la vânat. Până sălta prepeliţa, îl ţinea legat cu o 
sfoară de picior; când vedea vânatul, îi da drumul.

145. Şoimul.

Şoimul pleca în sbor, despicând aerul ca o săgeată, îşi 
înfigea ghiarele în păsărică de pradă, care se sbătea 
desperată şi cădeau rostogolindu-se împreună, în iarbă.

Atunci i se scotea dintre ghiare prada, care de multe 
ori se găsea încă vie, cu penele sbârlite, cu ochii mari şi 
ciocul deschis.

Pe bord îl ţinea într’o colivie.



— 239

Ce trist era nefericitul prizonier, când părăseam vreun 
port.

Când ne pierdeam în largul mării, când nu se mai 
auzeau ciiipirile păsărilor de uscat, când pământul cu 
vieaţa lui plină şi bogată rămânea departe în urmă, ca un 
punct negru, atunci începea grozavul chin al bietului 
prizonier în colivie.

Ne depărtam în ziua aceea, de frumoasele coaste ale 
Asiei-Mici.

De patru zile eram în largul mării; bolta cerului, de 
un albastru şters, era pătată de nori albi, ca nişte grămezi 
de fulgi, ce-şi muiau marginile în apa albăstrie a mării, 
clătinată de valuri greoaie şi leneşe.

Şoimul trist, abătut, părea că doarme.
Zăcea cu ochii închişi, cu o ghiară rezemată în gratiile 

coliviei, ţinea capul ascuns în penele lui sure şi sburlite 
de stropii valurilor.

Era miezul zilei. Căldura chinuitoare, vederea aceleiaşi 
şi iar aceleiaşi nemărginiri pustii de ape, sfârşeşte prin 
a-ţi naşte o plictiseală.fără seamăn : acel saţiu obositor 
pe care-1 produce drumul mai multor zile de mare.

Toţi dormeau, afară de oamenii din bordul de serviciu.
Un soldat se apropiase de colivie:
Era un băiat mic, oacheş, cu bonetul aşezat pe ceafă, 

cu gâtul gol, cu obrajii arşi de soare şi de vânt.
Rezemat de manivela unui tun, privea înduioşat la 

şoimul care se scutura de praful de cărbuni ce ieşea în 
vârtejul fumului, pe gura coşului.

Un alt soldat mai sdravăn, bine legat, cu mustaţa 
răsărită, se apropiase; erau amândoi din acelaşi sat.

— .... Tânjeşte săracul, dar ce te gândeşti, bre; îi 
dor de locul lui. Ce-ar mai sbura el, mamă, să se vadă 
iar slobod...

Tăcură amândoi; aceleaşi gânduri îi munceau.
întorşi cu faţa la sfinţit, priveau cu jale, cătând parcă 

ceva scump, într’acolo, peste pustiul nemărginit de apă.
— Măi Niţă, mâni îi Sânta-Măria, hramul bisericii
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din sat dela noi. Aşa-i bre? Şi noi pe ce parte a lumii 
suntem? Hei 1 Aşa ţe poartă armata, măi, şi mai cu 
seamă când cazi în flotilă...

Tăcură iarăşi. Rămaşi pe gânduri, îşi urmau fiecare 
în tăcere, firul amintirilor.

Cel mai înalt se depărtă încet, răsucind între degete, 
o foiţă de ţigară.

Cellalt rămase pe punte, lângă colivie, singur, cu ochii 
pironiţi pe luciul valurilor, ce în goana lor nebună se pier
deau departe, în largul pustiu al mării.

La ce visa el oare ?
Departe, departe de tot, în spre apus, pe fundul albă

striu al cerului, o pată lucitoare flutura în bătaia soarelui. 
Şi pata aceea creştea tot mai mare, tot mai aproape, 
urmată de umbra ei, ce alerga tremurând pe faţa mării.

Era un stol de rândunele; o caravană sburătoare în 
drumul lung spre ţările vecinie scăldate de soare, cu cerul 
pururea albastru şi fără nori.

Pierdut într’o visare tainică şi dulce, soldatul urmărea 
cu privirea stolul acela de rândunele, care venea din spre 
apus; parcă aştepta să-i aducă o veste din ţara lui.

Şi ce departe era ţara lui I Ce dor îl prinsese de ţară, 
de vatra satului, de care se deslipise de trei ani de zile !

— Dar ce ai rămas aşa cu ochii la cer, măi Niţă? îl 
întrebă un soldat, ce abia ieşise pe punte.

— Vine toamna, mă camarade, de s’au pornit aşa 
rândunelele la drum, răspunse el, ca trezit din somn.

Şoimul în colivie se deşteptase; însufleţit, îşi scutura 
capul semeţ şi aţintea ochii mari,* străbătând cu privirea 
lui ageră înălţimile.

Cu o lăcomie nespusă, el pândea stolul acela de rându
nele, care plutea legănat.

Cu ghiarele încleştate sălbatic în gratiile coliviei, cu 
pliscul deschis gata să sfâşie, şoimul se sbătea turbat 
într’o parte şi în alta, căutând scăpare.

II deşteptase dorul de vieaţă, îl chinuia. avântul spre 
înălţimea norilor.
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Câţiva soldaţi, strânşi în jurul coliviei, priveau cu milă 
la el, cum se sbătea între gratii. Oare nu erau şi dânşii 
părtaşi ai aceleiaşi soarte ? Şi cu dorul în inimă, se uitau 
când la şoim, când la pata aceea neagră, care plutea pe 
cer, fluturând tot mai mică, mai departe, tot mai departe, 
până se pierdu, înnecată în lumină, pe fundul albastru 
străveziu al cerului de miazăzi.

Şoimul nu se mai potolea : cu ciocul plin de sânge, cu 
o ghiară desprinsă, se sbătea într’o .frământare nebună.

Nu trecuse mâi mult de o oră, când un soldat veni 
să-mi spue că şoimul murise.

II trimesei să raporteze căpitanului.
In jurul coliviei, soldaţii se adunaseră grămadă. Unii 

râdeau, făcând glume; altora le era milă de pasărea care 
zăcea cu ciocul sângerat, fără suflare, cu ochii mari ţintă 
la orizont.

S’a omorît singurel, de inimă rea„ Dar ce te gândeşti, 
săracul, când a văzut că nu-i chip de scăpare... zicea 
soldatul acela mic şi oacheş cu gâtul şi obrajii arşi de soare.

Şi printre buze îi scăpă un oftat, pe care-1 culese vântul 
ce trecea nebun, fluierând prin macaralele din colţul 
pânzelor umflate, care mânau vasul într’o legănare
leneşă, greoaie... , .

JEAN BABT (EUG. BOTEZ)
Din Jurnal de bord.

Vocabular.— Aiiatolia: vechiul nume al Asiei mici. — 
Bord de serviciu: partea corăbiei sau a vapo
rului pe care marinarii îşi îndeplinesc servii 
ciul destinat fiecăruia, în timpul mersului. —
Manivelă: mâner cu care se învârteşte un 
aparat. — Flotilă:. flotă de vase mici (şi puţin 
numeroase ; serviciul 'militar în marină. — Ca
ravană: ceată de călători sau neguţători, cari 
călătoresc împreună, spre a se apăra mai uşor, 
împotriva tâlharilor. — Semeţ: mândru, tru
faş. — Avânt: pornirea sufletească de a se 
înălţa; însufleţire. — Macara: aparat cu scri- 
pete pentru ridicarea şi coborârea marilor gre
utăţi. (Fig. 146). 146. Macara.

Oh. Nedioglu.—Manual de limbajornână cl. 1-*.—ed. V-a.—5. 1^
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Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Când 
ne pierdeam în largul mării, începea grozavul 
chin al bietului prizonier în colivie. '■— 2. Bolta ce
rului era p ătată de nori albi, ca nişte grămezi de fulgi. 
3. Valuri greoaie şi leneşe. — 4. Vederea aceleeaşi şi 
iar a aceleeaşi nemărginiri pustii de ape. — 
5. Rămase cu ochii pironiţi pe luciul valurilor, în 
largul pustiu al mării. — 6. O caravană s b u r ă- 
io are spre ţările veşnic scăldate de soare. — 7. 
S’au pornit rândunelele la dr u m. — 8. Cu privirea 
lui ageră, şoimul străbătea înălţimile. — 9. II chi
nuia (pe şoim) avântul spre înălţimea norilor. — 10. 
Se uitau la pata aceea neagră, care plutea pe cer, până 
se pierdu î n n e c at ă în lumină. — 11. S’a omorît de 
inimă rea. —12. Soldatul scăpă un oftat, pe care-l 
culese vântul.

COMPUNEREA XXIV

UN CUIB DE ŞOIMI 

PLANUL

Introducerea. — Ce reprezintă ilustraţia alăturată?

Tratarea. — 1. Tabloul. — Unde este aşezat acest 
cuib? Cum ni se înfăţişează înălţimile muntelui? 
Tot din stânci golaşe este întocmit şi povârnişul, 
care se coboară, în dreapta ? Ce vedeţy ntinzându-se 
aici, de-a-lungul poalelor muntelui, până departe 
în zare? Ce-a putut oare determina pe şoim să-şi 
facă cuibul pe aceste înălţimi prăpăstioase şi lip
site de orice vegetaţie?

2. S c e n a. — Pe cine adăposteşte stânca nea
gră din stânga, subt care este aşezat cuibul ? încotro 
se ’ndreaptă privirile celor trei pui de şoimi? Cine
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poate fi pasărea cu penele împestriţate, care se lasă 
în sbor, la cuibul puilor ? Ce poartă în ghiarele ei, 
mama şoimuleţilor ? Cum aşteaptă aceştia, prada 
care li se aduce? Ce simţire duioasă descoperiţi 
până şi în sufletul acestei răpitoare, faţă de puii ei?

încheierea. — Care sunt însuşirile cele mai de seamă 
ale şoimului? Ştiţi cum şi-a exprimat poporul nostru 
admiraţia pentru puterea, agerimea, îndrăzneala şi cu
rajul şoimului? Se vede această admiraţie în proverbul 
românesc : „De cât un an cioară, mai bine o zi şoim” ?

O DRAMĂ IN VĂZDUH

In adâncul înalt al văzduhului, cu albastrul glacial 
şi calm, se desfăşura o rapidă dramă a singurătăţilor. 
Mută şi îndeobşte fără spectatori.

Un şoim ager şi de nebunească neînfricare, se încu
metase să atace unul din acei vulturi uriaşi, cart au 
inspirat întotdeauna muritorilor de rând, un fel de 
religioasă admiraţie, pentru sborul de superbi monarhi 
ai altitudinilor. Lupta se anunţa desnădăjduită şi ine
gală. Cu svâcniri repezi de acrobat aerian, şoimul se înălţa 
căutând loc vulnerabil de ochire. Cobora glonţ. Lovea 
repetat cu pliscul în creştet. Se clătina o clipă, ameţit 
de învăluirea puternică a aripilor adverse, când vul
turul vâslea spre el, înfăşurându-1. Luneca din prinsoare, 
rotea o piruetă şi revenea sprinten, ca un reţiar, întă
râtând mânia greoaie şi surprinsă a gladiatorului.

De jos, înţelegeam primejdia, tactica şi de unde numai 
putea veni salvarea.

Atâta vreme cât şoimul se va păstra deasupra, stă
pânea el iniţiativa luptei. Când ostenit, va fi silit să 
descindă, îi vedeam pierzania. Vulturul căzând asupră-i 
cu resortul neîndurat al ghiarelor şi cu toată greutatea,
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potopindu-l stârv la pământ. Intru acest sfârşit, vul
turul îl atrăgea încet, tot mai sus, spre domnia atot
puterniciei lui, înălţându-se unde aripile scurte şi res
piraţia nervoasă a şoimului n’aveau cum să reziste în
delung; şoimul înteţea loviturile de plisc şi încerca să-i 
taie ascensiunea lentă dar sigură, care însemna pentru 
el, inevitabil, pieirea.

Câte odată, în încleştare, făceau un singur ghem sbu- 
rător şi spasmodic.

Credeam că răpitoarea gigantă l-a capturat şi-l su
grumă în căngile curbe, sfâşiindu-i pieptul şi deşertân- 
du-i vinele. Pe urmă, se despărţeau. Insă nu era sfâr
şitul. Din smocul de pene şi fulgi, plutind în legănare 
leneşă, şoimul săgeta scurt, se răsucea într’un drăcesc 
looping-the-loop, lovea din flanc şi se eschiva în zigzaguri, 
iar vulturul, cu o scuturare abia mai nerăbdătoare de 
aripi, continua să urce afundul străveziu de cleştar, 
cu încetineala metodică şi calmă a victoriei dinainte 
ştiute.

Atunci, cu ochii obosiţi de lumină şi cu vinele gâtului 
amorţite, mi-am întors o clipă privirea, îndărăt, spre 
pământ....

Când am răsucit-o iarăşi spre cer, vulturul cobora 
repede în diagonală, cu fâlfâiri ciunge de aripi, spre me
terezele munţilor vineţi. Şoimul îl fugăi’ea de aproape, 
strângându-1 în spirale scurte, lovindu-1 înverşunat cu 
pliscul, smulgându-i fulgii şi istovindu-şi adversarul în 
sacadate şi tot mai grăbite asalturi. Retragerea deveni 
capitalure desăvârşită. Ghiceam panica victimei, după 
sborul dezordonat, mai încercând cu o ultimă avântare 
să se înalţe şi brusc, prăvălindu-se cu aripile strânse. 
Au dispărut amândoi. Ii înghiţiră văgăunile negre. 
Duelul mai continua poate, undeva, nevăzut şi crunt, 
într’o arenă neştiută de granit, pană la agonia în spas
muri a pajurei rostogolite din superbia despotică a văz-
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duhurilor şi aruncată hoit pentru viermi, de acel te
merar condotier, către care mersese instinetiv toată sim
patia mea.
r CEZAB PETRESCU

Din Adevărata moarte a lui Guynemer.

Vocabular. — Glacial: rece ca ghiaţa, îngheţat. — 
Dramă: o întâmplare nenorocită, tragică. — Neînfricare:lipsă 
de frică, îndrăzneală, cutezanţă. — A se încumeta: a cuteza, 
a îndrăzni. — Superb: mândru. — Monarh: singurul stăpânitor 
al unei ţări; suveranul unei monarhii, care poate fi rege 
sau împărat. — Acrobat: cel ce joacă pe funii, de obiceiu într,un 
circ. — Advers: contrar, protivnic. — Piruetă: sfârlează. — 
Reţiar: luptător în circurile romane, fără cască nici zale, având 
numai un trident, un junghier (pumnal) 
şi o reţea, pe care căuta s7o arunce 
asupra adversarului său, gladiatorul, înar
mat din creştet până în tălpi. (Fig. 147).
Tactică: arta conducerii trupelor în 
luptă. — Iniţiativă: fapta celui care începe 
ceva, care are întâietatea. — A des
cinde: a se coborî. — Resort: mecanis
mul care face ca un fir, de obiceiu de me
tal, să revină în poziţia lui primitivă, 
când încetează forţa, care se exercită asu
pra lufl. — A potopi: a nimici. — Stârv: 
cadavru, leş, hoit. — A înteţi: a da 
mereu, a nu slăbi de loc. — Ascensiune: 
urcuş. — Inevitabil: de neînlăţurat. —
Spasmodic sau spasniotic: în spasmuri, 
în contracţiunea involuntară a muşchilor. — Gigant: 
uriaş. — A captura: a prinde, a pune mâna pe un duşman. — 
Looping the loop: (se pronunţă lupingzelup) expresiune en-' 
glezească, ce exprimă o îndrăzneaţă acrobaţie .aeriană. Avionul 
se ridică deodată în sus, se lasă pe spate, în timp ce aviatorul 
sboară cU capul în jos, până când vine în poziţiunea normală. — 
Flanc: coastă, lăture. — A se eschiva: a se strecura, a scăpa 
pe nesimţite. — Cleştar: cristal. — Diagonală: linie oblică. — 
Sacadat: cu smucituri brusce şi neregulate. — Capitulare: 
predare. — Panică: spaimă, groază. — Pajură: specia cea 
mai mare de vultur, zis şi acvila imperială. — Superbie: mân
drie. — Despotic: tiranic. — Temerar: din cale afară de în
drăzneţ, nesocotit de cutezător. — Condotier: căpitan de soldaţi 
mercenari, .în vremile de odinioară.

147, Reţiar.
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Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. In a- 
dâncul înalt al văzduhului, cu albastrul glacial, 
se desfăşurăo dramă. — 2. Un şoim ager şi de n e- 
bunească neînfricare, se încumentase să atace pe 
unul din acei superbi monarhi ai altitudini
lor. — 3. Cobora glonţ. — 4. Vulturul vâslea spre 
el, învăluindu-l. — 5. Şoimul stăpânea iniţia
tiva luptei. —6. Vedeam vulturul potopindii-l stârv 
la pământ. — 7. Şoimul încerca să-i taie ascensiu
nea. — 8. In încleştare, vulturul .şi şoimul făceau un 
singur ghem s p a s m o t i c. — 9. Credeam că răpi- 
toarea gigantă îl sugrumă, sfâşiindu-i pieptul şideşer- 
tându-i vinele. —10. Vulturul continua să urce 
adâncul străveziu de cleştar.—^11. Cobora cu 
fâlfâiri ciunge de aripi, spre meterezele 
munţilor vineţi. —12. Ii înghiţiră văgăunile ne
gre. —13. Duelul mai continua poate, într’o arenă 
neştiută de granit. —14. Pajura fusese rostogolită din 
superbia despotică a văzduhurilor, de 
acel temerar condotier, către care mersese in
stinctiv toată simpatia mea.

COMPUNEREA XXV 

ŞOIMUL VÂNĂTOR 

PREGĂTIREA

Notiţe explicative.—Şoimul este o pasăre răpi
toare, de o mare putere şi de o neîntrecută îndrăzneală. 
Vârtos la trup şi sprinten în mişcări, cu ciocul scurt dar pu
ternic şi încovoiat ca o cange, cu picioarele vânjoase şi 
împenate, cu ghiarele tari şi ascuţite, el este cel mai 
neîmpăcat duşman al păsărilor, asupra cărora se năpu
steşte ca o săgeată şi pe care le prinde foarte adesea din 
sbor. Această mândră sburătoare este cu atât mai te
mută, cu cât aripele-i voinice, foarte ascuţite şi destul
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de lungi, îi dau nu numai putinţa de a străbate, spaţii 
imense, cu o repeziciune extraordinară, dar o fac în 
stare să se înalţe sus de tot, de unde, fără să fie obser
vată, îşi ocheşte cu privirea ageră şi pătrunzătoare 
prada, pentru ca apoi să cadă năprasnic asupră-i. Dân- 
du-şi seama de însuşirile vânătoreşti ale şoimului, oa
menii l-au domesticit încă din timpurile vechi şi dre- 
sându-l, au făcut din el un preţios tovarăş de vânătoare.

In trecut, şoimii munţilor noştri erau aşa de căutaţi, 
încât Turcii nu uitau niciodată să-i ceară în tributul, pe 
care ţările româneşti îl plăteau odinioară înaltei Porţi.

Vocabular. — A dresa: a deprinde un animal să facă 
anumite mişcări. — înalta Poartă: numele vechiu ăl curţii sul
tanului turcesc, numită aşa, după poarta cea mare dela intrarea 
in palat.

APLICAREA

Să se facă compunerea „Şoimul vânător* 
straţia alăturată.

după ilu-

IMPRESII DIN VĂZDUH

Impresia cea mai puternică am simţit-o când am 
sburat pentru prima oară Ia Binţinţi, în Ardeal. Bleriot 
nu trecuse încă canalul Mânecei. Primul meu aparat 
era de lemn şi n’avea motor. Am legat trei cai de el, 
trei flăcăi au prins a pocni din bice şi aparatul s’a ri
dicat la vreo 15 metri înălţime, după ce a alergat câţiva 
kilometri pe pământ. De-atunci, de câte ori mă suiu în 
aparat, sbârnâiala motorului mi-aduce aminte de aero
planul fără motor şi dinaintea ochilor, fascinaţi de ne
mărginirea văzduhului, îmi răsar cei trei flăcăi, chiuind 
şi pocnind cu foc din bice.

Bucuria cea mai mare însă, am simţit-o când am 
sburat pentru prima oară la Cotroceni. Nu m’am ridicat 
atunci mai sus de patru metri. Cu toate acestea, nici
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Alpii nu mi-i înc.hipuiam mai înalţi ca înălţimea la care 
mă ridicasem eu, fiindcă patru metri, erau atunci pentru 
mine, un record formidabil, un record care-mi consacra 
maşina. Sburasem şi asta era principalul. Mă menţi
nusem singur în aer, făcusem evoluţiuni neşovăielnice. 
Publicul care era de faţă m’a aplaudat cu entuziasm. 
Iar eu, după ce m’am coborît, eram ca şi beat de bu
curia fără margini a izbândei. începusem să mă dau 
peste cap, pe câmp, de fericire. Cei din jurul meu ziceau 
c’am înnebunit. Şi eram în adevăr nebun de entuziasm 
şi mulţumire.

De altfel, este de mirat cum omul nu înnebuneşte 
când sboară. Mă ridic. Şi un gol parcă se face deodată 
în toată fiinţa, ca şi cum m’aş ridica foarte re
pede cu un ascensor. Casele, driunurile, plantaţiile 
prind să alerge nebuneşte în urma mea, să se depărteze 
din ce în ce, să se micşoreze, să devie tot mai puţin 
clare. Până la o sută de metri, am impresia că sbor cu 
un tren fulger, pe un drum fără şine, peste lucruri şi 
oameni. E înălţimea favorită la care-mi place să sbor. 
La o sută de metri, nemărginirea văzduhului nu mă 
nelinişteşte, alergarea nebună a lucrurilor de subt mine 
îmi dă continuu sensafia ameţitoare a vitezei cu care 
sbor... De la Cotroceni, când sunt la o sută de metri 
înălţime, se vede departe în zare... Văd Argeşul cum 
scânteiază ca o panglică de fildeş... Văd drumurile, 
clădirile oraşelor, pădurile cum se rânduesc, subt înrâu
rirea vitezei cu care alerg, în linii paralele... Toate con
tururile se văd paralele de sus.

Când trec de cinci sute de metri, începe să-mi fie urît. 
Pământul nu se mai vede decât ca o imensă movilă de 
cenuşă sură, cu pete albe; munţii şi văile se nivelează... 
Confraţii sburători (ciorile şi ceilalţi... aviatori de această 
categorie) au dispărut cu desăvârşire... Mă simt singur 
şi începe să-mi fie frică... Nu mi-e frică de căderi sau 
accidente. Mă cuprinde teama de misterul nemărginirii.
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Niciodată omul nu poate să aibă mai precisă impresia 
neantului, decât când sboară mai sus de cinci sute de 
metri. Jos haos, sus haos. Iar sbârnâitul de bondar uriaş 
al motorului, parcă dă un formidabil glas acestui haos.

Am trecut de 800 de metri. Alerg cu o viteză foarte 
mare. Şi totuşi parcă stau pe loc. In raport cu'imensi
tatea văzduhului, viteza motorului meu dispare. Aş vrea 
să alerg mai repede. încetineala asta mă enervează. 
Toate sforţările sunt zadarnice însă. M’am ridicat din
colo de limita putinţelor omeneşti. Am intrat în sfera 
de unde omul nu mai însemnează nimic, faţă de infinitul 
a-tot-puternic.

Să mă cobor deci. Coborîrea e mult mai plăcută de 
cât suirea. Până la 50 de metri deasupra pământului, 
mă cobor fără nici o teamă, cu mâinile strânse pe cârmă, 
cu ochii aţintiţi asupra motorului. Dela 50 de metri, 
începe să mă cuprindă frica de a nu aterisa destul de 
uşor. In aviaţie, spre deosebire de vieaţa de toate zi
lele, e mai greu de coborît decât de urcat.

Şi mai ales e greu de aterisat în timp de furtună. 
De altfel, când aerul e agitat, aviatorii evită să sboare. 
Eu totuşi amsburat la Braşov, pe un timp foarte puţin 
favorabil. Bătea un vânt puternic. Aerul era neliniştit 
ca valurile unei mări înfuriate. Aparatul era când ridicat 
la înălţimi de sute de metri, când coborît până aproape 
de pământ. Parcă eram o minge vie, cu care o mână 
uriaşă se juca, cu o plăcere sălbatică, între cer şi pă
mânt.

Dela furtul lui Prometeu, omul n’a îndrăznit încă o 
aventură atât de primejdioasă. Şi pe cât se pare, ca şi 
Prometeu, omul modern va ispăşi prin eterne picurări 
de sânge, această nouă taină furată dumnezeirii.

AUREL VLAICU 
Din Cele trei Crişuri
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Vocabular. — Louis Bl^riot: inginer şi aviator francez, 
care a făcut prima călătorie cu avionul, un monopl.an con
struit de el însuşi şi care a trecut pentru întâia oară, Ca;- 
nalul Mânecii. — Fascinat: fermecat, vrăjit, uluit. — Re
cord: cea mai mare distanţă ori înălţime atinsă. — Formidabil: 
straşnic. — A consacra: a consfinţi, a impune respect pentru 
ceva. — Entuziasm: bucurie mare, admiraţie înflăcărată. — 
Sensaţie: impresiune. — Neant: nefiinţă, nimicnicie. — Haos: 
amestecătură, neorânduială, confuzie. — Infinit: nemărginit. — 
A aterisa: a coborî pe pământ, cu avionul. — Aventură: între
prindere îndrăzneaţă.

AEROPLANUL

Spre apusul de jăratic 
Cu livezi scăldate ’n aur,
Trece-un nour singuratic,
Alb şi mare cât un taur.

Iar în urma lui s’abate,
Gata-gata şă-1 ajungă,
Un ţânţar cu coada lungă 
Şi cu aripi nemişcate.

Creşte ’n asfinţit pojarul.
Dealurile stau s’adoarmă.
Norul tace, dar ţânţarul 
Umple liniştea de larmă....

Gt topârceanu
Din strofe alese.

Vocabular. — Pojar; foc, incendiu.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Spre 
apusul de i ăr at ic, cu livezi scăldate ’n aur. —
2. Un ţânţar cu coada lungă §i cu aripi nemişcate. —
3. Dealurile stau s’adoarmă.
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COMPUNEREA XXVI

O ESCADRILA AERIANA

PREGĂTIREA

N otiţe explicative. —Din cele mai vechi timpuri, 
omenirea a fost muncită de visul de a putea sbura. Ve
chii Greci au atribuit înfăptuirea acestui vis lui Dedal, 
miticul arhitect grec, 
care, întemniţat fiind 
în vestita clădire a La
birintului, înălţată de el, 
şi-a făurit aripi de pene 
lipite cu ceară şi a 
sburat din insula Creta 
până în Sicilia. Ispitită 
de acelaşi gând, închi
puirea poporului nostru 
a creat povestea Meşte
rului Manole, ziditorul 
mănăstirii Argeşului, ca- 
re-şi face aripi de şin
drilă, ca să scape prin 
sbor, de osânda de a 
pieri de foame, pe aco
perişul bisericii.

După multe încercări,
, umanitatea a ajuns în 
sfârşit, în anul 1906, să 
imite sborul pasărilor.
Printre cei dintâi avia
tori, cari au izbutit să 
sboare, a fost şi Aurel Vlaicu al nostru, iniţiatorul aviaţiei 
române. Născut în sătuleţul Binţinţi din Ardeal (1880), 
primul aviator român s’a prăbuşit cu aparatul său, în 
preajma Câmpinei, în ziua de 3 August 1913, tocmai 
când pornise să treacă ’n sbor Carpaţii.

In timpul marelui războiu, aeroplanele s’au perfec
ţionat într’atâta, încât âu ajuns să se înalţe până la 2000 
de metri, să străbată văzduhul cu o iuţeală de până la 
200 de kilometri pe oră şi să poarte cu ele o greutate 
până Ip 2000 4e Jcilograme. Odată cu pacea, s’au creat

148. Rămăşiţele aeroplanului 
lui Vlaicu.

(Se păstrează în Muzeul Militar din Bucureşti)
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marile linii aeriene, pentru transportul de pasageri şi 
mărfuri. încep acum să se organizeze călătorii între un- 
continent şi altul. Tânărul aviator american Lindbefg 
trece pentru prima dată, în 1927, peste oceanul Atlantic, 
făcând drumul dela New-York la Paris, în 36 de ore. 
Aviaţia românească s’a ilustrat şi ea în. aceste întinse 
călătorii intercontinentale. In anul 1932, aviatorul Ionel 
Ghica a străbătut văzduhul, dela Bucureşti până în 
Extremul Orient, Ia Saigon, capitala Indochinei şi în- 
napoi, parcurgând în avion, fără nici un însoţitor, o 
distanţă de 21.000 de km.; iar în 1935, o excadrilă 
militară românească, compusă din trei avioane cu şase 
sburători, a făcut drumul dela Bucureşti la Capetown, 
din extremitatea nordică a Africei, străbătând o dis
tanţă totală de 22.600 de km.

Aceste uriaşe călătorii prin văzduh arată cât de mult 
a progresat astăzi aviaţia, care a ajuns să atingă o vi
teză de peste 500 de km. pe oră şi să se ridice la o înăl
ţime de peste 15.000 de metri.

Imobilizaţi odinioară la pământ de cel mai mic vânt, 
avioanele înfruntă astăzi norii şi furtunile, putând sbuîa 
noaptea, cu aceeaşi uşurinţă şi siguranţă ca şi ziua.

Ilustraţia alăturată înfăţişază o escadrilă de bom
bardament, străbătând fără teamă văzduhul şi sfidând 
norii ameninţători.

Vocabular. — Escadrilă: Un grup de mici vase de 
războiu ori de aeroplane. — Escadrilă de bombardament: un 
grup de avioane de luptă, înzestrate cu bombe, mitraliere şi 
chiar cu .tunuri uşoare. — A sfida: a înfrunta, a-şi bate joc de 
o primejdie.

PLANUL

Introducerea. — Ce reprezintă ilustraţia pe care o vom 
descrie? Ce este o escadrilă?

Tratarea.— Din câte aeroplane este compusă escadrila 
pe care o vedeţi? Ştiţi de ce se numeşte ea o 
escadrilă de bombardament?

Cum este văzduhul prin care plutesc cele cinci 
avioane? Ce-aduc aceşti nari ameninţători? Ce
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aşteptăm să se deslănţue din clipă în clipă? Ce 
însuşire admirăm noi la aviatorii cari îndrăznesc 
să înfrunte astfel, primejdiile furtunii? Se înte
meiază oare întru câtva, acest curaj al lor şi pe 
siguranţa aparatelor pe care le conduc?

f

încheierea. — Am contribuit şi noi Români la înce
puturile şi desvoltarea aviaţiei? Care este începătorul 
aviaţiei noastre? Cunoaşteţi vreun aviator român care 
să fi făcut o călătorie uriaşă cu avionul?

MITRALIERELE CĂPITANULUI IGNAT

O puternică coloană duşmană iese din pădurea Răzoare 
şi se îndreaptă către cofa 100. Rezerva batalionului 1/51, 
cu o companie de mitraliere, îi iese în cale. Zadarnică 
împotrivire. Copleşit de numărul mare al atacurilor, 
contraatacul român e sdrobit. Toţi ofiţerii cad, în frunte 
cu comandantul. Dar compania de mitraliere a bata
lionului e aici. Căpitanul Ignat Grigore îşi aşezase mitra
lierele într’o tranşee, adunase în jurul său sfărâmăturile 
batalionului şi organizase rezistenţa. Căpitanul Ignat 
primise ordinul să ţie pe loc înaintarea duşmanului „cu 
orice preţ”. El a înţeles care e singurul preţ, cu care se 
poate plăti oprirea inamicului şi nu i s’a părut prea mare.

Mitralierele încep să ţăcăne, iar duşmanul e pironit 
în faţa tranşeei. Artileria germană reperează tranşeea 
^i aruncă ploaie de şrapnele, peste compania de mitra
liere. Ea stă neclintită şi ţăcăniturile precipitate parcă 
înnumără vieţile pe care le răpune şi tot nu pridideşte. 
De două ori duşmanul ameninţă cu împresurarea; de 
două ori compania îşi schimbă aşezarea şi secerişul nu 
conteneşte. Rândurile apărătorilor scad, văzând cii ochii; 
cadavrele duşmanilor şi ale camarazilor îngreuiază mânu
irea maşinilor. Din când în când, încă o mitralieră anau--



— 254 -

ţeşte, încă un servant cade fulgerat. Acum n’a mai rămas 
nici un soldat, care să poată înlocui pe cei căzuţi. Căpi
tanul Ignat dă ordin scurt:

— Ofiţerii şi gradaţii la piese!
Şi el însuşi se aşează la piesa nr. 1. Subt mâna dibace 

a maestrului, glasul mitralierei izbucneşte mai mânios 
decât oricând.

Şi momentul fatal soseşte. Puhoiul duşman a trecut

149. Un adăpost de mitralieră (1917).'

peste mormanul de cadavre semănate în faţa companiei 
eroice şi s’a năpustit furios în linia ei de fier şi foc. Cei 
din urmă servanţi rămaşi în vieaţă, sunt ţintuiţi cu 
baionetele pe mitralierele lor. La postul său, căpitanul 
Ignat, străpuns de zeci de baionete, cade îmbrăţişând 
ţeava înroşită a mitralierei, pe care o servise până în 
cea din urmă clipă.

A doua zi, sanitarii au găsit pe câmpul de luptă o
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tranşee acoperită cu două rânduri de cadavre de duşmani. 
Dedesubt, printre mormane de benzi şi tuburi arse, opt 
mitraliere, îngropate subt dărâmăturile tranşeei. Era 
compania de mitraliere a batalionului întâiu. Căpitanul 
Ignat, sublocotenetul Grigoriu şi toţi servanţii pieselor 
erau la postul de datorie, cu mâinile încleştate pe tră- 
gacîu şi cu capetele plecate peste ţeava piesei lor. Pe faţa 
de ceară a şefului, moartea fixase pentru veşnicie zâm
betul de satisfacţie al omului, care izbutise să-şi împli
nească consemnul.

Jertfa nu fusese de prisos. Un ceas de întârziere a în- 
naintării duşmanului însemnase câţiva kilometri de 
apropiere a rezervelor diviziei, care soseau în pas alergător, 
la locul primejdiei.

C. KIEIŢESCU
Din Istoria războiului pentru întregirea României.

Vocabular. — Cotă: numerele înscrise pe o hartă, ca 
să arate înălţimea diferitelor poziţii; — Rezervă: acea parte a 
armatei unei ţări, care este chemată numai în caz de războiu sau 
pentru exerciţii. — Mitralieră: ţeavă cu un mecanism care poate 
asvârli un mare număr de gloanţe, într,un timp foarte scurt. — 
Tranşee: şanţ menit să pună la adăpost pe soldaţii cari luptă, 
ca să cucerească un loc întărit. — A pironi: a înţepeni cu pi
roane, a ţintui, a opri pe loc. — A repera: a potrivi tirul ar
tileriei, pentru ca obuzele să cadă în punctul dorit. — Şrap- 
nele: obuze ori ghiulele încărcate cu gloanţe. — Precipitat: 
grăbit. — Servant: soldatul care mânueşte un tun sau o mi
tralieră. — Piesă: bucată; în textul nostru cuvântul are în
ţelesul de mitralieră. — Fatal: hotărît de soartă, de ne;- 
înlăturat. — Puhoiu: apă care vine în valuri furioase, ni
micind totul în cale; mulţime de oameni cari se aruncă asupra 
unui loc. — A se năpusti: a se repezi, a năvăli. — Consemn: 
îndatoririle pe care trebue să le respecte o sentinelă sau un şef 
de post.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Glasul 
mitralierei izbucneşte mai mânios. — 2. P u-



— 256 —

hoiulduşmanâ trecut peste mormanul de cadavre. 
3. Cei din urmă servanţi sunt ţintuiţi cu baionetele 
peste mitralierele lor. — 4. Pe faţa de ceară a şefului, 
moartea fixase zâmbetul de satisfacţie al omului, 
care izbutise să-şi împlinească consemnul.

GRĂNICERUL MUŞAT

Rănit în vârtejul .luptelor aprige, e adus în spital, 
unde doctorii socotesc de grabnică nevoie să-i taie braţul. 
Pentru sufletele simple şi patriarhale, schilodirea e mai 
grea decât moartea... Şi într’o bună dimineaţă, când 
Muşat Constantin s’a trezit din somnul adânc al cloro
formului, nu ştia lămurit ce-i lipseşte. Şi-a rotit privirile 
aiurite împrejur, a rămas o clipă pe gânduri, în neştire, 
apoi cu braţul drept a pipăit locul unde fusese cel stâng.

Când şi-a dat pe deplin seama de ce se petrecuse, a 
râs cu scârbă, ca un om beat, apoi l-au podidit lacri
mile. Era desnădăjduit, nu pentrucă rămăsese neom, ci 
pentrucă de azi înainte nu mai avea nici un rost în oştire, 
nu mai era buri decât să stea la vatră, cu femeile.

Când veni însă în faţa comisiunii de reformă, Muşat 
Constantin „luă poziţie”, stăruind să-l trimeată înapoi 
pe front. Unul dintre ofiţeri, mirat, zâmbi... Atunci gră-. 
nicerul, cu un ton apăsat în rugăminte, ca şi cum s’ar 
fi teinut de 6 năpăstuire, îşi ceru dreptul de a fi lăsat 
să moară pe câmpul de onoare, subt faldurile sfinte ale 
steagului. Şi ca să le dovedească destoinicia ostăşească 
neştirbită, le arătă că-i un neîntrecut aruncător de gra- 
nate, slujbă pe care o putea îndeplini, tot aşa de bine, 
numai cu o mână. Comisiunea de reformă nu i-a putut 
respinge rugămintea.

Eroul, urmându-şi chemarea, a plecat pe front şi a 
căzut cu cinste, în cele dintâi rânduri, în luptele dela
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Târgul-Ocna. A fost îngropat lângă bisericuţă, unde o 
cruce albă aduce aminte trecătorilor, că acolo odihneşte 
viteazul grănicer Muşat...

COENELIU MOLDOVANU
Din Sărbătoarea pâine i.

Vocabular. — Patriarhal: simplu, ca în timpurile primi
tive, când oamenii erau conduşi de bătrâni, cari se numeau 
„patriarhi" — Cloroform: substanţă lichidă, cu care sunt ador
miţi bolnavii, în timpul unei operaţii. — Năpăstuire: asuprire. — 
Fald: cută.

Lămuriţi expresiile. Insuşiţi-vă procedeul. — 1. Şi-a 
rotit privirile aiurite, împrejur. — 2. Cu un ton 
apăsat în rugăminte. — 3. .Ceru să moară subt fal
durile sfinte ale steagului.

COMPUNEREA XXVII

GRĂNICERUL MUŞAT 
de sculptorul Oh. Dirnitriii-Bărlad.

Arătaţi, într’o scurtă compunere, cum vi se înfăţişează 
acest monument, care se înalţă la Buşteni, pe Valea 
Prahovei.

Oh. Nedioglu.—Manual de limba română cl. I-a.—ed. V-a-*5. 17



GRAMATICA



CE ESTE GRAMATICA?

Sunetele.
Vocale şi consonante.—Vorbirea, cu.ajutorul căreia 

exprimăm aceea ce gândim sau simţim, este întocmită 
din cuvinte. La rândul său, cuvântul este format 
dintr’linul sau mai multe sunete, care, unite laolaltă, 
au un înţeles. Unele din aceste sunete se pronunţă cu 
gura mai mult sau mai puţin deschisă. Ele se aud 
foarte desluşit şi pot fi rostite singure, fără să mai 
aibă nevoie de ajutorul vreunui alt sunet. Sunt su
netele a, ă, â, e, i, o şi u, care se numesc vocale. 
Altele provin din diferitele mişcări ale buzelor sau ale 
limbii ori sunt rostite din gât şi se aud mai puţin lim
pede. De aceea, ele nici nu pot fi pronunţate decât 
însoţite de o vocală. Aşa sunt sunetele: b, c, d, /, g, 
h, /, Z, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, v, x şi z. Ele se numesc con
soane sau consonante.

Diftongii.

taică, taină', sZau, au.
yăi, măi ; ferăstrăn, dulaa.
grâu, brâu; câine, mâine.
steag, pribeag; zmeu. Zeu; ceilalţi, scântei;
piatră, iată; miere, piele;
picior, fecior; stacojiu, purpuriu.
scoică, ploi; ou, bou; coajă, soare.
cui, uimesc.
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Dacă luăm unul din exemplele citate mai sus, bună
oară, cuvântul Zaică, observăm că. vocalele a şi i din 
prima silabă, deşi se aud amândouă, nu se pronunţă 
totuşi deosebit, ci laolaltă. In adevăr, pe când vocala 
a este rostită în întregime, i se aude numai pe jumă
tate şi pare că se contopeşte cu primul sunet. Exem
plele care urmează ne arată şi alte asemănătoare îm
binări de vocale : au, ăi, ău, âu, âi, ea, eu, ei, ia, ie, 
io, iu, oi, ou, oa, ui. Ele se numesc diftongi.

Diftongul este pronunţarea dintr'odată a două 
vocale, dintre care una îşi păstrează întreaga ei va
loare, iar cealaltă se reduce la jumătate.

Alfabetul.
Fiecare din aceste sunete este înfăţişat în scris, 

printr’un semn deosebit, care poartă numele de literă. 
Totalitatea literelor întocmesc alfabetul. Alfabetul 
limbii noastre se compune din 27 de litere şi anume : a, 
a, a, b, c, d, e, f, g, h, i, i, j, 1, ni, n, o, p, r, s, ş, 
t, ţ, U, V, X, z.

Ele sunt rânduite într’un anumit fel, care se numeşte 
ordine alfabetică. Aceasta ordine trebue neapărat ştiută, 
pentrucă după ea sunt aşezate cuvintele în toate dic
ţionarele sau vocabularele.

Se numeşte alfabet, .şirul literelor care înfăţişează 
sunetele, cu ajutorul cărora se pot forma toate cu
vintele unei limbi. .

Cuvintele.

A dat Dumnezeu zăpadă nemiluită. (Delavrancea)
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Din acest exemplu, vedem că sunetele şi prin ur
mare şi literele sunt aşezate în grupe, care au fiecare 
câte un înţeles deosebit. Aceste grupe formează c u- 
V i n t e 1 e. Cuvântul dat are trei litere, zăpadă şase. 
Dumnezeu opt, nemiluită nouă. Unul singur (a) e numai 
de o literă.

Cuvântul este un sunet sau o reunire de sunete 
cu înţeles.

Silabele.

A dat Dum-ne-zeu ză-pa-dă ne-mi-lu-i-tă.

Dacă pronunţăm cu atenţie aceste cuvinte, observăm 
că cele mai multe nu pot fi rostite dintr’o singură des
chidere a gurii, ci din mai multe. Sunetul sau sune
tele care pot fi pronunţate dintr’odată întocmesc o 
silabă. Cuvintele a şi dat sunt de câte o singură 
silabă, Dum-ne-zeu şi ză-pa-dă de câte trei, ne-mi-lu-i-tă 
'de cinci. Cuvintele de o silabă se mai numesc monosilabe, 
pe când celor de mai multe silabe li se mai spune şi 
polîsilabe.

Silaba este un sunet sau o reunire de sunete pro
nunţate dintr’odată, care întocmesc un cuvânt sau 
o parte a unui cuvânt.

Propoziţiunea.

A dat Dumnezeu zăpadă nemiluită.
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Dacă rostim deosebit fiecare din aceste cuvinte, ele 
nu exprimă ceva precis. De îndată ce însă le legăm, în 
chipul în care sunt înşirate mai sus, cuvintele capătă 
un înţeles deplin şi exprimă o gândire.

Exprimarea prin cuvinte a unei gândiri se nu
meşte propoziţiune.

Părţile propoziţiunii.

A dat Dumnezeu zăpadă nemiluită.

Să luăm deocamdată numai prima grupă de cuvinte. 
A dat Dumnezeu şi să ne întrebăm care sunt părţile 
gândirii pe care o exprimă. Dumnezeu arată fiinţa despre 
care se vorbeşte în propoziţiune. Este subiectul. 
A dat ne spune ceva despre subiect. Este predica
tul propoziţiunii.

Fiinţa sau lucrul despre care se spune ceva, într'o 
gândire, este subiectul; iar aceea ce se zice despre 
subiect formează predicatul propoziţiunii.

Când spunem numai: A dat Dumnezeu, cuvântul a 
dat nu putea exprima singur tot ce face subiectul. Ca 
să se completeze gândirea, s’a adăogat cuvântul ză
padă, care se numeşte complement, pentrucă în
tregeşte înţelesul lucrării arătate de a dat. Dar nici 
cuvântul zapadă nu arăta pe deplin, gândirea scriitorului. 
De aceea, el a întregit înţelesul termenului zapadă, adăo- 
gând pe lângă acesta, cuvântul nemiluită, adică „foarte 
mare”. Acest termen se cheamă atribut, pentrucă 
determină înţelesul lucrului zăpadă.



— 265 —

Partea propoziţiunii care întregeşte înţelesul lu
crării exprimate de un cuvânt (verb), se numeşte 
complement; iar aceea care determină înţelesul unui 
nume de fiinţă sau de lucru (substantiv), poartă 
numele de atribut.

Fraza.

A dat Dumnezeu zăpadă nemiluită şi cade puz
derie măruntă. (Delavrănceă).

De astă dată, pe lângă prima propoziţiune, s’a mai 
adaos una, care completează şi mai bine gândirea ex
primată. In chipul acesta, s’a format o f r a z ă.

Reunirea laolaltă a două sau a mai multor pro- 
poziţiuni, în aşa chip, încât să întocmească o cuge
tare completa, se numeşte frază.-

Gramatica.
In rezumat deci, noi vorbim cu ajutorul propozi- 

ţiunilor şi al frazelor, care sunt întocmite din cuvinte, 
iar acestea, la rândul lor, din sunete, înfăţişate în scris 
prin literile alfabetului. De toate acestea se ocupă g r a- 
m a t i c a. Ea are trei ramuri mai însemnate :

1. Vocabularul, care ne învaţă să cunoaştem 
de aproape înţelesul cuvintelor limbii;

2. Morfologia, care ne arată regulele după care 
se scliimbă forma cuvintelor, ca părţi ale vorbirii;

3. Sintaxa, care studiază funcţiunea şi rânduirea 
cuvintelor în propoziţiuni şi înlănţuirea acestora în 
fraze.
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Studiul vocabularului ne va preocupa cu prilejul 
fiecăreia din bucăţile de lectură; aici vom studia mor
fologia şi sintaxa limbii noastre.

Gramatica este ştiinţa care studiază limba şi care 
ne dă regalele vorbirii şi a scrierii corecte.



MORFOLOGIA



PĂRŢILE VORBIRII 

Felurile cuvintelor.
Deşi fiecare cuvânt îşi are înţelesul său deosebit, se 

găsesc totuşi între cuvinte şi unele puncte de ase
mănare, după care pot fi grupate în mai multe ca
tegorii, cunoscute în gramatică subt numele de părţi 
ale V o r b i r i i. Să luăm bunăoară, următorul text:

+ Tunarii ziceau obuzului „purcică”. Vorba asta a 
iscodit-o un sergent, Costache Popescu, la Ca
lafat. Era glumeţ §i, de câte ori venea ghiuleaua 
aşa de fos, încât lua cu puterea vântului chipiu- 
rile flăcăilor din cap, el striga : „De ce n’ai prins-o, 
măT’ Când venea altă ghiulea §i flăcăii se plecau, 
vârîndu-şi capul în piept, le zicea: „Mai pe vine, 

'băieţi, că- ne înghite purcica !”x
Dar într’o zi, a venit „purcica” şi s’a oprit în 

Popescu. Vâfâise o. ghiulea peste baterie şi Popescu 
tocmai zisese unui voluntar de lângă el: „Ia în
tinde mâna şi-o prinde, că e minge când sosi 
un obuz şi rupse pe Popescu în două, azvârlindu-i 
capul într’o parte şi trupul într’alta.

El a fost întâiul care a murit. II cunoşteau 
toţi în regiment şi vorba lui cu „purcica” a rămas 
de poveste.

Din Cr. Coşbuc : Povestea unei coroane de oţel.
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ŞubstantÎTul.
Unele din aceste cuvinte sunt nume de fiinţe; 

tunar, purcică, sergent, Costache, Popescu, flăcău, 
băiat, voluntar.

Altele sunt nume de lucruri: 
obuz, vorbă. Calafat, oară, ghiulea, putere, vânt, 
chipiu, cap, vaiet, vână, zi, baterie, mână, minge, 
parte, regiment, poveste.

Iată deci o primă grupă:

Cuvintele care arată nume de jiinţe sau de lu
cruri se numesc substantive.

Adjectivul.

1, Sergentul era glumeţ.—2. Vorba asta a iscodit-o 
Costache Popescu.—3. Când venea altă ghiulea....— 
4. De câte ori venea ghiuleaua.

Cuvântul glumeţ arată însuşirea substantivului 
„sergentul”, iar cuvintele asta, alta, şi câte precizează 
înţelesul substantivelor „vorbă”, „ghiulea” şi ,,ori”. 

Ele întocmesc o a doua categorie.

Cuvântul care stă pe lângă un substantiv, ca să-i 
arate însuşirea sau ca să-i precizeze înţelesul, se 
cheamă adjectiv.

Articolul.

1. Ziceau obuzului purcică.—2. Ne înghite 
p u r ci ca. — 3. Când venea altă ghiulea. — 
4. De câte ori venea ghiuleaua. — 5. îşi puse 
în cap s’o prindă.—-6.1-a asvârlit ca pul.
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Observăm, în aceste exemple, că unele substantive 
apar în două feluri: purcică şi par cică., ghiulea şi ghiu
leaua, cap şi capul. Deosebirii de formă îi corespunde 
şi o deosebire de înţeles. Pe când prima formă arată 
o „purcică", o „ghiulea", un „cap" oarecare, a doua 
ne vorbeşte de o anumită ,,purcică", de o anumită 
„ghiulea" şi de un anumit „cap." Părticelele a şi 1 s’au 
adăogat deci, la finele acestor substantive, ca să le 
hotărască mai de aproape.

Uneori, înaintea formelor nehotărîte, găsim cuvântul 
un sau o;

A iscodii-o im sergent. — 2. Inlr'o zi a venit 
purcică.— 3. Sosi un obuz.—4. I-a azvârlit capul 
într’o parte.

Ele arată că cel ce se exprimă astfel lasă într’adins 
nelămurite substantivele „sergent”, „zi” etc. pe 
care nu vrea sau nu poate să le precizeze.

Aceste părticele de vorbire formează o a treia grupă 
de cuvinte.

Părticelele de vorbire care au menirea, fie de 
a determina substantivele, fie de a le lăsa tntr’adins 
nelămurite, poartă numele de articole.

Pronumele. .

1. El striga.—2. Zise unui voluntar de lângă el. 
3. Sergentul a fost întâiul care a murit.

In prima propoziţiune, cuvântul el ţine locul nu
melui „Costache Popescu”, pe care scriitorul n’a mai
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vrut să-l repete. In a doua, cuvântul care îndeplineşte 
acelaşi rol, înlocuind substantivul „sergent”.

Tot aşa, autorul a înlocuit numele de persoane şi de 
lucruri din următoarele exemple:

1. A iscodit-o (vorba).— 2. De ce n’ai prins-o 
(pe purcică).— 3. Ne înghite puf cică (pe sergentul 
care vorbeşte şi pe camarazii lui.) — 4. II rupse 
(pe sergent), asvârlindu-i (sergentului) capul într’o 
parte şi trupul într’alta (altă parte). — 5. Le zicea 
(camarazilor). — 6. II cunoşteau (pe sergent) toţi 
(camarazii). — 7. Se plecau (flăcăii), vârîndu-şi 
(flăcăii) capul în piept.—8. S’a oprit (purcica) în 
Popescu. — 9. Vorba, lui (a sergentului) a rămas.

In aceste exemple, găsim deci o a patra categorie 
de cuvinte.

Cuvântul care ţine, în vorbirea noastră, locul unui 
substantiv, adică locul unui nume de fiinţă sau de 
lucru, se numeşte pronume.

Numeralul.

1. Obuzul rupse pe Popescu în două.—2. El a 
fost întâiul.

Vorbele două şi întâiul arată câte un număr şi 
întocmesc o a cincea grupă.

Cuvintele care arată ideea de număr se numesc
numerale..
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Verbul

1. Tunarii ziceau.—2. Vorba asta a iscodit-o 
un sergent— 3. De câte ori venea ghiuleaua.— 
4. Lua chipiurile flăcăilor.—5. El striga.—6. De 
ce n’ai prins-o?—7. Flăcăii se plecau, vârîndu-ji 
capul în piept.—8. A venit purcica §i s’a oprit în 
Popescu.—9. Vâjâise o ghiulea.—10. Întinde mâna 
şi o prinde. —11. Sosi un obuz şi rupse pe Po
pescu, asvârlindu-i capul. —12. A murit. —13. II 
cunoşteau toţi. — l i. Vorba lui a rămas de po
veste. — 15. Era glumef. — 16. E minge. — 17. A 
fost întâiul.

Cuvintele ziceau, a iscodit, venea, lua, striga, ai prins, 
plecau, vârînd, a venit, a oprit, vâfâise, întinde, prinde, 
sosi, rupse, asvârlind, a murit, cunoşteau şi a rămas 
numesc toate câte o lucrare. De altă parte, formele 
era, e (este), a fost ne spun că fiinţa sau lucrul de care 
sunt legate există.

Toate laolaltă fac parte dintr’o altă categorie de 
cuvinte, a şasea.

Cuvintele care arată aceea ce fac sau aceea ce 
sunt fiinţele sau lucrurile se cheamă verbe.

K Adverb ul.

1. Tocmai zisese unui voluntar.—2. Plecaţi-vă 
mai pe vine.—3. De câte ori venea ghiuleaua aşa 
de jos, el striga.

Cuvintele tocmai şi mai, din primele două propozi- 
ţiuni, stau pe lângă câte un v e r b şi-i întregesc înţelesul.

•Gh. Nedioglu. — Manual de limba română cl. l-a, — ed. V-a. — 5. 18
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— Când zisese? —„Tocmai“ (atunci).— Cât să vă „ple- 
caţi“ pe vine? —„Mai“ (mult).

In exemplul al treilea, cuvintele aşa şi jos, deşi nu stau 
chiar alături de verbul „venea“, tot de el se leagă ca 
înţeles : — Cum venea ? — Aşa de jos.

Avem, prin urmare, o nouă grupă de cuvinte: a 
şaptea.

Cuvântul care stă în apropierea unui verb şi-i 
determină înţelesul, într’un jel sau altul, se numeşte 
adverb.

Prepoziţiunea.

1. A iscodit-o la Calajat.— 2. Ghiuleaua lua cu 
puterea vântului, chipiurile.— 3. Purcica s’a oprit 
în Popescu.—4. Rupse pe Popescu, —5. Lua din 
cap, chipiurile jlăcăilor. — 6. Flăcăii se plecau, 
vârîndu-şi capul în piept. — 7. Intr’o zi, a venit 
purcica. — 8. Vâjâise o ghiulea peste baterie. — 
9. Plecaţi-vă măi pe vine.—10. II cunoşteau toţi 
în regiment.—11. Vorba lui a rămas de poveste.— 
12. II rupse în două.—13. Vorba lui cu purcica 
a rămas.—14. Zisese unui voluntar de, lângă el.

Căutând să ne dăm seama de, funcţiunea pe care o 
îndeplinesc cuvintele la, cu, în, pe, din, întru, peste, 
de şi de lângă, constatăm că leagă un verb de un 
substantiv (1—11), un verb de un numeral (12), un 
substantiv de un substantiv (13), un substantiv de un 
pronunie (14). Dacă cercetăm şi rolul pe care-1 are 
în propoziţiune al doilea cuvânt, constatăm că e sau 
atribut sau complement.

Vorbele acestea de legătură formează o a opta cate
gorie de cuvinte.
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Cuvântul care leagă substantivul de atributul său 
sau verbul de complementul său, se numeşte prepo- 
ziţiune.

Conjuncţiunea.

1. Ghiuleaua venea aşa de jos, încât lua chipiu- 
rile flăcăilor din cap.—2. El striga : ,,D<- ce n’ai 
prins-o—3. Mai pe vine băieţi, că ne înghite pur- 
cică. — 4. întinde mâna şi-o prinde. —5. Când 
venea altă ghiulea, el zicea....— 6. Dar întfo zi, a 
venit purcica şi s’a oprit în el. —7. I-a asvârlit ca
pul într’o parte , şi trupul într'glta.

Cuvintele încât, de ce, că, şi, când, dar, leagă două 
propoziţiiini. Pe când însă în primele patru 
exemple această legătură se vede uşor, în celelalte două 
următoarea (5-6) s’ar părea că nu există. E numai o pă
rere. Ca să ne dăm seama că este acelaşi caz, n’avem 
decât să inversăm propoziţiunile din al cincilea exemplu 
(El zicea, când venea ghiuleaua) şi să completăm ideea 
din fraza a şasea. (Sergentul glumea, dar într’o zi a venit 
purceaua .şi s’a oprit în el).

Examinând acum funcţiunea pe care o îndeplineşte 
şi în ultimul exemplu, constatăm că el nu mai leagă 
aici două propoziţiuni, ci numai două cuvinte („capul“ 
şi „trupul"), care însă au acelaşi rol, ca părţi de 
propoziţiune (complemente directe).

Aceste vorbe întocmesc a noua grupă de cuvinte.

Cuvintele care leagă între ele, două propoziţiuni ' 
sau două părţi de propoziţiune, de acelaşi fel, se 
numesc conjuncţiuni.



— 276 —

Interjecţiunea.

1. De ce n’ai prins-o, mă?—2. Ia întinde mâna 
§i-o prinde.

Cuvântul mă! şi ia ! arată nişte strigăte. Prin 
cel dintâiu, chemăm pe cineva; iar prin al doilea, 
dăm un îndemn, o îmbărbătare.

Ele fac parte dintr’o ultimă categorie de cuvinte, a 
zecea.

Cuvintele care arată nişte strigăte sau exclamaţiuni, 
pe care le scoatem, ca să exprimăm bucuria, du- 
rereai îndemnul sau alte simţiri, sunt interjecţiuni.

Recapitulare.
In total deci, sunt în limba română un număr de zece 

părţi de vorbire şi anume: substantivul, adjectivul, ar
ticolul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepo- 
ziţiunea, conjuncţiunea. şi interjecţiunea.

FLEXIUNEA
Cuvinte flexibile.

1. Substantivele.

bujniţâ. — bujniţe codru — codri
căldura — călduri cerb — cerbi

vierme — viermi
mânie — mânii
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Rezultă din aceste exemple că substantivele îşi 
schimbă forma, după cum arată una ori mai multe 
fiinţe, unul sau mai multe lucruri (număr).

cumnat — cumnată 
păstor — păstoriţa

ţăran — ţăranca 
purcel — purcea

Prin urmare, substantivele se mai schimbă uneori, şi 
după cum arată o fiinţă de parte bărbătească ori fe- 
meiască (gen).

2. Articolele.

bufniţ-a — bujniţe-le 
căldur-a — călduri-le

codru-l — codri-i 
cerbu-l — cerbi-i

vierme-le - 
mâni-a -

— viermi-i
— mânii-le

In aceleaşi condiţiuni, variază prin urmare şi articolele, 
luând forme deosebite: -a şi -le, -1 şi -i, -le şi -i.-

3. Adjectivele.

mândra— mândri 
grea — grei 

• uriaş — uriaşi

mândră— mândre 
grea —grele
uriaşă — uriaşe

Nici adjectivele nu rămân mereu cu o singură formă, 
ci se schimbă, după aceleaşi împrejurări.
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4. Numeralele.

un — una 0 sută
doi — două trei sute

i
0 m/e un milon

1 cinci mii opt milioane

O schimbare de formă la fel o constatăm prin urmare 
şi la numerale.

'5. Pronumele.

cu.—met- 
tu- — voi_.

_d---- ei~
ea — ele^

0 schimbare asemănătoare găsim deci şi la pronume.

6. Verbele. '

studiez — studiem rup — rupem
beau — ftem fug — fugim

Ca şi celelalte cinci părţi de vorbire, citate mai sus, 
verbele îşi pot modifica şi ele forma, după cum arată 
lucrarea unei singure sau a mai multor fiinţe.

Schimbarea pe care o sufere forma unora din 
părţile de vorbire poartă numele de flexiune. Sub
stantivul, articolul, adjectivul, pronumele, nume
ralul şi verbul sunt euvinte flexibile, pentrucă sunt 
supuse flexiunii.
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Cuvinte neflexibile.

1. Adverbele.

Merg departe —Mergem departe. 
Şoimul este sus. — Ciocârlia este sus.

2. Prepoziţiile.

Călătoresc cu trenul 
Avion de hârtie

Călătorim cu trenul. 
Coif de hârtie.

3. Conjuncţiile.

Mănânc şi plec.
Vino să-fi spun ceva.

■Mâncăm şi plecăm.
Veniţi să vă spunem ceva.

4. Interjecţiile.

Ah I exclamă copilul. 
Ura ! strig eu cu putere.

-Ah! exclamară copiii.
■ Ura ! strigă toţi cu putere.

Exemplele citate ne arată că, oricum am întrebuinţa 
adverbele, prepoziţiile, conjuncţiile şi interjecţiile, forma 
lor rămâne neschimbată.

Cuvintele a căror formă nu se schimbă niciodată, 
se numesc neflexibile.
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VERBUL 

Ce este verbul ?

1. Ţăranca toarce din fuior.—Copiii stau pe 
vine. — 3. Nu mai este apă.

In propoziţiunile citate, cuvântul toarce arată lu
crarea pe care o face ţăranca, stau ne face cuno
scută starea în care se găsesc copiii, iar esfe ne afirmă 
existenţa apei. Toate aceste trei cuvinte sunt 
verbe.

Verbul este partea de vorbire care ne arată lu
crarea, starea sau existenţa (firea) fiinţelor ori a 
lucrurilor.

Verbe transitive şi intransîtive.

Mângâe câinele. Fuge de vrăjmaşi.
Umple sacul. Intră în casă.
Pândeşte prileful. Doarme dus.
înşiră mărgele. Stă pe gânduri.

Verbele mângăe, umple, pândeşte şi înşiră exprimă o 
lucrare. Această lucrare însă nu rămâne numai în su
biectul el, care o face, ci iese dintr’însul, pentru ca să 
treacă de-a-dreptul asupra unei fiinţe („câinele”) sau 
a unui lucru („sacul”, „prilejul”, „mărgele”), care sunt 
complementele verbelor. Acest fel de verbe se numesc 
transitive.

Să cercetăm acum, din acelaşi punct de vedere, ver
bele din coloana a doua. Lucrarea nici unnia din ele 
nu se poate răsfrânge de-a-dreptul asupra vreunei fiinţe
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sau a vreunui lucru din afară. Şi aceste verbe au pe 
lângă dânsele, câte un complement, care le întregeşte 
înţelesul, dar complementul lor nu arată, ca la verbele 
transitive, persoana sau lucrul asupra căruia s’ar răs
frânge acţiunea exprimată. Intru cât suferă, bunăoară, 
„vrăjmaşii”, de pe urma fugii subiectului „el”? Şi tot 
astfel, complementele „în casă”, „dus” şi „pe gânduri” 
nu arată vreo fiinţă sau vreun lucru, asupra cărora să 
tresfcă acţiunea verbului, ci exprimă numai împreju
rarea în care se petrece acţiunea, arătând cel dintâiu 
locul ei („Intră în casă”), iar celelalte chipul cum 
se îndeplineşte lucrarea sau starea exprimată. („Doarme 
dus”. „Stă pe gânduri”) Aceste vei'be se numesc 
intr an sitive.

Verbele se împart în două mari clase: transitive 
§i intransitive. Primele arată o lucrare care trece 
de-a-dreptul dela subiect asupra complementului; 
cele din urmă exprimă o stare sau o acţiune care 
nu depăşeşte subiectul şi deci nu se răsfrânge asu
pra vreunui complement.

Persoane.

Eu îmi păstrez toate cărţile pe care am învăţat, 
zice Dinu; tu. Mitule, ţi le păstrezi numai pe cele 
din anul trecut; pe când Sandu nu-şi mai păstrează 
nici o carte.

Observăm că unul şi acelaşi verb apare subt trei 
înfăţişări: păstrez, păstrezi, păstrează.

Prima este atribuită lui Dinu, adică persoanei care 
vorbeşte. Verbul „păstrez” este la persoana întâi.

A doua este aplicată lui Mitu, adică persoanei căreia i 
se vorbeşte. Verbul „păstrezi” este la persoana a d o u a.
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A treia este întrebuinţată pentru Sandu, adică pentru 
persoana despre care sTe vorbeşte. Verbul „păstrează” 
este la persoana a treia.

Persoanele sunt diferitele înfăţişări, subt care apar 
verbele, ca să distingă fiinţa vorbitorului (persoana I), 
de aceea căreia vorbitorul i se adresează (persoanall) 
sau despre care spune ceva (persoana III).

Numere.

Noi ne păstrăm toate cărţile pe care am învăţat; 
voi vi le păstraţi numai pe cele din anul trecut; iar 
ei nu-şi mai păstrează nici o carte.

Verbul păstrăm este la persoana I; el nu se mai 
aplică însă unei singure fiinţe, ca în exemplul prece
dent, ci mai multora. Verbul „păstrez” este deci la 
persoana I, numărul singular, pe când „păstrăm”, 
deşi tot la persoana I, este de numărul plural.

De asemenea, verbul păstraţi este la persoana II, 
numărul plural, pentrucă vorbitorul se adresează mai 
multor tineri, spre deosebire de „păstrezi”, care este la 
persoana II, numărul singular.

In sfârşit, ei păstrează este la persoana III p I u- 
ral, pentrucă vorbitorul se referă la mai mulţi ca
marazi, spre deosebire de „el păstrează”, c.are este la 
persoana III singular.

însuşirea pe care o au verbele, de a arăta, prin 
înfăţişarea lor, că este vorba de o singură fiinţă 
sau de un singur lucru (s i n g u I a r), ori de mai 
multe (plural), se numeşte număr.
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Timpuri.

1. Astăzi lucrez greu—2. Ieri am lucrat uşor. 
3. Cum voiu lucra mâine

Când spun lucrez, ma gândesc la lucrarea pe care o 
fac, chiar în momentul când vorbesc. Verbul „lucrez“ 
este deci la timpul prezent.

Când zic am lucrat, cu toţii înţelegem că este vorba 
de ceea ce am făcut în ziua de ieri, care a trecut. Verbul 
am lucrat arată, prin urmare, timpul,1, :t r e c u t.

Când, în sfârşit, mă întreb cum voiu lucra mâine, îmi 
dau seama că lucrarea nu s’a făcut încă şi că va fi 
executată în ziua următoare sau viitoare. Verbul voiu 
lucra este aşa dar, la timpul viitor.

Recapitulând, putem spune că trei sunt timpurile 
cele mai însemnate: prezentul, trecutul şi 
V i t o r u 1.

Deosebitele înfăţişări pe care le ia verbul, ca să 
arate cu preciziune, momentul când se petrece tu- 
crarea, poartă numele de timpuri.

Moduri.

1. Ciobanul cânta din fluier.—2. Vreau să cânţi 
din fluier.—3. Aş cânta din fluier, dacă aş putea.— 
4. Cântă, te rog, din fluier.

Observăm că verbul a cânta este, în toate aceste 
exemple, la timpul prezent şi cu toate acestea, el ni se 
înfăţişează subt aspecte deosebite. Care să fie motivul? 

Când zicem „Ciobanul cântă”, exprimăm un fapt
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pe care-1 socotim sigur şi deci în afară de orice în
doială. Verbul „cântă” este la modul indicativ.

Indicativul arată un fapt real, sigur.

Acelaşi este cazul în exemplul al doilea, cu prezentul 
să cânţi ? Aici sigur este faptul că eu vreau ca cineva 
să cânte, dar dacă persoana căreia mă adresez îmi va 
împlini ori nu voinţa, aceasta este o chestiune, în pri
vinţa căreia nu pot spune nimic. Ea poate să cânte, 
dar poate să şi nu cânte. Verbul „să cânţi” arată deci 
lucrarea ca posibilă, dar nesigură. El este la modul 
subjonctiv sau conjunctiv.

Subjonctivul (conjunctivul) înfăţişează lucrarea 
verbului ca posibilă, dar nesigură.

Să trecem la aş cânta, a treia înfăţişare subt care 
ni se prezintă verbul analizat. Aici lucrarea este expri
mată ca o dorinţă, care nu se poate împlini, deoarece nu 
pot să cânt. Verbul ,,aş cânta” este la modul op
tativ. El se mai numeşte şi condiţional, pen- 
trucă ne arată adeseaori că dorinţa exprimată nu se 
poate îndeplini, decât numai dacă se îndeplineşte şi 
condiţiunea de care este legată.

Optativul sau condiţionalul prezintă lucrarea ver
bului ca o dorinţă, legată adesea de o anumită 
condiţiune.

In sfârşit, când zicem „cântă, te rog I”, exprimăm
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lucrarea ca o rugăminte. Verbul „cântă” este la modul 
imperativ.

Imperativul exprimă lucrarea verbului ca o po
runcă, o rugăminte, un îndemn.

Iată deci cum unul şi acelaşi verb, la unul şi acelaşi 
timp, poate exprima lucrarea în mai multe chipuri. 
Aceste chipuri poartă numele de moduri.

Prin urmare, pe când timpul arată când se petrece 
lucrarea, modul exprimă cum se face aceeaşi lucrare.

Modurile sunt diferitele înfăţişări subt care apar 
verbele, ca să ne arate chipul cum este exprimată 
lucrarea, starea sau firea.

TIMPURILE INDICATIVULUI 

Prezentul indicativului.

1. Ciobanul cântă din fluier.—Viersul1 lui este 
duios. — 3.! Are ceva foarte trist în sunetele-i pre
lungi.

Verbele cântă, este şi are sunt la modul indicativ, 
pentrucă arată ceva sigur şi la timpul prezent, pen- 
trucă este vorba, de nişte fapte care se petrec, subt ochii 
noştri. Tustrele sunt la persoana III, numărul singular.

Iată întreg indicativul prezent al acestor verbe, la 
toate cele trei persoane dela singular şi plural:

U Viers: melodie.
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Si

ng
ul

ar 1. cu
2. tu
3. cl, ea

cânt
cânţi
cântă

eu
tu
el, ca

sunt
cfiti
este

cu am
tu ai
ely ca are

1. noi cântăm noi suntem noi avem
3 2. voi cântaţi voi sunteţi troi aveţi

eu 3. cif ele cântă eif olc sunt cit clo au

Prezentul este un timp care arată că lucrarea 
verbului se face acum, adică în clipele când vorbim.

Imperfectul.

1. Când am ajuns, el cântă.—2. Era foarte 
vesel. 3. Avea de gând să mă cheme.

Verbul cânta arată o lucrare trecută. Această 
lucrare ni se înfăţişează însă ca neterminată, faţă de 
lucrarea, tot trecută, pe care ne-o arată verbul 
„am ajuns“. Acelaşi fel de trecut este exprimat atât 
de era, cât şi de avea.

Cânta, era, avea sunt verbe la modul indicativ, timpul 
imperfect. Cuvântul „imperfect” însemnează „ne
terminat”.

Si
 n 

g u
 1 

ar

1.
2.
3.

cântam
cântai
cânta

eram
erai
era

aveam
aveai
avea

1. cântam eram aveam
Ui 2. cântaţi eraţi aveaţi

z 3. cântau erau aveau
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Imperfectul arată o lucrare trecută, care se îm
plinea în acelaşi timp cu o altă lucrare, tot trecută.

Perfectul simplu.

1. Cântă un cântec. — 2. Intr'o clipă, fu lângă 
mine. — 3. Avu o licărire de speranţă.

Verbul cântă exprimă tot o lucrare trecută.
Spre deosebire de imperfectul „cânta”, el arată 6 

acţiune isprăvită. Pe de altă parte, când spunem „cântă“, 
înţelegem că lucrarea s’a terminat de curând.

Cântă, fu şi avu sunt la modiil indicativ, tim
pul perfectul simplu. Cuvântul „perfect” în
semnează „isprăvit”.

Si
ng

ul
ar 1. cântai

2. cântaşi
3. cântă

. fui sau fiisci 
fuşi M fuseşi 
fu M fuse

avui
avuşi
avu

a 1. cântarăm furăm sau fuscrăm avurăm

P 2. cântarăţi furăţi ,,, fuscrăţi avurăţi

P. 3. cântară fură p 1 fuseră avură

Perfectul simplu exprimă o lucrare săvârşită mai 
înainte, într'un timp hotărît şi adesea de curând 
terminată.

Perfectul compus.

1. Am cântat cu toţii. — 2. Am fost foarte ve
sel^. — 3, Am avut o vreme minunată.
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Tot o lucrare trecută şi isprăvită arată şi verbul am 
cântat. El nu ne lămureşte însă dacă acţiunea s’a ter
minat de mult sau de curând. Este deci un nou fel 
de trecut, care poartă numele de perfectul com
pus, Verbele am cântat, am fost, am avut sunt la timpul 
perfectul compus, un alt timp al modului indicativ.

Si
ng

ul
ar 1. am cftntat

2. ai cântat
3. a cftntat

am fost
ai fost
a fost

am avut
ai avut
a avut

rt 1. am cântat am fost am avut
S 2. aţi cântat aţi fost aţi avut

Oh 3. au cântat au fost au avut

Acest timp se numeşte perfectul compus, pentrucă 
este format sau compus din două cuvinte (am-|-cântat, 
am+fost, am+avut), spre deosebire de perfectul simplu, 
care este exprimat printr’o singură vorbă.

Perfectul compus arată tot o lucrare petrecută 
mai înainte, fără să ne precizeze însă mai de aproape 
data terminării ei.

Mai-mult-ca-perfectul.

Ne întorceam voioşi: cântasem toată ziua, fu
sesem foarte veseli şi avusesem o vreme minunată.

Lucrarea arătată de verbul cântasem ni se arată nu 
numai ca trecută, dar şi ca terminată cu mult înaintea 
lucrării tot trecute, pe care o exprimă „ne întoareeam”.
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Este deci o lucrare „mai mult decât trecută”, ceea ce a 
făcut ca acest timp să fie numit mai-mult-ca-per- 
fect. Verbele cântasem, jusesem, avusesem sunt deci la 
timpul mai-mult-ca-perfectul indicativului.

0
W)

Oi

1. cântasem
2. cântaseşi
3. cântase

^ (cântasem sau
^ cântaserăm

{cântaseţi sau 
cântaserăţi 

^ f cântase sau
I cântaseră

2.

fusesem
fuseseşi
fusese

fusesem
fuseserăm
fuseseţi
fuseserăţi
fusese
fuseseră

sau

avusesem
avuseseşi
avusese

avusesem sau 
avuseserăm 
avuscscţi sau 
avuscserăţi
avusese
avuseseră

sau

Mai-mult-ea-perfectul este un timp trecut, care 
arată o lucrare de mult terminată, înaintea altei lu
crări tot trecute.

Viitorul I.

1. Mâine vom cânta (avem să cântăm) toată 
ziua. — 2. Vom fi (avem să fim) foarte veseli. — 
3. Cred că vom avea (avem să avem) şi o vreme 
minunată.

Verbul vom cânta sau avem să cântăm arată o acţiune 
care se va întâmpla mâine şi prin urmare, în viitor. 
Verbele vom cânta (avem să cântăm), vom fi (avem să 
fim) şi vom avea (avem să avem) sunt la modul indi
cativ, timpul viitorul I.

Gh. Nediog^lu.—Manual de limba română cl. I-a.—ed, V.—5. 19
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voiu cAnta sau • f voiu ii sau f voiu avea sau
a am sA cânt 1 am să fiu 1 am să am

P 2-| vei cAnta sau ( vei ii sau f vei avea sau
tao
P

ai să cAnţi 1^' ai să fii ^ ai să ai

C/D H\ va cAnta sau ( va ii sau f va avea sau
[ are să cAiite ^ are să fie ^ are să aibă

•■1f vom cAnta sau f vom ii sau f vom avea sau
[ avem să cântăm ^ avem să fim 1 avem să avem

P
f-i

P 2. i(veţi cânta sau 
^ aveţi să cântaţi

( veţi fi 
\ aveţi să fiţi

sau 1 veţi avea sau
1 aveţi să aveţi

3-.|f vor cânta sau i vor fi sau f vor avea sau
[ au să cânte ţ au să fie au să aibă

Viitorul I exprimă o lucrare ce va avea loc de 
acum înainte.

Viitorul H.

1. Veţi primi daruri, numai după ce veţi fi cântat 
colindele. — 2. După ce vei fi fost în stare să lupţi 
cu greutăţile, vei fi om în toată puterea cuvântului.— 
3. După ce voiu fi avut tot ce-mi trebue, voiu putea 
ajuta §i pe alţii.

Pe lângă verbul veţi primi, care este la viitorul I, 
mai găsim, în prima frază, şi verbul veţi fi cântat, care 
arată tot o lucrare viitoare. Dacă comparăm aceste 
două acţiuni viitoare, vedem că una se va petrece 
înaintea celeilalte. Mai întâi se vor cânta colindele şi 
numai după aceea se vor primi darurile. Tot aşa şi în 
cele două fraze următoare. Trebue să fii în stare mai în
tâi să lupţi cu greutăţile, pentrucă, numai după această
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dovadă, poţi fi socotit om. Mai întâi trebue să ai tot ce-ţi 
trebue şi numai după aceea poţi da altora. Verbele ye/t 
fi cântat, vei fi fost şi vei fi avut sunt la modul indi
cativ, timpul viitorul II, care arată un viitor 
mai apropiat decât viitorul I.

Si
ng

ul
ar

1'

1. voiu fi cântat
2. vei fi cântat
3. va fi cântat

voiu fi fost
vei fi fost
va fi fost

voiu fi avut 
vei fi avut 
va fi avut

1. vom fi cântat vom fi fost vum fi avut
3 2. veţi fi cântat veţi fi fost veţi fi avut

CU 3. vor fi cântat vor fi fost vor fi avut

Viitorul II nu se întrebuinţează în vorbirea obişnuită, 
în care este înlocuit prin viitorul I: Veţi primi daruri, 
numai după ce veţi cânta colindele. 2. După ce vei fi în 
stare să lupţi cu greutăţile, vei fi om în toată puterea cuvân
tului.— 3. După ce voiu avea tot ce-mi trebue, voiu putea 
afuta şi pe alţii.

Viitorul al Il-lea arată o lucrare viitoare, care va 
fi terminată, când va începe alta {cea exprimată de 
viitorul I).

TIMPURILE SUBJONCTIVULUI 

Prezentul subjonctivului.

1. Lasă-mă să cânt ceva. — 2. Trebue să fii li
niştit.— 3. Roagă-l să aibă puţină răbdare.

Verbele să cânt, să fii, să aibă exprimă fapte nesigure, 
îndoielnice, posibile. Sunt la modul subjonctiv. Aceste
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fapte, au loc în momentul când vorbim. Să cânt, să fii, 
să aibă sunt.deci la prezentul subjonctivului.

Si
ng

ul
ar 1. să cânt

2. să cânţi
3. să cââte

să fiu
să fii
să fie

să am
să ai
să albă

ci 1. să cântăm să fim să avem
Uis 2. să cântaţi să fiţi să aveţis 3. să cânte să fie să aibă

Perfectul subjonctivului.

1. Trebuia să fi cântat măcar un cântec. — 2. Nu 
cred să fi fost cineva aşa de crud. — 3. E cu putinţă 
să fi avut atâta curaj, omul acesta pipernicit‘1

Verbul să fi cântat arată un fapt care n’a avut loc, 
iar să fi fost şi să fi avut, fapte îndoielnice. Toate se ra
portă nu la momentul de faţă, ci la trecut. Ele sunt deci 
la perfectul subjonctivului.

l-H 1. eu să fi cântat eu să fi fost
s
.Sc75

2. tu să fi cântat să fi fost
3. ei, ea să fi cântat el, ea să fi fost

13 1. noi să fi cântat noi să fi fost
(h
3 2. voi să fi cântat voi să fi fosts 3. ei, ele să fi cântat ei, ele să fi fost

eu să ft avut 
tu să fi avut 
ely ea să fi avut

noi să fi avut 
voi să fi avut 
ei,ele’să fi avut
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TIMPURILE OPTATIVULUI (CONDIŢIONALULUI) 

Prezentul optativului (condiţionalului).

1. Ai cânta mai bine, dacă ai fi mai atent şi dacă 
ai avea mai multă perseverenţă.

Ai cânta arată că lucrarea exprimată de verb se va 
împlini mai bine, numai dacă se vor realiza cele două 
condiţiuni care urmează: mai multă atenţie („dacă ai 
fi mai atent”) şi mai multă statornicie („dacă ai avea 
mai multă perseverenţă”.) Verbele ai cânta, ai fi şi 
ai avea sunt la modul optativ, sau condiţional. Atât faptul 
de a cânta cât şi condiţiunile puse se raportă la momen
tul de faţă. Verbele care le exprimă sunt, prin urmare, 
la optativul prezent.

ctf 1. aş cânta aş fi aş avea
3tUD 2. ai cânta ai ii ai avea.s 3. ar cânta ar fi ar avea

CS 1. am cânta am fi am avea
(h
Ss 2. aţi cânta aţi îi aţi avea

3. ar cânta ar fi ar avea

Perfectul optativului (condiţionalului).

Aş fi cântat mai bine, dacă aş fi fost mai atent 
şi dacă aş fi avut mai multă perseverenţă.

Verbele aş fi cântat, aş fi fost şi aş fi avut sunt tot la 
modul optativ. Faptele arătate de ele nu se petrec însă 
în prezent, ci sunt arătate ca trecute. Avem deci per
fectul optaţivulvţi,
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Ui 1. uş fi cunlat aş fi fost aş fi avut
DtUD 2. ui fi cAntal ai fi fost ai fi avut..s 3. ur fi cântai ar fi fost ur fi avut

2 ' 1; am fi cântat am fi fost am fi avut
Uto 2. aţi fi cântai aţi fi fost aţi fi avut

3. ac fi cântat ar fi fost ar fi avut

IMPERATIVUL

1. Cântă mai bine.— 2. Fii mai atent, 
mai multă perseverenţă.

3. Aibi

Verbele cântă, fii, aibi exprimă rugămintea, sfatul, 
îndemnul dat persoanei, căreia i se adresează cel ce vor
beşte. Ele sunt la modul imperativ.

Acest mod nu are decât timpul prezent, deoarece, 
pentru trecut, nu se pot da sfaturi sau porunci, iar cele 
date în prezent slujesc şi pentru viitor.

Si
ng

ul
ar _

2. cântă (tu)
3. cânto (ci său ca)

fii (tu)
fie (el sau ca)

aibi (tu) 
aibă (ci sau ea)

Pl
ur

al 2. cântaţi (voi)
3. cânte (ei sau ele)

fiţi (voi) 
fie (ci sau ele)

aveţi (voi) 
albă (ei sau ele)

Imperativul n’are decât două persoane : a doua şi a 
treia. Prima îi lipseşte, deoarece nu ne putem porunci 
sau da sfaturi nouă înşine.

MODURI PERSONALE
Am studiat până acum patru moduri: indicativul, 

care are şapte timpuri, subjonctivul şi optativul (condU 
ţionalut), care au câte două şi imperativul, cu un singur 
timp. La toate aceste moduri, verbele se schimbă penţrii
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fiecare persoană (eu cânt, iu cânţU el cântă, noi cântăm, 
voi cântaţi, ei cântă), pe care o putem recunoaşte, chiar 
şi atunci când întrebuinţăm verbul singur, fără pro
numele eu, iu, el etc.

S’ar părea că perfectul subjonctivului nu intră în 
această regulă, deoarece are aceeaşi formă {să ji cântat), 
pentru toate persoanele şi amândouă numerele. De fapt, 
acest timp a, avut odinioară forme deosebite pentru 
fiecare persoană (să [iu cântat, să fii cântat, să fie cân
tat etc.) şi numai cu vremea, pentru uşurinţa pronun
ţării, a căpătat o singură formă pentru toate persoa
nele, atât la singular cât şi la plural.

Iată pentru cfe indicativul, subjonctivul, optativul şi 
imperativul se numesc inoduri personale.

Personale sunt modurile ale căror persoane se 
deosibesc între ele. La aceste moduri, verbul se schimbă 
după fiecare persoană, care se prezintă cu înfăţişarea 
ei deosebită.

MODURI NEPERSONALE

Spre deosebire de modurile personale, limba noastră 
mai are şi altele, » care au unul şi acelaşi aspect pentru 
toate persoanele şi care de aceea, se numesc moduri 
n e p e r s o n a 1 e.

Nepersonale sunt modurile la care verbul nu se 
schimbă după persoane, ci rămâne întotdeauna 
subt una .şi aceeaşi înfăţişare.

Modurile nepersonale sunt patru ; infinitivul, gerun- 
diul, participiul şi supinul.
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INFINITIVUL 

Prezentul Infinitivului.

1. A cânta ca privighetoarea nu este lucru uşor.— 
2. A fi hun nu însemnează a ţi prost. —3. A avea 
şi a da sunt două lucruri deosebite.

A cânta, a fi, a avea, a da arată înţelesul verbelor, în- 
tr’un chip nedeterminat. Ele nu ne dau nici o lămurire 
cu privire la persoana care cântă, care este bună, care 
are sau'care dă. Ne arată numai că faptele se petrec în 
momentul când vorbim. Aceste verbe sunt la modul 
in finiţi V, timpul prezent.

a cânta a ii a avea
cântare fire avere

Perfectul infinitivului.

1. A fi cântat ca privighetorile nu este o crimă.— 
2. A fi fost în casa lui şi a nu-l mai cunoaşte acum 
este o purtare nedemnă de un om. — 3. Mă chi- 
nueşte o mare părere de rău : aceea de a fi a\Tit pu
tinţa să fac un bine şi de a nu-l fi făcut.

A fi cântat, a fi fost, a fi avut, a fi făcut arată în
ţelesul verbelor, în acelaşi fel nedeterminat, ca şi „a 
cânta”, „a fi”, „a avea”, „a face”, cu singura deo
sebire că înfăţişează faptele nu la timpul prezent, ci 
la cel trecut.Aceste verbe sunt la perfectul infi
nitivului.

a fi cântat a li lost a fi avut
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GERUNDIUL

1. I§i petrece timpul cântând. — 2. Fiind un om 
bun, era iubit de toţi. — 3. Nea vând ce face, s’a 
apucat de prostii.

Verbele cântând, fiind, având arată mai de aproape 
împrejurarea în care se petrece acţiunea verbului, pe 
lângă care stau. In prima propoziţiune, această împre
jurare este de mod (—Cum îşi petrece timpul? — Cân
tând) ; pe când în a doua şi a treia, „fiind” şi „având” 
exprimă o împrejurare de cauză (— Din ce cauză era 
iubit ? — Fiindcă era bun. — De ce s’a apucat de 
prostii ? — Pentrucă nu avea ce face.) Verbele cân
tând, fiind şi având (neavând) sunt la modul ge- 
r u n d i u.

cântând fiind având

Gerundiul se prezintă subt o singură înfăţişare, ter
minată în -ând sau -ind.

Gerundiul arată împrefurarea de timp, mod §i 
cauză, în care se petrece acţiunea exprimată de 
un verb.

PARTICIPIUL

1. Doina cântată mi-a plăcut foarte mult. — 2. 
Fost ostaş în armia rusească, Tudor Vladimirescu 
îşi adună o oaste de panduri. — 3. Omul avut 
nu trebue să uite pe cei săraci.
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Verbele cântată, fost, avut determină, întocmai ca 
nişte adjective, substantivele „doină”, „ostaş” şi „om”, 
pe lângă care sunt aşezate. Ele sunt la modul par
ticipiu.

cântat fost avut
cântată fostă avută

Participiul este un mod nepersonal, la care verbul 
-îndeplineşte funcţiunea,unui adfectiv.

.SUPINUL

1. N’am mult de cântat. —2. Ai fost pe la 
dânsuH Ai 'avut ceva cu eZ? — De fost am 
fost, dar dc avut ceva cu el, nici vorbă nu poate 
să fie.

Ca înfăţişare, de cântat se aseamănă cu participiul, 
de care se distinge, numai prin aceea că jare prepoziţia 
„de” înainte, Ca înţeles, deosebirea este mai mare, pentrucă 
„de cântat” nu mai îndeplineşte funcţiunea de adjectiv, 
ci de substantiv, care arată destinaţia. Avem deci un 
alt mod şi anume s u p i n u 1.

(de câuiat de fost do avut

Supinul este un mod nepersonal, care are rolul unui ' 
substantiv şi arată de obiceiu scopul.
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CONJUGAREA
Limba noastră are în total opt moduri, dintre care :
Patru moduri personale : indicativul, subjonctivul (con

junctivul), optativul (condiţionalul) §i imperativul; şi
Patru moduri nepers.onale : infinitivul, gerundiul, par

ticipiul §i supinuL
Indicativul are şapte timpuri: prezentul, im

perfectul, perfectul simplu, perfectul compus, mai-mult-ca- 
perfectul, viitorul I şi viitorul II.

Subjonctivul şi o p t a t i v u 1 au câte două 
timpuri: prezentul şi perfectul.

Imperativul are un singur timp.
In afară de modul imperativ, care are numai două 

persoane (a doua şi a treia), la singular şi la plural, 
celelalte moduri personale au toate cele trei persoane, 
la amândouă numerile. '

Dintre modurile nepersonale, infinitivul are 
două timpuri, pe când gerundiul, pârtie i- 
]D i u 1 şi ş u p i n u 1 au câte unul singur.

Din cele învăţate până acum, cunoaştem toate înfăţi
şările, s\ibt care se pot prezenta verbele a cânta, a fi şi a 
avea; cunoaştem cu alte cuvinte conjugarea acestor verbe.

Conjugarea este totalitatea schimbărilor, pe care le 
.suferă un verb, ca să exprime diferitele timpuri, 
moduri, persoane şi numere.

Iată tabloul întregii conjugări. Verbele a fi şi a avea 
întocmesc două tipuri deosebite.de conjugare. Celelalte 
verbe se împart, după terminaţiunea infinitivului prezent, 
în patru categorii, care formează cele patru conjugări 
regulate ale limbii române. La conjugarea I, infinitivul 
prezent se termină în -a, -are (a cânta, cântare); la a 
II, în -ea, -ere (a tăcea, tăcere); la a III, în -e, ere (a 
frânge, frângere); iar la a IV, în -i, -ire (a fugi, fugire) 
şi în -î, -îre (a doborî, doborîre).
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Conjugarea verbului A FI
MODURILE PERSONALE
Indicativul Subjonctivul

Prezentul Mai-mult-ca-perfectul Prezentul
sunt fusesem * să fiu
eşti fusoseşi să fii
este fusese să fie
suntem fusesem sau fuseserăm să fim
sunteţi fuseseţi fuseserăţi să fiţi
sunt fusese „ fuseseră să fie

Imperfectul Viitorul I Perfectul
eram voiu fi saii am să fiu CU să fi fost
erai vei fi 9f ai să fii tu să fi fost
era va fi ,, are să fie el, ea să fi fost
eram vom fi „ avem să fim noi să fi fost
eraţi veţi fi ,, aveţi su fiţi voi să fi fost
erau vor fi „ au să fie ei, ele să fi fost

Optativul
Perfectul simplu Viitorul II Prezentul
fui sau fusei voiu fi fost aş fi
fuşi ff fuseşi vei fi fost ai fi
fu fuse' va fi fost ar fi
furăm ff' fuserăm vom fi fost am 1 fi
furăţi ff fuserăţi veţi fi fost . aţi «
fură fuseru vor fi fost ar II

Perfectul compus Imperativul Perfectul
am fost — aş fi fost
ai fost fii ai fi fost
a fost fie ar fi fost
am fost — am fi fost
aţi fost fiţi aţi fi fost
au fost fie ar fi fost

MODURILE NEPERSONALE
Infinitivul

Prezentul : a«,fire. Perfectul: a n fost
Gerundiul Participiul Supinul

tund fost, fostă. de fost
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Conjugarea verbului A AVEA
MODURILE PERSONALE

Prezentul
am
ai
are
avem
aveţi
au

Indicativul
Mai-mult-ca-perf edili 
avusem sau avusesem
avuscşi „ avuseseşi
avuse ,, avusese
avusem' „ avusese(ră)m 
avuseţi ,, avusese(ră)ţl
avuse ff avusese(ră)

Imperfectul
aveam
aveai
avea
aveam
aveaţi
aveau

Viitorul 1
voiu avea sau am s& am
vei avea M ai să ai
va avea are să aibă
vom avea „ avem să avem
veţi avea ,, aveţi să aveţi
vor avea ,, au să aibă

Optativul
Perf. simplu Viitorul II Prezentul

avui voiu fi avut aş avea
avuşi vei fi avut ai avea
avu va fi avut ar avea
avurăm vom fi avut am avea
avurăţi veţi fi avut aţi avea
avură vor fi avut ar avea

Perf t compus 1 Imperativul Perfectul
am avut — aş fi avut
ai avut aibi ai fi avut
a avut aibă ar fi avut
am avut — am fi avut
aţi avut aveţi aţi fi avut
au avut aibă ar fi avut

MODURILE NEPERSONALE

Prezentul: a avea. Infinitivul « , , ,avere. Perfectul: a fi avut
Gerundiul Participiul Supinul

având avut, avută. de avut

Subjonctivul
Prezentul
să am 
să ai 
să aibă 
să avem 
să aveţi 
să aibă

Perfectul
CU să fi avut 
tu să fi avut 
el, ca să fi avut 
noi să fi avut 
voi să fi «avut 
oi, ele să fi avut
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Conjugarea I: -a, -are
MODURILE PERSONALE
Indicativul Subjonctivul

Prezentul Mai-mult-ca-perfectul Prezentul
cânt cântasem să cânt
cânţi cântaseşi să cânţi
cântă cântase să cânte
cântăm cântasem sau cântaserăm să cântăm
cântaţi cântaseţi . „ cântaserăţi să cântaţi
cântă cântase „ cântaseră să cânte

Imperfectul Viitorul I Perfectul
cântam voiu cânta sau am să cânt eu să fi cântat
cântai vei cânta „ ui să cânţi tu să fi cântat
cânta va cânta „ are să cânte el, ea să fi cântat
cântam vom cânta „ avem să cântăm noi să fi cântat
cântaţi veţi cânta „ aveţi să cântaţi voi să fi cântat
cântau vor cânta „ au să cânte ei, eie să fi cântat

Optativul
Perf. simplu Viitorul 11 Prezentul

cântai voiu fi cântat aş cânta'
cântaşi vei li cântat ' ai cânta
lîântă va fi cântat ar cânta
cântarăm vom fi cântat am cânta
cântarăţi veţi fi cântat aţi cânta
cântară vor fi cântat ar cânta

Perf. compus imperativul Perfectul
am cântat — aş fi cântat
ai cântat cântă ai fi cântat
a cântat cânte ar fi cântat
am cântat — am fi cântat
aţi cântat cântaţi aţi fi cântat
au cântat cânte ar fi cântat

MODURILE NEPERSONALE
Infinitivul

Prezentul : a cânt», cântare. Perfectul : a fi cântat
Gerundiul

cântând
Participiul

cântat, cântată.
Supinul
de cântat
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Conjugarea If: -eâ,-ere
MODURILE PERSONALE

1
Prezentul

tac 
taci 
tace 
tăcem 

' tăceţi 
tac

Imperfectul
tăceam
tăceai
tăcea
tăceam
tăceaţi
tăceau

ndicativul
Mai-mult-ca-perfeclul

tăcusem
tăcuseţi
tăcuse

tăcusem
tăcuseşi
tăcuse
sau tăcuserăm 

„ tăcuserăţi 
„ tăcuseră

^ Vatonii I
voiu tăcea sau am să tac
vei tăcea „ ai să taci
va tăcea are să tacă
vom tăcea ff avem să tăcem 
veţi tăcea aveţi să tăceţi
vor, tăcea ,, au să tacă

Subjonctivul
Prezentul

să tac 
să taci 
să tacă 
să tăcem 
să tăceţi 
să tacă

Perfectul
cu
tu
el, ea
noi
voi

să fi tăcut 
să fi tăcut 
să fi tăcut 
să fi t^cut 
să fi tăcui

ei, ele să fi tăcut

Perf. simplu
tăcui
tăcuşi
tăcu
tăcurăm
tăcurăţi
tăcură

Viitorul II
voiu fi 4ăcut 
vei fi tăcut 
va fi tăcut 
vom fi tăcut 
veţi fi tăcut 
vor fi tăcut

Optativul
Prezentul 

aş tăcea 
ai tăcea 
ar tăcea 
am tăcea 
aţi tăcea 
ar tăcea

Perf. compus
am tăcut 
ai tăcut 

, a tăcut 
am tăcut 
aţi tăcut 
au tăcut

Imperativul Perfectul

taci
tacă

tăceţi
tacă

aş
ai

fi tăcut 
fi tăcut 

ar fi tăcut 
am fi tăcut 
aţi fi tăcut 
ar fi tăcut

MODURILE NEPERSONALE

Prezentul: a tăcea, tăcere.
Infinitivul

Perfectul: a ii tăcut
Gerundiul

tăcând
Participiul
tăcut, tăcută.

Supinul.
de tăcut
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Conjugarea Ut: -e,-ere.
MODURILE PERSONALE
Indicativul Subjonctivul

Prezentul M ai-mult-ca-perfectul Prezentul
frâng frânsesem să frâng
frângi frânseseşi să frângi
frânge frânsese să frângă
frângem frânsesem sau frânseserăm să frângem
frângeţi frânseseţi „ frânseserăţi să frângeţi
frâng frânsese ,, frânseseră să frângă

Imperfectul Viitorul I Perfectul
frângeam voiii frânge sau am să frâng eu să fi frânt
frâiigeai vei frânge „ai să frângi tu să fi frânt
frângea va frânge „ are să frângă el, ea să fi frânt
.frângeam vom frânge „ avem să frângem noi să fi frânt
frângeaţi veţi frânge „ aveţi să frângeţi voi să fi frânt
frângeau vor frânge ,, au să frângă ei, ele să fi frânt

Optativul
Perţ. simplu Viitorul II Prezentul

frânsei voiu fi frânt aş frânge
frânseşi vei fi frânt ai frânge
frânse va fi frânt ar frânge
frânserăm vom fi frânt am frânge
frânserăţi veţi fi frânt aţi frânge
frânseră vor fi frânt ar frânge

Perf. compus Imperativul Perfectul
am frânt — aş fi frânt
ai frânt frânge ai fi frânt
a frânt frângă ar fi frânt
am frânt — am fi frânt
aţi frânt frângeţi aţi fi frânt
au frânt frângă ar fi frânt

MODURILE NEPERSONALE
Infinitivul

Prezentul : a frânge, frângere. PcrfectUl : a fi frânt

Gerundiul Participiul Supinul
frângând frânt, frântă» de frânt
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Conjugarea IV: -j, -ire.
MODURILE PERSONALE
Indicativul Subjonctivul

Prezentul Mai-mult-ca-perfectul Prezentul
fug fugisem să fug
fugi fugiseşi să fugi
fuge fugise să fugă
fugim fugisem sau fugiserăm să fugim
luglţl fugiseţi fugiserăţi să fugiţi
fug fugise „ fugiseră să fugă

Imperfectul Viitorul I Perfectul
fugeam voiu fugi sau am să fug eu să fi fugit
fugeai vei fugi ti ai să fugi tu să fi fugit
fugea va fugi ,, are să fugă el, ea să fi fugit
fugeam vom fugi ,, avem să fugim noi să fi fugit
fugeaţi veţi fugi ,, aveţi să fugiţi voi să fi fugit
fugeau vor fugi „ au să fugă ei, ele să fi fugit

Optativul
Perf. simplu Viitorul II Prezentul

fugii voiu fi fugit aş fugi
fugişi voi fi fugit ai fugi
fugi va fi fugit ar fugi
fugirăm vom fi fugit am fugi
fugirăţi veţi fi fugit aţi fugi
fugiră vor fi fugit ar fugi

Perf. compus Imperativul Perfectul
am fugit — aş fi fugit
ai fugit fugi ai fi fugit
a fugit fugă ar fi fugit
am fugit — am fi fugit
aţi fugit fugiţi aţi fi fugit
au fugit fugă ar fi fugit

MODURILE NEPERSONALE
Infinitivul

Prezen tul: a fugi, fugirc. Perfectai: a n lugit
Gerundiul

fugind
Participiul
fugit, fugită.

Supinul
de fugit

Gh. Nedioglu. — Manual de limba română cl. I-a. — ed, V—5. 20
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Conjugarea IV: -î, -îre
MODURILE PERSONALE

Indicativul Subjonctivul
Prezentul Mai-mult-ca- p erf ectul Prezenlul

dobor doborîsem să dobor
dobori doborlseşi să dobori
doboară doborîse să doboare
doborlm doborîsem sau doborlserăm să doborlm
doboriţi • doborîseţi M doboriserăţi să doboriţi
doboară doborîse „ doborlseră să. doboare

Imperfectul Viitorul I Perfectul
doboram voiu doborî sau am să dobor • eu să fi doborlt
doborai vei doborî ,, ai să dobori tu să fi doborlt
dobora va doborî M are să doboare el să fi doborît
doboram voîn doborî ,, avem să doborlm no| să fi doborlt
doborâţi veţi doborî aveţi să doboriţi voi să fi doborlt
doborau vor dobori ,, au să doboare ei să fi doborît

Optativul
Perf. simpla Viitorul II Prezentul

doborli voiu fi doborlt aş tlobori
dobortşi vei fi doborît ai doborî
dobori va ■ fi doborît ar doborî
doborîrăm vom fi doborît am dobori
doborîrăţi veţi fi doborît aţi dobori
doborlră vor fi doborît ar doborî

Perf. compus Imperativul Perfectul
am doborît — aş fi doborlt
ai doborlt doboară ai fi doborît
a doborlt doboare ar fi doborlt
am doborît — am fi doboiit
aţi doborlt doboriţi aţi fi doborlt
au doborlt doboare ar fi doborlt

MODURILE NEPERSONALE
Infinitivul

Prezentul: a doborî, doborire. Perfectul l o fi doborlt

Gerundiul Participiul Supinul
doborind doborlt, doborîtă. de doborlt
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SUBSTANTIVUL 

Ce este substantivul?

Aveam cu mine, drept călăuză, dela Găvanul, un 
voinic din Bisoca, un fel de oacheş Apolon munte
nesc, care cunoştea ca în palmă, toate cotiturile mun
ţilor şi se mai pricepea şi la multe altele, căci era 
şi vânător, şi cioban, şi cosaş, şi cântăreţ la biserică, 
şi cântăreţ cu cavalul, ba încă ştia să spună şi basme, 
de-ţi era drag să-l asculţi.

Din Al. Odobescu: PscudokineglieUcos.

în această frază întâlnim:
1. Mai multe nume de fiinţe: călăuză, voinic, 

Apolon, vânător, cioban, cosaş, cântăreţ; şi
2. Mai multe nume de lucruri: Găvanul, Bisoca, 

fel, palmă, cotitură, munte,, biserică, caval, basm.
După cum am mai văzut, toate aceste cuvinte poartă 

numele de substantive.

Substantiv este orice cuvânt, cu afutorul căruia 
numim o fiinţă sau un lucru.

Substantive proprii.
Aruncând o nouă privire asupra tuturor substantivelor 

pe care le-am găsit în fraza citată, constatăm că unele 
sunt date numai unui singur lucru sau unei singure 
fiinţe. Găvanul este un anumit schit din judeţul Buzău, 
iar Bisoca un anumit' sat din acelaşi judeţ. Tot aşa, 
Apolon este numele pe care vechii Greci îl dădeau unui 
singur zeu, zeului luminii şi al artelor. Faptul că 
Al. Odobescu aplică acelaşi nume şi voinicului care-1 
conducea, nu însemnează că sunt doi Apoloni. Deşi 
numite la fel, cele două persoane reprezintă două fiinţe
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cu totul deosebite, după cum sutele şi miile de oameni 
cu numele de „Ion“ nu se aseamănă între dânşii şi nici 
nu fac măcar parte din aceeaşi categorie.

Prin urmare, numele Găvanul aparţine numai unui 
anume schit, Bisoca unui anume sat şi Apolon unui 
anume zeu. Aceste nume sunt astfel „proprii” lucru- 

. rilor sau fiinţei, pe care le arată şi de aceea, se numesc 
substantive proprii. Ele se scriu cu literă mare.

Proprii sunt toate substantivele care numesc o 
anumită persoană sau un anumit lucru.

Substantive comune.
Dacă cercetăm acum celelalte substantive din exem

plul citat, vedem că ele ppt fi date mai multor fiinţe 
sau lucruri' de acelaşi fel. Numele de călăuză bunăoară, 
se întrebuinţează pentru toţi cei ce conduc pe cineva, 
prin munţi, prin oraşe, prin muzee etc. Acelaşi este 
cazul şi pentru celelalte nume de fiinţe {voinic, vânător, 
cioban, cosaş, cântăreţ) sau lucruri (palmă, fel, cotitură, 
munte, biserică, basm, caval) din fraza analizată. Aceste 
nume aparţin deci mai multor fiinţe sau lucruri de ace
laşi fel şi de aceea, se numesc substantive comune..

Comune sunt acele substantive, care se dau tu
turor fiinţelor sau lucrurilor de acelaşi fel.

Substantive concrete şi substantive abstracte.

om coasă prietenie
copil mână glumă
urs sgomot îndrăzneală
piţigoîu doină libertate
greiere sunet ^ ură
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In primele două coloane, avem un număr de câte 
cinci substantive, nume de fiinţe şi cinci, nume de lu
cruri. De şapte din ele, ne putem da seama prin simţul 
văzului şi al pipăitului, iar de cele trei următoare (sgo- 
mot, doină, sunet), prin simţul auzului. Acest fel de sub
stantive se numesc concrete. In a treia coloană, sunt 
cinci substantive, care nu sunt nici nume de fiinţe şi 
nici de lucruri, pe care să le putem cunoaşte prin vreunul 
din cele cinci simţuri. Acest fel de substantive, care 
arată idei, se numesc abstracte.

Substantivele, nume de fiinţe sau de lucruri, de 
care ne putem da seama prin simţurile noastre, se 
numesc concrete; iar acelea care numesc nu îtise§i 
fiinţele ori lucrurile, ci o calitate sau un fel de a 
fi al lor şi pe care deci nu le simţim, ci le înţe
legem cu mintea, se cheamă abstracte.

NUMĂRUL

Ce este „numărul4* în gramatică?

Doi oameni călătoreau odată, vara, pe un drum. 
Unul avea în traista sa, trei pâni şi celălalt două 
pâni. Dela o vreme, fiindu-le foame, poposesc la 
umbra unei răchiţi pletoase, lângă o fântână 
cu ciutură, scoate fiecare pânile ce avea şi se pun 
să mănânce împreună, ca să aibă mai mare poftă 
de mâncare.

Din I. Creangă : Cinci păni.

Cuvintele unul, doi şi trei sunt numere. „Unul” arată 
aceea ce numim o unitate; „doi” şi „trei” mai multe
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unităţi. Alăturând diferite numere- pe lângă un sub
stantiv, observăm că înfăţişarea acestuia se schimbă:

Un om — doi oameni, trei o am e n i, o sută de 
oameni; o vară — două v e r i, zece v e r i, cinci
zeci de V e r i.

Rezultă deci că,' dacă-1 unim cu numărul „unul”, 
substantivul are un aspect, iar dacă-1 împreunăm cu 
un număr mâi mare decât „unuF’r oricare ar fi el, sub
stantivul se-prezintă subt o altă înfăţişare.

însuşirea pe care o au substantivele de a arăta, 
prin aspectul lor, ideea de unul singur ori de mai 
mulţi, se cheamă număr.

In aritmetică, avem un şir nesfârşit de numere; în 
gramatică nu sunt decât două, deoarece, cum am văzut, 
numai şubt două înfăţişări se prezintă substantivul, ori
care ar fi numerele pe care i le-am alătura.

Numărul singular.

Cercetând, din acest punct de vedere, substantivele 
din exemplul nostru, vedem că vară, drum, traistă, 
vreme, foame, umbră, răchită, fântână, ciutură şi poftă 
arată câte un singur lucru. Ele sunt la numărul 
Singular.

Un substantiv este la numărul singular, când 
exprimă ideea de o singură fiinţă sau de un singur 
lucru.
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Numărul plural.
Spre deosebire de acestea, substantivul oameni arată 

mai inulte fiinţe omeneşti, iar pâni mai multe lucruri 
de acelaşi fel. Ele sunt la numărul plural. Trecând 
substantivele citate mai sus, dela singular la plural, 
vom avea : veri, drumuri, traiste sau trăişti, vremi sau 
vremuri, umbre, răchiţi, fântâni, ciuturi şi pofte. (Sub
stantivul foame nu se întrebuinţează la plural).

Un substantiv este la numărul plural, când ex
primă ideea de mai multe fiinţe sau lucruri. •

GENUL

Ce este genul?

tată marnă domn doamnă
fiu fiică cititor cititoare
frate soră ţăran ţărancă
băiat fată prinţ prinţesă
ginere noră împăi’at împărăteasă

Dacă examinăm fiecare din aceste zece perechi de cu
vinte, observăm că cele din stânga exprimă toate, per
soane 'de parte bărbătească: tată, fiu, domn, 
cititor etc.; pe când cele din dreapta arată persoanele 
corespunzătoare de parte femeiască: mamă, fiică, 
doamnă, cititoare etc.

înfăţişarea deosebită, pe care o iau substantivele, 
ca să arate sexul numelor, se numeşte în gra
matică, gen.
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Masculin şi feminin. 1
ţap capră viţel viţea

, cerb ciută curcan curcă
berbec oaie urs ursoaică
cocoş găină vulpoiu vulpe
cotoiu pisică porumb porumbiţă

Din aceste exemple, observăm că şi numele celorlalte 
fiinţe, în afară de oameni, pot să aibă o înfăţişare 
deosebită, după cum arată un sex sau celălalt.

Substantivele care arată partea bărbătească sunt 
de genul masculin, iar cele care numesc partea 
jemeiască, de genul feminin.

Cum putem deosebi un substantiv masculin de unul 
feminin?

un domn
\

0 doamnă
doi domni două doamne

un urs o ursoaică
doi urşi două ursoaice

Observăm că substantivele masculine nu pot suferi 
înaintea lor, decât numărul un la singular şi doi la plu
ral, pe când cele feminine, numai o la singular şi două 
la plural. Ca să aflăm deci, de ce gen este un substantiv, 
îl punem la singular şi la plural, însoţindu-1 de numerele 
corespunzătoare. Dacă aceste numere sunt un şi doi, 
substantivul este de genul masculin; dacă dirhpotrivă, 
sunt o şi două, el este de genul feminin.
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Şi numele de lucruri pot fi 
masculine sau feminine.

dinte
ghimpe
burete
cărbune
strugure;

cheie 
hârtie 
cărare , 
margine 
frânghie

Exemplele citate sunt toate nume de lucruri. La prima 
vedere, ni s’ar părea că ele nu pot fi de nici unul din cele 
două genuri învăţate, deoarece, ca nume de lucruri, 
nu arată nici un sex. Cu toate acestea însă, constatăm 
că substantivele din coloana stângă sunt masculine 
(un burete — doi bureţi, un cărbune — doi cărbuni etc.), 
pe când cele din coloana dreaptă, feminine (o cheie — 
două chei, o, hârtie — două hârtii etc.)

Cum se explică acest fapt? Asemănându-le cu numele 
de fiinţe, poporul a dat şi numelor de lucruri, un gen.

Şi substantivele, nume de lucruri, pot fi de genul 
masculin sau feminin; dar, spre deosebire de numele 
de fiinţe, nu pot avea amândouă genurile, ci numai 
unul din ele.

Genul ambigen.

caiet cuţit puţ
scaun topor mal
briceag hotar prag
eondeiu cântec zâmbet
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Avem un alt şir de substantive, tot nume de lucruri. 
Ele nu sunt însă nici masculine, nici feminine pe de-a’n- 
tregul, ca cele precedente. In adevăr, la singular, ele 
se pot alătura de cuvântul un (un caiet, un briceag etc.) 
şi la plural de două (două caiete, două bricege etc.). Aceste 
cuvinte sunt, prin urmare, la singular de genul masculin, 
iar la plural de cel feminin şi aparţin astfel, ambelor 
genuri.

Substantivele care-şi schimbă genul, după nu
mărul la care se află, aşa încât la singular sunt 
masculine, iar la plural feminine, se numesc ambi- 
gene, cuvânt care însemnează „de amândouă ge
nurile”.

CAZUL

Ce este cazul ?

1. Codrul Vlăsiei se întindea odinioară, în fudeţele 
Dâmboviţa, Ilfov şi Ialomiţa.

2. Strâmta cărare a codrului era foarte întorto- 
chiată.

.3. Nu-i lipseau codrului, nici chiar păsările cele 
mai rare.

4. Voinicul îndrăgise codrul.
5. Codrule, ce tânăr eşti!

Deşi cuvântul codru figurează în toate aceste exemple, 
el nu îndeplineşte totuşi acelaşi rol, în fiecare propozi- 
ţiune. Aşa bunăoară, în prima el este subiect, în a 
doua atribut, în a treia şi a patra complement. 
Paralel cu deosebirea de rol, constatăm o deosebire, şi
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din punctul de vedere al înfăţişării, subt care se prezintă 
acest cuvânt (codrul, al codrului, codrului), după cum 
îndeplineşte o funcţiune ori alta.

Schimbarea suferită de un substantiv, după rolul 
pe care-l joacă în propoziţiune, se numeşte caz.

Nominativul.
In primul exemplu, cuvântul codrul este subiectul 

propoziţiunii. (—Cine se întindea în judeţele...? — 
Codrul.) Cazul în care se află subiectul poartă numele 
de nominativ. Ca să-l aflăm, punem întotdeauna 
întrebările cine? sau ce? înaintea predicatului.

Ori de câte ori un substantiv îndeplineşte func
ţiunea de s ub i e ct al propoziţiunii şi răspunde,. 
ca şi acesta, la întrebările cine‘1 sau ce? el este în 
cazul nominativ.

Genetivul.
in a doua propoziţiune, forma a codrului este atri

but, pentrucă lămureşte înţelesul substantivului „că
rare”. (—A cui cărare?—A codrului?) Substantivul 
a codrului este la un alt caz, care se numeşte g e n e t i v. 
II aflărri cu întrebările al cuicl a cui"! ai cui? ale cui? 
puse înaintea substantivului determinat.

In ,cazul genetiv, suni toate substantivele care în
deplinesc un rol de atribut şi răspund la între
bările: al (a, pi, ale) cui?.
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Dativul.
In propoziţiunea a treia, cuvântul codrului comple

tează înţelesul verbului „lipseau” şi poate fi găsit cu în
trebarea cui? pusă înaintea acestuia. (— Cui nu-i lipseau 
nici păsările...? — Codrului.) Este deci un complement 
indirect. Cazul în care este substantivul codrului, se 
numeşte dativ.

In cazul dativ, sunt substantivele care joacă rolul 
de complemente indirecte §i pot fi 
aflate cu ajutorul întrebării cui'7 pusă înaintea 
verbului determinat.

Acuzativul.
In a patra propoziţiune, substantivul codrul comple

tează tot înţelesul unui verb, dar nu mai răspunde la 
întrebarea cui? ci la întrebarea pe cinezi sau ce? (—Pe 
cine îndrăgise? Ce îndrăgise? — Codrul.) Este prin ur
mare un complement direct. Schimbându-şi rolul sin
tactic, substantivul „codrul” şi-a schimbat şi înfăţişarea, 
care acum întocmeşte un alt caz, numit acuzativ.

Ori de câte ori un substantiv îndeplineşte funcţiu
nea de complement direct, este în cazul 
acuzativ.

Vocativul.
In sfârşit, în ultima propoziţiune, substantivul co

drule nu îndeplineşte nici un rol sintactic, deoarece 
este o simplă chemare, adresată codrului, cu care vor
bim. De aceea, numele persoanei sau al lucrului căruia 
ne adresăm, prin acest caz, se şi pune între două vir
gule, când este în mijlociul propoziţipnii.
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înfăţişarea pe care o iau substantivele, când chemăm 
prin ele, o persoană sau un lucru, socotit drept 
fiinţă, este cazul vocativ.

Declinarea.

In total, limba noastră are deci cinci cazuri: no
minativul, genetivul, dativul, acuzativul şi vocativul. 
Trecerea, prin aceste cazuri, a substantivelor de orice 
gen, la singular şi la plural, se cheamă declinare.

ARTICOLUL 

Ce este articolul?

1. Vulturul înhaţă găina şi se îndreaptă 
repede, spre muntele Cristianul.

2. Un vultur înhaţă o găină şi se în
dreaptă spre un munte din apropiere.

Să comparăm chipul în care ni se înfăţişează cele 
trei substantive subliniate, în amândouă exemplele 
date. In primul, substantivele vulturul, găina şi muntele 
arată precis fiinţele şi lucrul pe care-1 numesc. Noi 
ştim prin urmare, despre care anume vultur, găină 
şi munte ni se vorbeşte. In al doilea exemplu, dimpo
trivă, vorbitorul nu ne precizează nimic asupra lor, 
lăsându-le fără vreo lămurire mai de. aproape : un 
vultur, o găină, un munte oarecare. Cum a izbutit el să 
ne dea aceste două feluri de exprimare, atât de deo
sebite ca înţeles, întrebuinţând totuşi aceleaşi cuvinte? 
Cu ajutorul articolelor. In prima propoziţiune, a ală»
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turat la finele substantivelor. vultur, găină şi munte, 
articolele -1, -a şi -Ic; în a doua, a pus înaintea lor, ar
ticolele un şi o.

Articolul este o părticică de vorbire, care se a- 
şează pe lângă un substantiv, ca să-l precizeze sau 
să-l lase nedeterminat.

Articolul hotărît şi cel nehotărît.
Articolele -Z, -le şi -a, care determină înţelesul sub

stantivelor, hotărîndu-le de aproape, se numesc h o t ă- 
r î t e; iar un şi o, care fac ca înţelesul substantivelor 
să rămâie neprecizat, se cheamă nehotărîte.

La aceste deosebiri — de înţeles şi de aspect — mai 
putem adăoga una. Articolele hotărîte -Z, -le şi -a se ală
tură la sfârşitul substantivelor, lipindu-se de ele, în aşa 
chip, încât întocmesc un singur cuvânt, cu substantivul pe 
care-1 determină. De aceea, ele se mai numesc şi articole 
enclitice. Spre deosebire de acestea, articolele un, o 
stau întotdeauna înaintea substantivelor şi nu se con
topesc cu ele, cî-şi păstrează fiinţa lor deosebită.

Articolul hotărît dă un înţeles determinat 
înţelesului substantivelor, pe lângă care se alipeşte. El 
se întrebuinţează, ca să indice o fiinţă sau un lucru 
cunoscut. Articolul nehotărît dă dimpotrivă, un 
înţeles nelămurit substantivelor şi se aplică, ori de 
câte ori vrem să arătăm o fiinţă sau un lucru, 
despre care n'am mai-vorbit sau pe care nu le-am 
înfăţişat într'un fel sau într'altul.

Substantivele urmate de articolul enclitic sunt nu
mite articulate, iar cele precedate de -articolul 
nehotărît se zic n e a r t i c u 1 a t e.
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DECLINAREA NEARTICULATĂ 

Declinarea nearticulată a masculineior.

Singular.
Nom. Un păstor cântă din caval.
Gen. Oile unui păstor au căzut în prăpastie.
Dat. Unui păstor, nu-i pasă de furtună.' 
Acuz., Priveşte pe un păstor şi vezi-l cât e de fericit.

P Iu r a l.
Nom. Nişte păstori urcă muntele.
Gen. Oile unor păstori au fost trăsnite.
Dat. Unor păstori, nu le poţi cere altă mâncare, 

decât mămăligă cu brânză.
Acuz. Am văzut nişte păstori, chiar în vârful Ca- 

raimanului.

In exemplele date, avem un substantiv masculin 
nearticulat, trecut prin toate cazurile la singular şi la 
plural. Propriu vorbind, substantivul însuşi nu s’a schim
bat, ci a păstrat o singură formă la singular şi alta la 
plural. Schimbarea se vede numai la articolul neho- 
tărît un, care precede substantivul şi care se prezintă 
subt forme deosebite, la diferitele cazuri.

Declinarea nearticulată a substantivului păstor se 
prezintă deci astfel:

Cazurile Singular Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.

•
un păstor

(aiî ale ) ,lnu* Pustor
unui păstor

(pe) un păstor

1
nişte păstori

(a,; ale ) unor pastorl
unor păstori

(pe) nişte păstori



— 320 -

Să mai luăm un substantiv masculin şi să-l trecem 
prin toate cazurile declinării nearticulate:

Sin g u Iar.
Nom. Un peşte argintiu se sbalea în plasă.
Gen. Am văzut scheletul unui peşte mare.
Dat. Aruncai câteva jirimituri, unui peşte roşu, 

care se shenguia prin basin.
Acuz. Pescarul îmi aduse un peşte de toată 

frumuseţea.

Plural.
Nom. Peşti de toate mărimile, înnotau prin apa 

limpede a lacului.
Gen. Din gurile unor peşti, ieşeau băşicuţe de aer.
Dat. Cum ţi-ai putut închipui că unor peşti le 

poate merge bine, dacă-i scoţi din apăci
Acuz. Copilul privea nişte peşti, cari se sbăteau 

în coşul pescarului.

Declinarea nearticulată a substantivului peşte se în
făţişează deci, în chipul următor:

Cazurile Singular Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.

un peşte
(ai| ale ) P*9‘«

unui peşte
un peşte

nişte peşti
(ai; ale ) ul,or Pe«U

unor peşti
nişte peşti

Substantivele masculine rămân deci neschimbate 
la declinarea nearticulată, având o formă pentru sin
gular şi alta pentru plural.
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Declinarea nearticulată a femininelor.

Singular.
Nom. O gaiţă ţipa de zor, în frunziş.
Gen. Păsărică se sbătea .în ghiarele unei gaiţe. 
Dat. Puişorii nu se puteau împotrivi nnci gaiţe 

hrăpăreţe.
Acuz. A împuşcat o gaiţă.

Plural.
Nom. Nişte gaiţe ţipau cât le ţinea gura.
Gen. In copaci, se vedeau cuiburile unor gaiţe. 
Dat. Unor gaiţe prădalnice, nu le este milă de 

puii altor păsări.
Acuz. Vânătorul prinsese nişte gaiţe.

Declinarea nearticulată a substantivului gaiţă se pre
zintă, prin urmare, astfel:

Cazurile Singular Plural 1

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.

0 gaiţă
(al’, ale) unel Balte

unei gaiţe
o gaiţă

ni.şte gaiţe I

(ai; ale) unor «a,te
unor gaiţe
nişte gaiţe

Tot cu ajutorul articolului nehotărît — de astă dată 
de genul feminin — s’a făcut şi declinarea nearti
culată a substantivului feminin ,,gaiţă”. Ca şi la decli
narea masculină, cuvântul apare la plural, subt o singură 
formă (gaiţe); la singular însă, el se prezintă subt 
două aspecte deosebite: unul pentru cazul nominativ şi 
acuzativ (gaiţă) şi altul pentru genetiv şi dativ (gaiţe). 
Acesta din urmă se aseamănă cu pluralul.

Gh. Nedioglu. - Manual de limba română cl. I-â. — ed. V —5 21
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Declinarea nearticulată a ambigenelor.

Singular.
Nom. Un sat este o mică aşezare de oameni.
Gen. Ai văzut vreodată, priveliştea unui sat de 

munte ?
Dat. Ce bine îi stă unui sat, cu casele curate şi 

gospodăriile înfloritoare!
Acuz. Am vizitat un sat de pescari.

Plural.
Nom. Nişte sate de moşneni presărau regiunea.
Gen. Gospodăriile unor sate de moşneni îţi în

cântă privirile.
Dat. Artileria duşmană a princinuit mari str(- 

căciuni, unor sate
Acuz. Apele au înnecat nişte sate.

Să vedem cum se prezintă pe scurt, declinarea near
ticulată a substantivului sat:

Cazurile Singular Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.

un sat
(ai[ alţ ) ,mu* sat

unui sat
îin sat

nişte sate
(at_a_\
\ai, ale /

unor sate
nişte sate

Acest tablou ne arată că declinarea nearticulată a 
substantivelor amb i g e n e este la singular, întocmai 
ca a masculinelor, iar la plural, ca a femininelor.

Recapitulare.
Privită laolaltă, declinarea substantivelor păstor, peşte, 

gaiţă şi sat ne înfăţişează următorul tablou general al 
declinării nearticulate:
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Mascul Feminin Ambigen

un păstor

(K'e)UnUlpăSt0r
unui păstor 

(pe) UD păstor

1
un peşte 
unui peşte 
unui peşte 
un peşte

o gaiţă

{^)unei flal‘e 
unei gaiţe

(pe) o gaiţă

un sat 
unui sat 
unui sat 
un sat

nişte păstori
(|^e)unor păstorl 

unor păstori 
(pe) nişte păstori

nişte peşti 
unor peşti 
unor peşti 
nişte peşti

nişte gaiţe

(S^)unor «a,»e
unor gaiţe 

(pe) nişte gaiţe

nişţe sate 
unor sate 
unor sate 
nişte sate

Rezumând cele ce vedem în acest tablou, ajungem la 
următoarea constatare:

Declinarea nearticulată se face cu ajutorul 
articolului nehotărît un şi o, care este aşezat înaintea 
cuvântului declinat. Substantivul însuşi rămâne a- 
proape neschimbat, având în general, o înfăţişare 
unică la cazurile singularului şi alta, tot unică, la 
acelea ale pluralului. Numai femininele se prezintă 
subt două aspecte, la singular: unul pentru nomi
nativ şi acuzativ, iar altul pentru genetiv şi dativ, 
care este la fel cu pluralul.

Dacă toate cazurile au aproape aceeaşi înfăţişare, cum 
le vom putea atunci distinge unele de altele ? Le vom 
deosebi, după articolul nehotărît, care le precede; iar 
când şi acesta lipseşte, după întrebarea la care răs
pund.

Declinarea articolului nehotărît.
Articolul nehotărît un şi o, cu ajutorul căruia se face 

declinarea nearticulată, se dechnă el însuşi, având, după 
cum am văzut din exemplele date, următoarele forme:
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Cazurile
Singular

Masculin Feminin

Plural

Masculin — Feminin

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.
Voc.

/alî_a_\ 
\ai, ale/ unui 

unui 
(pe) un

\ait ale/ 

(pe)

O

unei
unei

o

unii, nişte, 
/al, a \fe)UI,or

unor
(pe) unii, nişte,

unele

unele

Articolul nehotărît un şi o nu arată numărul, ci numai 
ideea de uh lucru oarecare sau de o fiinţă oarecare, ră
mase nedeterminate. De aceea, acest articol nu trebue 
confundat cu numeralul un sau o, care exprimă ideea de 
unitate, adică de un singur lucru sau de o singură 
fiinţă. Ca dovadă, este şi faptul ca articolul nehotărît 
are şi pluralul, ceea ce ar fi cu neputinţă de închipuit 
la numeralul un, o.

DECLINAREA ARTICULATĂ 

Declinarea articulată a masculinelor.

Singular.
Nom. Păstorul cântă din caval.
Gen. Oile păstorului au căzut în prăpastie.
Dat. Păstorului nu-i pasă de furtună.
Acuz. Priveşte pe păstorul acesta şi vezi-l cât e de 

fericit.
Voc. Păstorule, ce frumoasă vieaţă duci tu!

Plural.
Nom. Păstorii urcă muntele.

Oile păstorilor au fost trăsnite.
Păstorilor nu le poţi cere altă mâncare, decât 

mămăligă şi brânză.
Am văzut pe păstorii aceştia, chiar în vârful 

Caraimanului.
Păstorilor, ce frumoasă e vieaţa voastră \

Gen.
Dat.

Acuz.

Voc.
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Declinarea articulată a substantivului păstor s’a făcut 
cu ajutorul articolului enclitic -1 şi anume:

Cazurile Singular Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.
Voc.

păstoru 1

(Sw) Păstoru ,ul
(pe)

păstoru lui 
păstoru 1 
păstoru le 1

păstori i

ii^) păstorl ,or
(pe)

păstori lor 
păstorl 1 
păstorl lor!

Cu alte cuvinte, la formele nearticulate, păstor pentru 
singular şi păstori pentru- plural, s’a adăogat articolul 
enclitic -1, subt aspectele pe care le ia, după diferite 
cazuri.

Să vedem cum se înfăţişează declinarea articulată 
a substantivului masculin peşte :

Singular.
Nom. Peştele cel argintiu se sbătea în plasă.
Gen. Am văzut scheletul peştelui.
Dat. Aruncai câteva firimituri peştelui, care se 

sbenguia prin basin.
Acuz. Pescarul aducea peştele prins.
Voc. Peşte mititel, vino ’ncoace!

Plural.
Nom. Peştii înnotau prin apa limpede a lacului.
Gen. Din gurile peştilor, ieşeau băşicufe de aer.
Dat. Cum 'ţi-ai putut închipui că peştilor le 

poate merge bine, dacă-i scoţi din apă"}
Acuz. Copilul privea peştii, cari se sbăteau în co

şul pescarului.
Voc. Peştilor, veniţi încoace !
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Declinarea articulată a substantivului peşte s’a făcut, 
tot prin alipirea articolului enclitic, ca şi la cuvântul 
„păstor”, cu singura deosebire că aici nu mai avem 
articolul -1, ci un alt articol enclitic : -le.
Cazurile

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.
Voc.

Singular

peşte Ic

(ra) pe«te lul
peşte lui 

(pe) peşte Ic
peşte I

-Plural

/ al, a \ 
\ai, ale/

(pe)

peşti
peşti
peşti
peşti
peşti

lor
lor
i
lor !

Rezultă deci, că declinarea articulată a substantivelor 
masculine se face cu ajutorul articolelor enclitice co
respunzătoare : -1, pentru substantivele terminate la 
nominativul singular nearticulat, într’o consonantă sau 
în vocala -u, şi -le, pentru cele terminate în vocala -e. 
Aceste articole se alipesc la sfârşitul formei nearticulate 
a substantivelor.

Declinarea articulată a femininelor.

Singular.
Nom. Gaiţa ţipa de zor.

O păsărică se sbătea în ghiarele gaiţei. 
Puişorii nu se puteau împotrivi gaiţei hră

păreţe.
A împuşcat gaiţa, care devasta cuiburile pă

sărelelor.
Gaiţo, prea eşti din cale afară de crudă!

Gen.
Dat.

Acuz.

Voc.
Plural,

Nom. Gaiţele ţipau cât le ţinea gura.
Gen. In copaci, se vedeau cuiburile gaiţelor. 
Dat. Gaiţelor nu le este milă de puii altor păsări. 
Acuz. Vânătorul prinsese gaiţele, care-l năuceau 

prin ţipetele lor..
Voc. Gaiţelor, mai închideţi-vă pliscul!
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Substantivul articulat gaiţa se declină aşa dar, astfel

Cazurile Singular PI ural

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.
Voc.

gaiţ a
(ai/ale) 1

gaiţe j^l
(pe) ga*! a

gaiţ 01

gaiţe le

(aÎ4) «aIte lor
gaiţe lor 

(pe) flalte le
gaiţe lor l

Şi aici acelaşi procedeu. La formele nearticulate ale 
substantivului, se adaogă articolul enclitic, de astă 
dată-a, care se alătură substantivelor de genul^ fe
minin.

Declinarea articulată a ambigenelor.

Singular.

Nom. Satul este o mică aşezare omenească.
Gen. Priveliştea satului desfătează ochii.
Dat. Ce bine-i stă satului, cu casele curate şi gos

podăriile îngrijite 1
Acuz. Am văzut satul de care mi-ai vorbit.
Voc. Satule, ce drag îmi eşti I

Plural.

Nom. Satele regiunii erau înstărite.
Gen. Gospodăriile satelor sunt Înfloritoare.
Dat. Artileria a pricinuit mari stricăciuni satelor. 
Acuz. Râurile revărsate au înnecat satele.
Voc. Satelor, în mijlocul vostru, mă simţ fericit 1
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Pe scurt; declinarea articulată a substantivului am- 
bigen sat, se înfăţişează astfel:

Singular Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.
Voc.

/_aU_\ 
\ai, ale/

satu
satu
satu
satu
satu

1
lui
lui
1
le 1

sate le
/_alLa \ jor
\aiy ale/

sate lor 
sate le 
sate lor!

Din această schemă, constatăm că la singular decli
narea substantivelor ambigene se face întocmai ca aceea 
a masculinelor (vezi deci. subst. păstor), iar la plural, 
ca a femininelor (vezi deci. subst. gaifă).

Recapitulare.

Concentrând laolaltă întreaga declinare articulată a 
substantivelor, avem următorul tablou:

Cazurile Masculin Feminin Ambigen

taD*
fi

c/>

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.
Voc.

pustoru 1 peşte le
(a^1,aîe) P^storu peşte lui

păstorului peşte lui 
(pe) păstoru 1 peşte le 

păstoru le I peşte I

gaiţ a

(af^e)fla,tc 1
gaiţe i 
gaiţ a 
gaiţ 0 1

satul
satu lui
satu lui
satul
satu le I

Nom. păstori 1 peşti i gaiţe le sate le
CQ
U

Gen. (sî^) pfistorl Ior l*6?11 ,or (S)flaite,or sate lor
fi ^ Dat. T păstori lor peşti lor gaiţe lor sate lor

PU Acuz. (pe) păstori i peşti i gaiţe le ^- sate le
Voc. păstori lor I peşti lor ! gaiţe lor \ sate lor t

Dacă examinăm de aproape acest tablou, vedem că, 
în general, substantivul însuşi nu se schimbă, ci ră
mâne invariabil, la forma lui nearticulată şi numai arti-
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colul enclitic alipit îşi modifică înfăţişarea, după diferi
tele cazuri, făcând astfel ca şi substantivul să apară la 
un caz ori altul.

Decimarea articulată se face prin alipirea arti
colului enclitic -1, le şi a, la forma nearticulată a 
substantivelor.

Declinarea articolului enclitic.
Dacă articolul enclitic este semnul după care putem 

cunoaşte cazul unui substantiv articulat, aceasta în
semnează că şi el îşi are declinarea Iui, putând fi trecut 
prin toate cazurile, cum am văzut din exemplele date. 
Concentrând diferitele aspecte ale declinării lui, avem 
următorul tablou general:

Cazurile
Singular Plural

Masculin Feminin Masculin Ftmjnin

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.
Voc.

-1 -Io -a .
-Iul -i
- lui - i

-1 - Io - a
- Io .-0

-1 - Io
- lor
- lor

-I -Io
- lor

ADJECTIVUL 

Ce este adjectivul?

1. Soldatul nostru este mândru şi viteaz. — 2. 
Mândră şi vitează era Românca în trecut. — 3. 
Tare-i este dor de codrul verde. — 4. Pafiştea era 
ca un covor de iarbă verde. — 5. Un şarpe snbţire 
înnota prin apă. — 6. Vântul topi repede pătura 
subţire de zăpadă.
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Deşi când zicem „soldatul**, am determinat odată 
acest substantiv, cu articolul „-!**, simţim totuşi, une
ori, nevoia să-l determinăm şi mai de aproape, ca să 
arătăm despre care sau despre ce fel de soldat vorbim. 
Această determinare o obţinerii, alăturând pe lângă 
substantivul „soldatul**, un cuvânt, care-i arată însuşirea 
mai însemnată. Aşa am făcut când am spus soldatul 
mândru şi viteaz şi tot la acelaşi procedeu am 
recurs, când am determinat şi celelalte substantive: 
codrul verde, şarpe subţire etc. Acest fel de cu
vinte, care precizează înţelesul substantivelor, se nu
mesc adj ective.

Adjectivul este partea de vorbire care determină 
un substantiv şi care arată însuşirea fiinţei sau a 
lucrului, despre care este vorba.

Numărul adjectivelor.

1. Soldat mândru şi viteaz. — 2. Soldaţi mândri 
şi viteji. — 3. Codru verde.—4. Codri verzi.

Adjectivele mândru şi viteaz determină, în primul 
exemplu, substantivul soldat, care este la numărul sin
gular. In al doilea exemplu, aceste adjective însuşesc 
substantivul soldaţi, care este la’ numărul plural. Forma 
lor n’a mai rămas însă aceeaşi, ci s’a schimbat după nu
măr, ca şi aceea a substantivului, prefăcându-se în 
mândri şi viteji. Mândru şi viteaz sunt adjective la numărul 
singular; mândri şi viteji, la plural. Aceeaşi schimbare 
s’a întâmplat şi cu adjectivul singular verde, care s’a 
transformat, la plural, în verzi.

Ca şi substantivele, adjectivele au două numere: 
singular şi plural.
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Genul adjectivelor.

1. Soldat mândru, vestit şi eroic.
■2. Soldaţi mândri, vestiţi şi eroici.
3. Ţară mândră, vestită şi . eroică.
4. Ţări mândre, vestite şi eroice.
5. Steag mândru, vestit şi eroie.
6. Steaguri mândre, vestite şi eroice.

Adjectivele mândru, vestit şi eroic determină, în 
primele două exemple, substantivul soldat, care este de 
genul masculin. Adjectivele mândru (mândri), vestit 
(vestiţi) şi eroic (eroici) sunt de genul masculin. 
In al treilea şi al patrulea exemplu, aceleaşi ad
jective însuşesc substantivul ţară, care este de genul 
feminin. Forma lor n’a mai rămas aceeaşi, ci s’a schimbat, 
ajungând mândră (mândre), vestită (vestite) şi. eroică 
(eroice) la plural, care sunt de genul feminin, după 
genul substantivului pe care-1 determină.

Să vedem acum ce se întâmplă cu adjectivele care 
însuşesc un substantiv ambigen, cum este cuvântul 
steag. La singular avem mândru, vestit şi eroic, adică 
formele pe care le-au avut aceste adjective, când au 
determinat substantivul masculin „soldat“, iar la plural, 
mândre, vestite şi eroice sunt chiar formele care au 
însuşit substantivul feminin „ţară”. După cum deci 
substantivele ambigene sunt masculine la singular şi 
feminine la plural, tot astfel, la adjective, ca să expri
măm ambigenul, întrebuinţăm, la singular, forma de 
masculin, iar la plural, forma de feminin a adjectivelor.

Adjectivele au două genuri, masculin §i feminin, 
după cum determină un substantiv de unul ori de 
altul din aceste genuri. Pentru determinarea sub
stantivelor ambigene, se întrebuinţează jorma mas
culină la singular §i cea feminină la plural.
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Forma adjectivelor.

1. Soldat mândru şi viteaz. — 2. Româncă mân
dră şi vitează. — Codru verde. — 4. Pajişte verde.— 
5. Şarpe subţire. — 6. Pătură subţire.

Adjectivele masculine mândru şi viteaz din primul 
exemplu îşi schimbă înfăţişarea, când exprimă femininul 
şi devin astfel, în al doilea exemplu, mândră şi vitează. Nu 
tot aşa se petrec însă lucrurile, cu adjectivele verde şi subţire 
din exemplele următoare. Aceste adjective nu-şi modifică 
înfăţişarea după gen, ci păstrează una şi aceeaşi formă : 
Codru verde (masculin), iarbă verde (feminin); şarpe 
subţire (masculin), pătură subţire (feminin.)

Din punctul de vedere al înfăţişării lor, adjec
tivele se împart în două mari categorii:

Prima cuprinde pe acelea care se prezintă cu o formă 
pentru genul masculin şi alta pentru genul feminin : 
alb—albă, negru—neagră, bun—bună, rău—rea, de
ştept—deşteaptă, prost—proastă.

In a doua categorie, intră adjectivele cu o singură 
formă pentru toate genurile : fierbinte, iute, limpede, 
mare, moale, rece, repede, tare.

COMPARAŢIUNEA ADJECTIVELOR 

Gradele de comparaţiune.

1. Panel este un băiat cuminte; Mircea e mai 
cuminte decât Pavel; iar Tudor e cel mai cuminte 
elev din clasă.

2. Mărul meu este dulce; al tău e mai dulce; 
al lui e foarte dulce.
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In prima frază, vorbitorul pune alături pe cei trei 
băieţi, ca să-i privească din punctul de vedere al cu
minţeniei şi să vadă în ce măsură unul întrece pe cei
lalţi. După ce i-a judecat, i-a aşezat pe trei trepte (cu
minte, mai cuminte, cel mai cuminte). Tot aşa a pro
cedat vorbitorul şi în al doilea exemplu, în care a ju
decat cele trei mere, după dulceaţa lor (dulce, mai 
dulce, foarte dulce). Aceste trei trepte se numesc grade 
de comp a raţiune.

Diferitele forme pe care le' ia adfectivul, ca să 
arate puterea mai mare sau mai mică a însuşirii 
pe care o exprimă, se numesc grade de compara- 
ţiune.

Pozitivul.

1. Paoel este. un băiat cuminte. — 2. Mărul meu 
este dulce. — 3. Uliul este ager.

Prin adjectivele cuminte, dulce, ager, exprimăm în
suşirea băiatului, a mărului şi a uliului, fără să ne mai 
gândim la însuşirile de acelaşi fel, ale altor fiinţe sau 
lucruri asemănătoare. . Ele sunt la gradul pozitiv.

Gradul pozitiv arată numai ideea însuşirii ex 
primate de un adfectiv, subt forma sa simplă ş 
obişnuită.

Comparativul.

1. Mir cea este mai cuminte decât Pavel. — 2. 
Mărul este mai puţin dulce decât para. — 3. Uliul 
este tot aşa de ager ca şi şoimul.
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Adjectivele mai cuminte, mai puţin dulce şi tot aşa 
de ager nu mai exprimă însuşirea fiinţelor şi a lucrnlui, 
luate în parte. In adevăr, Mircea este alăturat de Pavel, 
mărul de pară şi uliul de şoim, iar însuşirile lor sunt 
arătate în raport cu însuşirile corespunzătoare ale fiin
ţelor sau ale lucrului de care sunt apropiate. Ni se 
spune anume că cuminţenia lui Mircea depăşeşte pe 
aceea a lui Pavel, că dulceaţa mărului nu are tăria 
dulceţii perei şi că agerimea uliului este la fel cu aceea 
a şoimului. Adjectivul mai cuminte exprimă superi o- 
r i t a t e a lui Mircea faţă de Pavel; mai puţin dulce 
arată dimpotrivă, inferioritatea mărului faţă de 
pară; în sfârşit, tot aşa de ager ne vorbeşte despre ega
litatea uliului cu şoimul, bine înţeles din punctul 
de vedere al însuşirii exprimate de adjectiv. Toate 
aceste adjective sunt la gradul comparativ.

Comparativul exprimă însuşirea unei fiinţe sau 
a unui lucru, în raport cu aceeaşi însuşire a unei 
alte fiinţe sau a unui alt lucru, faţă de care este 
mai mare, mai mică sau egală.

Comparativul se exprimă cu ajutorul adverbelor mai, 
mai puţin, tot aşa de sau tot atât de, aşezate înaintea 
adjectivului la gradul pozitiv.

Superlativul.

1. Mircea este cel mai cuminte elev din clasă. — 2. 
Găsea e cea mai puţin ageră pasăre de curte.— 
3. Mărul acesta este foarte dulce. — 4. Faceţi prea 
mare zgomot. — 5. Sunt nişte copii răi din calc 
afară. — 6. Mieii sunt blânzi de tot.
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In primul exemplu, ni se arată că Mircea, judecat în 
raport cu colegii săi, ocupă cea mai înaltă poziţiune 
din punctul de vedere al cuminţeniei, după cum, în a 
doua propoziţiune, gâscă, judecată în comparaţie cu ce
lelalte păsări de curte, ocupă cel mai de jos loc, din 
punctul de vedere al agerimii. Adjectivele cel mai cu
minte şi cel mai puţin ager sunt la gradul super - 
1 a t i V. Primul arată superioritatea lui Mircea, 
al doilea inferioritatea gâştei.

In celelalte patru exemple următoare, dulceaţa mă
rului, mărimea sgomotului, răutatea copiilor, blân
deţea mieilor sunt arătate şi ele, ca ocupând o treaptă 
din cele mai înalte, dar fără să fie comparate cu în
suşirile corespunzătoare ale altor fiinţe ori lucruri de 
acelaşi fel. Adjectivele foarte dulce, prea mare, răi din 
cale afară şi blânzi de tot sunt tot la gradul super
lativ.

Superlativul unui adfectiv exprimă însuşirea ri
dicată la cea mai înaltă treaptă.

Ca să exprimăm superlativul, alăturăm de adjectiv, 
adverbele : cel mai, cel mai puţin, foarte, prea, de tot, din 
cale afară.

PRONUMELE 

Ce este pronumele?

— Cine mi-a luat condeiul^ Tu sau el? întreabă 
Călin.

— Care este al tău? răspunde Mihai. Acesta 
sau acela?
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Cuvintele cine, mi, iu, el şi al tău ţin locul unor fiinţe : 
„Cine”, „tu” şi „el”, numele persoanelor presupuse a fi luat 
condeiul; iar „mi” şi „al tău”, numele stăpânului aceluiaşi 
condeiu. De altă parte, cuvintele care, acesta şi acela 
stau în locul unui nume de lucru („condeiul”). Care 
(condeiu) este al tău? Acest (condeiu) sau acel (con
deiu) ? Cuvintele cine, mi, tu, el, care, al tău, acesta, acela, 
sunt pronume.

' Pronumele este_ cuvântul care ţine locul unui 
nume de persoană sau de lucru §i deci al unui 
substantiv.

PRONUMELE PERSONALE 

Ce este pronumele personal?

1. Pe când eu mă stăteam să fac ceva, tu stăteai 
cu mâna în sân, iar el râdea. — 2. Pe când noi 
ne stăteam, voi stăteaţi cu mâna în sân, iar ei 
râdeau.

Eu ţine locul persoanei vorbitorului; tu, a\ persoanei 
căreia se adresează vorbitorul; iar el, al persoanei 
despre care se vorbeşte. De aceea, eu, tu şi el se numesc 
pronume personale, reprezentând fiecare câte o 
persoană.

Persoana I; aceea care vorbeşte, (sg. eu; pl. noi) 
Persoana II: aceea cu care vorbeşti, (sg. tu; pl. voi) 
Persoana III: aceea despre care se vorbeşte, (sg. el, ea; 

pl. ei, ele)
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Declinarea pronumelui 
personal de persoana I.

Singular.

Nom. Eu nu mai pot face nimic.
Dat. îmi spui toate fleacurile, dar mie nu-mi 

place să le ascult.
Acuz. Pe mine să nu mă porţi cu vorba, cum 

m’ai purtat până acum.

Plural.

Nom. Noi nu mai putem face nimic.
Dat. Ne spui toate fleacurile, dar nouă ni s'a 

urit să le ascultăm.
Acuz. Pe noi să nu ne mai porţi cu vorba, cum 

ne-ai purtat până acum.

Din exemplele date, lipseşte unul care să ne arate 
forma de genetiv, deoarece pronumele personal de per
soana I nu are cazul genetiv. Mai observăm că, la unele 
cazuri, pronumele personal de persoana I are mai multe 
înfăţişări. Aşa bunăoară, dativul are câte o formă lungă 
(mie şi nouă) şi câte două scurte (mi, îmi şi ne, ni); 
iar acuzativul, câte una lungă (pe mine şi pe noi) şi câte 
una scurtă (mă şi ne).

In sfârşit, mai vedem că forma ne este comună da
tivului şi acuzativului plural. Atunci, cum vom putea 
deosebi aceste două cazuri? După întrebarea la care 
răspund.

Ne spui. (— Cui îi spui ? — Nouă.) Ne porţi. (— Pe 
cine (-1) porţi? — Pe noi.) In primul exemplu, ne este 
în cazul dativ; în al doilea, la acuzativ.

Gh. Nedioglu. — Manual de limba română cl. I-a—ed. V. — 5 22
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Declinarea pronumelui personal de persoana I se în
făţişează deci astfel:

Cazurile Singular Plural

Nom. cu noi
Gen. — —
Dat. mie, ml, Îmi nouă, ne, ni,
Acuz. pe mine, mă ' pe noi, ne.

Declinarea pronumelui 
personal de persoana II.

Singular.

Nom. Tu e§ii de vină.
•Dat. Iţi spun mereu să fii cuminte, dar ţie nu-ţi 

pasă de observaţiunile mele.
Acuz. Pe tine n’am să te mai supăr niciodată, 

pentrucă te-am supărat destul.
Voc. Tu, cel de colo, pe cine cauţH

Plural.

Nom. Voi sunteţi de vină.
Dat. Mereu vă vorbesc de această primejdie, dar 

vouă puţin vă pasă şi vi se pare lucru de 
glumă.

Acuz. Pe voi n'arn să vă mai supăr niciodată, 
pentrucă v'am supărat destul.

Voc. Voi, cei de colo, cari nu vreţi să ascultaţi, 
veţi fi pedepsiţi.
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Schema declinării pronumelui personal'de persoana 
II este deci următoarea ;

Cazurile S i II g u 1 a Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acuz.
Voc.

tu

ţie, ţi, îţi 
po tine, te 

tu I

voi

vouă, vă, vi 
pe voi, vă 

voi 1

Ca şi la pronumele personal de persoana I, constatăm 
următoarele:

a. Lipsa genetivului.
b. Forme lungi şi scurte pentru dativ (ţie, ţi, îţi; 

vouă, vă, vi) şi acuzativ (pe tine, ie; pe voi, va).
c. Aceiaşi formă (vă) serveşte atât pentru dativul cât 

şi pentru acuzativul plural; ele însă se pot uşor dis
tinge, punându-se întrebările corespunzătoare.

In schimb însă, găsim la pronumele personal de per
soana II şi forma de vocativ, care lipseşte la persoana 
I, pentrucă cineva nu se poate adresa sieşi.

Declinarea pronumelui 
personal de persoana 111.

Singular.
Nom. El n’a mai spus nici un cuvânt, ea însă a 

vorbit într’una.
Gen. Asprimea lui respinge, blândeţea ei atrage. 
Dat. Greierului îi place să cânte. I se pare lui 

că vieaţa n’are alt rost.
Acuz. Pe el, l-am mai întâlnit din când în când; 

pe ea, însă n’am mai văzut-o de loc.
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Plural. 

Nom. Aici femeile sunt mai muncitoare decât băr
baţii. Ei umblă doar cu oile, pe când ele 
duc tot greul gospodăriei.

Albinele lucrează toată ziua; hărnicia lor 
(a albinelor) este vestită. Trântorii nu fac 
nimic; lenea lor (a trântorilor) a afuns pro
verbială.

Greierii cântă toată vara. Aşa le place să 
trăiască. Li se pare lor că vieaţa n’are alt 
rost. Furnicile dimpotrivă, lucrează într’una. 
Lor nu le arde de cântec. Vieaţa li se scurge 
într'o muncă fără preget.

Acuz. Pe ei, i-am mai întâlnit din când în când;
pe ele însă, nu le-am mai văzut niciodată.

Gen.

Dat.

In exemplele citate, constatăm mai întâi că pronumele 
personal de persoana III are o formă pentru genul mas
culin (et) şi alta pentru cel feminin (ea); pe când pronu
mele personale de persoana I şi II au o singură formă, 
pentru amândouă aceste genuri. Eu, spune şi un băr
bat şi o femeie, când vorbeşte. De asemenea, cu forma 
tu, ne adresăm atât unei fiinţe de genul masculin cât şi 
uneia de genul feminin. Pe lângă formele el şi ea, se mai în
trebuinţează şi dânsul, dânsa, la cazurile nominativ şi acu
zativ. Dânsul m’a strigat. Nu le vezi pedâ nsel e‘l 

Declinarea pronumelui personal de persoana III se 
prezintă astfel:

Ca Singular Plural
zurile Masculin Feminin Masculin Feminin

N. el sau dânsul ea sau dânsa ei sau dânşii ele sau dânsele
G. &) ,ul ei lor lor
D. lui, i, ii ei, 1, ii lor lor

A.
j pe el, 1, H sau |pe ea, o sau Jpe ei, li, i sau fpe ele, le sau
^ pe dânsul |pe dânsa |pe dânşii Ipe dânsele
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PRONUMELE POSESIVE 

Ce sunt pronumele posesive?

1. E adevărat, ai multe griji, dar am §i eu pe 
ale mele.—2. Păzeşte-ţi copilul: al nostru era cât 
pe aci să fie călcat de un camion.

Cuvintele ale mele ţin locul substantivului „griji” şi 
totdeodată, locul numelui persoanei care are aceste griji. 
La fel, expresia al nostru înlocueşte nu numai cu
vântul „copil“, dar şi numele părinţilor sau al rude
lor lui. Ale mele, al nostru sunt pronume, care se nu
mesc posesive, pentrucă reprezintă atât pe stăpân 
cât şi fiinţa sau lucrul stăpânit.

Pronumele posesive ţin locul unui nume, arătând 
totdeodată stăpânirea sau posesiunea cuiva, asupra 
unei fiinţe sau a unui lucru.

Pronume posesive şi adjective posesive.

1. Prietenul meu stă în localitate, al tău locueşte 
în alt oraş.— 2. Cartea ta nu se potriveşte cu a lui.— 
3. Condeiele voastre sunt moi; ale noastre, tari.

Pe lângă cuvintele al tău, a lui şi ale noastre, care sunt 
pronume posesive, pentrucă arată atât pe posesor cât 
şi fiinţa sau lucrurile stăpânite, avem cuvintele meu, 
ta, voastre, care se aseamănă, ca formă, cu pronumele 
posesive corespunzătoare, dar care nu au rolul acestora. 
In adevăr, când spunem „prietenul meu”, cuvântul 
meu nu ţine decât locul posesorului, nu şi al fiinţei ce-i 
aparţine, deoarece numele acestei fiinţe, substantivul 
„prietenul”, este exprimat. Acelaşi este cazul şi cu cu-
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vintele ta şi voastre, din expresiile cartea ta şi con
deiele voastre. Prin urmare, formele meu, ta, voastre, nu 
mai îndeplinesc funcţiunea unor pronume, ci a unor 
adjective, pentrucă, întocmai ca acestea, ele determină 
înţelesul substantivelor pe lângă care stau : ,,prietenul“, 
„cartea“, „condeiele". De aceea, se şi numesc, nu pro
nume posesive, ci adjective posesive.

Pronumele posesive Inlocuesc atât humele pose
sorului, cât §i pe acela al lucrului stăpânit; pe când 
adjeetivele posesive ţin numai locul stăpânito- 
rului, nu şi pe al lucrului stăpânit, care este exprimat 
întotdeauna printr’un substantiv. De aceea, primele se 
întrebuinţează singure, pe când cele din a doua catego
rie sunt însoţite întotdeauna de câte un substantiv.

PRONUMELE DEMONSTRATIVE 

Ce este pronumele demonstrativ?

1. Am şase pisoi: aeesta este cenuşiu, cestălalt 
tărcat, acela gălbior, celălalt negru, iar cei doi de 
lângă uşă, albi.—2. Aceştia seamănă ca două pică
turi de apă.—3. II vezi pe ăsta?—4. lată-l şi pe 
ălălalt. — 5. Nu-ţi pare acelaşi?

Cuvintele acesta, cestălalt, acela, celălalt, aceştia, ăsta, 
ălălalt, acelaşi ţin locul unui nume de fiinţă, care este 
pisoiul. Sunt nişte pronume. Ele se deosibesc însă de 
celelalte pronume învăţate până acum, deoarece, înlo
cuind un nume de fiinţă ori de lucru, servesc în acelaşi 
timp, să ne arate persoana sau obiectul despre care 
este vorba, indicându-ne totdeodată, dacă este aproape 
sau departe.
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Pronumele care servesc să arate persoana sau 
lucrul despre care este vorba, precizându-le locul ce 
ocupă în spaţiu, prin indicarea aproprierii sau a 
depărtării lor de vorbitor, se numesc pronume 
demonstrative.

Diferitele forme ale pro- 
numelor demonstrative.

Singular P I u r a 1

Masculin Feminin Masculin Feminin

acesta aceasta aceştia acestea
cestălalt ceastălaltă ceştilalţi cestelalte
acela aceea aceia acelea
celălalt cealaltă ceUalţi celelalte
acelaşi aceeaşi aceiaşi aceleaşi

Primele două, acesta şi cestălalt, arată apropierea ; cele 
două următoare, acela şi celălalt, indică dimpotrivă, de
părtarea.

Cele mai multe din aceste pronume au şi forme 
familiare, obişnuite în, vorbirea de toate zilele:

ăsta asta ăştia astea
ăstălalt astălaltă ăştialalţi astelalte
ăla aia ăia alea
ălălalt sau ailaltă sau ăialalţi sau alelalte sau
ăllalt alaltă ailalţi alalte
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Pronume demonstrative 
şi adjective demonstrative.

1. Acest moşneag a sărit în ajutorul nostru, nu 
acela. — 2. CAteşte această carte; pe aceea o citesc 
eu. — 3. Aceste ceasornice suni bune; cestorlalte 
le lipseşte câte ceva.

Cuvîntul acela este un pronume demonstrativ, de
oarece ţine locul substantivului „moşneag,” arătân- 
du-ne totdeodată persoana despre care este vorba. 
Tot pronume demonstrative sunt pe aceea şi cestor
lalte, care reprezintă substantivele „carte” şi „ceasor
nice”, specificându-ne că se vorbeşte despre aceste lu
cruri. Nu acelaşi este cazul cu cuvintele acest, această 
şi aceste. Deşi asemănătoare ca formă, cu pronumele 
corespunzătoare, ele nu ţin locul unor substantive, 
ci numai determină pe acelea pe lângă care sunt 
aşezate {„acest moşneag“, „această carte“, „aceste ceasor- 
nice“) şi sunt astfel, nu pronume, ci adjective de
monstrative.

Pronumele demonstrative arată fiinţa sau lu
crul despre care se vorbeşte, înlocuind totdeodată nu
mele lor; adjectivele demonstrative specifică 
fiinţa sau lucrul despre care este vorba, dar nu le 
ţin şi locul, pentrucă substantivul determinat stă 
alături de ele. De aceea, pronumele demonstrative 
se întrebuinţează numai singure, pe când adjectivele 
demonstrative sunt însoţite întotdeauna, de un sub
stantiv.
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PRONUMELE RELATIVE 

Ce este pronumele relativ?

1. Câinele care latră nu muşcă. —2. Este păcat 
ca tocmai el, care a ajutat pe toţi, să rămână jără 
ajutor, la nevoie.

In prima frază, cuvântul care leagă propoziţiunea 
„latră” de substantivul „câine”, căruia îi ţine locul şi 
pe care-1 şi determină. In a doua frază, pronumele care 
nu se mai raportă la un substantiv, ci la un alt pronume 
(el), pe care-1 leagă de propoziţiunea a ajutat pe toţi, 
menită să explice înţelesul pronumelui el. Prin ur
mare, în amândouă exemplele date, care arată raportul 
sau relaţia dintre o propoziţiune şi un substantiv sau 
un pronume din propoziţiunea precedentă şi de aceea, 
se numeşte pronume relativ.

Pronumele relativ leagă o propoziţiune de un 
substantiv sau de un pronume din propoziţiunea pre
cedentă, pe care-l determină sau îl explică.

numer;alul
Ce este numeralul?

1. Plecat-am nouă din Vaslui şi cu sergentul zece. 
(V. Alecsandri). — 2. A zecea parte dintr’un întreg 
este o zecime. — 3. Când doi se ceartă, al treilea câş
tigă. (Proverb)

Cuvintele nouă, zece, a zecea, doi, al treilea arată, 
într’un chip sau altul, diferite numere. Sunt deci n u- 
m e r a 1 e.
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Numeralul întocmeşte o categorie deosebită de cu
vinte, care exprimă ideea de număr, subt diferite 
forme şi cu diferite înţelesuri.

Numeralele cardinale.

1. Ascultam cu zece urechi. (I. Negruzzi). — 2.. 
Qnei degete sunt la o mână şi unul cu altul nu se 
potriveşte. (Proverb). — 3. Ninsoarea ce căzuse era 
de patru palme 1 domneşti. (P. Ispirescu). — 4. 
Câte şi trele zeiţele (toate cele trei zeiţe) cerură să le 
facăfudecata dreaptă. (P. Ispirescu). — 5. Cum afung, 
odată intră buluc în ogradă tusseşe. (I. Creangă).—
6. Din două, una : ori mă duc eu ori pleacă ei. —
7. Unirea principatelor s’a făcut la 24 larCuarie, 
1859.

Numeralele pe care le găsim în aceste exemple, ex
primă numai ideea de număr, de cantitate. Sunt nu
merale cardinale. După cum putem constata, ele în
deplinesc funcţiunea de adjective, deoarece întocmai ca 
acestea, însoţesc şi determină substantivele pe lângă 
care sunt aşezate: zece urechi, cinci degete, patru 
palme, câte şi trele zeiţele, tusşese (co p i i), două 
(lucruri), 24 Ianuarie, (anul) 1859.

Se numesc cardinale, numeralele care exprimă 
numai ideea de număr sau de cantitate.

1. Palmă : o veche măsură de lungime.
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Numeralele ordinale.

1. El este a cincea roată la car. (Zicătoare). — 
2. Am reuşit al cincizeci şi unulea. — 3. In di
mineaţa zilei a şasea, am pornit spre casă. — 4. 
Primul rege al României a fost Carol . — 5. Dă 
această carte, vărului tău celui de ai treilea.

Numeralele din aceste exemple arată ordinea: a 
cincea, al cincizeci §i unulea, a şasea, primul, I (întâiu), 
celui de al treilea. Sunt numerale ordinale. Ca şi cele 
cardinale, numeralele ordinale au rolul de adjective, pe 
lângă substantivele pe care le însoţesc. Ele se formează 
din numeralele cardinale corespunzătoare, cărora li se 
adaogă sufixul -lea, după ce au fost precedate de ar
ticolul al, a.

Numeralele ordinale exprimă, pe lângă ideea de 
număr, şi pe aceea de ordine sau rang.



SINTAXA



PROPOZIŢIUNEA
Ce este propoziţiunea?

1. Cântă cucul.— 2. Valea răsună.— 3, Vâj Hau 
gloanţele.—4. S’a lăsat noaptea. — 5. Bântue molima.

Până acum, am studiat cuvintele luate în parte; dar 
în vorbire ele nu sunt întrebuinţate izolat, ci legate 
între dânsele. Când zic de o parte cântă, iar de alta cu
cul, cel ce mă ascultă nu poate pricepe aceea ce vreau 
să spun. Când însă leg aceste două cuvinte şi zic cucul 
cântă, exprim un gând lămurit, cu un înţeles deplin. 
O astfel de grupare a cuvintelor se numeşte propo- 
z i ţ i u n e.

Propoziţiunea este o gândire spusă sau scrisă, ex
primată printr’un grup de cuvinte, legate între dânsele.

Subiectul şi predicatul.
Fiecare din cele cinci propoziţiuni citate sunt întoc

mite din câte două cuvinte : un substantiv {cucul, valea, 
gloanţele, noaptea, molima), unit cu câte un verb {cântă, 
răsună, vâjiiau, s’a lăsat, bântue). Substantivele arată 
fiinţa sau lucrul despre care se spune ceva şi întocmesc 
subiectul fiecărei propoziţiuni; iar verbele exprimă 
aceea ce se spune despre aceste substantive şi formează 
predicatul, în fiecare propoziţiune. Prin urmare, pe
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lângă menirea lor de a arăta un nume de fiinţă sau de 
lucru, aceste substantive împlinesc, în propoziţiunile lor, 
şi funcţiunea de subiecte. La rândul lor, verbele, pe 
lângă lucrarea pe care o exprimă, au rolul de predicate. 
Când spunem despre un substantiv, că este subiectul sau 
de un verb, că este predicatul unei propoziţiuni, se zice 
că arătăm rolul sintactic, pe care acel substantiv 
sau verb îl îndeplinesc în propoziţiune.

Subiectul şi predicatul sunt părţi ale propoziţiunii. 
Primul arată fiinţa sau lucrul despre care se spune 
ceva; al doilea exprimă aceea ce se spune despre 
subiect.

Părţile principale ale. propoziţiunii.
Ca să întocmim o propoziţiune, trebue să avem cel 

puţin un subiect şi un predicat, cu alte cuvinte să ne 
alegem o fiinţă sau un lucru, despre care să spunem 
ceva. De aceea, e lesne de înţeles că, fără subiect şi pre
dicat, nu putem forma o propoziţiune. Acesta este şi 
motivul, pentru care subiectul şi predicatul sunt numite 
părţile principale ale propoziţiunii.

Subiectul şi predicatul sunt părţile principale ale 
propoziţiunii.

Propoziţiunea simplă.
Cele cinci exemple de propoziţiuni, pe care le-am dat, 

sunt întocmite toate, numai din subiect şi predicat. De 
aceea, ele se numesc propoziţiuni simple.

Propoziţiunea simplă este formată numai din su
biect şi predicat.
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Atributul şi compiementul.

1. Umbrele serii acopereau câmpia. — 2. Vierul 
leagă \TeJurilc viţei. — Murgul cel năzdrăvan1 zări 
pe zâna florilor.

In fiecare din aceste propoziţiuni, mai avem şi alte 
părţi, pe lângă subiect şi predicat.

Să luăm primul exemplu. Subiectul propoziţiunii 
(— Cine acoperea câmpiile ?) este umbrele, iar predicatul 
(— Ce se spune despre acele umbre?) acopereau. Mâi ră
mân încă două substantive: serii şi câmpia. Ce rol 
sintactic îndeplinesc ele? Primul determină înţelesul 
substantivului „umbrele” (—Care umbre? — Ale serii.) 
El se numeşte a t r i b u t. Al doilea întregeşte înţelesul 
verbului ,,acopereau”. (—Ce acopereau? — Câmpia.) 
Este un complement.

In a doua propoziţiune, pe lângă subiect (vierul) şi 
predicat (leagă), apare complementul vrejurile, care în
tregeşte înţelesul verbului „leagă” ş| atributul oiţei, 
care determină sensul substantivului „vrejurile**.

In sfârşit, în propoziţiunea a treia, întâlnim un com
plement (zâna), pe lângă verbul„zări” şi două atribute : 
unul (ce/ năzdrăvan), pe lângă substantivul „murg” şi 
altul (florilor), pe lângă substantivul „zână”.

Partea propoziţiunii care determină înţelesul unui 
substantiv se numeşte atribut; iar aceea care între
geşte înţelesul unui verb se cheamă complement.

Părţile secundare ale propoziţiunii.

Am văzut că atât atributul cât şi complementul nu 
fac altceva decât să lămurească şi să precizeze mai de 
aproape, primul, înţelesul substantivului, iar al doilea,

Gh. Nedioglu. — Manual de limba română cl. I-a ed. V, ~ 5. 83
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pe acela al verbului. Dacă, bunăoară, am lăsa la o parte 
atributul şi complementul din prima propoziţiune şi 
am zice numai umbrele acopereau, ideea exprimată n’ar 

'' mai avea un sens foarte precis, dar totuşi ar rămâne 
înţeleasă, pentrucă am şti că este vorba despre nişte 
uniibre şi de lucrarea pe care o fac ele. Acelaşi este 
cazul şi cu celelalte două propoziţiiini. Dacă le reducem 
atributele şi complementele (Vierul leagă. Murgul zări.), 
ele rămân totuşi cu un înţeles. Cu alte cuvinte, atri
butul şi complementul îndeplinesc numai serviciul de 
a. preciza înţelesul propoziţiunii; pe când subiectul şi 
predicatul îi dau înţelesul însuşi. Fără atribut şi com
plement, gândirea exprimată nu este în adevăr foarte 
lămurită; ea are însă un înţeles; în timp ce fără su
biect şi predicat, cugetarea nici nu poate exista. Inchi- 
puiţi-yă, bunăoară, că am da la o parte subiectul şi predi
catul fiecăreia din propoziţiunile enunţate şi am lăsa numai 
atributele şi complimefitele. Ce ar rezulta? (serii; câmpia -, 
vrejurile viţei; cel năzdrăvan; zâna florilor.) Cuvinte care 
nu exprimă o gândire. De aceea, spre deosebire de su
biect şi predicat, câre se numesc părţi principale ale 
propoziţiunii, atributul şi complementul au fost numite 
părţi secundare.

Atributul şi complementul suni părţile secun
dare ale propoziţiunii, pentrucă fac liumai serviciul 
dea lămuri şi a întregi gândirea exprimată de subiect 
şi de predicat.

Propoziţiunea desvoltată.
Subiectul şi predicatul exprimă deci gândirea în chipul 

cel mai simplu, pe când atributul şi complementul o 
fac să fie expusă mai cu de-amănuntul. De aceea, spre 
deosebire de propoziţiunile simple, care sunt întocmite 
numai din subiect şi predicat, propoziţiunile care mai
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au unul sau mai multe' atribute sau complemente, sunt 
numite d e s v o 11 a t e.

Propoziţiunea se zice des voi tată, când, pe lângă 
subiect şi predicat, mai are una sau mai multe părţi 
secundare, cum sunt atributul şi complementul.

SUBIECTUL 

Ce este subiectul ?

1. Coţofana este foarte limbută. — 2. Sătulul nu 
crede pe flămând.—3. Cineva întreabă de tine.— 
4. Şapte şi cu trei fac zece. — 5. A te scula târziu 
na este un semn de hărnicie. — 6. „Pretutindeni** 
este un adverb.

In primele trei propoziţiuni, se vorbeşte despre câte o 
fiinţă: coţofana, sătulul, cineva. In a patra, poate fi 
vorba fie de nişte fiinţe, fie de nişte lucruri. In adevăr,, 
putem spune : „Şapte miei sau şapte case şi cu trei 
fac zece”. In ultimele două exemple, este vorba de câte 
un lucru. Prin lucru, în gramatică, nu se înţeleg însă 
numai obiectele concrete, ca în vorbirea obişnuită, ci 
tot ce nu este fiinţă, adică tot ce nu are vieaţă. Dia 
acest punct de vedere, o însuşire (bunătate, răutate,, 
ură, vitejie etc.), un eveniment sau o întâmplare? 
(luptă, ceartă etc.), o acţiune (aruncare, aducere, scu
lare etc.), un cuvânt oarecare şi altele sunt socotite lu
cruri. In acest înţeles, numim „lucru” o lucrare ca a te 
scula şi un cuvânt ca pretutindeni.

Subiectul este persoana sau lucrul despre care se 
vorbeşte într’o propoziţiune, despre care se spune 
ceva.
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Cum aflăm subiectul ?
Cercetând subiectul fiecăreia din cele şase propozi- 

ţiuni citate, observăm că el răspunde la întrebarea cine? 
sau ce? —Cine este foarte limbută? — Coţofana. — 
Cine nu crede pe flămând? — Sătulul. — Cine 
întreabă de tine? — Cineva. — Ce număr adunat cu 
trei face zece? —Şapte. — Ce anume nu este un 
semn de hărnicie? — A te scula târziu. — Ce 
cuvânt este un adverb? — Pretutindeni.

Ca să aflăm subiectul unei propoziţiuni, punem 
întrebarea cine? sau ce? înaintea predicatului.

Prin ce părţi de vorbire 
poate fi exprimat subiectul?

Să luăm rând pe rând subiectul propoziţiunilor citate 
şi ne întrebăm ce parte de vorbire este fiecare. In pri
mul exemplu, coţofana este un s u b s t a n t i v. In al doi
lea, avem substantivul sătulul. Cuvântul „sătul” este un 
adjectiv; aici însă forma „sătulul” nu mai arată în
suşirea unei fiinţe, ca bunăoară în expresia „om să
tul”, ci înseamnă însăşi fiinţa care e sătulă. Cuvântul 
„sătulul” este deci un adjectiv întrebuinţat 
cu înţeles de substantiv. Subiectul propoziţiunii 
a treia, cineva, este un pronume. In propozi- 
ţiunile următoare, avem subiectul şapte, care e un 
numeral, a te scula, un verb la modul in
finitiv şi pretutindeni, un adverb. Ultima pro- 
poziţiune este o definiţie. In cazul când definim un 
cuvânt, arătând, de exemplu, ce fel de parte de vor
bire ori de propoziţiune este el, subiectul poate fi şi o 
prepoziţie, o conjuncţie, o interjecţie 
(La este o prepoziţie. Şi este o conjuncţie. Ăh este o 
interjecţie.)



— 357 —

Subiectul poate fi exprimat prinţi''un substantiv, 
printr’un adjectiv cu înţelesul de substantiv, prin- 
tr'un pronume, printr’un numeral, printr’un verb 
la modul infinitiv §i în sfârşit prin orice parte de 
vorbire, când o definim.

Cazul subiectului.
Am văzut că subiectul unei propoziţiuni se poate 

afla prin întrebarea cine? squ ce? Sunt tocmai între
bările, la care răspunde cazul nominativ. Subiectul pro- 
poziţiunii stă deci întotdeauna, în cazul nominativ. 
Pentru subiectele coţofana, sătulul şi cineva, acest fapt 
este vădit, ele fiind exprimate prin câte un substantiv, 
un adjectiv luat ca substantiv şi un pronume, care toate, 
după cum ştim, se pot declina. Cum sunt însă la cazul 
nominativ, numeralul şapte, verbul a te scula şi ad
verbul pretutindeni, care nu se declină? Explicarea 
este următoarea. Toate aceste trei cuvinte sunt între
buinţate, în exemplele noastre, ca substantive. Nume
ralul „şapte” reprezintă fiinţele sau lucrurile 
în număr de şapte, verbul „a te scula” arată ac
ţiunea sculării, iar adverbul „pretutindeni” este 
un c u V â n t. Tustrele au înţeles de substantive şi deci 
pot .sta în cazul nominativ.

~ Subiectul subtînţeles.

1. N’am nimic. — 2. Du Oltului din partea mea 
o caldă salutare. (Gh. Coşbuc). — 3. Să-i coasă 
bine hainele. — 4. N’avem încotro. — 5. Ne-afi 
făcut de râs. — 6. îşi traseră căciulile peste urechi.

Să căutăm subiectul propoziţiunii întâi. — Cine n’are 
nimic? — Eu, Subiectul eu nu este însă exprimat.
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ci se înţelege din forma verbului am, care este la 
persoana I, singular. Acelaşi fenomen îl constatăm şi 
în propoziţiunile următoare. Subiectul lor este pronu
mele personal, la diferitele lui persoane; el însă nu se 
vede în corpul propoziţiunii, ci se înţelege uşor, de 
îndată ce punem cunoscuta întrebare. (— Cine să ducă 
Oltului, o caldă salutare? —- Tu. Şi aşa mai departe).

Când subiectul unei propoziţiuni este un pronume 
personal, el nu se exprimă de obiceiu, în limba noa
stră, deoarece se subtînţelege lesne, în forma ver
bului.

Pronumele personal subiect este exprimat numai când 
vrem să insistăm asupra lui, ca bunăoară, în exemplul 
următor :

Eu muncesc din greu, pe când tu stai cu mâinile în 
sân.

PREDICATUL 

Ce este predicatul ?

1. Tremură frunzele de adierea vântului. — 2. 
Cocoşii trâmbiţară ivirea zorilor. — 3. Cucuiata, 
vai de ea, stă într’un vârf de nuia. (Ghicitoare).— 
4. Subt vechile ruini, dorm amintirile trecutului nostru 
naţional. — 5. Scorţarul este o păsărică cenuşie.— 
6. Noaptea era senină.

In primele două propoziţiuni, predicatele tremură şi 
trâmbiţară arată lucrarea pe care o fac subiectele „frun
zele” şi „cocoşii”; în propoziţiunea a treia şi a patra, 
predicatele stă şi dorm exprimă starea în care se află 
subiectele „cucuiata” şi „amintirile”,; iar în ultimele
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două, predicatele este o păsărică şi era senină arată 
însuşirea subiectelor „scorţarul” şi „noapte^”.

Predicatul exprimă lucrarea pe care o îndepli
neşte subiectul, starea în care se găseşte subiectul 
sau un fel de a fi al acestuia.

Cum aflăm predicatul ?

Ştim că predicatul arată întotdeauna ceva despre- 
subiect. Ca să-l găsim, vorţi pune deci întotdeauna în
trebarea: Ce se spune despre subiect? Pe lângă această 
întrebare generală, mai sunt însă şi altele, prin care 
putem afla această parte a propoziţiunii. Aşa bunăoară, 
predicatele primelor patru propoziţiuni pot fi găsite în
dată, prin întrebarea: Ce face subiectul ? (— Ce 
fac frunzele, cocoşii, cucuiata, amintirile ? — Tremură, 
trâmbiţară, stă, dorm). In al cincilea exemplu, predi
catul apare, imediat ce întrebăm: Ce este subiectul? 
(— Ce este scorţarul? — Este o păsărică.) In sfârşit, 
în ultimul exemplu, aflăm predicatul întrebând: Cum 
este subiectul?

Predicatul unei propoziţiuni poate fi aflai, fie 
prin întrebarea generală: ,, ce se spune despre su- 
bieclT' fie prin întrebările speciale: ee face? ce 
este? sau cum este subiectul‘1

Verbe predicative şi nepre
dicative. Numele predicativ.

Aruncând o nouă privire asupra predicatelor din cele 
şase propoziţiuni citate, observăm, că primele patru sunt 
exprimate prin câte un singur cuvânt, care este un verb, pe 
când ultimele două surit întocmite din câte două cuvinte :
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ăm verbul o /i urmat, de un substantiv, într’un exemplu, 
de un adjectiv, în celălalt.

Verbele a tremura, a trâmbiţa, a sta şi a dormi 
pot, prin urmare, fără vreun alt ajutor, să spue 
ceva pe deplin înţeles, despre subiect; cu alte cuvinte, 
sunt în stare să exprime singure predicatul. De aceea, 
ele se numesc verbe predicative. Dimpotrivă, 
verbul a fi nu poate exprima singur o idee întreagă. 
O propoziţiune ca „Scorţ'arul este....” sau „Noaptea
era ” nu are nici un sens. Ca să fie în stare să spună
ceva despre subiect, verbul a fi are nevoie de un a- 
jutor, un substantiv sau un adjectiv, care să-i com
pleteze înţelesul. Din această cauză, el nu poate forma 
singur predicatul şi este numit verb nepredicativ 
sau ajutător; iar substantivului sau, adjectivului, 
care-1 ajută să întocmească un predicat, i se zice 
nume predicativ.

Se numesc predicative, verbele care pot forma sin
gure predicatul unei propoziţiuni, spre deosebire de 
cele nepredicative, care nu pot întocmi ele înşile un 
predicat. Cuvântul care afută un verb nepredicativ, 
ca să exprime predicatul, se numeşte nume predi
cativ.

Predicat verbal şi predicat nominal.

Predicatele primelor patru propoziţiuni sunt expri
mate prin verbe predicative (tremură, trâmbiţară, stă, 
dorm) şi răspund la întrebarea: ce face subiectul ? Ele 
sunt predicate verbale. In ultimele două propozi
ţiuni, predicatele sunt formate din verbul nepredicativ 
a fi şi dintr’un nume predicativ, răspunzând la între
bările ; ce este ? şi cum este subiectul ? Sunt predicate 
nominale.
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Predicatul verbal este exprimat printfun verb 
predicativ; iar cel nominal, printr’im verb nepredi
cativ, urmat de un nume predicativ.

Predicatul: verb la mod personal.

1. Voinicul mergea cântând. — 2. Te-ar încânta 
gândul de a te întoarce în ţară^ — 3. Să mă 
apuc de citi t — 4. Priveşte mantaua ciuruită- 
de gloanţe.

Pentru ca un verb să poată forma singur predicatul 
unei propoziţiuni, nu este de ajuns să fie numai pre
dicativ. Verbul a cânta de pildă, este predicativ şi cu 
toate acestea, în forma cântând, subt care-1 vedem în 
prima propoziţiune, el nu poate fi predicat. De ce ? Pen- 
trucă este la gerundiu, care este un mod nepersonal. In 
schimb, verbul mergea formează predicatul, pentrucă stă la 
modul indicativ şi deci la un mod personal. Din acelaşi 
motiv, verbele a te întoarce, de citit şi ciuruită, deşi pre
dicative, nu sunt totuşi predicate, deoarece toate sunt 
la moduri nepersonale: primul la infinitiv, al doilea la 
supin, iar ultimul la participiu. De altă parte însă, ver
bele ar încânta (optativ), să mă apuc (subjonctiv) şi 
priveşte (imperativ) formează predicatele, tocmai pentruc ă 
sunt la moduri personale.

Un verb, fie el predicativ sau nepredicativ, nu 
poate forma predicatul, decât numai dacă este la un 
mod personal.
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Numele predicativ.

l.! Porcul de mare este un peşte cu spinarea ţe
poasă. — 2. Aceste livezi sunt ale mănăstirii.— 
3. Marama bunicii- a fost de pomină.— 4. 
Arşiţa era supărătoare. — 5. Şarpele
a fost strivit fără cruţare.1—6. Greşala este a n o a- 
stră. — 7. Astăzi suntem zece, mâine vom fi 
o mie. — 8. A glumi nu este a răspunde. — 
9. Biciul acesta nu este de lepădat.— 10. 
Curajul lui a fost mai presus de orice laudă.

Numele predicativ poate fi exprimat;
1. Printr’un substantiv în cazul nominativ (ex. 1), 

printr’un substantiv în genetiv (ex. 2) sau printr’un sub
stantiv cu prepoziţie (ex. 3);

2. Printr’un adjectiv (ex. 4) sau printr’un verb la 
participiul trecut (ex. 5);

3. Printr’un pronunţe (ex. 6);
4. Printr’un numeral (ex. 7);
5. Printr’un verb la infinitiv (ex. 8) sau supin (ex. 9); şi
6. Printr’un adverb (ex. 10).

ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Când predicatul e verbal.

Înţeleptul îşi cântăreşte cuvintele, 
înţelepţii îşi cântăresc cuvintele.

In propoziţiunea întâi, atât subiectul cât şi predi
catul sunt la numărul singular, persoana III. De în
dată ce numărul subiectului se schimbă (înţelepţii), 
se schimbă şi acela al predicatului (cântăresc). Po-
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trivirea această dintre subiect şi predicat se numeşte 
acord.

Predicatul verbal se acordă cu subiectul său în 
număr §i persoană.

Când predicatul e nominal.

1. Para tămâioasă este vestită pentru aroma 
ei. — 2. Copacii au fost d e s r ă d ă c i n a ţ i de 
furtună. — 3. Partea noastră este aceasta. — 
4. Rezultatul a fost acelaşi. — 5. Dumnezeu 
este ziditorul lumii. — 6. Nepotul este salba 
dracului. (Proverb). — 7. Grădina din fund este 
a vecinului.

Ştim că predicatul nominal este întocmit dintr’un 
verb nepredicativ şi un nume predicativ. Cum se a- 
cordă el cu subiectul? Verbul, după cum rezultă din 
exemplele date, se acordă, ca şi la predicatul verbul, 
în număr şi persoană cu subiectul său. De altă parte 
însă, numele predicativ nu rămâne străin de acest 
acord. Când este exprimat printr’un adjectiv sau un 
verb la participiul trecut, ca în primele două exemple, 
el şe acordă cu subiectul, în gen, număr şi caz. {Para... 
vestit ă. Copacii.... d e s r ăd ă ci naţ i.) La fel se 
întâmplă, şi când numele predicativ este un pronume, 
care are forme deosebite pentru gen, număr şi caz. 
(Ex.. 3—4) Nu întru totul la fel, se petrec însă lucru- 
rilCj când numele predicativ este un substantiv. In 
ex. 5, humele predicativ ziditorul este în cazul nomi
nativ, genul masculin, numărul singular, întocmai ca 
şi subiectul ,,Dumnezeu”. In schimb însă, în ex. 6, 
numele predicativ salba 'este la nominativ singular.
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feminin, pe când subiectul (,,nepotul”) stă la nomi
nativ singular masculin. In sfârşit, în ultimul exem
plu, numele predicativ a vecinului (genetiv singular, 
masculin) nu se acordă decât în număr cu subiectul 
„grădina” (nominativ singular, feminin).

Predicatul nominal se acordă cu subiectul, atât 
prin verbul ajutător, cât şi prin numele predicativ. 
Primul se acordă cu subiectul în număr şi persoană; 
al doilea, în gen, număr şi caz, când este un adjectiv, 
un participiu trecut sau un pronume şi cel puţin 
în număr, dacă este un substantiv.

ATRIBUTUL 

Ce este atributul?

1. Croitorul bun nu leapădă nici un petec. (Pro
verb). — 2. Este o vieaţă moartă şi o moarte vie. 
(I. Eliade Rădulescu). — 3. Umblă ca în satul 
lui Cremene. — 4. Un nebun întreabă şi zece în
ţelepţi nu-i pot răspunde. (Proverb).

Cuvântul bun determină înţelesul substantivului pe 
lângă care stă şi ne precizează astfel că este vorba de 
un croitor, care-şi cunoaşte bine meseria. Aceeaşi func
ţiune o îndeplinesc şi cuvintele nici un, moartă, vie, 
lui Cremene, un şi zece, pe lângă Substantivele : „petec” 
„vieaţă”, „moarte”, „satul”, „nebun” şi „înţelept”.

Partea secundară a propoziţiunii, care determină 
sau lămureşte înţelesul unui substantiv, se numeşte
atribut.
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Cum aflăm atributul ?

Reluând atributele din exemplele citate, observăni că 
primul răspunde la întrebarea care? (-— Care croitor?— 
Gel bun.), altele două (ex. 2), la întrebarea ce fel de? 
(—Ce fel de vieaţă. — Moartă. — Ce fel de moarte? — 
Vie.), un altul (ex. 3), la întrebarea al cuict (—Al cui 
sat? — Al lui Cremene.) şi în sfârşit, altele (ex 4 şi 1) 
la întrebarea câţi? câte? (— Câţi nebuni?— Unul. — 
Câţi înţelepţi ? — Zece. — Câte petece ? — Nici unul.)

Atributul poate fi aflat cu afutorul întrebărilor: 
care? ce fel de? al (a, ai, ale) cui? câţi? sau 
câte? puse înaintea substantivelor determinate.

ATRIBUTUL ADJECTIVAL 

Ce este atributul adjectival?

1. Glasurile subţirele ale copiilor începură un 
cântec. —2. Avea cugetul foarte curat.—3. Munţii 
îşi arătau creştetele brăzdate de puhoaie. (I. Creangă). 
4. Mi-a spus-o în patru ochi.— 5. Turcii au fost 
duşmanii noştri de veacuri.— 6. In noaptea aceea, 
soldaţii făcură băştii.1 (N. Bălcescu).—7. Lăcustele, 
când or trece, la ăst mal să se înnece. ( V. Alecsandri)

In aceste exemple, găsim atribute exprimate rând pe 
rând, printr’un adfectiv în gradul pozitiv („subţirele”), 
printr’un adfectiv în gradul superlativ („foarte curat”), 
printr’un verb la participiul trecut („brăzdate)”, printr’un

1. Baştie : fortificaţie militară de pe vremuri, din care se trăgea 
cu tunurile.
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numeral („patru”) printr’un adjectiv posesiv („noştri”) şi 
prin două adjective demonstrative („aceea” şi „ăst”).

Toate poartă numele de atribute adjectivale. Dacă 
numele acesta este justificat pentru atributele exprimate 
prin diferite feluri de adjective, cum se explică faptul 
că e.ste aplicat şi atributelor exprimate printr’un verb 
la participiul trecut şi printr’un numeral ? Pentrucă 
atât participiile trecute cât şi numeralele au rolul de 
adjective, care determină. întotdeauna un substantiv. 
{Creştete brăzdate; patru ochi.)

Se numesc adjectivale, toate atributele exprimate 
printr'un adjectiv sau printr’o parte de vorbire care 
îndeplineşte juncjiunea de adjectiv.

ATRIBUTUL SUBSTANTIVAL 

Ce este atributul substantival ?

1. Auzeam răpăitul stropilor de ploaie. 
săvârşit o japtă rea, tn paguba acestuia.

2. Ai

In primul exemplu, sunt două atribute: stropilor, 
pe lângă substantivul „răpăitul”. (—Al cui răpăit?—- 
Al stropilor.) şi de. ploaie, pe lângă substantivul „stro
pilor". (—Care stropi? — Cei de ploaie.) Amândouă 
sunt exprimate prin câte un substantiv. Sunt deci 
atribute substantivale.

In al doilea exemplu, avem atributul acestuia, care de
termină înţelesul substantivului „pagubă” (—A cui pa
gubă ? — A acestuia.) El este exprimat printr’un pronume



— 367 —

demonstrativ şi este tot un atribut s u bstantival, 
deoarece pronumele ţine întotdeauna locul unui sub
stantiv.

Atributele exprimate prin substantive sau pronume, 
se nurnesc substantivale.

Atributul genetival.

1. Eşti cuiul lui Pepelea.-—2. Crezul este rnăr- 
turia credinţei.— 3. Era stăpânit de patima fudu
liei. (I. Caragiale). — 4. Din clocotul undelor pri- 
pUe, fuioare de argint se desfac in bătaia luiiii. 
(Al. Vlăhuţă).—5. Floricele se ascundeau prin desi
şurile crângurilor.—6. Triumful crucii va putea să 
ocrotească pe creştini, de asuprelile nelegiuitului duş
man al sfintei cruci. (P. Ispirescu)

Atributele lui Pepelea, credinţd, fuduliei, undelor, 
lunii, crângurilor, crucii, duşman, cruci, care determină 
substantivele „cuiul”, „mărturia”, „patima”, „clocotul”,, 
„bătaia”, „desişurile”, „triumful”, „asuprelile” şi „duş
man”, sunt toate exprimate prin câte un substantiv în 
cazul genetiv. Primele şapte sunt la genetivul articulat; 
ultimile două, la genetivul nearticulat, deoarece sunt 
precedate de câte un adjectiv.

Atributul exprimat printr’un substantiv îh genetiv, 
se numeşte genetival.
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Atributul substantival cu prepoziţie.

1. Trecurăm pe lângă un palat de marmură.—
2. Să ciocnim câte un pahar de bere.— 3. Un copil 
de doi ani se juca cu un căţel.—4. Avem un nou 
vas de războîu. — 5. E un înger de copil. — 6. Mo
rile de vânt sunt aşezate pe înălţimi, pe când cele 
de apă, prin văi. — 7. Şarpele cu ochelari e foarte 
veninos. — 8. Românii ilinlsivia se împuţinează din 
ce în ce mai mult.— 9. 0 jumătate din soldaţi au 
căzut pe front.—10. Neînţelegerile dintre boieri au în
curajat pe duşmani. — 11.Este un orn fără soco
teală. — 12. S'a urcat în nucul dindărătul casei.— 
13. Vezi casa de lânyă biserică? —14. Locuesc în 
odaia dcla stradă. — 15. Foarte măreţ este podul 
de peste Dunăre.

In primul exemplu, substantivul ,,palat” este deter
minat prin cuvintele de marmură, adică printr’un 
atribut întocmit din substantivul „marmură” şi pre- 
poziţiunea „de”. Tot printr’un substantiv şi prepo
ziţia „de”, niai sunt exprimate şi alte şase din atri
butele următoare. Ih celelalte exemple, avem atribute 
exprimate prin substantive precedate de prepoziţiunile : 
cu, din, dintre, fără, dindărătul, de lângă, dela şi de 
peste. '

Pe lângă atributul substantival în genetiv, măi 
avem un altul, exprimat cu ajutorul unei pre
poziţii, care * se aşează înaintea substantivuîui- 
atribut.
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COMPLEMENTUL 

Ce este uh complement?

1. Ochiul stăpânului îngraşă calul. (Proverb).— 
2. Haina nu face pe om mai de treabă.— 3. Ce-i 
lipseşte chelului? — 4. Simţii că cineva jumuleşte 
pomul de mere. — 5. Scump la tărâţe şi ieftin 
la făină. — 6. Eu nu merg alături cu adevărul. — 
7. Norii s’au lăsat dincoace de munţi.

Substantivul calul, din primul exemplu, arată fiinţa 
la care se referă lucrarea verbului „îngraşă”. „Galul" este 
deci o parte de propoziţiune, care întregeşte sau com
pletează înţelesul verbului „îngraşă”. Aceeaşi funcţiune 
este îndeplinită, în propoziţiunea următoare, de grupa pe 
om, pe lângă verbul „face”. Sunt deci complemente. 
In exemplul al treilea, verbul „lipseşte” este determinat 
de două complemente: i şi chelului, iar în al patrulea, 
două complemente întregesc înţelesul verbului „jumu
leşte” : pomul şi de mere.

Trecând la exemplul al cincilea, constatăm că, de astă 
dată, înţelesul adjectivelor „scump” şi „ieftin” este 
întregit: unul prin cuvintele la făină, iar celălalt prin 
cuvintele la tărâţe. In sfârşit, în ultimile două propo- 
ziţiuni, grupa cu adevărul completează sensul ad
verbului „alături”, iar grupa de munţi, pe acela al 
adverbului „dincoace”. Aceste determinări ale adjec
tivelor sau ale adverbelor se numesc tot comple
mente.

Complementul este partea secundară a propozi- 
ţiuhii, care întregeşte înţelesul unui verb, adfectiv 
sau adverb.

Oh. Nedioglu. — Manual de Limba Română cl. I-a — ed. V. - 5. 24
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COMPLEMENTUL DIRECT 

Ce este complementul direct?

1. Duce vitele la păşune. — 2. Frânge pâinea 
în două. — 3'. Omul sfinţeşte locul, iar nu locul
pe om.

Complementul vitele, lămurind înţelesul verbului 
„duce”, arată totdeodată că fiinţele, despre care este 
vorba, suferă de-a-dreptul lucrarea exprimată de verb. Tot 
aşa sunt. şi complementele din celelalte două exemple. 
Acţiunea verbului „frânge” se săvârşeşte direct asupra 
complementului pâinea, după cum aceea a verbului 
„sfinţeşte” se exercită, în acelaşi chip, asupra comp
lementelor locul şi pe om. Complementele vitele, pâinea, 
locul şi pe om sunt în cazul acuzativ şi se numesc 
directe.

Complementul direct arată fiinţa sau lucrul, asu
pra căruia se exercită de-a-dreptul lucrarea ver
bului şi stă întotdeauna în cazul acuzativ.

Cum aflăm complementul direct?

Complementele „vitele" şi „omul" răspund la în
trebarea pe cinei (—Pe cine duce la păşune? — Pe 
vite. — Pe cine sfinţeşte, locul ? — Pe om.); iar pâinea 
şi locul, la întrebarea cel (— Ce să frângă? — Pâinea.— 
Ce sfinţeşte omul? — Locul.)

Ca să aflăm complementul direct, punem înaintea 
verbului, întrebarea acuzativului şi anume : pe cine? 
pentru fiinţe şi ce? pentru lucruri.
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Care verbe pot avea 
un complement direct ?

Verbele transitive arată, cum ştim, că lucrarea făcută 
de subiect trece de-a-dreptul asupra unei fiinţe sau 
asupra unui lucru, care, ca parte de propoziţiune, 
este întotdeauna un complement direct: Smulg i e r- 
b ur il e, culeg flori, sar şanţul, îmbrac h a in a 
etc. Este deci dela sine înţeles că verbele intransitive nu 
pot avea un complement direct, deoarece acţiunea expri
mată de ele nu se poate exercita asupra unui alt lucru 
sau asupra unei alte persoane decât subiectul: alerg, 
fug, stau, dorm etc.

Complementul direct nu poate sta decât numai pe 
lângă an verb transitiv.

COMPLEMENTUL INDIRECT 

Ce este complementul indirect?

1. Taie câinilor frunză. (Zicătoare). —2. Va
sului gol, toţi îi dau cu piciorul. (Proverb). —
3. M’am săturat de el, ca de mere pădureţe. —
4. Era foarte bun de gură. —- 5. Vasile se în
rudeşte cu Maranda. —6. A venit cu trăsura şi se 
întoarce eu trenul. — 7. Corb la corb nu scoate ochii. 
(Proverb) —8. Păunul este frumos la vedere, dar 
urît la glas. — 9. Vorbeşte-mi despre tine. — 10. 
Ai citit ceva despre cutremur?

Complementele câinilor (ex. 1) şi mi (ex. 9) arată 
fiinţele în folosul cărora se face lucrarea verbelor, „taie” 
şi „vorbeşte” ; iar complementele vasului şi îi, din exemplul 
al doilea! exprimă lucrul, în paguba căruia se îndepli
neşte acţiunea verbului „dau“. Două sunt expri-
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mate prin câte un substantiv, şi două, pfintr’un pronume 
în cazul dativ. In celelalte exemple, complementele sunt 
formate din câte un substantiv sau pronume, însoţit de 
o prepoziţie: de gură, de el, de mere, cu Maranda, cu 
trăsura, cu trenul, la corb, la vedere, la glas, despre tine, 
despre cutremur.

Toate sunt cunoscute în gramatică, subt denumirea 
de complemente indirecte.

Se numeşte indirect, complementul exprimat prin- 
tr’un substantiv ori pronume în cazul dativ sau 
printr’un substantiv ori pronume însoţit de o pre- 
poziţiune, în afară de „pe“ şi, în unele cazuri, în 
afară de „la“.

Cum putem afla com
plementul indirect?

Complementul câinilor, mi (mie) şi vasului răspund 
la întrebarea cui? şi deci la întrebarea dativului. (— Cui 
taie frunză? — Câinilor. — Cui să-i vorbeşti?—Mie.— 
Cui îi dau cu piciorul ? — Vasului.) Celelalte pot fi gă
site cu ajutorul pronumelui interogativ cine? sau ce? 
precedat de prepoziţiunea corespunzătoare (—De cine 
m’am săturat? — De el şi de mere. — De ce e bun? — 
De gură. — Cu cine se înrudeşte? — Cu Maranda. — Cu 
ce a venit (se întoarce) ? — Cu trăsura (trenul). — La 
cine (cui) nu scoate ochii, corbul?—La corb (corbului).— 
La ce este frumos (urît) păunul? — La vedere (glas).— 
Despre ce să citeşti? — Despre cutremur.)

Ca să aflăm complementul indirect, punem în
trebarea cui? de cine? de ce? cu cine? cu ce? la 
cine? la ce? despre cine? despre ce? şi cu cine? ce? 
precedate de orice altă prepoziţiune cerută de verbul, 
adjectivul sau adverbul determinat.
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Care verbe pot avea un 
complement indirect?

1. A smuls gâsco, de pene. — 2. Prinde eu un 
ae, mâneca ruptă.— 3. Fuge ca dracul de tămâie. — 
4. Cum mergi eu sănătatea?

In primele două exemple, complementele indirecte 
de pene şi cu un ac stau pe lângă un verb transitiv („a 
smuls” şi „prinde”), care, în chiar aceste exemple, 
mai au şi câte un complement direct („gâscă” şi „mâ
neca”). In celelalte două propoziţiuni următoare, com
plementele de tămâie şi cu sănătatea, depind de câte un 
verb intransitiv („a fugi” şi „a merge”).

Pe când complementul direct nu poate fi cerut 
decât numai de un verb activ transitiv, cel indirect 
stă atât pe lângă verbele transitive cât şi pe lângă 
cele intransitive.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL
Ce este un comple

ment circumstanţial?

1. Aşează-te aici. — 2. Vin mâine la tine, ca să 
stăm mai mult de vorbă. — 3. Dan se sculase pân’ a 
nu se lumina. (Al. Vlăhuţă). — 4. A plecat bon- 
bănind. —5. Te-ai întors ruşinat. —'6. Câinii se 
repezeau furioşi.

Verbul „aşează-te”, din primul exemplu, are pe lângă 
sine, complementul direct ,,te” şi o altă parte de pro- 
poziţiune, aici, care arată locul unde se petrece ac-
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ţiunea. Pe când complementul „te” întregeşte înţelesul 
verbului, „aici“ arată numai împrejurarea de loc, în care 
se desfăşură lucrarea exprimată. Tot o împrejurare, de astă 
dată de timp, exprimă mâine, mai mult şi până a nu 
se lumina, din cele două exemple următoare (2 şi 3), 
arătând când anume se săvârşeşte acţiunea verbelor 
„vin”, „să stăm” şi „se sculase”. Mai departe (ex. 
4—-6), bombănind, ruşinat, şi furioşi precizează modul 
cum este îndeplinită lucrarea verbelor „a plecat”, „te-ai 
întors” şi „se repezeau”.

Aceste părţi de propoziţiune poartă numele de 
complemente circumstanţiale sau simple c i r- 
c u mstanţia l.e.

Complementul circumstanţial arată împrejurarea 
de loc, timp, mod, in care se îndeplineşte lucrarea 
exprimată'de verb.

Circumstanţialul de loc.

1. In casă, este mai rece decât afară. — 2. Stolul 
de lăcuste s'a abătut la noi, de peste Nistru. — 3. 
L-am însoţit până la gară. — 4. /i curgea sângele 
pe gură şi pe nas. — 5. Barbu se îndreaptă spre 
sat.

Deşi toate aceste circumstanţiale arată locul, fiecare 
exprimă o nuanţă deosebită. Aşa bunăoară, primele 
două (în casă şi afară) nu fac altceva decât să preci
zeze cele două locuri, despre a căror temperatură este 
vorba şi răspund la întrebarea unde? (—Unde e mai 
rece decât afară? — ,,In casă“. — Unde e mai cald decât 
încasă? — ,,Afară“.) In schimb, circumstanţialul de peste 
Nistru (ex. 2) arată de u n d e vine lucrarea; până
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la gară (ex. 3), p â n ă unde s’a întins lucrarea; pe 
gură şi pe nas (ex. 4), pe u n d e se săvârşeşte lu
crarea şi, în sfârşit, spre sat, încotro se îndreaptă 
lucrarea.

Circumstanţialul de loc exprimă diferitele aspecte, 
subt care. se prezintă lucrarea verbului^ din punctul 
de vedere al locului unde se petrece'ea şi răspunde 
la întrebările.: unde ? de unde ? până unde ? în
cotro ?

Circumstanţialul de timp.

1. Am intrat în sat, pe la aprinsul lumânărilor.— 
2. Dela o vreme încoace, era foarte trist.— 3. în
trunirea a fost amânată pe a doua zi.— 4. Aşteap- 
tă-mă până mâine. — 5. Până-i lumea, n’ai să-ţi 
mai vezi tu banii înapoi. — 6. Deocamdată, stai 
cu noi la masă.

Ca şi cel de loc, circumstanţialul de timp exprimă 
timpul, subt diferite nuanţe: când se petrece ac
ţiunea verbului (pe la aprinsul lumânărilor), d e când 
începe ea (dela o vreme încoace), pe când ur
mează să se săvârşească (pe a doua zi), până când 
ţine (până mâne), cât timp va dura (până-i 
lumea), pentru cât timp este socotită (deo
camdată).

Circumstanţialul de timp arată timpul când, de 
când, pe când, până când etc. se petrece lucrarea 
exprimată de verb.

UasîKi»'

B l L i O T P
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Circumstanţialul de mod.

1. I-cm făcut pe plac. — 2. Să ne jucăm de-a 
haiducii.—3. Ai scăpat ieftin.—4. Ţânţării îi chi
nuiau amarnic. —5. Suprinşi mişeleşte, fără arme, 
cădeau fără a se împotrivi. (C. Negruzzi). — 
6. Măsoară de multe ori şi croieşte odată. — 7; 
Nu face nici două parale. — 8. Vorba dulce mult 
aduce.

Complementele pe plac, de-a haiducii, ieftin, amarnic, 
mişeleşte, fără arme, fără a se împotrivi sunt circumstan
ţiale de mod, deoarece arată chipul în care este săvâr
şită lucrarea exprimată de verbele „am făcut”, „să ne 
jucăm”, „ai scăpat”, „chinuiau”, „surprinşi”, „cădeau”. 
Tot de mod sunt socotite circumstanţialele care arată de 
câte ori se face lucrarea verbului {odată, de multe ori) sau 
care exprimă preţul (nici două parale) ori cantitatea (mult).

Circumstanţialul dc mod arată că lucrcirea ver
bului se face într’un fel sau într’altul. Odată sau de 
mai multe ori, în legătură cu ideea de cantitate, 
de preţ, de măsură etc., care pot fi mai mari sau 
mai mici.

F RA Z A
Ce este o frază?

Se luă după un iepure, dete o săgeată, dete două 
şi nu-l nimeri. (P. Ispirescu)

In acest exemplu, avem reunite un număr de patru 
proppziţiuni. Ştim că o propoziţiune poate avea şi sin
gură înţeles deplin. De pildă: 5e luă după un iepure.
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Foarte adesea însă, gândirea pe care vrem s’o exprimăm, 
nu poate fi înfăţişată numai printr’o propoziţiune, ci 
prin mai multe, care sunt legate între dânsele şi care 
întocmesc astfel, ca în exemplul nostru, aceea ce se nu
meşte o f r a z ă.

După cum mai multe cuvinte unite laolaltă, Intr'o 
anumită ordine, formează o propoziţiune, tot astfel 
mai multe propoziţiuni, legate între dânsele, ca să 
exprime o cugetare mai complexă, întocmesc o frază.

Propoziţiuni principale şi 
propoziţiuni subordonate.

Nu-mi aduc aminte dacă am căzut în genunchi. 
(B. St. Delavrancea)

Iată o frază alcătuită din două propoziţiuni. Una 
(Nu-mi aduc aminte) are un înţeles deplin. Ea n’a putut, 
totuşi exprima singură, întreaga cugetare a scriitorului» 
care a vrut să arate şi despre ce anume nu-şi aduce aminte 
(dacă a căzut in genunchi). Prima, deşi cu înţeles de
plin, are totuşi nevoie de a doua, ca să exprime în
treaga cugetare a scriitorului. Este o propoziţiune 
principală. A doua n’are înţeles, dacă o des
părţim de cea principală, de care atârnă'. Este o- 
propoziţiune subordonată, adică subt ordinele 
celei dintâi.

Propoziţiunea de care atârnă una sau mai multe 
din -propoziţiunile unei fraze, se numeşte propozi
ţiune principală; pe când propoziţiunea care lămu
reşte înţelesul celei principale, ca şi cum ar fi 
o parte a acesteia, poartă numele de subordonată.
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Buşi (a) 142 Cârstciu 76 Cobiliţă de iarbă 155
Butcă 62 Ccaeâr 193 Cobitor 68
Buturugă 21 Ceair 174 Cochet 218
Buzdugan 170 Ceapeân 143 Cociorvă 143
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Cadână 219 Cegă 195 Codalb 110
Cadenţă 35 Ccir 174 Cogeamite 1.93
Caier 47 Cerbice 110 Cojan 68, 183
Calm 226 Ccrclicji 21 1 Colac de salvare 200
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Căsăpio 211 Clonţ 89 Cotrobăi 29
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Cârcotaş 68 Coarnele plugului 26 Crap 194
Cârlionţ 194 Cobâlă 98 Cravaşă 227
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Crâmpeiu 235 Duhoare 194 Floarea Paşteluil49
Creiţar 136 Dulap 38 Flori an 117
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Crop (a da în) 56 Flotilă 241
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Cuc 71 Echivala (a) 227 Forfot 160
Cucuiu 109 Efemer 166 Forfoti (a) 14 9
Cudalb 110 Entuziasm 250 Formidabil 250
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Culbec 157 Escadră 219 Fragil 157
Culme 82 Escadrilă 252 Franj 227
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Cumpăt 17, 155, 165 Eschiva (a se) 245 Fumoir 219
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Dalb 134 Exasperare 227 Furlandisi (a se)
Dandana 155 Excepţional 21 9 193
Dardanele 21)9 Expiraţie 228 Fus 48
Dârloagă 12 Exploata (a) 68
Debarcader 218 Gabie 237
Depeşă 219 Fag 98 Gaiţă 72
Deplasa (a) 227 Fald 257 Galata 219
Descinde (a) 245 Fantastic 174 Gaziu 211
Desmetic 102 Fapt 144 Găligan 68
Despotic 245 Far 220 Găleata 21
Deşcă 208 Faraon 218 Gămălie 48
Diafan 128 Fascinat 250 Găvan 17. 47
Diagonală 245 Fatal 255 Gânj 174
Diform 227 Fatalitate 220 Gârbiţă 110
Dig 177, 218 Fazan 149 Gâză 166
Dihanie 42 Fără sine 53 Gfizulie 166
Distrugător 236 Fărtat 185 Geamandură 218
Dobitoc de povară 36 Ferigă 128 Genune 130, 174
Doldora 193 Fermă 110 Ghigorţ 192
Dramă 245 Filotim 12 Ghinion 220
Draniţă 171 Firav 117 Ghintuit 170
Drelc 143 Fire. 20 Ghiociu 68 ^
Dresa (ă) 247 Fizionomist 227 Ghionoaie 72
Drob 53 Flamură 88 Ghizdul fântânU 21
Duh 53 Flanc 245 Ghebă 12
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Gircadă 155 Horbotă 128 îngemăna (a se) 117
Glacial 245 Hrubă 12, 130, 194 înnădi (a se) 98
Gladiator 177 Hulă 219 Inrubinit 167
Glie 165 Hultan 97 înteţi (a) 452
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Godac 60. 211 Iaz 72 învăluire 98
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Grangur 72 Icseos 60 Invăscut 134
Grapă 166 Imaş 26, 98 Invârteji (a) 35
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Grcabăn 17, 110. Impenat 117 Jder 127
Grind 116 Imperturbabil 227 Jerui (a) 56
Griviţa 200 Incognito 219 Jgheab 21
Groliăi (a) 194 Inevitabil 245 Jitărie 82
Grohăială 60 Infim 164 Jivină 155
Grohăit 60, 194 Infinit 250 June-turc 219
(îrumaji 110 Iniţiativă 245 Jungher 17
Grup sculptural 184 Insistent 227 Junglă 39
Gujulic 166 Instantaneu 99 Junglu 39
Gurniaz 184 Instinct 227
Gutural 128 Invocare 227

Irosi (a se) 53
Kediv 219

Haită 36 Iscoadă 128 Labirint 13
Halki 219 Ispravnic 82, 194 Laviţă 136
Hamac 149 Istericale 195 Lăieer 82
Hang 72 Isteţ 192 Lăieşi 143
Hanger 167 Itinerar!u 235 Lăieţi 143
Haos 250 Iţe 165 Leasă 193
Hapsân 143 Imbârligătură 192 Leat 208
Haram 53 împânzi (a se) 116 Licuricii! 156
Harapnic 142 Impeliţat 193 Lege 82
Harnic 155 înalta Poartă 247 Leică 193
Hămesit 53, 143 încalţe 194 Leit 134
Hăpui (a) 193 Incârdui (a se) 47 Lighioaie 194
Hăt 155 Incăşuit 117 Lighioană 194
Hău 117 luchenărui (a) 167 Limbuţie 195
Hăuli (a): 26 încumeta (a se) 36, Lloyd 219
Hârcă 166 245 Looping the loop
Hâtru 53 îndătinat 166 245
Herodot 227 îndreptări 82 Lotcă 195
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Luceafărul porcilor Mohorit 68 O biete 113
56 Moină 47 Obleţ 113

Luger 130 Molid 149 Oboroc 53
Lujer 130 Molift 149 Obscen 68
Luncă 20 Moliftă 155 Ocol 60
Lup de mare 218 Monarh 245 Odăjdii 166
Lut 12 Monstru 218 Odios 68

Morfăi (a) 195 Odor 68
Macara 241 Moş-de-tureă 47 Odraslă 166
Mahmur 194 Mrcană 75 Oleacă 102
Maiu 97 Muicruşcă 149 Opăciuni 195
Mamcluci 227 Mulcomit 119 Orchestră 71
Mancă 97 Muştiuc 149, 208 Orgoliu 68
Manivelă 241 Munţii # lunii 39 Oroare 68
Marconi 219 Xadă 72 Oscilaţiune 219
Marină 236 Nahlap 174 Ostreţe 195
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Matiţă 194 Xandrălău 142 Oţeliu 113
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Măceş 127 Naufragiu 220 Pachebot 221
Măcieş 127 Nazuri 13 Pacoste '166
Măeastră 150 Nămoloasa 208 Pajişte 20
Măsarlţă 136 Năpaste 193 Pajură 245
Meni (a) 143 Năpăstuire 257 Pală 88
Meriu 75 135, 200 Paletă 108
Mesteacăn 17, 97 Năprasnic 35, 68, Panică 245
Meşină 193 J Năpusti (a se) 36, 255 Panoramă 219
Metamorfoză 8 Năsălie 143 Parapet 208, 211
Mezat 104 Năuc 88 Pardos 39
Mierlă 127 Năucit 102 Parmaclâc 171
Milă 62, 218 Năvod 194 Pasionat 150
Minaret 219 Năzări (a ţi se) 98 Patriarhal 257
Mircca 235 Năzdrăvan 157 Pavilion 221
Mister 39 Năzgodic 192 Pălălale 155
Mistrie 149, 166 Neant 250 Păli (a) 82, 102
Mistui (a se) 149 Neavertizat 228 Pălit 60
Mişcodi (a) 193 Neînfricare 245 Pămânzalcă 47
Mită 62 Neprihănit 128 Păpuşoiu 155
Mitralieră 255 Nestimată 167 Pârdainic 192
Miţos 98 Nuanţă 117 Păs 12, 166
Mocni (a) 68 Păstrăv 42
Mocnit 127 Obidă 98 Pâclişit 142
Mohor 155 Oblânc 227 Pâlc 183
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Pângărit 195 Poză 113 Razna 102
Pârleaz 98 Prapor 204 Răchită 76
PărU (a o) 142 Prapur 204 Rădan 36, 200
Pârtie 218 Prădalnic 60 Rănchiţă 113
Penaj 208 Prăjină 2 Răpcigos 211
Pendulă 226 Prăvălatic 102 Răpciugos 211
Percepe (a) 149 Preajmă 149 Rărunchi 68 166
Perplex 227 Precipitat 255 Răscruce 143
Pescar 177 Preistoric 227 Răsleţ 200
Pestelcă 12 Prepeliţă 72 Răspicat 68
Petrece (a) 82 Presărătură 35 Răstimp 128
Piaştrii 228 Prestigiu 227 Răşchitoarc 166
Picioroange 166 Preveni (a) 13 Răui mării 219
Pieptiş 174 Pridvor 171 , Răvăşel 56
Piesă 255 Primadonă 76 Râmă 76
Pilot 39 Prinkipo 219 Rânced 194
Pin 149 Pripas 8 Rât 194, 211
Piramidai 227 Prispă 171 Rebegit 143
Pironi (a) 255 Priveghea (a) 149 Record 258
Piruetă 245 Programă 71 Redan 200
Pitpalac 72' Proiector 237 Redută 200
Plaiu 40, 84 Proptă (în) 174 Refec (a lua la) 57
Planton 208 Proră 221, 235 Refren 227
Plasă 194 Prostovol 421 Remiză 208
Platoşă 167, 204 Proţap 53, 142 Renghiu 13
Plătică 193 Provă 221 Repedea 166
Plăvan 26 Prozaic 219 Repera (a) 255
Pleoştit 194 Prundiş 88 Resort 117, 245
Plevuşcă 193 •Prundit 60 Reţiar 245
Plevuşcărime 194 Psalt 71 Rezerva 208, 255
Pluton 183 Puhoiu 148, 255 Rezervor! u 220
Pocinog 143 Pumnal 167 Richită 76
PociumI) i74 Puntea vaporului 219 Rondou 235
Pojar 250 Pupă 221 Rost 165
Pojghiţă 42 Purcede (a) 138 Rostopan 128
Pol 183 Purdalnic 192 Rubin 98
Ponor 149 Purpură 167, 204 Rudăr 47
Ponton 220 ,,Pustiul îngrozitor*
Porumbac 98 40 Sacadat 245
Posac 108, 194 Puzderie 117 Salvă 219
Poştalion 8 / Sarică 167
Poştă 82 Rac 195 Săbioară 194
Potopi (a) 245 Rarişte 119 Săbiuţă 194
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f^âculuş 155 Spirit 218 Tabu 227
Sălbăticiune 149 Spiţelat 193 Tactică 245
Sărăcan 12 Spuză 56, 88 Taifas 195
Săra (în) 20 Spuzit 149 Tainiţă 116
Sbengui (a se) 228 Stârv 245 Talangă 4, 142
Sbuţfhiu 193 1 Stea comată 134 Talaz 219
Sburda (a) 97 Stil 226 Tarabă 195
Scenă 99 Stoborul fântânii 2 Tarae 35
Sceptru 24 Storojineţ 155 Taur de rasă 110
Schelă 174 Straniu 149 Tăbărî (a) 47
Schijă 155 Strat 136 Tăpşan 156 174
Schiţă 98, 155 Striflă 166 Tărcat 110
Sclipui (a) 142 Striijan 155 Tărie 177
Scoarţă 203 Sturz 72, 127 Tânjală 142
Scurtătură 142 Sudalmă 98 Târboc 194
Semeţ 241 | Sulcină 203 Târeol 192
Seminţie 166 Sulfimţ 203 Târş 174
Şensaţie 220, 250 Suman 82 Teapă 47
Servant 255 Supapă 228 Temerar 245
Servitudine 67 Superb 245 Teroare 68
Sfida (a) 252 Superbie 245 Teslă 98
Sfinţi (a se) 57 Surată 194 Teşit 192
Sgândări (a) 193 Surghiuni (a) 62 Ticăit 193
Sideral 128 Surlă. 60 Tigvă 117
Sihlă 17 Susura (a) 116 Tilincă 4
Siluetă 218 Suveică 166 Tir 235
Sineală 98 Svârlugă 149 Tivdă 117
Sirenă 68, 218 Svoană 98 Tisă 149
Sismic 227 Svon 185 Toarce (a) 48
Siăbiciune 108 Şalăi aş 193 Toartă 21
Smarapd 167 Şale 184 Tohoarcă 98
Smarald 157 Şalupă 219 Tont 192
Smerit 194 Şantier (naval) 218 Toropoc ! 193
Smirna 219 Şchioapă 166 Torpila (a) 236
Snoavă 47 Şfichiu 110 Torpilă 236
Solist 71 Şieae 82 Torpilor 236
Somn 194 Şindrilă 98, 171 Tort 48
Soroc 25 Şiretenie 5,7 Traiectorie 227
Spadă 167 Şoaldă 57 Tramear 104
Spasmodic 245 Şopoti (a) 128 Tranşee 255
Spasniotic 245 Şrapnele 255 Trăgăna (a se) 119
Spic 128 Şterpeli (a) 142 Tril 76
Spijă 155 Ştiueă J92 Trofeu 149
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Trompă 50 Vacarm 227 Viţiit 60
Trompet 207 Vagmistru 208 Volintiraş 170
Troscot 157 Vaier 227 Volintir 170
Trufie 113 Van (in) 219 Vornicul satului 82
Tuf ar 102 Vanitate 113 Vraf 195
Turturea 71 Văcălie 47 ' Vrej
Ţanc 130, 174 Văgăună 128 Vremui (a) 100
Ţarigrad 57 Vărlugă 194 Vultan 94
Ţăpoiu 53 VArşă 192
Ţihlă 17 Venetic 143 Zaiafet 67
Tipar 194 Ventilaţie 219 Zamfirii! 167
Ţuguia (a se) 155 Ventriloc 227 Zăvod 211

Veteran 38 Zăvoiii 76
Unanim 219 Vetrigă 100 Zdelca 193
Undoi (a) 110 Vidră 42 Zeflemea 108
Unîe 219 Viers 76 Zeghe 127
Uragan 218 Vintir 192 Zimţi 226
Urgie 35, 02, 201 Vioară (vioriu) 47 Zlac 149
Ursuz 128 Violenţă 8 Zvoană 149
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Numeralul.
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