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„Carte de cetire sau Legendariu românesc pentru 
întâia clasă a școalelor poporene”, compusă de Samuil 
Andrievici și apărută la Viena în 1852, împlinește 
venerabila vârstă de 165 de ani, rămânând încă și azi 
a sluji cu înțelepciune, aplecare și multă iubire, prin 
slova scrisă, pe elevul din clasa întâia primară.

Afl ată la interferența a două scrieri, cea a alfabe-
tului chirilic și a celui latin, cartea surprinde „dulceața” 
cuvântului scris, nelăsând loc de neștiință niciuneia 
dintre componentele stilistice ale textului scolastic.

Având o structură specifi că vremii, legendariu 
cuprinde:

a) trei feluri de materii ce vizează:
– narațiuni din istoria naturală;
– părăciuni (spuneri la alții) morale;
– reguli și învățături despre petrecerea în viața 

cea de toate zilele;
b) trei părți:
– partea întâi (anotimpuri, plante, animale, 

insecte, oameni);
– partea a doua (narațiuni morale);
– partea a treia (reguli practice, învățături mo-

rale, reguli școlărești și bisericești, felurite îndeletni-
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ciri, paramii poporene și decalog despre păstrarea 
sănătății); astfel încât cuantumul de cunoștințe trans-
mis școlarului din clasa întâi din acea vreme, să fi e 
complex, ecuația conceptuală a unei asemenea cărți 
scolastice (manual) evidențiind valoarea educațională, 
dând girul reușitei.

Cu alte cuvinte „cei șapte ani de acasă” se clădeau 
într-o asemenea manieră făcând din familie – școală 
– biserică, triada prin care școlarul de clasa întâi făcea 
cunoștință, o respecta, o înțelegea și o iubea pe ea, 
viața, ca evoluție și istorie umană.

Bucuria de avea prilegiu ca o asemenea carte de 
cetire vs legendariu, să o pot răsfoi, înțelege și apoi 
translitera pentru a fi  de învățătură și celor de azi, s-a 
preschimbat în dorința de a dărui, dar și așeza la loc 
de cinste, lângă icoana din casa dinainte, slova scrisă, 
adresată în primul rând celui ce petrece vremea celor 
șapte ani, în a desluși comoara cuvintelor, nefi indu-i 
„devreme vremea”.

Citită și apoi recitită, vei înțelege cetitorule de ce o 
astfel de carte scolastică (manual) trebuie să aibă sufl et. 
Ți-o dăruiesc ca semn de prețuire pentru toți dascălii 
(învățătorii) ce și-au făcut meșteșug din a crește și educa 
oameni, blândețea, dragostea, respectul, înțelepciunea, 
jocul, cântul și iubirea pentru Măria Sa, copilul, fi indu-le 
crez și înnobilare, căci „omul sfi nțește locul” , iar ei au 
știut și știu încă, să fi e... apostoli!

Ca semn al cronicarului ce s-a îngrijit de cele de 
față ca să vadă lumina tiparului, transliterându-le:

Conf. univ. dr. psih. Maria Dorina Pașca





~ 8 ~



În școalele publice sunt de a se întrebuinţa numai 
cărţile cele ce sunt prescrise și însemnate cu stampa a 
ediciunii cărţilor scolastice luând afară specialele îm-
puterniciri date de Ministeriul cultului și a învăţăturii, 
nici să nu se vândă cărţile acestea cu un preţiu mai înalt 
de cât e acela care e pus pe pagina titlului.
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Din nou despre Pocăință

Termenul „Pocăință” este pe cât de cunos-
cut, pe atât de rău înțeles. În vorbirea cu-

rentă, în general, atunci când spui că cineva „e pocă-
it”, înțelegi că e neoprotestant. Totalmente incorect.

Dacă în română termenul vine din slavonul 
„pocajanie” și nu din latinescul „paenitentia”, mult 
mai cuprinzător este termenul grecesc „metanoia”, 
care presupune o schimbare lăuntrică și nu doar o 
părere de rău.

Iată de ce credem că lucrarea Părintelui Geor-
gel Rednic „Rolul misionar al Pocăinței în viața pa-
rohială” este binevenită. Se oprește pe îndelete la 
semnifi cația acestor termeni, la importanța Tainei 
Pocăinței sau a Spovedaniei în viața noastră și la 
modul cum se practică ea într-un loc sau în altul.

Incursiunea în istorie este și ea binevenită, pen-
tru că ne arată cum se spovedeau înaintașii noștri și 
cum înțelegeau ei această sfântă taină. Dacă și noi 
am lua-o foarte în serios, s-ar îmbunătăți viața du-
hovnicească a lumii.

Binecuvântăm lucrarea și pe cititorii ei. 

† ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului,

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului
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Partea întăea
Descrieri de’n istoriea naturală

CAP ÎNTĂIU
Anutimpurile

§. 1
Primă-veara

Primă-veara însuflețește toate cu vioșie. Zioa 
se mărește, și soarele revarsă razele sale cele calde. 
Fânaţele înverzesc și pomii înfrunzesc. În grădină se 
reschiră florile cele frumoase, eară în țarină se ridică 
holdele cele mănoase. Sus în aer sboara paserile cân-
tând, eară jos pe pământ saltă vitele pe imaș păscând.

Și noi ne bucurăm, când sosește mândra primă-
veara. Noi umblăm în grădină pe între straturile 
cele înverzite, ori

legendariu p. I. Cl. (Lefeb. f. d. 1. Ri., rom.) 1 
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mergem aproape în țarină, şi culegem fl ori pe 
fânațe. Dimineața ascultăm cum de frumos cântă 
ciocârliea și alte paseri, eară seara, când amurgește 
căutăm la cărăbuși, cum zboară împrejur. Uneori 
eșim la imaș (păscătoare) și vedem vitele, cum 
de voios umblă ele și pasc earbă verde. Vițeii sar, 
mieii zbiară, mânjii aleargă: toate saltă de bucurie.

§. 2

Veara
Veara este zioa cea mai lungă. Soarele strălucește 

foarte, și une ori este fi erbințeală mare. Vitele pasc 
numai demineață până spre prânzul cel mare și de 
către sară pe recoare, eară peste zi petrec ele în umbră. 
Și noi afl ăm veara recoreală. Noi mergem adese ori 
la râu și ne scăldăm în apă limpede și curată. Mare 
bucurie ne aduce noauă și veara. De căldură se coc 
poamele, adecă: cereșele, vișinele, pomițele, piersăcele 
și zarzarele. Noi mergem adeseori în pomăt, și 
mâncăm de aceste poame bune. În țarină este veara 
foarte desfătat. Holdele se albesc, și secerișul sosește. 
Împrejur vezi în țarină oameni lucrând: seceră, cosesc, 
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adună, leagă, căpițesc, pun în clăi. Toţi lucră cu 
sirguință și cântă cu bucurie.

§. 3

Toamna
Toamna este timpul culesului, că atunce sânt 

coapte toate poamele pământului. Prunele și perjele, 
perele și merele sânt toamna bune de mâncat. În cară 
încărcate aduc acuma și toate pânele de-n țarină și le 
așază în arie. Poama de vie, zămoșii și harbuzii sunt 
de asemene copți. Acestia sunt bucuriea noastră. Noi 
mâncăm cu sațiu de-n toate fruptele (rodurile). Mai 
ales poamele sunt foarte bune la mâncare.

Dară aceste bunătăți nu cresc singure de sine. 
Prin lucru și osteneală se câștigă aceste toate. Cine 
nu samănă primăveara, nu are ce aduna toamna. Și 
cine nu au asudat vara, nu are cu ce se bucura acuma. 
Lucrul este maica înmulțirii.

§. 4

Earna
Earna este zioa cea mai scurtă. Soa-

rele încălzește puțin, și de frig amorțesc 
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toate. Cerul prinde, apele înghiață și pământul este 
acoperit cu neuă (omăt). Însă și earna avem cu ce 
ne bucura. Noi mergem pe omăt (neuă). Frigul ne 
învârtoșează. Săniuța este bucuria noastră. Adese ori 
ne săniem pe de parte, și apoiu intrăm earăși în casă 
de ne încălzim.

CAP AL DOILE

§. 5
Despre plante în de obștie

Plantele resar de’n pământ și cresc în sus. Unele 
sânt mice și se numesc erburi, eară altele sânt mari 
și se numesc copaci. Plantele sânt oamenilor de 
mare folos. Pomii fac poame bune de mâncat. Co-
pacii de codru nu fac poame, dară ei sânt de folos 
pentru lemnul lor. De’n lemn de pădure plăzmuesc 
oamenii case și fac feliuri de mobile (acărături), pre-
cum: mese, scaune, dulapuri, săcrie, cară, pluguri 
și altele. Legumele, precum: morcovii, petrejelul, 
ceapa, svecla, pepenii (crastaveții) sânt spre mân-
care pentru oameni. De’n păpușoiu, grâu, secară şi
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orzu fac pâne bună de mâncat. Sunt și erburi veninoase, 
dară puține, precum: cucuta și omagul. Erburile cele 
mai multe sânt și bune de leac la feliuri de dureri și 
de rane.

§. 6
Păpușoiul (mălaiul)

Păpușoiul crește pe strujan. Până ce este mic, îl 
prășesc de doauă ori. Pe un strujan cresc unul, doi sau 
şi mai mulți ciucălăi, carii sânt învăliți în pănușe. Pe 
un ciucălău sânt aproape la doauă sute cincizeci de 
grăunțe. Grăunțele cele coapte sânt galbene. Se afl ă 
ciucălăi și cu grăunțe roșie, dară mai rari. De’n grăunțe 
de păpușoiu macină făina și fac de’n ea mămăligă, 
turte și pită sau mălaiu.

§. 7
Grâul

Grâul crește pe paiu. El are spice, în care se afl ă treizeci 
până la cincizeci de grăunțe. Snopii de grâu îi îmblătesc 
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pe arie cu înblăciile. Paile sunt o pășune bună pentru 
vite. Ori cu lopata sau și pe morișcă vântură grăunțele 
și le curățesc de pleavă. Făina de grâu este cea mai 
aleasă, și de’n ea fac feliuri de aluaturi și coc pâne 
albă, colaci, plăcinte, covrigi și altele.

§. 8

Secara

Paiul de secară este mai înalt, decât de ori care altă 
holdă. Spicul este mai subțire decât cel de grâu sau de orz, 
, dară și mai lung. Pe un spic sânt de rând patruzeci pănâ 
la cincizeci de grăunțe. Secara de toamna este de rând 
mai mănoasă decât cea de primăveară. Paile de secară le 
întrebuințează la feliuri de negoațe. Fac de’n ele pălării 
de paie, acopăr casele și șurele, ba le taie mărunțel cu 
cuțitoaia și fac tăeturele de nutrit (hrănit) vitele. Pânea 
de secară este cea mai sățioasă și mai sănătoasă.

§. 9

Barabulele

Baraburele cresc în pământ. Burueana cea de  
asupra este groasă și frunzoasă, 
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dară nu este prea trebuincioasă. Până ce-i burueana 
aceasta verde, o pasc vitele, însă după ce se usucă este 
numai de foc bună. Dară la rădăcină cresc în pământ 
barabulele, care sânt uneori foarte număroase. De 
barabule sânt mai multe soiuri. Unele sunt lungurețe, 
altele rătunde. Cele apoase sânt mai ales bune de 
nutrit (hrănit) vitele, eară cele năsipoase sunt foarte 
bune de mâncat.

§. 10
Cânepa

Cânepa este de doauă feliuri. Una se coace mai 
timpuriu și se numește de veară; eară alta mai târziu 
și se numește de toamnă. Cânepa cea de toamnă are 
și semânță, de’n care fac oloiu. Fuioarele de cânepă 
le moae în apă, apoiu le bat pe meliță, le trag pe railă 
și le perie. După ce o torc cânepa, răschie tortul și 
pânsariul țese pe stative pânză, ștergare, șervete, 
prostiri și altele.

§. 11
Orezul

Orezul crește mai ales în țările cele 
calde. La grăunte samănă orezul cu grăunțele
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de orz, numai că este alb, dară el este mult mai bun și 
mai sățios decât orzul. Tujleanul de orez este aproape 
la doi coți de înalt și de gros ca o peană de gânscă. 
În vârvul tujleanului este o tufă mică și răschirată ca 
de ovăs și plină de grăunțe de orez. De’n țările cele 
calde, unde crește orzul, aduc la noi această pâne și 
o vând mai scump decât pânea de țară.

§. 12

Maslinul

Maslinele le aduc la noi de’n alte țări. La noi nu se 
fac aceste poame, pentru că earna este frig, și pomul de 
maslin nu sufere asprimea gerului. Pomii de maslini 
cresc înalt și răschiră crengele de parte. La vedere 
samănă maslinii cu răchiţele noastre. Aceștia pomi nu 
veștezesc, nici când. Veara și earna sânt maslinii tot 
una verzi. Adese ori se întâmplă că poamele încă nu 
le au cules de pe maslini și ei înfl oresc amu a doauă 
oară. Maslinele sânt ca alunele noastre de mari, și 
de’n ele scurg oloiul cel bun, care se numește untul 
de lemn.
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§. 13

Viea

Viea este o plantă foarte de folos și plăcută. Poama 
de vie este bună de mâncat. De’n acesta poamă storc 
în teascuri mursa de vie, care dospește mai apoi și se 
face vin. Vinul nu este pretutindene asemene de bun. 
În țările cele calde este vinul mai zămos și mai dulce, 
eară în țările mai răci este și vinul mai acru. Viele leau 
adus la noi de’n țările cele calde. Acolo cresc viile mai 
mari, și strugurile sânt unelocuri așa de mari, cât după 
un strug se poate ascunde un copil mic.

Poama de vie este și pentru aceea de folos, pentru 
că de’n ea fac și strafi dele cele dulci și bune. Cum sunt 
pomițele pe struguri, așa le prăjesc la soare până ce 
se usucă și se fac strafi dele, ce le duc de’n țările cele 
calde la noi.

§. 14

Smochinul

Smochinele cele bune, care le mâncăm 
noi, le aduc de’n țări depărtate, unde este 
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și earna cald. Smochinul este un pom mare și rămuros, 
care samănă cu merii de’n țeara noastră. Cum de bune 
sunt smochinele, dară mursa pomului este amară și 
veninoasă. Poamele de smochin sunt lungurețe, mai 
întâiu verzi, eară după ce se coc, se fac roşie-vineție. 
Fiind smochinele coapte le usucă și apoiu puindule 
în vase, le trimit pretutindene prin țări.

§. 15

Poamele cele domestece

Poamele noastre cele domestece sânt: merele, 
perele, prunele, perjele, vișinele și cireșele. Ele nu se 
coc toate odată, ci pe rând. Mai timpuriu sânt coapte 
cireșele și vișinele, eară mai târziu perjele, perele și 
merele. Merele și perele cele ultuite sânt mai bune 
decât cele selbatece. De’n pădureţe, care sunt poame 
selbatece, fac must bun și sănătos. De-n perje și prune 
fi erb toamna povidlă, ori le usucă pe leață și le păstrează 
pe earnă. Bune sânt și merele cele uscate, însă aceste 
nu le usucă de asupra focului, ci la soare.

Sânt și alte feliuri de poame în țara noastră prin 
pomete. Piersecele și 
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zarzarele sânt de asemene foarte gustoase, dară numai 
până ce sânt proaspete. Lung timp nu se pot păstra ele. 
Altmintere sânt gutăele. Aceste sânt acre și de dânsele 
strepezesc dinții foarte. Dară gutăele sânt bune de 
păstrat pe earnă. De’n ele fac dulceți cu zahăr, și pre 
dănsele le întrebuințează și la feliuri de mâncări.

§. 16

Copacii de codru

În codru sunt feliuri de copaci mari și înalţi. Ei 
nu fac poame de mâncat, dară sânt, în alte privințe 
de mare folos. Copacii cresc încet dară lung timp. Ei 
se fac groși în trunchiu, și răschiră departe ramurile 
lor cele crengoase.

Bradul este copaciul cel mai înalt. Adese ori 
ajunge el la o înălțime de șesezeci de coți. Bradul nu 
are frunză lată, ci o cetină gimpoasă, care neîncetat se 
înnoește, pentru aceea remâne bradul earna și veara 
verde. De’n brad easă rășina, și lemnul lui este foarte 
bun pentru mobile (acarături).

Stejarul crește mai încet decât bradul, dară și 
trăește mai lung timp. 
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El nu se rădică așa foarte în sus, dară se face gros și 
intinde de parte înprejur ramurile sale. Lemnul de 
stejar este foarte vârtos și trainic, pentru aceea fac de’n 
trănsul cele mai tari lucruri. Pe stejar se fac sâmburi 
de jâr. De mâncat nu sânt buni pentru oameni, însă 
mascurii se îngrașă bine cu jâr, și adese ori fac den 
jâr și oloiu de ars.

Fagul și carpănul sânt de asemene copaci de 
pădure. Lemnul lor nu este așa bun pentru acărături, 
dară de foc este acest lemn cel mai bun. Pe fag crește 
ghinda, care nu este bună de mâncat. 

Răchita crește mai ales pe locuri apătoase. Lângă 
ape, pe bahne și pe părăe, acolo este locul cel de ticnă 
pentru răchită. Bună este răchita în multe privințe, 
eară mai ales pentru nuele. Ea crește mai de grabă 
decât ori care copaciu. Și de vei tăia primăveara 
crengele de nuele și de pari, până la al treile anu la 
loc sânt crescute.

Mesteacănul este un copaciu frumos. Crengele lui 
sânt subțiri și în jos plecate, coaja este albă și frunzele 
sunt verzi deschise. Mesteacănul nu crește la loc gras, 
ci unde este pământul cel mai sec și neroditoriu.

Sunt și alte feliuri de copaci în 
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codru precum: frasinul, salcea, jugastrul, alunul, arinul 
și altele, și toate sânt de folos pentru oameni.

CAP AL TREILE
Despre vietăți

§. 17
Privighitoarea

Privighitoarea nu este la pene pre frumoasă, 
dară ea cântă mai frumos decât toate paserile. Nici 
o pasere nu cântă așa de resunătoriu și de plăcut, ca 
privighitoarea. Cântecul privighitoarei însufl ețește cu 
bucurie pre toți cei, ce o aud cântând. Aceasta pasere 
aleasă petrece numai peste vară în țările noastre. 
Primăveara vine și spre toamnă se duce, eara earna 
petrece ea în țările cele calde.

§. 18
Cucul

Cucul este un oaspe plăcut de 
primăveară. El vine la noi primăvara de’n țările 
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cele calde, și când îl aud oamenii întâia oară cântând, 
se bucură foarte. Minunată este scoaterea și creșterea 
puilor de cuc. Cucul nu are cuib anume, el zboară 
de pe un pom pe altul, și cântă voios și fără de grijă. 
Soața cucului se oauă în cuiburile altori paseri. Ea 
nu clocește ouaăle singură, ci paserea a căria este 
cuibul clocește și oauăle de cuc. După ce esu puii de 
cuc de’n găoace, îi și hrănește păsăricica cea mică ce 
iau clocit. Adeseori fl ămânzesc puii de cuc în cuib și 
strigă foarte. Și oare cine îi hrănește? Toate păsăruicele 
cele mici de pe înprejur, care aud țipătul acelor pui 
serimani, culeg viermi, cărăbuși, musce și altele, și le 
aduc lor să mănânce.

§. 19

Buha (buhnița)

Care de între noi au văzut buha? Asta pasere 
urăcioasă nu se pre arată ziua oamenilor. Ziua doarme 
buha, eară noaptea zboară și pradă ce poate. Ziua se 
ascunde ea în turnuri înalte și între ziduri părăsite,ca 
să nu o găsască nime. Și oare de ce nu zboară buha 
ziua ca și alte paseri? Ea are așa feliu de ochi, că nu 
poate suferi lumina 
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zilei. Zioa  ține  buha ochii închiși și doarme, eară 
noaptea vede ea așa de bine precum noi zioa. A 
cânta nu poate buha. Ea horăește urât, ca și oamenii 
când dorm; dară penele ei sânt frumoase și moi ca 
mătasa.

§. 20

Cocostârcul

Oaspezi de primăveară în țara noastră sânt și 
cocostârcii. Earna petrec ei în ţările cele calde. De 
acolo vin cocostârcii primăveara, și se duc earăși 
toamna, de unde au venit. În trup sânt cocostârcii 
ca gânscele de mari, dară picioarele, grumaziul și 
clobanțul lor este mai lung de cât la ori care pasere. 
Plăcut este acest soiu de paseri oamenilor. Cocostârcii 
nu fac nici o stricăciune, ci mai vârtos sânt ei de fo-
los, pentru că curățesc grădinele și țarinele de șerpi, 
de broașce, de șoareci și de alte vietăți stricătoare. 
Cuiburile sale le fac cocostârcii pe case, pe șure și 
pe copaci uscați. Ei adună crengi, spini, paie, trestie 
și altele, și fac cuiburi mari, ca roatele de car. Acolo 
se oauă soața cocostârcului și face mai multe oauă. 
Amăndoi şed apoiu schimbânduse pe oauă peste
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trei săptămâni și clocesc puii. Cocostârcii hrănesc puii 
cu mare amoare (dragoste), și după ce cresc ii învață 
a sbura. Toamna se adună cocostârcii la olaltă și se 
duc cu toți earăși în jos spre țările cele calde. Cel mai 
deosebit lucru la cocostârci este acesta, că cocostârcii 
se întorc primăveara la cuiburile lor de înainte și 
cunosc unde au crescut în vara trecută.

§. 21

Porumbii

Porumbii sânt paserile cele mai blânde. Cum sânt 
de mari, aceasta știm. Și cumcă au pene în feliuri de 
fl ori, de asemene am văzut. Însă aceasta se cuvine să ne 
însemnăm, că porumbii petrec între sine în amoarea 
și învoirea cea mai bună. Porumbul și porumbița nu 
se mai despărțesc de olaltă. Împreună cresc, împreună 
și trăesc până la moarte. Așa se cuvine să trăească și 
oamenii în amoare și în prietenie adevărată. Porumbița 
face numai câte două oauă, dară le și clocește și scoate 
pui mai de multe ori pe an. De aici vine, că porumbii 
se înmulțesc foarte.



~ 42 ~



~ 43 ~

§. 22

Albina

Albinele sânt icoana sirguinței și a rânduelei cei 
bune. Ele culeg miere și ceară. Toată veara sboară 
albinele prin grădine și în țarină și culeg de pe fl ori 
acele daruri. Ceara o strâng  albinele între piciorușele 
lor cele mici, eară mierea o sug în lăuntru și apoiu o 
varsă în faguri.

Minunată este chivernisala cea înțeleaptă ale 
acestor vietăți mititele! De’n ceara, ce o culeg ele 
de pe fl ori, fac ele singure fagurile cele măestre cu 
multe mii de chiliuțe. Chiliuțele aceste nu sânt toate 
asemene de mari. Unele sunt mai mari și în acele pe-
trec trântorii; altele sunt mai mijlocie, în care petrec 
domnițele (matcele), și celelalte sânt încă mai mici, 
care sânt pentru albinele cele lucrătoare.

Matca este doamna peste toate albinele stupului. 
După voea ei urmează toate albinele. În un stup se nasc 
și mai multe matce tinere. De se înmulțesc albinele 
pre tare, apoi iasă matca cea tânără de’n stup afară, și 
după dănsa easă și o parte din albine. Aceste se numesc 
roiu. Prisăcariul prinde roiul în știubeiu nou și acolo 
pornesc albinele de nou iconomiea (gospodăriea)

Legendariu p. I. Cl. (Lefeb. f. a. I. Rl., rom.)  2
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lor. Mare folos aduc albinele oamenilor. Mierea cea 
dulce ce o mâncăm, și ceara cea bine mirositoare, de’n 
care facem luminările, albinele o fac. Dară ele sânt 
și foarte iuți. Albinele au un ghimp veninos, şi de le 
supără oarecine pre dânsele, ele se pornesc asupra lui 
și îl înghimpă foarte dureros.

§. 23

Paingănul

Paingănul este o vietate mică, dară el face 
multe, de care se miră oamenii. El face ca și vier-
mele de mătasă o țesetură foarte măiastră, adecă 
paingănișul. Dară oare de unde are păingănul ață de 
urzește paingănișe? Singur o face. El are pe pântece 
o beșică plină cu o mursă cleioasă. Beșica are multe 
găurele mici, și când voește paingănul să facă ață, lasă 
de acel cleiu afară, care se întinde așa de lung și de 
subțire, ca și ața cea mai subțire. Din acele ațe urzește 
paingănul ori în ungierele caselor, sau pe crențele 
pomilor ca o pânză paingănișul său. Și oare la ce face 
paingănul rățelele aceste? Nu înzadar. Hrana paingă-
nului sânt muștele. În fugă nu le poate prinde, și a
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zbura încă nu poate. Dară ce face? Adese ori se întâmplă, 
că muscele zburând dau în rățelele paingănului. Acolo 
se încurcă ele și nu pot eși. Eară paingănul, care 
pândește în ungieriu, vine asupra lor, și apucândule, 
suge sângele de’n trânsele.

§. 24

Racul

Cine ar zice, că racul este așa de bun de mâncat? 
După vedere ai zice că este o jivină veninoasă. Însă 
aceasta nu este așa. Racii sânt foarte buni și cu gust 
la mâncare. Coaja lor cea de asupra este vârtoasă și 
mohorâtă, dară după ce se fi erb, se face coaja roșie 
deschis. Racii au opt picioare mici și două mari la 
capăt cu forfecele. Cu aceste forfecele apucă racii 
mâncarea și se apără. Nu cerca să bagi degetul între 
forfecele racului, că te va strânge rău. De se întâmplă 
că frânge cineva racului vre un picior de cele mari, el 
nu tânjește pentru aceasta; pentru că în scurt timp 
cresc earăși alte picioare în locul celor frânte.
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§. 25

Șerpii

De care vietate se tem oamenii așa de foarte? 
De șerpe. Și oare pentru ce? Pentru că șerpele este 
veninos, și adese ori mușcă pre oameni. Sânt unele 
feliuri de șerpi, carii nu au venin și nu mușcă, însă 
cine poate de între noi, se cunoască aceasta?

Pentru aceea să ne ferim de șerpi și undei vedem 
să fugim de dănșii. Șerpii nu au picioare de umblat, ci 
se târâie pe pântece; dară încordânduse sar îi așa de 
tare înainte, că te pot ajunge de nu vei fugi. 

În țeara noastră nu sânt șerpi prea mari; cel mult 
sânt de un stânjăn de lungi. Dară în țările cele calde 
sunt șerpii foarte groși și lungi. Cel mai mare soiu de 
șerpi este urieașul șerpilor. Acesta este gros ca trupul 
de om și de câțiva stânjăni de lung.

§. 26

Epurele

Cea mai spărioasă selbătăcime este epurele. De 
ori ce vuiet, de sunet, de alte
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vite, eară mai ales de om se înspăimântă epurele și 
fuge cât poate. Capăii sânt spaima epurilor cea mai 
mare. Epurele are urechii lungi dară coadă scurtă 
în sus cârligată. Ziua doarme epurele, eară noaptea 
îmblă și caută hrană. Când doarme epurele nu închide 
ochii ca alte vite, ci doarme cu ochii desciși. Mare 
necaz pățesc bieții epuri când îi fugăresc ogarii de 
pe un deal în vale. Picioarele lor cele de nainte sânt 
mai fragede și mai scurte decât cele de’n napoiu; 
pentru aceea fugind epurele în vale, se duce tot una 
peste cap. Pe loc șes fuge epurele foarte repede, și ca 
să nul prindă capăii, apoiu nu fuge drept ci apucă 
în o lature și în alta, ca să scape de dușmanii lui cei 
cel fugăresc.

§. 27

Lupul

Lupul este o fi ară răpitoare. El este în măsura 
unui dulău mare, dară-i iute și tare, încât se apucă de 
sugrumă și mănâncă nu numai vietăți mice, ci și vite 
mari până și oameni. Lupul este la aceasta și viclean. 
El știe că caii bat cu picioarele cele de’napoiu, pentru 
aceea la cai
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nu se apropie lupul de napoiu, ci sare pe grumaziu și 
apucându-i de gât îi sugrumă. La vitele cele corpace, 
adecă la boi și la vaci nu se apropie lupul de’nainte, 
pentru că se teme de coarne, ci sare de’napoiu pe 
spinare și așa le apucă. Lupul are un miros foarte 
ager. El cunoaște de departe prin miros, unde sânt 
vite de îndămână pentru dănsul. Multe stricăciuni 
fac lupii oamenilor. Ei svârtecă oi și capre, mănâncă 
porci și vite mari. Ba de întălnesc lupii pre un om în 
pădure sau pe câmp, apoiu se apucă și de dânsul și-l 
mănâncă. Cu toate vitejiea sa este lupul și fricos. Mai 
ales de foc și de sunetul fi erului sau al aramei fuge 
lupul. Bine este, așa dară a ave lângă sine în călătorie 
scăpărăminte și clopoței la grumaziul cailor.

§. 28

Cerbul

Cerbul este o vietate selbatecă, dară blândă și 
fără de răutate. Cerbul are coarne mari și crestate; 
însă el nu bate cu dânsele. Stricăciune nu face cerbul 
nici când. El se hrănește cu frunze de copaci, cu
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pădurețe selbatice și cu vlăstări tinere. Adese ori easă 
cerbul afară de’n codru mai ales lângă ape și petrece 
cu amoare lângă purele (izvoarele) apelor. În trup este 
cerbul ca un mânzat de mare și la păr este el roșietec. 
Coarnele cerbului încep tocma, la doi ani a crește.

De odată sânt ele mici și fără de ramuri, precum 
sânt coarnele de țap. Însă cu câți ani este cerbul mai 
bătrân cu atâte mai multe ramuri răsar pe coarnele 
lui. După numerul ramurilor pe coarne se cunoaște, 
cât de bătrân este cerbul. Vaca de cerb, sau cerboaica 
nu are coarne. În tot anul fată ea câte un vițel de cerb. 
De scapă cerbii de vânători, apoi trăesc aproape la 
treizeci de ani.

§. 29

Ariciul

Ariciul este mic ca un purceluț, dară el se 
apără sigur și de fi arăle cele mari și rele. În spate 
are ariciul un acoperiș ghimpos ca o railă. De vine 
asupra lui un câne sau vulpea sau un om, ariciul se 
ascunde îndată în acoperișul cel ghimpos și nime
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nu se poate apuca de dânsul de răul ghimpilor. Hrana 
ariciului sânt legumele, șoarecii, broasce, viermi, dară 
și alte poame. El trăește în borte în pământ. Acolo 
adună ariciul pe earnă hrana sa. Mere, pere și alte 
poame duce ariciul la lăcuința sa foarte hâtru. Toamna 
merge ariciul prin pomete. Unde afl ă pe pământ 
poame picate jos, se vălătucește peste dânsele, de se 
înfi g în ghimpii lui pe spate. Încărcânduse așa ariciul 
cu mere, pere și cu alte poame merge la borta sa, și 
acolo le păstrează pe earnă.

§. 30

Calul

Care vită nechiază? Boul sau calul? Boul rage, 
dară calul nechiază. Când remâne calul singur și 
caută pre soții săi, atunce aleargă el pe câmp și 
nechiază. De aud ceilalți cai nechiezarea lui, res-
pund asemene nechiezând și așa se întâlnesc. Ci-
libie și frumoasă foarte este aceasta vită. Ce trup 
întins și rotund! Ce grumaziu încordat! Ce coamă 
creață? Ce coadă lungă și tufoasă? Când încordează
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calul grumaziul și rădică coada, și aleargă în fuga 
mare pe câmp; întrece pre ori care alte vite. Calul 
este foarte de folos oamenilor.  Cum de frumos duce 
el călare! Cum de bine și de repede trage el la căruță! 
Însă la aceasta nu vei aduce pre cal fără de osteneală. 
De’n fi re sânt caii sirepi. Ei mușcă cu dinții și bat cu 
picioarele. Multă osteneală trece, până ce pun pe cal 
căpăstrul, și mult perichiu (primejdie) petrec, cei ce 
învață caii la căruță ori la călărie. La trup sânt caii de 
mai multe feliuri: negri, murgi, roșii, suri, albi, până 
și pagi.

§. 31

Oile

Cum se numesc acele dobitoace mici, dela care 
avem noi lapte și lână de strae și pielcele de blane? 
Acele vituțe bune sânt oițele. Oile sânt mărunte, dare 
foarte de folos. În tot anul face oaea un miel, une ori 
și câte doi. Oaea nu dă așa de mult lapte ca vaca, dară 
laptele și brânza de oi este mai bună decât de vaci. 
De’n ce ar face oamenii vesminte, de nu ar da buna
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oiță în toată vara câte o lână? Și oare ar ajunge carnea 
de vită, de nu ar ave oamenii carne de oae și de miel? 
Blândă, foarte blândă este oaea între toate vitele. 
Numai berbecii: ei sânt răi și se bat cu coarnele, de-i 
ațiță cineva. De berbeci așa dară să ne ferim!

§. 32

Ursul

Ursul este fi ara cea mai mare în țările noastre. 
Trândav este ursul și bucciu foarte. Ursul are păr fl ocos 
și mohorât. Coada lui este scurtă și picioarele groase 
și lăbănate. Cum este de trândav și de mare ursul, tot 
se acață pe copaci în sus, dară este fl ămând și vede 
poame pe copaciu. Mâncarea ursului este ori ce feliu 
de pâne, poame, alte dobitoace, dară mai ales îi place 
ursului laptele și mierea. În Rosiea (țara rusască) prind 
urșii cu miere amestecată cu rachiu. Ursul amirosă de 
departe mierea. El vine la miere și mănâncă, dară fi ind 
că în miere este și rachiu, apoiu se îmbată ursul și se 
poticnește. Vânătorii vin așa dară la dănsul și-l prind le-
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gândul cu lanțuri. Se trezește ursul mai târziu, dară 
înzădar! că amu este legat. Țiganii învață pre urșii 
cei prinși a juca și a face multe ghidușii. De foc fuge 
ursul cât poate. El se freacă în pădure de copacii cei 
cu rășină, ca să nul petreacă plumbul de pușcă. Dară 
aceasta-i face ursului alta grijă. De ar arunca oare 
cine foc pe dânsul sar aprinde lesne și ar arde; pentru 
aceea de foc nu se apropie nici când ursul. Una încă  
este de însemnat la urs. De are ursul ce mânca, apoi 
mănâncă și umblă vesel, dară mai ales earna, când nu 
afl ă hrană în codru se vâră ursul în coliba sa, care o 
face de’n frunzari și de’n crengi, și doarme șese până 
și câte doauăsprezece septămâni necontenit.

§. 33

Momița

Care vietate samănă omului mai bine între toate 
vitele pământului? – Momiţa. – Momița nu poate 
grăi, aceasta-i lipsește. Dar ea are alte daruri, prin 
care se apropie de asemănarea oamenilor. Momițe 
sânt și mice, și aceste sânt mai tâmpe la toate,
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dară este un soiu de momițe mari, care samănă cu 
totul oamenilor. Momițele au pe trup păr mic și rar, 
că se vede pielea cea golă. Momițele au patru picioare; 
dară ele umblă și pe doauă picioare. Momițele stau 
pe picioarele de ’napoiu drept ca omul. Picioarele de 
înainte sânt cu degete tocma ca mânele oamenilor. 
Momițele fac tot feliul de lucru cu picioarele de înainte. 
În țările noastre nu se afl ă momițe, ci numai în țările 
cele calde. Ele petrec în păduri, dară nu singuratec, 
ci câte multe sute la olaltă, pare că ar fi  o tabără de 
oameni.

Cap al patrule.

§. 34

Oamenii.

Între toate fi ințele pământului sânt oamenii fi ința 
cea mai însemnată și mai aleasă. Neamul omenesc 
sau lățit peste tot pământul. Pretutindene este omul 
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în stare să trăească: la răsărit și la apus, la amiază-zi la 
amiazănoapte lăcuesc frații noștri. Omul sufere frigul 
cel mare în țările cele miază-noapte, unde nu se mai 
rădică neua (omătul), precum și în țările cele calde la 
miază-zi, unde este fi erbințeala cea mai mare. Și oare 
cum de strebate omul pretutindene? Cum de biruește 
omul toate vietățile pănă și fi arele ce mai agere?

Nu este puterea trupului, prin care face omul 
aceste toate. După trup este omul slab, mai slab decât 
cele mai multe de între vietăți. Dară cu mintea și cu 
înțelepciunea sa face omul toate. Vitele au numai 
stimur și oarecâtă pricepere; însă omul are minte și 
înțelepciune. Omul este mai priceput și mai cu minte 
decât toate vietățile pământului. Omul este unica fi ință, 
care are graiu și respiră prin cuvinte toate cugetările 
și dorințele sale.

Însă oare toți oamenii trăesc în împreunare și 
îndemănare, precum trăim noi? Oare toți oamenii 
vorbesc pe înțeles și sunt prețuiți, precum suntem noi? 
– Nu toți. Mare mulțime de oameni selbatici, este încă 
pe pământ. Acei oameni selbatici petrec în păduri și 
în deșerturi (pustietăți). La chip sânt oamenii cei sel-
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batici asemene cu noi, numai că sânt mai sluţi, răpănoși 
și fl ocoși pe trup. Ei nu se înbracă în straie ci umblă 
goli, și unde este frig se învelesc în piei de urși și de 
alte fi are selbatece. Așijdere nu viețuiesc oamenii cei 
selbatici în case, ci prin viziuni și în crepăturile pă-
mântului. Cei selbateci nu mănâncâ pâne, ci se nutresc 
(hrănesc) de’n rădăcine, frunze de copaci, pădurețe, 
și de’n carne de fi ară. Ageri și răi sânt oameni cei 
selbateci foarte. Ei se ucid unii pre alții și mănâncă 
și carne de om.

Oamenii cei selbateci nu sânt cu mult mai 
pricepuți de cât unele vite. Ei nu ne cunosc pe noi, 
și de ar rătăci pre un om de între noi la dânșii, l’ar 
prinde și l’ar sugruma ori l’ar ucide și l’ar mânca. Cel 
mai vrednic de târguire lucru este că unii de între 
oameni cei selbateci nici nu grăesc. Ei limbutează ca 
vitele  și se înțeleg numai prin unele shime precum 
fac cei muți. Dară să rostească cuvinte și să grăiască 
articulat, aceasta nu pot.

Sau întâmplat adese ori, că și de între oamenii 
nostri sau selbătăcit și au trăit în codri cu fi arăle 
împreună. În Germaniea (țara nemțiască) au prins la
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anul 1544 un băetan selbătăcit. Când  era el de trei 
ani, l’au apucat lupii și nu l’au mâncat, ci l’au ținut  
viu între sine. Lupii îi aducea lui carne și mânca. Cu 
lupi înpreună trăia acel copil, de au crescut până la 
doisprezece ani. Însă — oare ce au deprins el pe-
trecând în codru cu fi arăle? Băetul sau selbătăcit. 
În loc să vorbească, el urla ca lupul, în loc să umble 
pe picioare, ca oamenii, el umbla în brânci pe mâni 
și pe picioare ca vitele, și aceasta așa de bine au fost 
deprins, încât alerga repede în brânci ca lupii. El 
fuge de oameni și era spărios. După ce l’au prins, 
au cercat să’l învețe a grăi și a umbla pe picioare, 
dară foarte cu greu și cu nevrute au deprins ceva. 
După câtva timp au început el a umbla pe picioare 
și a vorbi, însă tot nu au vorbit respicat și curgătoriu 
până ce au murit.

Oamenii nu sânt toţi asemene de mari și de 
groși. De rând sânt oameni de cinci talpe de înalți. 
Dară se afl ă unde și unde oameni de tot mici, care 
se numesc titirezi. În Viena era o dată la Arhiduca 
Ferdinand un om, care era numai de trei șchioape de 
înalt. La anul 1760 era în Paris (în țara frâncească) un 
om de doauăzeci și doi de ani, care era numai de un
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cot de înalt. Fratele lui cel mare era de un cot și o 
palmă, ear sora lui cea mai mică nu era nici de un 
cot de mare.

Une locuri se afl ă și oameni foarte mari. La 
Ferdinand Arhiduca Austriei era un haiduc peste 
patru coți de înalt. Așijdere era la un principe de’n 
Germaniea un alerguș de patru coți de înalt.

v v
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Partea a doauă

Nărăciuni morale

§. 1

Despre îndurarea lui Dumnezeu

Cosma bucovineanul are șese copii: patru 
băiaţi și doaă copile. El nu are avere mare, dară 
este cu frica lui Dumnezeu, și dă copiilor săi 
învăţătură bună. Seara chiamă în totdeauna 
copiii săi pre lângă sine, și le spune lor, cum să 
petreacă, ca să fi e oare când oameni buni și de 
onoare (cinste). Adese ori învaţă bătrânul Cosma 
pre copiii săi și despre bunătatea lui Dumnezeu și
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zice: Copii! voi sânteţi încă mici, și nu 
aţi petrecut întâmplări ca acele, ca să 
cunoașteţi bunătatea lui Dumnezeu 
cea mare. Eu încă am trăit în lume, 
și m’am îndredinţat de mii de ori, că 
Dumnezeu este tatăl săracilor, apărătoriul 
asupriţilor, și ajutătoriul nevoeșilor.

În anul 1848 era în ţeara noastră nevoe 
mare. Secetă nespusă și scumpete mare 
de pâne. Bieţii oameni leșina de foame. 
Holera, – boala cea cumplită cuprinsese 
toată ţeara. Pretutindene muria oamenii 
pe un cap. Cu aceste nevoi se însoţi-se 
încă și resboiul, care năvăli-se asupra 
ţerilor noastre. Ce să facă nenorociţii 
de oameni? Toţi au început a se ruga 
la Dumnezeu. Mici și mari, tinerii și 
cei bătrâni au năzuit la biserici și sau 
rugat cu umelinţă, ca să se îndure Dum-



~ 78 ~



~ 79 ~

nezeu și săi mântuească de nevoile cele 
mari.

Și oare sau îndurat Dumnezeu? Întru 
adevăr sau îndurat și le-au ajutat.

Ploaea au urmat, holera au încetat, 
și resboiul s’au stâmpărat!

Mare este Dumnezeu
întru ajutorul său!

§. 2

Rugăciunea unui copil

Maranda o văduă săracă de’n Siretiu 
ave cinci copii. Mici era toţi copiii, și nu 
era încă în stare să lucreze. Biata văduă 
agonisia cu mânele de hrăne copiii săi 
săi. Odenioară se bolnăvi-se Maranda 
și nu pute se meargă la lucru. Sculân-
du-se ea des dimineaţă, începu a zice 
cătră copiii săi: Copii! voi vedeţi, că eu
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sânt bolnavă și nu pot să lucrez. Pâne nui, 
făină nui, nimică nui. Ce veţi mânca voi astăzi? 
Faceţi rugăciune și bateţi metanie, doară s’ar 
îndura Dumnezeu de noi. Aceste cuvinte au 
pătruns între toţi copiii pre Niculuţă, un băiat 
de șepte ani. El s’au rugat lui Dumnezeu și acasă 
împreună cu ceialalţi copii; dară mergând la 
scoală, au trecut pre lângă beserică și văzând 
ușa deschisă au intrat în lăuntru să se mai roage. 
În beserică nu era nime, ci numai preotul în 
altariu. Văzând băiatul, că nui nime în beserică, 
au început a se închina și în gura mare a se 
ruga: ,,Doamne! noi nu avem ce mânca. Nici 
pâne, nici făină, și muma noastră este bolnavă. 
Dă ne Doamne pâne! Dă ne măcar făină! Că 
leșinăm de foame.”

Băetul au eșit după aceasta
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den beserică și s’au dus, la scoală. Spre miazăzi 
vine el acasă, și când intră, vede pe masă trei 
pâni coapte, o traistă cu făină, o putenică cu 
brânză și mai multe oauă. – Cine le au trimis 
lor aceste? Preotul Gheorghie, care era în altariu 
au auzit, cum se ruga băiatul, și fi indui, milă 
de acei săraci au trimis lor acele toate. 

Dumnezeu ascultă rugăciunea cea de’n 
inimă fără de prihană și mângăie pre cei măh-
niţi prin aleșii săi.

§. 3

Dumnezeu vede toate

Doi frăţini anume: Pavel și Varvara 
remăse-se în o zi singuri acasă. Jucându-se 
ei amândoi, zice dela o oară Pavel: 
„Varvara! hai! să căutăm în blidare și în
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cămară ceva bun de mâncat, și vom mânca”. 
Eară Varvara au respuns: ,,Dară nu știi tu, că 
la cămară este o fereastră spre grădină? Mama 
prășește în grădină și ne va vede.”

,,Să mergem dară în casa cea mare”, zice 
earăși Pavel: „Acolo este în dulap o oală mare 
cu miere, și vom întinge pâne în miere”. „Însă 
și acolo ne vor vede pe noi”, respunde Varvara. 
„Tata lucrează la lemnariu lângă casă și ne va 
vede”.

„Unde dară se mergem?” zice earăși 
neînţăleptul băiat. „Haidem pe pod, că acolo nu 
ne va vede nime. Acolo sânt pere și mere culese, 
și vom mânca”. Însă Varvara și acuma au respuns: 
„Pe pod nu ne vor vede oamenii, dară acolo ne 
va vede Dumnezeu. Au doară ai uitat tu, cum 
ne spune noauă tata, că Dumnezeu vede pre-
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tutindene toate, până și ce se face în întune-
ric?”

Auzind aceste Pavel, sau uimit și au zis: 
„Bine zici tu Varvară! că Dumnezeu vede 
toate. Să nu mai căutăm așa dară nimică și 
să ne ferim a face ce este rău, pentru că vede 
Dumnezeu”.

Ori ce bine, ori ce rău
Toate vede Dumnezeu.

§. 4

Fiiul cel bun

Un învăţătoriu au chiemat în o zi pre scolarii 
cei mai sirguincioși la sine și iau pus pre toţi 
cu sine la measă. Între acei școlari era și fi iul 
unei vădue de tot serace. El era sirguincios și
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învăţa și pre alţi copii mai mici. Cu aceasta 
agonisia el părale, că se ţine și pre sine și pre 
maică sa cea bătrână.. Mâncând la measa cu 
toţii, scoate învăţătoriul după o oară tabatierea 
sa cea frumoasă de argint, și o arată și tinerilor 
ce șede cu el.

Mai târziu cearcă el eară în buzunariu după 
tabachiere, ca să tragă tăbacă, însă nu o afl ă. El 
întreabă pre oaspeţii săi, de nu au văzut oarecare 
tabachierea fără de a lua sama în buzunariu? 
Ceilalţi sau sculat, și scoţind buzunările afară 
au arătat, că nu este tabachierea la dănșii. Însă 
fi iul văduei sau sculat și au zis: ,,Pe cinstea mea 
nu am luat eu tabachierea, dară buzunariul nu 
pot scoate”. Văzând aceasta ceilalţi clătina cu 
capetele și cugeta, că școlariul cel sărac sau 
lăcomit de au luat tabachierea.
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A doauă zi chiamă învăţătoriul pre scolariu 
și îi zice: „fi iul meu! Eu am afl at tabachierea. 
Buzunariul meu era descusut și tabachierea 
căzuse în poalele straiului. Dară spunem, de 
ce nu ai voit tu eri să arăţi ca ceilalţi buzuna-
riul?”

Scolariul au respuns: „Domnule învăţătoriu! 
Dumniea-ta știi, că eu sânt sărac și am o mumă 
bătrână. Ea nu poate să se hrănească, pentru 
aceea de’n cele ce agonisesc eu, o hrănesc și pre 
dănsa. Eri avem în buzunariu doauă franzole 
și o păreche de cârnaţe, care le cumpărasem 
să le duc maicei mele. Asta era pricina pentru 
care nu am arătat buzunările”. 

Auzind aceasta învăţătoriul au zis scolariului: 
„Foarte-i frumos, că tu fi iul meu sprijinesci pre mai-
ca ta. De astăzi înainte vei căpăta tu stipendiu, ca săţi
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fi e ţie mai lesne a arăta amoarea cea fi rească 
cătră maica ta”.

Pre părinţii tăi ascultă,
Părinţilor le ajută,
Pre părinţi îi sprijinesce,
Apără-i și-i ocrotesce;
Că’ntre toate pe pământ
Este lucrul cel mai svânt;
Pre părinţi îi răzăma,
Ai cruţa ș’ai mângăia.

§. 5

Bunul și nepotul

Era un moșneag bătrân, care de abia umbla. 
El nu vede, nu auzia, și nu ave nici dinţi în gură. 
Când șede la measă, varsă adese ori zama de’n 
lingură, pentru că-i tremura mânele. Feciorului 
său și nurorii sale se făcu dela o oară greaţă de 
bietul bătrân, și începu ai da deosebi să mănânce. 
Mâncând moșnegul în oare care zi pe vatră, 
cum ţine strachina în mână, au căzut și s’au 
stricat. Ce făcu însă nora sa? Ea au cumpărat o
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scafă de lemn, și fără de a o mai schimba 
turna în scafă ori care feliu de mâncare și da 
bătrânului să mănânce.

Mâncând așa moșneagul pe vatră, eară 
feciorul și nora lui la measă, eată începu ne-
potul moșneagului, un beiat mic de cinci ani, 
a aduce drănicioare pe pământ, și a le pune la 
olaltă. ,,Ce faci tu Petruţă?” întrebă tatăl pre 
băiat. „Eu fac o trocuţă”. Dară la ce-ţi trebue 
trocuţa?” întreabă tatăl eară. „Ca să am de’n 
ce da domniei tale și mamei mâncare, când 
veţi fi  bătrâni ca moșul.”

Auzind aceste cuvinte părinţii, au început 
a lăcrăma și a zice: „cum ţinem noi pre tatăl 
nostru, așa ne vor ţine pre noi copiii nostrii”. 
De aici înainte au chiemat ei pre moșul lui 
Petruţă earăși la measă, și l-au cruţat cum 
mai bine.
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§. 6

Minciuna aduce la rușine

Doaă calfe anume Trifon și Pamfi l trece 
odenioară pre lângă o curechiste. Trifon care 
învăţasă căldărărirea zice: „enca! ce căpăţâni 
mari de curechiu”, însă Pamfi l, care se lăuda cu 
drag, zice: „ce sânt aceste căpăţâni! În Moldavia 
aproape de Galaţ am văzut eu căpăţini de 
curechiu ca casele de mari?” „Minunat lucru!” 
răspunde Trifon căldărariul. „Dară și eu am 
făcut cu mesterul, la care am învăţat odată o 
căldare, care era așa de mare ca o beserică”. 
Minunânduse de aceasta Pamfi l întreabă, de ce 
treabă făcu ei căldarea cea mare? Eară Trifon 
au zis: „Noi am voit să fi erbem în ea curechiul 
tău cel mare”.

Pamfi l au înţeles acu, ce va
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să însemneze vorba lui Trifon. El s’au ruși-
nat de minciuna sa cu căpăţinele cele mari 
de curechiu și au zis: „Eartă frate! Asta grea 
minciună fi e cea mai de pe urmă”.

§. 7

Ce ție nuți place, altora 
nu face

Gheorghie cernăuţianul ave un băiat 
sprânţareţ. Unde merge, tot striga și șuera. 
Odenioară au mers el cu părinţii săi la 
Horecea în pădure. Fiind aproape de pădure 
au alergat întro parte și au început a striga: 
„Hop! Hop!” Dară de’n pădure resună înapoiu: 
„Hop! Hop!” De aceasta minunânduse băiatul 
strigă: „Cine esti tu?” eară și de’n pădure 
resună: „Cine esti tu?” Băiatul se mânie și
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zice în gura mare: „Tu esti nebun?” Dară și de’n 
pădure resună înapoiu: „Tu esti nebun?”

Ce se facă băiatul de mânie? El aleargă 
în pădure și caută, cugetând că acolo este alt 
băiat. Dară nu au afl at pre nime. Plângând 
merge el apoiu la tatăl său, și zice că un băiat 
sau ascuns în pădure și l’au suduit. Însă tatăl, 
care auzise aceste toate, au respuns lui zicând: 
„De’n pădure au resunat numai cuvintele tale”. 
Ce ai grăit tu, chiar aceea au resunat de’n pădure. 
De ai fi  grăit tu ceva frumos, cuvintele tale cele 
frumoase au fi  respândit la tine înapoiu. Așa 
se întâmplă tot deauna. Cum este bună ziua, 
așai și mulţemita. Întâmpină pre alţii priincios, 
și ei te vor întimpina și pre tine priincios. 
De nu vei ocărâ pre alţii, și pre tine nu te va 
ocărâ nime. Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face.
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§. 8

Cela ce este îndestulat cu puțin, 
se face vrednic de mult

Teutul învăţătoriul de’n Câmpulung cumpăra 
adese ori franzole, și da copiilor celor săraci 
după scoală. El nu le înpărţea singur, ci pune 
franzolele în o coșărcuţă, ca săși iae copiii 
singuri. Băiaţii năvălia și care de care căuta să 
aleagă cea mai mare și mai frumoasă franzolă. 
Cimbrul însă un băiat mic și cel mai sărac era 
tot deauna cel de pe urmă. El lua ce remâne, și 
aceasta franzolă nu o mânca singur, ci o duce 
a casă și o înpărţia cu maica sa.

Aceasta luară seama bunul învăţătoriu; 
și oare ce au făcut? În o zi oare care 
luând Cimbrul ca tot deauna franzola 
cea de pe urmă și sărutând mâna învă-
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ţătoriului, merge acasă și dă mumei sale franzola 
să o croească. Maica croiesce pânecica, și eată! 
Cad de’n ea trei doizăceri (husăși, sorcoveţi). 
„De unde sânt acești bani?” întreabă maica. 
„Trebue să fi  intrat oarecum banii în pâne. 
Mergi de du învăţătoriului banii înapoiu”.

De grabă aleargă micul băiat la învăţătoriul 
și dândui banii, spune întâmplarea. 

Însă învăţătoriul au respuns: „Eu am 
pus banii anume pentru tine. Pentru că erai 
îndestulat cu franzola cea mai mică, eată ai 
acest dar!”

§. 9

Făcătoriul de bine

În un sat era o văduă săracă. Copii ave, dară 
toți mici și nu era în stare să lucreze. Ave biata
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văduă și ceva câmp, dară nu era în stare să 
are și să samene. Primăveara sosi-se. Toți 
oamenii sămănase demult ogoarele lor; însă 
ogorul văduei sta nearat. Ce să facă vădua? 
Plângând, ea cu sine copiii în țarină și merge 
la ogor ca să sape măcar cu sapa și să arunce 
puțini păpușoi și bara bule.

Vădua sosesce la ogor și când vede, ogorul 
ei este arat și sămănat. De bucurie au început 
ea cu copiii și a lăcrăma și a se minuna, cine 
să fi  făcut aceasta bunătate. Ea întreabă de 
jitariu de nu scie el pre omul cel făcătoriu 
de bine? Eară jitariul au zis ei: „Gheorghie 
Morariul, ce are numai o părechie de boi, au 
fost eri cu plugul și au arat, au sămănat și au 
grăpat pentru tine”.

Mângăietă au mers vădua cu copiii săi 
drept la făcătoriul său
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de bine și mulțumindui, s’au făgăduit, că-i va 
lucra ea cu mânele. Însă Morariul nu au primit 
nimică. Așa să cade să facem tot deauna bine 
celor nevoeși.

§. 10

Șepte frați și șepte bețe

Un țăran avea șepte feciori. Până ce era 
mici se învoe cum se învoe, pentru că ave frică 
de tatăl lor. Dară după ce au crescut mai mari 
se gâlceve adese ori între sine.

Tatăl văzând aceasta se mâhnia foarte. 
El zice adese ori: „Feciorii mei vor răsipi cu 
gâlcevele lor toată averea mea, și nu se va alege 
nimică de’n ei”. În o zi oare care au chiemat 
mâhnitul tată pre toți șepte feciori la sine. El 
au legat și șepte bețe la olaltă
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și dândule aceste feciorilor au zis: „Cercați, care 
de între voi va frânge în doauă asta legătură 
de bețe? Cearcă cel mai mare să frângă, dară 
înzădar. Cearcă și al doile, și al treile, și toți 
ceilalți până la al șeptele; dară nici unul nu au 
putut să frângă.

Acuma au luat bătrânul legătura cu bețele 
zicând: „voi nu puteți frânge legătura: Acu 
voiu cerca eu”.

Bătrânul au deslegat bețele, și luând unul 
după altul le au frânt toate cu ușurătate. 

Văzind aceasta feciorii, începu a zice cu 
toții: „Așa nu este nici o greutate. Câte un băț 
este în stare să frângă și un prunc”.

Dară bătrânul au zis: „Cunoasceți de aici 
fi ilor mei! ce poate buna împăcare și împreunare. 
Cum sau întâmplat cu aceste bețe, așa se va 
întâmpla și cu voi.
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Până ce veți trăi în pace între voi și veți 
ține la olaltă, veți fi  puternici și vestiți între toți. 
Dară de se va încuiba gâlceava între voi, și nu 
veți petrece în legătură frățască, apoiu va fi  și 
voauă, ce sau întâmplat cu aceste bețe, ce zac 
acu frânte pe pământ. Trăiți dară în amoare 
frățească și în bună învoire, și vă aduceți tot-
deauna aminte de aceste șepte bețe”.

§. 11

Cirta nu aduce folos

Doi băiați merge împreună la preumblare. 
Trecând ei pe lângă un nuc, au afl at pe pământ 
o nucă. Unul zice: „Amea este nuca, pentru că 
eu am văzut-o întâia dată”. Celălalt zice: „Ba! 
amea este nuca pentru că eu am rădicat-o 
întâia dată”.
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Cirtânduse ei așa pentru nucă, eată că 
vine un băetan mai mare și zice: „stați! nu vă 
svădiți. Eu voiu face pace între voi”. Stând bă-
etanul în mijlocul lor, desface nuca în doauă, 
și zice: „Asta jumătate de coajă este aceluia, 
ce au văzut întâia dată nuca.

Cealaltă jumătate de coajă este aceluia ce 
au rădicat întâia dată nuca. Însă miezul este 
al mieu, pentru că v’am înpăcat”.

Făcând aceasta băetanul sau dus mai departe 
răzind și zicând: „că așa se folosesc cirtătorii”; 
eară băiații au remas cu coajele în mână.

§. 12

Vicleniea aduce la rușine

În un sat era un țăran sărac, dară foarte 
de treabă și sirguin-
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cios. El ave numai o grădină mică, dară o 
lucra așa de bine, că ave totdeauna cele mai 
frumoase legume. În o vară se făcuse în grădi-
na lui foarte frumoși harbuji. Un harbuz mai 
ales crescuse așa de mare cât se minuna toți 
oamenii. Ce se facă bunul țăran cu harbuzul? 
El l’au dus la preotul satului, și l’au închinat lui 
în dar. Preotul cunoscând den aceasta voința 
cea bună a țăranului, au scos trei galbeni și au 
dat sirguinciosului țăran.

Auzind aceasta un țăran hâtru și viclean, 
cugetă așa la sine: „Eu am un mânz frumos. 
Pre acesta voiu duce eu preotului. Dacă au dat 
el pentru un harbuz trei galbeni, pentru mânz 
va da mie sigur cel puțin zece galbeni.

Vicleanul țăran prinde mânzul în căpăstru 
și merge cu 
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dănsul la Preot zicândui. „Primeșce dela mine 
părinte acest dar. Mânzul este frumos, și sciu 
că’ți va plăce”. Cunoscând preotul viclenia 
țăranului, care trăgea nădejde de vro zece 
galbeni, nu voia să primească. Însă văzând, 
că țăranul se îndeasă numai decât cu darul, 
lau primit zicând: „Dară cu ce să te cunosc eu 
pentru darul acesta? Eu voiu dărui ție un lucru, 
care mă ține trei galbeni”. Și luând preotul 
harbuzul cel mare dă țăranului zicând: „Ea 
acest harbuz dela mine, pentru care am dat 
mai mult, decum face mânzul tău”.

Ce să facă țăranul? El au luat darul preotului, 
cunoscând că singur pre sine s’au înșălat. Așa 
se înșeală pre sine toți, cei ce caută cu viclenie 
să se folosască.
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§. 13

Avutul și săracul

În un sat era în țăran foarte cuprins. El 
ave casă bună acarături multe, vite frumoase și 
toate bunătățile. Dară era zgârcit și nu miluea 
pre nime. Aproape de casa lui lăcuie un vecin, 
almintere om bun și cinstit, dară sărac și 
îngreoeat cu  mulți copii. Câte odată trimite 
săracul la cel avut unul de între copiii săi după 
făină, ori la sărbători după puțin lapte, ca să 
se înfrupte măcar; însă avutul nui da.

După oare ce timp s’au întâmplat, că 
săpând săracul în grădina sa au afl at în 
pământ o căldare cu bani. Mulțemind lui 
Dumnezeu au luat el banii, și au pus lucrurile 
casei sale așa de bine la cale, că se făcu și
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el cuprins, având vite multe și casă bună.
Dară cu migieșul său ce sau întâmplat? 

Dând boală între vitele lui, toate au perit. 
Ba ațițânduse în o noapte focul în tindă, sau 
aprins casa și au ars gospodăriea toată. Acuma 
au remas țăranul cel cuprins mai sărac, decât 
migieșul lui, pre care nu voia săl scie. Acum 
au început și el a cere la cela, pre care-l alunga 
odenioară dela prag. Acesta migieș era bun și-i 
da lui de toate, dară’l și înbărbăta pre el zicând: 
„Când esti sătul, aduți aminte de cel fl ămând, 
și socotesce că și tu poți să vii la sărăcie”.

§. 14

Sănătatea este avuție mare

Un fecior tânăr sau întăl-
nit odenioară cu învățătoriul, 
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care l’au învățat la scoală, și începu a se tân-
gui, că este nenorocos. Învățătoriul întreabă 
pre dânsul în ce se cuprinde nenorocirea lui? 
Eară el zice: „Toți cei ce au umblat cu mine la 
scoală sânt în stare bună și avută, eară eu sânt 
lipsit de toate.”

Pe aceasta-i respunde lui învăţătoriul 
zicând:  „Cum poți să fi i lipsit de toate deacă 
te văd sănătos?” Apoi îl apucă învățătoriul de 
mână și zice: „Asta mână este sănătoasă și bună 
de lucru, oare ai da să ţi-o taie cineva pentru 
o mie de fi orini?” „Ba! Aceea nu ași face”, 
respunde fecioriul. Deci grăesce învățătoriul 
cătră dănsul mai de parte, zicând: „Tu ai ochi 
sănătoși, oare ai da săți scoată unul pentru o mie 
de fi orini? Tu ai picioare sănătoase, oare ai da 
săți taie un picior pentru o mie de fi orini? Fe-
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ritau Dumnezeu să fac una ca aceasta”, res-
punde feciorul.

„Așa dară nu te tângui fătul meu, că esti 
lipsit de toate. De ai mâni sănătoase, ochi 
sănătoși, picioare sănătoase, nu esti sărac, 
pentru că sănătatea este mai mult decât banii”. 
Aceste au respuns învăţătoriul.

§. 15

Nesațiul aduce moarte

Un om ave numai doi băiați. Altminterea 
era băiații buni, dară peste măsură nesățioși. 
Ei nu se împăca cu cele ce le da maica să mă-
nânce, ci hâlbăre pretutindene și tot mânca. 
Un ungheriu nu era, ca să nu fi  scociorât ei, 
un vas nu remâne, ca să nu-l fi  descoperit ei. 
Adece ori îi certa pre dănșii maica lor, dară 
nimică nu folosia.
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În o zi se duse-se părinții de acasă. Băiații 
au remas, și ca tot de una au început a cerca 
pretutindene. Sus pe coardă văd ei o legături-
că. Ei iau un băț și dau legătura jos. Ce să fi e 
aceeasta? Haidem să mâncăm! Gustă și unul 
și altul; și fi ind că era cam dulce mănâncă tot 
ce era în legătură.

Dară ce au mâncat? Otravă de guzani, care 
cumpărasă maica. Nu târziu după ce au mâncat, 
începu ai dore pre băiați capul și sau bolnăvit 
amar. Când au venit părinții acasă, au afl at băiații 
morți. Așa pățesc copiii cei nesățioși!

§. 16

Băiatul și vișinele

Un țeran merge cu fi iul său în oraș. Pe drum 
mergând, vede omul de departe o bucată de pot-
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coavă și zice băiatului; „Măi Toderică! rădică 
bucata cea de potcoavă”. Eară băiatul respunde: 
„La ce poate să fi e bună o bucățică de fi er așa 
de mică? Lasă-o să remâe gios!”

Însă tatăl nu sau lenevit, ci plecânduse 
au rădicat bucata de potocoavă și o au pus 
în traistă. Ajungând ei în oraș, au au abătut 
omul la un fi erariu lângă drum și au vândut 
bucățica de potcoavă în trei cruciari.

Făcânduși omul negoațele sale în oraș au 
cumpărat pe cei trei cruciari vișene, și puin-
dule în traistă, sau întors înpreună cu băiatul 
earăși acasă.

Era acu aproape de miazăzi. Băiatul 
fl ămânzi-se și însetoșase. Ar fi  beut măcar 
apă, dară lângă drum nu era fântână. Deci ce 
face tatăl a scăpa de’n traistă o vișenă, eară 
băiatul
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se pleacă de grab și rădicând-o o bagă în gură. 
După câțiva pași se face ţăranul earăși a scăpa o 
vișenă, eară fl ămândul băiat se pleacă îndată și 
o apucă. Mergând așa înainte au făcut tatăl cu 
toate vișenele, și băiatul de atâtea ori sau plecat 
de leau rădicat, câte vișene era în traistă.

La vișena cea de pe urmă se întoarce 
tatăl cătră fi iul său și zâmbind a râde zice: 
„Vișenele aceste leam cumpărat pe bucățica 
cea de potcoavă. De te-ai fi  plecat odată să 
rădici potcoava, nu ai fi  avut nevoe să te pleci 
de o sută de ori după vișene”.

§. 17

Muscele și paingănul

Un băetan tânăr zice adece ori: „Oare la 
ce au mai făcut 
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Dumnezeu muscele, paingenii și alte vietăți 
mărunte? Ele numai supără pre oameni”.

Odenioară au mers el în pădure și ajungândul 
somnul sau culcat jos și au adormit. Cum dormia, 
eată că sau pus pe obrazul lui un muscoiu și 
lau înghimpat. El se trezeșce, și când caută 
întro parte, eată că vine de’ntro tișitură un 
șerpe asupra lui. Repede sare băetanul și fuge 
zicând la sine: enca! de nu m’ar fi  trezit musca 
de’n somn mă mușca șerpele și muriam.

Altă oară fugi-se băetanul în pădure de 
frica dușmanilor săi, cari-l gonia, și căuta săl 
prindă. Unde să se ascundă? El au dat de o 
vizunie și acolo au întrat. Peste noapte au venit 
un păingen și au urzit la gura vizuniei ei o pânză 
deasă. Adoaă zi vin gonacii în pădure și dau de 
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vizunie. Unul zice: Să cercăm de nu au intrat 
fugariul în vizuniea aceasta? Dară celălalt 
văzind la gura vizuniei ei pânza cea deasă de 
paingăn zice: Nu poate să fi e el aici. Eată pe 
gura vizuniei paingăniș des, și de ar fi  intrat 
el aici, ar fi  spart paingănișul.

Zicând aceste, gonacii sau dus, eară bietul 
băetan care tremura de frică și auzia vorba lor, 
au cunoscut, că un păingen l’au apărat de’n 
mânele dușmanilor săi și lăcrămând au zis: 
Acuma tocma cunosc, că și vietățile cele mici 
sânt de folos oamenilor. Deunăzi mau scos o 
muscă dela moarte, eară acu m’au apărat un 
paingăn de dușmanii mei.
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§. 18

Sirguința aduce prisosală

Un țăran ave doi feciori. Între acești 
doi au înpărțit el avuțiea sa și au zis: Eată 
vă înpărțesc pre amândoi asemene. De tot 
mare nu este avuțiea, carevă o dau, dară de 
veți fi  sirguincoși și cu chivirnisală bună 
veți trăi lesne și veți ave ce da și fi ilor voștrii.  
Zicând aceste țăranul, au binecuvântat pre 
feciorii săi și sau dus în o călătorie depărtată.

La zece ani sau întors tatăl dela călătoria 
sa, și au venit să veadă ce au chivirnisit feciorii 
și cum trăesc? — Cel mai mare sau cuprins 
foarte. Au înmulțit vitele, au făcut cămări de 
pâne și au împlut casa sa de tot binele. Eară 
pre cel mai tânăr l’au afl at sărac. Casa răsipită,
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nici o vită lângă casă și nici o clae de pâne în 
arie.

Ce să fi e aceasta, că unul este cuprins, și 
altul sărac: Eu la amândoi asemene am înpărțit 
și unul are toate cu prisos, eară altul nu are cu 
ce să se hrănească. Așa zice tatăl cătră veci-
nul feciorilor săi. Eară vecinul acesta care au 
văzut prin tot timpul, cum se purta feciorii 
au respuns părintelui lor ala zicând: Nu-i de 
mirare, că feciorul Domniei-tale cel mai mare 
este avut, eară cel mai mic lipsit. Domnia ta ai 
înpărțit pre amândoi feciori asemene. Aceas-
ta este adevărat. Însă oare au și chivirnisit ei 
asemene? Cel mai mare fecior au lucrat cu 
sirguință și sau cuprins. Însă cel mai tânăr 
au pierdut timpul înzadar. El aștepta săi cadă 
mură în gură, și Domniea-ta scii, că cine nu 
lucrează vara, nu are ce mânca earna.
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§. 19

Îndărătniciea aduce neplăcere

Doi drumeți sau întălnit oarecând pe 
drum. Și unul și altul nu voiesce să abată puțin 
întro parte, pentru că era amândoi îndărăt-
nici. Ce se întâmplă însă? Strigând trece unul 
pre lângă altul cu carul, și anină osiile. Cel cu 
osiea mai tare au trecut înainte, eară celălalt 
au remas în mijlocul drumului, pentru că sau 
frânt osiea.

Dară și celălalt nu au ajuns de parte cu 
îndărătniciea sa. Întălnindu-se cu alt drumeți 
așijdere nu au voit să încunjure, însă osiea 
la carul celuilalt mai tare, aninând, au frânt 
osiea la car.

Așa pățesc în dărătnicii totdeauna. Unul 
au remas cu 
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osiea frântă înainte, eară altul aici.

§. 20

Dragostea către aproapele

Un cerșitoriu merge la un sat, și căzând 
de slăbăciune jos nu au putut pleca mai de-
parte.

Un om oarecare trecând pe drum lau 
văzut, dară l’au lăsat și intrând în sat au spus 
de dânsul migieșului său.

Migieșul îl trimite pre dănsul la mai ma-
rele satului, ca săi vestească, însă soțiea lui îl 
roagă să îngădue  zicând: Bărbate! Să primim 
noi pre săracul acela în casă. Înjungă boii și 
mergi cu carul după dănsul.

Aceste cuvinte au plăcut bărbatului. El au 
înjungat îndată boii și au mers după cerșitoriul
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ce zăce pe drum. Toamna era și răceala prin-
sesă. Bătrânul era mai mort, și de nu ar fi  venit 
bunul om, peste noapte muria.

Degrabă l’au rădicat omul în car și l’au 
adus acasă. Soțiea lui văzândul mai gol, iau 
dat lui schimburi bune, și l’au grijit, până ce 
s’au însănătoșat bătrânul.
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Partea a treia

Învățăture morale

1

Fiule! Toate cele ce faci, începe cu 
Dumnezeu, și lucurul teu va ave sporiu. 
Dumnezeu ți-au dat ție înțelepciune, 
Dumnezeu ți-au dat ție și vârtute. Dară 
în aceste singure nu te răzăma; ci aleargă 
totdeauna la ajutoriul lui Dumnezeu. Cine 
se razămă în Dumnezeu, aduce la capăt 
lucrul său.
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2
Sirgunița este maica prisosinței. Cel ce 

lucrează vara, are ce mânca earna, și cela ce 
este sirguincios în tenerețe  va ave zile bune 
la batrânețe. Fii dară sirguincios la toate. 
Demineață te scoală și târziu te culcă. Ce poți 
să faci astăzi, nu lăsa pe mâne. De mergi, nu 
număra pașii. De citești, nu gândi la altele. De 
lucrezi, nu lăsa una și apuca alta, ci lucrează 
cu stăruință, până vei aduce lucrul la capăt.
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3

Cel ce trăesce în pace și în bună învoire, 
are mângâere și dulce fericire. Înpăcarea 
toate le îndulcesce, eară gâlceava toate le 
amăresce. Unde este în casă pace, cele, ce nu 
sânt prisosesc, eară unde-i gâlceavă și traiu 
rău și cele ce sânt, se resipesc. Să iubesci 
dară pacea și să o păstrezi. Nu căuta pricină 
fratelui tău, și nu-l amărî pre dânsul. Nu 
atinge pre nime cu cuvântul și nu’l supăra 
cu fapta. Fii îngăduitoriu, și suferotoriu că 
așa vei fi 
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plăcut tuturor. Blândețele lumineasă încă 
mai frumos faptele cele bune, eară cruzi-
mea le’întunecă pre toate.

4

Între toţi să cinstesci pre părinții 
tăi. Cel ce cinstesce pre tatăl său, se face 
vrednic de darul lui Dumnezeu. Și cel 
ce cruță pre maica sa, este fericit în viața 
sa. De’n cuvântul părinților să nu eși, 
și învățătura lor să nu o treci cu videre. 
Locul cel mai îndămănat în casa ta să fi e 
al părinților tăi, și înbucătura cea mai bu-
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nă părinților o dă. Nu uita de părinții tăi 
și după moartea lor. Pomenirea părinților 
să fi e neuitată în casa fi ilor.

5

Lăcomiea este asemene cu focul. 
Precum focul cu atâta mai foarte arde, 
cu cât mai multe lemne vei pune; așa și 
lăcomiea cu atâta mai tare te va curprinde, 
cu cât mai tare te vei lăsa biruit de dânsa. 
Fugi dară de lăcomie că, este o patimă 
nesățioasă. Ce ai câscigat prin sirguința ta, 
cu aceasta te înpacă. Să nu opresci partea fra-
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ților, și să nu întuneci averea serimanilor; 
că munca străină strigă la ceriu, de unde 
se va pogorî oindă asupra ta.

6

Adevărul este lumina mintei, eară 
minciuna este veninul sufl etului. Adevărul 
luminează, eară minciuna întunecă. Să 
iubesci dară adevărul și să vobesci cele ce 
sânt adevărate. Minciuna să nu easă de pe 
limba ta, că ea te va aduce la rușine. Minciuna 
este ca o scântee, den care se ațiță focul 
cel de multă stricăciune. Minciunea este
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urâtă înaintea lui Dumnezeu și a 
oamenilor.

7

Nu face prietinie cu cei răi, și nu te 
însoți cu cei fără de lege. De esti curat, 
soții cei răi te vor păta. De ești bun, soții 
cei răi te vor strica. De ești cinstit, soții cei 
răi te vor defăima. O oae răpănoasă umple 
de rapăn toată turma. Prietinii rele strică 
năravurile bune.

8

Nu întinde mâna la lucrul străin, și să 
nu
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calce piciorul tău în moșiea străină. Lu-
crează și vei ave, te ostenesce și-ți va ticni 
odihna. De ai înprumutat ceva, întoarce cu 
mulțemită. Ce ai cumpărat plătesce cinstit. 
Ce ai afl at, întoarce înapoiu.

9

Ce nu poți înpleni, să nu făgăduesci. Cu 
cele ce nu ai, să nu te lauzi. Făgăduința este 
arvoana înplenirei, și de nu o vei ține, de 
rușine vei remâne. Cel ce făgăduesce multe, 
și înplinesce puține, este între oameni de 
mare rușine.
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10

Feresce limba ta de vorbe deșerte, și să 
nu grăesci de rău pre fratele tău. Clevititoriul 
nu are crezământ, și toți îl țin pre dânsul 
de om rău pe pământ. Astăzi au vorbit 
clevititoriul de altul înaintea ta, eară mâne 
va vorbi de tine înaintea altuia. Să nu apleci 
nici când urechile la cuvinte de clivetire, și 
să nu cutezi a vorbi de rău pre oare cine. 
Unde ce ai văzut, acolo să remâe. Unde ce 
ai auzit, acolo să fi e. Nu te face trâmbiță 
deșartă a vorbelor străine.
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11

Ai auzit vorba ce zice: cine sapă groapă 
altuia singur cade în trânsa. Să nu mărturisesci 
strâmb spre căderea fratelui tău. Nu năpăstui 
pre cel ce nu lai vădit, și nu învinovăţi pre 
cel ce nu lai adeverit. Piatra care o arunci 
tu în fratele tău, va căde pe capul tău, și în 
cursa ce o ai întins pentru altul, vei peri 
însuși.

12

Facerea de bine nu o uita, și pre făcătoriul 
de bine nul supăra. Ai auzit
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vorba: că nemulțemitoriului i se ia darul. 
Urâtă este nemulțemirea înaintea tutu-
ror.

13

Lângă omul cel bun, zideșce casa 
ta, și aproape de cel iubitoriu de pace, 
întemeiază gospodăriea ta. Ferice de cela 
ce are vecin bun, dară vai de omul care 
lăcuesce înpreună cu iubitorii de gâlceavă. 
Megieșiea totdeauna să o cruți. Cu ce scii 
svătuesce, cu ce poți ajuta, de cele ce sânt 
rele, feresce pre vecinul tău. 
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14

De cei lipsiți și serimani te îndură 
totdeauna. De au dat Dumnezeu ție, dă și 
tu altora. Cu cel fl ămând înparte fărâma de 
pâne, și celui gol dă straiul de pe tine. Cele 
ce dai celui lipsit, prisosesc înzecit.

15

Înfrânarea este cea mai bună măsură în 
mâncare și beutură. Omul înfrânat trăesce 
alinat. Nu te întrece așa dară în desfătări și 
mângăeri. Nu te întrece în mâncări 
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și beuturi. Mănâncă astăzi cât de mult, 
mâne tot vei fl ămânzi. Și te înbracă în ori 
ce vesminte frumoase, tot vei fi  acela. Nu 
după vesminte, ci după purtarea cea bună 
te socotesce lumea.

16

Îndreaptăl pre cela ce rătăcesce, înveață 
pre cela ce nu scie; înbărbătează pre cela ce 
este la îndoeală; opresce pre cela ce năzu-
cesce la cele rele; că așa te vei face prietin 
fratelui tău.
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17
Nu te mândri pentru cele ce ai, că aceste 

au dat ție Dumnezeu. Astăzi leau dat ție și 
mâne mie. Cum ți leau dat, așa le va și lua. 
Înaintea lui Dumnezeu sântem cu toţii ase-
mene. Nu după avuție sau mărire, ci după 
fapte ne deosăbim unii de alții.

18
De esti lipsit de avere, nu te mâhni și 

nu te tângâi. Nu atârnă fericirea omului 
dela avuție, ci dela linestea sufl etului, care 
nu o cumpără omul pe bani, 
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ci o câstigă prin fapte bune. Adese ori suspină 
mai mult cei avuți, decât cei lipsiți.

19
Să nu opresci plata lucrătoriului și să 

nu întuneci sâmbriea năimitului. Sudoarea 
lor este un venin pentru tine, de nu o vei 
resplăti.

20
În negoț, nu căuta câștig mare, ci te 

înpacă cu puțin. Cel ce cearcă mult, și 
pierde mult; eară cel



~ 178 ~



~ 179 ~

ce se înpacă cu puțin, trăeșce mai în plin.

21

Zgârcitul se bucură luând, eară darni-
cul se mângăe dând. Ce este mai bun? Mai 
fericit este a da, decât a lua.

22

Păstrează curățeniea și buna rândueală 
întru toate. Curat să fi e trupul tău, curate să 
fi e vesmintele tale, curate să fi e toate în casa 
ta. Unde nu-i curățenie și bună rândueală, 
acolo urmează
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fără întârziere sărăcie și ticăloșie.

23

Ascultă tot deauna pre cei mai mari, și 
urmează după poruncele lor. Nu te înpo-
trivi și nu te răpi asupra mai marilor tăi, 
că numai capul plecat sabiea nu’l tae, eară 
cela ce se înalţă va căde. 

24

Nu te răzăma în averea părinților, și nu 
te lăsa în ajutoriul neamurilor. Lucrează 
singur, și te deprinde a chivir-



~ 182 ~



~ 183 ~

nisi cu înțelepciune, că agonisala ta este 
cea mai sigură avuție.

25

Sănătatea este darul cel mai scump pe 
pământ. Până ce este omul sănătos de toate 
se bucură, eară celui slăbănog toate sânt 
amară. Păstrează dară sănătatea, că de o vei 
pierde nu o vei câștiga earăși. Nu te opinti 
peste măsura la rădicat, nu te întrece în 
desfătări și zburdări. De esti ostenit, nu bea 
apă rece, de esti asudat, nu eși la răceală.
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26

Păstrează între toate numele cel bun, 
că acesta este scump. Bună este avuțiea, 
bună este și mărirea, dar mai bun decât 
toate este numele cel bun.

27

Nu te lua nici când pe gânduri rele și 
depărtează den inima ta toate poft ele cele 
rele; pentru că dela dănsele devinu și fap-
tele cele rele.

28

De faci judecată între doi, nu părtini 
unuia, și
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nu osândi pre altul, că osinda va cădea pe 
capul tău.

29

Nu acoperi pre cel rău, și nu apăra pre 
cel fără de lege, că prin aceasta mai rău va 
fi . Nu învita pre altul la cirtă, și nu întărta 
pre cel pornit la mânie; că urmările cele 
stricăcioase vor fi  ție înputate. Nu svătui 
pre fratele tău la cele rele și nu smomi pre 
dănsul la fărădelegi, că aduni păcate străine 
asupra capului tău.
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30

Încunjură primejdiea și te feresce de 
dănsa; că cela ce caută primejdiea, piere 
în laţurile ei, eară paza cea bună trece pri-
mejdiea cea gre.

31

De vezi pre altul mai avut; nu te măhni; 
și de au venit fratele tău la mărire, nu te 
supăra. El au avut parte astazi, eară tu vei 
ajunge mâne.

32

În ori care stare poate să fi e omul no-
rocos.
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Fericirea nu atârnă dela stare, ci dela buna 
înpăcare. Cine este îndestulat cu puțin, 
acela este vrednic și de mult.

33

Ascultă mult, și greșesce puțin, că pentru 
aceasta au dat ție Dumnezeu doaă urechi 
și numai o gură.

34

Cumpenesce cu mintea cele ce voesci 
să grăesci, și judecă bine cele ce voesci să 
faci. Decât să plângi la urmă, mai bine săți 
pară rău la început.
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35

Nu deschide inima înnaintea celor 
vicleni, ca să nu cazi în cursele lor, și nu 
apleca urechile la cuvintele lingușitorilor, 
ca să nu te înșeli. Vorbele lingușitoriului 
sânt dulci, dară ele aduc amărăciune.

36

În toată seara cearcă cele ce ai lucrat 
peste zi, făcând socoteală cu faptele tale. De 
ai făcut bune, dă laudă lui Dumnezeu pentru 
ajutoriul său, eară de a greșit oarece, 
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te umelesce întru asternutul tău.

37

Nu ține aminte răul și nu căuta resplă-
tire. Înainte de apusul soarelui te înpacă cu 
părâșul tău. Cel ce resplătesce răul cu rău, 
este urât înaintea lui Dumnezeu.

v v
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Regule scolastece

I. Petrecerea enainte de scoala

1.-Copii! pastrati lucrurile voastre totdeaun’a en 
randueala buna și curate.

2.-Fați’a și mânele să fi e spalate, vesmintele periete 
si encaltiamintele negrite.

3.-Cărtile, tratajele, liniia și toate chartyele le 
puneti la locul lor, ca să nu fi e en prastyete.

4.-La scoala nu luati mai multe cărti, decum sunt 
de cerintia. Cutite si linei să nu aduceti la scoala fara 
de envoirea envatiatoriului.

5.-Porniti de a casa la oar’a cea cuvenita la scoala, 
si nu stati pe drum, ca să nu ve entârdiati.

6.-Pasati pe drum astemparat, encynati-ve oa-
menilor celor batrini, 
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si celor onorabili, si nu atyngeți pre nime cu cuventul 
seau cu fapta.

7.-Sosynd lânga scoala, curătiti tyna seau neaua 
(ometul) de pe encaltiaminte si scuturati vesmintele 
de sunt ude.

8.-Encynați-ve celor cei entempinați en tynd’a 
scoalei.

9.-En tynd’a scoalei seau aiurea, nu petreceți, ci 
entrati endate en scoala.

10.-Cela ce vine pre tardiu, să spue envătiatoriu-
lui adeverat’a pricina a entardierii sale. Vai de cel ce 
va cuteza să spue oare care mintiuna. Mintiun’a va fi  
aspru pedepsyta.

II. Petrécerea en școala

1.-Entrând en scoala encynați-ve cu cuveintia 
envatiatoriului sau envatiatoarei. Spuneti ce aveti de 
spus envatiatoriului, si apoi ve encynati si conscola-
rilor vostrii.

2.-Mantalele, palariile, caciulele voastre si alte 
lucruri ce aveti, le puneti la locul cel ensemnat ca sa 
ve fi e endemână a le lua earăsi.
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3.-Earn’a nu mergeti endata la soba, eara veara 
la fantâna seau la ferasta, ci ve asiediati totdeauna la 
locul cel ensemnat.

4.-Nu nevedeți unii pre alții pentru locurile de 
sieduit; pentru că aceste se enpart dupre mesur’a 
syrguintei si a purtării. Syrguiti-ve, ca să ve faceti 
vrednici de cele mai primarie locuri.

5.-Păna la enceperea envatiaturei, puneti lucrurile 
voastre en scaun.

6.-Asteptati tacuti si astemperat enceperea enva-
tioturei, si memorati cele ce ați envatiat, ca să puteti 
respunde de veti fi  entrebati.

7.-Enaintea de enceperea envatiaturei, ve sculati 
cu totii si rostiti cu umelintia, rugaciunea enainte de 
scoală.

8.-Dupre rugaciune scoateți de’n scaun numai 
acea carte, care este de cerintia pentru envatiatura.

9.-Siedeti drept, și tineti mânele pe scaun.
10.-Cautati la envatiatoriu si ascultati ce ve 

envatia.Urmati endata cele ce poruncesce envatia
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toriul. Ascultarea este cea mai naparata dotorintia a 
scolarului.

11.-De ve cyama envatiatoriul pe nume, ve sculati, 
si respundeti cu cuveintia cele ce ve entreaba.

12.-Cel ce doresce să ceteasca, seau să respunda 
seau să entrebe ceva , să faca semn radycând putin 
man’a.

13.-Cei ce vor fi  cyemați la measa sau la tabla, să 
iasă de’n scaun, făra de a tulbura pre cei ce sied.

14.-Nu superați unii pre altii, și să daunati unii 
altor vesmintele, cartile, tratazele și altele.

15.- Să nu vorbiti, să nu sioptiti, să nu ve jucati 
cu mânele, să nu cautati enapoiu, se nu frecați cu 
picioarele, să nu esiti de’n scaune făra cerintia.

16.- En scoală sa nu mâncati, si mâncare să nu 
aduceti cu voi.

17.- Fara de nevoe afara să nu esiti, si sa nu ve 
cereti mai enainte de ce va entra cel ce au esit cu 
envoire.

18.-En esitoare să nu petreceti lung, și să nu 
scrieti pe pareti. De

Legendariu p. I. Cl. (Lefeb. f. a. I. Rl., rom.)  7
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au afl at oare care au scris pe parete, să ântre en scoala, 
si să spue envatiatoriului.

19.- Să nu luati unii de la alti oare ce pe taina, si 
să nu vindeti ori dăruiti unii altor ceva fara de scirea 
envatiatoriului.

20.- Să nu dăunati, si să nu ungeti nice entru un 
feliu scoaunele, mesele, ferestele, usiele si paretii.

21.- Nu aruncați cărtiulii seau pene pe sub scaune 
si să nu faceti necuratienie en scoala.

22.- Petreceti en buna envoire și en enpacare 
fratiăscă unii cu altii. Cuvintele urite si ocări să nu 
se audia entre voi.

23.-De ântra en scoala oare ce om ensemnat si 
onorabil, ve sculati cu totii si stati cu cuveintia păna 
nu va dice envatiatoriul să siedeti.

24.-Dupre fi nire (farsirea) envatiaturii, puneti 
lucrurile voastre earasi en rândueala pe scaun.

25.-Când cetesce envatiatoriul catalogul, cyemat 
fi ind pe nume să se respundia fi ecare dictând: sunt.

26.- Sculându-ve diceti cu totii 
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rugaciunea dupre scoala multiemind pentru bun’a 
envatiatura.

27.- Dupre rugăciune luati-ve lucrurile, si scaun 
dupre scaun esiti câte doi en rând pana a fara enainte 
de scoala.De aice să mearga fi ecare cu stemperare 
drum drept acasa.

III. Petrecerea en beserica

1.- De aveti să mergeti enainte de scoala la beserica, 
apoi lasati lucrurile voastre en scoala la locul lor.

2.- La beserica să mergeti en rând câte doi mai 
antâiu băieții și apoiu baetele cu bună rândueala si 
tacere. En beserica ve encynati cu cuviintia diceti 
rugaciunele si cantati cu umelintia.

3.- Dominic’a si serbatoare ve adunati la oara 
ensemnata la beserica, stati la locul vostru si petreceti 
cu cucerie.

4.- De cantati nu strigati peste fi re, la procesii 
publice pastrați buna rândueala, si cântati dupre 
conducerea Catechetului.

5.-De’n beserica să nu esiti afara, să nu cautati 
en o parte si 
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en alt’a, să nu vorbiti, si să nu sioptiti, ci să ve feriti 
de toate necuveinti’a.

6.- De treceti pre lânga beserica seau o cruce 
seau o icoana sântita, radycati caciul’a seau palariea 
si ve ensemnati cu sânt’a cruce.

IV. Petrecerea afara de beserica 
si de scoala

1. De mergeti oare unde pe drum, ve purtati 
cu cuveintia. Să nu siuerati, să nu strigati si să nu ve 
bantuiti cu altii pe drum.

2. Să nu ve acatiati pe copaci, să nu ve darapanati 
pe garduri si pe siarampoae, să nu ve suiti în turnul 
besericii seau pe alte locuri enalte ai pripore.

3. Să nu umblati pe drum cu betie și cu vergi, să 
nu aruncati cu pietre si cu bulgari, să nu en enprosicati 
paretii cu tyna si să nu zadariti pe drum cânii.

4. De ve entalniți unii cu altii pe drum, să nu ve 
ocariti, să nu ve certati, să nu ve vorbiti de reu unii 
pre altii, si să nu rideti unii de altii.
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5. Să nu luati oare cum un lucru strain; de ati afl at 
ceva, aratati parintilor seau envatiatoriului; mai ales 
să nu ve suiți pe garduri ori pe pomi dupre poame 
en pomete straine.

6. Acasa nu pierdeti tempul en zadar, ci envati-
ati tabele, cetyti, scrieti, trasuriti si faceti cele ce ve 
poroncesc parintii.

7. Făra de envoire să nu mergeți de acasa, si să 
nu ve jucati. Jucându-ve, nu faceti strigat si vuet mare, 
nu sariti peste fi re, nu alergati peste mesura si va feriti 
de toata necuveinti’a.

8. Earna să nu mergeți pe gyeatia seau pe locuri 
pripore si lunecoase, eara vara să nu entrati en apa 
adânca la scaldat.

9. Să nu ve aninati pe drum de care si de sănii, 
să nu ve apropiati de boi si de cai, si să nu ve bagati 
unde se tecsesc oamenii.
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Endeleptniciri

1
Care de ’ntre urmatoariele lucruri sunt negre, care 

albe, care verdi; care galbene, care roșie, care vinete?
Neu’a este _______. Earb`a este _______. Negreal’a 

este ______.Vioreo’a este _____. Aurul este _____. 
Carbunele este _____. Laptele este _____. Frundiele 
sunt _____. Sângele este _____. Perzele sunt _____. 
Alamâele sunt _____. Varul este _____. Dohotul este 
_____. Cear’ este_____ ori _______. Cere siele coapte 
sunt ______ori _____. Prunele sunt _____ ori _____. 
Trandafi rii sunt _____ori_____. 

2
Care de entre următoarele lucruri sunt: acre, 

dulci, amare, mistretie?
Miere’a este ____ Macrisiul este ___. Zacharul 

este ___. Pelinul este ___. Ciresiele sunt _____ ori 
____. Perzele verdi sunt ___ eara cele coapte sunt 
___ Merele sunt ___ ori ___ori ___.  Otietul este 
___. Mustul este ____. Fiere’a este _____. Visienele 
sunt mai ____ decât ceresiele. Perele sunt mai _____ 
decât merele. 

3
Care paseri cânta subtire? care gros? care frumos? 

Care vite rag? care necyeaza? care urla?
Ciocârlic’a cânta _____. Mierl’a cânta mai 

_____ decât stygletiul. Privigytoarea cânta mai
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 frumos___decât dio’a. Boii si vacele ______eara caii 
___. Lupii si leii urla___. Cucul cânta ___eara pitigoiul 
toamn’a ___. Mieuna ___. Cârae ___. Scyauna ___.

4
Care lucurui amirose? și care put? 
Florile ___. Hoitul ___. Trandafi rii amirose mai 

frumos decât ___. Busuiocul amirose si după ce se 
___. Tulipân’a este frumoasa dara nu ___. Necurătieni’a 
____.

5
Care lucruri sunt vertoase? si care moi?
Fierul este ___. Perin’a este ___. Stearul este 

mai ____ decât bradul. Piatr’a este mai ___ decât 
caramid’a.

6
Care de’ntre urmatoarele lucruri sunt: rotunde? 

mucyete? ascutite? sau desierte? 
Oul este ___. Meas’a este ___ seau ___. Cutitul 

este ____. Cof ’a este ___ sau ___. Perele sunt ___ seau 
___. Sabiea este ___. Coarnele sunt en luntru___. 
Furc’a este ___. Ocyi sunt ____. Oal’a suna, când 
este ___.

7
Cum se arata lun’a plina? ___ Cum sunt coarnele 

vitelor? ___ Cum este roata? ___ Cum este briciul?___ 
Cum sunt picioarele mesei? ___ Cum este butea când 
suna? ___ Cum este fundul pacharului? ___ Cum 
sunt gympii de trandafi r?___
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8
Care vite au patru picioare? _____ Cine zboara 

en aer? _____ Cine enoata pe apa? _____ Cine enoata 
en apa? ____ Care pasere vede mai bine noa’ptea decât 
dio’a?______ Cine lucreaza siedind?_____ Cine lucreaza 
mergând?____ Care copaci nu au frunze?_____ Care 
fl ori au gyimpi?_____ Care muscă engympa?_____

9
Care vita samana oamenilor?_____ Care selba-

te-cime are coada scurta si urecyi lungi?_____ Care 
dobitoc ne dă lapte si lâna?_____ Care pasere nu 
clocesce singură oaele sale?_____ Care paseri vine 
primaveara, si se duc toamn’a de-n tiar’a noustra?_____ 
Cu ce se apara vitele de musce?____

10
En care luna este dio’a cea mai lunga? Când este 

dio’a mica si noaptea mare? Când umbla oameni pe 
apa si pe pamânt uscat? Care paseri traesc în parec-
ye? Care pânza este cea mai slaba? _____ Care roata 
se envertesce en apa? _____ De care dobitoc se tem 
sioarecii foarte? Când sied copii en casa? _____ Pe 
ce se cunoasce beseric’a? Care copaciu remâne vear’a 
si earn’a verde?
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Paramii poporene
1. Ce ai deprins en teneretie, vei afl a la batra-

netie.
2. Dio’a ce au trecut, nu se ’ntoarce mai mult.
3. Syrguinciosul se descinge mâncând, eară le-

nesiul si moare fl amând.
4. Syrguinti’a face pânz’a, eara lenea pierde 

vremea.
5. Cel ce doarme dio’a, fl ămândiesce nopatea.
6. Vicleanul fagaduesce, eara nebunul trage 

nadezde.
7. Bab’a calaoare, n’are serbetoare.
8. Picusiu la picusiu si se face un causiu.
9. Cine nu crutia sialaul, nu capeta leul (fi ori-

nul).
10. Fă ce este bine, și nu te teme de nime.
11. Capul plecat, sabiea nu-l taie.
12. Mielul blând suge la doaua mame.
13. Când mi-i bine, toti cu mine; când mi-i reu, 

remân eu.
14. La buzele dulci, se aduna multi; eara la cele 

peline, nu mai vine nime.
15. Ce tie nuti place, altuia nu face.
16. Nu cum cugeta omul, ci cum dă Domnul.
17. De dimineatia se cunoasce, ce feliu de temp 

va să fi e peste dioa.
18. Cum este darul, asia si multiemit’a.
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19. Omul tacut este tuturor placut.
20. Mai bine serac si curat, decum bogat si cu 

pecat.
21. En care camesia te-ai manieat en acea te vei 

si desmaniea.
22. Tot deaun’a urma alege, si ce ai semenat, 

aceea vei culege.
23. Ride versi’a balta, si bab’a de fată.
24. Vorb’a lunga, seracie’a omului.
25. Cel ce cumpara cele de prisos, vinde apoiu 

cele de folos.
26. Strainul cruciariu trece prin buzunariu.
27. Cel ce este enpacat cu putin, acel’a are toate 

en plin.
28. Multiemit’a seaca, nimerui nu e draga.
29. Limba dulce, venin aduce.
30. Mai buna este vrabiea en mâna decum cioar’a 

en par. 
31. Cel ce asteapta mura en gura, nu adjunge 

dioa buna.
32. Barbatul canta en fl uer, eara femeea plânge 

de foame.
33. Cine s’au fript en ferbinte, sufl a si pe rece.
34. Unde fi erb multe, nu’i ce manca, si unde cânta 

multi, nui unde juca.
35. Corbul corbului nu scoate ocyi.
36. Tot fi erariul lauda siatra sa.
37. Pasarea piere pe limba sa.
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Decalog spre pastrarea sanatatei

1.
Aer proaspet si curat
Este bun de respirat,
Ear’ putoarea strica foarte
Si n’a duce sanetate.
Deci pastreaza cea aleasa
Curatienie en casa.

2.
Daca setea te aprinde
Ap’a rece bine prinde,
Dar’ și ast’a beutura
Buna-i numai cu mesura.

3.
Daca nu esti pre fl amând
Nu manca cu alti ’n rând;
Eara de te-ai saturat,
Enceteaza de mâncat.

4.
De mic deprinde-te a lucra,
Si bine te vei entrarma;
De mic de-i fi  syrguincios
Vei fi  crescut si sanatos.

5.
Somnul pre om en entrarmeaza
Somnul pre om prospeteaza;
Dio’a lucra, ostenesce
Eara noaptea, odychnesce.
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6.
Ttrupul tău să-l tii spălat,
Si vesmêntul tău, curat,
Scymburi albe si curate
Sunt spre lunga sanetate.

7.
De machnire te feresce,
Că ca viati–ati otra vesce,
Si de repedea manie,
Că aduce betegie.

8.
Nic’ pre caldă, nic’ pre rece,
Fie cas’a de a petrece,
Earn’a nu’mbla desbrăcat
Eara vear’a en encrosinat.

9.
Feresce capul de udeala,
Pântecelede receala,
Picioarele de umediala
Si mizlocul de opinteală.

10.
Contenesce te de toate
Care nu-s spre sanetate;
Fii la toate cu mesura,
Proaspet si cu voie buna
Ca vei cresce sanetos
Si vei fi  pre norocos.



~ 226 ~



~ 227 ~

Cuprinsul cărţii
Acest legendariu ce cuprinde de’n trei feliuri de materii:

1. Nărăciuni de’n istoriea naturală;
2. Părăciuni morale, și 
3. Regule și învăţături despre petrecerea în viaţa cea de toate 
zilele.

Partea întăia

feaţa
Descrierea primăverii    11

”  verii    13
”  toamnei   15
”  ernii   15

Despre plante   17
”  păpușoiu   19
”  grâu   19
”  secară   21
”  barabule   21
”  cânepă   23
”  orez   23
”  maslinu   25
”  vie   27
”  smochin   27
”  poamele domestice   29
”  copacii de codru   31

Privighitoare   35
Cucul   35
Buha sau bufniţa   37
Cocostârcul   39
Porumbii   41
Albina   43
Paingănul   45
Racul   47
Șerpii   49
Epurele   49
Lupul   51
Cerbul   53
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feaţa
Ariciul  55
Calul  57
Oile  59
Ursul  61
Momiţa  63
Oamenii  65

Partea a doaă
Narăciuni morale

Cosma Bucovineanul  75
Rugăciunea unui copil  79
Dumnezeu vede toate  83
Fiiul cel bun  87
Bunul și nepotul  93
Minciuna aduce la rușine  97
Ce ţie nuţi place altuea nu face  99
Cela ce este îndestulat cu puţin, se face vrednic de mult 103
Făcătoriul de bine  105
Șepte fraţi și șepte beţe  109
Cirta nu aduce folos  113
Viclenia aduce la rușine  115
Avutul și săracul  121
Sănătatea este avuţie mare  123
Nesaţiul aduce moarte  127
Băetul și vișenele  129
Muscele și păingănul  133
Sirguinţa aduce prisosală  139
Îndărătnicia aduce neplăcere  143
Dragostea cătră aproapele  145

Partea a treia
Regule practice

Învăţături morale  149
Regule scolastice  197
Feliurite îndeletniciri  213
Paramii poporene  219
Decalog despre păstrarea sănătatei  223
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