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TABEL CRONOLOGIC

1796 (1797 sau 1794) Se na=te la Sliven, Bulgaria, Anton Pann. Tat[l
s[u, Pantoleon Petrov, de meserie a fost c[ld[rar. R[poseaz[ de
tân[r, l[sând o v[duv[ (pre nume Tomaida) cu trei copii orfani.

1806–1812 }n timpul r[zboiului ruso-turc Tomaida peregrineaz[ împre-
un[ cu fiii s[i la nord de Dun[re. Se stabilesc la Chi=in[u. Înro-
lându-se în armata ruseasc[, fra\ii lui Antonache sunt r[pu=i ]n
timpul asedierii Br[ilei la 1809. Junele Anton se face corist (soprano)
la biserica mare din Chi=in[u. Probabil de aici începe înv[\area
limbii române.

1812 Are loc campania lui Napoleon în Rusia. Familia Petroveanu (î=i
românizeaz[ evident numele de familie) se stabile=te la Bucure=ti.
Anton Pann devine paracliser la biserica Olari =i cânt[re\ la biserica
Sfin\ilor.

1816–1819 Tân[rul paracliser î=i face studiile timp de doi ani la =coala
lui Petru Efesiul (fost elev al lui Agapie Paliermul din Chios,
„reformatorul muzichiei“). În tipografia Efesului va deprinde =i
me=te=ugul tiparului. Împreun[ cu ieromonahul Macarie =i cu
protopsaltul Grigorie (de la Mitropolie), este membru în comisia
pentru t[lm[cirea în române=te a cânt[rilor liturgice =i aranjarea
lor în baza noului sistem de psaltichie. Ace=tia îns[ îl p[c[lesc =i
tip[resc pe ascuns la Viena, =i f[r[ numele lui Pann, Teoreticonul,
Anastasimatarul =i Irmologhiul. Face =coala academiceasc[ de la
Sf. Sava. Dup[ cum î=i aminte=te Ion Ghica, Anton Pann a audiat
cursurile lui Gheorghe Laz[r.

1820 C[s[toria nefericit[ a lui Anton Pann cu Zamfira Agurezean, cu
care convie\uie=te =apte ani. Dup[ pronun\area divor\ului aceasta
simuleaz[ o sinucidere. Din aceast[ c[s[torie rezult[ un fiu, Laz[r,
care se va însura pe la 1848. Va deveni mo=tenitorul tipografiei
p[rinte=ti. Apare Axionul.

CUPRINS
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1821 Începe „zavera“ lui Tudor. Mi=carea eterist[. Anton Pann, ca =i boierii,
se refugiaz[ la Bra=ov. Aici l-ar fi cunoscut pe Ion Barac, dedicând fiicei
acestuia de =ase ani, Maria, un cântec.

1826 Este dasc[l la o =coal[ aflat[ sub patronajul episcopiei din Râmnicul
Vâlcea.
|ine lec\ii de muzic[ maicilor de la M[n[stirea Dintr-un Lemn (de
lâng[ Govora). Aici se întâlne=te cu Anica, nepoata Platonidei, stare\a
m[n[stirii. Cu „aspida otr[vit[“, cum zice el, avu un b[iat, Gheorghi\[,
mort de mic, =i o fat[, „anume Tinca“. Anton Pann la Bra=ov se avea de
bine cu eforii de la biserica Sf. Nicolae, unde cânta. Cunoa=te pe Ion
Barac care „l-au înv[\at a compune versuri mai potrivite“.
Perioada de la Bra=ov constituie obiectul piesei lui Lucian Blaga. Îns[ acest
mediu nem\esc (adic[ „european“) din Kronstadt nu-i conveni deloc
balcanicului Anton Pann, fapt care îl face s[ revin[ mai grabnic la Bucure=ti.

1830 Func\ioneaz[ la =coala de pe podul Mogo=oaiei în calitate de „psalt
înv[\[tor de copii în arta muzichiei“. Este cunoscut ca profesor sub
numele de Anton Pantoleon. Desf[=oar[ o activitate sus\inut[ de autor
de „c[r\i politice=ti“, dup[ ce „românise“ materiale palpabile, cânt[rile
biserice=ti f[r[ oarecare succese. V[d lumina tiparului Versurile muzice=ti
(cântece de stea) =i Câteva versuri politice=ti (cântece de lume).
Efectueaz[ traduceri, adapt[ri, colporteaz[, pune pe muzic[, tip[re=te
=i scrie („poeze=te“ =i „române=te“).

1831 Poezii deosebite sau Cântece de lume.

1832 Îndrept[torul be\ivilor.

1834 Hristoitie!

1837 Noul Erotocrit.

1840 Apare Sfânta Evanghelie, „cu o binecuvântare a preasfin\itului episcop
Neofit Râmnicu“.
Se c[s[tore=te a treia oar[ la 10 februarie. Ecaterina, o fat[ s[rac[, avea
18 ani, pe când autorul era un stimabil quadragenar. Ea nu-i în=al[
a=tept[rile lui Anton Pann, r[mânând pân[ la urm[ a lui „so\ie iubit[“.
Dar dup[ moarte se m[rit[ grabnic cu un oarecare Oprea Dumi-
trescu, fost ucenic al me=terului.

1841 Apar Fabule istorice; Noul Doxastar. Vremea prieteniilor lui Anton
Pann cu M[nescu („fost v[taf de curte, v[taf de sp[t[rie, judec[tor
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la tribunal =i îngrijitor la spitalul Brâncovenesc. Cânta bine la
vioar[“), cu Chiosea (junior) =i cu Enghiurliu („cei mai mari
cânt[re\i ai bisericilor din Bucure=ti“), cu Marin Serghiescu =i cu
Barbu Paris Mumuleanu, apoi cu Nicolae Filimon (care, vorba lui
Ion Ghica, „=tia unde se g[sea pelinul cel mai bun =i unde se frigeau
trandafirii cei mai gusto=i“. Este ahtiat de chefuri cu l[utari „la
De=liu“, la „Ciafer“, La „Pan[ Buiescu“, dup[ care urmeaz[ numaide-
cât preumbl[rile nocturne pe str[zile Bucure=tiului.

1842 Moare Chiosea (senior). Catedra de cânt[ri biserice=ti de la Seminarul
Mitropoliei r[mâne vacant[, pe care o va ocupa Anton Pann în
acela=i an, la 27 iunie, cu o leaf[ de 200 lei lunar.

1843 Devine proprietar de tipografie. Pe la 1854 ea era evaluat[ de c[tre
st[pân la o mie de galbeni. Consta din urm[toarele: „Dou[ teascuri,
unul de fier =i altul de lemn, cu cinci rânduri de slove, =i anume:
ter\ia, \i\ero, garmond, note orientale, note europene, toate cu
c[=tile lor; cum =i patru rânduri de =tempi =i de matri\e, dimpreun[
cu un instrument de turnatul slovelor, dou[ instrumente de linii
mici =i o ma=in[ de t[iatul slovelor“.

1845 Apare Bazul Teoretic =i practic al muzicii biserice=ti sau Gramatica
melodic[. Duce o existen\[ precar[. Venitul anual constituie 2400
lei. Chiria, „regia“ etc. consumau 1400 lei din aceast[ sum[.
Adreseaz[ o jalb[ patetic[ serdarului Iordache Zosima, =eful cance-
lariei Mitropoliei: „Eu nu zavistuiesc c[ ceilal\i profesori au câte un
clas =i eu dou[ clasuri, eu nu pizmuiesc c[ lec\iile mele sunt mai
grele la predat; eu nu pâr[sc c[ ceilal\i s[ iconomisesc pe lâng[
seminar mai bine decât mine…“

1846 Poezii populare; Irmologhiu sau Catavasier; Epitaful sau slujba
înmormânt[rii domnului nostru Isus Hristos.

1847 Memorabilul foc mare, întâmplat în Bucure=ti în ziua de Pa=te
1847, martie 23 (reportaj „poezit“).

        Culegere de proverburi sau Povestea vorbii; Fabule =i istorioare
(reeditare); Heruvico-Chinoticar.
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1848 Dialog în trei limbi, ruse=te, române=te =i turce=te, cu text pe trei
coloane paralele. Conduce corul bisericii Cre\ulescu. Din cauza
holerei p[r[se=te Bucure=tiul. La 11 iunie se declan=eaz[ Revolu\ia.

1849 Adiata (Foaie volant[, semnat[ de Anton Pann =i prof. S. Sf. Mitr.).

1850 În\eleptul Archir cu nepotul s[u Anadam (ed. a II-a, 1854).
Spitalul amorului sau Cânt[torul dorului (ed. a II-a 1852),
veritabil[ „antologie a dragostei“.

1851 O =ez[toare la \ar[ sau C[l[toria lui Mo= Albu (vol. I; vol. II,
1852; reeditare 1853).

1853 Cânt[torul be\iei, reapare Povestea vorbii. N[zdr[v[niile lui
Nastratin Hogea.

1854 Culegere de pove=ti =i anecdote; Noul Anastasimatar. Diat[ (Foaie
volant[ cu dou[ pagini tip[rite).
Se stinge din via\[ la 57 de ani, în ziua de 2 noiembrie, joi, din cauza
tifosului. A fost înmormântat în curtea bisericii Lucaci. Pe cruce pot
fi citite emo\ionantele versuri ale epitafului:

„Aici s-a mutat cu jale
}n cel mai din urm[ an
Care ]n c[r\ile sale
Se cite=te Anton Pann.

Acum m`na-i ]nceteaz[,
Ce la scris mereu =edea,
Nop\i ]ntregi nu mai lucreaz[
La lumin[ c[r\i s[ dea.

}mplinindu-=i datoria
+i talantul ne’ngrop`nd,
+-a f[cut c[l[toria,
D`nd ]n lume altor r`nd.“
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DESPRE CUSURURI
SAU URÂCIUNI

Aideþi sã vorbim degeabã,
Cã tot n-avem nici o treabã.

Fiindcã
Gura nu cere chirie,
Poate vorbi orice fie.

De multe ori însã
Vorba, din vorbã în vorbã
Au ajuns ºi la cociorbã (vãtrai de lemn)

ª-atunci vine proverbul:
Vorba pe unde a ieºit
Mai bine sã fi tuºit.

De aceea
Când vei sã vorbeºti, la gurã
Sã aibi lacãt ºi mãsurã.

Adicã:
Vezi bârna din ochiul tãu
ªi nu vorbi p-alt’ de rãu.

Spre pildã:
Când vei vorbi de mucos,
Nici tu sã fii urduros.

Cã nu e mai urât când cineva
Face pe frumos cã e ponevos
ªi pe cel urât cã e aurit.

Altul iar
Trânteºte cuvântul tronc,
Ca cloºca când face clonc.

CUPRINS
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ªi se pomeneºte vorbind:
Frumoasã nor dobândiºi,
Dar se uitã cam piaziº.

ªi cã
Dupã ce e neagrã, o cheamã ºi Neagã;
Dupã ce e mutã, apoi e ºi slutã.

Sau
Urât meºter a croit-o,
Rãu ciocan a ciocânit-o.

Sau
Bun ciocan te-a ciocãnit,
Cã frumos te-a potrivit.

ªi
Urât tatã a avut,
Sã-i semene l-a fãcut.

Sau
Fã-mã, tatã, ca sã-þi seamãn
Ca frate cu frate geamãn.

Dar însã
A semãnat crastaveþi
ªi au rãsãrit scãieþi.

Sau cã
Tata avea armãsar,
Dar el a ieºit mãgar.

ªi aºa,
Cu vorbe îmbolditoare
Îl atinge unde-l doare.

De aceea niciodatã
Chelului despre chilie
Sã nu-i spui vro istorie.

ªi
Cu pleºuvul când vorbeºti
Tigvã sã nu pomeneºti
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ªi nici
Sã nu râzi de mãgar cumva,
Cã poate îl încaleci cândva.

Totdauna
Gura care e-mpuþitã
Altui e nesuferitã,

Cã dacã
Mie-mi miroasã a floare,
Dar altuia a putoare.

ªi în scurt,
Noi râdem de unul-doi
ªi patruzeci râd de noi.

Pentru cã
Nu este rãsur sã n-aibã cusur.

P O V E S T E A  V O R B I I

Primãvarã,-ntâia oarã roazele când înfloresc,
C-un fir merse la-mpãratul grãdinaru-mpãrãtesc,
Care cu plãcere multã-n mâna sa cum l-a luat,
Totodatã fãrã veste la un deget l-a-nþepat
ªi întâia sa plãcere ce asupra-i o avea
I s-a-ntors în supãrare, cu acel gust n-o privea;
Cum ºi cãtre grãdinarul zise: µ Iacã un cusur
Care n-ar fi cuviinþã ca sã-l aibã un rãsur;
Tu cam te pricepi la multe meserii grãdinãreºti,
ª-asta rozã ghimpi sã n-aibã n-ai putea s-o altuieºti?
µ Ba sã poate, împãrate, µ grãdinarul a rãspuns µ
ªi grãdinãria are câte un secret ascuns.
µ Nu ºtiu, µ împãratul zise µ asta este treaba ta,
Fã-l ca sã-i lipseascã ghimpii ºi un dar vei capãta.
Grãdinarul dar sã duse, puse-ndatã, altui,
Sã se prinzã ºi sã creascã îndestul se nevoi;

CUPRINS
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În sfârºit el cu secretu-i a vãzut c-a izbutit
ªi mergând la împãratul duse un fir înflorit;
Care-n mâna sa luându-l, foarte bine i-a pãrut
C-a putut sã-l altuiascã dupã cum a fost cerut,
Dar la nas când îl duse, zise cãtre grãdinar:
µ Ce fel? Acum vãz cã n-are cel mai mic miros mãcar!
Grãdinarul îi rãspunse:µÎmpãrate, sã trãieºti,
Orice lucru firea-ºi schimbã când vei sta sã-l altuieºti
ªi nimic iar nu se poate ca sã n-aibã vrun cusur,
Arburi, plante, flori ºi oameni, astfel ºi acest rãsur,
Care or ca-ntâi sã-nghimpe ºi sã fie cu miros,
Ori nici un miros sã n-aibã ºi sã fie neghimpos.

Fiecare poartã câte un rãvaº în spate.
Pe al altuia îl vede ºi pe al sãu nu-l vede.
Fiecare sã þine mai cuminte decât altul.
Fiecãruia i se pare cã copilul sãu e mai frumos,

d-ar fi cât de urâcios.
ªi

Ce e frumos poartã ºi ponos.
Fiecare trage spuzã pe turta lui.
Lesne a judeca pe altul.

Cã
Nu te pricepi sã împarþi un pai la doi boi.

ªi cã
Cu ce dascãl lãcuieºte
Aºa carte-alcãtuieºte.

Aºa e lumea asta:
Râde om de om ºi dracu de toþi.

Dracu râde de porumbe negre ºi pe sine nu se vede.
Gura lumii numai pãmântul o astupã.
Fiecare sã leagã unde îl doare.
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P O V E S T E A  V O R B I I

Spun c-a fost odatã un crai oarecare
Ce avea din fire un nas foarte mare;
El îºi vedea bine cusurul ce-l are,
Dar tot gândea cum cã poate i sã pare.
Supuºii ºi alþii, carii întrebase,
Cã îi ºade bine îl încredinþase.
Cãci cine-ndrãzneºte la unul mai mare
Sã-i spuie de faþã cusurul ce-l are?
Tot pe acea vreme º-în acea cetate
Era º-o cocoanã gheboasã în spate,
Ce o amãgise lingãii sã creazã
Cã ea e în lume cea dintâe razã,
Cu poezii, versuri o încorunase
ª-a se þinea zânã o înfumurase.
Aceasta se duse la craiul odatã,
Cu alt oarecine având judecatã,
ªi vãzând cã craiul hatâr ei nu-i face
Sã vorbeascã-n parte-i dupã cum îi place,
Prerumpând cuvântul, zise cu mirare:
µ Va - a - ai de mine, ce nas ai mare!
Pe craiul cu astã vorbã îl împunse,
Dar deocamdatã nimic nu rãspunse.
Ea însã pãrându-i cã nu auzise
Între alte vorbe iarã îi mai zise.
Craiul ºi aceasta o-nghiþi cu noduri,
Ea nu-nceta însã de a-i da iar bolduri
ªi mai zise iarãºi: µ Ce ciudat îmi pare!
N-am mai vãzut încã asfel de nas mare!
Se înãspri craiul ºi zise: µ Cocoanã!
ªtii cã eºti cu totul ciudatã persoanã!

CUPRINS
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Ce îmi tot spui mie cã-mi e nasul mare
ªi nu-þi vezi cocoaºa ce-o porþi în spinare?
ªi judeci p-al altui, el þ-e greutate.
Plecând ea sã meargã ºi ieºind în tindã,
Zise craiul iarã, privind în oglindã:
„Nu a fost minciunã ce a zis neºtine
Cã greu se cunoaºte cineva pe sine!“

DESPRE PEDANÞI
SAU COPILÃROªI

Pomul se cunoaºte din roadã
ªi omul din mintea neroadã.

Cã el
Nici în cap ce nu-þi pocneºte
A vorbi se pomeneºte

ªi trânteºte vorba,
Hodorog-tronc! Ca o roatã
De la o moarã stricatã.

ªi
Tot înºiri la gogoºi,
Spuind despre moºi pãroºi.

ªi
Vorbeºte neisprãvite,
La-nºirã-te, mãrgãrite.

Adicã:
Sã ni se arate va
Cã ar fi ºtiind ceva.

Dar se cunoaºte
Omul prost din vorbuliþã
ªi nuca din uºurinþã.

CUPRINS
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Pentru cã
Judecata-i e oloagã,
Cã-i lipseºte-n cap o doagã.

Om în trup destul de mare
ªi minte de copil are.

ªtie vorbe sã îndruge
Parcã tot la þiþã suge.

ªtie ca calul prost
Sã ia hamul de rost.

E bãtut la cap
Tocma ca un þap.

ªtie sfãtuiri sã dea
Cât ºtie ºi baba mea.

Ar vrea sã facã ºi el,
Dar nu ºtie în ce fel.

ªi el rosti de sã plãti.
Povestea ãluia:

Zile înºirate, fire încurcate,
Pânzã rãu þesutã ºi vreme pierdutã.

S-o lovi, nu s-o lovi,
Na-þ-o frântã cã þ-am dres-o.

Unde chiorãste ºi unde loveºte.
Cel copilãros totdeauna

Gândeºte-n mintea-i adâncã
Numai el pâine mãnâncã,
ªi alþii mãnâncã paie
Ca vitele din copaie.

Dar însã
Vorba-n colþuri ºi rotundã
Fãrã cercuri se înfundã.
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P O V E S T E A  V O R B I I

Doi precupeþi tineri se-ntovãrãºirã
ªi dupã negoþu-ºi prin þarã ieºirã.
Colindând prin sate în lunga lor cale,
Odatã-nserarã la un sat p-o vale,
ªi sã mâie noapte au tras împreunã
La o casã care le-au pãrut mai bunã,
Unde-n bãtãturã le ieºi-nainte
Un bãtrân de treabã ºi foarte de cinste.
Îi priimi bine, îi bãgã în casã,
ªi ei îi cerurã întâi º-ntâi masã,
Zicându-i: µ Tãtuþã! suntem flãmânzi tare,
Fã bine,-ngrijeºte de ceva mâncare.
Bãtrânul le zise: µ ªedeþi, fiþi în pace,
Cã despre mâncare vom face ce-om face.
Pânã când dar masa moºul sã le puie,
De vro veste nouã întrebã sã-i spuie.
Vorbind una-alta cu toþii-mpreunã,
Ca ºi unii-alþii cândva când s-adunã,
Ieºind din ei unul afarã la treabã,
Moºul gãsind vreme pe cellalt întreabã,
Zicându-i: µ Jupâne! voi fraþi sunteþi poate,
Cã vã vãz prea bine semãnând la toate?
Tovarãºu-i zise cu scârbã într-însul:
µ Aº! n-aº mai vrea frate sã am ºi ca dânsul,
Cã atât doar are, chip ºi trup ca omul,
Dar poþi sã-i dai paie ca ºi la tot boul.
Vorbind ei, soseºte cel ieºit afarã
ªi îndatã vorba între ei schimbarã.
Puþin dacã trece ºi acestlalt iese,
Moºul iarãºi, care curios fusese,
Asemeni º-acestui face întrebare:

CUPRINS
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µ Jupâne! µ zicându-i µ fraþi sunteþi îmi pare?
Cã semãnaþi, uite, la chip, cu-ntregime,
Potriviþi întocma ºi la înãlþime.
ª-acest iar rãspunse: µ Ai greºalã, tatã,
Sã-mi fie el frate n-aº vrea niciodatã,
Cã e mãgar mare, care nu mai simte,
Sã-i pui sã mãnânce tãrâþe-nainte.

Auzind bãtrânul aceste cuvinte,
Cãtre unul-altul nedându-ºi ei cinste,
Se scoalã îndatã, cautã copaie,
Merge ºi o umple pânã sus cu paie,
Mai ia încã unã, se duce cu dânsa,
Apucã ºi pune tãrâþe într-însa,
ªi cu amândouã intrând el în casã
Le puse-nainte pe pat fãrã masã.
Ei, vãzând aceasta, îl întreb deodatã:
µ De ce ne pui aste înainte, tatã?
µ Poftiþi, µ el rãspunse µ cã va dau eu încã,
Boul ºi mãgarul de aste mãnâncã.
Iar ei începurã-n ochi sã se priveascã
ªi unul de altul faþa sã-ºi roºascã.

Bãtrânul atuncea gura-ºi întremeazã,
ªi învãþãtura astfel îºi urmeazã,
Zicând: µ Copii tineri! Rãu sã nu vã parã
De aceastã glumã ce-o fac astã-searã,
Cã, cât are omul în lume viaþã,
Tot mereu învaþã ºi nu se învaþã;
ªi voi de aceasta aveþi trebuinþã,
Numai d-aþi lua-o cu bunãvoinþã.
Deºi nu-s atâtã înþelept, cuminte,
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Dar tot poci a zice douã-trei cuvinte.
De sunteþi tovaroºi or fraþi, eu n-am treabã,
Cum vreþi puteþi zice la cine vã-ntreabã.
Decât zic, e bine cã omul vrodatã
P-alt sã nu defaime, sã-i puie vro patã,
ªi mai mult p-acela care-l însoþeºte
Sau altfel cu dânsu-mpreunã trãieºte.
Cã cine-i de treabã cu prost nu s-adunã,
Cinstea cu ocara nu pot fi-mpreunã.
Cine îºi defaimã contovaroºia
Îºi aratã însuºi necuvioºia.
Cã fieºtecare cu cin’ se-nsoþeºte,
Ca el prin urmare lumea-l preþuieºte.
A umbla pe sine mai bun sã se facã,
Defãimând pe altul nu poate sã placã.
Cã e o zicalã mai de toþi vorbitã:
„Omul la om trage ºi vita la vitã“.
Atunci luând moºul copãile date,
Le puse-nainte pîine ºi bucate
ªi îi cinsti bine dupã cuviinþã,
Fãcându-i el asfel greºala sã-ºi simþã.
Carii cât trãirã tot îl pomenirã
ªi aceasta înºiºi ei o povestirã.

DESPRE VORBIRE

Îmbucãtura mare sã-nghiþi
ªi vorba mare sã nu o zici.

Deºi
Îmbucãtura cea mare

CUPRINS
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Se înghite cu-necare.
Cãci

Vorbele celor mari sunt ca zmochinele de dulci,
Iar vorbele celor mici sunã ca niºte nuci.

Zice un înþelept:
Sau taci, sau zi ceva mai bun decât tãcerea!

ªi
Dacã vei sã trãieºti liniºtit, sã nu vezi, sã n-auzi, sã taci.
Vorba-ºi are ºi ea vremea ei,
Iar nu sã o trânteºti când vei.

Dupã proverbul turcesc:
Sioileiesem soiz olur, sioilemeisem dert olur,

Adicã:
De voi zice, vorbã sã face, de nu voi zice, venin sã face.

ªi cum zice românul:
Limba vacii este lungã,
Dar la coada-ºi tot n-ajungã.

ªi iarãºi,
Sarea-i bunã la hierturã,
Însã nu peste mãsurã.

Cã
Unde este vorbã multã,
Acolo e treabã scurtã (puþinã).

Totdauna
Cine are limbuþia,
E mai rea decât beþia.

Unul ca acela
Parcã se pune la cioarbã
Una-ntr-altã tot sã soarbã,
Asfel nu-þi dã pas de vorbã.

Pânã-ºi gãseºte sã-i zicã:
Stãi, cã nu þ-e gura chioarã,
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Þine rândul ca la moarã.
Aici la râºniþã nu e,
Care când o vrea sã puie.
Limbutul
N-are cine sã-l asculte
ªi el  spune,-ndrugã multe.

 ªi
Silã de vorbã îºi face,
Tot sã troncãneascã-i place.

 Parcã
A mâncat picioare de gãinã.
ª-îl tot rãcãie la inimã.

 De aceea
Sãracul n-are nici hainã,
Nici la inimã vro tainã.

 Totdauna
Vorbele cele ferite
În piaþ º-în moarã-s vorbite.

P O V E S T E A  Ã L U I A

Într-un oraº oarecare,
Ca ºi Bucureºtiul de mare,
Unde lumea în piaþ iese
ªi-ncoaci-încolo sã þese,
Pintre cei ce vând producte
ªi fel de feluri de fructe,
Unde rãsunã haznale
Trântindu-se pe tablale,
Unde unii iau, dau, numãr,
Alþii încarc braþ, mâini, umãr,
Unde glasuri ºi guri multe

CUPRINS
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Nu stau sã se mai asculte,
Vorbind orice-n gurã mare,
Altul de ei habar n-are,
Unde mulþi casc guri degeabã
ªi de sãnãtãþi sã-ntreabã,
Aici ºi-eu ca lumea toatã,
Într-o zi umblând prin gloatã,
ª-ascultând cum vorbea unii
Cu glasuri mari, ca nebunii,
Vãzui doi inºi se-ntâlnirã
ªi cu zâmbet se oprirã,
Cãciulile îºi luarã
ªi asfel se salutarã:
µ Bunã ziua, mãi neavere!
µÎþi mulþãmesc, dragã vere!
µCe mai faci, cum îþi mai pasã,
Sunt toþi sãnãtoºi p-acasã?
µTari, mari, neavere, ca piatrã,
Mãnânc cenuºe pe vatrã.
µDar tu, mare, dragã vere
Ai de mâncare, de bere?
Cum o duci cu sãrãcia?
Ce-þi mai face calicia?
µSãnãtos, voinic sunt, vere,
ªi trãiesc dupã putere,
De sãrãcie nu-mi pasã,
Cã ºade supt pat acasã,
Au ouat º-acum cloceºte,
Ce-o vrea Dumnezeu sporeºte.
ªi de multã datorie,
Umblu beat de bucurie.
µ Ba ca sã zici, mãi neavere.
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Vesel eºti, or am pãrere?
µ Dar or nu vezi? Ce pustie!
Tu o sã mori în prostie.
Apoi, te uitã la faþã
ªi mã-ntreabã de viaþã.
µ Ba te vãz cu faþa vie
ªi, de deochi sã nu-þi fie,
Eºti la piele ca curcanul,
Galben de gras ca ºofranul.
Dar ce mãnânci de þi-e bine
ªi eºti numai os ºi vine?
Ce bucatã îþi prieºte,
Aºa de te-ngãlbeneºte?
µ ªi asta mã întrebi încã,
Nu ºtii omul ce mãnâncã?
µ Negreºit, nici fân, nici paie,
Nici bea apã din copaie,
Ci mãmãligã cu ceapã
ªi un cãuº, doi, cu apã.
µ Ba, ba, vere, mã cam iartã,
Cã nu þ-e fasolea hiartã,
Eu am mâncat, ce sã cheamã,
Un mezelic de pastramã
Cu un dumicat de pâine,
De sunt patru zile mâine,
ªi uite pe loc mã dete
La o pustie de sete;
Nu faci tu vrun fleac de cinste,
Ca sã-mi ud mãcar un dinte?
µ Bucuros, cu voie bunã,
Dar în buzunãri nu sunã,
Cã croitorul, ovreiul,
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Mi le-a cusut cu temeiul,
S-au spart pãn’ la sãptãmâna,
Fãr’ sã bag într-înºii mâna;
Punga, care n-o am iarã,
S-a bolnãvit d-astã-varã
ª-au ajuns într-o slãbire,
De nu-ºi poate veni-n fire.
ªi dintr-asta, cum sã vede,
Îþi spui dreptul, de m-ai crede,
De când n-am vãzut paraua,
I-am uitat cum e turaua.
µ Tpiu! la dracu, pentr-o pungã
Þinuºi un ceas vorbã lungã,
Aci în mijloc de cale;
Nu intrarãm colea-ncaile
La aceea ospãtãrie,
Unde pe perete scrie:
„Azi bem ºi mâncãm bucate
Pe parale peºin date,
ªi mâine, fãrã cârtealã,
Ospãtãm pe cicãlealã?”
Asfel zicând, se-mbiarã
ª-a se ospãta intrarã.
Mã fãcui ºi eu cu treabã
ªi-ntrai dupã ei în grabã,
Sã vãz ce-o sã se urmeze
ªi cum o sã ospeteze.
ªezând dar eu de o parte
ªi ascultând de departe,
Vãz, ei dupã ce cerurã
Mâncare ºi bãuturã
ªi se sãturarã bine
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De toate, cum se cuvine,
Au venit sã-i socoteascã,
Ospãþul ca sã-ºi plãteascã.
Neaverea se scoalã-ndatã
ªi pe perete aratã,
Zicând: µ Domnule, azi scrie
Ca sã bem pe datorie,
Fiindcã ieri fuse anul
De când trântii colea banul,
De-þi plãtii cum se cuvine
ªi te-ai mulþãmit de mine.
µ Domnule, µ birtaºul zise µ
N-ai înþeles cele scrise;
Ia mai citeºte o datã
ªi vezi, zice º-azi cu platã
ªi iar ca ieri mai la vale
Cã mâine fãrã parale?
µ Jupâne, µ zise neaverea µ
Zi orcum þ-o fi plãcerea
ªi sporeºte cât de multe
Cui o vrea sã te asculte.
Nu trebuia sã-mi scrii mie
Vorbe cu iconomie,
Cã fiecare cap n-are
C-al dumitale de mare,
Sã judece cele scrise,
Cã sunt dupã cum zici zise,
Ci pe ºleau le înþelege,
Fãrã sã le mai deslege.
Iacã eu unul sunt care
N-am înþeles ce tâlc are,
De aceea nici n-am vinã,
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Dumneata eºti de pricinã,
De venii fãr’ de parale
Dupã scrisurile tale.
Cã-mi este urât, nu-mi vine
Sã port parale la mine,
Ba nici acasã în ladã
Nu-mi plac bani sã vãz grãmadã,
Ca ºi acum, bunãoarã,
Nu e în ea para chioarã;
Dar cântecul dumitale,
Fiindcã cere parale,
ªi eu iar, deocamdatã,
Þ-oi cânta ceva drept platã.
µ Ce spui? µ birtaºul îi zise,
Strigând (cum se necãjise) µ
Sã-mi cânþi cântece pe platã?
Bani, cã te-ncaier îndatã!
Eu am dat bani pe bucate,
Nimeni nu-mi dã pe cântate;
Haide, zic, parale scoate,
De nu, te despoi de toate.
Neaverea sfecli de fricã,
Gândi, hai, îl ia de chicã;
ªi-ncepu cu biniºorul
Sã moaie pe negustorul,
Zicând: µ Jupâne, mã iartã,
Aici nu încape ceartã,
N-am plecat pe uº-afarã,
Ca sã mã iei la ocarã;
Stãi, aici e învoialã,
Noi sã facem o tocmealã,
Sã-þi cânt ºi, dacã nu-þi place,
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Atunci fã-mi orce-mi vei face,
Iar de-þi va fi pe plãcere,
Atunci n-ai nimic a-mi cere;
Am un cântec, s-auzi numa,
E nou, fãcut chiar acuma,
Ia sã încep ºi ascultã,
Cã nu e cu vorbã multã.
Aºa el tuºi dodatã
ª-începu sã cânte-ndatã:

„Toatã vara fãrã treabã,
O pierdui ca un nerod,
Câþi umbla-nhaitaþi degeabã,
Eu eram cu ei pe pod.

Dacã mi sã fãcea foame,
Eu la masã mã duceam,
De la supã pãn’ la poame
Închinam ºi chef fãceam.

Câte basme firoscoºii,
Undeva spunea-n vileag,
ªi eu ca nãbãdãioºii
Alergam s-ascult cu drag.

Dacã mi sã fãcea foame,
Eu la masã mã duceam,
De la supã pãn’ la poame
Închinam ºi chef fãceam.

Îmi plãcea la cântecele
Sã ascult; când auzeam
Frunzã verde trei lalele,
Alþi cânta, eu chiuiam.

Dacã mi sã fãcea foame,
Eu la masã mã duceam,



Anton Pann

30

De la supã pãn’ la poame
Închinam ºi chef fãceam.

Nu-mi venea sã ºez în casã,
Nici de lucru sã m-apuc,
Lumea unde sta mai deasã,
Mã grãbeam iar sã mã duc.

Dacã mi sã fãcea foame,
Eu la masã mã duceam,
De la supã pan’ la poame
Închinam ºi chef fãceam.

Câþiva bani ce-aveam în ladã,
Sã-i pãstrez nu mai gândeam;
Tot luam des din grãmadã,
Cheltuiam, galant eram.

Carne cumpãrãm ºi poame
ªi acasã le duceam,
Dacã mi sã facea foame,
Beam, mâncam ºi chef fãceam.

Vreme bunã pe cât fuse,
Eu la iarnã n-am gândit;
Când din pungã tot sã duse,
Iacã ºi ea a sosit.

Dacã mi sã face foame,
Privesc masa când mã duc,
Nu e supã, nu e poame,
N-am o datã sã îmbuc.

Ies pe poduri, viu acasã,
Vãz ca ºi afarã frig,
Nu e pâine, nu e masã,
N-am ce sã fierb, ce sã frig.
Nevasta acum îmi strigã:
«Bãrbate, lemne, mãlai»,
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Pruncii: «pâine, mãmãligã»,
Îmi zbier toþi ºi-mi fac alai“.

Sfârºind cântecul, neaverea
Întreabã sã-ºi dea pãrerea
De i-a plãcut cântecelul,
Iar de nu, sã-i schimbe felul.
Birtaºul îi zise iarã:
µ Bani, bani, ºi curând afarã!
De cântec nu-mi pasã mie,
Plãteºte-mi cu omenie,
Iar de nu, ieºi cu necinste!
Ai înþeles de cuvinte?
Scoate colea punguliþa,
Fã-o sã-ºi caºte guriþa,
Sã verse din gât dulci glasuri,
Soprani, secunde ºi basuri,
Sã vezi cum mã-mpaci cu ele,
Iar nu cu seci cântecele.
Neaverea nu zãboveºte,
Ia punga º-o descreþeºte
Biniºor cu douã deºte,
Cântând vorbele aceste:
µ Deschide-te, punguliþã,
Cascã draga ta guriþã,
Rãsunã frumos din corde
Ale tale dulci acorde
ªi scoate acele glasuri,
Soprani, secunde ºi basuri,
Birtaºului cum îi place,
Ca cu mine sã se-mpace.
El încã nu îsprãvise,
Dar birtaºul sãrind zise:
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µ Ha, vezi, ast cântec îmi place,
Asta pentru mine face,
Dar nu d-alde pierde-varã,
Fire-ai cu el de ocarã!
La aste vorbe, neaverea
Sare îndatã cu verea
ª-apucã pe uº-afarã,
Zicând: µ Ne plãtirãm darã.

Este o zicalã:
Boul se leagã de coarne ºi omul de limbã.

DESPRE VORBIRE IARÃªI

Din vorbã în vorbã, vorbã se deschide,
Din vorbã în vorbã iese adevãrul.
Din vorbã se face fapta ºi din faptã vorba.
Cuvântul e ca vântul, nu sã ajunge nici cu armãsarul,

nici cu ogarul.
De multe ori limba taie mai mult decât sabia.
Limba oase n-are ºi oase sfãramã.

De aceea
Pune-þi frâu la gurã ºi lacãt la inimã

Cãci
Gardul are ochi ºi zidul urechi.
Vorba rea sã duce ca glonþul.
Ce sã naºte p-întunerec trebuie sã se vazã la luminã.
ªi boul are limbã mare, dar nu poate sã vorbeascã.

De aceea
Taci, sã-þi fie casa casã ºi masa masã.
Glumele sã-þi fie ca sarea-n bucate.

CUPRINS
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Ca sã nu-þi zicã cineva:
Vorbe bune dar nesãrate.
Nu e meºteºug a gãti mâncare, ci e meºteºug

        a o potrivi din sare.
Limba îndulceºte, limba amãreºte.
Cu râmã micã se prinde peºtele mare.
Vorba dulce mult aduce.

P O V E S T E A  V O R B I I

Doi cãlãtori într-o vreme merindele isprãvind
ªi lângã un sat p-o vale cu caii lor poposind,
Zise unul: µ Tu ºezi, vere, ºi mai ia seamã de cai,
Cã eu mã duc l-acea casã sã cer o pâine încãi,
Cã d-alde alte bucate crez cã aici nu gãsim,
Ci cu ce vom putea astãzi sã ºedem ºi sã prânzim.
Mergând el, vede muierea în mâini cu un fãcãleþ
Stând, judecându-ºi bãrbatul cu rãstiri, cu grai semeþ;
Iar bãrbatu-i se vârâse pe supt pat, de frica ei,
ªi se bocea cu glas mare, ca pruncii cei mititei.
Cãlãtorul, de la uºã aceastã scenã privind,
Între multa lui mirare zise muierii grãind:
µ Ucigã-te crucea, drace! (ªi se închina mereu.)
Ia stãi, femeie, aºteaptã, ce faci, pentru Dumnezeu!
Cum poþi tu sã-þi baþi bãrbatul? Oaie e el, vacã, þap?
Au nu ºtii cã el îþi este dat þie sã-þi fie cap?
µ Tocma d-aceea µ ea zise µ de-mi voi bate capul eu,
Cui ce-i pasã? Cã poci face ce  voi vra cu capul meu:
De-l voi lovi de perete ori de vreun bolovan,
La aceastã n-are treabã sã mã judece Nan, Bran;
Dar tu ce cauþi aicea, ia carã-te din ãst loc,
C-apoi încarc fãcãleþul în spinarea ta pe loc.

CUPRINS
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µ Am venit µ el îi rãspunse µ ca sã te rog de ceva,
Sã ne dai turtã or pâine, de vei fi având cumva,
Cã am isprãvit merindea ce o aveam pentru drum,
Nici aþã n-am tras prin gurã de asearã pân acum.
µ Piei d-aci! µ zise muierea µ dacã ai fost cerºetor,
Ce ai venit la casa mea sã te faci judecãtor?
ªi cu zicerea aceastã, asupra-i se repezi,
Ca sã-l facã mai cu poftã în acea zi a prânzi;
Care de nu fugea-ndatã, precum venea ea sã dea,
Vro câteva fãcãleþe în spinare-i grãmãdea.
Ducându-se el în fugã ºi la celalt ajungând,
Câte i se întâmplase le spuse toate pe rând;
Iar tovaroºul sãu râse º-îi zise: µ Geaba trãieºti!
Nu ºtii sã te porþi, frãþie, cu firile omeneºti;
ªi cu tine mor de foame! Dar ºezi tu, eu sã mã duc,
ªi sã vezi acum îndatã bucate cum îþi aduc.
Dupã ce zise el asfel, plecã º-acolo mergând
Gãºi pe muierea încã pe bãrbatu-ºi judecând.
Stând el ºi privind din uºã, zise: µ Ba prea bine, zãu!
Eºti bunã de-l laºi sã plângã º-îngãdui sã-þi stea buzãu;
Dar nu ca la satul nostru, când îl vede supt pat tras,
Þi-l îmboldeºte º-îl bate pânã nu mai scoate glas,
Ba încã îi porunceºte ºi îi zice hotãrât
Sã-i cânte ºi cocoºeºte cum stã acolo vârât.
Cum îl auzi muierea, lasã acel fãcãleþ
ª-începu sã-l îmboldeascã cu un bãþ mai lunguleþ,
Dând ºi strigând cãtre dânsul: µ Dar nu taci, mã, n-auzi tu?
µ Nu tac, fã, nu, µ el rãspunse cãtre ceea ce-l bãtu µ
Cã nu-s muiere ca tine, ci-s inimã de voinic,
Bate-mã orcât îþi place, cã asta eu tot o zic.
µ Iartã-l, µ îi zise streinul µ e sãrmanul nãtãrãu!
Nu ºtii cã este o vorbã, degeaba baþi fierul rãu!
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Tu îi zici rasã, el tunsã, ºi niciodatã nu poþi
Prostia cea din nãscare din capul lui sã o scoþi.
Pe când zicea el acestea, femeia stând º-ascultând
Se-ntoarse cãtre bãrbatu-i º-îi zise cu cuvânt blând:
µ Ai vãzut tu om de treabã, cuminte ºi înþelept?
Ai auzit vorbe bune? Asculþi cum judecã drept?
De ce nu avusei, Doamne, parte d-astfel de bãrbat,
Sã mã las el sã mã batã, iar nu eu sã stau sã-l bat?
Vãzând streinul acuma cã femeia s-a-mblânzit,
Socoti cã este vremea sã-ºi capete de prânzit
ª-îi zise: µ Te-aº ruga, dragã, de þi sã-ntâmplã cumva
Vro bucãþicã de pâine, or turtã, or altceva,
Sã-þi faci pomanã cu mine, cã º-asearã n-am cinat,
Am avut ceva merinde, dar cu drumul s-au mâncat.
µ Bucuros, ea îi rãspunse ºi scoase turta pe loc,
Ii dete totdeodatã ºi friptura dupã foc.
µ De vei µ urmã ea a-i zice µ aici sã ºezi sã prânzeºti,
Îþi dau lapte dulce, acru ºi zmântânã de pofteºti.
µ Ba, ba destul µ el îi zise µ ºi îþi foarte mulþãmesc,
Calu-mi este la pãºune º-acolo merg sã prânzesc.
Aºa el de la femeia prânzuleþul câºtigând
ªi la tovarãºul care îl adãsta ajungând,
µ Iacã, prietine, µ zise µ dacã ºtii cum sã te porþi,
Bucãþica chiar din gura lupului poþi sã o scoþi.

De aceea zice:
Cu o lingurã de miere mai multe muºte prinzi

 decât cu o bute de oþet.
Nu te amesteca nepoftit în vorba altora.

Cã
Nepoftitul scaun n-are.

Unde nu-þi fierbe oala, nu-þi bãga lingura.
Nu te amesteca ca mãrarul în toate bucatele.
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De multe ori gluma înjurã muma.
ªi

Gura aduce ura.
Nu vorbi pe dintregul ca baba chioara.

Cã sã gãseºte vreunul de
Îþi umflã ceafa de pumni ºi spatele de ciomege.

ªi
Pin’ la împãratul, rabzi încãieratul.

ª-apoi
Bãtaia ºi ocara nu se întoarce niciodatã.
ªarpele, pânã nu-l calci pe coadã, nu sã-ntoarce sã te muºce.
Furnica cât e de micã ºi tot, dacã o calci pe picior,

capul îºi ridicã ºi te piºcã.
Însã

Sã vorbeascã ºi nea Chilom, cã ºi el e om.
Dar

Toatã paserea pe limba ei piere.

P O V E S T E A  V O R B I I

O slugã flecarã pe unde slujise
Toþi tot îl bãtuse ºi tot îl gonise,
Încât dintr-aceasta prea rãu ajunsese,
Hainele pe dânsul toate sã rupsese.
Un negustor asfel portul prost vãzându-i,
Odatã-ntâlnindu-l l-a-ntrebat, zicându-i:
µ Ce o fi pricina de nu-þi merge bine?
Cã eu te ºtiu încã de copil pe tine,
Beþiv, curvar nu eºti, cãrþi nu joci, îmi pare,
Cum putuºi ajunge-n aºa proastã stare?
De ce nu-þi vâri capul la vrun om de treabã
ªi tot umbli razna pe drumuri degeabã?

CUPRINS
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µ Jupâne, µ el zise µ nu-mi e altã vina
Decât cãci spui dreptul e toatã pricina.
Minciuna nu-mi place, vorbesc adevãrul.
D-aceea oriunde mã pisez ca mãrul
ªi mã dau îndatã pe poartã afarã,
De nu-mi gãsesc locul ºi pacea în þarã.
Îi zise lui omul, auzind aceste:
µ Cã spui adevãrul nici un rãu nu este,
Aºa slugã mie chiar îmi trebuieºte
Si de vei, d-acuma vin’ de te tocmeºte.
Sã tocmirã-ndatã ºi se învoirã,
În douã-trei vorbe zapisu-ntãrirã.
Deci îl luã omul ca sã-l procopseascã
ªi plecã cu dânsu-n piaþ sã târguiascã.
Cumpãrã, îi dete un codru slãninã
ªi într-o hârtie puþinã fãinã,
Zicându-i: µ Na, du-le acestea acasã
ªi zi sã gãteascã ceva pentru masã.
El, dacã se duse la a sa stãpânã,
Se uitã la dânsa, dându-i-le-n mânã,
ªi vãzând cã catã cam piezis din fire,
Începu sã-i zicã ei ºi sã se mire:
µ Aolio! cum cauþi chiar ca o gãinã,
C-un ochi la fãinã ºi alt la slãninã!
Ea cum îl aude, luând furca, sare
ª-îl încarcã bine cu ea pe spinare,
Strigând: µ Auzi vorbã! auzi fleac odatã!
Tocma un ca tine de min’ joc sã-ºi batã!
Afarã! afarã! Slugã blestematã,
Sã nu-mi calci în curte, cã-þi sparg capu-ndatã.
El fugind pe poartã în drum se opreºte,
Iaca ºi stãpânul sãu îl întâlneºte.
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Îl întreabã: µ Ce e? Cã l-a gonit zise.
Scãrpinându-ºi locul unde îl lovise.
µ Dar de ce pricinã? µ stãpânul întreabã µ
Pe bunã dreptate, or aºa, degeabã?
µ Vãz eu, µ el rãspunse µ e cum se vorbeºte:
Cine spune dreptul loc nu-ºi mai gãseºte.
Auzind stãpânul din ce i-a fost plânsul,
Începu sã zicã asfel cãtre dânsul:
µ Ba nu-þi e, sãrmane, nimenea de vinã,
Ci gura-þi, flecarã, este de pricinã;
Sã spui adevãrul altã se-nþelege,
Nu de unul º-altul omul sã se lege;
Gura ta te bate º-o sã te mai batã
Dacã ea îþi este flecarã odatã.

DESPRE MINCIUNI ªI FLECÃRII

Omul care e flecar
Troncãneºte ca un car.

Îl auzi numai:
Hodorog-tronc! vorba îndatã,
Ca moara când e stricatã.

El
Pentr-un ºoarece se-nnoadã
ªi jurã cã n-are coadã.

ªi
Încornoreazã þânþarul
De þi-l face cât magarul.

Sau
Vei, nu vei, el cu d-a sila

CUPRINS
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Face musca cât camila.
ªi

Purecile când îi place
Cât un elefant îl face.

Da însã
Cu minciuna or prânzeºti, or cinezi,
Pe amândouã nu le închelbezi.

Cãci
Vremea cu încetul poate
Sã le descopere toate.

ªi mai vârtos
Minciuna are ºi ea pe unde sã trece.

Povestea ãluia:
Umblã la grãdinar crastraveþi sã vânzã,
ªi lui de dânºii îi este acrã rânza.
Minciuna ca glonþul în apã se afundã
ªi îndatã ca frunza iese în undã.

ªi
Suliþa oriºiunde
Nu sã poate ascunde.

Dar însã
Mincinos pe mincinos nu poate înºela.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un mincinos stând odatã zise altui mincinos:
µ Prietene, vezi tu turnul acel nalt ºi luminos?
µ Da, acesta îi rãspunse; ºi iar îl întrebã el:
µ Dar vezi tu tocma în vârfu-i cum umblã un ºoricel?
µ Ce mai minciunã cu coarne, µ zise prietinul sãu µ
Cã eu abia zãresc turnul, necum ºorecelul tãu;
Însã îl auz prea bine cum umblã-n tropot, încât
Parc-ar bubui o toabã º-ar avea clopot la gât.

CUPRINS
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µ Te crez, acel îi rãspunse, vãzându-se înfundat,
Fiindcã nu-ºi gãsi omul cu minciuni de înºelat.

Dupã proverbul ce zice:
A umblat cât a umblat,
Dar acum i s-a-nfundat.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un împãrat mare cãtre rãsãrit,
Care în vechime a fost prea vestit,
Având moºtenire de la moºi-strãmoºi
Un inel în deget din cei mai preþoºi,
A cãruia piatrã fãcea la minuni,
Tãmãduia boale, vindeca nebuni;
D-aceea-mpãratul purtându-l cu drag
ªi fiind în toartã puþintel cam larg.
Jucându-i în deget, într-o zi cãzu
Cine ºtie unde, ºi el nu vãzu;
Dupã ce-n palatu-i cãtând obosi
ªi nu fu putinþã deloc a-l gãsi,
Puse om îndatã cu un trâmbiþaº
Ca sã publiceze strigând prin oraº
Cum cã împãratul, pe uliþi umblând,
A pierdut inelul, din deget cãzând;
ªi acela care îl va fi gãsit
Cu-mpãrãteºti daruri va fi dãruit,
Îi va da ºi aur oricât va voi
ªi c-un palat mare îl va dãrui.

Acestea pristavul pe când le striga
ªi lumea s-auzã spre el alerga,
Un cârpaci de cizme prea sãrac fiind,
Care aci-n piaþã sta-ntr-un colþ cârpind

CUPRINS
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ªi copii o spuzã împrejuru-i stând,
Precum ºi nevasta-i cu dânºii ºezând,
Aºteptau sã vie niscai vechituri
ªi sã ia parale dupã cârpituri,
Ca sã nu mai þipe, sã cumpere pâini,
Pre toþi sã-i împace, dându-le prin mâini;
Auzãnd atuncea pre pristav strigând,
ª-împrejur copiii de foame plângând,
Le dete o gurã sã tacã din plâns,
Sã-nþeleagã lumea pentru ce s-a strâns,
ª-în urechi sunându-i cã publicuiesc
De inel ºi darul cel împãrãtesc,
Începu sã strige: µ Nu mai publicaþi,
Eu îl ºtiu inelul, nu-l mai cãutaþi.

Ei cum aud gura-i, cu toþi îl apuc
ªi la împãratul îndatã îl duc.
Iubita-i nevastã-n urma lor sã ia,
Sã roagã sã-l lase, zicând, vai de ea:
µ N-ascultaþi la gura-i, nu credeþi de el,
Cã nimic nu ºtie de acel inel.
Ei însã la vorba-i nici n-au ascultat,
Ci la împãratul l-au înfãþiºat,
Zicând cã acesta a mârturisit
Precum ca inelul el l-ar fi gãsit.
Iar cârpaciul care era cu aceºti,
µ Împãrate! µ zise µ mulþi ani sã trãieºti,
Nu cã-l ºtiu inelul, nici l-am gãsit eu,
Ci-l poci ghici numai cu zodiacul meu:
Sã þi-l spui anume cine l-a gãsit
Din minutu-n care din deºti þ-a lipsit;
Decât nu sã poate sã-þi ghicesc pe loc,
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Ci patruzeci zile cer sã-mi dai soroc
ªi pe toatã ziua sã-mi dai ºi tain (mertic),
Adicã pe lângã pâine, rachiu, vin,
ª-un gâscan cu varzã, gras, fript la coptor,
Atât docamdatã îþi cei ajutor;
ª-în sorocul care îl orânduiesc
Cu încredinþare hoþul þi-l ghicesc.

Acestea dar cereri care le-a propus
Porunci-mpãratul º-în faptã s-au pus;
Rândui pe unul regul-a pãzi
Sã-i ducã merticu-n fiecare zi.
ªi mergând cârpaciul la bordeiul sãu,
Începu nevasta sã-l þie de rãu,
Zicând: µ Vai de tine! Ce-þi veni sã laºi
Sã þipe de foame bieþii copilaºi,
Sã sari ca nebunii, în nevoi sã-ncapi,
Sã-þi rãpui viaþa ºi mormânt sã-þi sapi?
Cã-n urma venirã muºterii vro trei,
Având sã-ºi cârpeascã, parale sã iei.
El curmându-i vorba: µ Ci ia taci, µ i-a zis µ
„Cine ce-o sã tragã, la cap îi e scris“;
Taci de cârpacia cu al ei venit,
Sunt sãtul de dânsa, ea m-a-mbãtrânit;
De azi înainte nu-mi suna-n urechi
Ca sã-mi câºtig pâinea din cârpituri vechi;
Cârpaci nu-mi mai zice, ci zi-mi ghicitor,
C-o sã mãnânci gâºte fripte la cuptor;
Cã-n toatã viaþa am muncit mereu
ª-un gâscan cu varzã n-am mâncat ºi eu,
Dar cum zisei astãzi cã ºtiu sã  ghicesc,
Câºtigai merticul cel împãrãtesc;
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Patruzeci de zile soroc am cerut
Sã ghicesc inelul care l-a pierdut.
Îi tãie ea vorba: µ Dar ce, nebun eºti?
ªi de unde naiba ºtii tu sã ghiceºti?
Tocma pe-mpãratul s-amãgeºti te pui,
N-ai gândit cã viaþa o sã þ-o rãpui?

µ Tocma chiar d-aceea µ îi rãspunse el µ
Voi sã-mi fie moartea prin acel inel,
Cã ce-mi e folosul dacã am trãit,
Alt decât necazuri, ce am dobândit?
Ca sãrac necazuri iarãºi o sã strâng,
ªtiu cã nu voi râde, ci tot o sã plâng;
Decât s-am viaþã patruzeci de ani,
Jinduit de toate ca un fãrã bani,
Patruzeci de zile mult mai mult plãtesc,
Când vor fi trãite dupã cum doresc;
Aºadar vro jale n-o sã am cã mor
Mâncând fripturi grase, ca un ghicitor.

µ ªi pentr-o mâncare µ îi rãspunse ea µ
Te lepezi de suflet, laºi dracii sã-l ia?
Pentru o fripturã pe Dumnezeu laºi
ªi fãrã de milã pe ãºti copilaºi
Sã umble pe drumuri flãmânzind sãrmani
ªi sã te blesteme cât vor avea ani?
µ Ia lasã, nevastã, µ îi rãspunse el µ
Poate sã va-ntoarce roata în alt fel,
Patruzeci de zile avem la mijloc,
Câte nu se schimbã pânã la soroc?!
Tatãl meu în viaþã când orice fãcea,
Îl auzeam numai cã sta ºi zicea:
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„Când va vrea norocul sã-ºi întoarcã pasul,
Nu aduce anul ce aduce ceasul“.
Aºadar (zic poate) va da Dumnezeu
Cumva sã-l gãseascã, ºi iacã scap eu.

Când vorbea cârpaciul cu nevasta sa
ªi gândea la gâºte fãrã a-i pãsa,
Vizirul atuncea prea era-ngrijat
Pentru ghicitorul care s-a aflat,
Cãci gãsind inelul unul din slujbaºi,
Au putut sã-l vazã ºi alþi vro câþivaºi,
Mai pe urmã º-altor dacã l-arãtat
Mergând la vizirul cu toþii l-a dat,
Patruzeci la numãr fiind toþi aceºti
Supt vizir ai curþii cei împãrãteºti;
Îndatã vizirul la toþi daruri dând
Îi ºi sfãtuise, cãtre ei zicând:
µ Sã tãceþi ca muþii dintr-acest minut,
Cin’ vã-ntreabã, ziceþi: Nu ºtiu, n-am vãzut.
Pentru cã inelul, dupã cum era,
Sã-l mai dea din mâna-i nu se îndura.

D-aceea vizirul era prea-ngrijat
Pentru ghicitorul care s-a aflat,
Nu cumva sã spuie cã acel inel,
Slujbaºii gãsindu-l, e ascuns de el.
ªi aºa vizirul la întâia zi
Rândui dintr-înºii a se repezi
Un slujbaº d-aceia l-acel ghicitor,
Sã-i ducã gâscanul cel fript la cuptor
ªi sã vazã dacã zice vrun cuvânt,
Cãci nu-i venea parcã sã dea crezãmânt
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Cã va fi cârpaciul vreun ghicitor,
Trenþeros vãzându-l ca un cerºetor.

Mergând dar trimisul cel dintr-acea zi,
Cum intrã pe uºe, alt nu auzi
Decât zise numai: µ Iacã-n cãpãtâi
Ne veni pe uºe numãrul întâi,
ªi pãn’ la patruzeci, numãrul bãtrân,
Trei zecimi ºi nouã încã ne rãmân.
Adicã cârpaciul asta o zicea
Numãrând gâscanii carii aducea.

Dar trimisul altfel vorba i-a-nþeles,
Ca cel cu pricinã fiind mai ales;
ªi mergând îndatã foarte îngrozit
Vizirului spuse cã: µ Am auzit
Zicând eu sunt unul ce ºtiu de inel
ªi treizeci ºi nouã încã ºtiu de el,
ªi cã din aceºti toþi care mai rãmân,
Tocma cel din urmã este mai bãtrân.
Auzind vizirul pe acest trimis
Cum cã ghicitorul în asfel a zis,
A crezut îndatã cum cã negreºit
Ghicitorul este mag desãvârºit;
ªi cuprins de groazã stând tot se gândi
Ce o sã se-ntâmple de s-o dovedi,
Cum cã împãratul pe el ºi pe toþi
O sã-i pedepseascã ca pe niºte hoþi;
Socotind acestea, se înfiora
ªi în neodihnã prea mare era;
Dar ca sã se-ncreazã ºi mai cu temei,
A doua zi altul trimise din ei
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Sã ducã gâscanul cel fript la cuptor
ªi sã fure vorba de la ghicitor.

Deci mergând trimisul º-în casã intrând,
Auzi îndatã cârpaciul zicând:
µ Ei iacã, nevastã, ºi numãrul doi
C-a venit cu cinste în casã la noi:
Din patruzeci darã dacã îi scãdem,
Treizeci ºi opt tocma încã mai avem.
Dupã ce se-ntoarse ºi acest trimis,
Vizirului spuse: µ Iacã ce a zis,
Cã am rãmas tocma treizeci ºi opt noi,
ª-am intrat în casa-i pân-acuma doi.

Auzind vizirul ºi acest cuvânt,
ªi fãrã-ndoialã dându-i crezãmânt,
Dupã proverbul ce zise:
„L-a mai îngrozit o toanã.“
„I s-a fãcut faþa ca pãmântul.“
„A-ngãlbinit ca turta de cearã.“
„C-acel care
Se ºtie cu cuiul la inimã.“
Zicând:
„S-a îngroºat gluma.“
„ªi de este glumã, dar nu e bunã.“
Deci,
Hotãrî vizirul ca a treia zi
Sã vazã ºi însuºi ce va auzi,
ªi de gânduri multe tot fiind muncit.
Toatã nopticica deloc n-a dormit;
Iar de ziuã-ndatã cum s-a luminat,
În necunoscute haine s-a schimbat,
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ªi, luând gâscanul cel fript la cuptor,
Se duse cu dânsul el la ghicitor.
Ghicitorul iarãºi ca ºi pân-aci,
Cum intrã vizirul, capul îºi suci
ªi vãzând gâscanul în gheveci adus,
Aburit, fierbinte º-înaintea-i pus,
Zise: µ Iacã astãzi sã fãcurã trei,
ªi treizeci ºi ºapte mai avem din ei,
Pân-o veni vremea sorocului meu
Sã ghicesc inelul, bun e Dumnezeu.

Auzind vizirul, negreºit gândi
Cã taina ascunsã o va dovedi,
ª-începu a zice: µ Jupân ghicitor!
Eu te vãz prea bine cã eºti ºtiutor,
Dar sunt la mirare de ce prelungeºti
ªi nu vrei îndatã lucrul sã-l ghiceºti.
µ ªi eu mã mir singur µ îi rãspunse el µ
De tãinuitorul acelui inel,
Cum de prelungeºte º-îl þine ascuns,
Sau cum i se pare cã va da rãspuns
Când mâine-poimâine îl voi spune eu,
Oare nu gândeºte cã-i va fi cu greu?
Eu n-am vrut dodatã sã-l arãt, gândind
Cã-l va scoate singur, vremea prelungind.

Iar vizirul care sta ca slujitor:
µ Prea bine faci, µ zise µ jupân ghicitor.
Dar dacã, spre pildã, ar veni cumva
Sã-ºi dea taina þie-n vrun fel cineva,
Adicã sã-þi spuie cã ar fi gãsit
Undeva inelul ºi l-a tãinuit,
ªi acum de fricã ar voi sã-l dea,
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În vreo pedeapsã spre a nu cãdea,
Vrun mijloc ai face ca sã nu-l vãdeºti,
Fãr-a-i spune faþã ºi sã-l izbãveºti?

µ O, Doamne! µ rãspunse bunul ghicitor µ
Eu o ºtiu pricina, frate slujitor,
ªi tocma d-aceea vremea prelungesc,
Cã îmi este milã lumea sã muncesc;
Dar puteam inelul sã-l ghicesc pe loc
ªi bãgam d-atuncea pe mai mulþi în foc;
Ci crez omenirei, cã om sunt ºi eu,
ªi greºim adesea toþi lui Dumnezeu;
Dar el ne aºteaptã sã ne pocãim,
Nu ne pedepseºte-ndatã cum greºim,
Într-acest chip nouã pildã vrând a da
Ca ºi noi asemeni sã putem rãbda,
ªi cu bunãtate sã ne folosim,
Sã nu grãbim rãu-n grab sã-l pedepsim.

Umilit, vizirul zise cãtre el
(Scoþând totodatã ºi acel inel):
µ Iatã dar inelul, cã l-am gãsit eu,
ªi mã-ncrez în tine ca în Dumnezeu;
Þi-l dau d-acu-n mânã fãr’ sã mã sfiesc
ª-o pungã de galbini iacã-þi dãruiesc,
Sã faci cum vei face sã nu mã vãdeºti,
Cã eu sunt vizirul cu care vorbeºti,
ªi încã  mai multe daruri o sã vezi,
Num-aceastã tainã-n tine s-o pãstrezi;
Îi vei da inelul or în ce chip ºtii
ªi cu mine d-astãzi prieten sã fii.
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Îi zise cârpaciul: µ Banii poþi sã-i laºi,
Sã mângâi cu dânºii aceºti copilaºi,
Iar inelul þine-l în pãstrarea ta
ª-în ce chip vom face îþi voi arãta.
Numai de-mpãratul des seamã sã bagi
Cam ce fel de lucruri mai mult îi sunt dragi,
Adicã ce vite în curtea sa sînt,
Sau ce fel de pãsãri plãcerea-i încânt.
Rãspunse vizirul: µ Sã-þi spui ºi acum:
Alte la plãcerea-i nu ºunt nicidecum,
Decât în grãdinã-i lebãde având,
Merge, le priveºte cu drag când ºi când.

µ Vezi, în ele,-ntr-una µ îi rãspunse el µ
Vei bãga pe gâtu-i pierdutul inel,
Însã tocm-atuncea când þ-oi zice eu,
Aproape de ziua ghicitului meu;
ªi fãcând aceasta dupã cum îþi zic,
Sã nu mai ai grije mai mult de nimic,
Rãmâne asupra-mi orºice cuvânt,
Te-ncrede pe mine, cã copil nu sînt.
Deci plecând vizirul de la ghicitor,
Împãcat de gândul cel îngrozitor,
Pãzi ziua, ceasul cel orânduit
Sã bage inelul cum l-a sfãtuit;
ªi când fu cârpaciul chemat la palat
ªi la împãratul s-a înfãþiºat
Zise: µ Împãrate, mulþi ani sã trãieºti,
Am ghicit inelul prin zodii cereºti;
Nu e de om însã în vrun fel aflat,
Ci-ntr-o zi-n grãdinã când te-ai preumblat
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Þ-a cãzut din deget de nici n-ai simþit
ª-o lebãdã-ndatã de jos l-a-nghiþit.

Zâmbi împãratul vorba-i ascultând
ª-îl întrebã iarãºi, cu blândeþi zicând:
µ Prea bine, sã poate sã nu fi simþit,
Dar vei putea spune care l-a-nghiþit?

Rãspunse cârpaciul: µ Mai mult dintr-atât
Nu poci, împãrate, sã-þi spui hotãrât,
Cãci una cu alta seamãnã-ntr-un fel,
Destul cã la una e acel inel.

Porunci-mpãratul sã taie de rând
ªi sã le despice, în ele cãtând;
Tãind slujitorii cum a poruncit,
Se gãsi inelul care s-a ghicit,
ªi de bucurie bunul suveran
Pe cârpaciu-ndatã îmbrãcã-n caftan,
ªi încãlecându-l pe un armãsar
Care ºi p-acesta i l-a dat în dar,
Cu cinste, cu pompã l-au dus omenit
La palatul care i-a fãgãduit.

Deci scãpând cârpaciul de traiul cel rãu
ªi trãind domneºte în palatul sãu
Cu averi destule ºi cu bogãþii,
Sã vesti de dânsul l-alte-mpãrãþii,
Cum cã-n toatã lumea nu poate fi alt
Ca el sã ghiceascã aºa de înalt.
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Tot în acea vreme un alt împãrat,
Care cu hotarul era-nvecinat,
Pierduse din pieptu-ºi la primblarea sa
O cavalarie ºi nu o gãsea;
Cãruia îndatã cum i s-a vestit
Despre ghicitorul cel prea procopsit,
Trimise scrisoare c-un tatar aci,
Poftindu-l sã vie ºi lui a-i ghici
ªi pre împãratul rugând a-l lãsa,
Arãtând pricina ºi paguba sa.

Ajungând tatarul l-acest împãrat
ªi pe loc scrisoarea cum i-a-nfãþiºat,
Trimise îndatã pe un slujitor
ªi chemã sã vie-naltul ghicitor,
Cãruia îndatã îi ºi porunci
Ca fãrã zãbavã sã mearg-a ghici,
ªi chiar curierul care a venit
Conductor sã-i fie la cãlãtorit.

Plecã ghicitorul cu acel tatar,
Dar prea trist cu totul ºi plin de amar,
Mirându-se-n sine cu ce meºteºug
ª-acolo sã-ntoarcã vreun vicleºug;
Nu contenea ziua, noaptea, a gândi,
Ce sã facã dacã sã va dovedi
Cã n-are ºtiinþã ºi e un om prost
ªi prin viclenie în cinste a fost;
Socotind acestea, se cãlãtorea
ª-îºi veºtejea faþa de inimã rea;
D-altã parte iarãºi vedea pe tatar
Stând ºi el pe gânduri ºi oftând amar
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ªi i sã pãrea cã lui îi ajuta,
Cu dânsul dodatã vãzând cã ofta,
ªi ca când pe dânsul tot îl tânguia,
ªtiindu-i sfârºitul care o sã-l ia.

Asfel împreunã ei cãlãtorind
ª-în poarta cetãþii aproape viind,
Aci cu-ntâmplare dând ei printr-un lac,
Sã rãsturnã-ntr-însul micul lor olac
ªi sã-nnomolirã atât de urât,
Încât sã umplurã mai pânã la gât;
Acum ce sã facã? La o casã trag,
ªi stând se dezbracã d-anteriu, nadrag,
Pun pe o femeie, le spalã pe loc,
Le-ntinde la soare toate într-un loc,
Le venea sã râzã d-asfel de voiaj,
Dar de întristare nu avea coraj,
Se primbla prin curte cu ochii în jos
ªi el ºi tatarul se uita mijos.

Asfel ghicitorul pe când se primbla
Privind cã ceacºirul vântul îl umfla,
Începu sã zicã: µ Ei, ceacºir, ceacºir!
Te primbli tu acuma, te mândreºti în ºir,
Dar te-oi vedea mâine cum te vei umfla
ªi care rãspunsuri le vei rãsufla.
El zise acestea, dar bietul tatar,
Ce a fost anume Ceacºir chemat chiar,
Cãzu la picioare-i, cu amar plângând
ªi cu rugãciune cãtre el zicând:
µ O, preaînþelepte jupân ghicitor!
Aibi milã de mine, fii îndurãtor,
Nu aduce pârã pentru capul meu,
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Cã cavalaria am gãsit-o eu,
ª-având pietre scumpe mi-a dat a gândi
S-o ascunz, cã poate nu s-o dovedi;
ªi vãzând c-acuma pe nume mi-ai zis,
M-ai trezit îndatã tocmai ca din vis,
Dându-mi a cunoaºte cã geab-o ascunz,
Cum cã tu ghicind-o eu ce-o sã rãspunz?
Ci îþi fã pomanã, nu mã arãta,
Na cavalaria d-azi în mâna ta,
ªi când te va pune ca sã i-o ghiceºti,
Fã-te cã o cauþi cumva º-o gãseºti.

Vãzând ghicitorul ce nici n-a gândit,
Îi înflori faþa ºi i s-a-nzâmbit,
Zicându-i: µ Ceacºire, µ cãtre curier µ
Eu ºtiam prea bine chiar d-alaltãieri
Cã cavalaria e în mâna ta,
Dar n-am vrut d-atuncea a mã arãta;
Cu toate aceste, bine ai fãcut
De o spuseºi singur ºi n-o ai tãcut;
ªi îmi este milã, nu voi sã te spui;
Ce-o sã-mi foloseascã dacã te rãpui?
Ci numai îmi spune, de vei ºti cumva,
De are-mpãratul amor la ceva,
Însã dintre vite, precum câini, pisici,
Sau niscaiva pãsãri, dar mari, nu prea mici.
µ Da, µ el îi rãspunse µ are un cãþel
ªi de drag ce-i este umblã tot cu el.
µ Aºadarã µ zise cãtre curier µ
Eu, mergând, trei zile soroc o sã-i cer,
ªi pânã atuncea tu or în ce fel
Vei pune prin tainã mâna pe cãþel
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ªi cavalaria-n grab numaidecât
Cu ceva unsoare sã i-o-ndeºi pe gât;
ª-apoi fii în pace, grije sã nu ai,
Cã n-ai pentru dânsa rãspuns sã mai dai.

Isprãvindu-ºi sfatul, luând s-a-mbrãcat,
S-au pus în trãsurã ºi iar au plecat,
ªi unul ºi altul bucuraþi acum
Sfârºirã-ntr-o clipã rãmasul lor drum,
ªi sosind dodatã veseli la palat,
Mergând la-mpãratul s-au înfãþiºat.
Împãratul, care era doritor
Sã vazã-n persoanã p-acest ghicitor,
Cum îl vãzu-ndatã mult s-a bucurat
ª-îl trimise-n pompã la un alt palat,
Sã se odihneascã câtva timp aci
ª-în urmã sã-l cheme lucrul a-i ghici.

Iar tatarul care era îngrijat
Pânã sã se vazã de belea scãpat,
Pãzind, gãsi vreme pe cãþel sã-l ia
Prin salon în braþe spre a-l mângâia,
ªi cavalaria el numaidecât,
Gura-n grab cãscându-i, i-o dete pe gât;
Dup-aceea-ndatã sã duse ca-n zbor
ªi isprava-ºi spuse cãtre ghicitor.

Sosind darã ceasul sã fie chemat
ªi adus cu cinste ghicitorul nalt,
Cum ºi toþi miniºtrii într-aceastã zi
Viind s-adunase spre a-l auzi,
Ghicitorul nostru gura º-a deschis
ªi cãtre-mpãratul în asfel a zis:
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µ Slãvite-mpãrate, mulþi ani sã trãieºti
ª-în zile senine sã îmbãtrâneºti;
Iar pentru ghicirea ce sunt chemat eu,
Asfel se aratã în zodiacul meu,
Cum cã ai un câine aici în palat
ªi cavalaria de el s-a mâncat;
Care ºi acuma e-n stomahul sãu,
ªi de dânsul poate sã vã parã rãu,
Cã-n alt chip s-o scoateþi din el nu puteþi
Decât fãrã milã de vreþi sã-l tãieþi.

Cât era-mpãratul mult de bucurat,
Pe atât de tare acum s-a-ntristat
Când auzi-ndatã zicând de cãþel
Câ cavalaria se aflã în el.
Ar fi dat în sumã ce i-ar fi cerut
Numai pe cãþelul sã nu-l fi pierdut,
Cã era un câine care mult fãcea,
El ºtia ca omul orice îi zicea,
La sãltãri ºi jocuri pereche n-avea,
D-aceea-mpãratul prea mult îl iubea;
Sã muncea de gânduri ce a hotãrî,
A lasã cãþelul, ori a-l omorî!
Sta la îndoialã, nu sã împãca,
Nu crede-aºa lucru câine a-l mânca;
Dar sã-ntorcea iarãºi cu un cuget alt,
Cã de unde ºtie cum s-o fi-ntâmplat,
ªi rãspunzând zice cãtre ghicitor
C-un cuvânt stãtornic ºi hotãrâtor:
µ Dar dacã în câine nu o voi gãsi,
Priimeºti cu moarte a te pedepsi?
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µ Capu-mi sã se taie, µ îi rãspunse el µ
De nu vei gãsi-o acum în cãþel.

Atunci împãratul chemã pe gelat
ªi dete pe câinele nevinovat
Sã-l junghe îndatã ca p-un mieluºel,
Cum ºi despicându-l sã caute-n el;
Care totodatã porunca-mplinind
ªi cavalaria într-însul gãsind,
Sã mirã-mpãratul, rãmâind uimit
Pentru ghicitorul cel prea procopsit,
Cum putu el asfel numa-ntr-un cuvânt
Sã ghiceascã lucrul tocma ca un sfânt
Pentru care foarte mult îi mulþãmi
ªi bogate daruri dându-i îl cinsti.

La plecarea-i însã din palat de sus,
Tatarul atuncea care l-a adus,
Parcã îi ºoptise la ureche drac,
ªi o vulpe vie bãgând într-un sac,
O puse la scarã º-în grab alergând
Drept la împãraul, îi spuse zicând:
µ Îmi pare,-mpãrate, c-acest ghicitor
Un prost o sã fie ºi amãgitor,
Ci am pus o vulpe la scarã-ntr-un sac,
Vrând un haz sã faceþi, glumã sã vã fac,
ªi d-aveþi plãcere, puteþi întreba,
Sã vedeþi, ghiceºte ce este au ba?

Împãratul darã fiind îndemnat,
Ca spre o cercare l-a ºi întrebat,
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Zicând: µ Filosoafe, vei putea ghici
Ca ce lucru este în ãst sac d-aci?
Iar el, clãtind capul cel detot prostesc,
ª-a zis singur luiºi proverburl obºtesc:
„Ai umblat tu, vulpe, pe cât ai umblat,
Dar tocma acuma þi s-a înfundat!“
µ Bravo! µ Împãratul zise cãtre el µ
Ai ghicit, aºa e, mergi sãnãtoºel.

Deci dar ghicitorul la þara-i plecând
ªi daruri cu sine multe aducând,
Cum sosi, îndatã la palat s-a dus
ªi la împãratul scrisoarea au dus,
În care scrisese cellalt împãrat
Despre ghicitorul câte s-au urmat,
ª-îl lãuda foarte cã e procopsit,
Cum º-în ce chip toate frumos i-a ghicit.
D-aci ghicitorul la casa-i mergând,
Spuse întâmplarea nevestii pe rând,
ªi ºezând cu dânsa la vorbã ºi sfat
Îºi deterã planul în chipul urmat,
Zicând: µ Întâmplarea ne-a fãcut bogaþi,
Cu bani, cu avere ºi destui argaþi;
Acest noroc însã care l-am avut
Poate sã mã surpe numa-ntr-un minut,
Ba ºi sã-mi aducã pieire de cap,
Sã nu poci nici starea, nici viaþa sã-mi scap;
Cã cumva-mpãratul iar d-o porunci
Ca ºi pân-acuma ceva a-i ghici
ªi n-oi putea lucrul cumva a-l brodi,
Toat-a mea prostie sã va dovedi;
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Cã acuma, uite, cu tremurãturi,
„Scãpai scurt de coadã, printre picãturi“;
„Cã minciuna poate pânã la un loc,
ªi ea ca ºi toate este cu soroc;
Întâi te ardicã ca fulg din gunoi
ª-în urmã te-aruncã ca glonþu-n noroi“;
Cã n-are nici aripi pe sus a zbura,
N-are nici picioare pe jos a umbla,
Ci noi mai-nainte sã ne pregãtim
ªi de rãu viaþa sã ne o scutim.

Chibzuind acestea, mut toate pe loc
ª-în patru pãrþi casii îi pun noaptea foc;
Apoi stând la uliþi strig, zbier ºi rãcnesc
Cã sã ard cu totul ºi sã sãrãcesc;
Sare lumea-ndatã, tulumbe alerg,
Toþi, cu mic, cu mare, ca sã stingã merg,
Vine º-împãratul rãul a vedea
ªi la ghicitorul mângâieri sã dea;
El iar cum îl vede sã fãcu pe loc
Cã voieºte-n grabã sã sarã în foc,
Strigând: µ Vai de mine! sunt stins, sãrãcit,
Cã-mi arde în casã cartea de ghicit.
Puse împãratul oameni a-l opri
Ca nu-n desperarea-i în foc a sãri,
Zicând cãtre dânsul: µ Dar ce, nebun eºti,
Vei pentru o carte sã te prãpãdeºti?
Iar el striga iarãºi: µ Dar cum sã ghicesc,
ªi în care case sã mai locuiesc?
Împãratul zise: µ N-ai ce sã-mi ghiceºti,
ª-îþi fac alte case sã te odihneºti.
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Asfel el cu planul care-l nãscoci
Scãpã ºi de grije de a mai ghici,
ªi câºtigã iarãºi dar împãrãtesc,
Palate ºi alte câte-i trebuiesc.

*

Mulþi sãrãci în lume cred în ghicitori,
Fãrã sã-i cunoascã cã-s înºelãtori,
Fiindcã se-ntâmplã cu vreun cuvânt
Ceva sã ghiceascã zicând numa-n vânt;
Dar vor lua pildã din acest cârpaci
Prin ce uneltire s-a vestit dibaci,
ªi sã nu mai puie-n ghicitori temei,
În bobi ºi cãrþi date de proaste femei.

DESPRE NARAVURI RELE

Cu ºchiopu-ntr-un loc ºezi,
Te-nveþi sã schiopetezi.

ªi
Cineva când locuieºte
Cu magarul cel trândav,
Or pãr din el se lipeºte,
Or cã vreun alt narav.

ªi
Cu pãcurarul când trãieºti
Trebuie sã te mânjeºti.

ªi
Naravu-nrãdãcinat
Nu poate fi vindecat.

CUPRINS
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Pentru cã
Cine orce învaþã
Nu uitã în viaþã.

Fiecare ºtie cã
Buba cap nu face
Pânã nu sã coace.

ªi
Rana dacã se deschide,
Anevoie se închide.

ªi de multe ori
Din zgãibuliþa cea micã
Bubã mare sã ardicã.

Totdeauna
Foc dupã foc, rãu dupã rãu,

Dar însã
Toate tot dupã neam merg,
La tulpina lor alerg.
Din rãdãcina cea rea
Odrãsleºte smicea rea.

Mulþi zic:
Meserie are bunã,
Însã ea nu schimbã firea,
Nici stârpeºte nãrãvirea.

Pentru cã
Pomul lesne sã-ndrepteazã,
De mic pân’ sã-ncovoiazã.

Cãci orce,
Când o datã sã strâmbeazã,
Anevoie sã-ndrepteazã.

ªi
Firile când sã-ncurcã
Anevoie se descurcã.
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De aceea
Dã-i, sã nu se nãrãveascã,
Nu-l lasã sã se sfinþeascã.

Cã,
Pãmântul pânã nu-l calcã,
Oale nu poate sã-l facã

ªi
Copilul nepedepsit
Rãmâne neprocopsit.

P O V E S T E A  V O R B I I

Povestesc cã într-o vreme, dar nu sã ºtie-n ce ani,
Cã-ntr-un oraº oarecare ar fi fost niºte golani,
Vagabonþi, crai, haimanale, º-alt orcum vreþi sã-i numiþi,
Oameni fãrã cãpãtâie, ºarlatani neprocopsiþi;
Era de aceia carii pãrinþii cã îi iubesc
Îi þin tot pe lângã dânºii ºi la pieptul mumii cresc,
Lãsindu-i într-a lor voie pânã se fac mari, ºtrengari,
ª-ajung în cele din urmã desfrânaþilor stegari;
Cã în loc sã se apuce de negoþ sau meºteºug,
Ei p-alþi asemeni cu dânºii gãsind fac prieteºug
ªi apuc prin mahalale împreunã înhaitaþi,
Umblã, miroasã pe uliþi ca niºte învierºunaþi;
Orce zboarã li sã pare cã îl vor putea mânca,
Întind felurite curse, în mânã a-l apuca;
Rãsipesc fãrã de milã pãrintescul lor rãmas,
Dau, pânã numai în piele ºi în cãmaºã se las;
Apoi rãmâind goi puºcã, ori mãcar ºi îmbrãcaþi,
Neavând ce sã mai toace, dupã cum era-nvãþaþi,
Or se apuc de hoþie, or de înºelãtorii,
ª-în cele din urmã întrã în ocne ºi puºcãrii.

CUPRINS
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De asfel de caractere era º-aceºti trei golani,
Marþafoi porniþi spre rele ºi de faþã hoþomani,
A cãrora istorie vrem aici s-o povestim,
Care, precum ni sã pare, nu stricã ca sã o ºtim,
Cã vom vedea-n haine bune niºte oameni îmbrãcaþi
Umblând cu meºteºugire º-înºelând lumea prin piaþ.
Într-o zi ei se adunã º-încep a se întreba
Cum ºi ce fel sã înºele acum iar pe cineva.
Aºa zise din ei unul: µ Eu de peºte îngrijesc.
Al doilea zise iarãºi: µ ªi eu untdelemn gãsesc.
Iar al treilea rãspunse: µ Dacã este aºa dar,
Eu trebuie sã iau pâine orcum de la vrun brutar.
µ Dar pentru vin ce vom face? întreabã unul din ei.
µ N-ai grije, µ rãspunse altul µ îþi gãsesc cât vrei sã bei.
Deci plecând cel pentru pâine ºi trei parale având,
Merge la brutar cu ele ºi le dã-n mânã-i zicând:
µ Poftim aceste parale, datoria sã-þi plãtesc,
ªi pentru cã avui credit îþi prea foarte mulþãmesc.
Întrebã brutarul: µ Ce fel? dator când îmi rãmaseºi?
µ Nu ºtii, alaltãieri, µ zise-o pâine când îmi dedeºi
ª-asuprã-mi neavând parale detot sã þi o plãtesc,
Þ-am zis mâine sau poimâine cusurul þi-l împlinesc?
Brutarul se gândi-n sine: µ Ce ºtiu, poate i-oi fi dat,
ªi precum se vede treabã nu þiu minte, am uitat;
Dar bravo! om drept, sãracul, cu frica lui Dumnezeu!
O datorie uitatã plãti fãrã sã-i cer eu.

Dupã ce dete parale acela, chip a-i plãti,
ªi puþin încoaci-încolo dupã ce se învârti,
Veni la brutarul iarãºi, se fãcu a cumpãra,
Fãrã sã aibã în pungã mãcar o chioarã para;
Zise cãtre dânsul: µFrate! eu azi cu grabã plecând,
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Am uitat pe masã punga, niºte socoteli fãcând,
Ci te rog iarãºi fã bine º-îmi dã în credit trei pâini,
ªi mâine de dimineaþã îþi dau paralele-n mâini,
µ Bucuros, µ zise brutarul µ mã-ncrez la un om cinstit,
Cã vãz ceea ce uitasem ai venit ºi mi-ai plãtit.
Aºa brutarul se-nºalã c-uneltitul meºteºug,
Nu-i da prin gând c-o sã-i joace un asfel de vicleºug.

Cel cu untdelemnul iarã, un mare ulcior luând
ªi pe gurã un burete înlãuntru lui bãgând,
Se duse la bãcãnie cu dânsul numaidecât
ªi porunceºte sã-l umple cu untdelemn pânã-n gât;
Dupã ce-l umple bãcanul, el atunci cu grai semeþ
Îl întrebã ca sã-i spuie cum îl vinde, cu ce preþ.
µ Preþul µ  rãspunse bãcanul µ chiar sã ºtii ºi singur poþi,
Trei lei îi este ocaua, precum îl vindem la toþi.
µ Trei lei? µ acesta îi zise µ toarnã-l înapoi, nu-l iau,
Cu aºa preþ niciodatã n-am cumpãrat, nici nu-þi dau;
Îþi dau doi lei jumãtate pe oca; de-l dai, sã-mi spui.
µ Nu poci mai jos, µ îi rãspunse µ  mai bine-napoi îl pui.
ªi zicând aceasta-ndatã l-a-ntors cu fundul în sus,
De necaz multe zicându-i înapoi în chiup l-a pus;
Atuncea înºelãtorul luând ulciorul s-a-ntors
ªi, spãrgându-l, din burete destul untdelemn a stors.

Al treilea, ca ºi ceilalþi, în pescãrie mergând
ªi la un loc un crap mare ca de opt oca vãzând,
Porunci (ca un om mare) sã-l atârne în cântar;
Dupã ce-l cântãri, zise: µ Acum sã faci bine dar
Sã-mi dai un om sã mi-l ducã acasã sã-i ºi plãtesc,
Fiindcã n-am bani la mine atâþia câþi trebuiesc.
Pescarul „bucuros” zise ºi îi dete un fecior,
Spuind câþi lei sã-i rãspunzã, cel gândit de negustor.
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Luând peºtele feciorul º-abia ducându-l de greu,
Merge dupã el în curtea unuia arhiereu
ªi aci-ntr-un loc oprind-l, îi zise: µ Stãi puþintel
Sã mã duc sã spui în casã câþi bani sã-þi dea pentru el.
Rãmâind sluga afarã, el intrã l-arhiereu
ªi zise: µ Venii, preasfinte, cu un biet frate al meu,
Sã-þi faci pomanã cu dânsul, vro molitfã sã-i citeºti,
Cã prea mult se bântuieºte de supãrãri diavoleºti;
Alte rãutãþi nu face, nici nu dã cu bolovani,
Ci tot vorbeºte de peºte ºi se ceartã, cere bani.
Îi zise arhiereul: µ Unde e? Adu-l aici,
ªi sluga mea ca sã-l þie sã vie-n casã sã-i zici.

Pescarul biet, ca tot prostul, în casã dacã intrã,
De câteva vorbe groase ca sã-i zicã se pãstrã,
ª-îndatã: µ Pãrinte! µ zise µ hai mai curând de-mi daþi bani,
Cã n-o sã stau eu aicea sã vã aºtept zece ani!
Þ-a spus peºtele cât face? Este tocma opt oca,
Mi-am rupt mâinele cu dânsul, dar era proaspãt, miºca.
Cuviosul om crezuse cã-n adevãr e nebun
ªi chemând doi înºi îndatã, iau cu sila, jos îl pun,
Cere-n grab un molitfelnic ºi începe a-i citi,
Iar pescarul striga tare peºtele a i-l plãti;
Pe care, neascultându-l, îl þinurã jos mereu,
Pânã-i citi o grãmadã bãtrânul arhiereu;
Apoi afarã scoþându-l, el iar bani cerând striga,
Iar slugile îi ziserã sã tacã, cã-l vor lega.
Atunci pescarul se-ntoarse la scaunul sãu, necãjit,
ªi spuse cã pentru platã o molitfã i-a citit.

Iar acel’, amãgitorul, luând peºtele porni
ªi mergând cât mai în grabã cu ceilalþi se întâlni,
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Sfãtuirã împreunã cum ºi ce fel a-l gãti
ªi vreun meºteºug iarãºi pentru vin a unelti.
Aºa cu toþii dodatã la un cârciumar mergând
Îi deterã-n mânã toate, învãþându-l ºi zicând
Crapul sã-l cureþe bine, sã-l cresteze frumuºel,
Sã-i puie piper ºi sare, º-untdelemnul peste el,
ªi cu o tavã sã-l ducã sã se frigã la coptor,
În loc de apã turnându-i pe dasupra viniºor,
ªi cã ei ceva prin piaþã pânã se vor învârti,
O sã vie sã mãnânce, dupã ce sã va gãti.

Dupã ce dar s-a fript crapul, câteºitrei s-au adunat
ªi au ºezut în odaie la un chef îndelungat:
Vin, rachiu, pelin bãurã pânã când n-au mai putut,
ªi când voirã sã plece, socotealã au cerut;
Stãpânul, dând socotealã unui bãiat ce-l avea,
Îl trimise în odaie zicând atâþi lei sã dea.
Dând bãiatul socotealã, ei pe loc s-au apucat
ªi fieºtecare mâna în buzunar au bãgat,
Zicând cu toþii-ntr-o gurã: µ Eu plãtesc, ba eu plãtesc!
Se fac cã unul pe altul a se lãsa nu voiesc;
Sfãdindu-se ei în asfel ca la un minut de ceas,
Dintr-înºii se sculã unul ºi zise cu mare glas:
µ De vreme ce fiecare avem poftã sã plãtim,
Ce trebuie într-atâta sã stãm ºi sã ne sfãdim?
Ci s-aruncãm sorþi mai bine, ºi pe cine va cãdea,
Atuncea toþi sã se tragã ºi numai unul sã dea.
Rãspunse altul: µ Prea bine, bravo! aºa vom urma,
Sã legãm pe cârciumarul la ochi bine c-o basma,
ªi din noi din trei pe care mânã îºi va pune el,
Sã numere banii-ndatã ºi sã plãteascã acel.
ªi cu-nþeles se-nvoirã, cum ºi fãcura aºa,
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Când la ochi legat bãiatul prin odaie se-nfãºa,
A ºters-o toþi câte unul, pe uºã în grab ieºind,
L-a lãsat sã dibuiascã, încoaci-ncolo pâºind;
Într-acestea iacã vine stãpânul sãu dupã el
Sã vazã ce zãboveºte ºi nu vine nici un fel;
Iar bãiatul, care parcã de mijã umbla jucând,
Puse mânã-n grab pe dânsul: µ Tu, tu sã plãteºti! strigând.
Iar stãpânul sãu îi trase câteva ºi îl bãtu,
Zicând: µ Eu plãtii o datã º-acum o sã plãteºti tu.

*

L-aceastã-nºelãtorie celor trei li s-a-nfundat,
Cã în mâna stãpânirii, prinzându-i, legaþi i-a dat;
Unde ºi de alte multe, cercetând a dovedit
ªi prin judecatã dreaptã la ocnã i-a osândit.

*

Ce nu ar face crãimea de n-ar fi stãpânitori!
De n-ar fi temniþe, ocne ºi n-ar fi pedepsitori!
De aceea totdeauna trebuie sã mulþãmim
Stãpânirii cei înalte, cãrii supuºi ne numim:
Cãci prin marea sa-ngrijire privigheazã pentru noi,
Ne apãrã, ne fereºte, ca ºi pãstorul pe oi,
Care-ºi îngrãdeºte turma cu câini vioi º-învãþaþi,
Ziua, noaptea s-o pãzeascã de lupii înverºunaþi.

DESPRE PROSTIE IARÃªI

Ce-mi e prostul, ce-mi e nebunul!
Ce-mi e Rada Badea, ce-mi e Badea Rada!
Ia pe unul de picioare ºi loveºte pe cellalt în cap,
Cine sã apucã sã înveþe pe nerodul nu se osebeºte de nebun.

CUPRINS
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Prostu-nvaþã bãrberie la capul tãu.
Îi dai un ban sã te razã ºi doi sã te lase.
Cu nebunul sã nu-þi pui nici în clin, nici în mânicã.
El nu ºtie ce e laie, nici ce e bãlaie.
Nebunul nu asudã nici la vale, nici la deal,
Tu îi faci cu ochiul, el îþi face cu capul.

Prostul este:
Cautã Nan iapa, ºi el cãlãre pe ea.
N-au ajuns la râu ºi º-a ridicat poalele la brâu.
Nu-l priimise în sat ºi el întreba de casa pârcãlabului.
Cine îºi pune mintea cu nebunul este mai nebun.
Pe nebunul nu-l aduci la cunoºtinþã.
E anevoie sã tai pom ºi sã ciopleºti om.
Ziua bunã de dimineaþã se aratã.
Viþelul dupã baligã se cunoaºte ce bou o sã se facã.
Puica pe creastã se cunoaºte ce neam o sã iasã.
La satul ce sã vede, cãlãuzã nu trebuie.
Din coada pisicii sitã de mãtase nu sã face.
În tigvã seacã cât sã sufli, nu poþi sã o umfli.
Mintea de ar creºte pe toate cãrãrile, ar paºte-o mãgarii.
Orbului degeabã îi spui cã s-a fãcut ziuã.
Prostul face ce vede ºi ce aude crede.
Îi pare cã câte zbor sã mãnâncã.
Surdului degeabã îi cânþi de jale.

El este:
µ Bunã ziua, nea Istrate!
µ Doi boboci de raþã, frate.
µ Mã Istrate, tu eºti surd.
µ Mai era colea un cârd.
Unde dai ºi unde crapã!
Tu ce îi cânþi, ºi el ce îþi descântã?
Tu îl trimiþi la foc, ºi el îþi aduce busuioc.
Tu îl trimiþi la surcele, ºi el îþi aduce floricele.
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P O V E S T E A  V O R B I I

Un neghiob cu totu,-n vremea mai demultã,
Cã sã-ºi ia nevastã fãcând ºi el nuntã,
De masã, bucate în gând îi venise.
Dar cu ce sã fiarbã deloc nu-ngrijise.
Socrul, ca ºi dânsul, vãzând cã nu-s lemne,
Aleargã la horã pe tineri sã-ndemne,
Strigând: µ Cine este mai voinic de ducã,
Sã meargã îndatã, lemne sã aducã?
Ginerele sare, ia car ºi secure:
µ Mã duc eu, rãspunde ºi pleacã-n pãdure.
Ajungând se uitã la un copac mare:
µ Sã-l duc întreg, µ zise µ ce de mai haz are!
I-aº face îndatã pe toþi ca sã-mi zicã;
„Hop o datã, mare! ce mai ginericã!“
Dar numai el singur în car cum sã-l suie?
ª-îi veni-n gând carul alãturi sã-l puie,
Ca tãind sã-l culce, drept în car sã cazã
ªi aºa sã-l ducã, nuntaºii sã-l vazã.
Fãcând dar el astfel ºi tãind stejarul,
Cum cãzu, îndatã îi turti jos carul.
Acum ce sã facã? Fluierã, priveºte,
ª-într-o parte º-altã stã ºi se suceºte!
Vãzând cã nu-s boii, sã-i caute pleacã,
Cu securea-n umãr ºi cu hârca seacã,
ªi nemaigãsindu-i, cã i-a pierdut crede;
Iacã º-într-o baltã niºte raþe vede.
Nu-i venea prin minte cã o sã mai paþã,
Azvârli securea sã dea într-o raþã.
Nu înnemereºte, raþele zbor, scapã,
ªi securea cade bâldâbâc în apã.

CUPRINS
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Pe loc sã dezbracã, se aruncã-n baltã,
Negândid nerodu c-o sã paþã º-altã.
Pe când el cu totul se da-n afundare,
Sã scoatã securea din apa cea mare,
Vine oarecine în ascuns, pe tainã,
ª-îl furã de-l lasã fãrã nici o hainã.
Dupã ce rãmase gol numai în piele,
Privind împrejuru-ºi vãzu floricele,
S-a pus sã culeagã zicându-ºi: „Nu-mi pasã,
Cu mâinele goale tot nu merg acasã.“
ª-aºa numa-n piele se duse cu ele,
În loc de surcele ducând floricele.

DESPRE NEROZIE

Eu îi cer ca sã-mi dea mie,
ªi el îþi întinde þie.

Pentru cã
Nerodul ºi cu nebunul
Amândoi sunt fraþi ca unul

Sau
Unul º-altul tot un drac,
Amândoi un ban nu fac.

Precum e o vorbã:
S-a-ntâlnit în drum Pacala
Cu frate-sãu, nea Tândala.

Totdeauna
Nerodu-ntâi o croieºte
ª-în urmã se socoteºte.

ªi
Nerodul la orice fie
Pe loc zice cã îl ºtie.

CUPRINS
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Nerodului  se pare
Cã toate-n palmã le are.

El e
Barbã lungã pânã-n burtã
ªi minte pânã-n gât scurtã.

Câte le gândeºte,
Rãu le isprãveºte.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un nerod odinioarã,
Cu mintea lui cea uºoarã,
Se scoalã, îºi ia magarul,
Îi pune-n spate samarul,
S-aruncã-ndatã pe dânsul,
Dã cu nuiaua într-însul
ªi pleacã cãtre pãdure,
În mânã cu o sãcure,
Ceva lemne sã doboare,
Din copaci crãngi uscãcioare.
Pãdurea din întâmplare
Se aflã pe un deal mare
ªi jos în poalele sale
Spumega un râu la vale;
Aici el dacã se duse,
A privi pe sus se puse
La toþi copacii d-a rândul,
Pironindu-se cu gândul.
La toatã învârtitura
Belea ochi ºi cãsca gura,
Ca sã vazã crengi uscate

CUPRINS
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De proprietar iertate,
Fiind verzile oprite
C-obiceiuri legiuite.

Deci privind el spre o parte,
Vãzu-n vale, nu departe,
Un copac gros la tulpinã,
Uscat pân’ la rãdãcinã,
Carele crãcile sale
Le pleca spre apã-n vale.
Aleargã-n grab, îl priveºte,
Se bucurã ºi zâmbeºte
Cã i-a ajutat norocul
Sã-ºi încarce dobitocul.

Nu ºtia-n grab cum sã saie,
Sã se urce ca sã taie;
Cum sã urcã sus îndatã,
Craca-ntâia fu jos datã
Pe loc p-a doua loveºte
ª-o doboarã voiniceºte;
Apoi se urcã la altã,
Dupã aceea la mai-naltã,
Taie, nici una nu lasã,
Vrând sã le care acasã.

Când lãsã lemnul prãjinã,
Se uitã jos la tulpinã,
Sã vazã grãmada datã,
Cum stã la pãmânt culcatã,
ªi uitându-se, sãracul,
S-a închinat ca de dracul,
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Vãzând cã crãngile sale
Se duceau pe râu la vale:
Cã toate în el cãzuse
ªi de apã au fost duse.
Acuma dar ce sã facã?
Nu mai rãmãsese cracã,
Trebuia acea tulpinã
S-o taie din rãdãcinã;
Se dã jos ºi sã gândeºte,
În tot chipul chibzuieºte,
Ce fel sã o nemereascã,
Nu cumva iar sã greºascã;
Cã vrea el cu vreo pazã
Copacul spre deal sã cazã;
Cãci ºi el cãuta încã
Spre prãpastia adâncã.

Dar gândirea a fost scurtã,
Cã nu pierdu vreme multã,
Ci pânã scobeºti un dinte,
Ce sã facã-i veni-n minte.
ªi luând funia-ndatã
Cea de la samar legatã,
Mai ia cãpãstru, brâu scoate,
Leagã una d-alta toate,
Face o funie lungã
Mai departe sã ajungã.
Apoi urcã dobitocul
Unde era mai sus locul,
Apucã funia-,nnoadã
De samaru-i despre coadã;
D-acolo-n copac se suie,
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Vrând pe voaia-i sã-l supuie,
Þapân de vârfu-i o leagã
ªi face o faptã-ntreagã.

D-aci în grab se pogoarã
Ca o pisicã uºoarã,
Apucã securea latã
ª-începe sã saie-ndatã.
Taie, mii de ori loveºte,
Stã puþin, se odihneºte.
ªi iar ia securea-n grabã,
Ca un ager l-a sa treabã.
Taie pânã nu mai poate,
Aschii peste aºchii scoate;
Când s-apropie sã cazã,
Aºtepta spre deal sã-l vazã
Dar, unde? copaciul mare
Nu vrea sã-i dea ascultare,
Ci începând sã trosneascã
ªi spre vale sã porneascã
Râdicã în zbor magarul,
Cum era cu tot samarul,
ªi în vederile sale
Îl aruncã peste vale.

Iar el, privind la-nãlþime
Mãgaru-n zbor cu iuþime,
Cãzu îndatã pe vine
ªi începu sã se-nchine,
Zicând: µ Ce minune mare,
Din cele în lume rare!
De ce muri bietul taica
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ªi nu trãi draga maica,
Sã vazã mãgar cum zboarã
Ca o pasãre uºoarã?
Ieri de muream, Doamne bune,
Nu vedeam astã minune!

DESPRE LENEªI

Lenea e cocoanã mare
Care n-are de mâncare.
Toþi copacii înfrunzesc,
Dar mulþi din ei nu rodesc.

Plopul e destul de mare,
Dar pe dânsul poame n-are.

Pe nevoiaºul ºi leneºul
Cu o funie sã-i legi
ªi p-amândoi sã-i îneci.
Parcã-i e gurã-ncleºtatã
ªi de ielele luatã.
De lene ochii-ºi închide
ªi buzele îºi deschide.

I-e lene sã ºi vorbeascã,
Dar încã sã mai munceascã!

Dupã cum a fost sãdit,
Astfel a ºi rãsãrit.

Umblã drumurile-n rând,
Podinile numãrând.

CUPRINS
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Toþi pretutindenea sapã,
El duce câinii la apã.

Parcã pentru-o vorbã vie, gura îi cere chirie.

Rumegã vorba ca oaia iarba.

Leneºul fuge de danþ
Ca ºi câinele de lanþ.

De lene ºi de urât
Tocmai supt pat s-a vârât.

Aºteaptã îmbucãtura
Sã i-o dea murã în gurã.

Însã
Mai bine ar tot mânca
Decât ceva ar lucra.

El
Joacã danþ pe mamaligã
ª-îi ajunge cât câºtigã.

Când în cea dupã urmã
La o pomanã-nghesuit,
Bãut, sãtul a murit.
A mâncat pânã încât
I-a venit pânã la gât.

Leneºul
Are gurã-mpiedicatã,
Dar taina o spune-ndatã.

ªi
De vei sfat la vreo treabã,
Mergi pe leneºul întreabã.
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El
Altora le dã povaþã,
Dar pe sine nu se-nvaþã.

Leneºul zice:
Mamã, zi sã vinã nenea
Ca sã mai scuture lenea.

Sau
Ast lucru l-aº face-ndatã,
Dar n-am cine sã mã batã.

P O V E S T E A  V O R B I I

Cãldura dupã ce trece
ªi începe vântul rece,
Þiganul uºor în pene
Nu-ºi fãcu bordei de lene;
Acum vede cã îi pasã
Dar lenea tot iar nu-l lasã;
Iarna iar nedându-i pace,
Ia ºi el, un plocon face
ª-în sat la zapciu se duce,
Grãbind din somn sã-l apuce;
Când el în mâini cu ploconul,
Iacã ieºi ºi coconul.
µ Ce vei, þigane?-l întreabã.
µ Te rog, cocoane, d-o treabã!
Dã-mi un dorobanþ, fã bine,
Ca sã stea astãzi de mine,
Cum o ºti sã nu-mi dea pace,
Un bordei pânã mi-oi face.

Deci luând el dorobanþul,
Jucã într-acea zi danþul.

CUPRINS
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Cã, când începu a-l bate
Cu gârbacele pe spate,
Bordeiul gata îi fuse
ªi în el copii-ºi puse,
Zicând: µ Bogdaproste, frate,
Mã cam borduºiºi în spate,
Dar îþi mulþãmesc de casã,
Cã acum de frig nu-mi pasã.

Dar însã
Lenea când este mai micã
Tot ºtie ºi ea de fricã.

Dar când este  lenea mare,
Vede arzând pe el casa
ª-îi e lene ca sã iasã.

P O V E S T E A  V O R B I I

Sã zice cã oareunde un împãrat curios
Vrea sã afle-n ce chip este omul cel mai lenevos,
ªi porunci sã-i adune câþiva din þinutul sãu,
Însã de cei mai de frunte, ce sã lenevea mai rãu.
Dupã ce dar îi gãsirã ºi dupã ce i-au adus,
Tocma-n marginea cetãþii sã ºazã-ntr-un loc i-a pus.
Câtva timp aºa þiindu-i, fãrã sã facã nimic,
De la curtea-mpãrãteascã le da bucate, mertic,
ªi întrebând împãratul cum petrec ei ºi ce fac,
Îi povestirã slujbaºii cum cã toatã ziua zac,
ªi când le dã de mâncare, o mãnâncã rãsturnaþi,
L-e lene gura sã-ºi caºce, parcã-s niºte leºinaþi.

De aceasta împãratul auzind, la ei s-a dus
ªi de la uºe privindu-i, sã dea casii foc a pus,

CUPRINS
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Ca sã vazã ce vor face, vor ºedea tot nemiºcaþi,
Sau, vãzând focul, îndatã o sã fugã toþi speriaþi?
Dar vãzând cã privesc focul ºi nu se miºcã din loc,
Puse un slujbaº sã strige: µ Ieºiþi, cã ardeþi în foc!
Iar unul din ei rãspunse: µ Nu-þ-e-le-ne-sã-vor-beºti?
ªi aºa sã prãpãdirã, arzând în foc, toþi acesti.

DESPRE BEÞIE IARÃªI

Cine bea în cinste ori în dator se îmbatã de douã ori.
Cã

Una gândeºte cârciumarul ºi alta beþivul.
Cârciumarul zice:

Bãutura e unde e, mâncarea e o fudulie.
Apa nu e bunã nici în cizmã.
Vinul e pentru noi, nu e pentru boi.
Cu vinul ºi cu somnul uitã grijile omul.
Vinul e toiagul bãtrâneþilor ºi nebunia tinereþilor.

Însã
Vinul bun ºi nevasta frumoasã sunt douã otrãvi dulci la om.
Tu îl beai pe dânsul ºi el te bea pe tine.
Tu îl bagi în maþe ºi el iese în faþã.
Cât sã dai ocol, tot te dã de gol.
Mergi pe cãrare linã ºi dai drept în tinã.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un ungurean oarecare
Ce n-au prea avut umblare
ªi nici vie nu vãzuse,
Nici vrodatã vin bãuse,

CUPRINS
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ªi vãzând odatã vie,
Bând ºi vin pân’ la beþie,
P-alt ungurean întâlneºte
ªi cu el astfel vorbeºte:
µ Mãi soaþe, vãz’t-ai tu ghie?
µ Am vãz’t, mãi, µ zise µ º-o mie.
µ No, da cum îi? de-i vãz’t, spune
µ Da au îi, mãi, vo minune?
µ De n-ai vãz’t cred pot’ sã-þi parã.
µ No, mã, sã-þi spun cum îi darã:
Îi albã ºi ste-n chiºoarã
Rãscãcãnatã la soare.
µ No, minþ tu, cã n-ai vãz’t ghine,
Sã-þi spun io, catã la mine:
Ghia aie-i pi-un deal pusã,
Tot cu þepi pin ea împunsã,
ªi cochile, voinici tunã
Poama ei de i-o adunã,
ªi supt chicioare, împarcã,
Sã-i cure zeama, o calcã.
Apoi p-aceea zeamã dragã
O botez ghin ºi o bagã
În o scorburã întinsã,
Cu bete d-alun închisã;
De-aci mere o boreasã,
Ce îi zice cârjmãreasã,
ªi chimã ghinul pi-o boartã,
Þânând o cofã cu toartã,
ªi þi-l dea de-l beai cu oala.
Mã, da-i ºelãu ghinul ala!
Cã, când îl beai, te îmbunã,
Pânã banii þ-îi adunã
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ªi sã duce, nu-i mai pasã,
Cu punga goalã te lasã;
ªi sã vezi cum, num-ascultã
La hiclenia-i a multã:
Io beui din el odatã
O oalã ghine-ndesatã,
ªi pân’ grãii trei cuvinte,
Mã luã un chic de minte,
Când plecai sã meri pe cale,
Drumu oblu-m pãrea vale.
Cã el se þinea de mine
ª-îmi da ghes sã caz pe vine,
Io dam pe poteca linã,
El mã da-n lãturi pin tinã.
Dac-am vãz’t cã joc îºi face,
Vrui sã-l ghirui, sã-mi dea pace,
Dar el m-o trântit în tinã
ªi mã dete pe hodinã.
Când m-o deºteptat o tuse,
Mã uit, sã vezi ce-mi fãcuse!
La gura-mi se bãligase,
Banii din pungã-mi luase
ªi sã dusese la dracu
ªi unde i-o fost lui placu.

Vinul, þuica cui îi place n-are cu ce sã se-mbrace.
Beþivul când trece pe punte închide ochii sã nu vazã apa.
Arama omului la beþie se aratã.
Hoþu-nvaþã la hoþie ºi beþivul la beþie.
Sã bei pân’ þ-o ieºi pãru pân cãciulã ºi cãmaºa pân izmene.

Dar
Cine sã ia dupã muscã ajunge la bãlegar.
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Cã
Cine bea pân’ la-mbãtare nume bun în lume n-are.

ªi
Decât sã-þi iasã nume rãu, mai bine ochii din cap.
Spune-mi cu cin’ te-nsoþeºti, ca sã-þi spui eu cine eºti.
Cine te vede intrând în cârciumã nu zice

             cã ai intrat sã te-nchini.
Omul a intra în baie ºi a nu se îmbãia nu se poate.
Omul este ca oaia, lesne sã ia dupã altul, nu judecã nevoia.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un grec oarecare, din sate plugar,
Plecã ºi se duse cu al sãu magar
Pânã la o rudã ce-i era cumnat
ªi avea ºederea departe l-alt sat.
Cumnatu-sãu, care prea mult îl iubea,
ª-în casa-i vãzându-l o datã abia,
Îl primi vesel, cum i s-a cãzut,
ªi seara la cinã cu el a ºezut,
Cu vorbe, cu glume tot s-a îndemnat,
ª-a dat cu paharul pân’ s-a îmbãtat.
Culcându-se astfel ºi dormind ceva,
A doua zi capul grozav îi urla,
Îi pãrea mai mare de cum era-ntâi
ª-îl trãgea sã-l puie iar pe cãpãtâi;
Îl punea, ºi geaba, orcum nu-i trecea,
Îl atârna, parcã locul nu-i plãcea,
Necãjit se scoalã, greaþa a-ºi scuipa,
Vrând ºi dobitocul a º-îl adãpa,
ªi dacã se duse în sat la ciºmea,
Fluiera din buze, silindu-l sã bea.

CUPRINS
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Dobitocul însã, dacã a bãut,
Îºi ardicã capul º-în loc a stãtut.
Deci vãzând þãranul pe al sãu catâr,
Cã la fluierarea-i nu face hatâr
ªi de îmbiere n-are nici habar,
Ca o picãturã sã-nghiþã mãcar,
Zise (clãtinând capul): µ Hai, dobitoc, hai!
Tu mai multã minte decât mine ai!
De fãceam asearã ca tine ºi eu,
Nu era sã-mi fie astãzi aºa greu.

Fiindcã ºi urmãtoarea poveste este
A rãdãcinei beþiei, o alãturãm aici.

Când a fost odatã pre pãmânt aleasã
Nobila Gutuie poamelor crãiasã,
Dând oblãduire ºi peste legume
Celor ce se aflã în întinsa lume,
Tronul îºi pusese sus la înãlþime,
Întinzându-ºi cortul în acea lãþime,
Sta înconjuratã ca crãiasã mare
De destule poame pânã-n depãrtare;
Iar în jos pe vale sta în ºir supt coaste
Feluri de legume drept viteazã oaste.
Astfel dar regina, nobila Gutuie,
Vru în rânduialã tronul sãu sã-ºi puie
ªi dupã talente ce ea cunoscuse
Pe vestita Chitra cap a fi o puse;
Rodia alese cum ºi pe Lãmâia,
Piersica, Naramza pentru treapta-ntâia;
Iar a doua treaptã rândui pe Pãrul,
Cu Cireºa, Viºina, Zarzãra ºi Mãrul;

CUPRINS



Povestea vorbii

85

Iar pe supt aceºtia Coarna ºi pe Pruna,
Cum ºi dopotrivã Nuca ºi Aluna;
Cu aceºtia darã împlinindu-ºi suma
Despre toatã poama ºi despre leguma,
Sta din înãlþime, se uita în vale,
Rãspândind la toate poruncile sale
Prin Migdalul tainic, ce îi sta la spate
ª-îi avea credinþã a pãzi dreptate.
Deci bubosul Strugur, ce-ºi avea ºederea
Pe lângã crãiasã cu apropierea,
Pârcãlab sã fie cinste avusese,
De aceastã slujbã vrednic s-alesese;
Însã el zavistnic cãtre celelalte,
Care ocupase slujbe mai înalte,
Începu cu urã multe pâri sã facã,
Socotind reginei astfel sã se placã,
ªi pe d-altã parte poamele sãrace
Nu avea de dânsul niciodatã pace:
Nu-nceta în lãturi tot sã se întinzã,
Sã se mai lungeascã, loc sã mai cuprinzã;
ª-atârna de une, sugruma pe alte,
N-avea pãs în sine de porunci înalte,
Bãtãios, zburdalnic dintr-a sa naturã,
Supãrã pe toate prea fãrã mãsurã,
Îi plãcea sã-ºi batã joc de fiecare,
Ameþea o lume ca cu fermecare;
Într-aceste º-alte cu semeaþã faþã,
Înfoiat în haine, rãsucind mustaþã,
Plin de nebunie, cu arþag în sine
Se ardicã-ndatã, la crãiasa vine
A aduce pârã despre celelalte
ª-într-acest chip zice cu strigãri înalte:
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µ Mã închin, stãpânã, cu supus raport,
Cum am ºi poruncã-n slujbã sã mã port;
Eu umblând cu toate-n bun prieteºug,
Am aflat în ele mare vicleºug!
Multe din legume rele uneltesc,
Rânduielii bune sã împrotivesc;
Mai cu seamã Varza, cea-ngâmfatã-n foi,
Umblã sã aducã-n toate mari nevoi;
Ceapa cea bãrboasã d-altã parte iar,
Ea înlãcrãmeazã prunci ºi mume chiar;
Prazul iar, mojicul, cu obrazul tras,
Are niºte fumuri de rup parcã nas;
Când e Usturoiul, el ºi mai grozav
Turburã vãzduhul cu al sãu nãrav.
Aºti protivnici darã n-au de tine pãs,
Ci pre celelalte toate le apãs;
Eu acela care am puteri de mac
ª-ameþesc simþirea ca un tiriac,
Ei mã venineazã cu spirtosul duh,
ªi pe loc m-apucã tusea cu nãduh;
Despre care astãzi veste þi-am adus,
Dupã datorie, ca un mic supus.

Auzind crãiasa vestea cea adusã
De mustosul Strugur, sluga-i cea supusã,
Zise cãtre dânsul: µ Ai tu mãrturie
Ca sã stea dovadã dupã datorie?
µ Am, µ el îi rãspunse µ ºi nu o dovadã,
Ci îþi poci aduce chiar ºi o grãmadã,
Nu persoane proaste, ci de cinste-n lume,
ªi mã rog ascultã sã le spui anume:
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Am întâi dovadã pe Piperul care
E la fiecine prea la cinste mare;
Am ºi dupã dânsul pe Ienibaharul,
Chimenul, Molotrul, Cimbrul ºi Mararul,
Capera, Maslina, care sunt de frunte
ªi întâi poftite la oaspeþi ºi nunte;
Pe lângã acestea am ºi pe Ciuperca
ªi cu preacinstita sora-i Minaterca,
Mazãrea, Nãutul, Cuvioasa Linte,
Care totdeauna e la mulþi în cinste;
Bobul, stingãtorul de orce duhoare,
Postnica Fasole, cea prea umflãtoare;
Am ºi preacinstitul verdul Crasta vete,
Agreºele, cum ºi Coacãzele fete,
ªi ghebosul Roºcov, cel supus poruncii,
Cu Smochina care lesne-mpacã pruncii;
Am ºi pe Curmaua cea în sâmbur tare,
Cum ºi pe Castana cea cu miezul mare;
Am ºi pe Stafida, soru-mea cea micã,
D-o fi priimitã la ceva sã zicã;
De voieºti, aceºtia gata sunt sã vie
Ca sã stea sã spuie care orice ºtie.

Cum simþi aceasta Ceapa totdodatã,
Cum e din naturã foarte veninatã,
Se-mbrãcã îndatã, iute, cu mânie,
Douãspre’ce haine puse de dimie,
ªi cãmãºi atâtea albe, subþirele,
Îmbrãcând biniºul roºu peste ele,
Pieptenã ºi barba-ºi albã ºi bãtrânã,
Scuturând-o bine de pãmânt, þãrânã,
Plecã necãjitã-n toat-a ei putere,
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Veninând vãzduhul de cãtran ºi fiere,
Pe pãmânt târându-ºi barba sa cea latã,
Sus în deal ajunse la crãiasa-ndatã.
Cum intrã de faþã gura îºi deschise
ªi cu îndrãznealã într-acest chip zise:
µ Sã trãieºti, stãpânã, pe înaltu-þi tron,
Sã ne fii la toate pururea patron,
Sã-nfloreºti ca mãru-n fiecare an,
Aibã-þi chipul vesel faþa de ºofran,
Rog cu plecãciune pânã la pãmânt
Multa-þi bunãtate, pentru crezãmânt;
Mincinosul Strugur multe ne-a pârât,
Cã-ntra-a noastrã slujbã ne-am purtat urât.
Dar aceste toate câte le-a vorbit,
Însuºi de la sine el le-a nãscocit.
Te încrede mie, adevãru-þi zic,
Cã am barba albã, nu sunt copil mic;
Poci sã-þi fac îndatã orce jurãmânt,
Spre a te încrede la al meu cuvânt.

Când porni din gurã Ceapa jurãmântul,
Zgudui îndatã toatã frunza vântul,
Cât de groazã multã jos se scuturarã,
Paserile-n aer de prin crãci zburarã.
Ascultaþi ºi ce fel fuse jurãmântul,
Carea ca un retor º-au urmat cuvântul:

µ Jur cu dreptu-mi cuget sã n-am parte eu
Într-aceastã lume de tot neamul meu
ªi sã nu mã bucur ca d-acel noroi
De al meu iubitul frate Usturoi,
Cum ºi în osândã sã ajung sã caz,
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Ca sã plâng de moartea socrului meu Praz;
Sã se stingã neamul cuscrului meu Hrean,
Sã-l mãnânce viermii viu chiar în ãst an;
Sã îngrop în viaþã ºi sã tânguiesc
Fiicele-mi Ridiche, care le iubesc;
Cum ºi al meu unul ginere Ardei
Praf sã se prefacã-n fiece bordei;
Sã ajung eu însãmi unchiului meu Nap
ªi mãtuºii-mi Sfecla groapa sã le sap,
Nici sã am în lume parte-n ochii mei
De nepoþii Morcovi ºi de Pãtrunjei;
Sã se rãtãceascã-n lunci ºi prin câmpii
Verele-mi drãguþe Broajbe ºi Gulii,
ªi sã n-am iar parte de Cartoful vãr
De nu spui de faþã dreptul adevãr;
ªi bubosul Strugur de n-o fi minþit,
Moartea mea sã fie de tãios cuþit,
Cum ºi sã mã facã-n mici bucãþi pe loc
ªi sã mã prãjascã în tigãi pe foc.
Rog dar ca sã fie Strugurul adus,
Ce-a bârfit de mine ºi minciuni a spus,
Voi prin judecatã ca or eu, or el,
Sã ni se aleagã dreptul la un fel;
Voi aci acuma la-ntrebãri sã stea
ªi minciuna spusã-n faþã sã se dea.

Auzind crãiasa aste jurãminte,
Porunci Salatei, ce îi sta-nainte,
(Zic) cãtre Marulã ºi cãtre Lãptucã,
Cã aci de faþã legile s-aducã,
ªi sobor s-adune-ndatã prin chemare,
Frunte stând Dovleacul cel cu capul mare,
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Pepenile verde lângã el sã ºazã,
ªi slujbaºi sã aibã împrejur spre pazã
Pe Patlagelele-n roºu îmbrãcate
ªi pe cele-n vânãt, ce sunt veninate;
Bamiile încã, Loboda ºi ªtirul
Sã se afle faþã, sã-mplineascã ºirul.

Deci acestea toate cum se adunarã,
Pe mustosul Strugur îl înfãþiºarã,
Cumpãnã, balanþa aducând pornirã
ªi pe cele spuse drept le cumpenirã.
Astfel dar pe Strugur l-au gãsit cu vinã
ªi cã însuºi numai este de pricinã;
Iar vinosul Strugur începu sã plângã
ªi ceru din partea-i mãrturii sã strãngã,
Dar ºi furã-n spate-i trei ce îl iubirã
ªi sã-i pãrtineze singure venirã:
Pepenile galben, Piersica, Caisa,
Dar nu ascultarã a acestor zisa,
Ci îl osândirã toþi ca dintr-o gurã,
Cum ºi hotãrârea dintru-ntâi fãcurã.
Pepenele, care pãrtinire puse,
Se crãpã în douã, c-auzit nu fuse,
Piersica asemeni ºi Caisa iarã
De necaz ºi ciudã-n loc se despicarã;
Iar Urzica care sta aci zbârlitã,
Vrând sã ias-afarã iute, necãjitã,
Urzicã-mprejuru-i pe câþi îi atinse
ªi dintr-asta mare zarvã se aprinse;
Dar crãiasa foarte-n sine supãratã
Cu urgie mare se porni îndatã
Pe sãrmanul Strugur prea greu sã blesteme
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ªi asupra-i toate relele sã cheme,
Zicând:

µ Tu-n a ta viaþã, ca un blestemat,
Tot de lemne-n lume sã fii spânzurat,
Soare sã te arzã, sã te batã vânt,
ªi sã nu-þi ajungã trupul de pãmânt;
Ochii ciori sã-þi scoaþã º-alte paseri mici
ªi de bruma toamnei în bucaþi sã pici,
ªi apoi în urmã prin cuþit tãios
Trupul tãu sã fie dat d-acolo jos,
ªi sã n-ai pe nimeni a se umili
Ca sã-þi tragã clopot sau a te jeli,
Ci cu râs, cu cântec a te arunca,
Cum ºi supt picioare-n danþ a te cãlca;
Dupã ce dar astfel, cum zisei te calci
ªi în mici fãrâme dacã te prefaci,
Sângele sã-þi stoarcã, trupu-þi tescuind,
ªi sã-l bea voinicii veseli chiuind;
Cu strigãri ºi jocuri a se bucura,
Cu oalele bându-l, bunuri a-ºi ura,
Grijile sã-ºi uite în acel minut,
Sã se socoteascã cei mai cu avut;
Unii iarãºi limba a-ºi împletici,
Iar neîndrãzneþii a se-nvoinici;
Alþii iar, tãcuþii, când îl vor gusta,
Filosofi la vorbe a se arãta;
Alþii când dintr-însul vor ceva sorbi,
La arþag sã prinzã-n certuri a vorbi;
Alþii iar sã meargã pe douã cãrãri,
Câinilor pe drumuri dând întãrâtãri,
Cum ºi ca nebunii vântul ocãrând,
Sã se tãvãleascã în noroi cãzând;
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Alþii iar, cei lacomi, or pe unde mân,
Îndãrãt sã-l toarne ºi sã-l verse-n sân;
Alþi cu neruºine a se dezbrãca
ªi golaºi piperu-ntr-alþii a juca;
Alþii iarãºi bându-l, dintr-al lui plecat
Sã se bolnãveascã ºi sã zacã-n pat;
Însã toþi aceºtia când se vor trezi
Stând sã se cãiascã în ceealaltã zi,
Sã se ruºineze chiar de fapta lor,
Ne’ndrãznind sã-ºi scoaþã faþa la sobor.

Astfel dar blestemul fuse-n acel ceas
Care pânã astãzi îl vedem rãmas.

De aceea
Vinul e dat sã-l bea voinicii, iar nu toþi nevoiaºii.

Cã
Toatã lumea bea vinul, dar nu-ºi bea mintea.
Îºi înoatã gura în vin pânã dã dintr-însul.

Gândeºte sã nu mai lase în bute.
ªi

Umblã cu ochii logodiþi.
Pe unul îl vede ca doi.

Ci
Dacã nu eºti vrednic sã-l duci, nu te încãrca

peste mãsurã.
Cum a zis þiganul:

Dacã nenai puterinþã, la ce chichirezi gâlceavã?
Iar nu

Toarnã, umple foalele,
Pânã-ºi udã poalele.
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ªi
Vede cã nu mai încape
ªi toarnã pânã sã crape.

Ardicã paharul strigând:
Dumnezeu sã-l înmulþeascã
Ca ºi pe piatrã sã creascã.

DESPRE SÃRÃCIE

Decât toatã bogãþia
E mai scumpã sãrãcia,
Cã pânã nu-ºi va da toate
Sã o capete nu poate.

Sãrãcia când þ-e-n vatrã,
E ca o stanã de piatrã.

Sãrãcia pretutindinea
Sã întinde ca pecinginea.

Necãjita lui viaþã
Se þine-ntr-un fir de aþã.

De sãrãcie nu scapã.
N-are dupã ce bea apã.

De foame i sã lungesc urechile.

De sãrac, nici unghii n-are
La vreme de scãrpinare.

CUPRINS
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N-are cer, n-are pãmânt,
ªade ca într-un mormânt.

Trage neîncetat
Vetrela pe uscat.

E îmbrãcat ca un nap.
Din cãlcâie pân’ la cap.
Haina lui
Mai mult aþã decât faþã.

De la cel ce e de milã
N-ai ce lua nici cu silã.

Într-un hambar gol, ºi ºoarecele sã cazã,
capul o sã-ºi spargã.

N-are casã, n-are masã.

Unde însereazã, acolo doarme.

Casa sãracul o are
Toatã ca melcu-n spinare,
Îºi ia oaule ºi cuibul.

N-are în lume sãracul
Unde sã-ºi plece nici capul.

S-ars, s-a stins într-un ceas,
Numai cu deºtul a rãmas.

L-a luat sãrãcia dupã urmã
Ca o oaie rãtãcitã din turmã.
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ªi fãinã º-aluat tot împrumut le-a luat.
Dacã moare juncul, se rãpune jugul.
Se rupe zagazul, îi stã ºi sfârleazul.

I-ai luat apºoara, a stãtuit ºi moara,
Îi zmulgi aripioara, d-aci nu mai zboarã.
De foame se învârteºte,
Supt cãlcâi locul gãureºte.

Arzând numai doi tãciuni,
Nu sã pot face cãrbuni.

Numai într-un tãciune
Nu sã face mamaligã,
Nici poate ceva sã frigã.

Herghelie de o iapã ciufã
ªi braniºte numai de o tufã
Nu sã face niciodatã.

Murãturã din murã nu sã face.
Însã

Când n-are cu ce sãracul,
Rãbdarea îi este leacul.

Sã strânge ca melcul în coaja lui.

Când îmbrãcat, când despuiat.
Când mâncat, când nemâncat.

Înghite la noduri cât pumnul
ªi sufere în nas fumul.
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Cum a zis un copil:
Tatã! noi n-avem pâine nici o coajã
ªi câinii umblã cu covrigi în coadã.

Gãina curãturã viseazã ºi vrabia mei.
Altul a zis iarãºi:

Melcii îi frig pe cãrbuni
ªi ei cântã ca nebuni.

Aºa ºi sãracul,
Cu necazul se hârseºte, ca unul ce cu el creºte.

Cã
Arapul de n-ar vedea pe tatãl sãu ºi pe moºul

 sãu negru, el s-ar omorî.
De aceea ºi sãracul îºi cântã singur:

Tu, foamete lungã, unde ai iernat?
La sãracu-n pungã, ºi mai mult supt pat.

Însã
Cei mici vor multe cum ºi de toate.

Dar
Sãrãcia învaþã pe om ca sã fie econom.

Sau
Dascãliþa sãrãcie-nvaþã pe om meserie.

Cã dacã n-ai sã mãnânci, munceºti pânã cazi pe brânci.

Sãrãcuþa lelea plãteºte cu pielea!

Calul râios se scarpinã de copaciul scrobos.

Ochii sãracului sunt în mâinile bogatului.

Bogatul se scarpinã ºi sãracul socoteºte cã cautã sã-i dea.
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Dupã toatã sãrãcia, îl mai mãnâncã ºi râia.

Dacã-þi moare calul, îþi vezi pe jos halul.

E destul de rãu dacã n-ai al tãu.

Un bordei sã ai cât de rãu, numai sã fie al tãu.

Te rãsfaþã într-al tãu ca ariciu-n cuibul sãu.
Cãci

Ajungi în casa altuia, nu poþi ºedea cum îþi place.

Ajungi la masa altuia, nu mãnânci dupã cum þ-e gustul.

Ajungi în patul altuia, nu poþi dormi cum þ-e voia.

Tot câinele iese din iarnã, dar numai pielea lui ºtie.
Cã

Orcât de micã piatrã e mai grea într-a sa vatrã.
ªi

Tot cocoºul pe gunoiul sãu cântã.

Din pumni streini nu te saturi când beai apã.

Mâna altuia nu te scarpinã cum îþi place.

Dacã nu te saturi mâncând, dar lingând, niciodatã.

Albina vrednicã însã d-orice floare face strânsã.

Dintr-o muncã cât de micã
Dacã nu curge, tot picã.

Acul este mic, dar scumpe haine coase.
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Surdul n-aude, dar le potriveºte.
Tot omul

Are ochi, mâini ºi picioare,
Poate munci cu sudoare.

Dar
Vara cine îºi câºtigã,
Iarna nu se încârligã.

Sãracul de ce e sãrac? Cã
Nu crede ce e în carte.
Ci crede-n lucruri deºarte.

N-are nici ce sã îmbrace
ªi ºade, sãrbãtori face.

P O V E S T E A  V O R B I I

O femeie sãrãcuþã, c-o roche pe ea capot,
Veche, ruptã, peticoasã ºi cârpitã peste tot,
Mai mult aþã decât faþã se vedea în al ei port,
De cânepã, in ºi lânã ºi de tot felul de tort.
Fiind astfel îmbrãcatã, nici mai bine, nici mai prost,
S-a dus sã se spovedeascã la un duhovnic în post.
ªi mai întâi decât alte începu acest cuvânt,
Zicând: µ Cinstite pãrinte! Nu cãci mã vezi precum sînt,
De sãracã sunt sãracã, dar ori pe unde am fost
M-am pãzit ca de otravã ºi n-am spurcat sfântul post,
Ba ºi în zile de dulce lãsate de Dumnezeu,
Neavând sã-mi cumpãr carne, am postit iarãºi mereu.
Decât numai câteodatã când îmi dau oameni streini,
ªi când prinz vreo gãinã venitã de la vecini,
Atunci dau ºi eu de dulce, atunci mãnânc mai pe plac,
Atuinci îmi este Crãciunul, atunci Paºtile îmi fac.

CUPRINS
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Dar tot, cinstite pãrinte, greºii o datã ºi eu,
Care pãcat ca un ghimpe îl port în sufletul meu.
Cã-ntr-o zi, mergând în piaþã ºi prin pescãrii trecând
Îmi veni la îndemânã, ºi un cosãcel furând,
Uitai cã e sânta lunea, fiindcã nu mãnânc des,
Cum mersei pe loc acasã, pornii pe gurã sã-ndes.
Vai! când mi-am adus aminte cã chiar sântã luni a fost,
Cât m-am cãit, pãrinþele, cã am spurcat sfântul post!
M-am ucis în cap cu pumnii, am bãgat degetu-n gât
ªi, sã ierþi, toatã mâncarea o turnai numaidecât.
Apoi mai o sãptãmâna zãcui de inimã rea,
De pãrea cã toatã carnea ºi oasele mã durea.
Aºa, cinstite pãrinte, pãcatu-mi mãrturisesc,
ªi orcum ºtii rânduieºte-mi canon sã mã mântuiesc.
De alde sãrbãtori iarãºi nu ºtiu de le-oi fi pãzit,
Sunt în iad ºi de acestea, d-o fi cum am auzit;
Cã este o vãduviþã, cu care mã-nvecinesc,
Bogatã ºi milostivã, mai mult de la ea trãiesc.
ªi nu-i fac vro slujbã mare, ci nimic sã zici de vei
Mã trimite sã chem numai cât-un prieten d-al ei,
ªi alteori iar mã pune de departe sã-ngrijesc,
Când va fi sã vie altul, sã mã repez sã-i vestesc.
Apoi îmi dã mãlai, pâine, bucate, rachiu ºi vin,
C-un cuvânt, mult bine face la câþi în casa ei vin.
ªi este evlavioasã, sã fereascã Dumnezeu,
Nici cãlugãriþã-n lume ca dânsa n-am vãzut eu.
Cã nu o vãz niciodatã lucru în mânã luând,
Ci orcând mã duc în casã-i o gãsesc în pat ºezând,
Gãtitã, împodobitã, hainele ei ochii-þi ia,
Ferice de bãrbãþelul ce-o avea parte de ea!
I-am zis odatã: „Fetico! fã bine a mã ierta
Sã te-ntreb, pentru ce oare azi nu lucrezi dumneata?
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Or este vro sãrbãtoare ºi þii pentru vreun sfânt?
Spune-mi, mã rog, cã ºtii carte ºi toate de pre pãmânt“
Ea îmi rãspunse, zicându-mi: „Mamã, dacã vei sã ºtii,
Peste toatã sãptãmânã gãseºti sãrbãtori sã þii,
Cã lunea sunt sfiinþii îngeri, marþea sfântul Ioan,
Carii ºi în alte zile sã prãznuiesc peste an.
Miercurea e ziua crucii, d-aceea ºi post mâncãm,
ªi furca fiind mai micã-nainte-i n-o ridicãm.
Joia sunt sfinþii apostoli, cum ºi sfântul Nicolai,
Vinerea e sânta Vineri, º-o þii chiar sã n-ai mãlai;
Sâmbãtã facem colivã ºi de rãposaþi vedem,
Dumineca-ncai sã ºtie cã trebuie sã ºedem.
Asta e, mamã, pricinã lucru-n mâini de nu iau eu,
Cã sunt prea evlavioasã ºi mã tem de Dumnezeu;
Iar tu, mamã, eºti sãracã ºi nu-þi dã mânã sã ºezi,
Cu voie ºi fãrã voie, trebuieºte sã lucrezi.“
ª-aºa, cinstite pãrinte, ca o sãracã ce sînt,
Nu le-am putut þinea toate tocmai dup-al ei cuvânt:
Ci alte sãrbãtori numai, a vro câþiva mai mari sfinþi,
Dintr-a mea copilãrie, de când eram la pãrinþi,
Cum am vãzut de la dânºii, le-am þinut ºi le-am pãzit,
Chiar ºi când n-am avut pâine, sã lucrez n-am îndrãznit.
Vinerea n-am tors cu furca, pilipii toþi i-am þinut,
Nouã marþi ºi rãpotinii i-am pãzit cum am putut.
Joile pân’ la Rusalii eu nu m-am atins de fus,
ªi la circovii Marinii mânã pe nimic n-am pus.
Cum ºi alte ca aceste, dupã cum am apucat,
Le-am prãznuit, mi-a fost fricã sã nu caz în vrun pãcat;
Cãci, dupã ce sunt sãracã, sã n-ajung sã mã sluþesc
Sã pierz vrun ochi or vro mânã ºi sã mã ticãloºesc,
ªi cu nãdejde, pãrinte, cã doar (aceste pãzind)
Voi scapã de sãrãcie, sã nu umblu flãmânzind;
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Dar vãz cã ºi cu acestea nu poci sã mã procopsesc,
Nu pricep ce o sã fie, pentru ce nu izbutesc.
Aºa, cinstite pãrinte, stau ºi mã mir ce sã fac,
Cã-n loc sã-mi meargã-nainte, îmi sporeºte ca la rac!
Nu poci deloc sã leg douã, c-una mã bãlãbãnesc,
Mai mã rup ºi mã sparg încã, în loc sã mã mai cârpesc.

µ Fiicã! µ duhovnicul zise µ în felul ce te privesc
Puteam, fãrã d-a-mi mai spune, acestea sã le ghicesc.
Chiar portu-þi mãrturiseºte ºi te aratã curat
C-ai þinut sãrbãtori multe ºi nimicã n-ai lucrat.
În deºert dar þ-e mirarea ºi în zadar te  ciudeºti
De ce nu-þi merge-nainte ºi de ce nu procopseºti,
Cã tocma pentru aceasta, cum zici, toate îþi lipsesc,
N-ai haine, n-ai pâine-n casã º-alte nevoi te-mbulzesc.
Fiindcã atâtea zile, de sãrbãtori ce le crezi,
Le-ai petrecut în ºedere, dormind fãrã sã lucrezi,
Care putea sã-þi aducã îndestul spor ºi folos,
Þ-a pricinuit tot lipsã ºi aºa trai ticãlos.
Cãci Dumnezeu porunceºte ºase zile sã munceºti
ª-a ºaptea zi, duminica, din lucru sã conteneºti,
Biserica iar opreºte sã se þie osebit
Niºte sãrbãtori alese, ce praznice s-au numit.
Aste trebuie creºtinii a le numi sãrbãtori
ªi cu evlavie bunã a le pazi sunt datori,
Iar nu rãpotini ºi pilipi sã þii ºi sã prãznuieºti,
Or marþi, joi, vineri ºi circovi, sãrbãtorile drãceºti;
Care le þinea norodul în vremile pãgâneºti
ªi sã închina la idoli, la dumnezei elineºti.
Lepãdaþi, zic, rãtãcirea, dacã credeþi în Hristos,
Întoarce-vã-þi la luminã, fugiþi de drumul noptos.
Lãsaþi credinþa deºartã, depãrtaþi acest nãrav,
Apucaþi-vã de muncã ºi goniþi traiul trândav.
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V-aþi învãþat tot în lene ºi vã place sã ºedeþi,
Iar lipsa ºi sãrãcia deasuprã-vã n-o vedeþi.
V-aþi deprins în toatã vremea la clopote s-ascultaþi
Ca sã tragã în trei rânduri, din lucru sã încetaþi.
N-a mai rãmas om sã moarã, cã clopot cum auziþi,
Îndatã de sãrbãtoare sunetul îi socotiþi.
Apucã-te, zic, de muncã ºi nu umbla haimãnind
ªi uºile unei-altei înverigând ºi pãzind.
Tu zici cã nu faci pãcatul ºi deloc nu socoteºti
Cã greºeºti deopotrivã, altei când îl înlesneºti.
Îmi spui cã þii curat postul ºi apoi furi la gãini,
De pe la pescãrii peºte, º-altele de la vecini.
Post curat nu sã numeºte când furi ºi faci rãu mereu,
Ci spurcat, scârnav cu totul ºi urât lui Dumnezeu.
Post zicând nu sã-nþelege numai de a nu mânca,
Ci ºi poruncile legii sã þii a nu le cãlca.
Nemâncând ºi fãcând rele, nu te poþi tu mântui,
În zadar numai cu postul raiul vei nãdãjdui.
Postind ºi fãcând pãcate, pe Dumnezeu nu-l împaci,
Cã dracii-n veci nu mãnâncã ºi nu se mai schimb din draci.
Ci când posteºti, fã ºi bine, nu amãgi, nu fura,
Nu pizmui, nu ucide, nu ocãrî, nu jura;
Nu face nici tu pãcatul, nici altui nu-l înlesni,
ªi a bãga în nevoie pe niminea nu-ndrãzni.
Nu râvni la pãcãtoase, în trai mai bun de le vezi,
Ci sã-þi aperi cât poþi cinstea ºi sufletul sã-þi pãstrezi.
Nu cãdea ca oaia-n râpã vãzând p-altele sãrind,
Nu face ce face altul, ci îþi fã cruce fugind.
Cu al tãu te mulþãmeºte, d-al altuia nu dori,
Inima-þi de vro plãcere n-o rãni când vei zãri.
Sã vorbeºti tot adevãrul, minciuni sã nu limbuþeºti,
Fugi de fleacuri ºi de vorbe nebune ºi nerozeºti.
Cinsteºte pe fiecare, pe nimenea nu urî,
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Iartã greºalele altor, cu vorbe nu-i amãri,
C-atunci postul îþi ajutã ºi atunci te mântuieºti,
Atunci poþi fãrã-ndoialã creºtinã sã te numeºti.
La praznice ºi duminici la bisericã s-alergi,
Dacã nu te iartã lucrul º-în alte zile sã mergi.
În sãrbãtori mititele, în care poþi sã lucrezi,
Repede-te de te-nchinã ºi mergi de treabã sã-þi vezi;
Cã sfântul nu se cinsteºte cu ºederea, nelucrând,
Ci cu pãzirea de rele ºi cu bunãtãþi fãcând.
Sfântul nu îþi porunceºte sã dormi ºi sã stai pe brânci
Când îþi lipseºte în casã ºi nu ai ce sã mãnânci.
Sfântul nu va cuiva rãul, ci va binele la toþi
ªi nu cere de la tine peste aceea ce poþi.
Suflet curat totdeauna Dumnezeu ºi sfinþii cer
ªi orice faptã vei face, sã gândeºti întâi la cer.
O asemenea povaþã ascultând ea º-auzind
ªi lacrimi de pocãintã din ochii ei ºiruind,
Cu o inimã înfrântã ºi cu suflet umilit
Când a plecat sã se ducã, într-acest chip a vorbit:
µ O, cât de întunecatã ºi rãtãcitã am fost!
O, cât mi-am petrecut anii ºi viaþa fãrã rost!...

DESPRE LUCRARE

Celui cu meserii multe
Casa-i este fãrã curte.

Cãci
Doi pepeni într-o mânã nu poþi þinea niciodatã.

Nici
Nu poate omul sã ºazã cu curul în douã luntrii.

Ci

CUPRINS
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Þine-te numai de una, nu sãri din una-ntr-altã.
Cã

Decât multe ºi tot rele, mai bine una ºi bunã.

Multe ºtie, multe croieºte
ªi nici una nu isprãveºte.

Totdeauna
Croitorul umblã cu haina descusutã.

ªi
Cizmarul umblã cu cizmele sparte.

Însã nu ºtie cã
Popa cu opinci încãlþat
De puþini e ascultat.

Zicând:
De la un calic nu afli nimic.

Cã
Ochii înþeleptului vãd mai departe.
Pentru cã totdeauna
Lumânarea se aprinde pentru cei ce vãd,

       nu pentru cei orbi.

Omul se uitã în faþã
ªi îþi judecã viaþa.

Cum a zis oarecine:
Nu ºtie bãrbatul, pe cât ºtie satul.

Cã
Nimenea nu întreabã de casa frumosului,
Ci de casa vrednicului.

Vrednicia omului se cunoaºte dupã port.
Cã

Dacã des sãrbãtori faci,
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Nu o sã aibi ce sã-mbraci.
Deci dar,

Munca e blagoslovitã,
Când te þii de ea, ai pitã.

Omul
Cel înþelept îºi gãteºte
Încã pân’ nu flãmânzeºte.

Sã luãm pildã cã
Furnica îºi strânge hranã
De cu varã pentru iarnã.

ªi
ªoarecelui nu-i lipseºte,
Cã din vreme-ºi grãmãdeºte.

Iar
Greierele în  vremea agoniselii cântã
ªi iarna cere sã se împrumute.

Aºa ºi omul nevoiaº:
Vara-ntins la umbrã doarme
ªi iarna moare de foame.
Când fierturã în oalã,
ªi când mãmãligã goalã.

Sau
Când florile rodului,
Când frunzele pomului.

Pentru cã
Cine ºade, coada-i cade, cine miºcã, el tot piºcã.

ªi
La tinereþe cine nu lucreazã la bãtrâneþe râiazã.

De aceea zice un înþelept:
Arvuneazã din vreme pe ferecita muncã.

ªi
Scoalã-te de dimineaþã ºi te culcã mai târziu.
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ªi
Cine pleacã de dimineaþã departe ajunge.

Pentru cã
Un ceas al dimineþii plãteºte cât trei dupã prânz.

ªi
De multe ori nu aduce anul ce aduce ceasul.

Cã
De unde nu gândeºti, d-acolo sare iepurele.

Toate sunt la vremea lor;
Iar nu

Lasã-þi lucrul º-îþi ia mucul.
Pentru cã

Vorba lungã e sãrãcia omului.
ªi

Cine vorbeºte, lucrul nu-i sporeºte,
Iar cine tace mai multã treabã face.

Nu fii
Bun de gurã ºi rãu de lucru.

Cã
Numai cu vorba nu se face ciorba.

ªi
Dã din mâini dacã vrei sã ieºi la liman.

Mereu
Lucreazã pe mult ºi pe puþin.

Cã
Mai bine ceva decât nimic.

P O V E S T E A  V O R B I I

Doi þãrani când vrurã la lucru sã plece,
Nevestele-n casã pânã a-i petrece
I-au sfãtuit ce fel ºi cum sã urmeze,

CUPRINS
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Cum sã se tocmeascã ºi cum sã lucreze.
Una zise: µ Frate, vezi de þine minte
ªi un-a muierii din zece cuvinte;
Eu nu îþi zic alta decât sã ºtii cum cã,
Dupã cum eºti mare ºi vrednic de muncã,
Când te tocmeºti, cere sã-þi dea platã bunã,
Nu lua în grabã pe nimic arvunã,
Sã-þi pierzi surda vremea ºi zilele tale
ªi sã vii acasã fãrã de parale.
Iar cealaltã zise: µ Bãrbate, ascultã,
Lucreazã pe platã puþinã ºi multã,
Cum þi se întâmplã, nu dupã plãcere,
Decât sã pierzi vremea degeaba-n ºedere.
Deci dar ei plecarã amândoi dodatã,
Þiind fiecare sfãtuirea datã.
În oraº intrarã lucru sã gãseascã,
Venirã º-îndatã oameni sã-i tocmeascã.
Cel cu platã mare nu vru jos sã lase,
Nevasta acasã cum îl învãþase.
Ãstalalt se duse,  lucrã, luã platã,
A doua zi iarã la alþii  fu gatã,
A treia zi încã n-o pierdu degeabã,
În scurt, totdeauna se aflã cu treabã,
Iar cellalt tovaroº stând în aºteptare,
Ca sã se tocmeascã tot pe platã mare,
Mai multa lui vreme era petrecutã
Fãr’ de nici un lucru º-în deºert pierdutã.
Ce lua-n trei zile dintr-o sãptãmânã,
Da pe d-ale gurii odihnind p-o rânã...

„Ascultã din zece vorbe ºi una a muierii.“
Dar

„Sfatul muierii muierilor foloseºte.“
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Deci el cu ºederea din zi pânã-n searã,
Se învãþã leneº prin munca cea rarã.
Într-aceste vine o vãduvã-n piaþã
ªi vãzându-i trupul ºi viteaza faþã
Zise întru sine: „Ce om voinic mare!
Ãsta crez cã-n lucru cât trei puteri are.“
ª-îndatã cât cere îi dã sã nu-l scape,
Îl duce la vie º-îl pune sã sape.
Ea, ca o femeie vãduvã sãracã,
Se dete deoparte bucate sã-i facã,
Cugetul zicându-i cã, plata ca plata,
Pe om întãreºte la muncã bucata;
Deºi n-am tocmealã sã-i dau de mâncare,
Dar vãzând se-ndeamnã mai mult la lucrare.
Stând însã într-aceast-a ei gândire bunã,
Ascultã ºi vede cã sapa nu sunã,
Aleargã la dânsul: µ Ce ºezi? îl întreabã.
µ Odihnesc, µ rãspunse µ nu ºez eu degeabã.
Se scoalã-naintea-i, începe, lucreazã,
ªi ea iar se duce mâncarea sã vazã.
Cum îl lasã însã, stãtu totdodatã,
Sãrmana femeie s-a-ntors iar îndatã.
Începu sã-l certe, zicându-i: ce ºade,
Cã ea îi plãteºte dupã cum se cade,
El iar înaintea-i începe sã sape.
Ea pleacã la oalã sã-i ducã sã crape;
Dar când se întoarse cu strachina-n mânã,
Îl gãsi la umbrã culcat pe o rânã.
µ Ce faci?   îl întreabã. El: µ Stau dupã muncã.
µ Na, scoal’ de mãnâncã º-apoi iar te culcã:
Cã pe trupu-þi mare te-am ales pe tine,
Gândind sã-mi iau bine º-au fost vai de mine!
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„Iatã omul darã leneº cum sã-nvaþã,
ªi de a sa minte ºi de rea povaþã.“

Deci când trece vara ºi lucru-nceteazã,
Plec ºi ei acasã, copiii sã-ºi vazã.
Cel cu plata scumpã duse punga goalã,
Trist, galben la faþã ºi slab ca de boalã,
Iar cellalt umpluse de sfanþi chimiraºul
ªi se duse vesel ca trandafiraºul.

De aceea zice un înþelept:
Foamea se uitã la poarta omului muncitor

 ºi nu îndrãzneºte sã intre.
Iar cel leneº

Pânã se încalþã, soarele se-nalþã, ºi pânã
         se gãteºte, soarele sfinþeºte.

De aceea,
În casa trândavului e sãrãcie lucie.
Când malai are, sare n-are, când sare are, malai n-are.
Râmãne în sapã de lemn ºi în casã fãrã piemn.
Lenea face pe bogatul a i se urî,
ªi pe sãracul în nevoie a se târi.
Într-un papuc º-o opincã, lipa-lipa, nea Stãnicã.
Toatã vara cu cojoc ºi iarna cu curul la foc.
Se încãlzeºte la faþã,
Iar spatele îi îngheaþã.
Trãieºte viaþã cârpitã cu aþã.
Picã, parã, picã; dac-ai pica, eu te-oi mânca,

   iar de nu, acolo îi ºedea.
Umblã cu capu între urechi, cascã-gurã, pierde-varã.
Rãsare unde nu-l sameni.
Unde sunt doi, cu el trei,
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Încârduit cu terchea-berchea, trei lei perechea.
    ªi
Sãrãcia de el se þine ca pulberea dupã câine.
Umblã pe drumuri tãind câinilor frunzã.
Casa-i e în trei pereþi ºi cu uºa prin pod.
Sãrãcia îi roade urechile.
Umblã gol ca un pistol.
Se-mbracã numai pe dinlãuntru.

P O V E S T E A  V O R B I I

Unul avea o nevastã,
Leneºã detot ºi proastã
Atât, încât pân’ la guºã
Se tãvãlea prin cenuºã.
Hainã nu avea, nici treanþã,
Decât o cãmaºã zdreanþã,
Ruptã detot, prãpãditã,
În mii de locuri gãuritã,
Nu sã mai þinea pe dânsa,
I se vedea tot printr-însa.
Bãrbatul ei ca  ea iarã
Umbla capiu pânã-n searã.
Mai mult ºedea pe o rânã
Decât lucra-n sãptãmânã,
Cãta tot muncã uºoarã,
Numai pentr-o pâiniºoarã.
Nu-i plãcea  trupul sã-ºi frângã,
Sã lucreze ºi sã strângã.
Amândoi se potrivise
ªi la  toate se unise,
Câþi îi vedea-n astã stare

CUPRINS
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Zicea de ei fiecare:
„ª-a gãsit hârbul capacul, tigva dopul

ºi lelea bãrbatul.“
„N-a spart Dumnezeu douã case.“

Dacã ãst bãrbat biet pe sine
Vedea, nu sã vedea bine,
Dar vãzând nevasta-ºi goalã,
Fãrã preº ºi fãrã poalã,
I sã pãrea cu ruºine,
Deºi ea nu simþea bine,
ªi cu-ngrijirile sale
Strângând un leu de parale,
Zise ai sale neveste:
µ Dragã, o zicalã este:
„Bogatul mãnâncã când voieºte

       ºi sãracul când gândeºte.“
„Paºtile sãracului este când îmbracã
Cãmaºã nouã ºi când are pe masã ouã.“

ªi tu azi dar te gãteºte,
Te spalã, te curãþeºte,
Cã merg sã-þi cumpãr cãmaºe,
Ca sã lepezi ale faºe.
Deci dar ieºind el din poartã,
Ca sã se ducã la boltã,
Întâlni în drum pe naºul
ª-îi ceru la el salaºul.
Finul acum ce sã zicã,
Punga-i era uºuricã,
De cãmaºe se lipseºte
ªi de masã târguieºte.
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Gãseºte o gâscã grasã,
O ia ºi pleacã acasã,
Cu  naºii sãi împreunã,
Sãltând de pãrere bunã.
Copilul sãu, cum îl vede,
La mumã-sã se repede
ªi de departe o cheamã,
Strigând vesel: µ Mamã! mamã!
Tata aduce pe naºa!
Tata cu naºul ºi naºa!
Ei îi suflã-n urechi vântul
ªi îi sã pãru cuvântul:
„Tata aduce cãmaºa“
Sau cum zice pruncul: „maºa“.
ªi de bucurie mare,
Pierzându-ºi cumpãtul, sare,
Numaidecât se despoaie
De treanþa ei cea cu soaie,
ª-aruncând-o-n foc rãmase,
Muma ei cum o fãtase.
ªi aºa ca o pãpuºe
Iese îndatã la uºe,
Sã-l adaste sã soseascã,
Cãmaºa sã-ºi priimeascã.
Dar când în loc de cãmaºe
Vede gâºcã, naº ºi naºe,
Aleargã lipan s-adune,
Rupe, împrejur îºi pune,
ªi tocmai ca paparuda
Viind îºi priimi ruda.
Apucã gâºca mai tare,
Ca s-o facã vro mâncare.
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ªi pânã ea sã gãteascã,
Naºu-începu sã vorbeascã,
Zicând: µ Rea a fost nevastã
Sãrãcia-n lumea astã!
Despuiata cum aude
Întreabã-ndatã pe rude:
µ Unde aþi vãzut-o oare?
Or astãzi în târgul mare?!

*

Cui i-e fricã sã se-nºoare,
Sã-ºi ia o nesimþitoare
Ca ºi aceastã neroadã,
ªi nu-i va mai cere modã.

DESPRE ÎNVÃÞÃTURÃ

Poartã condei la ureche
Ca sã-i zicem logofete.

ªi când îl iei de scurt zice:
Sunt logofãt sã te-nvãþ
Cu cuþit sã scrii pe bãþ.

Cã
Este tânãr º-o mai creºte,
D-o trãi, sã procopseºte.

În adevãr,
Nu e nici o îndoialã,
Are semn de procopsealã.

Dar
S-o procopsi când mi-o creºte

CUPRINS
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Pãr în palmã º-între deºte
Cãci ce folos?

Rãsur frumos înflorit
ª-între spini a rãsãrit.

ªi
ªtie ce e în carte: slove negre

pe hârtie albã.
Cã

Îþi citeºte ca în palmã.
ªi

Numai pe deºte
Orice-þi socoteºte.

Îndatã zice:
Una este una, douã fac mai multe.

Sau:
Una ºi cu una fac douã.

Sau:
Tu ºtii una, douã, eu ºtiu pân’ la nouã.

ªi
Pe cât poate, pâinea-ºi scoate.

Însã
Tot învãþãm cât trãim
ªi neînvãþaþi murim.

Cã,
Trãind omul, când ºi când
Aflã ce nu-i dã prin gând.

Zicând:
De multe-n lume am dat
ªi tot nu m-am învãþat.

De aceea
Câte cuvinte le zici, le vinzi,
ªi câte tu le auzi, le prinzi.
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Cum zice un filosof:
Picioarele-þi sã roazã pragurile învãþaþilor.

Cã
ªcoala face pe-omul om
ª-altoiul pe pomul pom.

P O V E S T E A  V O R B I I

µ Ascultã, mamã Marghioalã, µ zise fata cãtre ea,
Ce începuse la ºcoalã de curând lecþii sã ia µ
Ce sunt aste borcãnele º-acele clondire mari?
Ce ai de vânzare-n ele, de stau ca la cârciumari?
µ Frumuseþe, mãiculiþã, µ rãspunse baba cu haz µ
De care ºi tu, guriþã, o sã-þi cumperi de obraz;
Vezi tu asta alifie ºi acel clondir lucios,
Cei mai urâte stafie îi dã aer drãgãstos.
Copiliþa cea isteaþã de vorba babii râzând,
Cu un glas plin de dulceaþã o-ntrebã iarãºi, zicând:
µ Dacã dar poþi chipul face din urât plãcut, frumos,
ªi din smolit a-l preface alb, rumen ºi luminos,
Poþi buze largi, destrãmate sã schimbi, vrând sã te apuci,
ªi nasuri lungi, borcãnate la mãsurã sã aduci?
Poþi unui chip oarecare, slut, de naturã greºit,
Sã-i dai o dreaptã formare ºi sã-l schimbi desãvârºit?
Poþi un trup gros c-osebire, crescut trunci mai mult în lat,
Sã-l duci la semuire ºi sã-l faci mai delicat?
În sfârºit, unui cap mare ºi lipsit, sec, vreun fel,
Poþi sã-i dai vreo schimbare ori sã bagi creieri în el?
Zise baba: µ Copiliþã, vorbele þi le-nþeleg,
Dar nici macar ferimiþã sã fac d-aste nu mã leg.
Eu ºtiu numai de la feþe zbârciturile sã trag,
Sã dau rumeneli, albeþe, ºi încolo nu mã bag,

CUPRINS
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Îi zise copila iarã: µ Dupã cele ce-mi spui dar,
Drept îþi zic, rãu sã nu-þi parã, cã toate-þi sunt în zadar;
Dacã chipul º-alte toate unui tânãr sau bãtrân
Ca sã le schimbi nu se poate, ci tot precum sunt rãmân,
Surda osteneºti tu, babã, cu ale tale albeli,
În deºert sunt ºi degeabã foiþe ºi rumeneli!
Ce folos cu mãiestrie un perete-l vei spoi,
Dacã nu e din mistrie neted cum va trebui?
În zadar pierde tâmplarul lustr-un lemn nebãrduit.
Cã mãcar sã-i dea cu carul tot este nerenduit.
Asemenea ºi nevasta ori fata nu va putea
Cu meºteºugirea asta între frumoase sã stea.
Nu poate, zic, sã se placã numai cu chipul frumos
ªi pe cineva sã-l facã s-o iubeascã mai vârtos,
Ci dacã ea din naturã n-are de frumseþi talent,
S-aibã-ncai învãþãturã ºi lãudat sentiment.
ªcoalã, mamã, pe om face sã se numeascã frumos,
Ea pe urât îl preface ca sã fie drãgãstos;
ªi ascultã o poveste ce-n ºcoalã azi mi s-a spus,
Care ºi lecþia-mi este ºi s-o-nvãþ de rost m-am pus.
Au fost trei fete odatã care pe rând s-au nãscut
ªi d-a lor mumã ºi tatã pe voia-le s-au crescut.
Douã atât de frumoase cã ar fi fost se credea,
Încât erau drãgãstoase la toþi de câþi se vedea;
Iar a treia prea urâtã: trup strâmb ºi chip slut având,
Necãjitã º-amãrâtã trãia în casã ºezând;
Cãci la vrun bal câtetrele pãrinþii când le scotea,
Numai cele frumuºele valsul, jocul învârtea.
Ele erau de minune, pe ele toþi le  iubea,
Pe urâtã nici un june n-o vedea nici nu-i vorbea,
Ci sta-n seamã nebãgatã într-un colþ a se uita
ªi cu simþirea-ntristatã întru sine a ofta;
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Dar unde e urâciune ºi chip slutit, neplãcut,
Mai multã înþelepciune firea sã dea s-a vãzut.
Aºa ºi aceastã fatã, prea înþeleaptã fiind
ªi cu bunã judecatã, socotind ºi chibzuind,
Ceru sã-i facã pãrinþii partea ce i sã cãdea
ªi împrotiva voinþii sã nu-i facã, ci sã-i dea,
Zicând cã cu a ei parte are a se ritera,
Sã trãiascã într-o parte, fãrã a-i mai supãra.
Ei, ºtiindu-o cuminte, bucuros s-a-nduplecat
ªi dup-ale ei cuvinte, numãrând, partea i-a dat.
Deci cu a sa zestriºoarã profesori buni ea luând,
S-a tras la o moºioarã, precum pusese în gând.
ªi acolo, într-o parte, îndatã s-a apucat
Sã înveþe limbi ºi carte, muzicã ºi orice alt.
La care ea, cu silinþã urmând, toate le-a pãºit
ªi avuta sa dorinþã în scurt timp luã sfârºit.
Apoi dupã ce se roade c-o grãmadã de ºtiinþi,
Pe profesorii-ºi sloboade ºi se-ntoarce la pãrinþi.
Carii în asfel vãzând-o în braþul lor o au strâns,
ªi pe grumazi sãrutând-o de bucurie au plâns.
Auzind vecinii-ndatã ºi dorind a o vedea,
Seara fuserã toþi gata pentru dânsa bal sã dea.
Mergând iarã câtetrele la case ce le-au poftit,
Toþi, lãsând pe frumuºele, la dânsa s-au grãmãdit;
Iar când îi ºi auzirã vorba ºi dulcele glas,
Cu gurile în uimire cãscând la ea au rãmas.
Îi da toþi laude sume, de ea nu se sãtura,
Cea mai frumoasã din lume li sã pãrea cã era.
Astfel, mamã, se preface chipul urât în frumos,
ªcoala pe om om îl face ºi sã fie drãgãstos.
Cã d-ar fi faþa nãscutã cât de frumoasã macar
ªi n-o fi bine crescutã, toate-i sunt într-un zadar.
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Dageabã va purta nume unuia chip lãudat,
Dacã nu va ºti în lume sã trateze un bãrbat.
Ce folos cã-ntâi e dragã, când sã cununã º-o ia,
ª-în urmã în iad îl bagã cu scârbele ce-i dã ea.
Cu încetul îl rãceºte ca fierul ars când îl scot
ªi dragostea îl descreºte pân-o uraºte detot;
ªi atunci acea frumoasã, ce ca un soare-i pãrea,
I sã face-ntunecoasã, urâtã ºi cea mai rea.
Neputând sã se-nþeleagã, în veac nu se mai împac,
Ajung judecãþi sã tragã, de basnu-n lume sã fac,
Acestea mica ºcolarã zicându-le cãtre ea,
Se duse la ºcoalã iarã, altã lecþie sã ia.

DESPRE ÎNVÃÞÃTURÃ

Ce înveþi la tinereþe, aceea ºtii la bãtrâneþe.
Omul în copilãrie lesne-nvaþã orce fie.
Meºteºugul la om e brãþarã de aur.
Nici un meºteºug nu e rãu, ci oamenii sunt rãi.
Cine învaþã la tinereþe se odihneºte la bãtrâneþe.
Calul bãtrân nu se învaþã în buiestru.
Cine ºtie carte are patru ochi.

Dar
Orice cu bãtaie de cap se dobândeºte,
Pe drumuri nu se gãseºte.
Procopseala nu se cumpãrã cu bani, ci se câºtigã cu ani.
Banii nu aduc procopseala, ci procopseala aduce banii.
Omul cât trãieºte învaþã ºi tot moare neînvãþat.
Nimenea nu poate sã zicã: acum le ºtiu toate.

De aceea
La orce treabã, pe Stan pãþitul întreabã.

CUPRINS



Anton Pann

120

Cã
Cine întreabã nu greºeºte.
Orbul cu întrebarea a nimerit Brãila.

Dar
Nu cere de la prost învãþ ºi de la bãtrân bãþ.

Cã
Orb pe orb povãþuind, cad amândoi în groapã.
Orbul îºi cautã acul în aria cu paiele ºi surdul îl

    povãþuieºte unde sunã.
Nu cine trãieºte mult ºtie multe, ci cine umblã mult ºtie multe.
Mult trãieºti, multe auzi; mult umbli, multe vezi;
Mult trãieºti, multe pãtimeºti; multe greºeºti, multe-nveþi.

Iar
Gãina care cloceºte niciodatã nu e grasã.

Dar ºi
Piatra care se rostogoleºte din loc în loc nu prinde muºchi.
Toatã musca nu face miere.
Toate strãchinile nu sunt pentru ciorbã.
Procopseala nu e cârpã sã o mototoleºti ºi sã o bagi în sân.

Cã
Unde nu e cap, vai de picioare.
A lipsit de acasã nouã ani ºi s-a întors cu doi bani.
S-a dus bou ºi s-a-ntors mãgar.

Cãci
Omul sfinþeºte locul, iar nu locul pe om.
Toatã lumea este ºcoalã.

ªi
Vremea învaþã pe aceia ce n-au dascãl.

Adicã:
Nevoia învaþã pe om ºi nuiaua pe copil.
Ursul nu joacã de voie, ci de nevoie.

De aceea
Pisica rãzgâiatã nu prinde ºoareci niciodatã.
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ªi
Copilul nepedepsit rãmâne neprocopsit.
Copilul rãzgâiat rãmâne neînvãþat.

P O V E S T E A  V O R B I I

Um împãrat oarecare neavând nici un fecior
ªi fiind la întristare cã n-are moºtenitor,
Prin rugãciuni ºi postire Dumnezeu l-au ascultat
ªi dupã a lui dorire cu un prunc l-a mângâiat;
Care cu dragoste mare din ceasul ce s-a nãscut
Pãrinþii în rãsfãþare º-în rãzgâieli l-a crescut.
Atât de mult împãratul asupra lui tremura,
Cât strãºnici tot palatul, nu cumva a-l supãra.
Aºa-l lasã pân’ la mare sã creascã tot în desfrãu,
Pentru orice rea purtare nimeni nu-l þinea de rãu.
ªi când el era-ntr-o parte ºi alta purtat pe sus,
Ca sã înveþe ºi carte un dascãl i s-au adus,
Poruncindu-i sã-l înveþe cu mângâieri ºi cu joc,
Sã-i vorbeascã cu blândeþe, sã nu-l supere deloc,
Sã nu-l sileascã vrodatã ori sã-l certe-n vreun fel,
Or sã-ndrãzneascã sã-l batã, c-apoi va fi vai de el.
Aºadar aceste toate urmate-ntocmai au fost,
Din care un copil poate lesne a rãmânea prost.
Câþiva ani dacã trecurã, împãrtul a cerut
Sã vazã ce-nvãþãturã copilul sãu a trecut,
ªi aducându-l de faþã începu a-l întreba,
Cu mângâieri, cu dulceaþã, ca sã citeascã ceva.
El începu: µ Alfa, vita, gama, delta, omicron,
Capa, iota, sigma, tita, pi, mi, ni xi, ipsilon.
µ Bravo! µ zise împãratul µ num-atât ai învãþat?
µ Apoi, µ rãspunse bãiatul µ celelalte le-am uitat.

CUPRINS
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Împãratu-ngrijat foarte de al sãu iubit fecior,
Cã-i rãmâne dupã moarte un prea prost moºtenitor,
Pe miniºtrii sãi în grabã îi adunã pentru el,
Cere sfat ºi îi întreabã sã-l  înveþe-n vreun fel
Ce sã facã, din ce parte s-aducã vrun iscusit.
Ca sã-l poatã-nvãþa carte cu vrun metod osebit.
I-au zis miniºtrii: µ’mpãrate, e un filosof aici,
Cu ºtiinþi prea minunate la orce vei sta sã-i zici;
El ne-a învãþat la carte pe copiii noºtri toþi,
ªi am vrea sã avem parte de el ºi pentru nepoþi;
Pe dânsul, de vei, îl cheamã sã-i vezi duhul cel înalt
ªi dã-i copilul în seamã fãrã sã mai cauþi alt.
Acest sfat dar ascultându-l, împãratul a trimis
ªi pe filosof chemându-l de faþã aºa i-a zis:
µ Am auzit pentru tine cã eºti om prea iscusit
ªi toþi te vorbesc de bine, toþi zic cã eºti procopsit;
D-aceea cu râvnã mare te chem ºi te rog ºi eu
Cu asemenea urmare sã-nveþi ºi pe fiul meu;
ªi vãzând cã-þi pui silinþa mai curând a izbuti,
Pe cât îmi va fi putinþa, ºi eu îþi voi rãsplãti.
µ Preaslãvite împãrate, µ filosoful i-a rãspuns µ
Toate sunt adevârate câte de mine v-au spus,
Dar acum sunt bãtrân foarte, nu mai sunt tânãr c-atunci,
M-am apropiat de moarte, nu mai am gust sã-nvaþ prunci,
M-am dat acum pe odihnã, voi sã trãiesc liniºtit,
Sã-mi petrec viaþa-n ticnã, cã destul am obosit;
Fug de zgomot, de nepace, singurãtatea iubesc,
Slugã chiar sã am nu-mi place, ca sã nu mã necãjesc;
Dar ca sã nu calc cuvântul ºi hatâru-mpãrãtesc,
Voiesc, de va vrea ºi Sfântul, pe cât poci sã vã slujesc.
Trimiteþi-l dar la mine, rog sã nu fiu strãmutat,
Cã precum v-am spus, nu-mi vine sã vi-l învãþ la palat.
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Împãratul zise: µ Bine, fie ºi aºa cum zici,
Sã urmeze ºi la tine, dacã nu te-mpaci aici;
Dar însã îþi dau de ºtire nu cumva sã-l necãjeºti,
Sã-l baþi, sã-i dai dojenire, ori la el sã te rãsteºti,
Ci voi cu economie învãþãturã sã-i dai,
Toat-a ta filosofie cu bine sã i-o predai.
Dupã ce-mpãratul zise cãtre filosof astfel,
A doua zi îºi trimise ºi pe fiul sãu la el.
Cum veni, îi dete carte, pe un scãunaº îl cinsti,
ªi îl puse la o parte, poruncindu-i a citi.
Nu apucã sã-i arate, º-indatã s-a pomenit
Cã câþiva înºi din cetate spre vederea-i au venit;
Dupã ce ceva vorbirã, filosoful a voit
Ca cu ceia ce venirã sã puie de gustãrit
(Cã pe atunci, cum sã vede, cafea nu obiºnuia,
Dupã cum astãzi se crede cã n-ar putea fãrã ea):
ªi neavând sã-i slujascã vreun fecior sau argat,
Puse ca sã-i posluºascã feciorul de împãrat;
Îl îndreptã pe fereastrã, dându-i în mânã un ban,
Zicându-i: µ Na, þine asta ºi mergi colea la bãcan
Sã-þi dea mezelicuri, pâine ºi o carafã de vin,
Cusurul mi-l va da mâine, du-te ºi mai curând vin’.
Deci dupã ce le aduse masã, tacâmuri a pus,
Stolnic, paharnic le fuse, pânã mai cãtre apus,
Cã ei dacã s-apucarã de vorbã ºi de lung sfat,
De sluga lor îºi uitarã cã slujeºte nemâncat.
ªi auzindu-l cã plânge la spatele lor de post,
Îi zise: µ Vino de strânge º-învaþã sã nu fii prost;
Apoi mergi ºi tu acasã sã mãnânci ºi sã prânzeºti,
Dar sã nu spui cã la masã te-am pus sã ne posluºeºti.
ªi dimineaþã te scoalã, ziua pân’ nu s-o-nãlþa,
Sã vii mai curând la ºcoalã s-avem vreme d-a-nvãþa.
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Plecând copilul se duse cu plânsete, cu vãitat,
ªi pe rând mume-sii  spuse cum l-a întrebuinþat.
Mumã-sa mâinile-ºi frânge, spusele lui ascultând,
Merge la-mpãratul, plânge, bocindu-se ºi strigând:
µ Vai de mine, împãrate, alt dascãl n-ai mai gãsit,
De l-ai dat sã-nveþe carte la un nebun ºi lipsit?
Filosofu-n grab sã vie, împãratul l-a chemat,
ªi l-a-ntrebat cu mânie de ce astfel s-a purtat.
µ Împãrate, ºtiut fie µ rãspunse cel învãþat µ
Cã azi din filosofie o lecþie i-am predat;
De aceea fiþi în pace, lãsaþi sã-l învãþ cum ºtiu,
Dacã voiþi ºi vã place sã aveþi înþelept fiu.
Se domoli împãratul ºi îi zise: µ Negreºit,
D-aceea-þi dedei bãiatul, ca sã-l faci desãvârºit.
Se fãcu zahar amarul cu cele ce s-a mai zis,
ªi a doua zi ºcolarul la ºcoalã fu iar trimis.
Filosoful priimindu-l iarãºi d-a citi l-a pus
ªi în casã încuindu-l la trebile lui s-a dus.
Prea mare fiind oraºul, abia s-a-ntors înserat
ªi gãsi pe coconaºul plângând acasã-ncuiat.
µ Ai, mergi de mãnâncã pâine µ îi zise µ ºi prost nu fii
ªi aibi în grije ca mâine de dimineaþã sã vii.
Se duse iarãºi bãiatul plângând ca-ntâi, cum am zis,
Aude ºi împãratul cã l-ar fi þinut închis,
Se necãjeºte ºi cheamã pe filosoful pe loc,
Îl întreabã sã dea seamã de ce-ºi bate de el joc.
El rãspunse: µ Sã nu fie vrodatã eu joc sã-mi bat,
Ci azi din filosofie iar o lecþie i-am dat;
ªi împãrãþia voastrã nu mã socotiþi nerod,
Cã filosofia noastrã are osebit metod.
Se gândeºte împãratul, ciudate lucruri îi par,
ªi zise cãtre bãiatul sã meargã la ºcoalã iar.
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A treia zi viind iarã feciorul de împãrat,
L-a luat ºi pânã searã dupã sine l-a purtat;
Pe unde avea sã meargã, sta în loc º-îl întreba:
µ ªtii tu astã piaþã largã cum sã numeºte, au ba?
Când îi tãcea la-ntrebare, zicea: µ Nu fii dobitoc,
Asta e piaþa cutare, asta e cutare loc.
Mai mergând întreba: µ ªtii tu cum se cheamã acest pod?
Când rãspundea cã nu ºtie, îi zicea: µ Nu fii nerod,
Asta e podul cutare, asta e cutare han.
Colea ºade un domn mare, iar dincoaci cutare ban.
Acestea zicând intrarã într-un loc care i-a spus
ªi pe copilul la scarã ca sã-l aºtepte l-a pus.
Unde filosoful iarã sã ºazã a trebuit,
ªi tocmai cam cãtre searã ca sã plece a ieºit;
Bietul ºcolar, vai de dânsul, flãmând în frig aºteptând,
Îl gãsi îngânând plânsul, tremurând ºi suspinând.
Dupã ce merse acasã, porunci cãtre ºcolar,
Zicând: µ Mergi ºi tu la masã, dar vezi mâine sã vii iar.
Cum se duse iar bãiatul, plângând mume-sii a spus,
Auzind ºi împãratul, a trimis ºi l-a adus.
Îl întrebã ca sã-i spuie de ce l-a purtat astfel.
El rãspunse: µ Alta nu e, decât lecþii pentru el.
µ Nu-þi poci lecþia pricepe, µ împãratul îi rosti µ
Eu ºtiu cã omul începe întâi de la a citi.
µ ªi aceasta o sã fie, µ înþeleptul a rãspuns µ
Dar la o filosofie cititul nu e d-ajuns.
Am sã-i predau ºi moralul când l-oi pune la citit
ªi întâi materialul adunãm pentru vorbit.
Se muie iar împãratul cu câte el i le-a zis
ª-a patra zi pe bãiatul la ºcoalã iar l-a trimis.
Deci cum sosi el la ºcoalã, dascãlul ia o nuia
ªi îi dã pe pielea goalã vreo câteva cu ea,
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Zicând: µ Mai spui altã datã p-acasã câte fac eu?
Mai superi mumã ºi tatã ºi sã voieºti rãul meu?
Aceste ºi alte darã zicând câte i-a plãcut,
I-a dat drumul cãtre searã sã se ducã ºi bãtut.
Pân-aci toate ca toate, împãratul le-a iertat,
Acum sã vedem ce  poate mintea unui învãþat!
Cã cum auzi-mpãratul de cele ce s-au urmat,
Cã i-a ºi bãtut bãiatul, cu totul s-a turburat,
ªi nici vru-n faþã sã-i vie filosoful cel pârât,
Ci porunci-n puºcãrie sã-l bage numaidecât.
Ca a doua zi sã-l piarzã judecându-l cu divan,
Sã-l spânzure ºi sã-l arzã ca pe un vrãjmaº tiran.
Aºa a doua zi darã împãratul poruncind,
Miniºtrii se adunarã ca sã-l judece voind;
Deci întrebã împãratul, uitându-se rãu la el,
Zicând: µ Spune, cãci bãiatul mi l-ai pedepsit astfel?
µ Preaslãvite împãrate, aste filosofii sunt,
ªi cã sunt adevãrate ascultaþi al meu cuvânt.
µ Ce fel de filosofie, cã tu chiar cum a venit
L-ai pus paharnic sã-þi fie ºi stolnic de târguit?
µÎmpãrate, aºa este, eu nu o tãgãduiesc,
Dar i le-am fãcut aceste vrând ca sã-l înþelepþesc,
Adicã: când va ajunge mâine-poimâine-mpãrat,
Masa sã nu îndelunge, ºezând la chef ne-ngrijat;
Iar supuºii pe d-o parte flãmânzi împrejur sã stea
ª-alþii pe d-altã parte împãraþia sã-i ia.
µ Bine, bine, aºa fie, µ împãratul iar i-a zis µ
A doua zi, spune-mi mie, de ce l-ai þinut închis?
µ ª-asta e filosofie, lecþia proastã nu-mi e,
Când va fi-mpãrat ºã ºtie ºi închisoarea cum e,
Iar nu pentr-un fir de aþã or d-altceva vinovat,
Sã-l þie pe toatã viaþa în puºcare bãgat.
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µ ªi aceasta aºa fie, µ împãratul a urmat µ
De ce ca p-o slugã þie a treia zi l-ai purtat?
µ ª-aceasta e filosofie, cãci prin oraº l-am purtat
ªi poduri º-alte sã ºtie i-am spus ºi i-am arãtat,
Iar nu dacã sã va face mâine-poimâine-mpãrat
De oricare cum îi place sã fie de nas purtat.
µ Bine, bine, º-asta lasã, µ împãratul zise iar µ
Într-atât de mult nu-mi pasã, fie cum zici, n-am habar;
În sfârºit dar spune-mi mie de ce pricinã sã-l baþi?
µ ª-asta e filosofie ce trebuie la-mpãraþi,
Ca nu cum îi este vrerea pe vinovaþi a-i munci,
Sã ºtie ce e durerea, puþine a porunci,
Iar nu ca la jucãrile sã strige: daþi ºi iar daþi,
Cã „cinci sute de nuiele lesne în spate la alþi“.
µ Lasã º-asta la o parte, µ împãratul iar a zis µ
Dar n-o sã-l înveþi la carte, prin urmare ºi la scris?
µ Anevoie, împãrate, cã prea mult e râzgâiat,
El de vorbã nu se bate, þine ce a apucat;
Dea cerul sã aveþi parte de fiul-vã cel iubit,
Dar eu mai lesne-nvãþ carte pe un urs nenãrãvit.
Se turburã împãratul auzind acest cuvânt
ªi rãcni-ncât tot palatul s-a clãtit pân’ la pãmânt,
Zicând: µ Auziþi necinste! Vedeþi în râs cum mã ia?
Sã cade aºa cuvinte sã zicã-naintea mea?
Sã-ntoarce cãtre el iarã ºi îi dã acest rãspuns:
µ De vreme ce tu zici darã cã mai lesne-nveþi un urs,
Sã înveþi, iar de nu, moarte, aceasta îþi hotãresc!
Zise el: µ Bucuros foarte, v-am spus cã eu priimesc;
Daþi-mi un urs, dar nu mare, ci sã fie mititel,
ª-în trei luni cu-ncredinþate vã dau examen cu el.
Dupã ce aceasta zise, împãratul hotãrât
Pentr-un ursuleþ trimise º-au adus numaidecât;
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Cu soroc, cu legãturã deterã pe dobitoc
La a cãrþii-nvãþãturã, ºi-el îl priimi pe loc.
Acasã dacã îl duse, cumpãrã piei de cizmar
ªi sã facã carte puse pentru noul sãu ºcolar.
Fãcând aceasta, aduce, bagã fleici prin foi de rând
ª-îi dã ursului sã-mbuce foaie cu foaie-ntorcând.
Ursul, cum e din naturã, fleica când vrea sã o ia,
Ca, când ar citi din gurã cãuta ºi mormãia.
Mâncarea lui totdeauna din acea carte fiind,
Nici nu împlinise luna º-îl vedeai mereu citind.
Orcând flãmânzea, de voie cartea în mânã luând,
Prefira foaie cu foaie ºi mormãia, fleici cãtând.
Aºadar viind sorocul ursul examen sã dea,
Se rândui ziua, locul ºi toþi adunaþi ºedea.
Iatã ºi dascãlul darã cu ºcolarul sãu cel mic,
Cãrui trei zile de varã nu îi dedese mertic
ªi din acea adunare la nimeni nu se uita,
Decât la orce miºcare la dascãlul sãu cãta.
Împãratul cu mirare la ursuleþ tot privind
Aºtepta cu nerãbdare ca sã-l vazã ºi citind.
ªi pravila-mpãrãteascã având pe masã aci,
Ca sã-l puie sã citeascã dascãlului porunci.
Ursul pravila cum vede, cã e cea cu fleici gândind,
Ca un flãmând se repede, o ia-n mâini nezãbovind,
O deschide ºi apucã sã mormãiascã în loc,
Negãsind nimic de bucã, întoarce foi într-alt loc.
Stã, mormãieºte în carte, nu gãseºte iar mertic,
Întoarce º-în altã parte, ºi iar nimic ºi nimic.
Rãsuna de râs palatul d-acest ºcolar curios
ªi îi zise împãratul: µ Îl vãz, citeºte frumos,
Dar nu putem înþelege zisele lui nicidecum,
În ce limbã º-în ce lege ne citeºte el acum?
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µ În limba lui, împãrate, µ zise dascãlul grãind µ
Cum scrie aci curate le tãlmãceºte citind.
Atunci zâmbind împãratul necazul s-a rãsipit
ªi iertînd pe vinovatul cu daruri l-a slobozit.

Care va sã zicã:
Mult mai lesne se învaþã un dobitoc simþitor,
Decât sã ia de povaþã un neînþelegãtor.

Dupã proverbul turcesc:
Annaiana bir sivrisinec sazdâr.
Annamaiana daul, zurna azdâr.

Adicã:
Celuia ce înþelege þânþaru-i e trâmbiþar,
Iar celui ce nu-nþelege, tobe, surle-s în zadar.

DESPRE VIRTUTE (FAPTÃ BUNÃ)

Fã bine, º-îl aruncã-n drum.
Cã

A face bine e totdeauna mai bine
decât a face rãu.

Binele, zic, nu se face
Numai la cine îþi place,
Ci binele este bine
Sã-l faci la fieºtecine.

Chiar ºi
La cel ce te duºmãneºte,
Tu cu bine-i rãsplãteºte.

Cã
De te latrã vreun câine,
Astupã-i  gura cu pâine.

CUPRINS
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ªtiind cã
Orce la voile tale
Cu rãul nu-l scoþi la cale.

Iar
Binele pe om îl scapã
Cu vreme de foc ºi apã.
Dar vei zice:
Sã ne luãm dupã lume.

ªi
Ce o face lumea sã facem ºi noi.

Însã
Ce avem cu lumea? Lumea ca lumea, ºi noi ca noi.
Alþii dacã º-o scoate ochii, ºi noi nu o sã scoatem.
Alþii de o da în gârlã, ºi noi nu o sã ne-necãm.
Fiecine ce face, pentru el este.
Cum îºi va aºterne, aºa va dormi.
Cum îºi va gãti, aºa va prânzi.
Nu trebuie sã imitãm decât p-acei ce-i vedem fãcând bine.

Cã
Setosul bea apã din orce lac

Mulþi zic cã
Rãul cu rãu se goneºte

ªi
Fã-i rãu, cã te pomeneºte.

Dar
Cât e cerul departe de la pãmânt.

Atâta n-are
Asemãnare.
Pentru cã

Omul la rãu aleargã cu armãsarul ºi la bine merge cu carul.
Rãul lesne îl face omul, dar binele anevoie.
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ªi
Cu vreme toate se fac bune.

Numai
Vremea ce a trecut nu se mai întoarce.

Dar
Binele ce-l faci la oarecine
Þi-l întoarce vremea care vine,

Vei auzi numai:
Vine binele ca albinele.

ªi apoi
Bine, bine peste bine,
Când vine e tot mai bine.

Cã
Cine face bine, bine gãseºte,
Cine face rãu, rãu-l însoþeºte.

Însã
Totdeauna fapta bunã
Este tutulor cununã.

Cãci
Fapta bunã în viaþã
La norocire înalþã.

ªi
Faptele bune în lume
Îþi las nemuritor nume.

P O V E S T E A  V O R B I I

Bogãþia, Desfãtarea, Virtutea ºi Sãnãtatea
Disputându-se-ntre ele simplu, cã cui a da-ntâietatea,
Descriind ºi una º-alta bunul sãu ºi fericirea
Ce din parte-ºi totdeauna varsã cãtre omenirea,
ªi mândritã fiecare îºi gãsea ºieºi dreptate,

CUPRINS
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Cã în adevãr ea este, ºi cerea întâietate.
Într-aceastã a lor luptã în cuvinte nepãtrunse:
Ardicându-se Virtutea cãtre dânsele rãspunse:
µ De voiþi cu mulþãmire dreptul sã se înþãleagã,
Aideþi la zei ºi la oameni, lor sã cerem sã aleagã,
ªi a cãruia problemã li se va pãrea mai bunã,
Ei sã-i dãm ãst mãr de aur ºi a premiei cununã.
ªi alegerea aceasta mai perfectã a se face
Va fi timpul d-adunanþã luptelor olimbiace.
Sfãtuirea dar Virtuþii s-a pãrut prea de minune,
Fiecare sperând mãrul, bunul cum îºi va expune,
Deci când fu-n Olimp mulþime de popoare adunate,
Alergarã fiecare ca sã cearã-ntâietate.
ª-ncepu-ntâi Bogãþia sã exprime într-aceste
Cã nemãrginitul bine numai ea în lume este,
Pentru cã e dãtãtoare de orºice fericire,
Desmierdãrii ºi a Famei ºi orcãrii norocire;
Fãrã dânsa orºicine pre pãmânt sã tirãneºte,
Ticãlos viazã-n lume ºi cumplit se chinuieºte;
µ Mãrul dar de aur mie µ le zice µ mi se cuvine,
De se cautã rezonul ºi dreptatea de se þine.
Alergã-n loc Desfãtarea ºi rãspunse-n grab cu stimã
Cã-n nedrept va Bogaþia sã ia numele de primã:
µ Cãci pre dânsa fiecare, dupre cum ºi ºtiþi prea bine,
O trimite prin tot locul sã mã caute pre mine;
Eu dar în comunitate sunt dorinþa cea centralã
ªi cã-mi este ea servicea nu e nici o îndoialã.
Pre pãmânt vieþuitorii ce bun-simt numai cu tine?
Alt decât amãrâciune gust cândva ei fãr’ de mine?
Fericirea omenirii nu stã în multã avere,
Ci în ceea ce desmiardã sufletele în plãcere;
De n-aº mici eu în oameni durerile cele rele,
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N-ar mai suferi cu anii a rãbda necazuri grele.
Unde însã eu m-apropii, izgonesc ticãloºia,
Depãrtez durerea-ndatã ºi aduc voioºia;
Eu sunt dar tot bunu-n lume îndeobºte la orcare,
Eu sunt dulcea mângâiere celui mic ºi celui mare;
Prin urmare dar ºi mãrul alta sã-l ia nu sã poate,
Cãci eu covârºesc cu bunul pre acestelalte toate.
Cu asemenea cuvinte începu ºi Sãnãtatea
Cã prin ale lor probleme n-au drept sã ia-ntâietatea.
Pentru cã nici Bogãþia, nici Desfãtarea, cum spune,
Nu pot cu nemãrginire s-aibã toate cele bune:
µ Cã de n-aº fi eu în oameni, ar fi toþi cu neputinþã,
N-ar da folos Bogãþia, nici ar fi de trebuinþã,
ªi nici Desfãtarea poate sã stea pre pãmânt vrodatã.
Dacã nu voi fi cu dânsa împreunã totdodatã.
Când pe pat cineva zace în dureri ºi chinuire,
Cine va putea sã-i fie singura lui fericire?
Bogãþia o sã strige? Desfãtarea o sã cheme?
Or pe mine, Sãnãtatea, mã cere în acea vreme?
Cel bogat fãrã de mine nici o simþiciune n-are,
Nici la vreo desfãtare poate s-aibã aplecare,
Cãci atuncea mintea, trupul sunt în nelucrare toate
ªi sã aibã mulþãmire fãrã mine nu sã poate.
Împãraþii, generalii, c-o zicere ºi ostaºii
Fãrã min-ar fi fiinþe ce nu pot a-ºi miºca paºii.
Iar de aº lipsi cu totul în naturã ºi în nume
Atunci fãrã îndoialã n-ar fi pre pãmânt nici lume.
Eu îmbãrbãtez pre omul, eu dau curaj, vitejie,
Eu aduc puteri în suflet, eu dau trupului tãrie,
ªi când sunt în judecata celui ce mã preþuieºte,
Fãr-avere, desfãtarea în naturã o gãseºte.
Socotesc dar cã în lume eu întâi sunt trebuitã,
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Bãtrânimii, tinerimii fãrã tagã sunt doritã.
Eu sunt bogãþia lumii, eu sunt tot bunul vieþii,
Eu sunt dulcea desfãtare ºi cununa frumuseþii.
Bogãþia numa-n sine este moartã întru toate,
Desfãtarea înaintea-mi nici cât fir de pãr nu poate.
D-aceea ca una ce sunt eu nemãrginitul bine,
Darul ºi întâietatea sã le am mi sã cuvine.
Deci c-o manierã sfântã stând Virtutea înainte
Începu sã-ºi spuie dreptul fãr-a se lungi-n cuvinte,
Zicând cum cã: µ Bogãþia, Desfãtarea, Sãnãtatea
Deºi dup-a lor pãrere singure-ºi gãsesc dreptatea
ªi deºi fieºtecare are ºi de baz cuvinte,
Darã însã-ale lor bunuri sunt pãmânteºti, iar nu sfinte;
Nu cã nu sunt ºi aceste de la Dumnezeu tot date,
Ci de n-oi fi eu cu ele, sunt de lume defãimate.
Eu sunt bunul providenþei, eu sacrific p-omu-n lume,
Eu fac s-aibã muritorii pre pãmânt glorios nume,
Eu sunt liniºtea vieþii, eu sunt calea mântuinþii,
Eu sunt pacea, eu sunt bunul, eu sunt cârma conºtiinþii;
Unde nu mã au pe mine, acolo ameninþ rele,
Vin pieiri, stricãciuni, patimi º-alte mari greºeli cu ele;
Eu sunt baz zeieºtii lege, dau bun nume omenirei,
Eu sunt povaþa în lume cãtre drumul fericirei;
Bogãþia, Desfãtarea, Sãnãtatea, fãrã mine
Toate-n lume omenirei sunt de sinele ruºine,
ªi nu numai sunt ruºine când lipsesc eu dintru ele,
Ci sunt ºi supuse toate pre pãmânt la multe rele.
ªi d-aceea câþi în lume au fericea astor trele
Tremur, sã turbur adesea dacã nu sunt eu cu ele.
Aºadar mãrul de aur ºi titlul de-ntâietate
Mintea-nþelepciunei voastre sã-l dea cui are dreptate.
Atunci zeii º-adunanþa oamenilor sã întreamã
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ªi cuvintele Virtuþii le iau în bãgãri de seamã,
Vãzând ºi cu osebire manierile ei toate,
Cu sfat de obºte-mpreunã se înalþã glasuri gloate,
Strig dodatã cã Virtuþii sã cuvine cu dreptate
Sã ia darul ºi cununa ºi titlul de-ntâietate,
ª-aºa cu sfatul de obºte, dupã hotãrârea datã,
Dându-i mãrul cel de aur, fu Virtutea întronatã.

*

Nimicã darã pe omul nu-l poate-nãlþa în treaptã;
Decât singurã Virtutea, prin alegerea cea dreaptã;
Cã ea de comunitate se sacrificã în lume,
Ea ºi dupã moarte lasã memorabilul sãu nume.
Ferice d-acela care ºtie sã o-mbrãþiºeze,
ªi va putea dupã dânsa paºii sã ºi-i îndrepteze,
Cã este ca diamantul, care º-în gunoi de cade,
Tot îi zise piatrã scumpã ºi preþu-i deloc nu scade.

DESPRE SUPUS SAU SLUGÃ

Omul, pânã nu slujeºte, stãpân nu ajunge.

Copilul stãpânului pânã e mic nu se osebeºte de slugi. (Apos.).

Nimenea deodatã nu sare ca cocoºu-n pridvor,
            ci se suie pe trepte.

ªi dacã eºti slugã,
Când te trimite la treabã
Mergi ºi te-ntoarce în grabã.

CUPRINS
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Adicã
Descalecã iute,
Încalecã, du-te, sat nu face.

Nadã nu face-n prieteºug,
Cã nada e bunã numai la plug.

Cã
Cine lucreazã ºi tace,
El mai multã treabã face.

Iar
Care tot mereu vorbeºte,
El treaba º-o zãboveºte.

De aceea
Treaba fã-o cum se cade
ªi ºezi atunci când se ºade.

Când te apuci la vro treabã
N-o lãsa fãrã ispravã.

Pentru cã
Laºi vreun lucru pe mâine,
Îl vezi cã aºa rãmâne.
Argat vrednic cine are
Se cunoaºte pe mâncare.

Cã
Când mãnâncã îi trosnesc fãlcile.

Dar sunt ºi mulþi de aceia:
La mâncare leu ºi la treabã bou.

Care
Nu e vrednic codrul sã-ºi plãteascã.

ªi care
Îl blesteamã pâinea care o mãnâncã.
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Unul ca acela
Slugã va fi cât trãieºte,
Slugã l-alþii îmbãtrâneºte,
ªi slugã se prãpãdeºte,
Deloc nu se procopseºte.

Umblã gonind vânturile
ªi mãsurând câmpurile.

Se zbate ca peºtele pe uscat.
Cã

Unde nu e socotinþã, socoteala merge rãu.
Îi sporeºte ca la raci,
Deºi sunt cu mai mulþi craci.
Aºteaptã ca porcul muchea la cap.

Sã nu te blesteme cineva
Sã umbli ca banul din mânã în mânã.

Însã
Omul vrednic se face munte ºi punte.

Nu-i mai zice stãpânul:
Ochi având, ai fost ca orbul,
Te-ai dus, m-ai slujit ca corbul

(cel din corabia lui Noe).
Sau

Vrednicia-þi mi-e oglindã,
Cã m-ai slujit pânã-n tindã.

Sluga nevrednicã stãpânii des îºi schimbã.

Ca pupãza îºi umple cuibul.
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P O V E S T E A  V O R B I I

Pupãza moþata ºi frumoasã-n pene,
Gunoindu-ºi cuibul din nãrav ºi lene,
Îl lãsã ºi merse iar în altã parte,
ª-apucã sã facã alt cuib, mai departe;
Dar vâzând-o cucul îi fãcu-ntrebare:
µ Ce faci iar aicea, soru-mea cutare?
µ Cuib îmi fac, rãspunse; º-o-ntrebã el iarã:
µ Dar fãcuseºi parcã altul asta-varã?
µ Mi-am fãcut µ ea zise µ º-altul dupã dânsul,
Dar mai mult nu este d-a ºedea într-însul,
Cã, dupã cum, poate, e ºtiut ºi þie,
L-am umplut cu totul de necurãþie.
Cucul auzind-o zise iar: µ Ei bine,
Dar îþi laºi nãravul, or îl iei cu tine?
µ Cum, µ ea îi rãspunse µ un nãrav din fire
Poate vreodatã s-aibã lecuire?
µ De vreme ce, dragã, µ îi zise ei cucul µ
Nu îþi laºi nãravul, geaba-þi este lucrul.
Cãci ºi de acesta nu o sã ai parte,
O sã-l umpli iarãºi ca pe celelalte;
Ci întâi nãravu-þi lasã-l, de se poate,
ª-atunci o sã-þi fie cuibul ca la toate.

*

Asfel e ºi sluga cu nãravuri rele,
Care nu se poate pãrãsi de ele,
Ori pe unde umblã, loc nu-ºi mai gãseºte,
Tot schimbând stãpânii nu se procopseºte,
ªi apoi stãpânii zice cã-s de vinã,

CUPRINS
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Ei la toate stricã, ei sunt de pricinã;
Iar nãravu-ºi care groaznic îl apasã
Tot cu sine-l poartã în fiece casã.

DESPRE NEGOÞ IARÃªI

Puþin folos de cel:
Prãvãlie cu chirie ºi marfã în datorie.

Cã stãpânul
Cere sã-i dai la soroc,
Parcã te pune pe foc

ªi
Dacã n-ai, din umeri dai.

Îl vezi cã-ncepe sã zicã:
Negustor mare de piei de cloºci.
Negustor greu ca fulgul pe apã.
Cu un ulcior de bragã, negustorie întreagã.
An n-am câºtigat, iestim am pãgubit, la anul trag nãdejde,
Trei lulele în douã zambile.
Cumpãrã d-o para-douã ºi le dã la o leþcaie nouã.
Nu sã alege câºtigul din pagubã.
De azi pânã mâine numai pentr-o pâine,

ca sã-i zicã doar „jupâne“.
Mulþi zic:

Decât slugã mare, mai bine stãpân mic.
Dar

Omu e nãscut ca sã umble ºi pasãrea ca sã zboare.
Chiria deºteaptã pe chirigiu ºi drumul pe cãlãtor.

Însã
Drumul soroc n-are, nici pe jos, nici cãlare.
Baba cãlãtoare n-are sãrbãtoare.

CUPRINS
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Mult umbli, multe-nveþi, mult trãieºti, multe vezi.
Gãina care cloceºte niciodatã nu e grasã.

Dar ºi
Piatra care se rãstogoleºte din loc în loc nu prinde muºchi.

Cã
Cine schimbã stãpânii slugã îmbãtrâneºte.
Lac sã fie, broaºte multe.
Stãpân nu poþi ajunge, dar slugã când îi vrea.

Dar însã
Cine pãzeºte sofraua (masa) mãnâncã ciorbaua.

Iar
Negustorul fricos nici nu câºtigã, nici nu pãgubeºte.
La multe cine gândeºte, nici una nu isprãveºte.
Cine aleargã dupã doi iepuri nici unul nu prinde.
Omul vrednic se face munte ºi punte

ºi trebuie sã iasã la liman.
Din piatrã seacã scoate banul.

Iar
Omul nevoiaº se îneacã pe uscat.
Þiganul, când a ajuns la mal, atunci s-a înecat.
Decât sã dai cu mâinile ºi sã alergi cu picioarele,

       mai bine sã te uiþi cu ochii la marfã.
Cã

Fã bine, sã-þi auzi rãu.
Mai bine

Peºingea pe ipingea.
Decât

Cu toptanul ºi banii la anul.
Te tocmeºte duºmãneºte ºi plãteºte omeneºte.

Iar nu
Bunã învoialã, rea tocmealã.
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Ci
Pune aici, bagã aici.

Decât pe urmã
Prinde orbul, scoate-i ochii.
Gaina, când îi vine, atuncea ouã.
Dacã risipeºti meiul, anevoie îl aduni.
Verºi cu pumnul ºi culegi câte unul.
Din bun sãnãtos te faci bolnav.
Te gãseºte boala gãlbinãrii ºi frigurile pungii.
Þ-a trecut baba cu colaci.

ªi
Dacã cade omul, anevoie se îndrepteazã.

ª-apoi,
La copacul cãzut toþi alerg sã taie crãngi.
O boalã dacã vine la om strigã cãtre celelalte:

         sãriþi, cã l-am prins.
Cu toate aceste, coraj,

Barba lasã sã se ducã, capul sã trãiascã.
Greu la deal, rãu la vale.

Dar
Nu mi-au nins ca sã nu-mi degere, nici mi-a plouat

   ca sã nu mã ud.
Cine are mult, de multe ori vine vremea sã n-aibã nicidecum.
Unde a mers mia, meargã ºi suta.
Orzul îl arã boii º-îl mãnâncã caii.
Lupul mãnâncã ºi din oile numãrate.
Unde e marfã, trebuie sã fie ºi pagubã.
Marfã gatã bani aºteaptã.

ªi
Apa trebuie sã vie la matca ei ºi omul la teapa lui.
La toate urma alege.
ªtie Dumnezeu al cui e sacul cu fãina ºi podul cu slãnina.
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De câte ori sã bolnãveºte, omul nu moare.
Ce am avut ºi ce am pierdut.
Gol m-am nãscut, gol o sã mã duc.
Cine nu e dator e destul de bogat.

Însã
Nu e dupã cum va omul, ci dupã cum va Domnul.
Necazurile sunt pentru oameni ºi oamenii pentru necazuri.
Cu nãdejdea omul nu moare.

Dacã datornicu zice:
Slava lui Dumnezeu, am sã dau, n-am sã iau.

Eu
Nu o sã mã omor singur, ca Iuda.
Capul sã trãiascã, belelele curg.
Sãrãcia la om e stanã de piatrã.
Decât bogat ºi bolnav, mai bine sãrac ºi sãnãtos.
Cu un rac, tot sãrac, cu un lucru mic, tot nimic.

Dacã
Ciung nu sunt, olog nu sunt,
Cap, mâini ºi picioare am,
Munca e comoarã.

P O V E S T E A  V O R B I I

Unul când a fost sã moarã, fiii sãi toþi într-un ceas
Viind, patu-i înconjoarã º-îl întreabã de rãmas,
Zicând: µ Tatã! eºti slab foarte ºi diatã cãci nu-þi faci?
O sã te apuce moarte ºi nimic nu ne spui, taci?
Noi mai întâi de iertare am venit sã te rugãm
ªi aºa ºi pentru stare îndrãznim sã te-ntrebãm.
Cãci pe lângã aste toate câte þ-a dat Cel-de-sus,
Sã n-aibi ºi strâns nu sã poate, deoparte undeva pus,
Fiindcã aici prin case ºtim prea bine cã nu sînt
ªi e pãcat sã se lase sã rãmâie în pãmânt.

CUPRINS
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Noi, tatã, nu-þi cobim moarte, ci pe Dumnezeu rugãm
Sãnãtos sã te mai poarte, sã trãieºti ne bucurãm.
Dar a omului viaþã, dupã cum singur spuneai,
Se þine-ntr-un fir de aþã ºi se rupe gând când n-ai.
Cât mai vârtos când e-n boalã i sã poate proroci
Cã or moare or se scoalã, nimeni nu poate ghici;
De þ-e fricã a ne spune nãdãjduind sã trãieºti,
Ca sã scrie încai spune aceea ce tãinuieºti.
Nu poþi zice cã n-ai stare, cãci ºtim cã sãrac nu eºti,
Poate dovedi oricare de-i vrea sã tãgãduieºti.
Vestea e în þarã sfoarã cã eºti putred de bogat,
ªi cã ai gãsit comoarã o povestesc toþi din sat.
Ei încã numãr ºi anii când n-aveai para de ac,
ªi acum te joci cu banii turnându-i din sac în sac.
Dar orºicum nu ne pasã, zicã lumea ce o vrea,
Fiecare-ntr-a sa casã zice ºi bunã ºi rea.
Noi ºtim cã un bun pãrinte copiii nu-ºi va urî,
Sã-i lase fãrã de minte sãraci a se amãrî.

µ Copiii mei, µ el rãspunse µ bogat e numai Cel sfânt
ª-are mii comori ascunse pe faþa ãstui pãmânt.
ªi cel ce înãduºeºte tot întruna cãutând,
Acel negreºit gãseºte, cu sârguinþã sãpând.
Mulþi nerozi gãuresc pãmântul comori în el cãutând.
Dar neºtiind cum, pasc vântul, surdã º-în deºert umblând.
Comoara nu se gãseºte când ici, când colea sãpând,
Ci lesne se nemereºte când iei pãmântul de rând.
ª-în adânc nu e bãgatã, pe om mult a-l obosi,
Ci d-o palmã e-ngropatã, ca sã o poatã gãsi.
De aceea de vã place ca sã vã îmbogãþiþi,
Cum am fãcut eu veþi face, º-ascultaþi sã auziþi:
Eu vrând sã caut comoarã º-în deºert sã nu muncesc
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Cumpãrai o moºioarã, dorinþa sã-mi izbândesc,
ªi o apucai d-a lungul sã caut comoarã-n ea,
Când cu sapa, când cu plugul, o sãpai cum trebuia,
ª-adevãrat astã treabã mã osteni-n acel an,
Dar ºi nu mi-a fost degeabã, cã tot gãsii un borcan.
Apoi cumpãrai bucate ºi locul cât îl sãpai,
Îl semãnai jumãtate º-încolo viþã bãgai.
Fãcând þarina ºi via am luat grâu, orz ºi vin,
ªi suta au adus mia sau un borcan cu vârf plin.
ªi acum acea comoarã, fãrã nici un scãzãmânt,
O am tot pe moºioarã, îngropatã în pãmânt.
De voi muri, împreunã veþi merge s-o cãutaþi,
Sãpând cu-ngrijire bunã, moºia sã nu stricaþi;
Ci faceþi, zic, cum e bine, adicã de rând sãpaþi,
Ca sã puteþi ca ºi mine rod dintr-însa sã luaþi.
Abia pân-aci el zise ºi ostenind încetã,
Adormi, ochii-ºi închise ºi nu se mai deºteptã.

Feciorii lui s-apucarã (dupã ce l-au îngropat),
Pretutindenea cãtarã, loc n-au lãsat nesãpat.
Dupã ce se necãjirã cã nici un borcan n-au scos,
Locul cel sãpat pornirã º-îl semãnarã frumos;
Din care cu-mbelºugare în acel an rod luând,
Fãcurã o sumã mare, cu preþ bun toate vânzând.
Atunci ei cu pãreri bune frãþeºte banii-mpãrþind,
Le-a venit înþelepciune, ºi zise unul zâmbind:
µ Vedeþi, fraþilor, comoara de care tata a zis?
Borcanul e moºioara ºi banii, cum ne-a descris.
Adicã: lucrând pãmântul, scoatem comoarã din el,
De muncã i-a fost cuvântul, iar nu cum gândeam altfel.

Munca e comoarã mare ce stã-ngropatã-n pãmânt,
Care sfârºit nu mai are din porunca Celui sfânt.
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ªi dacã nevoitorul cu nãdejde va sãpa,
El îºi va dobândi dorul, comoara a dezgropa.
Munca pe om niciodatã nu-l lasã a flãmânzi,
Când cu firea-mbãrbãtatã noaptea o va face zi.
Aºadar d-aci-nainte sã nu ºedem lenevoºi,
Ci, cum ne-a dat tata minte, sã muncim mai inimoºi.

DESPRE AMOR SAU DRAGOSTE ªI URÃ

Mai bine varzã acrã cu-nvoialã,
Decât zahar dulce cu cârtealã.

ªi
Mai bine legumã puþinã ºi dragoste multã.

Iar nu
Mi-e drag ca tãciunele la nas.

ªi
De drag ce-mi e, l-aº bãga de pãr în sân.

ªi
Se uitã la el ca dracu la popa

ªi
Îi stã ca un gunoi în ochi.

Zicând:
Of! îmi vine rãu de tine.

ªi
Mã mir ce parte ai avut, bãrbate,
Cã toþi s-au înecat ºi tu ai scãpat.

ªi
Îi stã ca un gunoi în ochi.

Sau
O iubeºte ca sarea în ochi.

CUPRINS
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  ªi ea
Îl iubeºte ca gheaþa în sân.

  ªi
Douã-trei coade de topor curg din dragoste.

Cãci
Iubirea mojiceascã e ca gluma câineascã.

  ªi
Face chef de curcã beatã.

Despre care e o zicalã:
Dintr-o scânteie sã aþâþã focul.

  ªi
I-a cãzut mârlã pe pârlã.

  ªi
I-a cãzut la inimã tronc,
Ca cloºca pe ouã clonc.

  ª-apoi,
Dragostele prenoite
Ca bucatele-ncãlzite.

  Este ºi dragoste:
Eu leºin, mor pentru tine,
ªi tu habar n-ai de mine.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un strein prost într-o vreme în România viind,
ªi douã-trei româneºte ca sã înveþe dorind,
Cãtã ºi îºi tocmi slugã din sate pe un român,
De calul lui sã-ngrijeascã, fiind el tare bãtrân;
ª-ntr-o zi sluga vãzându-l neîncetând de oftat:
µ Pentru ce oftezi, stãpâne? îndrãznind l-a întrebat.
Streinul oftând rãspunse: µ Ah! nu ºtii tu, be Ivan,
Era sa spunem la tine de mult, e! încã de an.
Este una Mariuþa, dincolo de Vadu-Lat,

CUPRINS
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Eu mult iubeºte la dânsa ºi me ranit na ficat.
µ Dar ea te iubeºte oare? l-a-ntrebat sluga cel prost.
El, oftând iar, îi rãspunse: µ Ama eu-ncolo n-a fost,
Tovaroº a spus la mine cã este pre mult frumos,
Eu n-am vãzut, dar vãz poate, daca este sãnãtos.

DESPRE AMOR ªI URÃ IARÃªI

Lelea joacã pânã-n noapte,
Iar bãrbatu-i e pe moarte.

ªi
De focul bãrbatului
Joacã-n capul satului.

ªi
Lelea joacã, dãnþuieºte,
Iar bãrbatu-i pãtimeºte.

ªi
Cumetrii bãrbatu-i zace
ªi ea face ce îi place.

Zicând:
Dacã m-am cãsãtorit,
Nu m-am ºi cãlugãrit.

Cã
De drag ce îl vede,
Din ochi parcã-l pierde.

ªi
Pân-a nu-i muri bãrbatul,
Ea a dat mânã cu altul.

ªi
În focul lui c-a murit,
În grab s-a cãsãtorit.

CUPRINS
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Dar
A dat peste dracu.

Cã
Pe dragul a cãutat, pe dracul a gãsit.

ªi acum
Buna noastrã gazdã
Se dete pe brazdã.

Ca cãluºaua,
Se dã încoaci-încolo, se loveºte de tânjalã,

º-apoi vine singurã la ham.
ªi

Trage ca calul la grãunþe.
Cã

Toate îºi au leacul.
ªi

Arþagul îºi gãseºte pârþagul.

P O V E S T E A  V O R B I I

O vãduvã-n vârstã, bãtrânã, zbârcitã,
Cu doi dinþi în gurã, barba ascuþitã,
Nas cât pãtlãgeaua, la vorbã-nþepatã,
Cu ochii ceacârã, gura lãbãrþatã,
Fruntea-i cucuiatã, faþa mahorâtã,
Pestetot negoasã ºi posomorâtã,
Umbla-ntunecatã ºi tot înnoratã,
Nu o vedea nimeni sã râzã vrodatã,
N-o puteai cunoaºte când e mulþãmitã,
Cã ea-n toatã vremea era necãjitã.

(Cântã-þi, lele, cântecul, cã mi-e drag ca sufletul:
Neaga-Neaga reaua sparge mahalaua.)

CUPRINS
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Nu putea ei nimeni sã-i intre în voie,
Din zi pânã-n noapte zbiera ca strigoaie;
Cu nimenea-n lume nu se avea bine,
Se certa cu sine, când n-avea cu cine;
Slugi, câine, pisicã bãtea cu sudalme,
ªi pentru o muscã îºi da-n obraz palme.
În scurt, nu ajunge omului viaþã
Ca sã-i spuie toate, din fir pânã-n aþã;
De ar fi (cum zice lumea o zicalã)
Cerul tot hârtie ºi marea cernealã,
Ca sã se descrie, ar fi puþintele,
Toatã istoria astei muieri rele.
Dar deºi în asfel era cum ziserãm,
ªi cele mai multe nu i le scriserãm,
Tot sã mãritase pân-aci o datã,
ªi sã se mãrite iar era rugatã,
Cã era vestitã ºi în stambã datã,
De vãduvã grasã, putredã bogatã
ªi pentru avere, tocmai ca nebunii,
Sã-mbulzea s-o cearã vãduvii ºi junii;
Nu-i cãuta chipul, nu-i cãuta anii,
Toatã frumuseþea îi era ei banii.
O vãduvã însã când va dupã lege
Cu a doua nuntã capul sãu sã-ºi lege,
Ea atuncea zice cum cã se însoarã,
Iar nu sã mãritã pentr-a doua oarã;
ªi cautã-n lume  bãrbat sã gãseascã,
Ca pe o muiere sã-l îmbrobodeascã;
Ea sã fie mare, ce o vrea sã facã,
Bãrbatu-i la toate ca mutul sã tacã;
ªi dacã gãseºte vreun la-mã-mamã,
Nu vede, n-aude ºi nu-i bagã seamã;
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De pãrere bunã, pe carea-ntâlneºte,
Îºi laudã casa ºi se fericeºte,
Cã ea bãrbat are bun peste mãsurã,
Ca pâinea a bunã (cu pruna în gurã).
ªi asfel de vorbe  vorbind între ele,
Smintesc ºi stric casa unei tinerele;
O fac sã-ºi urascã îndatã bãrbatul
ªi sã îndrãgeascã în locu-i pe altul.
Pentru cã bãrbatul un amorez nu e
Tot dupã plãcerea-i la minciuni sã-i spuie.
ªi tot s-o mângâie, sã o giugiuleascã,
Cheful ºi dorinþa pân’ sã-ºi isprãveascã;
Ci el îi vorbeºte serios la toate,
Cã tot chef sã aibã omul nu se poate;
Grijile vieþii care îl apasã
La plãceri ºi chefuri rareori îl lasã.
ªi ea dacã vede cã alt îi zâmbeºte,
Umblã dupã dânsa ºi o curteneºte,
Îi face bezele, versuri îi citeºte,
O-nalþã în slavã, zânã o numeºte,
Socoteºte cum cã-n toat-a lui viaþã
Din gura-i nu curge decât tot dulceaþã.
ªi sã-nnebuneºte dupã el sã meargã,
Lasã copii, casã, la altul aleargã.
ªi vãzând c-acela i-a vorbit ei bune,
Tot cu „dragã, dragã“, pân-a o supune,
Lasã-l ºi pe dânsul, la alt bãrbat du-te,
Ca vinul cel stricat din bute în bute.

Pânã rãmâne
„Nici cu fetele la horã, nici cu nevestele la bisericã“

Povestea cântecului:
Fost-ai lele când ai fost,
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Dar acum eºti lucru prost;
Ai fost floare, trandafir,
Dar acum eºti borº cu ºtir;
Þ-a mers vestea, când þ-a mers,
D-acum leþcaia-þi s-a ºters.
Geaba cochetãrii faci,
Cã la nimeni nu mai placi.
Te-au lãsat toþi º-ai rãmas
Ca un odorog de vas;
Cât sã te dregi la obraz,
Te-ai trecut, nu mai ai haz.
Gândeai cã chipu-þi frumos
O sã stea tot abanos.
Acum poate sã plãteºti
Frumoasã sã te numeºti.

Aºa ºi aceastã vãduvã bogatã,
Fiind pentru zestre de prea mulþi rugatã,
Când venea-n peþite cineva s-o cearã,
Ca sã se mãrite, sã-ºi ia bãrbat iarã,
Ea la acei oameni, bãrbaþi sau neveste,
Cu mândrie mare propune aceste,
Zicând: µ Mergeþi, spuneþi celui ce mã cere
Cã am sã-i dau zestre destulã avere,
Bani, casã, moºie, cum ºi ºtie poate,
Scule, diamanturi, în fiinþã toate;
Dar pe lângã aste am ºi din naturã
Un arþag, o palã de cam cert din gurã,
ªi nu totdeauna aceasta îmi vine,
Ci numai de faþã când e oarecine,
Sau când stau de vorbã la vro adunare,
Din ceva atuncea þandara îmi sare
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ªi încep îndatã ca sã-mi cert bãrbatul,
Sã-l fac de ocarã faþã cu tot satul.
Iar el la necazu-mi îl voiesc sã tacã,
Sã-mi sufere toate, nimic sã nu-mi facã;
Îi cer dinainte condiþia asta,
De mã priimeºte, eu îi sunt nevasta.
Câþi auzea d-aste fugea ca de ciumã,
Li se tãia pofta de asfel de glumã.

Mai pe urmã însã îºi gãsi ea unul,
Cam lovit cu leuca, fãcând pe nebunul.
ª-îi trimite vorbã cã o priimeºte,
În felul ce zice ºi cum ea voieºte;
Dar îi dã sã ºtie cã din întâmplare
ªi el fãrã voia-i un pârþag mic are,
Care în an numai o datã îi vine
ªi ca ºi un praznic într-o zi îl þine.
ªi el cum sã leagã sã-i rabde arþagul,
ªi ea sã se lege sã-i rabde pârþagul.
Spuindu-i aceste, zise ea-ntru sine:
„Zãu cã nu sã poate din aºa mai bine!
Nu e lucru mare, într-un an o datã,
Un pârþag, cum zice, ºi lui sã-i abatã.“
ªi cu chipul ãsta dacã se legarã
Amândoi îndatã se ºi cununarã.
Mireasa acuma gãsindu-ºi norocul,
De pãrere bunã nu o-ncãpea locul.

„Îºi pierduse cumpãtul,
Ca gãina umbletul.“

ªi luând la masã de coadã purceaua,
Cum era strâns satul, fãcu ºi safteaua,
Vro câteva vorbe trânti dupã lege,
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D-ale nodoroase, ca niºte ciomege.
Ginerile l-aste trebuia sã tacã,
C-aºa sã legase, n-avea ce sã facã.
Fãcând ea safteaua, îi pãru mult bine,
Vãzând cã bãrbatu-i legãtura-ºi þine.
A doua zi iarã º-urmã obiceiul,
A treia zi încã ºi mai cu temeiul.
Iar el la nici una cheful nefrângându-i
Le suferea toate, în gându-ºi zicându-i:

„Lasã sã taie dracului bureþi.“
„Lasã sã se scalde în apele ei.“
„Lasã sã-ºi alerge calul cât o vrea.“
„Lasã sã latre ca cãþelele la lunã.“
„Acum e la largul ei ºi la strâmtul meu.“
„Pânã mi-o veni ºi mie palele nebune.“
„Îi tai eu de unghiºoarã.“
„Eu îi sunt doftorul ei.“
„Cum îºi aºterne, aºa va dormi.“
„Muierea, poale lungi, minte scurtã.“
„La baligã moale, puþinticã apã trebuie.“
„Cu vreme ºi cu paie, muºmulele sã moaie.“
„O sã-i iasã toate pe nas,“
„I s-a urât cu binele.“

Deci,
A patra zi dimineaþã pe loc cum se scoalã,
Începe sã geamã ca un prins de boalã,
Zicând: µ E! nevastã, azi te-a cãlcat focul,
M-a gãsit pârþagul, i-a venit sorocul.
ªi zicând aceasta, o cam ia de coadã,
ªi pe dupã mânã frumos mi-o înnoadã,
ª-începe sã-i care mai în jos de spate,
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Cam pe piele goalã, gârbace-ndesate.
Ea îi zicea: µ Frate! bine, ce e astã?
El rãspundea, dându-i: µ E pârþag, nevastã.
µ Pânã când te þine? ea îi zise iarã.
El, dându-i, rãspunde: µ Numai pânã searã.
ªi rabdã, nevastã, cum îþi rabd eu þie,
C-asfel n-e legatul ºi mult n-o sã þie.
µ Mã rog, bãrbãþele! mai stãi! conteneºte!
Stãi sã ne-nþelegem, puþin odihneºte!
Eu îmi întorc vorba, pui lacãt la gurã,
Dacã e pricina pentru legãturã.
µ Nu, dragã nevastã, „nãravul din fire
Lesne nu se poate s-aibã lecuire“.
µ Mã rog, bãrbãþele, dã puþin cu milã,
Cã nu ºtiu bãtaie de micã copilã.
Aoleo, ajunge! aoleo, mã lasã!
Vãz eu cã cu zapis nu sã þine casã.
Mã leg, mã jur þie cã d-azi înainte
Nu-þi voi mai rãspunde nici douã cuvinte.
µ E! bine, µ zise el µ dacã-þi laºi arþagul,
Iacã ºi eu darã îmi opresc pârþagul.
Numai îþi pãzeºte cum zici jurãmântul,
C-apoi iar îmi vine (sã pãzeascã Sfântul).
Aºa ei d-atuncea cu pace trãirã,
ªi singuri aceasta o ºi povestirã.

Aºa am cumpãrat-o, aºa o vânz.
Ei mai zicea cã:

Toatã pasãrea pe limba ei piere.
ªi cã

Învãþul îl dezbarã bãþul.
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       Pentru cã
Gâlceavã fãrã-ncãierare nici un haz nu are.

ªi
Eu fac, eu trag p-altu-n belea nu bag.

De aceea
Maþele în om sã ceartã, dar om cu om!
Lasã-i sã-ºi scoatã ochii, cã ei o da seamã.
Cine ce face, lui ºi face.
Nu-þi pune obrazul pentru altul.
Sã nu te pomeneºti cu un doamne-ajutã pe spinare.
Ei se ceartã, ei se iartã.

Zicând cã
Câteva coade de topor curg din dragoste.

Însã
Lesne a ierta, dar anevoie a uita.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un bãtrân odinioarã de nouãzeci ani trecut,
Care aºtepta sã moarã în orce ceas ºi minut,
Într-o zi cu pipa-n gurã cam pe gânduri el ºezând,
Scoase o rãsuflãturã, lung din inimã oftând.
Feciorul sãu cel mai mare auzindu-l l-a-ntrebat:
µ De ce, tatã, aºa tare ºi desºirat ai oftat?
Iar tatãl sãu nu ascunse ce inima îi rodea,
Ci cãtre dânsul rãspunse, spuind ceea ce gândea:
µ Mã gândii la vârsta-mi fragã, cã eu când m-am însurat
N-am gãsit pe mã-ta-ntreagã, ºi d-aceea am oftat.
µ Te vãz, µ îi zise el µ tatã, cã ai minþi copilãreºti,
Dacã ce-au trecut o datã stai de îl mai socoteºti.
ªi ce-a ieºit dintr-aceasta? Ce pagubã ai avut?
Nu cumva þ-a fost nevasta cu vrun mãdular pierdut?
Cusurul mamii-l þii minte, îl zici ºi îl pomeneºti,

CUPRINS
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Dar tu oare mai-nainte puteai sfânt sã te numeºti?
Bãtrânul trãgând din pipã ºi la dânsul ascultând,
Cum tãcu tot într-o clipã, îi zise iarãºi oftând:
Nu-mi e, fãtul meu, atâta de ceea ce s-a-ntâmplat,
Cât mi-e inima-amarâtã de ceea ce-au mai urmat.
Cãci ea se jura pe soare, cu cel mai straºnic cuvânt,
Cum cã este ca o floare, neatinsã nici de vânt,
ªi dupã ce fu sãracã, zestre mai nimic având,
O fãcurã alþi sã-mi placã, lãudând-o ºi zicând
Cã: „Tu, dacã eºti cu stare, o fatã sãracã ia,
Cã întâi, precum ne pare, îþi faci pomanã cu ea,
ª-al doilea iei soþie sã-þi dea cinste la cuvânt
ªi credincioasã sã-þi fie pân’ va intra în mormânt.“
Într-acestea oarecine ducându-se pe la ea
ªi pomenind pentru mine de va de soþ sã mã ia,
Ea înãlþând ochii-n grindã, cã vede cerul gândind,
S-a întors cãtre oglindã º-a zis, asupra-ºi privind:
„Ah! nu sunt eu norocitã sã iau asfel de bãrbat,
Cã m-aº þinea fericitã ºi la el m-aº fi-nchinat.“
Crezând-o dar eu aceasta, cã e cum am auzit,
O ºi luai de nevastã, la altele n-am gândit.
ªi dupã nuntã în grabã am înghiþit acel nod,
N-am vrut pentru aºa treabã sã fim de râs la norod,
Ci gândind cã fac cuminte, uitând toate, o iubii,
Îi fãcui îmbrãcãminte, frumos o împodobii.

Asfel ea mergând odatã º-în oglindã cãutând,
Vãzându-se-nþoþonatã, o auz p-ascuns zicând:
„Ah! acum mã cunosc bine! acum vãz cine sunt eu!
Acest bãrbat ce mã þine nu e de obrazul meu!”
ª-începu d-aci-nainte detot a se desfrâna,
În urmãri ºi în cuvinte la om nu mai semãna,
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Pânã când ea din cinstitã pâºi ºi-n drumul urât,
Fu de lume povestitã ºi eu vecinic amãrât.

µ Cât pentru aceasta, tatã, µ îi zice feciorul iar µ
De ai avea judecatã, nu te-ai necãji-n zadar.
Cãci cu o astfel de faptã legea ea de au cãlcat,
Rãsplãtirea o aºteaptã pentr-acest al ei pãcat.
Ea singurã va da seamã, nu tu, ori altul, ori eu;
Ea trebuie sã se teamã de faþa lui Dumnezeu.
Care cum îºi va aºterne, aºa se va ºi culca,
Pe pãmânt gol sau pe perne capul sãu îºi va pleca.

*

Iatã omul cel cuminte, iatã cum cel înþelept
Se sileºte prin cuvinte ca sã facã strâmbul drept.
Asfel cineva împacã la mânie p-un obraz
Iar nu încã sã-l mai facã sã turbeze de necaz.

DESPRE CÃSÃTORIE µ MUMA ªI FATA

F A T A

Mamã, bãrbat îþi cer ºi voi sã mi-l dai acum.
Cã orzul în copt a dat
ªi trebuie secerat.

ªi vãz cã:
La toatã casa bate coasã, numai la mine n-are cine.

ª-apoi,
În loc sã plângã fetele,
Se vaietã nevestele,

CUPRINS
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Care au avut luaþi
Câte doi ºi trei bãrbaþi.

M U M A

De! cã te-om mãritã.
    ªi
Nu te uita chiondorâº la mine.
   Cã încã
Nu ºtii sã torci, nici sã teºi,
Numai la horã te-ndeºi.
   Nu ºtii cã
Calul bun din grajd se vinde
ªi mai bun preþ pe el prinde.

Iar tu
Pãzeºti casa cu praºtia.

ªi
Una-douã la Maricã,
Mucii tot la ea îþi picã.
   ªi parcã
Sunteþi douã rudiºoare,
C-aþi uscat rufe la un soare.
   ªi
Te-ai fãcut cu dânsa rudã,
Dupã mãmãligã crudã.
   ªi
Amândouã mâncaþi dintr-un ciob.
   ªi
Amândouã vã lingeþi mucii.

F A T A

Puiul pene dacã face,
Tot ca sã zboare îi place.
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   Cã
ªtiu ºi traiul de acasã.

ªi
Nu-mi plâng copiii de foame.

ªi
Pe cine îl doare, sã-i pese.

Eu îþi zic:
Or dã-mi bãrbat, or cã plec
Sã mã duc sã mã înec,
Unde-o fl lacul mai sec,
Cã astãzi sã lasã sec.

M U M A

O sã-þi vie mintea, mamã,
Când mi-o creºte pãr în palmã.

Tu eºti aceea:
Plete lungi ºi minte scurtã.

Cã
Gândeºti cã e mãritiºul pãpuºã.
   Cã una cum a zis:
Bãrbatu-l gândeam pãpuºã
ªi el nu-ncape pe uºã.
   ªi nu ºtii cã
Mãritiºul te leagã de mâini ºi de picioare.
   Cã
Pânã la anul ºi gãvanul.
   ªi pe urmã nu poþi zice:
Ducã-se, n-am tors pe el.
   ªi
Da-l-aº lui Satana
Plocon de pomanã.
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Cã
Sunt sãtulã de aºa sculã.
    Ci
Dacã te prinzi în horã, trebuie sã tragi danþul.

 ªi
Cine intrã în cuºcã trebuie sã cânte

cocoºeºte.
De aceea e mai bine

Nici drac sã-þi iasã-nainte,
Nici sã stai sã-i dai plãcinte.
   Cã încã eºti micã ºi
Nu ºtii pe unde se piºã gãina.

ªi
Câte zboarã pe sus încã,
Toate-þi par cã se mãnâncã.

ªi
Pe câþi îi vezi cu nãdragi,
Toþi îþi sunt frumoºi ºi dragi,
   Ca ºi aceia,
Orunde vede muiere,
parcã îl lipeºti cu miere.
   De aceea
Nu grãbi cu Paºtile.
   Cã
Nici un pãrinte nu-ºi îneacã copiii.
    Iar de nu vei asculta,
Poama bunã porcii o mãnâncã.

Cã
Ascultarea e viaþã, iar neascultarea moarte.
    ªi
Blagoslovenia pãrinþilor
Întãreºte casele fiilor.
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DESPRE CÃSÃTORIE IARÃªI µ
TATÃL ªI FIUL

Fãtul meu!
Omul o nevastã ºi o pisicã trebuie

   sã aibã în casã.
Cã

Toate sunt pânã la o vreme.
ªi

Dacã inima îþi cere,
Te-nsoarã º-îþi ia muiere.

Ca
Sã-þi car la nuntã apã cu ciurul (zãpadã).

Scumpul meu tatã!
Omului cu sila poþi sã-i iei, dar sã-i dai nu poþi.

Cã
Lesne e a se-nsura
ªi greu a se dessura.

Cã
Muierea are nouã gãuri ºi multe cere.

ªi
Decât sã zic pe urmã „vai de noi“,

      mai bine sã zic „vai de mine”“
Cã

Nevasta nu e cârpã, sã o descoºi ºi sã o lepezi.
De unde ºtie omul ce noroc va nimeri!

Cã pe mulþi îi vãz
Duminicã cununie
ªi luni la Mitropolie,

În adevãr,
Nevasta cu minte bunã
E bãrbatului cununã.

CUPRINS
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   Dar
Rar la om aºa noroc.
   Cum a zis unul:
Fã-mã, de poþi, prooroc,
Ca sã te fac cu noroc.
   Cã
Ce e frumos la toþi place,
Dar nu ºtie-n el ce zace.
   Cã te uiþi,
Dinafarã mãr frumos
ªi înlãuntru gãunos.
   ªi
De departe trandafir,
De aproape borº cu ºtir.
   ªi
De departe calu-þi bate,
De aproape ochii-þi scoate.
   ªi atunci,
Cu lãutari ºi cu masã
Aduci pe dracu în casã.
   Cã
Pânã nu pui cu omul în plug,
Nu-i ºtii boii cum trag la jug.
   ªi
Pânã nu încaleci calul,
Nu-i poþi cunoaºte nãravul.
   Sau cum a zis unul:
Cu lãuta ºi cu toaba,
Adusei în casã gloaba.
   ªi
Am gândit cã iau pe Stana
ª-am fost luat pe Satana.
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   Cã
E micã ºi a dracului,
Sare-n capul bãrbatului.
   Cã
Alãuta zice din strunã:
„O, ce frumuºicã junã!“
Iar toba zice: „Lasã, lasã,
Ca s-o vedem ºi mireasã.“
   ª-apoi
Viespea, miere dupã ce nu face,
Sare ºi te împunge cu ace.
   ªi
Vai de mine, de urât
Sunt sãtul pânã în gât!

P O V E S T E A  Ã L U I A

N-a mai rãmas, frãþioare,
Cineva ca sã se-nsoare,
Cã precum câºtig nu este,
De vom lua ºi neveste,
Pas apoi de mai trãieºte,
Or în lume pribegeºte.
Cã ele nu te întreabã
D-ai negustorie slabã,
Ci: ad-o, dã-i, cheltuieºte,
La mode mereu croieºte,
Dã bani pe pãlãrie,
De n-ai, ia în datorie.
Ele privesc la cocoane
ªi la alte mari persoane,
Ce în toatã sãptãmâna

CUPRINS
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Sã-ºi croiascã le dã mâna;
Astfel ºi ele se-mbracã,
Nu lasã modã sã treacã,
Tot îþi cer, tot te frãmântã
Pânã vãd cã cucu-þi cântã
Apoi atunci or te lasã,
Or de tine nu-i mai pasã,
Cât trãieºti nu mai vezi pace,
Casa-n iad þi se preface;
De ocãri ºi de blesteme
Îmbãtrâneºti fãrã vreme;
Perii în cap îþi albeºte
ªi obrazu-þi încreþeºte.
Urãºti lumea, urãºti viaþa
ªi nu-þi mai veseleºti faþa;
Amãrât îþi priveºti groapa
ªi mângâierea-þi e popa.

E! e! fãtul meu!
Cine cautã nevastã fãrã cusur neînsurat rãmâne.

ªi
Alege, alege pânã culege.

ªi atunci,
Dacã n-are frumos, pupã ºi mucos.

Cã precum
Bãrbat bun ºi usturoi dulce nu se poate

Aºa ºi nu se poate
Lânoasã ºi lãptoasã ºi grasã,
Sã vie ºi devreme acasã.

Cã nu se poate iar
Moarte fãrã bãnuialã
ªi nuntã fãrã cãialã.
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ªi vine vremea sã zicã:
Din pricina lui Nicolai urâi ºi pe Sfântul Nicolai.

Dar însã
Rãu este cu rãu, dar e mai rãu fãrã rãu.

Cã
Ceea ce sãvârºeºte muierea, nimenea nu poate

    sãvârºi.
ªi prin urmare,

Cine-ncãlecã mãgarul,
Sã-i sufere ºi nãravul.

Cã
Unde sunt oi, acolo-s ºi foi.

Ci
Cu Dumnezeu înainte.

ªi
Cum þ-o fi partea.

Cã
Ce e scrisa omului trebuie sã o pãtimeascã.
Fã ºi tu ce face toatã lumea.

ªi
Ori te însoarã, ori te fã ostaº, ori fã-te cãlugãr.

P O V E S T E A  Ã L U I A

Mulþi doresc singurãtatea, dar eu de ea sunt sãtul,
I-am cunoscut bunãtatea, mi-a venit acrã destul.
Un om singur într-o casã ºade ca un surd ºi mut,
Mãnâncã fãrã de masã, doarme fãrã aºternut;
Când pleacã din cas-afarã, drumu-i e  fãrã soroc,
Umblã ca un pierde-varã, zãbovind din loc în loc,
Prânzeºte unde-i e foame, mãnâncã ce o afla,
Unde însereazã doarme, aºterne ce s-o-ntâmpla,
În case familiare cu vãz bun nu-l priimesc,

CUPRINS
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E greþos la fiecare, deºi-n faþã îl cinstesc.
De s-ar purta cât de bine ºi d-ar umbla ca un sfânt,
Tot îl defaimã orcine ºi îi zice paºte-vânt.
Fieºtecare îºi teme nevasta, fata de el
ªi se sfieºte sã-l cheme sã petreacã-n vreun fel.
El cât de mult sã posteascã ºi sã umble nemâncat,
Maþele sã-i ghiorãiascã, tot îi zic cã e-mbuibat.
De sã duce la vro treabã mai des unde sunt femei,
Curtezan îl fac în grabã, º-îºi râd de el între ei.
De sã duce la primblare, umblã singur ca un cuc
ªi priveºte cu jind mare la câþi de braþet se duc.
Unde vede vro figurã, vro tânãrã, vrun pantof,
Stã, sã uitã, cascã gura ºi se alege cu of!
Acasã iar dacã vine, trãieºte cu totul prost,
Rareori mãnâncã bine, mai mult uscãturi ºi post.
Când e bolnav, n-are cine un pahar apã sã-i dea,
Moare pânã când îi vine un cunoscut a-l vedea.
De are bani, tot gãseºte câte un mai doritor
ªi vine de-l linguºeºte, sã-l lase moºtenitor;
Iar de este sãrac moare cu zile din necãtat,
De patru, fãrã plânsoare, în groapã e aruncat
ªi se pierde dupã lume, ca o pulbere în vânt,
Neamul sãu ºi al sãu nume merge cu el în mormânt.
Nu-i rãmâne în viaþã pomenire c-a trãit,
Trãieºte fãrã dulceaþã, se duce cum a venit.
Iatã dar singurãtatea, pe care mulþi o slãvesc,
Asta e, zic, bunãtatea traiului filosofesc.
Fie, fie dãruitã dintru tot sufletul meu
Aibã-o cui e doritã, mai mult nu o voiesc eu.
Cu Dumnezeu înainte, îmi iau inima în dinþi,
Mã-nsor, cununã, pãrinte, ºi zicã-mi toþi cã n-am minþi.
Cunoscut ºi ºtiut este c-am mai fost cãsãtorit,



Anton Pann

168

Am þinut douã neveste ºi nici una n-a murit.
Una mã lãsã pe mine, pe una o lãsai eu,
De am trãit rãu sau bine, sã ne ierte Dumnezeu.
ªapte ani trãii cu una ºi mereu m-am judecat,
Gâra-mâra totdeauna, dar în sfârºit am scãpat.
Cu a doua fãcui casã ºi la al zecilea an,
Vrând sã se facã mai grasã, mã urî º-îmi fu duºman.
Sãrace fuserã toate, sãracã ºi acum iau.
Cu doar, c-o fi ºi cu poate peste mai bine sã dau.
Dar însã deloc nu-mi pasã orºicum d-oi nimeri,
Unde o ieºi sã iasã, sunt deprins a suferi.
Ca un soldat ce-n rãzboaie mai de multe ori a fost,
N-are fricã ºi nevoie ca acel recrut ºi prost.
Cine n-a umblat cu armã, i-e fricã-n mâini sã o ia,
În ochi îi e ca o spaimã, îl mãnânc câinii cu ea.
Iar cel învãþat îndatã o ia º-o are de joc,
Se aprinde ºi stã  gata se intre cu ea în foc;
Îl vezi cu fruntea semeaþã peste armaþi tãbãrât,
Pe moarte or pe viaþã, nu-i pasã, e hotãrât.
Aºa ºi cel ce se-nsoarã º-a tras danþul cãsnicesc,
L-a doua º-a treia oarã, frici, spaime nu-l îngrozesc.
Gâra-mâra nu-l sfieºte, cântecele i se par,
Când se-nvaþã º-îi lipseºte, duce dorul l-al lor rar.
Omului de orce bine îi vine îmbuibãturi,
De dulceþuri greaþã-i vine, doreºte ºi acrituri.
Pelinul amar ca fierea ca o doftorie-l ia
ªi mai cu gust decât mierea pe nemâncate îl bea.
Mângâierea aºa iarã saturã, des când o vezi,
ª-începe a fi amarã, de n-o fi ºi ceva sfezi,
Cã unde sunt iubiri multe, sunt ºi multe-ntristãciuni,
Ca plânsurile la nunte ºi râsul la-ngropãciuni.
De când lumea, asfel toate a fost ºi vor fi cum sînt,
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Nici s-a putut, nici se poate împotrivã-le cuvânt;
Cui dar pielea sã-nfurnicã nevastã-n casã sã-ºi ia,
S-o lase cui  nu i-e fricã sã tragã danþul cu ea;
Dar nici ne-nsurat, în urmã, sã umble prin sat hârbar,
Cã-ºi gãseºte de îi curmã drumul din sat vreun par;
Pentru cã-n Sfânta Scripturã e-nvederat ºi citim,
Unde dã învãþãturã în lume cum sã trãim.
Ca una din trei la numãr sã-ºi aleagã cinevaºi:
Or însurat, or cãlugãr, or sã se facã ostaº.

Iubite tatã!
Toate fonfoloagele
Îºi aºtept noroacele.

ªi
Mãgarul se vinde tot în oborul armãsarilor.

ª-acolo
ªi pentru calul ºchiop se gãseºte surugiu.

Dar
Cioara în loc de privighetoare nu se poate vinde.

Cã
Unuia îi place popa, altuia preoteasa ºi altuia fata popii.

ªi
Gustul disputã n-are.

De aceea zice:
Cautã muiere sã-þi placã þie, iar nu altora.

ªi
Cu funia altuia nu te lãsa în puþ.

Cã
Nu e frumos ce e frumos, ci e frumos ce îmi e frumos.

ªi
Nu este bun ce este bun, ci este bun ce-mi place mie.
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Dar însã
Ce-mi e drag fuge de mine
ªi urâtul calea-mi þine.

ª-apoi
Cine cade de sine
Sã plângã i-e ruºine.

Cã
Nebunul pe mai-marele sãu nu-l cunoaºte.
Þara piere de tãtari ºi ea bea cu lãutari.

ªi
Totdeauna gâra-mâra ºi trai cu vãtrai.
Nu crede, bãrbate, ce vezi cu ochii, ci crede ce-þi spui eu.

Muierea
Îþi judecã pe dracul ºi þi-l scoate ºi dator.

ªi
Atunci îþi iei ale trei fuiere ºi lumea în cap.

ªi
Te duci opt cu a brânzii.

Sau
Te duci unde au dus mutul iapa ºi þiganul cârlanul.

Cã
Muierea a-mbãtrânit pe dracu.

P O V E S T E A  V O R B I I

Oareunde iarã bãrbaþi ºi neveste
Au mers sã peþeascã, obicei cum este;
Privirã, vãzurã, vorbirã de fatã
ªi se învoirã cu mumã, cu tatã.
Acuma rãmase sã bea aldãmaºul
D-alde cuscru, socrul ºi de alde naºul.
Aºa el ºi zise: µ Draga tatii fatã,

CUPRINS
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Du-mi-te de scoate niþel vin îndatã.
Ea luând o oalã, o spãlã, o ºterse
ªi în grab cu dânsa în pivniþã merse.
Dacã vãzu tat’-sãu cã prea zãboveºte,
Mumi-sii îndatã zicând porunceºte:
µ Du-te curând, dragã, dumneata de scoate,
Cã, pe cum bag seamã, copila nu poate.
Mergând ea, gãseºte în plâns pe copila
ªi privind la dânsa i s-atâþã mila,
Se sperie,-ntreabã: µ Ce ai, drãguliþã?
Ia spune-mi ºi mie, spune-mi, mãiculiþã.
Atunci fata-ncepe ºi îi zice: µ Mamã!
Acum, cum vezi bine, mã mãrit sã cheamã,
Aºa, sã zic darã, o ºi fãcui asta,
ª-am rãmas grea-ndatã, ca toatã nevasta.
Am fãcut acuma, sã zic, ºi pruncuþu
ªi îi puse naºu numele Vlãduþu;
Îl vezi gras la faþã, frumos ca un soare,
Creºte, se înalþã, merge º-în picioare;
Umblã ºi aleargã, sã joacã prin curte,
Cu izmene albe ºi cu haine scurte,
Încalecã bãþul, sare tãietorul,
Se duce îndatã, apucã toporul,

Abia îl râdicã, pe umãr îl pune
Toporul greu foarte puterea-i supune,
Neputând sã-l ducã, cade, îl doboarã,
Îi reteazã gâtul ºi aci-l omoarã.
Aceasta când zise, începu sã strige:
µ Of, Vlãduþu mamei! moartea ta mã frige,
Inima-mi rãneºte, viaþa-mi scurteazã,
Cã n-o sã mai poatã mama sã te vazã.
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Muma cum aude plânsul fiicei sale,
ªi ea se porneºte sã strige cu jale:
µ Of! vai! Duþu mamii! of, drag nepoþele!
Prea avuºi în lume zile puþintele!
Tatãl logoditei, vãzând cã acuma
Cu vin nu mai vine nici fata nici muma,
Pleacã dupã ele,-n pivniþã se duce
Sã vazã ce este, vin de ce n-aduce.
ªi dacã le vede plângând amândouã,
Începu sã-ntrebe: µ Ce vã este vouã?
De ce e vã plânsul? spuneþi-mi ºi mie!
Minunea ta, Doamne, asta ce-o sã fie?
Atuncea ºi muma ºi fata se puse
ªi îi povestirã cele de sus spuse.
Aceste cuvinte auzind ºi dânsul,
Cu ele-mpreunã porni ºi el plânsul:
µ Of! of! vai de mine! cum ne calcã focul!
Of! cum, nepoþele, te omorî jocul!
Fãcut, crescut gata, scos din tot necazul,
Cum nu trãiºi încã sã-þi mai vãz obrazul!
Aºa ei grãmadã rãmâind sã plângã,
Fãcurã pe oaspeþi la ei sã se strângã.
Dacã îi întreabã ºi le spun pricina,
Le-au rãspuns cu toþii: µ A voastrã e vina,
Cãci lãsaþi toporul încolo-încoace,
Ca sã-l ia copilul, cu el sã se joace;
Dacã tãieþi lemne, nu-l bãgaþi în casã.
Plângeþi dar acuma, nouã nu ne pasã.
Iar unul dintr-înºii vrând sã-i mai mângâie:
µ Lãsaþi, µ zise µ frate, plânsul sã rãmâie,
Casa nu vã spartã c-a murit bãiatul,
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Sunteþi încã tineri º-o sã faceþi altul.
Un vecin, l-aceste ce prin gard privise
ªi auzând toate, cãtre dânºii zise:
µ Unde a tunat de v-a adunat!

Dar însã
Nu trebuie sã râdem de zidirea lui Dumnezeu.

Cã
Cine a fãcut pe bunul
A fãcut pe nebunul.

ªi
Cine a fãcut pe bogatul
A fãcut ºi pe argatul.

De aceea sã nu zicem:
Urât tatã l-a fãcut (sau a avut).

ªi
Dupã ce e prost, îl cheamã ºi Vladu.

ªi
Dupã ce e urât, bea ºi tutun.

ªi
Parcã e lovit peste obraz cu leuca.

ªi
L-a bãgat mumã-sa în ladã ºi l-a mâncat moliile.

Cã adesea
Mai multã înþelepciune gãseºti în feþele

           cele urâte decât în cele frumoase.
De aceea

Nu te uita-n pocitura-i,
Ci vezi ce iese din gura-i.

Dar
Unde e minte multã, e ºi nebune multã.
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P O V E S T E A  Ã L U I A

Povestesc cã unui nevasta murind
ªi plin de-ntristare vãduv rãmâind,
Se însurã iarãºi ca un om sãrac,
Socotind la jalea-i sã-ºi gãseascã leac:
Luã o feticã care îi plãcu
ªi ca cu întâia casã îºi fãcu;
Ei trãia prea bine, cã ea îl iubea
ªi el pentru dânsa prea mult se robea;
Decât despre alte câte îi fãcea
De-l mulþãmea una, alta nu-i plãcea;
Mai cu seamã lapte dulce când mânca,
Deloc, niciodatã el nu se-mpãca,
Ci oftând adesea în sunet vorbea:
µ Nu ºtiu rãposata ce fel îl fierbea,
Cã de când, sãrmana, o am îngropat,
Lapte fiert o datã cu gust n-am mâncat!
Biata lui nevastã, asfel de cuvânt
Auzind adesea rãsunând în vânt,
Se mira sãraca cu ce îngrijiri
Sã-l fiarbã mai bine, s-aibã mulþãmiri!
Spãla, freca vasul, punea, îl fierbea,
Pãzind sã n-afume º-în foc sã nu dea,
Dar geaba, bãrbatu-i la gust nu-i venea,
Tot pe rãposata, oftând, pomenea.
Aºadar, nevasta vãzând ºi vãzând
Cã pe plac nu-i este orºicum fãcând
În cele din urmã îl puse pe foc
ª-il nãpusti-n vatrã, ne-ngrijind deloc.
Laptele dar singur fierbând ca uitat,
Dacã-l bãtu fumul ºi în foc a dat,
Turnând îi aduse, ºi el cum sorbi

CUPRINS
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Plin de mulþãmire cãtre ea vorbi:
µ Ah, draga mea! astãzi m-ai îndatorat
Cu laptele dulce, de când te-am luat,
Cã uite întocmai acest gust avea,
Biata rãposata oricând îl fierbea.
Dar cum fãcuºi, dragã? ce ai uneltit
ªi aºa de bine astãzi l-ai brodit?
Vezi dar, þine minte tot aºa sã-l faci,
Apoi totdeauna sã ºtii cã mã-mpaci.
Auzind nevasta zicându-i asfel:
µ Apoi, bãrbãþele, µ zise cãtre el µ
Eu dupã pãrerea-mi am greºit acum,
Cã nu purtai grije sã nu þi-l afum,
Fiindcã cu treaba pe foc l-am uitat
ªi gustând în urma îl vãz afumat,
Ba îmi era încã cã o sã mã cerþi
ªi vream de greºalã sã cer sã mã ierþi.
Bãrbatu-i rãspunse: µ Nu ºtiu ce-ai fãcut,
Decât ºtiu atâtã, cã azi mi-a plãcut;
ªi cu aste vorbe mã faci nãtãrãu,
Cã la ce-mi e gustul sã zici cã e rãu;
Nu voi niciodatã sã m-aibi de nebun,
Ci ce zic cã-mi place, zi ºi tu: e bun,
ªi nu-mi spune mie c-ai fãcut greºeli,
Cã cu aºa vorbe nu poþi sã mã-nºeli;
Gându-þi niciodatã nu l-oi sfinþi eu,
Ca sã nu-mi fierbi lapte dupã cheful meu;
Aºa îl voi tocmai cum fuse acum,
ªi curs în foc fie ºi, cum zici, cu fum.
Biata lui nevastã pe loc o sfecli,
Gândind cã cu pumnii o va nãvãli;
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Decât cu tãcerea care o fãcu
Îl aduse-n stare ºi el de tãcu.

Zicând:
Lasã sã ningã, sã plouã, numai vreme

rea sã nu se facã.

Dar tu, copilul meu,
Sã-þi iei nevastã de casã,
Nici urâtã, nici frumoasã.

Cã
N-o sã o pui cadrã-n perete.

Nici
N-o sã o atârni cercel la ureche.

Nici
N-o sã o scoþi în târg de vânzare,

Ci
Sã-þi ei nevastã de potriva ta.

Precum am mai zis, adicã:
Cum e sacul, ºi peticul.

ªi
Cum e tingirea, ºi capacul.

Cã
Ce nu-þi este de potrivã,
Îþi va fi tot împotrivã.

Nici,
Dupã gustul altora sã nu-þi alegi nici materie,

nici nevastã.
Ci

E destul sã-þi placã þie.
Iar nu ca acela:

În hatârul dumneavoastrã,
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Iacã m-arunc pe fereastrã.
Ca þiganul care

În hatârul  prietenului sãu s-a spânzurat.
Cum a zis unul:

Cã a greºit croitorul,
S-a spânzurat spoitorul.

Ci tu
Eºti stãpân pe capul tãu,
Or pe bine, ori pe rãu.

Cã
Voia este la tine
Ca sã faci cum îþi vine.

Cum zice vorba:
Mie nici nu-mi intrã în pungã, nici nu-mi iese.

Eu ºtiu cã
Silita cãsãtorie e frigurã de Livie.

Numai
Nu face din capul tãu calendar.

Ci, când vei sã te-nsori,
De eºti tu viþã de jos, sã nu iei neam de sus,

       ca sã nu-þi zicã: scoalã tu, sã ºez eu.
ªi

De n-ai bani, nu lua cu zestre, ca sã nu-þi zicã:
      taci tu, sã vorbesc eu.

Ci
Ia-þi nevastã sãracã ca sã-þi zicã: fã ce ºtii tu.

ªi atunci
Nu vã scoateþi ochii unul altuia.

Ci
Trãiþi ca în sân de rai.

Dupã.
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DESPRE NEUNIRE ªI NEÎNÞELEGERE

Boii uniþi la pãºune
Lupul nu-i poate rãpune.

ªi
O nuia în mânã lesne se-ncovoaie,
Dar când sunt mai multe se frâng anevoie.

ªi
Oaia retrasã din turmã
Lupii o iau dupã urmã.

ªi
Vai de acea însoþire
Unde nu este unire!

Cã
Nu poate fi nãlbitorul
Tovarãº cu vãpsitorul.

Nici care
Va s-o-nnegreascã din albã,
Va ºi mâini albe sã aibã.

ªi
De va fi sã nu voiascã
Muierea sã plãmãdeascã,
ªade, cerne pânã mâine
ªi tot nu frãmântã pâine.

ªi
Sã munceºte, s-amãreºte
ªi nimica nu-i sporeºte.

ªi
Îl joacã cu viclenie
În ciur fãrã vãcãlie

Zicând:
O, amãrâþii de noi,
Nu ne unim amândoi!

CUPRINS
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       Cã
Eu zic tunsã ºi el rasã,
Nu ºtiu la ce o sã iasã.
       ªi
Eu strig încât capul mi se descleieºte
ªi bãrbatu-n lene abia mormãieºte.

Unul zice:
Nu ne putem înþelege,
Un fel nu ni sã alege.

Altul:
M-a înzãbãlat muierea
ªi mã joacã cum i-e vrerea.

ªi
Mã fierbe în oalã seacã,
Zi, noapte, nu va sã tacã.

Of!
ªi ca gheonoia copaciul
Mã ciocãneºte ca covaciul.

Când se necãjeºte.
Strigã ºi þipã ca din gurã de ºarpe,
De mã iau fiori din creºteþ pânã-n talpe.

ªi
Zbiarã tocmai ca o proastã
Parcã-i pune sula-n coastã.

Blestemând:
Doamne, ia-mi moartea ºi zilele bãrbatului meu.

Cã
Nu poci scãpa de el ca de dracul.

ªi eu nu-i zic decât:
Ci mai zi, zice-þ-ar popa la cap.

ªi orunde mã duc
Se þine dupã mine (n-ar fi sã mai zic),
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Întocmai ca dracu dupã copilul mic.
S-a lipit de mine ca scaiul de câine.

ªi
De prea mult ce mã iubeºte,

Ca cocoºul mã chiorãºte.
Mã chiorãºte parcã va sã mã împuºte.

Cum zice vorba:
Nici nu te lasã sã te prãpãdeºti,
Nici nu te lasã ca toþi sã trãieºti.

Cã
M-a îmbãtrânit, mi-a scos peri albi.

ªi ea
ªade tot abanos, þapãn ºi vârtos.

Cã
Dracul cât trãieºte nu îmbãtrâneºte.

ªi
Drac mort n-a vãzut nimenea vrodatã.

Se vede cã
Are nouã suflete ca pisica.

Iar mie
Ziua ºi noaptea îmi roagã moartea.

Iacã
Niºte zile amãrâte,
Necãjite ºi târâte.

Dar într-o zi
Era sã lepede potcoavele.

ªi
I-a avut Dumnezeu de ºtire,
ªi puþinticã norocire.

Cã
A zis hopa ºi a sãrit groapa,
Dar de mult era sã-i cânte popa.
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ªi
A dat mâna cu moartea.

Dar
N-a dat zapis cu Dumnezeu.

Eu ºtiu însã,
Dacã moare nevasta mea, se duce lumea jumãtatea,
Dacã mor ºi eu, se isprãveºte lumea.

De aceea
Rabdã, inimã, ºi taci, cã n-ai altã ce sã faci.

P O V E S T E A  C Â N T E C U L U I

O, rãbdare sfântã, baz mântuitor,
Liman de scãpare tu eºti tuturor!
Din copilãrie tu mã-mbrãþiºaºi,
La toatã nevoia lupta-þi protejaºi.
D-orce-mprejurare tu mã izbãviºi
ª-orce veninare tu mi-o îndulciºi.
Multele-mi necazuri a þi le descri,
Îþi sunt cunoscute, nu mã pãrãsi.
Tu ºi la-nsurarea-mi cu mine veniºi
ªi multele valuri mi le stãviliºi.
Râuri de necazuri, ce vrea m-a-neca,
Le puseºi hotare a nu mã cãlca!
Furtuni când bãturã, mã adãpostiºi,
Vrãjmaºi se scularã ºi îi risipiºi;
M-ai trimis cu gându-n veacul bãtrânesc,
Ca sã-l iau de pildã, sã mã rãcoresc;
Mi-ai pus de icoanã pre câþi te-au urmat,
Câþi te-mbrãþiºarã ºi au triumfat;
Scorpii, ºerpi, bãlauri ei au biruit,
Tu le-ai dat putere, ºi s-au izbãvit.
Rãbdare! rãbdare! zid sprijinitor!

CUPRINS
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Îmi cunoºti consoarta, vezi cã îmi dã chin,
Vino ºi mã scapã de cumplit suspin,
Nu-mi zugrãvi platã, desfãtãri cereºti,
Nu poci sã mai sufer zile tiraneºti.
Pentru ne’nþelegeri amãrât trãiesc,
Ah! viaþa-mi scurtã rãu o cheltuiesc!
Vezi dacã sã poate stavilã sã pui,
Sã-mi râdici nevoia, cã-ndreptare nu-i.
Soarta-mi împileazã viaþa la pãmânt,
N-am trai, n-am odihnã, n-am nici crezãmânt.
O, rãbdare sfântã! dã-mi a imita
ª-a lua de pildã chiar numirea ta.
Solomoane drepte, tu pilda ne-ai scris,
Tu cu-nþelepciunea ai cântat º-ai zis:
Leii ºi bãlaurii tot se îmblânzesc.
Iau de-nvãþãturã, se domesnicesc,
Iar a relii boalã n-are nici un leac,
N-are îmblânzire, ea e crudã-n veac,
Ca vierme ce roade pomi verzi ºi copaci,
Ca rugina fierul, ºi n-ai ce sã-i faci;
De consoartã bunã câþi sunt norociþi,
Le sunt cununi scumpe, viez liniºtiþi.
Erouã rãbdare! dã-mi un bun rãspuns,
Nu-mi curma viaþa, vezi cum am ajuns!
Nu mai am putere, viaþa nu-mi rãpi
ªi petec de petec nu mi-o tot cârpi.
ªtie Cel puterenic cât d-amãrât sînt,
Care soarte-mparte la toþi pre pãmânt.
ªtie ce consoartã e pre capul meu,
Care îmi rãspunde ca un dumnezeu.
Prin rãbdare, zice, vã veþi mântui
Despre câte rele vã veþi bântui.
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Vino, dar, rãbdare, vino, nu-nceta,
Vino, cã prin tine voi înainta.
Trista mea viaþã tu o sprijineºti,
De orce ispite tu mã mântuieºti,
Tu mi-ai fost ºi ºcoalã, tu învãþãtor,
Te-am avut în patimi ca un protector.
Ale tale sfaturi mi-au fost de folos,
Mi-ai dat mângâiere-n timpul dureros,
Tu pe câþi te-ascultã aºa-i îmbunezi,
Le dai cereºti daruri º-îi încununezi
Nu-n flori împletite ce se veºtejesc
ªi putrezitoare, lucru pãmântesc,
Ci de raze sfinte luminând mereu,
Drept rãsplatã bunã de la Dumnezeu.
O maicã rãbdare! nu mã pãrasi,
Tu îmi eºti sperarea sprijin a-mi gãsi.
Sunt pierit atuncea când mã vei lãsa
Fii-îmi mie razim ºi nu-mi va pãsa.
Voi sã mor cu tine, sã mã-ncununez,
Cu tine-n braþ viaþa-mi voi sã o-ncetez.

Aºa e omul,
El de boalã pãtimeºte
ªi p-alþi de leac sfãtuieºte.

Însã
Gãina-ntr-un loc cotcorogeºte
ª-într-alt loc oul se gãseºte.

ªi
El într-un fel o ursea
ª-altfel ieºi la vãpsea.

Cãci
Urºii c-ursul ursãresc
În danþuri nu se lovesc.
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Vorba e cã
Joci cu tichia chelului,
Ajungi ºi tu-n felul lui.

Adicã:
Cu cel ales, ales vei fi,

       ºi cu cel îndãrãtnic te vei îndãrãtnici.
        (Psalm. David)

PROVERBURI TURCEªTE CU ROMÂNEªTE

(Sã se ºtie cã, la cele mai multe vorbe,
turcii tonul îl au la sfârºit)

Ectiini bicersân, ettiini
  bulursân.

Cine sã mândreºte rãmâne
   scãpãtat.

Fudul olan diuºchiun calâr.

Picând, picând, baltã sã
        face.

Damlaia, damlaia, gheol olur.

Ceea ce semeni seceri, ceea
           ce faci gãseºti.

Puþinã milostenie de multe
        nevoi scapã.

Az sadaca cioc belea
   savdârâr.

Puþin sapã, neted sapã,
   dupã statu-þi sapã.

Az caz, uz caz, boiungeac
caz.

Cine este liniºtit se odih
       neºte.

Uslu olan rahatlanâr.
Cine întreabã munþi sare.Daniºan daa aºar.

Din lucru de nu-þi prisoseºte,
      din dinþi mai opreºte.

Iºten artmase diºten artsân.

Cap fãrã de griji la bostan
      creºte.

Gailesiz baº bostanda biter.

CUPRINS
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Oaspetele nu mãnâncã ce
gândeºte, ci mãnâncã ce

    gãseºte.

Musafir umduunu iemes,
       bulduunu ier.

Pâine cu sare e gata
   mâncare.

Tuzlan ecmec hazâr iemec.
Rãbdarea e mântuire.Sabâr selemettrâr.
µ Cu ce? µ Cu rãbdarea.µ Neilen? µ Sabârâlen.
Din aguridã miere se face.Coructan petmez olur.

Limba fãrã oase  oase
    sfãrâmã.

Chemicsis dil chemic cârar.

Din frunza de dud atlaz se
        face.

Dud iapraândan atlaz olur.

De n-ai treabã, fã-te martor,
de ai bani mulþi fã-te chezaº.

Iºin iocse ºeit ol, paran
ciocse chefil ol.

Cererea chiorului ce este?
(Doi ochi.)

Chioriun istedii nedâr?
(Ichi gheoz.)

Cine bea în cinste or în
dator sã îmbatã de douã ori.

Bacºiº ia verese icen ichi
 cheret sarhoºi olur.

Doi cârmaci o corabie o
      îneacã.

Ichi reiz ghemii battârâr.

Cine nu-ºi poate citi scri-
soarea lui, mãgarului sã

  aseamãnã.

Chendi iazâsânâ ocumaian
        eºee benzer.

Nu cãlca ºarpele care
                    doarme.

Iatan ilana basma.
Câine pe câine nu mãnâncã.Chiopec chiopei iemes.

Boului coarne, pasãrii aripi
    povarã nu sunt.

Iochiuze boinuz ve cuºa
    canat iuc deildâr.

Oþetul degeaba e mai dulce
        decât mierea.

Muft sirche baldan tatlâlâdîr.
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Celuia ce înþelege, un þânþar
îi e  trâmbiþã, celuia ce nu
înþelege, tobe, surle sunt

      puþine.

Annaiana, bir sivrisinec
sazdâr, annamaiana, daul,

        zurna azdâr.

Carnea ºi pielea omului nu
 sunt bune de nimic.

Insan eti ve derisi hici bir
ºee iaramas.

Vrãjmaºul înþelept e mai
bun decât prietenul fãrã

      minte.

Acâllâ duºman acâlsâs
       dostan eidâr.

Cine scuipã în vânt, în
  obrazul sãu scuipã.

Iuriuzgheara tiuchiuren
  iuziune tiuchiuriur.

La mãseaua care doare
limba atinge (totdeauna).

Diºin aardââ ierde dil
    docanâr.

DESPRE IUÞEALÃ, MÂNIE ªI POSÃCIE

El chiar singur a stricat
ªi iar el s-a mâniat.

ªi apoi
Dã ºi cu coasa ºi cu gresia.

Nu judecã,
Unde o ieºi sã iasã.
Ori cã tunsã, ori cã rasã.

Cã
Focul când se încinge
Anevoie se stinge.

Însã
Cine se iuþeºte curând osteneºte.

ªi
Cine sã oþeþeºte, sã bea oþet sã-i treacã.

CUPRINS
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Cã
Cela ce se pripeºte adesea se poticneºte.

De aceea
Sã nu te pripeºti, cã o greºeºti.

Totdeauna
Mãsoarã de multe ori ºi croieºte o datã.

Însã
Sunt firi între firi, de nu ºtii cum sã te miri.

Unul
ªade posac ºi tãcut,
Parcã este surd ºi mut.
Parcã i-am fript ºerpi pe burtã.
Parcã i s-au înecat corãbiile.
Parcã toatã lumea i-e datoare.
Parcã mi-a tors ºi nu i-am plãtit.
Parcã i-a murit curca cu oul în cuib.
Parcã tot îi plouã ºi îi ninge.
Parcã i-am tãiat lefeaua.
Parcã i-am tãiat apa de la moarã.
Parcã i-am tãiat iapa de la gard.
Parcã îºi jeleºte pãrinþii.
Când râde, soarele rãsare,
Când se necãjaºte, tunã ºi fulgerã.
Îºi pierde ºi cumpãtul ºi umbletul.

P O V E S T E A  V O R B I I

Unul trecând un râu mare, când vru carul a-ºi suci,
Cu-ntâmplare deodatã rupe oiºtea aci.
El necãjit stã, se uitã, fluierând ºi înjurând,
Îºi dã palme, bate boii, dã-n car ºi-n toate de rând;
Dup-aceea ca s-o lege o funie de tei ia
ªi începe sã o scuipe, s-o poatã ceva muia,

CUPRINS
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Dar, din contrã, ºi l-aceasta înjura, se necãjea,
Cã cum vrea el sã o moaie, scuipatul nu-i ajungea;
Iar un om ce sta deoparte ºi la dânsul se uita
Începu de el sã râzã, zicând: µ Vai de mintea ta!
Mã! omule, dar nebun eºti? Moaie funuia în râu!
Ce tot stai ºi scuipi din gurã, când þ-e apa pân’ la brâu?
µ Da, bine zici, µ el rãspunse µ cã mai ºtiu ce fac ºi eu!
Parcã-mi lipseºte o doagã, acum la necazul meu.

*

Unii de necaz când dau
Pierd ºi mintea ce o au;
Iar alþi de el nu mai scap
ªi tot au simþit în cap.

DESPRE IUÞEALÃ ªI MÂNIE IARÃªI

Omul îndãrãtnic toate d-a-ndaratele le face.
Tu umbli sã-l îmblânzeºti
ªi mai rãu îl îndrãceºti.

El
Pentru o muscã îºi dã palme.

ªi
Pentru un purice îºi arde plapoma.

Pentru un ºoarece,
Lasã sã arzã ºi moara,
Numai soarecii sã moarã.

De aceea zice:
Rãul ce º-îl face omul singur, nimenea altul

n-ar putea sã i-l facã.

CUPRINS
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    Cã
Oþetul tare vasul sãu º-îl stricã.
   Omul îndãrãtnic
Ce apucã se usucã.
   ªi
Toate d-a-ndaratele îi merg.
   Adicã:
Dupã ploaie, chepeneag.
   ªi
Dupã moarte, cal de ginere.
   El nu ºtie cã:
Toatã graba stricã treaba.
   ªi
Cine se grãbeºte curând osteneºte.
   Iar
Încet, încet, departe ajungi.
   Cã
Lucrul bun anevoie se dobândeºte.
   ªi
Cu încetul se face oþetul.
   ªi
Copacul mare dintr-o aºchie nu sã taie.
   De aceea,
Nu te grãbi ca fata mare la argea

ºi ca vãduva la mãritat.
   Ci
Cu rãbdare ºi cu tãcere
Se face agurida miere.
   Cã niciodatã
Douã pietre tari nu pot mãcina bine.
   Iar
Cine sã iuþeºte la mânie pentru orce fie,

e dobitocie.
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   De aceea
Nu fii iute ca piperul în toatã vremea.
   ªi
Nu umbla cu þifna în nas.
   Nu fii ca
Vãcarul care s-a mâniat pe nevastã ºi

nasul º-a tãiat.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un vacar adese tot se mânia,
De care sãtenii nimic nu ºtia;
Aºa el odatã iar s-a mâniat
ªi o zi întreagã nimic n-a mâncat.
Seara dacã vine la nevasta sa,
Cu pãrere-n capu-i cã lumii pãsa,
O-ntreabã, zicându-i: ce zicea prin sat?
Le pãsa de dânsul, cãci el n-a mâncat?
Nevasta lui, care era ca ºi el,
Prea cu minte mare, ca de copãcel,
Îi zise: µ Zãu nu ºtiu, ei nu mi-au vorbit,
Poate ºi pe mine s-o fi necãjit,
Cã orcâþi cu carul pe la noi trecea
Asupra-mi nici ochii nu º-îi întorcea,
Ci-ºi biciuia caii, boii îºi bãtea,
Ca când de la dânºii necazu-ºi scotea.
µ Fie! µ el zise µ tot nu mã împac,
Nu mãnânc nici mâine, ca sã vezi ce fac.
Aºa el se duse, ca un sec ºi prost,
ªi þinu, sãracul, º-a doua zi post.
Seara iar întreabã ce au zis de el
ªi ea îi rãspunde tot în acel fel.

CUPRINS
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El iar se-ntãrâtã, cum o auzi,
ªi: µ Nu mãnânc µ zise µ nici a treia zi.
Dar rãzbindu-l foamea n-a mai întrebat,
Ci îi pãrea miere codrul cel uscat.

Prin urmare dar,
S-a mâniat rãu pe sat
ªi trei zile n-a mâncat.

ªi
Le-a fãcut-o pe piele.

Cã
Nu mai putea de dânsul.

Însã,
Omul îndãrãtnic ºi pizmaº ca racul

îºi mãnâncã carnea singur.
Îl auzi strigând:
Nu mã plec, d-aº ºti cã m-aº târî

        cu inima pe pãmânt.
     Omul rãutãcios ºi necãjicios,
De nu poate strica altui, îºi stricã luiºi.

Ca
Ursul când n-are de mâncare îºi muºcã din  labe.
Muierea rea singurã îºi dã palme º-îºi bate capul de pereþi.

De vreme ce pe
Muierea înþeleaptã o bate cineva ºi i-e ruºine sã plângã,
Iar muierea rea numai dintr-o vorbã ardicã mahalaua în cap.
Þipã ca când o beleºte cineva de vie.

ªi
Ca când îi frige cineva ºerpi pe inimã.

ªi
În necaz cã i-a zis neroadã º-a tãiat din rãdãcinã coada.
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P O V E S T E A  V O R B I I

Unuia sãtean odatã muierea i s-a-necat,
Când la un râu împreunã cu altele s-a scãldat.
El cu o prãjinã-n mânã în vârfu-i cu cârlig pus
Se ducea tot cãutând-o pe cursul apei în sus.
Altul trecând îl întreabã ce tot umblã cãutând;
El spuindu-i totdodatã îºi ceru ºi sfat, zicând:
µ Mi s-a-necat, frãþioare, nevasta colea mai jos
ªi cum sã o gãsesc nu ºtiu, cã caut fãrã folos.
µ Bine, µ acela rãspunse µ ce cauþi pe râu în sus?
Cã apa-ncolo la vale trebuie sã o fi dus.
µ Nu crez, frate, µ el zise µ sã fi mers pe apã-n jos,
Cã ea cât trãia în viaþã toate le fãcea pe dos,
ªi socotesc cã ºi moartã d-a-ndaratele s-a dus
ªi trebuie prin urmare s-o caut pe apã-n sus.

DESPRE AMICIE SAU PRIETENIE

Timpul trece cu azi, cu mâine,
Iar vecinul rãu tot rãmâne.

Însã
Cine a aflat în lume prieten adevãrat,
El o comoarã bogatã-n viaþa sa a câºtigat.

Cãci
Pe câþi îi credem de prieteni
Ne sunt ca niºte cunoscuþi,
Numai din vedere vãzuþi.

Iar
Pe câþi îi numim cunoscuþi
Ne pot fi vrãjmaºi nevãzuþi.

CUPRINS

CUPRINS
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Cei mai mulþi sunt
Prieteni ai mesii, iar nu ai nevoii.

Care zice:
Îl cunosc ca pe un cal alb.
ª-aleargã sã te-ajute-n grab.

Iar nu care
Se rãspândesc ca potârnichile.

Zicând:
De-l voi mai vedea o datã, se face de douã ori.

Zice un proverb:
Cuiul cel nou scoate pe cel vechi afarã.

Însã
Niciodatã pentru un prieten nou câºtigat nu lepãdã pe cel vechi.

Cã
Prietenul vechi este ca vinul, care pe cât se învecheºte

   p-atât mai cu gust sã bea.
Prieten adevãrat este acela cate te sfãtuieºte spre bine,

     iar nu care îþi laudã nebuniile.
Precum zice alt proverb:

Dacã din nenorocire ai prieten nerod, tu fii înþelept.
Iar de este

Bun ca pâinea a bunã, îi iei îmbucãtura din gurã.
Zice alt proverb:

Dacã prietenul tãu este miere, tu nu umbla sã-l mãnânci tot.
Cum a zis unul:

Tu zici cã-mi voieºti binele ºi mã-nghimpi ca albinele.
Prietenul la vreme de nevoie se cunoaºte.

P O V E S T E A  V O R B I I

Doi prieteni împreunã la un drum cãlãtorind,
Un urs le ieºi-nainte, cu groazã spre ei viind.
Unul dintr-înºii, de fricã, vãzind ursul furios,
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Se sui ºi se ascunse sus într-un copac stufos;
Cellalt, într-acest pericol singur dacã s-a vãzut,
S-a-ntins la pãmânt îndatã ºi în mort s-a prefãcut.
Ursul dar totdeodatã asupra lui cum sosi,
Pe la nas, pe la ureche, se plecã a-l mirosi;
Iar el îºi þinu suflarea, sã nu-l simþã cã e viu,
Cã ursul mort nu mãnâncã, dupã cum zic cei ce ºtiu;
ªi aºa, de mort gândindu-l, cum sta nesuflând lungit,
Nicidecum neatingându-l, l-a lãsat ºi a fugit;
Iar prietenul sãu, care sta în copacul stufos,
Dupã ce se duse ursul, l-a-ntrebat, dându-se jos:
µ Ia spune-mi, mai frãþioare, ursul ce lucru-þi ºopti
Când se puse la urechea-þi? (ªi-ncepu a hohoti.)
µ Mi-a poruncit µ el rãspunse µ sã þiu minte sã pãzesc
ªi c-un prieten ca tine sã nu mai cãlãtoresc.

DESPRE PRICINI DE JUDECÃÞI

Judecata e în capul omului.
De aceea zice:

Pune-þi cãciula înainte ºi te judecã singur.
Cã

Judecãtorul când þ-e protivnic, cu cine o sã te judeci?
Dacã va, ºi

Face hatârul corbului ca sã învinovãþeascã porumbu.
ªi

Cine plânge înaintea judecãþii îºi pierde lacrimile.
Cã, de e vinovat,

Îl întinde ca pe o opincã scurtã.
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ªi
Îl poartã pe la icoane.

Sau
Îl poartã de nas pe unde îi place.

Cã
ªchiopãtura oilor e bucuria lupilor.

Pentru cã
Lupii totdeauna se bucurã în timp de furtunã.

Cã
Douã ouã când se tot ciocnesc, unul trebuie sã se spargã.

Însã
Gardul cu proptele bune
Nu cade-n timp de furtunã.

ªi
Cine dã din mâini nu se îneacã.

Cã
Darea trece marea.

ªi
Aurul deschide raiul.

ªi
Sabia de aur taie mai mult decât cea de fier.

Ci
Bate-te cu sãgeþi de argint, de voieºti sã biruieºti.

Cã
Banul e ciocoi de uºi multe,
Are trecere-n orce curte.

De aceea
Or sã fii cu miere-n gurã, or cu mâna-n buzunar.

Cã totdeauna
Bogatul greºeºte ºi sãracul cere iertãciune.

Deºi
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Dreptatea iese ca untdelemnul dasupra apei.
Dar

Mai bine o învoialã strâmbã decât o judecatã dreaptã.
Cãci

Dreptul totdeauna umblã cu capul spart.
ª-apoi

µ Cine þ-a scos ochii? µ Frate-meu. µ
D-aceea þ-a scos aºa adânc.

P O V E S T E A  Ã L U I A

Þiganul când a ajuns împãrat
Întâi pe tatãl sãu a spânzurat.

Cã
Prieteºugul judecãtorului e pe genuche.

Dar însã
Corb la corb nu scoate ochii.

ªi
Dacã vei sã nu scârþie carul, unge osia.

Cã
Dacã o ungi, merge mai bine.

Cum a zis unul:
Carte nu ºtie, dar calcã popeºte.

Cum a zis altul:
ªtie bine vlãdica
Pe cine ia de chicã.

Cã
Dacã pui untdelemn în candelã îþi va lumina.

ªi
Când pui piemn mai mult, se face mãmãliga mai mare.

Pentru cã
Boul nu treierã cu gura legatã.
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ªi
Cine slujeºte altarului, din altar mãnâncã (Apost.).

ªi
Cine va sã se roage sfântului duce lumânare ºi tãmâie.

ªi atunci
Olarului unde-i place, acolo pune mânuºa.

Cã rareori
Buturuga micã rãstoarnã carul mare.

Ci mai bine
Fã-te cu dracu tovarãº pânã treci puntea.

ªi
Zi cã e laptele negru.

Decât sã strigi:
Cu judecata, nu cu lopata.

Adevãrat,
E ºtiutã cã pricina nu ajutã.

Dar
În þara orbilor cel cu un ochi este împãrat.

De multe ori
Rãmâi bãtut, ocãrât ºi cu banii daþi.

P O V E S T E A  V O R B I I

Primãvara într-un nuc,
Stând ºi cucuind un cuc,
Doi proºti, cum îl asculta,
Pornirã a se certa:
Pe unu-l chema Pãlmuº
ªi pe cellalt Ciomãguº.
Pãlmuº privind la cuc sus
ªi vãzându-l spre el pus
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Zise: µ Or vãzuºi tu, mã,
Cã cucu mie-mi cântã?
Ciomãguº zise: µ Minþi tu,
Cã cucu-n nuc cum stãtu
La mine-ntâi se uitã
ª-apoi atuncea cântã.
µ Dar nu vezi µ Pãlmuº a zis µ
Cu ciocu-ncotro e-ntins?
Dacã þie þ-ar cânta,
La tine s-ar ºi uita.
Ciomãguº se-ntãrâtã
ªi bâta îi arãtã,
Zicându-i: µ Nu-mi tot vrãji,
Cã de mã voi necãji,
Cu asta-n cap te pocnesc,
Ai auzit ce-þi vorbesc?
Þ-am spus cã când a cântat
Întâi în ochi mi-a cãtat.
µ Ce µ e? tu sã mã baþi zici?
Tu pe mine? Na dar! µ plici!
µ Ce dai tu în mine, mã?
(ªi ciomagu-ºi întremã)
Na! µ poc! µ Mã! µ plici, ºap! µ Na! µ buf!
Aolio! µ Stãi! µ Mã! Uf!
µ Ho, ho, ce aveþi de gând?
Strigã Bunea alergând,
ª-apucând îi dãscâlci.
Pe un, pe alt îmbrânci,
Pe amândoi ocãrând,
Judecându-i ºi zicând:
µ Fire-aþi porci-de-câini sã fiþi!
V-aþi pornit sã vã sluþiþi!
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Pãlmuº, aprins grozav foc,
Merge la zapciu pe loc,
ªi spuind cum s-a certat,
I-a dat bani ºi l-a rugat
Ca, când îi va-nfãþiºa,
Sã zicã ca el aºa,
Cã cucul lui i-a cântat
ªi sã certe pe cellalt.
Ciomãguº, p-ascuns ºi el
Mergând în acelaº fel,
Pe zapciu unse pe bot,
Dând cât avea-n pungã tot,
ªi sã zicã l-a rugat
Cã cucul lui i-a  cântat.
Deci când i-a înfãþiºat
ªi jalba le-a ascultat,
Zapciul, puþin miºcând
ªi genuchiul ardicând,
Supt saltea le-a arãtat
Banii ce i-a fost ei dat,
Zicând: µ ªi un º-alt minþiþi
ªi ca nebunii vã sfãdiþi,
Cã cucul, sã ºtiþi curat,
Numai mie mi-a cântat;
ªi voi, zic, vã împãcaþi,
Sã n-auz cã vã certaþi,
C-apoi iau gârbaciul meu
ªi vã împac cum ºtiu eu.

Vezi aºa,
Cine face ca mine, ca mine sã paþã.
Capul face, capul trage.
Unde nu e cap, vai de picioare.
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Mulþi zic cã
Banul e ochiul dracului.

ªi cã
Banul te bagã afund, banul te scoate în und’.

Dar
Culcã-te pe urechea aia.

ªi
Îi fi bun cât îi fi.

Cãci
Bolnavul multe zice ºi sãnãtosul face ce ºtie.

Cã
A bãga mâna în miere ºi a nu-þi linge

       degetele nu se poate.

P O V E S T E A  V O R B I I

Douã pisici dintr-o casã, surori, fraþi vei sã le zici,
În cãmarã dupã masã intrând ca niºte pisici,
Mirosirã, cotilirã din taler în taleraº
ª-între altele gãsirã ºi o felie de caº.
Sar amândouã deodatã, asupra-i sã grãmãdesc,
Pentru el vor sã se batã, fac gurã, se gâlcevesc.
ªi una ºi alta rele, mârâia ºi miuia,
Sã-l împartã între ele nicidecum nu se-nvoia.
ªi ca sã nu se mai certe merg la cotoi, cer la el
Ca prin dreaptã judecatã sã le-mpace la un fel.
Cotoiul, ca un cu minte, le-a zis: µ Nu vã mai certaþi,
Ce folos mii de cuvinte? eu ºtiu cum vã împãcaþi:
Care le împacã toate e cumpãna pre pãmânt,
ªi împotriva-i nu poate nimeni sã zicã cuvânt.
Zicând aceste, apucã ºi cumpenele pe loc,
Ceru caºul sã-i aducã, îl rupe drept prin mijloc,
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Pune într-o parte º-alta caºul cel în douã frânt,
Înalþã cu mâna-ndatã cumpãna de la pãmânt;
Dacã vede cã-ntr-o parte atârna mai greu niþel,
Ia din ceealaltã parte ºi muºcã ceva din el.
Îl  pune iar, iar râdicã, acum dincoaci greu vãzând,
Muºcã ºi d-aci niþicã, ca sã potriveascã vrând.
Apoi iar ºi iar ºi iarã, când aci, când colea greu,
Vrând lor rãu sã nu le parã, el a muºcat tot mereu,
Pân’ se sãturã pe sine ºi lãsã pãrþile mici;
Atunci le potrivi bine ºi le dete la pisici.
Ele dar silite furã astfel a se mulþãmi,
Dacã minte nu avurã singure a-l împãrþi.

DESPRE OBRÃZNICIE ªI CALICIE

Ce-mi este mojicul,
Ce-mi este calicul?
Unul º-alt obraznic
ªi în zi de praznic.

Cã
Omul calic ºi obraznic
merge nepoftit la praznic.

El
Ca porcul dã nãvalã.

Dar ºi
Duce la tãvãlealã.

De multe ori,
Ca oala, de mânuºe
Ajunge dupã uºe.

Obraznicul este:
Lasã-mã supt pat, lasã-mã în pat.
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P O V E S T E A  V O R B I I

Un cãlãtor într-o vreme lângã un sat înserând
Trase aci la o casã, femeii sãlaº cerând.
Femeia însã rãspunse, zicând: µ Nu poci, dragul meu!
Cã bãrbatul mi-e la moarã ºi-s singurã numai eu.
µ ªi ce vatãmã µ el zise µ sã priimeºti un drumaº,
Carele nu-þi cere alta, decât numai un sãlaº?
µ Adevãrat, µ ea rãspunse µ aºa e dupã cum zici,
Cã de te-oi priimi-n casã, nimicã nu o sã-mi strici.
Decât nu e cu cãdere unei tinere femei
Sã doarmã cu altu-n casã, când e dus bãrbatul ei.
µ Nu, nu dragã, µ el îi zise µ nu cer cu tine-ntr-un loc,
Mã mulþãmesc aci-n tindã ºi la ziuã plec pe loc.
Se înduplecã femeia, auzind acest cuvânt,
ªi zise: µ Aºa sã poate, tot eºti l-adãpost de vânt.
El aºezându-se-n tindã, ca un foarte mulþãmit,
Ea se închise în casã ºi mai mult nu i-a vorbit.
Pe la miezul nopþii însã el, neliniºtit de gând,
Se sculã, bãtu în uºe: µ Lele, lele µ ’ncet strigând µ
Fã bine ºi îmi deschide, te rog pentru Dumnezeu,
Cã vântul bate prea rece ºi mor tremurând mereu,
Ci lasã-mã dupã uºã, cã tot e-n casã oricum,
Nu-þi face pãcat cu mine, sã mã duc bolnav pe drum.
Femeia fiind miloasã, deschizând, îl priimi,
Ca aci, precum ceruse, dupã uºã a dormi.
Nu trecu douã minute º-începu iar a striga,
Zicând: µ Lele! lele, dragã! îndrãznesc a te ruga,
Cã tot þ-ai fãcut pomanã ºi în casã m-ai bãgat,
Fã bine-ncai de mã lasã sã viu acolo supt pat,
Cã prin crãpãtura uºii vine vânt sãgetãtor
ªi m-a îngheþat cu totul, de tremur parcã sã mor.
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Femeia cea-ndurãtoare iarãºi se milostivi
ªi supt patul ei sã doarmã nu i sã împotrivi.
Trecând însã puþin încã, iar îl auzi strigând:
µ Lele, leliºoarã dragã! ºi aci mor tremurând,
Cã vine vânt ºi mai rece din peretele crãpat,
Ci fã bine de mã lasã într-un colþiºor în pat.
Pãn-aci vãzând femeia cã i-a vorbit tot cinstit
ª-într-un colþ aci în patu-i sã doarmã l-a-ngãduit.
Dar el, neastâmpãratul, în pat dacã a trecut
ªi vãzând-o cã ea toate voinþele i-a fãcut,
Îºi lungi nasul ºi zise: µ Dragã lele! tot mi-e frig,
Aici încã mai rãu tremur, uitã-te cum mã-ncovrig,
Ci tot þ-ai fãcut pomanã, te rog fã-o-ncai deplin
ªi mã lasã lângã tine sã mã încãlzesc puþin.
µ Omule! µ femeia zise µ dar prea obraznic ai fost,
Întâi ceruºi numa-n tindã sã te las la adãpost,
Apoi ceruºi dupã uºã, ºi de acolo supt pat,
Pânã în cea dupã urmã, cerând, º-în pat te-ai urcat;
Eu iar þi le-mplinii toate, gândind cã eºti om cinstit,
Dar tu, cã þ-am fãcut bine, de proastã m-ai socotit,
ªi în loc de mulþãmire, ca un om neruºinos,
Te-ntinzi cât nu þi se cade cu obrazul tãu cel gros.
Zicând astfel ieºi-ndatã, strigã sã vie Grivei,
Îi aratã pe streinul cel lungit în patul ei,
ªi sumuþându-l asupra-i, ºi el iar cum îl zãri,
Îl fãcu-n grab sã nu ºtie uºa cum a nimeri;
Auzindu-i lãtrãtura ºi fraþii lui din vecini,
Sãrind ºi ei deºteptarã cãþel, purcel ºi gãini;
ªi aºa toþi cu paradã, cu muzicã de lãtrat,
Cu subþiri ºi groase glasuri, îl petrecurã din sat.
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Obraznicului însã
Orice o fi nu-i pasã,
Unde o ieºi sã iasã.
   Cã
Porcului aci îi dai bice,
ªi el se-ntoarce ºi zice;
Anþerþ mã bãtea p-aicea.
   Omul obraznic,
Cineva or de-l cinsteºte,
Ori cu vorbe-l ocãreºte,
El una le preþuieºte.
   Îl vezi numai,
Îþi stã înainte cu cracii
Ca ursu-n spinarea vacii.
   ªi
Nu-þi mai cautã-n obraz,
Îþi dã cu liuleaua-n nas.
   ªi
Îngroaºe obrazul.
Ia ruºinea-n nas în fiece ceas.
  Cã este
Cu obraz gros ºi semeþ
ªi cu gurã de orbeþ.
  Însã
Orºice obrãznicie
Curge tot din mojicie.
   ªi
Tot cam dupã neam merg toate,
Din ce este nu-l poþi scoate.
   Cãci
Calicu-mpãrat s-ajungã,





Anton Pann

206

Cât de mulþi bani s-aibã-n pungã,
El pânã când nu va cere,
Nu mãnâncã cu plãcere.

P O V E S T E A  V O R B I I

Auzim din alte veacuri cã un fecior de-mpãrat
Preumblându-se prin þarã îmbrãcat în port schimbat
A vãzut cu întâmplare-n marginea unui oraº
O preafrumuºicã junã, cu chip ca de îngeraº;
Care într-atât de dânsa inima i s-a rãnit,
Cât asupra-i deodatã gândul i sa pironit;
ª-astfel, cu desãvârºire în amorul ei cãzând,
Începu sã pãtimeascã, somnul, liniºtea pierzând;
Se afla în toatã vremea fel ºi chip a se gândi
Cum ºi ce mijloc sã facã el spre a o dobândi!
ªi de neamu-i vrând sã ºtie a trimis cercetãtor,
Care i-a ºi spus cã este fata unui cerºetor.
µ Fie, µ zise el µ nu stricã, slobod este la sultani
Ca sã-ºi ia soþii chiar roabe, cumpãrându-le cu bani;
Legea vãz cã nu ne-nvaþã ca sã cãutãm la neam,
Dacã toatã lumea-ntreagã este de la un Adam.

Asfel el dupã ce zise, o aduse în sarai (palat),
Unde ca o-mpãrãteasã trãia ca în sân de rai;
Dar însã acele bunuri nu o mulþãmeau pe ea,
Îi pãrea cã cu cerºutul cu mult mai bine trãia;
Acele mâncãri luxoase nu o puteau împãca,
Când le mânca „îi pãrea cã dupã umeri arunca“;
Mai de multe ori ea încã la masã dacã ºedea
Se scula mai mult flãmândã, de dânsa nu sã prindea;
Dar însã ºi nemâncatã vreodatã nu umbla,
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Ci dupã masã în urmã se-ndopa când se scula,
Cã mergea pe la dulapuri, se ducea pe la cãmãri,
Unde se afla în vreme feluritele mâncãri,
ª-nchizându-se-nãuntru mâna la ele-ntindea,
Zicând: „Faceþi-vã milã!“ ºi cerºea, ca când sã-i dea;
ª-apoi lua rãmãºiþe d-ale mesii ºi mânca,
Pânã se sãtura bine, ºi asfel se împãca.

DESPRE FRICÃ ªI VITEJIE

În vremea rãzboiului e mai scump fierul decât aurul.
ªi

Cine e viteaz, în urma rãzboiului se cunoaºte.
Cã

Dupã rãzboi se vede capul viteazului ºi urma fricosului.
Lupului de i-ar fi fricã de ploaie, ar purta ipângea.

ªi
Leoaica numai un pui face ºi bun.

ªi
Omul voinic nu se sperie de toate muºtele.

Mulþi se laudã zicând:
Dezlega-voi sacul, vedea-vei pe dracul.
O sã cauþi în gaurã de ºarpe sã te ascunzi.

ªi o sã strigi:
Ieºiþi, morþi, sã iîntrãm noi, cã e vremea de apoi.

Dar
Dupã rãzboi mulþi viteji se gãsesc.

De cei
Cu curaj de gãinã moartã.

ª-apoi

CUPRINS



Anton Pann

208

Nu þ-e necaz când te izbeºte un armãsar,
ci când te trânteºte un mãgar.

     Dar
Când geme mortul, ºi dracul moare de necaz.
    Însã
Vulpea nu se sperie de ãl de sã laudã seara,

ci de ãl de mãnâncã dimineaþa.
    Sunt mulþi:
La plãcinte înainte ºi la rãzboi înapoi.
     Sau
La rãzboi în coadã ºi la fugã în frunte.
    Zicând:
Fuga e ruºinoasã, dar e ºi sãnãtoasã.
    ªi
Îºi face spaimã singur, ca calul de vânt.
    ªi
Fuge ca dracul de tãmâie.
    Strigând:
Apropie-te, crâng, depãrteazã-te, câmp.
    ªi
Fuge, ca când îl goneºte cu bici de foc.
    ªi
Stã pitit ca iepurele ºi ciuleºte urechile.
I se face în cap pãrul mãciucã.
    ªi
Tremurã de parcã îl gãsesc toate nãbãdãile.
    ªi
Parcã i-a dat cineva mãtragunã.
    ªi
I se face faþa ca turta de cearã.
   Cã
Omul fricos totdeauna umblã cu gheaþa în sân.
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   El
Se sperie de toate burienile.
   ªi
Pãrul în cap i se zbârleºte
De fricã, când povesteºte.
   ªi
N-are-mprejur biet nimica
De unde sã-ºi lege frica.
   Zicând:
De fricã inima-n mine
Se lasã în jos pe vine.
    ªi
Se sperie de umbra lui
ªi se uitã-n urma lui.
   Fricosului
De o gângane micã
Pãru-n cap i sã ardicã
ªi pielea i se-nfurnicã.
   Când vede groaza,
Fuge ca câinele cu coada între picioare.
   Cã
De o umbrã, d-o nãlucã,
Frigurile îl apucã.
   Numai când
Este la largul lui ºi la strâmtul altuia.
   Zice:
Înfricoºazã-þi cusurul, sã nu-þi umple...
   ªi
Dacã n-ai bãtut cur mic,
Nu-nfricoºa p-ãl voinic.
   Cã numai
Babele cu sânge bãtrân
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Sã sperie ºi scuipã-n sân.
   Iar când

Îl iei la trei parale.
  Atunci

Mai multe din c... b...
Decât la tabaci meºini.
   ªi

Bea niþicã apã rece,
De sperieturã a-i trece
  ªi altãdatã, ca ºoarecii când cântã jucând

      hora:
Sus de mânã, jos de vânã ºi mai aproape de gaurã.
  Cu toate acestea,

Frica pãzeºte pepenii.
  ªi

Câinii sunt paza oilor.
  Cã

Mai rãu se sperie cineva din auzit decât din vãzut.

P O V E S T E A  V O R B I I

O vulpe odinioarã (povesteau strãmoºii mei)
Mergea seara sã vâneze, dupã obiceiul ei,
ªi mai cu seamã adese se ducea la moarã-n sat,
Unde gãsea gâºte, raþe ºi gãini pentru vânat.
Aºa ºi un cotoi iarã venea pe lângã taraºi,
Cã gãsea sã prinzã ºoareci ºi mari ºi mititei, graºi.
Aci vulpea cu pisoiul  întâlnire des având,
Amândoi se-ndrãgulirã, unul altuia plãcând.
Intrarã ºi în tocmealã d-a se lua amândoi,
A trãi în cãsnicie º-a se mângâia-n nevoi.
Aci fãcurã ºi nunta, puind masã de vânat,

CUPRINS
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Mâncarã, se veselirã ºi sã joace s-au sculat.
Pisoiul îºi drese struna ºi rãsunã grosul bas,
Iar vulpea cântã cu vorbe, slobozind ascuþit glas:

µ Bine este doi cu doi
ªi noi, neicã, amândoi,
Bine era mai de mult,
Dar noi, neicã, n-am ºtiut...

Când era ea sã mai zicã, un câine îi auzi
ª-ndatã ºi el la nuntã pe fugã se repezi,
Dorind ºi el sã se prinzã cu aceºti tineri la danþ
ªi sã joace vreo polcã, vreun vals sau cotrodanþ;
Dar cotoiul pierdu cheful îndatã cum l-a zãrit.
Vulpea tãcu cântecelul, îl lãsã neisprãvit.
ªi croindu-o la fugã spre pustie amândoi,
Tocmai în crâng se oprirã a se uita înapoi.
Ocãrând aci pe câine vulpea cu glas înþepat
Nu vrea nicidecum sã-l ierte (deºi era el în sat),
Zicând: µ Ai vãzut mojicul cu obraz gros, necioplit,
Cum venea-n fugã la nuntã, fãrã bilet, nepoftit?!
Ce? Te-ai speriat, bãrbãþele? Rãspunse el: µ Aº! nimic!
Nu se prea sperie lesne o inimã de voinic;
Dar n-am vrut sã fac gâlceavã, la nunta mea, c-un netot,
Cã þi-l fãceam sã se lingã de cinci-gheara mea pe bot;
ªi repezindu-mã-n grabã mã suiam în vreun loc,
Stam aci fãrã sã-mi pese º-îmi bãteam de dânsul joc;
Dar îmi era pentru tine, cã din mânã te pierdeam,
ª-atunci, cu inima friptã rãmâind, mã prãpãdeam.
Mireasa l-aceste vorbe negreºit cã ar fi plâns,
Dar nu-i putea veni jale de gâdilituri ºi strâns,
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Ci cu hohote ºi râsuri, fiind departe de câini,
Ca sã piarzã supãrarea îl luã iarãºi de mâini,
ªi cu el hora, sãrita, vizuina-ncunjurând,
Rãsuna cu glas din gurã acest cântecel, zicând:

µ Bãrbãþelul meu,
Voinicelul meu,
Mult e inimos,
Mult e nefricos.
Deºi am fetit,
Dar am nimerit,
Luai pui de drac,
Tocmai dupã plac.
N-am fricã defel
De nimeni cu el.

Cumãtrul lup, care-n vreme umblã ca un vãtãºel,
Trecând p-aci cu-ntâmplare º-auzind joc, cântecel,
Cu raport despre aceasta degrab în fugã s-a dus
ªi la leul, împãratul dobitoacelor, l-a dus.
Leul, cum citi raportul, pe lupul a întrebat:
µ Dar n-ai aflat tu pe cine a luat ea de bãrbat?
µ Nu ºtiu, µ îi rãspunse lupul µ cã în casã n-am intrat,
Dar fãrã sã vãz îmi pare cã pe dracul a luat.
µ Cum aºa? µ zise-mpãratul µ dupã ce ai cunoscut?
µ Dupã cântec, µ el rãspunse µ cã cam nu prea mi-a plãcut.

Când vorbea acestea, iacã cuviosul urs veni
ªi cu smerenia toatã-naintea-i se ploconi.
Mistreþul grof dupã dânsul îndatã intrã ºi el,
Gras, gros, umflat ca cu þeava, ºi se închinã la fel.
Porunci leul îndatã sã le dea câte un jeþ,
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Puind pe ursul în dreapta ºi-n stânga porcul mistreþ.
Apoi le citi raportul de rând în jos ºi în sus.
Pentru mãritiºul vulpii, care lupul l-a adus.
Se uitarã toþi la dânsul ºi cruciº ºi curmeziº
ªi se zbârlirã de groaza a acestui mãritiº,
Zicând: µ D-o fi luat vulpea chiar pe dracul de bãrbat,
Ne-a fãcut pe toþi paparã, suntem pieriþi, ne-a mâncat;
Dar, dupã povestea vorbii, nici un lucru sã nu crezi
Aºa, din auzit numai, cu ochii pânã nu vezi;
Însã altfel nu se poate decât un prânz sã gãtim
ªi pe vulpea cu bãrbatu-i la masã sã o poftim;
ªi de va fi chiar ºi dracu, cum suntem noi grãmãdiþi,
Luptându-ne împreunã, tot putem fi mântuiþi,
Decât câte unul-unul prin pãduri a ne afla,
ªi cu noi prea cu lesnire pântecele a-ºi umfla;
Iar de nu va fi bãrbatu-i drac, dupã cum auzim,
Atunci îl facem prieten ºi împreunã prânzim.
Zise leul: µ Prea bun este acest sfat care mi-l daþi,
Dar ºi aºa ciudat vine ca sã fim asiguraþi;
Cãci pe dracul vreodatã din noi cine l-a vãzut?
ªi ca sã-l putem cunoaºte este prea de necrezut.
De unde ºtim alb e, negru, galben, roºu, ori altfel,
ªi cum l-om zãri îndatã sã zicem cã este el?
Noi auzim cã-n oraºe, prin acest mare pãmânt,
C-ar fi multe dobitoace ºi nu le ºtim ce fel sînt:
Cã noi la ele nu mergem, nici ele la noi nu vin,
Nu ne-am vãzut unii p-alþii chiar o datã cel puþin;
Asemenea ºi de dracu numai doar cât auzim
Cã ar fi cea mai rea fiarã º-ar fi fãcând mari cruzimi.
Dar pânã-ntr-acest ceas Sfântul ne-a ferit ca sã-l vedem,
Fie de ãst loc departe, d-al vedea lipsã n-avem.
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Dar dacã vrãjmaºa vulpe legea cumva a cãlcat.
Ca numai rãu sã ne facã cu dracu s-o fi-ncurcat,
Trebuie prin chibzuire sã facem toþi vreun plan,
Ca sã ne ferim de rãul acestui cumplit duºman;
Cu toate aceste, lupul sã se ducã a-i pofti
ªi în grab sã se întoarcã cu rãspuns a ne vesti.
Apoi vom vedea ce-om face, atuncea vom hotãrî,
Vom gãsi fieºtecare loc capul a ne vârî.
Dupã ce se sfãtuirã în felul de mai sus zis,
Gãtind masa, fu îndatã vãtãºelul lup trimis,
Ca sã pofteascã pe vulpe la prânzul împãrãtesc,
Cu soþul ei dimpreunã, sã vie, cã îi doresc.
Se repezi lupu-ndatã ca un grabnic curier,
Ardicând pulbere-n urma-i ca norii pânã la cer.
ªi tocma drept vizunia tinerilor când veni,
Începu-ncet sã pâºascã, corajul îi conteni;
Nici nu îndrãzni sã intre, ci tãcerea-ºi dezlegã
ªi cu sfialã d-afarã, din depãrtare strigã:
µ Cumãtrã! Cumãtrã vulpe! µ Cine e ? ea a rãspuns.
µ Ia poftim pânã afarã, îi zise el, stând ascuns.
µ Dar ce vei? întreabã vulpea, pânã la uºã ieºind.
µ Sunt trimis, µ rãspunse lupul, de prin stuf capul ivind µ
A auzit împãratul cum cã te-ai cãsãtorit
ªi prea mult îi pare bine cã soþ bun þ-ai nimerit.
De aceea vã pofteºte ca sã veniþi mai apoi,
Fiindcã azi are masã, sã prânziþi ºi amândoi.
Zise ea: µ Cât pentru masã, din parte-mi bucuros eu,
Dar sã-ntreb, sã vãz, voieºte sã meargã bãrbatul meu?
Auzi, bãrbate! ne cheamã, spune-mi ce rãspuns sã dau.
Mergi la masã-mpãrãteascã? Rãspunse el: µ Mârâmiau!
„Mârâmiau“ auzind lupul, i s-a pãrut prea ciudat
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ªi dete înapoi fuga cu totul înspãimântat.
Ajungând la împãratul ºi de fricã tremurând,
Ostenit, cu limba scoasã, sufla ºi spunea zicând:
µ Împãrate! nu e bine, sã ºtii cã ne-am prãpãdit.
Îl întreabã leul: µ Spune-mi, ce þi-a fãcut? Ce-ai pãþit?
µ E! d-aº fi stãtut, µ el zise µ ce ºtii ce mi se-ntâmplã?
Crez cã mã învãþa minte curier a mai umbla.
µ Ei bine, µ îi zise leul µ l-ai vãzut? Ce fel era?
µ Nu l-am vãzut, µ el rãspunse µ dar glasu-i mã-nfiora.
Vorbi o limbã pocitã, pentru care eu mã leg
ªi mã prinz pe capu-mi cum cã numai dracii i-o-nþeleg;
Decât ea bucuros prinse, dar nu ºtiu de vor veni,
ªi mai bine ar fi dacã bãrbatu-i nu va voi,
Auzind leul aceste, ceru de la ceilalþi sfat,
Zicând: µ Spuneþi ce sã facem, cã nu e de amânat,
Ci trebuie mai în grabã vrun fel a ne folosi.
Cã ei o fi plecat poate ºi îndatã vor sosi;
Eu gãsesc de cuviinþã cã aici sã nu ºedem,
Ci mergând sã ne ascundem care pe unde putem
ªi pre ascuns cu ocheanul în drumul lor sã privim.
Ca din cale depãrtatã uitându-ne sã-i zãrim;
ªi de va fi, cum sã zice, bãrbatul vulpei vrun drac,
Sã nu faceþi vro miºcare, ci sã tãceþi ºi sã tac;
Cã ei, negãsind pe nimeni, o sã ºazã ce-o ºedea
ªi o sã plece acasã, de treaba lor a-ºi vedea.
Aste vorbindu-le leul, toþi ziserã-ntr-un cuvânt:
µ Câte le-ai zis, împãrate, toate înþelepte sînt.
µ Dacã e aºa, µ el zise µ faceþi-vã toþi în pãrþi,
Cã eu m-ascunz dup-o stâncã pe marginea astei bãlþi.
µ Eu iar µ îi rãspunse ursul µ sus în ãst copac mã sui
ªi prin frunza lui cea deasã orice voi vedea vã spui.
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Porcul zise: µ ªi eu iarãºi jos în frunzet mã-nvelesc,
Sã scoþ o ureche numai, ca sã-i auz ce vorbesc.
Lupu-ºi gãsi ºi el locul, varându-se într-un stuf,
Ca sã poatã fugi lesne când va vedea vrun zãduf.
Vulpea dacã întrã-n casã ºi cotoiului a spus,
Zise el: µ Dragã nevastã! Eu pân-acum nu m-am dus
Sã vãz împãratul cum e, precum ºi pe mine el,
Nu ne ºtim unui pe alþii, cum suntem ºi în cel fel;
Ba nici nu ºtiu înaintea-i cum sã mã înfãþiºez,
Nici cum sã mãnânc la masa-i, nici pe scaunu-i sã ºez.
Ci ia sã ºedem mai bine în cãscioara-ne aici
ªi de va fi vro-ntrebare, doar vei ºti tu ce sã zici.
Cineva cu o minciunã scapã de alte nevoi,
Dar încã de la o masã sã nu putem scãpa noi?
Îi zise ea: µ Ba, bãrbate, ai sã mergem sã mâncãm,
Cã se mânie-mpãratul hatârul dacã-i stricãm;
Chiar ºi politica cere sã mergem sã-l salutãm,
Sã-i facem închinãciune ºi mâna sã-i sãrutãm,
Necum sã fim poftiþi încã ºi sã urmãm în alt fel,
Sã ne purtãm mojiceºte ºi sã nu mergem la el!
µ Dacã e aºa, µ rãspunse bãrbatul ei µ bine dar,
Apucã de te gãteºte, ºterge-þi ãl cojoc murdar.
Se sculã vulpea îndatã ºi în cel mai grabnic pas
Se scuturã de þãrânã, se linse pe bot, pe nas.
Cotoiul iar, ca ºi dânsa, scuipã în labã pe loc
ªi la cap se netezeºte, la coadã ºi într-alt loc;
Apoi luându-ºi nevasta de braþet ca un bãrbat,
Plecarã pe potecuþã sã se ducã la palat.
El însã, zglobiu la fire, tot în jocuri se ducea,
Sãrea ºi glumea cu dânsa, mii de comedii fãcea.
Leul, cum sta dupã stâncã, tot adese întreba
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Pe urs, zicând: µ Cuvioase, vede-sã ceva, au ba?
Ursul rãspunse cã vede cu vulpea un ce viind,
Cu mult mai mic decât dânsa ºi ca un drac tot sãrind.
Îi zise lui împãratul: µ Poate îþi pare aºa,
Unde îl vezi de departe, dar nu te înfricoºa;
Întinde ocheanul bine ºi te uitã mai frumos,
Þine-l tot spre acea parte, nu-l lãsa din mânã jos,
Ca nu cumva fãr’ de veste cu ei sã ne pomenim.
Cum vorbim sã ne auzã ºi ceva sã pãtimim.
µ Coraj! coraj! sã n-ai fricã, µ strigã porcul cãtre leu µ
Cãci când vor veni aproape, paºii lor îi auz eu.
Deci, precum am zis, mâþoiul cu vulpea pe drum viind
ªi într-o parte ºi alta fãcând zglobii ºi sãrând,
Vãzu pe o coþofanã sus într-un copac cântând
ªi se opri aci-ndatã, cãtre mireascã zicând:
µ Nevastã! Iacã ploconul, îngãduieºte niþel
Sã þi-l prinz ca sã ne ducem la împãratul cu el.
Aceasta zicând, îndatã se urcã în copac sus
ª-într-o clipã cu iuþealã gheara pe dânsa a pus.
Ursul, care aste toate cu ocheanul le-a vãzut,
Cã ar fi chiar necuratul desãvârºit a crezut;
ªi de spaimã cu cutremur zise-mpãratului leu:
µ Suntem pieriþi toþi, stãpâne, dupã cele ce vãz eu;
Dacã el o zburãtoare o prinse din vârf, de sus,
De m-o vedea ºi pe mine, apoi, ait! atunci m-am dus;
A avut dreptate lupul într-atât de s-a speriat,
Dar sã-ã! staþi în tãcere, cã iacã s-apropiat.
Stând ei asfel în tãcere ºi ascunºi, cum am zis toþi,
Ajunserã ºi intrarã în casã tinerii soþi;
Care vãzând masa-ntinsã ºi pe nimenea aci,
Fu pricina ca sã iasã la uºã, d-a se suci
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ª-a privi când de o parte, când de alta ne’ncetat,
Cã doar vor vedea sã vie marele lor împãrat;
Dar ºezând cu amânare pe verdeaþã º-adãstând,
Un tânþar din întâmplare dintr-un loc în alt zburând,
Viind s-a pus pe urechea a mistreþului ascuns
ªi fãrã ceva sã-i pese, înfigând botul, l-a-mpuns.
El tot scutura urechea sã fugã, a nu-l piºca,
Pânã când zãri pisoiul frunzele care miºca
ªi gândind cã soareci umblã, deodatã s-a sculat,
Zicând cãtre vulpe: µ Dragã! o sã mai prinz un vânat,
Sã te uiþi acuma numai cum þi-l mãnânc viu, nefript.
ªi în loc sãrind cu gheara, dinþii-n urechea-i º-a-nfipt.
Mistreþul îngrozit foarte, gândind cã n-o mai scãpa,
În râu ca nebun dând fuga, din puteri strigând, þipa:
µ Fugiþi! fugiþi, vã mãnâncã, pe mine m-a ºi rãpus!
Cotoiul de spaimã sare sã scape în copac sus,
Ursul, pãrându-i cã vine ºi pe el a-l nimici,
Din copac jos sã aruncã ºi sã lungeºte aci,
Fãr-a putea alt sã zicã decât numai: µ Mor! mor! mor!
Lupul, cum auzi iarãºi, alergã la leu ca-n zbor,
Strigând: µ Ce stai, împãrate? Cã mâncã pân-acum doi,
ªi acum îndatã vine sã ne piarzã ºi pe noi.
Leul auzind pe lupul dându-i asfel de raport
Zise: µ Decât viu în gheara-i, mai bine în apã mort.
ªi închizând ochii-ndatã în valuri s-a aruncat;
Lupul ºi el dupã dânsul asemenea a urmat.
Cotoiul în acea clipã pe ursul sus când vãzu
De spaimã sãrind îndatã ca o minge jos cãzu
ªi se-nfipse-n þandara unui copac rupt de vânt,
Care era ca o þeapã ardicatã de pãmânt.
Vulpea iar în acea groazã de spaimã fierea-i plesni,
Somnul cel lung o cuprinse ºi nu se mai pomeni.
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DESPRE VICLENIE

În faþã una-þi vorbeºte
ªi în dos alta-þi croieºte.

ªi
În ochi cu gura te unge
ª-în dos cu ac te împunge.

ªi
În faþã dinþi îþi albeºte
ªi inima îºi negreºte.

ªi
În faþã te netezeºte
ªi în spate te ciopleºte.

El este
C-albina,-n gurã cu miere
ª-în coadã cu ac ºi fiere.

Vicleanul
Fâþâie coada ca vulpea, în toate pãrþile.

Îl vezi numai,
Bunã ziua toatã ziua ºi din cap la toþi mereu moþ.

ªi
Te mângâie cu ghimpi

ªi
Te atinge cu bumbac.

Pe vicleanul
Cât sã umbli sã-l pipãieºti,
Nici în piua nu-l nimereºti.

Cum a zis unul:
De scund este scund,
Dar nu-i dai de fund.

Cu un cuvânt,
Este taler cu douã feþe.

CUPRINS
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P O V E S T E A  V O R B I I

Oarecare meºteraº
A trimis un bãieþaº
Cu un taler rudãresc,
Cu douã feþe, prostesc,
Ca sã ia de la bãcan
Icre roºii de un ban;
Îi mai dete ºi alþi doi
Sã ia icre negre moi.
Bãiatul cam prosticel,
Cerând icre de un fel,
Le-a pus pe taler aci
ªi altele porunci.
Bãcanul dacã i-a dat,
µ Unde le pui? l-a-ntrebat.
El talerul întorcând
ªi icrele rãsturnând:
µ Pune-le aici, a zis,
ª-a mers d-unde l-a trimis.
Acolo când s-arãtat,
Stãpânul sãu l-a-ntrebat:
µ Celelalte unde sînt,
Or nu-nþelegi de cuvânt?
Copilul iar întorcând
ªi: µ Iacate-le, zicând,
Cãzurã º-acele jos,
Nimica fiind din dos.
Stãpânul sãu, necãjit,
Îndatã l-a pãlmuit,
Zicând: µ Vezi, minte sã þii

CUPRINS
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ªi pãzeºte sã nu fii
Cu douã feþe ºi tu,
C-ãst’ taler ce te bãtu.

DESPRE CUMPLITATE SAU ZGÂRCENIE

Omul nu trebuie sã fie nici prea-prea, nici foarte-foarte,
Nici carnea sã arzã, nici frigarea.

Adicã:
Nici prea econom, nici prea galantom.

Cã
Cine strânge nu mãnâncã.
Banii strângãtorului în mâna cheltuitorului.
Lopata grãmãdeºte ºi sapa risipeºte.
Bogaþia rãmâne la nebun.

Care
Nici pe sine nu se procopseºte, nici pe altul nu foloseºte.
Nu ºtie cum se câºtigã paraua.

Pentru cã
Cine dumicã ºtie, cine mãnâncã nu ºtie.

Dar ºi
Dac-o socoti cineva câte foi intrã în plãcintã,

  niciodatã nu mãnâncã.
Omul cumplit de toþi e clevetit.

ªi
Când nu tace o gurã, nu tace o lume întreagã.

Zicându-i: frige-linte,
Îºi mãnâncã de supt tãlpi (de supt unghii).
Pentru o para îºi pune ºtreangul de gât.
Pentru bani îºi vinde sufletul.

CUPRINS
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Îi tremurã mâna de milostenie (care nu o face).
Ar da tãmâie lui Dumnezeu ºi nu se-ndurã sã dea parale.
Punga-i e mare ºi gurã n-are.

Însã el zice:
A cui e punga mai mare? µ A cui se vede.
Scumpului niciodatã sã nu-i zici „dã-mi“, ci totdeauna „na“.
Zgârcitul numai stângã are (care ia),

   dreapta îi este uscatã (care dã).
Scumpul cu înºelãtorul lesne se-nvoiesc.
Îi fãgãduieºte marea cu sarea º-îi dã ce nu curge pe apã.
Vulpea în pãdure, ºi el îi vinde pielea în târg.
Îl face sã umble dupã potcoave de cai morþi.
ª-a gãsit icoanã sã se închine.
Scumpul cumpãrã stafide ºi cere sã-i adaoge piper.
Pune brânzã în strachinã ºi întinge p-alãturea.
Umblã sã scoaþã douã piei dupã o oaie.

Dar totdeauna
Scumpul mai mult pãgubeºte ºi leneºul mai mult aleargã.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un ovrei odatã în negoþ umblând
ª-în Constantinopol la marfã mergând,
Mai mult decât toate ce îi trebui,
La ceºti ºi filgene întâi târgui;
ª-într-un zimbil mare dupã ce i-a pus,
Umplându-l grãmadã cu vârf pânã sus,
Chemã sã i-l ducã un hamal la han
ªi îi ceru platã de opt lei un ban.
Chemând el pe altul ºi mai mult ceru,
Or pe câþi aduse, nici unul nu vru.
Vãzând dar ovreiul, stând se socoti
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Cu înºelãciune dulap a-nvârti.
Apucã ºi zice unui alt hamal:
µ Voinice, mi-e milã cã eºti în ãst hal!
Dar de îmi vei duce ãst coº pân’ la han,
Fãrã sã-mi ceri de dus nici un ban,
Numai trei cuvinte sã te-nvãþ sã ºtii
ª-îþi ajunge-n viaþã procopsit sã fii.

Auzind hamalul pe ovrei zicând
C-o sã-l procopseascã aºa de curând,
Zise întru sine: „O fi, ce ºtiu eu!
Ai sã fac ºi-o slujbã în norocul meu.“
ª-ardicând îndatã zimbilul cel greu,
µ Ai, ardicã-l µ zise µ pe umãrul meu.
Se cocoºã, duse pân’ la un soroc,
ªi sã odihneascã puind la un loc:
µ Jupâne! µ îi zise, ia spune-mi acum.
µ Hai la han, µ rãspunse µ nu poci aci-n drum.
µ Spune-ncai o vorbã, µ hamalul a zis µ
Ca sã merg gândind-o pe drumul întins.
Deci vãzând ovreiul cã în loc ºedea
ªi pân’ nu i-o spune sã plece nu vrea:
µ Aºa, µ îi rãspunse µ sã-þi spui una dar
ªi o þine minte, sã nu mã-ntrebi iar!
„Cine îþi va zice cã e mai bine cãlare decât în

cãruþã, sã ºtii sã nu crezi.“
Asta este zisã de un înþelept
ª-în adevãr, bravo! a vorbit prea drept.
Auzind hamalul iarãºi se sculã
Cu zimbilu-n umãr ºi drumu-ºi urmã.
Merse iarãºi, merse pe drum cât putu
ªi sã odihneascã la un loc stãtu.
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µ Jupâne! µ iar îi zise µ una îmi spuseºi
ªi de procopsealã vãz mã umpluseºi
Ia îmi spune încã unicã mãcar,
Sã merg cu ea-n gurã procetind-o iar.
Vãzând iar ovreul cã nu vrea altfel:
µ ªi a doua este, µ zise cãtre el µ
„Cine þ-o zice cã e mai bine pe jos decât cãlare,

      iarãºi sã nu crezi.“
Þine-o ºi asta în minte ca-n scris,
Cã iar de un mare înþelept s-a zis.

Cu aceste vorbe întru al sãu gând,
Plecã iar hamalul ºi ceva mergând
Iar sã odihneascã puse la pãmânt
ª-întrebã sã-i spuie ºi cellalt cuvânt.
Cam cârmi ovreiul, dar chiar ºi nevrând
Trebuia sã-i spuie, ºi urmã zicând:
µ „ªi cine þ-o zice cã e mai bine slugã decât stãpân,

sã nu crezi iar niciodatã.“
Ai mai auzit tu asfel de cuvânt?
Cine l-a zis, bravo! a fost un om sfânt.
Vãzând dar hamalul cã l-a înºelat,
Ardicând zimbilul iarãºi a plecat
ªi mergând cu dânsul acolo la han,
Îl trânti îndatã de un bolovan
ª-îi zise: µ Jupâne, ºi tu chiar sã vezi
Cã-s aci filgene, eu zic sã nu crezi.
Scumpul cu galantomul sunt doi vrãjmaºi neîmpãcaþi.

ªi
Bumbãcarul nu sã uitã cu ochi buni la câinele alb.
Zgârcitul nici el nu mãnâncã, nici pe altul

  nu va sã vazã mâncând.
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Însã
Cine se culcã nemâncat se scoalã fãrã vreme.
Stãpânul vinde ºi telalul nu se îndurã sã-l dea.
Câinele osul nu-l roade ºi nici pe altul nu lasã sã-l roazã.
Scumpul nu e stãpân pe banii lui, ci banii îl stãpânesc pe el.
ªade dracul cu curul pe banii lui.
Tot el la masa altuia, ºi la masa lui nimenea.

Adicã:
Orbul de la toþi, ºi de la orb nimenea.
Cautã tot sã rãpeascã.

Zicând:
Nici lupul flãmând, nici oaia cu doi miei.
Va sã ia ºi lâna ºi pielea.
Bucatele de la masa altuia sunt mai cu gust.
Gãina vecinului e mai grasã.
Punga altuia e mai mare.

În sfârºit,
Mai bine trãieºte un sãrac lipit decât un bogat zgârcit.

P O V E S T E A  V O R B I I

A fost un zgârcit odatã, care mereu grãmãdea,
Zi ºi noapte totdeauna pe bani dormea ºi ºedea;
ªi de cumplitate multã trãia singur, singurel,
Nu þinea-n casã nici slugã, nici pisicã, nici cãþel.
Nu putea sã se îndure sã cheltuiascã un ban,
Sã mãnânce ºi el bine mãcar o datã-ntr-un an,
Ci trãia tot caliceºte, mâncãri proaste cumpãrând,
Privind cu jind cele bune, ca ºi un sãrac de rând.
Aºa el la o zi mare, când la peºte dezlega,
Vãzând cã fieºtecare la pescãrii alerga,
Se duse ºi el sã vazã d-o gãsi vrun cosãcel,

CUPRINS
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Sã-ºi cumpere, sã mãnânce, ca sã se spurce ºi el.
Ajungând în pescãrie, începu a se plimba,
De la un loc pân’ la altul ºi de preþuri întreba.
Umblã vro douã-trei ceasuri pretutidenea cercând
ªi nu-i venea sã-ºi cumpere, mai ieftior cãutând.
Deci când sta în douã gânduri, ca sã ia or sã nu ia,
ªi când scumpetea cu pofta în el nu se învoia,
Vede viind un fin al sãu, carele dulgher era,
Cu banii câºtigaþi din muncã vrând peºte a-ºi cumpãra;
ªi fãrã sã zãboveascã or sã întrebe de preþ,
Alese un peºte mare º-îi trânti banul semeþ.
D-acolo trece îndatã alãturea l-alt pescar,
Alege alt neam de peºte ºi îl pune în cântar.
Scumpul privind cu mirare la finul cumpãrãtor,
Care îºi târgui peºte ca fiece negustor,
Când plecã ca sã se ducã, dupã dânsul s-a luat,
ª-ajungându-l dupã urmã: µ Ce faci, fine? µ l-a-ntrebat µ
Cum vãz, þ-ai cumpãrat peºte? µ Da, µ îi zise µ am luat.
L-a-ntrebat iar: µ Pentru tine, or altui l-ai cumpãrat?
µ Ba pentru mine µ el zise µ ºi pentru casa mea chiar.
µ Dar ce-o sã faci cu atât mult? µ scumpul l-a întrebat iar.
µ O, Doamne, naºule! µ zise µ pentru mâncare te miri?
Pe lângã copii, nevastã, sã gãsesc ºi musafiri;
ªi la o zi ca aceasta mai dai ºi la un vecin,
Ce nu i-a dat mâna sã-ºi ia, or ºi l-alt sãrac strein.
Dar dumneata-þi luaºi peºte, or eºti la alþii poftit?
µ Ba nu sunt poftit, µ îi zise µ d-aceea am ºi venit;
ªi eram ºi eu sã-mi cumpãr, dar iaraºi am judecat
Cã cine sã mi-l gãteascã! ªi aºa nici n-am luat.
µ Ai dar la noi, µ finul zise µ împreunã sã serbãm,
Deºi nu avem gãtire pe un naº sã ospãtãm:
ªi vei avea sã vezi astãzi cum trãiesc niºte mojici,
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Dar ne vei ierta cusurul, ca la niºte fini mai mici.
Finul vorbe d-alde aste ºi altele îndrugând
ªi cu naºul împreunã la casa sa ajungând,
Cu destulã bucurie pe oaspete au priimit,
Pânã una-alta fuse ºi prânzu-ndatã gãtit.
Aºezându-se dar masa ºi bucate aducând,
ªezurã, o-mprejurarã, puind ºi plosca în rând.
S-apucarã sã mãnânce, vorbe vesele spuind,
ªi cu înzâmbite feþe unii la alþii privind;
Plosca încunjura masa de la un la alt mergând
ª-îndemna sã se mângâie, pe toþi în guri sãrutând;
Îi înduplecã îndatã pe ea a o asculta,
ªi ca sã-i facã pe voie începurã a cânta:
Una în coarda subþire, altul bâzoiul þinea,
Mic ºi mare îºi da glasul, la care cum îi venea.
Zgârcitul, care-n tãcere era-nvãþat a mânca,
ªi carele cu plãcere la aceºti gura cãsca,
Prea mult minunata ploscã sãrutându-l tot des, des,
ªi la curaj îndemnându-l, fãrã nici un interes,
Îl aduse ºi pe dânsul în stare d-o asculta
ª-începu ºi el cu toþii împreunã a cânta.
ª-într-atât se simþi vesel, º-într-atât s-a mângâiat,
Încât toatã zgârcenia îndatã i s-a muiat;
ª-începu sã zicã: µ Fine, tu vãz cã ºtii sã trãieºti,
Tu dar voiesc ºi pe mine ca sã mã chiverniseºti.
Toatã a mea bogãþie, de la moºi-strãmoºi miras,
Câtã o fi, o dau þie astãzi, chiar din acest ceas.
Na cheile, mergi acasã ºi în pivniþã intrând,
Vei vedea stând zece chiupuri tot cu galbeni puºi în rând.
ªi cu desagi, sac or traistã, cu ce ºtii ºi cu ce poþi,
Carã-i aicea la tine pânã desearã pe toþi!
Fã tu ce vei vrea cu dânºii, fii ºi economul meu,
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Cheltuieºte cum îþi place, nici sã-ntrebi, nici sã vãz eu!
Cã moºii mei ºi pãrinþii sã trãiascã n-au ºtiut,
Nici vrodatã în viaþã aºa chef ei n-au fãcut,
Ci s-au chinuit sã strângã ºi sã grãmãdeascã bani;
Când au murit, îmi lãsarã nouã chiupuri sau borcani,
Sfãtuindu-mã-n diatã ca sã urmez lor ºi eu,
Iar de nu, sã mã ajungã blestemul lui Dumnezeu;
Adicã: din nouã chiupuri zece în rând sã le fac,
ª-am trãit ca vai de mine, mai rãu decât un sãrac;
Umblai pe uscat, pe ape, m-am cãznit ca un tiran,
Am rãbdat foame ºi sete, închinându-mã la ban;
Nu m-am îndurat o datã un sãrac sã miluiesc,
Numai ºi numai borcanul sã-l umplu, sã-l vârfuiesc;
Ãst rãu mi s-a fãcut fire, nu poci alt sã mã prefac,
Nu-mi vine sã dau paraua, nici mie un prânz sã-mi fac.
De aceea dar acuma du-te unde te-am trimis,
Ia traistã, sac, orce-þi place, ºi fã dupã cum þ-am zis.
Bietul fin, cu bucurie pe loc desagii luând,
Alergã tot într-un suflet ºi în pivniþã intrând,
Cum s-apropie de chiupuri mâinele a-ºi împlânta,
Auzi un glas dodatã d-aiurea a-l spãimânta.
Strigându-i: µ Nu te atinge, teme-te a nu greºi,
C-apoi d-aicea zdravãn sã ºtii cã nu vei ieºi.
Rãspunse el cãtre glasul care îl înfricoºa:
µ Apoi naºul mã trimise, n-am venit singur aºa.
Glasul îi rãcni deodatã atât de înfricoºat
Încât pivniþa ºi casa parcã s-au cutremurat,
Strigând: µ Ieºi, zic, mã-nþelege, n-aºtepta ºi alt cuvânt,
N-are treabã el aicea, aceºti bani ai lui nu sînt,
Ci ai diaconului Badea, el e pe dânºii stãpân.
Bietul om fugi afarã speriat, scuipându-ºi în sân;
Merse la naºul sã-i spuie cum s-a-ntâmplat ºi ce fel
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ªi cum cã diaconul Badea este stãpân, iar nu el.
Naºul sãu cum îl aude se necãjeºte pe loc,
Plosca-l atâþã mai tare, de sã fãcu numai foc.
Cã ea are multe daruri, aci face pe om bun,
ªi aci îl întãrâtã de-l preface în nebun.
Se scoalã totdeodatã ºi rãcneºte ca un leu:
µ Dar cum sã poate µ el zise µ sã nu fiu stãpân p-al meu?
Cine e diaconul Badea? ªi ce treabã are el
Cu banii mei, pentru care m-am trudit de mititel?
Stãi, mã! Sã vãz acuma dacã eu stãpân nu sînt!
ªi plecã acasã iute, înspulberat ca un vânt,
Intrã-n pivniþã îndatã, se uitã, îi dã în gând
ªi spre negoþ o grãmadã pive de cireº având,
Bãgã aurul prin ele ºi cu alt lemn le-ndopã,
Pânã cãtre miezul nopþii l-aceasta se ocupã;
ªi pe dinaintea porþii fiind un râu spumegat
Aruncã pivele toate ºi a mers de s-a culcat.
ª-asfel el din bogat putred, a sãrãcit de s-a stins,
Îºi vindecã cumplitatea ºi zgârcenia-i s-a-ntins.
Iar pivele, toatã noaptea dupã ce au înotat,
S-au oprit într-o vâltoare la marginea unui sat,
Unde avea locuinþã un slujbaº bisericesc,
Anume diaconul Badea, om cu totul sufletesc.
Acesta prea de dimineaþã totdeauna se scula
ª-în marginea acei ape se-nchina ºi se spãla.
Aºa-n acea dimineaþã ca ºi alte dãþi mergând
ªi pivele în vâltoare învârtindu-se vãzând,
Le-au tras câte una-una, pânã când toate le-a scos
ªi vãzându-le-ndopate ºi prea grele mai vârtos,
Se apucã cu toporul, despicã una pe loc,
ªi ca sã vazã-n ea ce e, ºi ca sã puie pe foc.
Dar câtã mirare-i fuse, cât s-a bucurat vãzând
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Acea mulþime de galbeni cu strãlucire curgând!
Vã las sã judecaþi singuri ce i s-a mai întâmplat
ªi din celelalte pive aurul când l-a aflat!
Decât sã vã spui acuma ce fel a-ntrebuinþat
Acea avuþie multã ºi cu dânsa ce-a lucrat;
Câþi sãraci ºtia în satu-i, câte unul i-a chemat
ªi prin tainã fiecãrui a dat ºi l-a ajutat;
Unuia-i cumpãrã vacã, altuia-i dãrui boi,
P-alt scãpã de datorie ºi p-alt de alte nevoi;
Apoi zidi un han mare, de sãraci priimitor,
ªi gãzduia fãrã platã pe fiece cãlãtor;
Încât ducându-se vestea prin cei mângâiaþi în plâns,
A putut ca sã auzã ºi zgârcitul ce i-a strâns
Cum cã un diaconul Badea, acel nume c-un cuvânt
Ce i l-a fost strigat glasul cã acei bani ai lui sînt.
Care ºi plecã îndatã ca sã se ducã la el,
Cu o trãistoarã în umãr º-în mânã c-un toiegel.
Din sat în sat cu-ntrebarea ºi hranã cerºind mergând
ª-în sfârºit la acel diacon cu încetul ajungând,
Ceea ce-l fãcu pe dânsul mai tare de se-ncrezu
Fu o piuã, ce drept treaptã-n uºa-i care o vãzu.
Stând ºi lung privind la dânsa ºi din cap tot legãnând,
A ieºit diaconul Badea ºi îl întrebã, zicând:
µ Eºti un strein, cum sã vede, ºi cauþi sã-þi dau sãlaº?
µ Aºa este, µ el rãspunse µ sunt un strein ºi drumaº;
Dar mã uit la piua asta º-îmi cãiesc capul cel prost,
Cã cu altele-mpreunã ea-n pivniþa mea a fost,
Care-ntr-o zi beat pe toate cu galbeni le îndopai
ªi gândind cã fac rãu altui, tot în râu le aruncai.
Dupã ce zise aceasta, sãracul zgârcit s-a pus
ªi cu amãruntul toate cum s-a întâmplat i-a spus.
Ascultând diaconul Badea la povestirea lui tãcut,
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Deloc a nu-i înþelege vorbele s-a prefãcut,
Dar în inima sa foarte mult l-a cãit ºi l-a plâns
Cã s-a pedepsit atâta în cumplitate d-a strâns;
ªi fiindu-i de el milã, îi rãspunse: µ Fãtul meu!
Eu am îndestulã stare, dar mi-e de la Dumnezeu
ªi fac pomanã cu dânsa, eu dracului nu o dau,
Ajut cu economie pe câþi îi cunosc cã n-au;
Prin urmare ºi tu darã, de te plângi cã sãrac eºti,
Rãmâi în curte la mine, hrana sã-þi agoniseºti;
Nu ai sã-mi faci nici o treabã, ci de urât, sã nu ºezi,
Sã-ngrijeºti de una-alta, de argaþi ºi slugi sã vezi.
Cuvântul bun ºi blândeþea ãstui diacon cuvios
Înduplecã pe zgârcitul ºi priimi bucuros.
Rãmâind, cum zic, în curtea-i, era ca ºi un stãpân,
Fiindcã diaconul Badea era de vârstã bãtrân;
El sta pentru fiecare socotelile sã dea,
În care cu prisosinþã zgârcenia-i sã vedea;
Dreptul de la unul º-altul tot sã rupã îi plãcea,
ªi fãrã sã cheltuiascã, iar strânsoare îºi fãcea.
Diaconul Badea vãzându-l fãcând acestea de rost,
S-a-ncrezut fãrã-ndoialã cã banii ai lui au fost;
ªi gândindu-se-ntre sine de cugetul ce-l mustra,
Cã cel ce-l îmbogãþise acum slugã îi era,
Socoti sã-l depãrteze cu oarecare mijloc,
Supt ascuns ceva bani dându-i sã trãiascã într-alt loc;
ª-ntr-o zi porunci-n casã sã facã câteva pâini,
Însã de fãinã neagrã ºi albã, de douã mâini;
ªi coaca pâinilor albe cu un cuþit despicând,
A bãgat pe tainã galbeni, câte-o sumã numãrând;
ª-asfel dupã ce le coapse ºi le scoase din coptor,
Îl chemã ca sã-l trimiþã la un sat mai depãrtºor,
Zicându-i: µ Ia ºi înºalã calul cel iubit al meu,
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Cu care din sãrãcie m-a ridicat Dumnezeu;
Însã cu ale lui toate, deºi nu sunt aºa noi,
Dar poate din norocirea-i sã-þi vie banii-napoi;
ªi na aste trei pâini albe sã le mãnânci tu pe drum,
Na de prisos º-una neagrã, cã nu stricã orºicum.
El dar cum înºelã calul, dupã cum i-a poruncit,
ªi a plecat sã se ducã la satul cel rânduit.
Dacã merse o bucatã, aproape de un alt sat,
S-a rupt chinga, fiind veche, ºi ºaua-i s-a rãsturnat;
El zgârcit fiind din fire, sã nu dea din mânã-i ban,
A luat o pâine albã º-o dete unui sãtean,
Cerând sã-i dea pentru dãnsa o chingã veºcoarã iar,
Care º-îndatã îi dete, bucurându-se de dar:
De aci-ncãlecând iarãºi ºi la drumul sãu plecând,
I s-a rupt pofilu-ndatã, pe o vale coborând.
Cu destulã greutate ajungând iar la un sat,
Sã cumpere de la hanuri cu bani nu s-a îndurat
Ci luã iar altã pâine din albe care avea
ªi unui sãtean o dete, un pofil mai vechi sã-i dea.
De acolo plecând iarãºi ºi mergând pân’ la un râu,
I s-a rupt în bucãþele ºi putregaiul de frâu;
Acum scoase din desagã ºi acele douã pâini,
Una neagrã º-altã albã ºi stând le privea în mâini,
Zicând: „De voi da pe neagra ca sã cer un frâu cuiva,
Nepreþuind-o atâta, pentru dânsa nu-mi va da,
Dar dându-i aceasta, alba, ºtiu cã prinde bucuros.“
ªi mergând o dete-ndatã pentru un frâu ruginos.
Sãtenii aceia însã pâinile albe luând
ªi de ele fiecare întru sine judecând,
Cel dintâi zise în gându-ºi: „Ce jimblã, ca cozonac!
Cine ºtie din ce parte o avu acel sãrac!
E bunã sã o mãnânce binefãcãtorul meu,
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Cã ce folosesc c-o pâine, sã stau sã o mãnânc eu?”
Zicând el aceasta,-ndatã pe un cãluºel s-a pus
ªi la moº diaconul Badea sã o dea plocon s-a dus.
Al doilea sãtean iarãºi, la pâinea albã privind,
Zise ºi el întru sine, ca ºi cel dintâi gândind,
ªi mergând în grab se duse cu pâinea de cãpãtat
Tot la moº diaconul Badea, carele l-a ajutat.
Al treilea asfel iarãºi în gându-ºi a hotãrât
ªi lui moº diaconul Badea o duse numaidecât.
Care câte una-una, aceste trei albe pâini,
Dupã cum le-a dat, întocmai viindu-i iarãºi în mâini,
S-a mirat diaconul Badea, zicând: „Una gândeam eu
ªi altele împotrivã vãz cã face Dumnezeu!“
Dupã trei zile zgârcitul, când s-a-ntors din acel sat,
Chemându-l diaconul Badea pâinile i-a arãtat,
Spuindu-i cum ºi în ce chip sãtenii i le-au adus:
µ ªi iatã (despicând pâinea) galbenii care i-am pus;
Aºadar nu-s ai tãi banii ce zici cã i-am gãsit eu,
Ci poþi mãrturisi singur cã mi-a trimis Dumnezeu.

DESPRE LÃCOMIE IARÃªI
ªI NEMULÞUMIRE

Lãcomia de multe ori stricã omenia.
Cã

D-aia n-are ursul coadã.
Ochii omului sunt din mare, cã se bucurã tot la mare.
 Dar ce folos d-o fi

Lacom la bogãþie ºi sãrac la minte.
Cã

Musca pentru puþinã dulceaþã îºi rãpune viaþa.
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ªi
ªoarecele nu-ncape pe gaurã ºi º-a legat º-o tigvã de
coadã.

De multe ori,
Cine îmbrãþiºazã multe puþine adunã.

Cãci
Doi pepeni într-o mânã nu se pot þinea.
Cu curu-n douã luntri nu poþi ºedea.

Deºi
Ochii vãd, inima cere, dar e rãu când n-ai putere

ªi
Þ-e drag cu doi peºti în oalã ºi cu coadele afarã.
Lacomului cât sã-i dai, el nu zice ba.
Mânâncã pânã dã din el.
De la cinci pâini miezul ºi de la nouã colaci coaja.
Sã închinã pântecelui.

Zicând:
Douã bãtãi stricã, dar douã mâncãri nu stricã.
Lacomul de puþin nu se mulþãmeºte.

Dar
Cine nu sã mulþãmeºte de puþin pierde ºi cel mult.

De aceea
Cel nemulþãmit trãieºte nefericit.

El
Nu sã mulþãmeºte nici în car, nici în cãruþã,

    nici în sanie, nici în teleguþã.
De multe ori însã,

Vrând sã aibã armãsar, ajunge din cal la mãgar.
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P O V E S T E A  V O R B I I

Unul având poftã sã meargã la þarã
Dupã trebuinþã, într-o zi de varã,
Ducându-se-ndatã la un oarecare,
Ceru armãsarul, ºtiindu-l cã are.
Acel îi rãspunse: µ Frate, rãu îmi pare
C-a-þi sluji l-aceasta nu-s acum în stare,
Cã nici trei minute nu sunt încã bine
De când l-am dat altui prieten ca tine.
El îl rugã iarãºi, zicând: µ Dã-mi dar calul.
µ E! frate, µ rãspunse µ când i-aº spune halul,
De milã i-ai plânge ºi nu mi l-ai cere,
Cã stã-n grajd, sãracul, numa-n trei picere.
El îl rugã iarãºi: µ Dã-mi încai mãgarul.
µ Apoi l-am dat µ zise µ tot cu armãsarul.
Când zise aceasta, în grajd dobitocul
A zbierat îndatã, viindu-i sorocul.
El auzind zise: µ Cum nu e aice?
Uitã-te, el singur cã e în grajd, zice.
µ Frate! µ îi rãspunse µ n-am cinste la tine
Dacã crezi mãgarul mai mult decât mine!
Tu nu ºtii cã-n lume e zicala asta,
Cã „sã nu-þi dai altui calul ºi nevasta“.
ªi pe lângã asta mai e o poveste:
„Frate or nefrate, brânza pe bani este.“

Aºadar
Omul la nevoie miroasã ºi ce nu-i e voia.
De dorul fragilor, mãnâncã frunzele.

Sau
Înghite la rãbdãri prãjite.

Cãci
Lucrul strein nu þine de cald.
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        Cã
Tocmai când îþi pasã, fãrã dânsul te lasã.

ªi
Dacã nu þi se trece vorba, nu-þi mai rãci gura.

Cã
Dacã nu eºti vrednic la o treabã,
Nu-þi bate capul degeabã.

Precum zice:
Nu-þi este puterea cât îþi este vrerea.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un turc, care n-a mai fost
Întru nici un fel de post,
Ducându-se a cerut
Un post care i-a plãcut.
Cadiul l-a cercetat
Dupã jalba ce a dat
ªi vãzându-l tinerel,
Neavând pãr alb defel,
Cunoscându-l ºi cam prost,
Nevrednic de acel post,
Îi zise lui: µ Fãtul meu!
Voia þ-aº împlini eu,
Dar de postul ce-l voieºti
Încã foarte tânãr eºti,
Ci un altul sã-þi alegi,
Dupã ale noastre legi,
Iar în acel post poþi fi
Barba când îþi va albi.
Însã prea mult dorind el
A-l orândui-n acel,
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Cu mintea lui ca de prunc
Rãspunse marelui turc:
µ Efendim, sunt ihtiar,
Barba-mi este albã, var,
Dar drept sã-þi mãrturisesc,
Eu o cãnesc º-o-nnegresc;
Iar de cere acel post
Ca sã fiu alb cum am fost,
Poci fãrã sã zãbovesc
Sã o spãl ºi s-o albesc.
Deci dar astfel el minþind
(Cã o va albi gândind),
Voia dacã º-a luat,
Dupã leacuri a plecat;
ª-ncoaci-ncolo umblând,
Pe unii-alþii-ntrebând,
Câþi îl auzea râdea
ªi cã e nebun credea.
Dar el seamã nu bãga,
Vrea sã se facã aga.
ªi umblând din uºi în uºi,
Întreba babe, mãtuºi,
Cu fãgãduieli de bani,
Sã-l facã de mai mulþi ani.
ªi abia când obosi
O ºarlatanã gãsi;
Care i-a fãgãduit
Cã-l va albi negreºit,
Numa-ntâi sã-i puie ei
În mâini cinci sute de lei
ªi îl va face degrab
Ca colilia de alb.
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El auzind, bucuros
Puse banii-ndatã jos
ªi spre a o mulþãmi,
Încã o mai dãrui.
Mãtuºa banii luând
Îl opri aci, zicând:
µ ªezi pânã sã târguiesc
Acele ce îmi lipsesc.
ªi mergând în acel ceas,
Îi aduse într-un vas
O apã ce a vrut ea,
Numai banii ca sã-i ia.
ª-începu a-l învãþa
Cum a o-ntrebuinþa,
Zicând: µ Iacã! (vai de el!)
ªi sã faci într-acest fel:
Acasã acum mergând
ªi asta apã luând,
Sã torni într-un vas din ea
ª-începi barba a-þi muia,
Frumos de jur împrejur,
Sã nu rãmâie cusur,
ªi în trei zile de rând,
Tot aºa cum zic fãcând,
O sã te vezi cum albeºti,
Tocmai dupã cum doreºti.
Aºadar el ascultând
ªi la casa sa mergând,
Cu acea apã a dat,
Dupã cum l-a învãþat,
ª-în loc barba a-i albi,
Începu a nãpârli,
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Încât într-un sfert de ceas
A rãmas ca de brici ras,
ª-atunci cunoscu c-a fost
Nevrednic de acel post.

Prin urmare,
Cãmila vrând sã dobândeascã coarne º-a pierdut ºi urechile.
Omul nemulþumit fuge de bine ºi dã peste mãrãcine.
Sare din lac în puþ.

ªi
Ajunge de la moarã la râºniþã.

DESPRE LAUDE

Vede biniºor în pungã,
Are ochii ce sã-þi ungã.
   Cã

A dat cu mâinile-n foc.
   ªi

E gros la ceafã, are de ros.
Are cheag la inimã (chimirul).
   ªi

E ca un stup neretezat.
   ªi

Trãieºte din seul sãu.
Are de moarã, nu-i e fricã sã moarã.
   Dar

La pãrul lãudat, cu sacul mare sã nu te duci.
Când eºti poftit la vro masã, pleacã sãtul de acasã.
   Dar

Nepoftitul scaun n-are
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ªi
Gãina care cântã seara dimineaþa n-are ouã.
Lauda de sine pute.

Cã
Cine se laudã singur se ocãrãºte pe sine.

Ci
Lumea sã te laude, câinii lasã sã te latre.

Vorba ãluia:
Pe mine câþi câini m-a lãtrat, toþi au turbat.

Însã,
Cine are vecini rãi se laudã singur.

Sau
Ia-l dupã mine cã-l omor.

ªi
Laudã-te, gurã, cã pumnii curã.

Cum se lãuda,
Când eram la mama ºi eu ºtiam sã cos, cã mama

       împungea ºi eu trãgeam acul.
Tot þiganul îºi laudã ciocanul.

P O V E S T E A  V O R B I I

Mergând la bâlci un þigan
Sã-ntâlni cu un þãran
ªi stând se rugã de el,
Zicându-i: µ Mãi românel!
Tot mergi la ãl bâlci în deal,
De ce nu-mi lauzi ãst cal?
Fã-l tânãr, fã-l mânzuleþ,
Ca sã-l poci vinde cu preþ;
Fã-mi ãst bine, românel,
Cã þ-oi drege vrun ciurel,
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Or þ-oi pune vrun potlog
Laudã-l, aºa mã rog!
Þãranul fiind iar un
D-ãi de palavre cam bun
ª-altã treabã neavând,
Cu þiganu-n bâlci mergând,
Stãtu cu el în obor,
Sã-i fie lãudãtor.
ªi zãbovind ei câtvaºi,
Iacã vine º-un geambaº,
Care era iar þigan,
Geambaº fãrã nici un ban.
Privi calul colea, ici,
Îi dã de încerc un bici,
ªi la dinþi dacã-l cãtã:
µ Ce îmi ceri µ îl întrebã µ
P-astã mârþoagã de cal,
Ca sã-l arunc dupã mal?
Românul ce aci sta
ªi la dânsul asculta:
µ Ce! jupâne, µ zise el µ
Nu te uita cã-i astfel,
Uite, zboarã ca un zmeu,
N-am bani, cã l-aº lua eu;
Întrece pe armãsarul,
N-are ce-i face ogarul.
Sã-þi spui drept, pãcat cã-l vinde,
Dar nici cu dânsul nu-l prinde,
Cã nu îi ºtie merchezul
ªi sã-i pipãie lui miezul;
El e stãpân, cum vezi bine,
ªi nu îl ºtie ca mine;
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Mergi cu el la vânãtoare
ªi uite, îþi fac prinsoare,
Iepurele-n pârliturã,
Dai cu el prin arãturã
ªi în fuga lui a mare
Îl prinzi cu mâna cãlare.
Þiganul ce l-a adus
ªi sã-l laude l-a pus,
Cum cãsca gura la el
ªi îl auzi asfel,
Zise: µ Zãu! uite aici,
D-ar fi calul meu cum zici,
Cã e armãsar ºi mânz,
Pre legea mea, nu-l mai vânz.
Dar geambaºul, neaoº hoþ,
Deprins la aºa negoþ;
µ Stãi µ zise µ sã-l încerc eu,
Sã-mi dau ºi cuvântul meu.
ªi cum l-a încãlecat,
Drept la Giurgiu a plecat.
Ei au rãmas aºteptând,
Cine ºtie pânã când
(Lãudãrosul râzând
ªi vânzãtorul plângând).
ªi sãracul pãgubaº
Tot cãutând pe geambaº,
Îl gãsi dupã un an
În cârciuma unui han;
ªi ducându-l în obezi
La ispravnic, cu dovezi
Pentru calul cel furat,
Ispravnicul l-a-ntrbat:
µ Ce eºti, þigane? µ Geambaº.
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µ Dar calul cum îl furaºi?
µ Sã mã batã Dumnezeu
D-oi fi furat calul eu,
Calul, zãu, e vinovat,
El pe mine m-a furat.
µ Auzi, auzi, cal miºel!
Cum te-a putut fura el?
µ Coconaºule! sã-þi spui,
Eu vrând pe el sã mã pui,
Sã fac împrejur un cerc,
Sã vãz cum e, sã-l încerc,
El, cum l-am încãlecat,
Spre Giurgiu a apucat;
ªi fugi! fugi! pogoarã, urci!
Ca sã mã vânzã la turci;
Când la Giurgiu ne-am vãzut,
El turceºte n-a ºtiut,
Ci cât ºtiam eu niþel,
Ceat-pat, l-am vândut pe el.
µ Dar banii ce i-ai fãcut,
Dacã zici cã l-ai vândut?
µ Mã temui de niscai hoþi
ª-îi bãui pe loc pe toþi.

DESPRE CEI CE PLÂNG DE COPI I

Decât sã fii bogat (de copii) ºi sã n-ai ce mânca, mai bine
sã fii sãrac ºi sã aibi bani mulþi.

Sau
Sã fii cât de sãrac, numai sã ai bani mulþi.
De copii, de barbã ºi de coate goale

  sã nu te plângi niciodatã.
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Decât sã zici „vai de noi!“, mai bine „vai de mine“”
Decât orb ºi cãlare, mai bine ºchiop ºi pe jos.
Chelului ce-i lipseºte? Tichie de mãrgãritar.
Zamfirica toate le avea, numai þopi îi lipsea.
De copii case sparte nu s-au vãzut.
  Dar

Creºte pui de ºarpe, sã te muºte.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un bãtrân odinioarã sfârºitul sãu cunoscând
ªi vãzând cã o sã moarã, bani, avere nelãsând,
Chemã sã vie la sine pe fiul sãl cel iubit
ªi cu cuvinte puþine în asfel l-a sfãtuit;
µ Fãtul meu, eu mor acuma ºi alt nimica nu-þi las,
Decât trei cuvinte numa în cel mai din urmã ceas.
Care ca p-o bogãþie sã þi le pãstrezi de mic,
Sã le aibi la bãrbãþie, aceste ce þi le zic:
P-al tãu stãpân sau mai-mare cu dreptate sã-l slujeºti,
Dar bani sau vro-mprumutare sã nu-i dai, sã te pãzeºti.
Pe nevasta ta-n viaþã din inimã s-o iubeºti,
Dar nici cât un fir de aþã taina-þi sã nu-i dezveleºti.
Pe copiii tãi fireºte o sã-i iubeºti d-or trãi,
Dar fiu de suflet nu creºte, cã-n urmã te vei cãi.
Aste ale lui cuvinte ca o diatã fiind,
Le þinu fiul sãu minte, ce-nchipuiesc neºtiind.
Omul însã din naturã este fãcut curios,
Cât sã-i dai învãþãturã, îi este fãr’ de folos;
Cãci el pânã nu încearcã orºice va auzi,
Neted lui nu-i vine parcã odihnit a le pãzi.
Sã-i spui c-o sã pãtimeascã, sã-i spui cã se va jertfi,
El va sã le pipãiascã, sã vazã, aºa vor fi?
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De aceea dar ferice de cel ce va priimi
Ceea ce lui i se zice pânã a nu pãtimi!
Aºa º-acest prin urmare lângã un stãpân fiind
ªi cu buna sa purtare mai multã vreme slujind,
Crescu, veni-n bãrbãþie, fu cuminte, bani fãcu,
Se-nsurã, luã soþie o fatã care-i plãcu.
Se iubea cu osebire, unul p-alt se mângâia
ª-în cea mai mare unire în viaþa lor trãia;
Îi venea în multe rânduri sã-i spuie câte ceva,
Dar se oprea, stând pe gânduri sã nu greºeascã cumva.
Într-aceste vine vreme, fãrã el a cugeta,
Ca stãpânul sãu sã-l cheme sã-i cear-a-l împrumuta,
Zicând cã-i trebui acuma o mie de lei sã-i-dea,
Ca sã împlineascã suma pentru graba ce-o avea;
ªi cã, de la oareunde niºte bani cum i-o veni,
Îndatã îi va rãspunde, fãrã a mai pomeni.
El îºi iubea pe stãpânul, cum ºi pe loc a gândit
Cum cã tatãl sãu bãtrânul sã nu dea l-a sfãtuit;
Dupã socoti iar în sine cã poate n-o fi nimic:
Ia sã-i dau eu lui mai bine, cã bãtrânii multe zic.
Dupã ce-i dã, stã, se uitã sã-i rãspunzã banii daþi,
Stãpânul sãu iarãºi uitã cã bani are-mprumutaþi.
Dacã vede cã tãcere de banii lui s-a fãcut,
Merge într-o zi º-îi cere sã-i dea acel împrumut.
Stãpânul sãu auzindu-l bani împrumutaþi cerând,
Îl ocãrî izgonindu-l cu înjurãturi, zicând:
µ Ce bani sunt dator eu þie? Om viclean ºi prefãcut!
D-unde ai tu bogãþie sã-mi dai mie împrumut?
Nu-mi eºti tu, tu, slugã mie de atâþia ani trecuþi?
Eu îþi dau þie simbrie, º-apoi tu sã mã-mprumuþi?
µ Þ-am dat, sãracul de mine! dar sã vede c-ai uitat,
Ia adu-þi aminte bine ºi nu intra în pãcat.
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µ Auzi! auzi! vicleºuguri! sã nu ºtiu eu ce lucrez!
Ia vezi cu ce meºteºuguri va sã mã facã sã crez!
Ieºi afarã de mã lasã, nu mã face sã turbez,
ªi sã nu-mi mai calci în casã, cã mã pui de te pisez.
Eºti un hoþ, un pãr-de-câine, nu voi sã te vãz mai mult,
Nu eºti vrednic d-a mea pâine, fugi, piei dintr-acest minut!
Ieºi bietul om îndatã, necãjit ºi amãrât,
Sã nu sarã sã-l ºi batã, cã destul l-a ocãrât;
Pe drum zicând întru sine: „Iacã una s-a-mplinit
Din cele trei ce pe mine tatãl meu m-a sfãtuit“”.
Trecând ceva dup-aceasta ºi copiii lui murind,
Luã un sãrman nevasta, sã-l creascã c-al ei dorind;
Vrând ºi el ca sã nu plângã pentru care i-a nãscut,
Nu vru voia sã-i înfrângã, o lãsã ºi l-a crescut.
Dupã ce fãcu aceasta, cugetul tot îl muncea:
„Acest copil ºi nevasta ce mi-o face? µ el zicea µ
Nu o fi degeabã zisul ºi sfatul cel pãrintesc,
Voi însã-n grab sã-mi vãz visul, º-apoi sã mã odihnesc.“
Aºa-ntr-asta cugetare furã el un copilaº
D-ai stãpânului, pe care îl duce în alt oraº;
Apoi dupã ce îl lasã, o cãmãºuþ-a lui ia,
O sângereazã º-acasã se-ntoarce în grab cu ea,
Zicând: µ Dragã nevesticã! o tainã sã-þi spui aº vrea,
Dar mult mã sfiesc de fricã cã n-o vei putea þinea.
Rãspunse ea: µ Vai de mine! De asfel mã socoteºti?
Aºa cinste am la tine? ª-într-atâta te fereºti?
µ Mã iartã dar, µ el îi zise µ tu ºtii cã stãpânul meu
Când i-a trebuit, trimise de l-am împrumutat eu,
ªi în loc sã mi-i plãteascã m-a-njurat, m-a necinstit,
Ca p-o albie porceascã m-a fãcut ºi m-a gonit;
D-acel necaz ºi eu darã sâmbetele i-am pãstrat
ªi tocmai în astã-searã cum am vrut mi-am rãzbunat;
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Cã-ntâlnind cu întâmplare pe al sãu copil urât,
Îl momii º-în depãrtare ducându-l l-am omorât;
Numai astã cãmãºuþã având pe el, o luai,
Ca sã prinz vro pãrãluþã, cu dânsa nu-l îngropai.
Dar sã taci, dragã nevastã, sã nu îþi iasã cuvânt,
C-apoi ait! din lumea astã, cum vei spune, pierdut sînt.
Nevasta-ncepu sã zicã: µ Vai! cum poci eu sã crâcnesc?
Nu vezi cã tremur de fricã numai unde mã gândesc?
Ba sã tãcem, zãu, ca zidul, cã nu-i lucru sã-l vorbim.
De sã va afla ucidul, cu toþii ne prãpãdim.
Lãsându-o dar bãrbatul în fãgãduialã ei,
Aºtepta sã vazã sfatul de va avea vrun temei.
Stãpânul sãu prin tot locul copilul îºi cãuta,
Mumã-sa-l jelea cu focul º-îndestul se vaieta.
Într-aceste ucigaºul, ca sã zic acum asfel,
Ce omorî copilaºul, cum a spus nevestii el,
Nu ºtiu pentru ce pricinã cu nevasta s-a certat
ªi la acea a ei vinã câteva palme i-a dat.
Ea pe loc ieºind afarã inima-n gurã îºi ia,
ªi þipã, rãcneºte, zbiarã, aolio ºi vai de ea!
µ Sãriþi, mã junge bãrbatul, hoþul, tâlharul de crâng.
Cum omorî ºi bãiatul stãpânilor sãi, ce-l plâng.
Oamenii, cum auzirã, au alergat de l-a spus
ªi îndatã strãji venirã de îl duserã pe sus.
Ducându-l la judecatã, dupã cum a fost pârât,
Fãrã prelungire-ndatã la moarte fu hotãrât.
Care vãzând vinovatul se rug-a-l îngãdui
Ca diata sau legatul pe scurt a îºi rândui;
ª-începu-n vileag sã zicã: µ Eu am treizeci mii de lei,
Dragii mele nevesticã îi las zece mii din ei;
Cinci mii lei las la bãiatul ce-l crescui neavând prunci
ªi ceilalþi îi las la gâdea ce m-o agãþa de furci.
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Auzind bãiatul suma ce gâdii o hotãra,
Uitã mila, ca ºi muma, ºi sãri a-l spânzura;
Îi aruncã ºtreangu-ndatã, zicând: µ Gâde mã fac eu,
Am drept l-aceastã diatã, ca la a tãtãlui meu.
Deci dupã ce-n pazã mare pe vinovatul l-au dus,
La locul cel de pierzare ºi îl înãlþarã-n sus,
ªi când tocmai se suise gâdea cu ºtreangul de gât,
Atunci gura îºi deschise cel de moarte hotârât
ª-începu o cuvântare în auzul tuturor,
Pe care o striga tare în chipul cel urmãtor:
µ Staþi, creºtini, nu mã rãpuneþi º-ascultaþi al meu cuvânt,
L-altã pedeapsã mã puneþi, c-atât vinovat nu sînt.
Dau stãpânului meu veste º-îl rog sã-mi fie milos,
Cã copilul mort nu este, ci e viu ºi sãnãtos;
El este în depãrtare dat de mine-n pansion
ª-în prea bunã cãutare se aflã ca un cocon.
Decât asta a mea faptã numai cercare a fost,
Pentru povaþã-nþeleaptã tãtãlui meu celui prost,
Care mi-a zis sã þiu minte sfatul sãu cel pãrintesc,
ªi aceste trei cuvinte cât trãiesc sã le pãzesc,
Adicã: „P-al mai-mare sau stãpân nu-mprumuta,
Taina îþi pãzeºte tare de cãtre nevasta ta
ªi sã nu iei în viaþã copii de suflet sã creºti,
Pãzeºte a mea povaþã, de vei sã nu te cãieºti.“
Dar eu nu m-am putut teme c-oi pãtimi vreun rãu,
Ci le-ncercai dupã vreme, ca un prost ºi nãtãrãu!
Mi-a zis tatãl meu, bãtrânul, ºi eu nu l-am ascultat,
Împrumutai pe stãpânul ºi urã mi-am câºtigat.
Spusei în urma nevestii o tainã ce o fãcui,
ªi dupã pâra acestii iatã viaþa îmi rãpui.
Crescui copil, uite-l, gâde! el îmi e spânzurãtor,
Lumea plânge ºi el râde, cã îl las moºtenitor.
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DESPRE FÃGÃDUIELI ªI DARURI

Ce e în mânã nu e minciunã.
Decât o mie de vrãbii pe gard mai  bine una-n mânã.
Decât la anul un bou, mai bine azi un ou.

Cã
La anul, or armãsarul, or samarul.
Decât doi „þ-oi da“, mai bine un „na“.
Tragi nãdejde ca spânul de barbã.

Cum a zis o fatã:
Pânã nu m-oi vedea cununatã, nu mã þiu cã sunt mãritatã.

Cã
Eu de fãgãduieli am o ladã îndesatã cu genuchele.

E o vorbã:
Caprelor, mugurul ala voi o sã-l mâncaþi.

ªi
Trãieºte, murgule, la Paºti iarbã verde sã paºti.
Decât în faþa ariei, mai bine în capul locului.

Cã
Fãgãduiala datã e datorie curatã.

De aceea
Nu fãgãdui ce nu poþi împlini.

Cã
Pe unde iese cuvântul, iese ºi sufletul.

Sã nu fie vorba aia:
Un înþelept fãgãduieºte ºi un nebun trage nãdejde.

Cã
Un nebun aruncã o piatrã în gârlã ºi o mie înþelepþi nu

pot sã o scoaþã.
Numai miere zicând, gura nu se îndulceºte.
Vorba asta e de când cu moºii putrezi.
Dar la dar merge ºi cinstea împrumut.

CUPRINS
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Ce þie nu-þi place, altuia nu face.
Însã

Mãgarul de dar nu se cautã pe dinþi.
Iar

Darul nemulþãmitului se ia.

P O V E S T E A  V O R B I I

Spun cã un sultan odatã, care des tiptil umbla,
Ieºind la marginea mãrii, spre a se mai preumbla,
A vãzut aci pe unul ºezând ºi peºte undind,
ªi de curiozitate aproape de el viind,
Începu sã-ºi facã vorbã ºi ceva a-l întreba,
Zicând: µ Prietene, prins-ai vreun peºtiºor, au ba?
Rãspunse el: µ „Slabã viaþã, târþa-pârþa, mai nimic“
Vro câteva fâþiºoare, dupã proverbul ce zic:
„Oaspãtul nu mãnâncã ce gândeºte, ci mãnâncã ce gãseºte.“

ªi
„Cine n-are frumos pupã ºi mucos.“
„De pofta fragilor mãnâncã frunzele.“
„Mãnâncã gheorghinele ºi îngânã mãslinele.“
Vãzându-l sultanul golan ºi cu curaj rãspunzând,
Îi plãcu sã mai vorbeascã ºi îl întreabã, zicând:

S U L T A N U L
De unde eºti?

P E S C A R U L
De unde mi-e nevasta.

S U L T A N U L
Din ce þarã? Care þ-e patria?

CUPRINS
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P E S C A R U L

„Patria omului este acolo unde-i e bine.“

S U L T A N U L

Ai copii?

P E S C A R U L

„Unul în poale ºi altul în foale.“

S U L T A N U L

Ai vro stare?

P E S C A R U L

Proverbul îmi e dovadã:
„Ce e pe mine º-în ladã.“

S U L T A N U L

De ce eºti sãrac?
P E S C A R U L

„Sunt sãrac pentru cã nu sunt bogat.“

S U L T A N U L

Cum trãieºti?

P E S C A R U L

„Te uitã în faþã ºi mã-ntreabã de viaþã.“

S U L T A N U L

Eºti nenorocit?

P E S C A R U L

„Norocul se þine dupã mine ca pulberea
 dupã câine.
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S U L T A N U L

Mai ai acasã vreun ajutor?

P E S C A R U L

„Numai eu sunt topor de oase.“

S U L T A N U L

Sãrac eºti de fel, ori scãpãtat?

P E S C A R U L

„Dacã tatãl meu a fost domn ºi eu
nu sunt om, ce folos?“

S U L T A N U L

Te vãz scãpãtat ºi nu te plângi.

P E S C A R U L

„Cine cade de sine nu plânge.“
„Omul singur ceea ce-ºi face, niminea

nu i-l poate desface.“

S U L T A N U L

„Copilul pânã nu plânge, muma þâþã  nu-i dã.“

P E S C A R U L

„Pânã vine cheful bogatului, iese
sufletul sãracului.“

Cã
„Sãtul la flãmând nu crede.“

Atuncea zâmbind sultanul ºi haz de dânsul fãcând,
Scoase din sân portofeiul ºi scriind i-a dat, zicând:
µ Na acest bilet ºi dute la vizirul mai curând,
Ca sã-þi dea lei una mie ºi nu sta, vreme pierzând.
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Luând pescarul biletul, atunce el a vãzut
Cã a vorbit cu sultanul ºi nu l-a fost cunoscut.
Sãrmanul de bucurie rãmâind în loc uimit
Târziu º-a adus aminte cã nici nu i-a mulþãmit.
Deci alergã într-un suflet, inima în el sãltând,
Numaidecât la vizirul a ajuns nepricepând;
Intrã, îi dete biletul ºi vizirul îl citi,
ªi numãrând lei cinci sute cã sã º-îi ia îl pofti.

Cã
„Cine împarte parte-ºi face.“

ªi
„Din gura lupului anevoie scoþi întreg.“
Vãzând cã nu-i dã pe toþi îi zise: µ Apoi ce fel?
Nu scrie sã-mi dai o mie?De ce-mi dai mai puþintel?
Vizirul cu necaz zise: µ ªi ce, nu te mulþãmeºti?
I-ai dat cu împrumutare ºi nu vei sã-i priimeºti?
ªi porunci sã-l împingã pe uºã cum a venit,
Zicând: µ Nu-þi dau nici pe ãºti, dacã nu te-ai mulþãmit.
ªi cu câtã bucurie când venea a alergat,
Cu atâta întristare la casa lui a plecat.
Întâi îi pãrea cã zboarã ºi de pãmânt n-atingea,
ª-acum parcã-l încãrcase cu plumb, aºa-ncet mergea;
Se ducea ºi drumul parcã tot mereu i se lungea,
Ca când cineva din spate-i sã atârna º-îl trãgea.
Dacã ajunse acasã, se trânzi, ºezu oftând,
ªi nevestii sale spuse toatã-ntâmplarea de rând.
Ea cum auzi îndatã asupra-i s-a necãjit
ª-începu sã-l ocãrascã, la gurã cum i-a venit,
Zicând: µ O, om fãr’ de minte! o, om ticãlos ºi prost!
Cum lãsaºi darul din mânã, mãcar oricât sã fi fost!
Nu vezi cã n-ai cinci parale, la copii pâine sã iei,
ªi n-ai avut mulþãmire cã-þi da cinci sute de lei?
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µ Nevastã! lasã-mã, µ zise µ mi-ajunge necazul meu,
De-mi va ajuta norocul, acei bani tot îi iau eu.

N E V A S T A

„Departe griva (nume de câine) de iepure.“
„A zburat o datã de la mânã, s-a dus.“
„Tragi nãdejde ca spânul de barbã.“
„Sãracul de ce e sãrac? cã n-are minte în cap.“

P E S C A R U L

Nevastã! „Taci, sã tac.“
„La cuptorul cald puþine lemne trebuiesc,“
Nu aþâþa foc peste foc.

Cã
„Îmi ajunge mie necazul care îl am.“
„Nu-mi tot îndruga la verzi ºi uscate.“
„Ce tot tai dracului bureþi?”
„Hor, hor, hor, pentr-o coadã de topor,“
„Joacã ursul la cumãtru, vezi sã nu vie ºi la noi,“
„Vezi-þi de furcã ºi de câlþi.“
„Nu-mi aprinde paie în cap.“

Cã
„Omul zice ºi isprãveºte.“

Iar nu
„Toatã ziua clanþa-clanþa din gurã.“
„Ce am avut ºi ce am pierdut?“
„Din vânt a venit, în vânt s-a dus.“

Cu toate aceste
„Am nãdejde la Dumnezeu.“
„Dumnezeu nu lasã pe om“
„Dupã întristare vine bucurie.“
„Dupã ploaie trebuie sã rãsarã soare.“
„Necazul e de la dracu.“
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Pescarul d-alde aceste dupã ce multe a spus
A doua zi dimineaþã iar sã undeascã s-a dus.
Deci când trecu vreme multã ºi când toate s-a uitat,
Iatã iar tiptil sultanul a ieºit la preumblat,
Care vãzând pe pescarul ºi zicându-i „merhaba!“
Iarãºi ca ºi mai-nainte începu a-l întreba:

S U L T A N U L

Ai prins, prietene, ceva?

P E S C A R U L

„Pe câþi i-am prins, nu îi am,
  pe câþi nu i-am prins, îi am.”

    (El vorbea de pãduchi.)

S U L T A N U L

Ce ai zis?

P E S C A R U L

„Pentru o babã surdã, popa
nu toacã de douã ori.“

S U L T A N U L

Scump eºti la vorbã.

P E S C A R U L

„Vorba puþinã ºi mâncarea puþinã
niciodatã nu stricã pe om.“

Cã
„De multe ori tãcerea e mai
bunã decât rãspunsul.“

S U L T A N U L

Socoteam cã-i fi murit.
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P E S C A R U L

„Banul roºu nu se pierde lesne.“
   ªi

„Câinele de stârvuri nu moare.“

S U L T A N U L

Mã cunoºti?

P E S C A R U L

„Nu e numai un câine scurt de coadã.“

S U L T A N U L

Aºa vorbeºti la un om de treabã?

P E S C A R U L

„Gura mai lesne vorbeºte adevãrul decât minciuna.“
„Numai cu un gãinaþ de cioarã marea nu se spurcã.“

S U L T A N U L

Nu þii minte cã am mai vorbit amândoi?

P E S C A R U L

„Ochii ce nu vãd se uitã.“

S U L T A N U L

Nu-mi dãruieºti un peºte?

P E S C A R U L

„Cine cere nu piere, dar nici nume bun nu are.“
   Însã

„Ceri la vãduvã bãrbat ºi ea îi duce dorul.“
„Degeaba n-a dat nici mama tatii.“

S U L T A N U L

Sã þi-l duc acasã.
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P E S C A R U L

„Nu dai eu izmene pe cãlãtor.“
„Nu-mi spune la palavre de aste.“
„La grãdinar crãstãveþi sã nu vinzi, cã inima lui e acrã de ei.“
„Tu unde aduni surcele, eu am tãiat nuiele.“

S U L T A N U L

Mã faci duºman.

P E S C A R U L

„Ce mai jaf în ciuperci.“
Ce?

„O sã-mi iei boii, sã mã laºi cu caru-n drum?“
„ªtiu cã n-o sã beau bragã cu tine.“

ªi
„N-o sã cînte cocoºul meu pe gardul tãu.“

S U L T A N U L

Poate sã mori din mînã unui duºman.

P E S C A R U L

„O datã o sã mor, n-o sã mor de douã ori.“
„ªi d-oi muri, nu o sã dea cu tunul pentru mine.“

 S U L T A N U L

Nu-þi place sã trãieºti?

P E S C A R U L

„Nici n-am la ce muri, nici la ce trãi.“
„Mângâierea sãracului e moartea.“

S U L T A N U L

„Omul cât de rãu sã trãiascã, tot nu se îndurã sã moarã.“
„Se hârºieºte cu necazurile.“
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   ªi
„Se învaþã ca viermele în hrean.“

P E S C A R U L

„La oraºul ce se vede, cãlãuzã nu trebuie.“
„Mi-am vãzut visul cu ochii.“
„Mi-a trecut fãina prin traistã.“
„Ce-a fost verde s-a uscat, ce-a-nflorit s-a scuturat.“
„De acum înainte nu o sã mai fac boi bãlþaþi.“
„Tot alba (cãluºa) în doi bani,“
„Tot douã oale-mi fierb, una seacã º-altã goalã.“
„Destul am fost topor de oase.“

S U L T A N U L

Vrei sã te dãruiesc cu ceva?

P E S C A R U L

„Întrebi pe bolnav: vrei sã-þi dau pernã?“
„Numai bolnavii se întreabã.“
   Dar

„E rãu când aºtepþi de la mâna altuia.“
   Cã

„Bogatul mai tare se plânge decât sãracul.“
„Pânã a geme boii, scârþâie carul.“

S U L T A N U L

„Numai un cerºetor de ar fi, toþi cu zahar l-ar hrãni.“
În sfârºit, vãzând sultanul cã nu-l cunoaºte defel,
Scrise un bilet ºi iarãºi dându-l a zis cãtre el:
µ Na aceastã hârtiuþã, mergi la vizirul cu ea
ªi de la dânsul acuma lei tocmai douã mii ia.
Sãracul pescar atuncea pe sultanul cunoscând
Cãzu, sãrutã pãmântul, multe mulþãmiri zicând.
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Sultanul însã cu vorbe d-aste era-ndestulat
ªi nici stãtu sã-l auzã, ci îndatã a plecat.
Deci plecã iarãºi pescarul, biletu-n mânã þiind,
Fãcând în capul sãu planuri ºi întru sine vorbind:
„Acum pe toþi banii iarãºi nedându-i de voi vedea,
O sã-ncep cu rugãciune sã-l înduplec sã mi-i dea,
C-atunci i-am cerut cu zorul ºi d-aia s-a supãrat.“
ªi gândind la d-alde aste, a ºi ajuns la palat.
Dând vizirului biletul, el tãie iarãºi din ei
ª-îi numãrã înainte numai o mie de lei.
El vãzând cã îi opreºte jumãtatea banii iar,
Începu ca sã se roage sã-i mai dea ceva mãcar:
Sã-i facã Dumnezeu parte de orce sã va ruga,
Sã-i dea sãnãtate, zile ºi altele îndruga.
Vizirul, vorbe d-aceste nevrând nici a auzi,
L-a dat pe bete afarã ca º-în ceealaltã zi,
Zicând: µ Pe sãrac d-aceea nu-þi vine sã-l miluieºti,
Sã-l scoþi din noroi afarã, ci încã sã-l îmbrânceºti;
Îi dai lui banii cu pumnul ºi nu poþi sã-l mulþãmeºti,
Din pepenii tãi te scoate, de îþi vine sã plesneºti.

Pescarul iarãºi, sãracul, vãzându-se izgonit,
Îi venea sã se omoare ca un deznãdãjduit.
Merse, spuse iar nevestii, ea iarãºi a început
Sã-l certe, sã-l ocãrascã, cu câte s-a priceput,
Nerod, nãtãrãu fãcându-l, nãtãfleþ, guguman prost,
ªi cã vorba bãtrâneascã adevãratã a fost.
  Adicã:

„De puþin cine nu se mulþãmeºte,
Nici de mult nu se învredniceºte.“
  ªi

„Nemulþãmitului i se ia darul.“
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Îi zise el: µ Nevastã!
„Nu mã cãlca pe colþul iºlicului.“
„Cinste la cinste merge, ºi darul împrumutat.”
„O mânã spalã pe alta ºi amândouã obrazul.“
„Îmi zici hârb, îþi zic ciob.“
„Îmi zici urâtã, îþi zic slutã.“
„Tu nu ºtii pe unde se udã gãinã.“
„Sfatul muierii muierilor foloseºte.“
„Maimuþa e tot maimuþã, de i-ar fi sfatul aurit.“
„Am eu glagole în cap.“
„Nu mã învãþa sã-mi înec copiii.“
„Înveþi pe dracu sã dea cu puºca.“
„Toatã ziua gâra-mâra.“
„Eºti un drac împeliþat.“

Dar
„Asta e boalã cu leac, am eu de cojocul tãu ac.“

Deschide ochii, cã,
„Cât sunt de necãjit, sã dau cu cuþitul în mine, sânge nu iese.“

M U I E R E A

„Fiebe sângele în tine ca într-o coajã de rac.“
„Bun de gurã, rãu de lucru.“
„Cu suflet viteaz ºi cu trup leneº.“
„Viermii te mãnâncã de viu.“

Nu-þi vezi casa?
„Când malai are, sare n-are; când sare are, malai n-are.“
„Îþi ghiorãiesc maþele de foame.“
„N-ai o para chiorã ºi lenea te doboarã.“
„Am ajuns de poveste-n þarã.“

B Ã R B A T U L

„Cine râde gura-ºi întinde.“
„Gura lumii numai pãmântul o astupã.“
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„Nu o sã îndreptez eu lumea cu umãrul.“
„De poale ridicate nu râde nimeni, ci de poale cãlcate.“

M U I E R E A

„Întreabã pe leneºul sã te înveþe minte.“
„Þ-ai întins vrejul ca dovleacul º-ai umplut lumea

de crastaveþi.“

B Ã R B A T U L

„Tronc Marico!” (Aºa o chema.)
„Loveºte-mã, lele,-n spate, sã-þi dau un bulgãre de iascã.“
„Se lovi ca nuca în perete, ca mireasa la moarã

ºi ca musca în lapte.“
„Unde dai ºi unde crapã!“
„Na-þ-o frântã, cã þ-am dres-o.“
„Vorbã sã fie, dã-mi o lulea de tutun, cã bâlci se face.“
„Ai vorbit de te-ai prãpãdit.“

M U I E R E A

„ªi eu acãtare poamã nu sunt, dar nici fiece
   pasere nu mã mãnâncã.“

„Soarele sã-mi fie bun, luna sã o mãnânce vârcolacii.“
„Câinele nu fuge de codru, ci de ciomag.“

B Ã R B A T U L

„Mi se aprind cãlcâiele de doru-þi.“
„De dragã ce-mi eºti, te-aº bagã de pãr în sân.“
„Lac sã fie, broaºte multe.“
„Mumã ºi tatã nu gãsesc, dar muieri câte voiesc.“
Pe muiere în toatã viaþa o porþi în spinare ºi o datã sã o

laºi jos, iar ea sã vaietã cã a ostenit.“
Povestea ãluia:

„Câte belele, câte bube rele, tot în capul nevestii mele.“
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Aceasta zicând îndatã undiºoara lui îºi ia
ªi ca ºi pânã acuma pleacã la mare cu ea,
Zicând: µ Asta mi-a fost soarta, geaba umblu eu sã scap,
Trebui sã trãiascã omul cum i-o fi scrisã la cap!
Aºa undind totdeauna ºi vreme multã trecând,
Ieºi iar tiptil sultanul, º-încoaci-încolo umblând,
Zãri aci pe pescarul ºi iar veni lângã el.
Stând: µ Colai ghele, îi zise. El: µ Colai se, senda ghel!

S U L T A N U L

Au nu e lesne?

P E S C A R U L

„Lesne, pune viþã ºi bea vin.“
Sau:

„Arã, macinã, mãnâncã.“
       S U L T A N U L

Vrednic eºti!

P E S C A R U L

„Apa o beau pe picior, ca o pasãre din zbor.“
„Gândeºti cã e floare la ureche.“

Sã
„Cauþi acul în caru cu fin.“

Adevãrat,
„Lesne a bãga în urechile acului când vezi.“

S U L T A N U L

Nu ne potrivim la vorbã.

P E S C A R U L

„Cei ce se potrivesc lesne se împrietenesc.“
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S U L T A N U L

Mi se pare cã te cunosc.

P E S C A R U L

„Mi se pare, poate, o fi ºi vom vedea,
        sunt toate sor cu minciuna.“

S U L T A N U L

De nu te cunoºteam, nu veneam la tine.

P E S C A R U L

Adevãrat,
„Fiecare unde cunoaºte, acolo trage.“

Adicã:
„Omul trage la om ºi dobitocul la dobitoc.“

S U L T A N U L

Îþi sunt prieten.

P E S C A R U L

„Prietenul omului este punga cu banii ºi sacul cu mãlaiul.“
Povestea ãluia:

„Cu rudele sã bei ºi sã mãnânci, daraverã sã n-aibi.“

S U L T A N U L

Poate cã ai gândit cã o sã-þi cer vreun peºte?

P E S C A R U L

„ªi pisicii îi place peºtele, dar când trece puntea închide ochii.“

S U L T A N U L

Sã n-ai grijã, nu-mi place.

P E S C A R U L

„Pisica unde n-ajunge zice cã pute.“



Povestea vorbii

265

S U L T A N U L

Cum vãz, eºti sãrac!

P E S C A R U L

„Bani au ºi þiganii.“
   Dar ºi

„Vasului gol toþi îi dau cu piciorul.“
   ªi

„Nu e mai grea boalã decât pungã goalã.“

S U L T A N U L

Eu îþi sunt voitor de bine.
   ªi

„Îmi vorbeºti una de la rãsãrit ºi alta de la apus.“

P E S C A R U L

„Cunosc de care pomanã mã îngraº eu.“

Deci vãzând iarãºi sultanul cã necunoscut a fost
ªi îi vorbea dupã haine, cum ºi era-mbrãcat prost,
I sã fãcu iarãºi milã, vãzând cã e tot golan,
Fãrã a ºti cã vizirul nu i-a dat mãcar un ban,
Gândea în sine cã poate o fi fost cumva dator,
Ori a întâmpinat alte, ca un sãrac muncitor.
Socotind aceste, scoase o hârtie din sânet
ªi scriind într-însã zise: µ Na, îþi mai dau un bilet;
Aici scriu cãtre vizirul ca sã-þi dea trei mii de lei,
Aleargã acum îndatã ºi numaidecât sã-i iei;
Dar sã nu te vãz º-al’datã trenþeros ca pân-acum,
Îngrijeºte de te-mbracã, cã nu-þi mai dau nicidecum.
El vãzând cã e sultanul cãzu iarãºi la pãmânt
ªi i-a fost fricã sã zicã de vizirul vrun cuvânt,
Ci ducându-se la dânsul, sã tacã a hotãrât,
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Sã nu-i zicã nici o vorbã, de îi va da orºicât.
Intrã, îi dete biletul, stãtu cãutând smerit;
Vizirul îºi ºtia treaba, cã dupã ce l-a citit,
Îi opri ca º-înainte iar jumãtatea din ei
ª-îi dete, adicã, numai o mie cinci sute lei.
Pescarul cu bucurie banii-n cãciulã trãgând,
Începu sã-i mulþãmeascã, vorbe multe îndrugând;
Dar când sã gãtea sã iasã vizirul l-a-ntors din drum,
Zicând: µ Vezi, aºa te-nvaþã, iar nu ca pânã acum;
O para chiar sã-þi dea omul de pomanã, eºti dator
Sã o iei cu bucurie ºi sã fie mulþãmitor;
Cât scria-ntâi sã-þi dau þie? El iar: µ Una mie de lei.
Vizirul: µ Cât al doilea? El iar: µ Douã mii de lei.
µ Aºa! µ Vizirul îi zise µ º-acum trei mii, ºase fac,
Un capital cumsecade pentr-un om cât de sãrac;
Na-þ-îi pe toþi, pân’ la unul, ºi du-te cu Dumnezeu,
ªi nu fii prost, þine minte-nvaþul ce þi l-am dat eu.
Luând el banii grãmadã ºi cu mulþãmiri plecând,
I se pãrea cã viseazã, cãtre casa lui mergând;
Tot îi pipãia cu mâna, cu ne-ncrederi se uita,
Se temea cã îi va pierde, dacã se va deºtepta.
Ajungând ca-n zbor acasã ºi ca din simþiri ieºit:
µ Ce fac eu, nevastã, zise µ dorm, or sunt învãlmãºit?
µ Vai de mine! µ ea îi zise µ doar nu vei fi-nnebunit?
Vino-þi în simþiri, ce ai? Ce nevoi iar te-au gãsit?
µ Uitã-te la mine bine, µ cãtre ea vesel a zis µ
Am scãpat de sãrãcie, de nu va fi cumva vis;
Cã de multe ori în somnu-mi cu banii-n mâini m-am visat
ªi când mã sculam la ziua rãmâneam iar întristat;
De aceea tocmai mâine o sã mã vãz ce fel sînt.
Zicând aceasta îndatã turnã banii pe pãmânt;
Nevasta cu bucurie repezindu-se îi ia,
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Se-mbatã de pãreri bune, mai ca ºi dânsul ºi ea.
Nu-i prinde somn toatã noaptea, tot ºedea º-îi numãra
ªi cu grijã sã nu vie vreun duºman a-i fura.
A doua zi dimineaþã, apucând din cãpãtâi,
Merge la telal îndatã, se-mbracã pe sine-ntâi;
Cumpãrã nevestii roche ºi zmochine la copii,
Zicându-i ea: µ Dar lor haine? El îi zise: µ Tu nu ºtii,
„Copilul numai ce mãnâncã e halal, ce îmbracã e haram.“
„Lasã-mã în boii mei.“
„Aºteaptã întâi sã vedem alb în cãpistere.“
„Copilului dã-i cu palma peste cur, sã-i vie minte la cap.“
„Muma unde loveºte, carnea creºte.”
„Decât sã plâng eu, mai bine sã plângã ei.“
„Cui i-e milã nuiaua sã nu-ºi frângã, el mai pe urmã

copilul o sã-ºi plângã.“
Atâta îþi zic:

„Ajungã un ciomag la un car de oale.“
Dar

„Surdului degeaba îi cânþi de jale.“
„Orbului degeaba îi spui cã s-a fãcut ziua.“

Dupã ce pescarul nostru se-mbracã curat de rând,
Îºi mai ia chesea bunã º-un ciubuc mare, zicând:
„Decât toatã vara cioarã, mai bine-ntr-o zi ºoim.“
„Boierul e tot boier, mãcar d-ar fi-ncins cu tei.“
„Apa curge, pietrele rãmân.“
„Când va Dumnezeu cu omul, vine ºi dracu cu colaci.“

Zicând d-alde aste pleacã cãtre mare,
Cu ciubucu-n mânã, ca în preumblare,
Unde cu sultanul se tot întâlnise,
Ca-mbrãcat sã-l vazã, cum îi poruncise;
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ªi cum sã-i vorbeascã când el fãcea planul,
Tot într-acea vreme, iacã ºi sultanul.
El cade-naintea-i, se face jos broascã,
Sultanul nu poate acum sã-l cunoascã.
Se uitã la dânsul: µ Ce vei? îl întreabã.
µ Eu sunt, eu, pescarul, µ rãspunde în grabã µ
„Lupul pe unde a mâncat mãgarul, tot dã ocol câteodatã.“

Eu sunt acela,
„Dã-mi Doamne, ce n-am gândit, sã mã mir ce m-a gãsit!“
„Caprii îi picã coada de râie, ºi ea tot sus o þine.“
Îi zise sultanul: µ Vezi, aºa se cade,
Ai vãzut acuma ce bine îþi ºade?
Aº vrea sã ºtiu numai cum cã tu de mine
Ai vro mulþãmire cã þ-am fãcut bine.

P E S C A R U L

„Gãina bea apã ºi se uitã la Dumnezeu.“
„Sunt gata în foc ºi în apã sã mã arunc.“
„Nu sunt vrednic sã mulþãmesc.“
„A vrut norocul cu mine.“

S U L T A N U L

Lasã aste vorbe, s-a isprãvit gluma;
Cer ºi eu o slujbã la tine acuma.
Tu ºtii, mi se pare, ostrovul cutare,
Care un puþ are adânc foarte tare
Sã te duci îndatã acuma la dânsul,
Sã te pui la gura-i ºi sã strigi într-însul:
Care e norocul sultanul ce-l are?
ªi ieºind la vorba-þi sã facã-ntrebare,
Tu sã zici: „Noroace, m-a trimis sultanul
Sã-þi fac întrebare: de ce-i eºti duºmanul?
Ce te-ai pus în pizmã º-îi tot dai avere?
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Sã roagã prin mine ºi milã îþi cere
Sã-þi conteneºti ura d-a-i da bogãþie,
Cã loc nu mai are uinde sã o þie.“
Pescarul îndatã în luntre se puse
ªi drept la ostrovul acela se duse;
Gãsind pe loc puþul ºi strigând într-însul,
Ieºi o fantomã îndatã la dânsul,
Cu schiptru în mânã ca o-mpãrãteasã,
În chipu-i frumseþe de cea mai aleasã;
Hainele, porfira-i cu totul galante
ªi împodobitã numai cu berlante,
De pãrea cã este o razã soreascã,
Astfel nu putea om la ea sã priveascã.
Aceasta fantomã, zic, sau nãlucire,
Fãcu întrebare c-o dulce zimbire,
Zicând: Ce e vrerea? Pentru ce o cheamã?
Pescarul, sãrmanul, tremurând de spaimã,
Îi zise: µ Noroace, m-a trimis sultanul,
Se roagã prin mine sã nu-i fii duºmanul;
Ce-i tot dai avere? Cã el sãrac nu e,
Nici loc nu mai are unde sã o puie.
Fantoma îi zise: µ Du-te de îi spune
Cã el dator este a mi sã supune,
ªi sã nu sã-ncerce a-mi da supãrare
Cu aºa cuvinte de îngreþoºare,
Cã mã pui în pizmã încã ºi mai tare
ªi îi mai dau încã de trei ori cât are.
Auzind pescarul asfel de cuvinte,
Speriat peste fire ºi ieºit din minte.
Se-ntoarce, se pune în luntre ºi pleacã,
Vreo întrebare fãrã sã-i mai facã.
Când plutea pe mare, îi veni-n gândire:
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„Nu întrebai µ zise µ d-a mea norocire.“
ªi cât mai în grabã înapoi se-ntoarce,
Merge la puþ, strigã: µ Noroace! Noroace!
Care e norocul lui Udrea pescarul,
Care pe sultanu-l fãcu sã-i dea darul?
ªi îndatã iese un negru c-arapul,
C-o tamburã-n mânã ºi sãrind ca þapul.
El cum îl zãreºte, groazã îl apucã,
Se-ntoarce în fugã, grãbind sã se ducã;
Iar norocul negru zornãind tambura
Începu deodatã la dânsul cu gura,
Strigându-i: µ Fugi! du-te! sã nu-þi vãz obrazul,
Cã nu mi sã stinge nici acum necazul;
Þ-a slujit, sãrace, þie mititelul,
Cã mi se rupsese la tamburã telul,
ª-îmi pierdui cu dânsa atuncea eu ceasul,
De-i îndreptai tonul º-îi ascultai glasul;
Dar de n-aveam treabã, cum nu am cu anii,
Tu de la vizirul tot nu pupai banii;
Dar îþi coc eu turta, nu te las în pace,
Am de furcã încã cu tine, sãrace!
ªi fugind pescarul pe mare cu vasul,
I se pãrea încã cã-i aude glasul.
„Sãracul de mine, µ zicându-ºi în ºoapte µ
Mult îmi este fricã cã-l visez la noapte!“
Când gândea aceste de spaimã, sãrmanul,
ªi era aproape s-ajungã limanul,
Iese totdodatã o furtunã mare
ª-îi împinge luntrea înapoi pe mare;
Valuri mari cât munþii sã ardic cu spume,
Se turburã cerul, nu mai vede lume
Luntrea lui ca paiul sãltând peste valuri,
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Când se trãgea-n mare, când se da de maluri;
Se legãna omu-n biata lui luntriþã;
Cum legeni copilul într-o copãiþã;
Sta când aci valul în ea sã se toarne,
Când pe dincoaci altu-n mare s-o rãstoarne.
El vãzând cã este-n primejdie mare
ªi de mântuire nãdejde nu are
Începu cu jale pieirea sã-ºi plângã,
Sã se tânguiascã, mâinile sã-ºi frângã;
ªi când el de groazã plângea, spuind multe,
Vine un val mare tocmai cât un munte,
Îi repede luntrea, o sparge de-o stâncã
ªi el se afundã în marea adâncã;
Înghite la apã,-ncepe sã se umfle,
Încât nu mai poate deloc sã rãsufle;
ªi când el cu lupte în apa cea rece
Se afla în chinuri ca sã se înece,
Se deºteaptã-ndatã din aceste vise
ªi gândind la ele întru sine-ºi zise:
„Dracu-ºi bate joc de om la bãtrâneþe!“

DESPRE SÃNÃTATE ªI BOALE

E mai bunã sãnãtatea
Decât toatã bogãtatea.

Cã
Când eºti sãnãtos, bãrbat,
Eºti îndestul de bogat.

Dar ºi
Când nu-þi sunã-n buzunare.
Pãtimeºti de galbinare (galbeni n-are)

CUPRINS
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ªi de friguri grele-n pungã,
Cu scuturãturã lungã.

Cãci
Nu e altã mai grea boalã
Decât când e punga goalã.

Atunci
Este bolnav foarte greu
ªi ar mânca tot mereu.

Cã
Cu toat-a lui gemãturã,
Duce lingura la gurã.

De aceea
Bolnavul credinþã n-are
Când geme cerând mâncare.

Dar însã
Nu-ntreba pe om la boale:
Voieºti sã-þi dau pernã moale?

Sau:
Numai bolnavul se-ntreabã
(Vrei sã-þi dau cutare treabã?)

Cum a-ntrebat þiganul pe fiul sãu:
µ Ce-ai mânca, tatã? spune!
µ Of! cum aº mânca cãpºune!
µ Lungeºte-i, Doamne zilele
Pân-o creºte cãpºunele!

Asta se potriveºte cu:
Trãieºte, murgule, pân’ la Paºti,
Ca sã-þi dau iarbã verde sã paºti.

Cãci
Toate la vremea lor date
Sunt ca ºi o sãnãtate.
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ªi
Lucrul la timp dãruit
Preþuieºte îndoit.
   Cã
Geaba binele cu sacul,
Dupã ce moare sãracul!
Precum zice el:
Dupã ce-nchiz ferestrele,
Joace-mi mãcar mãiestrele.
  Cã
Ce foloseºte orbului obrazul frumos?
  Ci
Când mi-e foame, sã-mi dai pâine,
Iar nu-mi zice: vino mâine.
ªi când mi-e sete sã-mi dai apã,
Iar nu fierea dupã ce-mi crapã.
  Unii însã zic:
Bolnavul zice o mie,
Doftorul face ce ºtie.
   Iar babele
Nici nu-l scoalã dupã boalã,
Nici nu-l lasã sã moarã.
  Ele mai zic cã
Boale sã dea Dumnezeu, cã leacuri

       sunt destule.
  Însã,
Leacul fie or nu fie,
Colacul babii sã ºtie.
  ªi pe urmã,
A murit cã i s-au isprãvit zilele.
  Cã
Cãmaºa veche umbli sã o cârpeºti

         ºi mai rãu o spargi.
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De aceea, la orce,
Întreabã pe pãtimaº,
Nu întreba pe drumaº.
   Însã,
La orºice bolnav greu,
Doftorul e Dumnezeu.
   Dar orcum,
Nimenea n-o sã trãiascã,
Lumea sã o moºteneascã.
    ªi
Nimenea n-a dat zapis cu Dumnezeu cât

      o sã trãiascã.
   Cã
Lumea e înºelãtoare,
Moartea hoaþã, rãpitoare.
   ªi
În deºert sunt toate
Dacã este moarte!
   Cã
Astãzi câþi mâncãm ºi bem
ªi mâine nu mai suntem!
    ªi
Vremea toate le mistuieºte!

Cã
Mulþi copaci pe dinafarã se vãd frumoºi
ªi pe dinlãuntru sunt putrezi, scorburoºi.
    ªi apoi,
E mult de la mânã pân’ la gurã, dar de

                astãzi pânã mâine!
Rar gãseºti

Om tare de sfânt.
ªi cum zice vorba:

Are nouã suflete, ca pisica.
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Sau sã poþi zice:
Moºul traiul º-a nimerit!
ªi ca vultur a-ntinerit!

 ªi
S-a lungit firu-i de aþã,
Pentru puþinã viaþã.
    ªi
Avu zile grãmãdite
Cât carul cu patru vite.

ªi
Era sã-i cânte popa,
Dar a sãrit groapa.
   ªi
Târâº-grãpiº bietul moº
Sãri afarã din coº (coºciug).
   Sau:
Cam târâº, cam grãpiº,
Ajunge la suiº.
   ªi
Picioarele-ºi împiedicã,
Dar sãrind rupse piedica.
   ªi
A fost pânã la calea-ntoarsã.
   Cã
I-avut Dumnezeu de ºtire
ªi l-a pãzit de pieire.
   Dar mai mulþi sunt carii
Au umblat, tot au umblat,
Pânã când pe brânci au dat.

ªi
Când a dat fugã, atunci s-a isprãvit pãmântul.
   ªi
N-a zãcut degeabã, deºi nu muri în grabã.
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   Cã
Nu i-a fost boala sãnãtoasã.
    Cum a zis un bãiat:
Nu este prea bine vacii
(I-a trecut baba cu colacii),
Cã vine tata, îmi pare,
Cu pielea ei în spinare.

 ªi
S-a îngroºat gluma,
C-o sã-i plângã urma.
    Cã
I-a cântat popa aghiosul.
    În sfârºit:
Nimic nu e ca sãnãtatea.

 Cã
Boala intrã ca prin roata carului
ªi iese ca prin urechea acului.
    ªi atunci,
Ce foloseºte bolnavului patul de aur!

Dar este
Parigorie de om bolnav.
    Zicând cã
Omul ºi din necãtare
Moare ºi zile când are.

P O V E S T E A  V O R B I I

Frigura tremurãtoarea,
Lingoarea aprinzãtoarea
ªi Ciuma cea rea cu ele,
Fiind surori câtetrele,
Plecarã toate nãlucã
Prin oraºe sã se ducã,

CUPRINS
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ªi pe drum între vorbire,
Neputând sta la-nvoire,
Ajunserã la gâlceavã
ªi la sfãdire grozavã,
Cerând drept fieºtecare
Spre a se numi mai mare;
ªi dupã multe cuvinte:
µ Staþi, µ zise cea mai cuminte µ
Rãu ne putem înþelege,
Alþi de nu ne vor alege.
Aideþi sã curmãm din cale
ªi sã mergem colea-n vale,
L-acel cioban ce se vede
Pãscându-ºi turma-n livede;
Dar însã nu toate ceatã
Sã ne arãtãm deodatã,
Ci pe rând fieºtecare
Stând sã-i cerem de mâncare,
Sã vedem de cine-i pãsã
ªi cui dã mai bunã masã,
S-o ospeteze cum cere,
Cu mâncãri dupã plãcere;
ªi de care, prin urmare,
Va avea fricã mai mare,
Ea mare sã se numeascã
ªi gâlceava sã lipseascã.
Deci dupã ce sfãtuirã
ªi în asfel se-nvoirã,
Merse Frigura îndatã,
În cerºetoare schimbatã
(Trãgându-se celelalte
Supt niºte mãguri înalte,
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De departe stând sã vazã
În ce chip se ospãteazã);
ªi pe loc dacã se duse
La ciobanul ce-l vãzuse,
Fãrã sã se milogeascã.
Ceru sã o gãzduiascã,
Numindu-se cãlãtoare
ªi pe aci trecãtoare.
Ciobanul ca pe o babã
O ºi priimi în grabã
ªi cu plãcute cuvinte
Îi aduse înainte
O glugã în loc de masã
ªi mãmãligã rãmasã,
Puindu-i ºi brânziºoarã,
Zise: µ Poftim, mãmuºoarã,
De vei vrea, îþi voi aduce
ªi puþintel lapte dulce.

Frigura de masa datã
Îi rãspunse supãratã:
µ Geaba puseºi aci brânza,
Cã nu mi-o sufere rânza,
ªi lasã, nu-mi mai aduce
Nici lapte acru, nici dulce,
Care pe om nu-l hrãneºte,
Ci mai vârtos îl slãbeºte;
Un miel nu e lucru mare
Sã tai, sã-mi faci de mâncare!
Ciobanul îi zise: µ Lele!
Eu sunt stãpân p-ale mele
ªi alt când îmi porunceºte
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Necinstit se izgoneºte;
ªi ce eºti tu, ia îmi spune,
De-mi ceri mie mâncãri bune?
µ Eu sunt Frigura µ rãspunse µ
ªi îmi plac mâncãri tot unse.
Nu fac haz nicidecum postul,
Îl las sã-l mãnânce prostul.
Zise ciobanul: µ Ei! dragã!
ªi cine-n seamã te bagã?
Fii tu or slabã, or grasã,
Mie nicidecum nu-mi pasã,
Ci ia carã-te cu bine,
Pân’ nu-ncarc caþa pe tine.

Frigura-nsãlbãtãcitã,
Sare pe el necãjitã
ªi îndatã se porneºte
Sã-l scuture vrãjmãºeºte.
El iar fãrã a se teme,
Deloc nu mai pierde vreme,
S-aruncã gol sã o-nece,
Supt în jgheab de apã rece;
ªezând muiat pân’ la guºe,
Bând ºi câteva cãuºe,
Frigura îºi pierdu rostul
ª-îndatã lãsând pe prostul
Începu-n fugã sã saie,
Ca un scãpat din bãtaie.
Prin crâng, prin câmpie lungã,
Silind mai curând s-ajungã,
Nu vedea nici mãrãcine
Uitându-se dupã sine.
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Fricã intrase într-însa
Cã s-o lua dupã dânsa
ª-o goneºte s-o apuce
În apã s-o mai arunce.

Ajungând la celelalte,
Supt mãgurile înalte,
Ele pe loc o-ntrebarã:
µ Soro, cum te ospãtarã?
Ea, tot  suflând ostenitã,
Le rãspunse necãjitã:
µ De unde ºtie ciobanul,
Mojicul ºi bãdãranul,
Ce fel sã te priimeascã
ªi ce fel sã te cinsteascã?
Lingoarea-ncepu sã zicã:
µ Cunoaºte-te dar de micã;
Ia sã mã duc eu la dânsul
ªi sã vezi ce scoþ dintr-însul.

Zicând asfel, merse-ndatã,
Într-o bãtrânã schimbatã,
ªi ceru s-o gãzduiascã
În coliba-i ciobãneascã.
El o priimi în grabã
ªi pe dânsa ca p-o babã,
ª-aceeaºi masã îi puse,
Aceleaºi mâncãri îi duse.
Dar Lingoarea ºi ea iarã
Începu alte sã cearã
ªi mai vârtos sã-i înfigã
Un ieduleþ ºi sã-i frigã.



Povestea vorbii

281

Ciobanul îi zise: µ Bine,
Dar ce rudã eºti cu mine?
Or ce cuconiþã mare
De-mi ceri asfel de mâncare?
µ Eu sunt Lingoarea µ îi zise µ
Carea vântul mã trimise,
Sã dau boale grele foarte
ªi sã chinuiesc de moarte.
µ ªi ce? µ urmã el sã zicã µ
Vrei sã te am eu de fricã,
Ca sã-þi dau orice-mi vei cere
ªi masã dupã plãcere?
Ia carã-te mai în grabã
Dacã vrei sã fii de treabã,
C-apoi mã vei înþelege
Cu vro câteva ciomege.

Lingoarea iar supãratã
S-arunc-asupra-i îndatã,
ª-începând sã-l chinuiascã,
Aci moartea sã-l gãseascã,
În dureri, junghiuri bãgându-l,
Sã rãsufle nelasându-l,
El iarãºi ºtiindu-ºi leacul,
Aproape fiind ºi lacul,
Intrã supt jgheabul cel rece
ªi începu sã se frece;
Fãcând aceasta ciobanul,
Îºi spãimântã pe duºmanul;
Cã nemaiputând Lingoarea
Sã-i sufere recitoarea
Îºi apucã-ndatã drumul
ªi pieri în grab ca fumul.
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Ajungând la celelalte,
Supt mãgurile înalte,
Îndatã o întrebarã
Pe ea cum o ospãtarã.
Lingoarea le zise: µ Geabã,
N-am gãsit omul de treabã,
Cine suntem sã-nþeleagã
ªi umblãm sã ne aleagã;
Cunoaºte el, dobitocul,
Cui de ce îi e cojocul?
Ia aideþi voi mai-nainte
La oameni zdraveni, cu minte;
Prin cetãþi ºi prin oraºe
Sã vedeþi case, sãlaºe,
Sã vedþi aºternut moale,
Iar nu fân ºi burieni goale;
Sã vedeþi acolo mese
ªi mâncãri bune, alese,
Iar nu post, pâine cu apã,
ª-în loc de bucate ceapã.
µ Ba! ba! sunteþi mititele,
µ Zise Ciuma cãtre ele µ
ªi de voi puþin îi pasã
Sã vã cinsteascã cu masã;
Dar ia sã vedeþi acuma
Cum tremurã el de Ciuma.
Zicând aceasta îndatã
Cãtre cioban se aratã
Ca o babã furioasã,
Þiind în mânã o coasã,
De sã-ngrozea om de dânsa
Când scotea vorbã dintr-însa.
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Carea vãzând-o ciobanul,
Se cutremurã, sãrmanul!
ªi o-ntrebã zicând: µ Mamã!
Unde mergi ºi cum te cheamã?
µ Ciumã-mi zic µ zise µanume
ª-am plecat sã cosesc lume,
Numai, dragul meu, fã bine,
Pânã odihnesc la tine,
De-mi pune puþinã masã
ª-îmi fã o fripturã grasã,
Cã am foarte mare grabã
Sã merg, sã-mi caut de treabã.
Ciobanul pe loc se duse
ªi aºternut îi aduse,
Zicând: µ ªezi puþintel, mamã,
Sã-þi frig, sã-þi fac o zeamã.
Apoi îndatã aleargã,
De fricã tremurând vargã,
Fãcu slugilor strigare,
Fu ºi friptura-n frigare.

Deci pe când se frigea mielul
ªi fierbea în oalã felul,
Stând el cu neîndrãznealã
Îi zise ei cu sfialã:
µ Mamã! te rog, de se poate,
Pânã vor fi gata toate,
Ia deschide acea carte
Sã vezi, sunt eu în vro parte
Scris anume, Ion Bucur,
Ca sã plâng, or sã mã bucur?
Îndatã el cum îi zise,
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Ea catalogu-ºi deschise
ª-începu pe toþi din lume
Sã-i spuie de rând anume;
ªi sfârºind zise: µ Nepoate!
Astea sunt numele toate;
ªi precum auziºi bine
Tu nu eºti trecut la mine.

El vrând spre încredinþare
Sã vazã de nu îl sare,
Îi zise ei iarãºi: µ Mamã!
Eu nu prea am bãgat seamã;
Ia mai citeºte o datã,
Sã-mi stea inima-mpãcatã.
Vrând ea sã-i facã pe voie,
Îi citi iar foaie, foaie,
ªi isprãvind zise: µ Iatã,
Nu eºti scris, þ-am spus o datã.

Auzind el, ia frigarea
ª-îi arde cu ea spinarea,
Zicând: µ Scol’, boalã urâtã,
Ca sã nu-þi trag ºi vro bâtã.
Dacã nu sunt scris la tine,
De ce ai venit la mine?
Du-te, cere de mâncare
Unde de fricã te are!
Atunci ea înspãimântatã
Plecã ºi fugi îndatã;
De ruºine ce îi fuse
Pe alte drumuri se duse,
Lãsând d-atunci pe acele
Ca sã umble singurele.
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    Prin urmare dar,
Omul boala singur º-o cautã.
  ª-apoi,

O boalã când vine la om, strigã cãtre
       celelalte: sãriþi, cã l-am prins.

 Însã
A dat Dumnezeu ºi boale, dar a lãsat ºi leacuri.

DESPRE TIMP ªI VÂRSTÃ

Frumuseþea veºtejeºte,
Dar înþelepciunea creºte.
 Cã,

Când n-aveam în gurã dinþi,
N-aveam atunci în cap minþi.
 Cã

Nu sã poate omul sã fie cu douã, ºi tânãr ºi cuminte.
 Dar însã,

Este tânãr între tineri ºi bãtrân între bãtrâni.
 ªi

Cine n-are bãtrân, sã-ºi cumpere.

P O V E S T E A  V O R B I I

Unul auzind aceasta prin poveºti a se vorbi,
O gândea în toþi de obºte fãrã a mai osebi,
Pentru cã nu auzise º-ãst proverb zis de români:
Cã „sunt tineri între tineri ºi bãtrâni între bãtrâni.“
Într-acestea se însoarã ºi cu întâmplare ia
O copilã prea de treabã º-orfanã ca el ºi ea;
Dar moralul ºi virtutea ce asupra-i se vedea

CUPRINS
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S-arãta cã se silise muma-i creºtere sã-i dea;
Cã blândeþea în cuvinte ºi unirea-ntre bãrbat,
Era pildã-n alte case, ºi amorul neschimbat;
Totdeauna ea pe dânsul într-acest chip îl trata,
Chiar ca în ziua de nuntã, când cu drag se mãrita;
El în toat-a ei purtare, mulþãmirea ce-o simþea,
Pe rãposatã ei mumã-n inima sa o sfinþea,
Zicând: µ „Ah! cum n-avui parte soacra mea sã fi trãit,
Sã mã-nchin ei ca la sfântã º-în suflet s-o fi iubit!
Carea într-a ei viaþã acest înger mi-a nãscut
ªi o asfel de consoartã pentru mine a crescut.“
Dar orºicum chiar tot omul de familie stãpân
Este bine ca sã aibã în casa sa un bãtrân.

Aºadar,
Mulþãmit tânãru-n sine
Cã trãia tihnit ºi bine,
Dorea s-aibã soacrã numai,
S-o iubeascã ca pe muma-i;
Însã din reaua lui soartã
S-a-ntâmplat sã fie moartã;
Dar când vrea omul sã facã
Lesne inima-ºi împacã;
ª-în dragostea soþii sale,
Puse îndatã la cale
ªi mergând dete arvuna
Sã-i facã de ipsos una;
Care dupã ce fu gatã,
El cu faþã bucuratã
Ia º-în dulap o aºazã,
Unde mai des sã o vazã.
Deci într-o zi cu-ntâmplare,
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D-a casii cutremurare,
Cade soacra, îl loveºte
ªi capul îi ameþeºte.
El atunci de usturme
Zise soacrei cu asprime:
µ Tu n-ai suflet º-îmi spargi capul,
Nu te-a mulþãmit dulapul?
Dar vai! de erai ºi vie,
Ce-mi fãceai, Dumnezeu ºtie!

    În adevãr,
Este bãtrân, sã te-ntinzi,
Cu patru mâini sã-l cuprinzi,
E ºi de care sã fugi,
Opt cu-a brânzii sã te duci.
    Cum a zis unul:
Soacrã, soacrã,
Poamã acrã
De te-ai coace
Cât te-ai coace.
Poamã dulce
Nu te-ai face.
   Cã
Umblând sã mã prinz în danþ,
Dând un ban, intrai în lanþ (horã).
ªi de voie dau cinci, ºase,
Ca sã scap ºi sã mã lase.
   Babele însã zic:
Am ajuns sã ne ia copiii în picioare.
   Zicând:
N-are dinþi sã roazã pâinea º-îi cere

inima mere acre.
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    ªi
Nu sã lasã nici o babã,
Cãci e bãtrânã ºi slabã,
Ci pentru cã îi zic „mamã“
ªi n-o mai bagã în seamã.
   ªi cã
Pruncul ºi bãtrânu-n toate
Fãrã doicã nu se poate.
   ªi,
Când ai pisicã bãtrânã,
ªoarecii-n casã-þi fac stânã.
   Cã
Parcã are orbul gãinilor.
   Dar,
D-ar avea ºi baba ca oamenii barbã,
Atuncea i-ar zice: ce mai moº de treabã!
   Însã,
ªtiu d-aci-nainte bine
Cã n-o sã fac doi din mine!
   Sau:
D-acu-ncolo bine vezi
Cã n-o sã fac eu boi brezi!
   ªi
Lasã sã latre-n spatele mele,
Ca cãþelele seara la stele.
   Cã
Ursul de lãtratul câinilor nu se sperie.
   Ei nu ºtie cã
Ceasul umblã ºi loveºte,
Iar vremea se odihneºte.
   ªi
Trebui sa vie ºi ei
Ca mâine la anii mei.
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P O V E S T E A  C Â N T E C U L U I

Un timp c-unele se duce,
Câte le-a adus cu el,
ª-alt timp altele aduce,
Osebite º-în alt fel.

Unul vine ºi desface
Câte celalt a fãcut
ª-altul vine, iar preface
Din plãcut în neplãcut.

Totdeauna fiecare
E c-unelte încãrcat
ªi se aflã în lucrare
Zi ºi noapte ne’ncetat.

Noi dormim ºi el vegheazã
ªi lucreazã când ºedem,
Din zi-n zi ne-nfãþiºazã
Câte-un ce nou sã vedem.

Vezi p-un tânãr în putere,
Cu cuvânt viu ºi cu ton,
Azi bãtrân fãrã vedere,
Rãzimat p-al sãu baston.

Vezi pe unul ce în lume
Era-n sãrãcie stins,
Astãzi între alþi cu nume,
Cu moºii ºi cu coprins.

CUPRINS
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Vezi pe unul ce-n mãrire
Era groazã celor mici,
Azi cãzut din fericire,
Ocolit ºi de amici.

Deci dar toate sunt deºarte
Ale lumii c-un cuvânt,
Câte timpul le împarte,
Unul º-altul pre pãmânt.

Lumea este ca o roatã
Ce se-ntoarce tot de rost,
Fãrã cineva sã poatã
Sã rãmâie-n ce a fost:

Frumuseþea cea mai sfântã
Nu stã-n punctul fericit,
Azi frumoasa ce se-ncântã
Mâine vezi cã s-a zbârcit.

Multe lucruri trecãtoare,
Griji, necazuri de nimic,
Sunt la om vãtãmãtoare,
Frumuseþea care-i stric.

Asfel tu dar, prin urmare,
Câte-þi zic de nu le crezi,
ªi frumseþea-þi în ce stare
Va ajunge o sã vezi.
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DESPRE TIMP ªI VÂRSTÃ IARÃªI

De ani e mare ºi minte n-are.
De care

A învãþat carte pânã la glezne.
ªi e

Trecut prin ciur ºi prin dârmon.
Povestea ãluia:

Moº Ion ºtie, el sã vie sã vã spuie.
Cã

A fost o datã la moarã ºi de douã ori la râºniþã.
ªi

A învãþat alþii ce a uitat.
De aceea

Din tigvã amarã în zadar iei sãmânþã.
Cã

Nu cine trãieºte mult ºtie multe, ci cine umblã
                                   mult învaþã multe.

Iar nu,
A lipsit d-acasã doi ani ºi s-a-ntors cu doi bani.

Cã
Fierul care nu sã-ntrebuinþeazã rugineºte.

Prin urmare ºi rãul rãmâne:
Om bãtrân ºi cu minte de copil.

Adicã:
Vrabia e totdeauna pui.

Cã
Copilul ce vede cu ochii cere.

El este:
Vino, tatã, sã-þi arãt pe mama.

ªi
Mintea lui nu plãteºte o ceapã degeratã.

CUPRINS
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      Cã
Pomul dacã-mbãtrâneºte,
Pune-i paie º-îl pârleºte.

ªi
Calul bãtrân, un maestru
Nu-l poþi învãþa-n buiestru.

ªi
Armãsarul când îmbãtrâneºte
La râºniþ-ajunge de râºneºte.

Cã
ªi mãgarul e bãtrân, dar îl încalecã copiii.

Însã
Lupul când îmbãtrâneºte, toate javrele îl latrã.

Cã
Valea e tot aia, dar nu e poteca aia.

ªi
Dacã la patruzeci n-am putut, la optzeci ce o

   sã poci?!
D-aci-nainte sapa ºi lopata.

ªi
Viaþã cârpitã cu aþã.

Cã
Vorbeºte cu duºii dupã lume.

Totdeauna
ªade, dormiteazã
ªi deºtept viseazã.

Când îl întrebi, îþi rãspunde:
Curând ºi degrabã, a treia zi dupã înfierbinþealã.

Cãci e
Cu un picior în groapã ºi cu altul afarã.

ªi
N-a apucat sã-i iasã sufletul º-îi dã cu

       „Dumnezeu sã-l ierte“
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     Îºi cheamã singur moartea:
Treci, zi, treci, noapte, apropie-te, moarte.
   Dar

Omul cât sã-mbãtrâneascã tot cere sã mai trãiascã.

P O V E S T E A  V O R B I I

Un sãrac bãtrân cu totul, cocoºat, încovoiat,
Abia umbla pe picioare, de moarte fiind uitat,
Plecã odatã-n pãdure sã-ºi adune uscãturi,
Vârfuri de lemne tãiete ºi de vânt dãrãmãturi;
Dupã ce cu ostenealã alergã, îºi adunã,
ªi dupã ce în spinare cu dânsele se-ncrosnã,
Când a vrut sã se ardice, se plecã, se opinti,
Dar pãrându-i-se grele, pe spate jos se trânti;
Se mai opinti o datã, º-încã de câteva ori,
ªi degeabã, n-avea cine sã-l scoale de subsiori;
El atuncea cu oftare începu a se ruga,
Zicând: µ Moarte, moarte, vino! Cum ºi altele-ndruga.
Moartea nefiind departe, numele-ºi cum auzi,
Ca-ntr-o clipã-n acea oarã la dânsul se repezi
ªi îl întrebã sã-i spuie cã pentru ce l-a chemat,
Iar el vãzând-o grozavã îi rãspunse cu oftat,
Zicându-i: µ Mã iartã, mamã! ºi de-i vrea sã te supui,
Fã bine ºi mã ardicã, mânã d-ajutor sã-mi pui,
Cã, cum vezi, neam de om nu e aci într-acest ocol,
Ca sã vie sã-mi ajute cu lemnele sã mã scol!

  Asta e asta,
Stau sã-i pice potcoavele ºi tot cere sã mai trãiascã.
  Dar însã,

Moartea nu vine la om atuncea când o cheamã,
Ci aleargã la dânsul, de ea când nu-i e teamã.
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De aceea,
Cine sapã groapa altuia, intrã el întâi într-însa.

Cã
Mai multe sunt piei de miei decât de oi bãtrâne.

E ºtiut cã
Tot omul are ºi moarte ºi viaþã.

Cum zice un proverb:
N-am omorât eu pe tata ºi pe mama, ci au murit cã

      n-au avut zile.
ªi

Tot omul trãieºte pentru sine.
Cu toate acestea,

Cinsteºte pe bãtrâni, cãci ºi tu poþi fi bãtrân.
ªi

Bãtrâneþele nu vin singure, ci cu multe nevoi.
În sfârºit trebuie a ºti cã

ªtiinþele sunt uºi, iar cheile lor sunt cercetãrile.
ªi

Omul la tinereþe trebuie sã se pãzeascã de desfrânare,
La bãrbãþie de trândãvie ºi la bãtrâneþe de filarghirie

(iubire de argint).
Dupã toate acestea,

Sfãtuieºte-te cu cel mic ºi cu cel mai mare ºi pe urmã
          hotãraºte tu însuþi.
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REFERIN|E ISTORICO-LITERARE

[...] }n timp ce Eminescu =i Caragiale sunt astfel de creatori de vers =i
de proz[ rom`neasc[ ]nc`t prestigiul lor constituie unul din titlurile
intangibile ale culturii noastre, Anton Pann, at`t prin natura talentului
s[u, prin destinul operei lui c`t =i prin cele c`teva umbre misterioase ale
biografiei lui se situeaz[ de la ]nceput ]ntr-o zon[ nu tocmai central[, la
oarecare distan\[ de pritaneul marilor clasici. [...]

Anton Pann este ]nainte de toate un scriitor, mai mult, un artist =i
despre darurile lui de me=te=ugar al verbului =i versului rom`nesc cat[ s[
vorbim, cel pu\in ]n m[sura ]n care a fost cinstit[, =i cu bun[ dreptate,
latura utilitarist[ a scrisului s[u, imensele servicii pe care ]ntinsa circula\ie
a tip[riturilor lui le-a adus culturii rom`ne=ti. [...]

Anton Pann este, ]n configura\ia literaturii noastre, unul din cazurile
ei singulare. El este =i unul din miracolele literaturii noastre, dac[ lu[m
]n seam[ tainele biografiei lui [...].

Cine vrea s[ se conving[ de originalitatea lui Anton Pann ]n materie
paremiologic[ s[ compare ]ntr-un sector oarecare proverbele din
Povestea vorbii cu corespondentele lor nude din marea colec\ie, at`t de
pre\ioas[ sub at`tea alte aspecte, a lui Iordache Golescu. [...]

Talentul lui Anton Pann a fructificat =i sporit nu numai cultura
ob=teasc[ ]n propor\iile ce se cunosc, dar a =i primenit apele izvoarelor
noastre lirice. Scriitor popular =i poet ]n ]nalta  accep\ie a cuv`ntului,
locul lui Anton Pann este, a=a cum i l-a fixat Eminescu ]nc[ din 1870,
printre marii clasici ai literaturii noastre [...].

Depozitar al tezaurului popular, cum ]l socotea Vasile Alecsandri, =i clasic
dintre cei n[zdr[vani, prin proteismul ]ntrup[rilor sale de la cea mai teluric[ =i
p`n[ la cele sublime, cum ]l socotea Eminescu — Omir al poporului s[u, ]ntr-un
fel — a=a va r[m`ne de-a pururi ]n fastele literaturii noastre, Anton Pann.

PERPESSICIUS, La centenarul lui Anton Pann, ]n vol. Perpessicius,
Men\iuni de istoriografie literar[ =i folclor (1948–1956), Editura de
Stat pentru literatur[ =i art[, Bucure=ti, 1957, p. 444, 445–446, 466,
476, 477.
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Vechea istoriografie care f[cea mare caz de apartenen\a folclo-
ric[ a materialului din Povestea vorbii ignora de fapt esen\ialul:
aportul direct al scriitorului. C[ci din punctul de vedere al artei
literare ceea ce intereseaz[ ]n primul r`nd nu e identitatea moti-
vului, ci unicitatea expresiei. De altfel, ]n afar[ de ceea ce Pann a
]mprumutat, m[rginindu-se doar s[ cizeleze, =i ]n afar[ de marele
num[r de piese pe care  le-a f[urit el ]nsu=i, care sunt at`t de p[trunse
de spirit popular ]nc`t concureaz[ ]n mod conving[tor folclorul,
trebuie s[ \inem seama c[ Povestea vorbii sau O =ez[toare la \ar[
nu reprezint[ folclor pus cap la cap, ci c[r\i construite cu me=te=ug,
]n care se exprim[ energia unei personalit[\i, o anume viziune despre
lume, o for\[ expresiv[ de o savoare specific[.

}n Povestea vorbii =i O =ez[toare la \ar[ ceea ce ]nvedereaz[
aproape fiecare pagin[, fiecare r`nd este o mare m[iestrie — rod al
unui talent puternic, de=i frust, ne=lefuit, al unei remarcabile
capacit[\i de a manevra instrumentul lingvistic.

Izbitoare e din capul locului modalitatea structur[rii materia-
lului. Povestea vorbii nu e o compila\ie seac[ de parimii. Proverbele
sunt clasate pe capitole: Despre cusururi sau ur`ciuni, Despre
minciuni =i flec[rii, Despre n[ravuri rele etc. }n[untrul capitolelor
proverbele se succed dup[ principiul sinonimiei, iar sensul fiec[rui
grup de proverbe e t[lm[cit de c`te o povestire. }n felul acesta cartea
n-are nimic din usc[ciunea unei lucr[ri didactice, e sprinten[ =i
]mbietoare, o adev[rat[ „poveste“ a vorbei.

O =ez[toare la \ar[ — care din p[cate a r[mas neterminat[ —
grupeaz[ un bogat material folcloric, alc[tuit din strig[turi,
ghicitori, snoave, istorioare, ]n   cadrul unei =ez[tori de sat, la care
din ]nt`mplare asist[ eroul povestirii. Expunerea se s[v[r=e=te pe
dou[ planuri,ca ]n Hanu Ancu\ei a lui Sadoveanu: pe de o parte e
evocat[ petrecerea vesel[ a \[ranilor aduna\i ]n jurul focului; pe de
alta sunt recreate istoriile =i vorbele lor de duh. Construc\ia e
slobod[, pretextul care unific[ materialul bine g[sit, atmosfera
cuceritoare: realitatea se ]ntre\ese cu fabula, z[mislindu-se acea
stare de farmec inefabil caracteristic[ povestirilor orientale.

Pe de o parte snoavele =i istorioarele; pe  de alta, proverbele,
laolalt[ grupate =i constituind osatura Povestii vorbii =i +ez[toarei
la \ar[ — iat[ cele dou[ aspecte majore ale talentului scriitorului,
genurile cultivate de el cu predilec\ie, acelea ]n care arta sa literar[ a
]nflorit ]n cele mai rotunde =i mai memorabile izbutiri ale ei.
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Anton Pann e un excelent povestitor, crescut la =coala imagina\iei
fabuloase =i a ]n\elepciunii Orientului, dar evoluat prin asimilarea
experien\ei literare mai noi, de tip folcloric sau cvasifolcloric, ]n direc\ia
]ncadr[rii realiste a nara\iei =i a ad`ncirii ei pe linie psihologic[ =i
caracterologic[. Ra\iunea ad`nc[ a oric[rei povestiri e scoaterea unei
moralit[\i. Dac[ ]ns[ scopul ini\ial const[ ]n transmiterea unei ]nv[\[turi,
pe drum autorul g[se=te at`ta pl[cere =i =tie s[ pun[ at`ta culoare ]n
dep[narea ]nt`mpl[rilor =i ]n zugr[virea n[ravurilor umane, ]nc`t
istorioarele sale devin, ca la Boccaccio sau Cervantes, ni=te opere literare de
sine st[t[toare, oglindind via\a real[ ]n cele mai diverse ]nf[\i=[ri.

Vechile mituri, legende =i pilde cap[t[ sub condeiul lui o vibra\ie
proasp[t[; sun[ at`t de firesc, sunt at`t de ]mpl`ntate ]n lumea
rom`neasc[, au un timbru at`t de autentic, ]nc`t suntem pur =i simplu
surprin=i s[ constat[m c[ \es[tura epic[ ]=i afl[ paralelismul pe toate
meridianele lumii. [...]

Anton Pann a fost ]n sf`r=it smuls acelei periferii literare ]n care ]l
]nchisese trecutul obtuz, insensibil la crea\iile str[b[tute de veridicitatea
vie\ii poporului. Poetul mahalalei nu mai face parte din mahalaua poeziei.
Ast[zi vedem bine c[ el apar\ine fondului de aur al literaturii na\ionale,
]nscriindu-se ca demn p[rta= ]n acea familie spiritual[ plin[ de robuste\e
=i cordialitate, de veselie =i exuberan\[ vital[ care cuprinde pe Negruzzi
din Negru pe alb =i Au mai p[\it-o =i al\ii, pe Alecsandri din Doine, pe
incomparabilul Creang[, pe Caragiale din Kir-Ianulea =i Hanul lui
M`njoal[, pe Sadoveanu din Hanu Ancu\ei...

}n geografia noastr[ literar[, bogat[ ]n aspecte felurite, Anton Pann
de\ine un loc al lui, specific. Este ]ntr-o regiune din care lipsesc reliefuri
proeminente, unde tr[iesc oameni de r`nd, ce-=i c`=tig[ p`inea cu
sudoarea frun\ii =i privesc via\a ca un dar ce nu trebuie irosit; nici nu o
consider[ ca o vale a  lacrimilor, nici ca un teren al ambi\iilor vane =i
poftelor dezl[n\uite; ei au durat, prin truda lor onest[, prin c`ntecele
lor de petrecere sau de jale, prin vorbele =i pildele ]n\elepte ce =i le-au
trecut din genera\ie ]n genera\ie, acea mare oper[ colectiv[, c[reia, pe
alt[ treapt[ a istoriei, ]ntr-o lume liber[ =i drept or`nduit[, noi ]i suntem
urma=i. C`nd ne apropiem de Anton Pann =i ]ndep[rt[m aluviunile
str[ine =i pulberea ce-i ]ntunec[ ici =i colo opera, ]ncerc[m un sentiment
de mul\umire: ne ]nt`mpin[ seduc[toare verva unui spirit sc`nteietor, o
art[ clar[, viguroas[, f[r[ zorzoane. +i din felul ]n care ne reg[sim =i ne
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delect[m, sim\im c[ e  =i ea una din aromele acestui p[m`nt, una din
pl[smuirile ]n care s-a ]ncorporat geniul poporului nostru.

Paul CORNEA, Prefa\[, ]n vol. Anton Pann, Opere, 1, Colec\ia
„Scriitori rom`ni“, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1963.

[...] Num[rul paremiilor, al snoavelor =i fabulelor, al cuvintelor =i
deci al no\iunilor, al tr[s[turilor de moravuri =i de caracter, pe care
Anton Pann le-a re\inut, este at`t de mare ]nc`t ]n compara\ie cu el to\i
scriitorii vremii par mai degrab[ la un ]nceput de drum. }ntreaga cultur[
transmis[ prin oralitatea popular[ a fost ]nsu=it[ de Anton Pann. +i
aceast[ cultur[ este at`t de vast[, iar el o produce cu un debit at`t de
neistovit ]n construc\ii ob\inute prin acumul[ri at`t de uria=e ]nc`t
pentru a g[si un alt scriitor pe m[sura lui trebuie s[-l c[ut[m printre
vechii povestitori ai Rena=terii, un Boccaccio, un Rabelais, un Cervantes,
scriitori care au reprodus ]n sinteze personale ]ntreaga cultur[ popular[
a neamului din care f[ceau parte, sporit[ cu aluviunile depuse de
]n\elepciunea =i fantezia altor multe neamuri, unele foarte ]ndep[rtate
=i foarte vechi. [...]

Este o ]mprejurare cu totul remarcabil[ faptul c[ una din cele mai
bune limbi rom`ne=ti ale secolului al XIX-lea, limba lui Anton Pann, s-a
format ]n afar[ de grani\ele \[rii str[bune. Popula\ia cre=tin[ a Peninsulei
Balcanice, adic[ oamenii apar\in`nd claselor exploatate, tr[ia ]n groaza
Semilunii. [...] Doi fra\i de-ai lui Pann cad ]n b[t[liile din jurul Br[ilei.
Tomaida cu unicul ei fiu r[mas ]n via\[ afl[ ad[post la Chi=in[u. Anton
g[se=te aici un ora= mare, cu gr[dini ]ntinse. Bisericile str[lucesc cu
clopotni\ele lor aurite. Din[untru se aud c`nt[ri m[re\e. Coruri pe mai
multe voci =i preo\i ]nve=m`nta\i ]n od[jdii fastuoase intoneaz[ axioane
=i irmoase, tropare =i condace, cum nu se puteau auzi ]ntr-o mic[ biseric[
de sat. Anton este primit ]n corul bisericii catedrale. Este r`nduit printre
soprani. Are o voce limpede =i pl[cut[, pe care v`rsta n-o va altera. Aici va
pune el baza ]nv[\[turii sale muzicale cu care se va m`ndri mai t`rziu =i-
i va da un loc printre reformatorii muzicii biserice=ti ]n principate. Nu
r[m`ne totu=i mult la Chi=in[u. Dup[ 1810 apare ]n Bucure=ti. [...]

Anton Pann face parte din verigile marelui lan\. }l citim deci nu
numai cu pl[cere, dar, atunci c`nd ]n\elegem lucrurile mai bine, =i cu
emo\ia de a stabili prin el contactul cu fantezia unic[ =i etern[ a omenirii.

S-a spus uneori c[ Anton Pann este un folclorist. Nu ]ncape ]ndoial[
c[ transcrierile sale au fost dintre cele mai ]ntinse =i scrierile compuse de el
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alc[tuiesc un izvor folcloric de cea mai mare ]nsemn[tate. Mai ales ]n
materia proverbelor nimeni ]nainte de Zane, care de altfel l-a folosit din
plin, n-a dat o colec\ie mai bogat[ a maximelor populare. Un folclorist este
totu=i un om de =tiin\[ =i meritul s[u const[ ]n ]ntinderea investiga\iilor =i
]n exactitatea transcrierilor sale. Nu aceasta din urm[ a fost ]ns[
preocuparea lui Anton Pann. Scriitorul nostru dispune cu libertate de
materia popular[. Nu preget[ s[-i schimbe forma, dac[ prin accentuarea
contrastelor sau prin versificare poate s[ ob\in[ un relief mai puternic al
zicerii. Interesul culegerilor lui Pann, mai cu seam[ ]n Povestea vorbii,
st[ apoi ]n faptul c[ autorul surprinde apropierea dintre diferitele proverbe,
auzite ]n ]mprejur[rile cele mai deosebite, =i le grupeaz[ dup[ afinit[\ile
lor, ]n capitolele unui adev[rat tratat de moral[ practic[ [...].

Dar este revelator faptul c[ scriitorul rom`n care aminte=te ]n mod
at`t de surprinz[tor pe acei ai Rena=terii prin pl[cerea lui de a povesti,
prin ad`ncul lui contact cu ]ntreaga fantezie a poporului, ]i aminte=te =i
prin tendin\a moralizatoare, inspirat[ de ]n\elepciunea vechimii. Trebuie
s[ \inem neap[rat seam[ de aceast[ tr[satur[ pentru a ]n\elege figura
literar[ a lui Anton Pann. Folclorist? Desigur, p`n[ la un punct, dac[ ne
putem lipsi de rigoarea metodei =tiin\ifice. Poet liric? Da, dar f[r[ o
con=tiin\[ liric[ superioar[ ]n Spitalul amorului, unde scriitorul sacrific[
adesea pe altarul trivialului c`ntec de lume al epocii. Povestitor? }n cea
mai mare m[sur[. Unul din cei mai buni ai secolului al XIX-lea prin
mul\imea =i ingeniozitatea episoadelor, prin =tiin\a grada\iilor =i a
rezolv[rilor. Dar povestitorul a stat totdeauna ]n serviciul moralistului.
Ceea ce a urm[rit Anton Pann ]n toate scrierile sale de seam[ a fost s[
transmit[ o ]nv[\[tur[, o maxim[ de via\[, o ]ndrumare pentru buna
]ntocmire a unei existen\e omene=ti. F[c`nd a=a, continua linia filosofilor
populari ai antichit[\ii, r[ma=i mult[ vreme ca un tip viu ]n Orient, ]n
]ntinsa arie a Bizan\ului, =i care mai produce ]nc[ ]n veacul al XIX-lea
rom`nesc, al[turi de el, de Pann, figura p`n[ la un punct asem[n[toare
a unui Cilibi Moise, poate ultimul descendent al ]n\elep\ilor r[t[citori
profes`nd ]n t`rguri =i pe str[zi ca cinicul Diogene alt[dat[. At`t de
puternic[ este ]nsu=irea de moralist a lui Pann ]nc`t toate snoavele lui
nu sunt debitate dec`t cu inten\ia de a ilustra o maxim[ notat[ de el mai
]nainte sau rezult`nd din ea, ca t`lcul ei mai ad`nc. F[c`nd ]ns[ a=a, ce
podoab[ a cumin\eniei se desprinde din ea =i c`t adev[r cuprind tablourile
lumii prin care scriitorul a trecut?

Morala lui Pann este a unui om din Orient care a cunoscut timp de
veacuri opresiunea =i a ]nv[\at s[ fie prudent, rezervat, r[bd[tor,
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]n\eleg[tor al suferin\ei str[ine =i gata s[-l ajute =i s-o u=ureze. Este,
desigur, aceea a unui om credincios. [...]

Etica lui Pann rezum[ =i reune=te toate aceste ]nsu=iri c[rora le
adaug[ umorul care nu d[ gre= niciodat[: cealalt[ virtute cu care
omul vremii se putea m`ntui. Umorul te face s[ dep[=e=ti un moment
greu, m`ng`ie o am[r[ciune =i reface curajul =i ]ncrederea lui ]n via\[.
A=a s-a format, din aceast[ fr[m`ntare a vremurilor, arta de moralist
=i de umorist a lui Anton Pann.

Nenum[rate au fost roadele acestei arte ]n Povestea vorbii, ]n
Nastratin Hogea. [...]

O sez[toare la \ar[ ca =i Povestea vorbii ocup[ ]n literatura rom`n[
locul pe care-l de\in Decameronul, Till Ulenspiegel sau Simplicius
Simplicisimus ]n literaturile Apusului, =i merit[ s[ i se recunoasc[,
acemenea acestora titlurile de universalitate pe care le merit[ prin at`tea
]nsu=iri eminente. Valoarea operelor lui Anton Pann a fost rareori
precizat[ =i limpede pus[ ]n lumin[. Critica =i istoria literar[ trebuie s[-=i
pl[teasc[ ]nc[ datoria lor fa\[ de Anton Pann.

Nu spunem c[ dac[ Anton Pann va ajunge s[ fie cunoscut =i pre\uit
de oamenii altor \[ri nimeni nu-l va ]n\elege totu=i mai bine ca noi. [...]
Multe s-au schimbat ]n \ara noastr[ ]ntr-o sut[ de ani, dar uneori reg[se=ti
]n firea oamenilor, ]n vorba, ]n umorul lor ceva care ni-l aminte=te. A
fost un om din mul\ime =i a ]ntrupat acele virtu\i ale ei care l-au f[cut s[
treac[ biruitor prin vitregiile ap[s[rilor trecute. A avut mult[ minte,
fine\e =i har. Popoarele dureaz[ =i cresc prin astfel de ]nsu=iri. Ne putem
m`ndri g`ndindu-ne c[ a fost ]nainta=ul nostru.

Tudor VIANU, ]n vol. Tudor Vianu, Scriitori rom`ni, Colec\ia „B.P.T.“,
Editura Minerva, Bucure=ti, 1970. p. 2–4, 14, 16–17, 20–21, 29–30.

[...] Pann, f[r[ a avea con=tiin\a geniului s[u, „poeze=te“ =i „rom`-
ne=te“ imensul tezaur paremiologic peninsular( rural =i urban ), structu-
r`ndu-l ]n celebra Culegere de proverburi sau Povestea vorbii (1847),
precum =i ]n nu mai pu\in cunoscutele Fabule =i istorioare (1839,
1841), O =ez[toare la \ar[ sau Povestea lui Mo= Albu (1851-1852) =.
a. Aflat la temelia balcanismului literar rom`nesc, [...] Pann este un
adev[rat Esop al literaturii noastre, chintesen\iind ]n\elepciunea mile-
narei umanit[\i r[s[ritene.

}ncontestabil prin ob`r=ie, balcanismul ce tip[rea un Dialog ]n trei
limbi (1848) este definibil =i ca un punct de confluen\[ istoric[, anume
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trecerea de la secolul al XVIII-lea la secolul al XIX-lea. }nt`lnirea Orientului
anacronic cu Occidentul civilizator ]n ni=te mixturi realizate, la alt[
amplitudine, =i de g`ndirea enciclopedic[ a lui Cantemir ]n multe direc\ii
prefiguratoare, este caracteristic[ versului antonpannesc. Coabilitatea
rebuturilor fanariote cu noul climat ideologic duce la o tendin\[ de nivelare
a mentalit[\ii acelui timp. De altminteri, pornind de la slavo-bizantinismul
pareneticii lui Neagoe Basarab =i trec`nd prin etapa greco-bizantino-slav[,
de relativ echilibru, mai exact spus, de f[\i=[ ]nfruntare a lui Cantemir,
influen\a greac[ ajunge, la apogeu — din ra\iuni politice ]n primul r`nd
— tocmai pe vremea lui Pann, coexist`nd cu idealurile pa=optiste. Situa\ia
aceasta paradoxal[ este expresia intern[ a „chestiunii orientale“, ce viza
eliberarea sud-estului european de sub Semilun[ =i care ajunsese ]n sf`r=it
la o faz[ ]naintat[, contracarat[ ]ns[ de problema mai nou[, a „echilibrului
european“. Contribuind la institu\ionalizarea culturii, Pann este un
adev[rat iluminist, ]n ciuda conformismului s[u mic-burghez, a unei
tipice „concep\ii a supravie\uirii“. Dotat cu voca\ia sud-dun[rean[ a
epicului, mai exact cu aceea a alegoricului centrat pe „t`lcul“ moralizator,
at`t de r[sp`ndit ]n apologurile orientale, Pann surprinde tr[s[turi morale
=i ]ngroa=[ cu bun[ =tiin\[, provoc`nd r`sul aproape rabelaisian. Hohotul
este punctat cu ironia ce preg[te=te morala sau o justific[ ]n cele mai
multe din „istorioarele“ legate ]ntre ele prin tehnica ]ncadr[rii, reg[sibil[
]n Halima, dar trecut[ printr-o autohton[ =coal[ boccaccian[. Dimensiu-
nea prezentului se adaug[ firesc, vid`nd Orientul de nota fabulosului
cultivat ]n spe\[ de c[tre firile romantice =i exemplific`nd, ]n acela=i timp,
realismul c`nt[re\ului aventurier. Pann ]noat[ ]n realitatea palpabil[,
material[. Animalele, p[s[rile, oamenii m[run\i, ]mp[ra\ii certific[ — ]n
comportament =i ]nt`mplare — str[vechi precepte morale. [...]

Ca =i Ion Creang[, dar cu mai impur[ art[, Pann este un anonim.
Continu`nd =coala filosofilor populari antici, traduc[torul =i autorul lui
Archirie =i Anadan las[ un inestimabil „tratat de moral[ practic[“
(Tudor Vianu). Dar, ]n timp ce Diogene =i Epictet apar ]n perioadele de
amurg ale antichit[\ii, filosoful nostru — „nici prea econom, nici prea
galanton“ — puncteaz[ finalul evului de mijloc rom`nesc, prea pu\in
glorios, ce echivaleaz[ de fapt cu r[s[ritul altei epoci, ce acordase deja
lira lui C`rlova sau Alexandrescu. O dat[ cu cristalizarea vie\ii noastre
urbane, condeiul psaltului „ce la scris mereu =edea“ reconstruie=te cu
patima ]ndr[gostitului podoaba, ]ndelung =lefuit[ prin folosin\[ secular[,
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a spiritualit[\ii r[s[ritene. Necunosc`nd nici melancolia, nici cizelura
frazei lui Mateiu C[r[giale, dar, ]nt`lnindu-se pe linia unui realism nativ
cu I. L. Caragiale (ce va servi o lec\ie de genealogie orgoliosului s[u fiu),
Pann anun\[, ca un veritabil „homo duplex“, specific ariei balcanice,
dimensiunea tragic[ a „Greciei st[t[toare“ din Isarl`kul  lui Ion Barbu.

Mircea MUTHU, Anton Pann, ]n vol. colectiv Scriitori rom`ni, Seria
„Mic dic\ionar“, Editura =tiin\ific[ =i enciclopedic[, Bucure=ti, 1978,
p. 346–347, 349.

Anton Pann [...] era din tagma psal\ilor, pricepu\i ]n „ifose“=i
„aghioase“, ]n „tereremuri“ =i „neneale“ sub semnul vestitului Cucuzel
dela Durazzo. O mare parte din c[r\ile lui sunt opere de specialitate:
Axion, C`nt[ri liturgice, Noul docsastar, Basul teoretic =i practic,
Kalofonicul etc. S-a ocupat ]ns[, fiind =i tipograf, cu prelucrarea de
opere de colportaj: C`nt[ri de stea, In\eleptul Archir cu nepotul s[u
Anadan, N[sdr[v[niile lui Nastratin Hogea, Istoria lui Bertoldin, Noul
Erotocrit =i altele. Cu preten\ii de poet liric, Pann =i-a adunat poeziile ]n
Spitalul Amorului sau C`nt[torul dorului, amestec`ndu-le cu produc\ii
str[ine. Aceste c`ntece de lume sunt vulgare =i lamentoase: „Hot[r`t
sunt or s[ mor, / Or ca s[ te am amor / C[ din ceas ce te-am zidit /
Min\ile mi s-a smintit...“

Povestea vorbei e o fals[ culegere folcloristic[, ]ntruc`t Pann nu
respect[ autenticul \[r[nesc, ci ]mpestri\eaz[ graiul popular cu cel cult,
ob\in`nd adesea un efect cromatic uluitor. Limbu\ia, darul s[u de a
versifica, nu f[r[ a c[uta greut[\ile, sunt extraordinare: „Eu nu ]\i zic
alta dec`t s[ =tii cum c[ /Dup[ cum e=ti mare =i vrednic de munc[, /
C`nd te tocme=ti cere s[-\i dea plat[ bun[“.

Un prim ton umoristic vine din u=urin\a cu totul mecanic[ cu o
repeziciune aforistic[ de natura bufonadei: „Sarea c`nd e umedoas[ arat[
ploaie sau nor, / Iar c`nd este usc[cioas[ va fi timp dogoritor. / C`nd nu
arde focul bine =i luminarea frumos / S[ fi\i siguri c[ ne  vine de undeva
un nor gros“.

Orice copil ar r`de azi cu hohote citind ]n Hristoitie sfaturi ce
presupun o stare de animalitate superlativ[: „C`nd vei fi la adunare /
Sau vorbe=ti cu oarecare, / Te p[ze=te foarte tare, /C[ nu din vreo rea
dedare, / S[-\i fie m`inile ajunse / Spre p[r\ile cele-ascunse./ Au s[ te
scarpini cu ele / Spre locurile acele, / C[ e lucru de ru=ine / +i a fi nu se
cuvine“.
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Cumulul de elemente constituie procedeul pictural, ca ]n „Istoria
poamelor“, r[sturnare masiv[ de fructe ]ntr-o natur[ moart[ [...].

Pann f[cea „metafore“, antropomorfoz`nd, cum e cazul ]n portretul
cepei [...].

Metoda fundamental[ este aglomerarea de sentin\e, gr[m[direa
aproape monstruoas[ de aforisme pe o idee ini\ial[ =i printr-o asocia\ie
foarte larg[, alinierea lor dup[  un program ritmic, totdeauna cu efect
burlesc [...].

Arta e clasic[, ]ndreptat[ spre observa\ia moral[, de altfel cu mari
]ndemnuri tehnice (rime interioare, armonizare a colorilor \ip[toare).
O galerie de „caractere“ este alc[tuit[ numai dintr-o combina\ie obiectiv[
de proverbe =i zic[tori, pline de nuan\e invizibile, de o truculen\[ genial[.
Iar tipul sintetic al indolentului [...].

Pann are me=te=ugul mi=c[rii fine, al amestecului savuros de mirosuri
lingvistice tari. Portretul feciorului de ]mp[rat, fiu de \iganc[, poate
servi ca specimen [...].

Toate ma=in[riile comediei sunt folosite, bine]n\eles, cu materie
aforistic[, monologul, dialogul cu replici simetrice, jocurile de a parte,
micile bufonerii de limbaj sau de mimic[, Povestea vorbei fiind o comedie
a cuvintelor pure =i o comedie uman[, f[cut[ din observa\ii impersonale,
surprinz[toare ]n totala lor lips[ de inedit.

G. C{LINESCU, Anton Pann, ]n G. C[linescu, Opere, vol. 15, Istoria
literaturii rom`ne, Compendiu, Editura Minerva, Bucure=ti, 1979,
p. 185–188.

Exist[ la noi o carte foarte pre\ioas[ =i de o mare ]nsemn[tate, un
adev[rat tezaur de spiritul =i de ]n\elepciunea poporului rom`n; =i ]ns[
acea carte, necunoscut[ de acei care ar trebui s[ o cunoasc[, zace lep[dat[
]n fundul libr[riilor!

Ca =i d`nsa, autorul ei, pierdut ]n umbr[, a fost pe timpul lui victima
superbiei ignorante, =i chiar ast[zi, c`nd societatea noastr[ s-a democrati-
zat, ast[zi, c`nd oamenii litera\i =i-au dob`ndit un loc la soare, numele
lui Anton Pann de=teapt[ mai mult imaginea unui psalt de stran[, dec`t
suvenirul unui poet. [...]

Dup[ aceste c`teva exemple se poate cunoa=te natura sim\irilor,
precum =i stilul lui Anton Pann; iar din toate operele sale, cea mai
important[ este Povestea vorbei, la care el a trebuit s[ consacre mai
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mul\i ani de lucrare; c[ci pe l`ng[ proverburi a ad[ugit multe anecdote
poporale, scrise ]n versuri care se leag[ str`ns ]ntre ele. Trei volumuri
formeaz[ acea minunat[ colec\ie, ce se poate cu drept cuv`nt numi
Filosofia poporului rom`n. Ele cuprind =iruri de zicale, unele, ]n mic
num[r, traduse din limbile str[ine, iar cele mai multe culese din gura
poporului nostru, =i acele =iruri sunt coordonate cu inteligen\[; c[ci,
de=i num[rul lor e considerabil, nu exist[ nici o confuzie ]ntre d`nsele.
Astfel, de pild[, ]ntr-un =ir g[sim toate proverburile relative la fric[ sau
la vitejie, ]n altul acele ce se raport[ la nerozie... etc. =i de fiecare sunt
lipite anecdote originale, povestite cu destul talent.

S[ r[sfoim acele trei volumuri ale lui Anton Pann, =i, de vom alege
ce-i mai caracteristic ]n fiecare =ir de proverburi, vom compune o comoar[
de cuget[ri, care ne va face m`ndri de profunda cumin\ie a neamului
rom`nesc. [...]

Aceste extrageri din Povestea vorbei sunt de natur[ a convinge c[,
]n adev[r, uvragiul lui Anton Pann este o oper[ na\ional[ de un foarte
mare pre\, at`t pentru noi c`t =i chiar pentru filologii st[ini; iar judec`nd
dup[ varietatea anecdotelor ad[ugite pe l`ng[ proverburi, precum =i
dup[ felul celorlalte publica\ii, adic[ N[zdr[v[niile lui Nastratin Hogea,
Mo= Albu sau O =ez[toare la \ar[, Spitalul amorului, C`nt[torul be\iei,
C`ntece de stea etc., venim a crede c[ Anton Pann cuno=tea cu
des[v`r=ire datinele na\ionale, c[ el era v`r`t deplin ]n pielea rom`nului,
=i c[ mintea lui era o comoar[ de c`ntice, de cimilituri, de p`c`lituri =i de
istorioare de tot soiul. El a fost negre=it un om ce =tia multe, =i care =tia
a le spune; un tip de rom`n vesel, glume\, spirituos, p`c`litor, povestitor,
o carte plin[ din scoar\[-n scoar\[, un P`cal[ literat, bun de gur[, bun
de petrecere, precum le pl[cea p[rin\ilor no=tri.

Asemenea oameni sunt cronici ]n picioare, ei cunosc pe de rost
Alexandria =i Arghir, cunosc sute de pove=ti poporale pline de minciuni
frumoase =i mii de anecdote asupra \iganilor, asupra evreilor, asupra
nem\ilor, asupra ru=ilor, asupra s`rbilor, asupra ungurilor, asupra
grecilor, ]ntr-un cuv`nt, asupra tuturor neamurilor str[ine cu care a
avut a face rom`nul. Ei vorbesc de Ileana Cos`nzeana, de F[t-Frumos,
de Sfarm[-Piatr[, de Str`mb[-Lemne, de Statu-Palm[-Barb[-Cot, de
Zmei, de balauri, de pajuri, de cai n[zdr[vani, de Sf`nta Joe, de Sf`nta
Miercuri, de Sf`nta Vineri, de Mama p[durii, de stihii, de stajii, de
strigoi, de moroi, de tricolici, de v`rcolaci, de carul lui Sf. Ilie, de dr[ciile
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lui Pepelea, ca =i c[nd ar fi copil[rit ]n acea lume fantastic[ creat[ de
]nchipuirea poporului.

}ns[ din nenorocire asemenea oameni devin din zi ]n zi mai rari; ei
dispar sub nivelul uniform al civiliza\iei =i sub n[v[lirea preocup[rilor
timpului de fa\[.

Dac[ Anton Pann ar mai fi tr[it, el singur ar fi fost ]n stare s[ scrie
poemul na\ional al lui Pepelea, acest tip poporal de spiritul glume\ al
rom`nului; el singur ar fi putut s[ a=tearn[ ]n versuri u=oare nenum[ratele
p`c`lituri dintre P`cal[ =i T`ndal[; ]ns[ el =i-a dus veselia pe ceea-lume,
l[s`nd ]n urm[ un monument nepieritor: Povestea vorbii!

}n Panteonul literar al Rom`niei, imaginea lui Anton Pann poart[ un
sigil caracteristic =i mult interesant! Ea ne apare cu ]n\elepciunea filosofic[
a str[mo=ilor pe frunte, =i cu r`sul mali\ios al lui Pepelea pe buze.

Vasile ALECSANDRI, C`ntece de stea =i Povestea vorbii de Anton
Pann, ]n vol. V. Alecsandri, C[l[torie ]n Africa, Proz[, Colec\ia BPT,
Editura Minerva, Bucure=ti, 1984, p. 319, 324–326.

Anul 1831 pentru istoria mondial[ a literaturii a fost un an de
pomin[. Acum, ]n acest an, au v[zut lumina tiparului unele dintre cele
mai de seam[ capodopere ale culturii umane. }n anul 1831 Goethe
tiparea partea a doua din Faust, culmina\ie a g`ndirii poetice moderne.
Tot ]n anul de pomin[ 1831 Poe ]=i tip[rea poemele, piatr[ de fundament
a sensibilit[\ii noi, prefigur`nd lumea sensibil[ =i vizionar[ a secolului
XX. +i tot ]n anul de pomin[1831 Stendhal d[du la iveal[ Ro=u =i
negru. Ce se petrecea ]n Valahia ]n anul 1831? Anton Pann tip[rea ]n
propria sa tiparni\[ Poezii deosebite sau c`ntece de lume. [...]

}n anul 1831, c`nd ap[reau Poeziile deosebite sau c`ntece de lume,
Anton Pann nu numai c[ nu era asincron — nici n-ar fi avut de ce s[
fie — , ci era el ]nsu=i un fondator, nu al curentului numit mai t`rziu
balcanism, ci al spiritului intelectual =i de via\[ plutitor peste Balcanii
seculari.

Tat[ de cuvinte, mult a suferit Anton Pann de pe urma inimii sale
care-i st`rnea stihul. [...]

Povestea vorbii, spus[ ]n cuvinte, constituie una dintre cele mai
profunde revela\ii  pe care le poate ]nchide ]n sine un artist al cuv`ntului.

Titlu de rar[ frumuse\e, at`t de plin de sugestii, at`t de creator,
poate numai  Divina comedie s[ fi avut sau Metamorfozele lui Ovidiu.



Povestea vorbii

307

}ntrebarea tulbure =i fundamental[ nu este despre geneza cuv`ntului
ca atare, ci despre sensul existen\ial, al comunic[rii.

Care este sensul comunic[rii a=a cum se las[ el dedus din scrierea lui
Anton Pann?

S[ fie oare numai acel semn al comunic[rii prin loc comun, al
transportului de sensuri =i de emo\ii printr-un aer reciproc respirat? Da
=i nu. Am r[spunde hot[r`t da =i n-ar fi pu\in[ contribu\ia lui Anton
Pann la aceast[ misterioas[ =i tulbur[toare ]ntrebare. Faptul c[ el ]=i
cl[de=te opera poetic[ =i mai cu seam[ Povestea vorbii dintr-o ]n=iruire
de proverbe („cel istet ca un proverb“, cum ]l nemuri Eminescu), ritmate
cu deosebit[ os`rdie, dar =i verv[, faptul c[ proverbul reprezint[ la urma
urmelor un loc comun =i subtil al comunic[rii, o b[t[torire de multe
cuvinte ]n altele pu\ine =i fugoase, o descojire de lungi fraze, l[s`nd ]n
miez o propozi\ie — ne-ar face s[ credem c[ sensul vorbirii =i al
comunic[rii, c[ ]ns[=i Povestea vorbii nu este altceva dec`t ]ncoronarea
locului comun. [...]

Dar, dac[ pentru Anton Pann un proverb ]ntreg are rolul unui
singur cuv`nt =i dac[ pe bun[ dreptate consider[m ]nse=i cuvintele, mai
ales pe cele care reprezint[ no\iuni drept ni=te semnific[ri tot ale locului
comun, atunci vom constata c[ sensul comunic[rii prin loc comun nu
constituie principalul mesaj al Povestii vorbii. Care este acest prilej?
Greu de r[spuns ]n numai c`teva aser\iuni. Totu=i, ]n mare nenuan\at,
putem afirma c[ acest mesaj presupune o anume „joie de vivre“,
manifestat[ ]n domeniul esteticului.

Povestea vorbii se situeaz[ ]n scara dantesc[ spre sf`r=itul Purgatoriului
=i ]nceputul ]ndep[rtat al unui Paradis rubicond. [...] Talentul vorbirii
este colosal la Anton Pann. [...] Vorbirea lui se aseam[n[ cu o sculptur[ cu
barda ]n lemn. Dar imediat dup[ aceasta lemnul sculptat se las[ vopsit cu
=apte straturi de lac.

Prozodia lui Anton Pann este una dintre cele mai originale ]nt`lnite
]n literatura noastr[. [...]

Anton Pann anticipeaz[ prozodic poezia modern[. El se sustrage
con=tient sau nu formelor =i formulelor mecanice de poezie. Tensiunea
versurilor lui, fluctuant[, ]=i g[se=te cu rare excep\ii mai totdeauna
expresia cea mai adecuat[. [...]

Anton Pann, b[nuim din textele sale, nu a avut o permanent[
dispozi\ie c[tre umor sau c[tre starea h`tr[. Umorul =i starea h`tr[ le
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b[nuim a fi la el mai mult o reac\ie ]mpotriva poeziei l[ut[re=ti. Reac\ie
tipic adolescentin[. Se =tie c[ adolescen\ii refuz[, din timiditate, orice
form[ de sentimentalism. Adolescentul prefer[ s[ glumeasc[ argotic
dec`t s[-=i declare sentimentele.

For\a de a exprima cu sobrietate un sentiment liric este un dar al
maturit[\ii. Tuturor adolescen\ilor le place Top`rceanu pentru c[ el
poate exprima teribilist un sentiment grav. Mult mai u=or supor\i ca
adolescent acea declara\ie top`rcenist[: „G`nduri triste m`ine sear[ /
Vin ]n ciuda voastr[ / +i de-o fi z[vor la u=[ / Intru pe fereastr[“, dec`t
solemnul vers eminescian: „O r[m`i, r[m`i la mine, / Te iubesc at`t de
mult, / Ale tale doruri toate / Numai eu =tiu s[ le-ascult“.

Dar Eminescu era un act de maturitate.
„A rebours“, Top`rceanu reinventa o adolescen\[ studentin[. Anton

Pann nu avea de inventat nimic. El era pur =i  simplu adolescent ca =i
adolescen\a culturii noastre. Reac\ia lui la poezia l[ut[reasc[ e u=or de
]n\eles. Rezolvarea ei ]n umor =i ]n grotesc este iar[=i u=or de ]n\eles.
Poezia de medita\ie grav[ avea s[ vin[ mai t`rziu, dup[ ce mai ]nt`i
cititorul se  va  fi s[turat de r`s, se  va fi umflat de r`s p`n[ la pl`ns.
Oricum, el a r`s primul.

+i, cine face primul o isprav[, el o ]mpodobe=te cu numele s[u.
Nichita ST{NESCU, Temenea la Anton Pann, ]n vol. Nichita St[nescu,
Amintiri din prezent, Editura Sport–Turism, Bucure=ti, 1985, p.
72–74.

[...] El, care face haz de felul de vorb[ al grecului =i al sasului, se
fere=te a glumi pe seama bulgarilor, =i nu uit[ s[ spuie c[ e „str[in“: dar
se poate zice c[ nici un scriitor de atunci, afar[ de Eliade ]n srierile lui ]n
proz[, n-a avut o sintax[ a=a de adev[rat[ — ml[dioas[, limpede, mirosind
a flori de c`mp =i a v`zdoage de psalt — ca d`nsul; pe l`ng[ el, at`\ia
mari scriitori din aceia=i ani pare c[ scriu ]ntr-un jargon schilod, t`r`ndu-
se ]n c`rje fran\uze=ti!

Anton Pann a fost c`nt[re\ la mai multe biserici din Bucure=ti,
profesor de muzic[ — muzichie! — la seminarul din R`mnic =i la cel din
Bucure=ti. Muzicant =i psalt a fost =i alt scriitor rom`n din Bucure=ti cu
multe =i ur`te biserici: Filimon. Dar Filimon a fost ]nainte de toate
scriitor, critic, nuvelist, romancier, pe c`nd Anton Pann era c`nt[re\ de
stran[ ]nainte de toate. [...] Marea lui dragoste =i marea lui m`ndrie au
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fost ]ntotdeauna muzica. }nt`i cea bisericeasc[, ]n slujba c[reia a st[tut
nu mai pu\in de patruzeci =i patru de ani, c`nt`nd condace =i irmoase
din copilarie p`n[ ]n cele din urm[ timpuri ale vie\ii sale, =i c[reia i-a
consacrat o mul\ime de publica\ii teoretice lucrate =i prelucrate, ]n
tip[rituri speciale, ]n Magazine, Antologii, Gramatici. [...]

Ca un alc[tuitor de melodii profane, Pann trebui s[ simt[ nevoia de
a da lumii =i c`ntece, care pornesc de la 1822 =i se ]ncheie cu Spitalul
amorului.

Scriitori ardeleni, pe care Pann i-a cunoscut desigur, treziser[ gustul
de citire ]n popor prin povestiri, luate tot de la popor sau prelucrate dup[
deosebite c[r\i. Astfel =i-au c`=tigat o faim[ care \ine p`n[ ]n zilele
noastre, Vasile Aaron =i Ioan Barac. Pann se lu[ pe urmele lor. El traduse
]n proz[ ispr[vile lui Nastratin Hogea, dup[ originalul turcesc. El puse
]n versuri lungi, pres[rate cu o mare bog[\ie de proverbe (care, nu
trebuie s[ uit[m, se str`ngeau pe atunci =i de marele boier Iordache
Golescu), fel de fel de snoave rom`ne=ti, de fabule (e vremea lui Donici =i
a lui Grigore Alexandrescu), de apologuri orientale =i de ]nchipuiri proprii,
]n c[rticele ]n care au format la sf`r=it Povestea vorbii (1851-53). El a
pus ]n versuri de acela=i fel c`teva pove=ti, ale noastre =i r[s[ritene, ]n
cadrul unei =ez[tori, intitul`ndu-le O =ez[toare la \ar[ (1851-52).

}n sf`r=it, Pann, un om  al bisericii, avea aplec[ri spre misiunea de
moralist, =i-l vedem traduc`nd odat[ o Hristoitie, adic[ o carte a purt[rilor
bune. }n Povestea vorbii =i ]n alte lucr[ri de acest fel, el ]n\elegea =i aceea
ca s[ ]nve\e pe oameni a fi harnici, bl`nzi, f[r[ vicii, f[r[ supersti\ii,
primitori, darnici, foarte supu=i oric[rei c`rmuiri, fie a „M[riei sale Iorgu
Bibescu“, fie a Revolu\iei de la 1848, pe care i-a c`ntat deopotrivit[ [...].

Care e acum valoarea scrierilor literare ale lui Anton Pann?
Foarte amestecat[. Limba e totdeauna bun[, spiritul vioi, naivitatea

atr[g[toare, versul corect. }ns[ unele buc[\i din Povestea vorbii sunt
prea lungi, multe se m`ntuie st`ngaci; dar sunt c`teva care ]ntrec cu
mult toate ]ncerc[rile de literatur[ popular[ f[cute ]n urm[ de un
Speran\[ sau un Dulfu; ele sunt adev[rate mici capodopere, cum e
V`n[torul f[r[ cap sau C[s[toria vulpii. Sunt =i versuri c[rtur[re=ti
care ne mir[, a=a sunt de bune [...].

Judecata strugurelui e plin[ de o noutate fermec[toare, =i lui Pann
i-a trebuit o minte ]ndr[znea\[ c[ s[ dea chip, ]nrudire =i ac\iune tuturor
buruienilor =i fructelor de pe lume — g`ndi\i-v[ numai la jup`neasa
Ceap[ [...].
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Cea mai des[v`r=it[ dintre lucr[rile lui — =i care ni se pare nou[
p`n[ ast[zi — e +ez[toarea...; aici povestirea drumului, vorbele
schimbate, tonul, basmele formeaz[ un tot armonic =i una din cele mai
bune scrieri rom`ne=ti.

El a fost astfel povestitor, popular, dar nu vulgar, vesel, dar nu
batjocoritor, simplu, dar nu monoton. Versurile lirice, afar[ de cutare
pomenire de plimb[ri: „Seara, pe lun[, de m`n[.../ Cu vorb[ dulce =i
lin[“, sunt mai toate plicticoase, false, f[r[ putere =i cu totul f[r[ av`nt.
Melodiile lui, cine le mai c`nt[? Povestirile lui, acelea vor r[m`nea:
pentru popor, dar nu numai pentru popor!

Nicolae IORGA, Anton Pann, ]n vol. Oameni care au fost, Editura
Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u, 1990, p. 81–84.

+i autorul Povestei vorbii, finul Pepelei =i afinul lui Mumuleanu, a
fost considerat o oglind[ a epocii de tranzi\ie ]n care a tr[it (Paul
Cornea [...]). }n realitate, Anton Pann este poetul cel mai caracteristic
pentru prelungirea vechiului spirit ]ntr-o vreme care-l abandona pu\in
c`te pu\in. El este conservatorul acestui spirit =i antologatorul produc\iilor
care-l ilustrau. [...]

Cum se vede, Pann n-are idee c[ literatura se schimba radical ]n
acele decenii =i nici nu =tim s[ fi fost sensibil la ce se scria pe atunci, el
mul\umindu-se s-o popularizeze pe aceea la mod[ ]nainte. El r[m`ne la
Béranger, f[r[ s[ ]n\eleag[ pe Lamartine. Nu oglinde=te, deci, trecerea
spre nou, ci supravie\uirea vechiului. Acest fenomen este curent =i ]n alte
epoci. [...] Anonimatul lui Pann are, vom vedea, alt sens, care merge,
curios, ]mpreun[ cu o anumit[ indecen\[ a scriitorului, ce nu se d[ ]n
l[turi s[-=i publice testamentul. [...]

Poetul ]nsu=i trebuie ]n\eles prin rela\ie cu tipograful, antologatorul
=i popularizatorul care este Pann. }ns[=i originalitatea operei sale este ]n
discu\ie. [...] Pann ]mp[rt[=e=te ]ns[ dezinteresul popular pentru numele
creatorului. Conteaz[ textul, nu autorul. [...] Ceea ce-i lipse=te lui Pann
este lirismul. [...] Dou[ c[r\i au f[cut reputa\ia de poet veritabil a lui
Pann, =i anume Culegere de proverburi sau Povestea vorbii =i O
=ez[toare la \ar[ sau C[l[toria lui Mo= Albu. Tot ce se =tie ]ndeob=te din
Pann, tot ce a fost memorizat =i este repetat de c[tre iubitorii umorului
verbal muntenesc sau balcanic provine din acestea, inclusiv motto-ul la
Povestea vorbii: „De prin lume adunate / +i iar[=i la lume date“.
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Pann nu este neap[rat aici altul dec`t ]n celelalte c[r\i. N-a devenit
un adev[rat culegetar de folclor, de=i moda ]ncepuse =i, ]n O =ez[toare se
apropie el ]nsu=i de folclorul \[r[nesc pe care nu-l b[gase ]n seam[
]nainte, ba chiar ceea ce str`nge acolo este mai „curat“ ca niciodat[. N-a
devenit nici un scriitor  pe de-a-ntregul cult, dac[ putem spune a=a, cum se
va ]nt`mpla cu Ion Creang[ peste trei decenii. Pann este mai cur`nd un
Ispirescu al poeziei, situat undeva la mijlocul drumului ]ntre prelucrarea
simpl[ =i crea\ia cult[ original[. Talentil lui r[m`ne unul popular =i,
oric`t de savuros, nu trebuie scos din cadrele fire=ti. Al[turat adesea de
Creang[ =i Caragiale, nu e ]ns[ cu adev[rat comparabil cu nici unul din
ei: povestitor ]ndem`natic, n-are geniul primului; “lingvist“ miraculos,
dar nu con=tient, e departe de a avea arta celui de al doilea. Simpatia de
care se bucur[ este ]ns[ u=or de ]n\eles =i, a= ad[uga, perfect ]ndrept[\it[.
Pann r[m`ne unul dintre cei mai inventivi scriitori rom`ni sub raportul
vocabularului, comediograf instinctiv al cuv`ntului. Povestea vorbii e,
]n definitiv, o ]nl[n\iure de expresii paremiologice, urmate de anecdote
versificate, pe tema prostiei, be\iei, cusururilor, moravurilor =i a=a mai
departe. [...]

Povestirile care completeaz[ aceast[ pur[ proverbialitate sunt, unele,
pline de haz. [...]

Este aici un Creang[ al mahalalei bucure=tene [...].
Limba poeziei epice cunoa=te la Anton Pann primele veselii ar-

gheziene. [...]
Nicolae MANOLESCU, Anton Pann, ]n vol. Istoria critic[ a literaturii
rom`ne, 1, Editura Minerva, Bucure=ti, 1990, p. 114, 115, 116–
117, 118.

Dac[ Povestea vorbii ar fi doar o „culegere de proverburi“, orice alt[
culegere de acest fel, complet[, ar anula-o. [...] Urmuz — anun\at
oarecum de Pann — a intuit dispozi\ia dintre alegoria, dintre anecdota,
care ilustreaz[ morala, =i morala mult prea comun[. Mai mare daraua
dec`t ocaua — cum ar fi spus Pann. Drept care, Urmuz a =i compus o
fabul[ pur[, aparent f[r[ sens, a c[rei moral[ este: „Pelicanul sau babi\a“.
[...]  Povestea vorbii e compozi\ional ]nc[ destul de rudimentar[: de o
parte proverburile — de alt[ parte anecdotele ilustrative, ceea ce duce la
monotonie. Tot monoton[ (monotonia Decameronului, a Povestirilor
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din Canterbury), dar mai rafinat[ este O =ez[toare la  \ar[. }nceputul
e de roman picaresc, foarte captivant, cu aventuri =i quiproquo-uri, dar
repede abandonat, lui Pann ineditul neconvenindu-i. Urmeaz[ =ez[toarea
propriu-zis[, la care povestitorul asist[, ascuns ]ntr-un car, ]n calitate de
martor auditiv. ( Categoric, Pann e mai mult un auditiv =i mai pu\in un
vizual.) [...] Pann, care e un clasic (viziune caracterologic[, moralism),
trebuie s[ se fi sim\it admirabil la o atare ceremonie f[r[ surprize. [...]

A=adar, Pann e clasic. Prin el se pot, de altfel, verifica mai toate locurile
comune ale clasicismului. }n epoca lui romantic[, Pann e un anacronic.
}n definitiv, to\i clasicii sunt „anacronici“ sau atemporali. Romanticii au
sentimentul timpului, particip[ deci la istorie, comploteaz[, r[stoarn[
guverne, ridic[ baricade, fac, ar zice conu Leonida,„revulu\ii“. Clasicii, din
contr[, sunt pruden\i, se supun regulilor, legifereaz[ Parnasul. [...] Mare
diferen\[ ]ntre om =i scriitor nu e. Scriitorul e tot at`t de plat, adesea
trivial, dar de o platitudine genial[, de o trivialitate care anun\[ =i din care
decurg rafinamentele, plasticit[\ile =i aromele tari, veseliile =i m[sc[rile
artiste, farmecele de=ucheate =i   savantele stiluri ale celor doi Caragiale,
ale bonomului Minulescu, ale unui Arghezi sau Ion Barbu. Antiroman-
tismul total — iat[ unicul inconformism al lui Pann. [...]

}n compara\ie cu contemporanii lui, cu poezia lor romantic[ =i cu
arta lor jun[, ]n compara\ie cu un C`rlova, cu un Bolintineanu, chiar =i
cu Grigore Alexandrescu ( clasic prin accident ), cu to\i ace=ti reprezentan\i
ai zorilor unei literaturi, Anton Pann e nea=teptat de b[tr`n. De fapt,
nici nu are v`rst[. E dificil de crezut c[ Ion Creang[ ar fi putut vedea
lumina zilei altundeva dec`t la Humule=ti. Dar e o pur[ ]nt`mplare c[
Pann s-a n[scut la Sliven, ]n Bulgaria, dup[ cum ]nt`mplare e c[ I. L. Caragiale
a venit pe lume ]n satul Haimanale, l`ng[ Ploie=ti. Pann, Caragiale,
c[rora inutil li se comenteaz[ originea etnic[, sunt balcanici. Ei apar\in
unei arii ]ntinse, amestecate =i pitore=ti, pe care Ion Barbu o nume=te
„ultima Grecie“. Este acea Grecie alterat[, ]ncremenit[ ]ntr-o “slav[
st[t[toare“, peste care a c[zut,„ca o miraculoas[ z[pad[ ro=ie, pestri\a,
justi\iara turcime“. Grecie dec[zut[, caricatur[ de Grecie, surogat de
Grecie, =i totu=i Grecie — prin permanenta voca\ie a disputelor verbale,
a sofismelor, a agoralei, a gratuit[\ilor, a inteligen\ei ]n\eleas[ ca facultate
suficient[ ]n sine, ineficace ]n plan practic. [...] }n Povestea vorbii d[m
peste un veritabil dialog platonician (dar s[ nu se spun[ c[ avem de-a
face numai cu o adaptare) ]ntre Bog[\ie, Desf[tare,Virtute =i S[n[tate,
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„disput`ndu-se-ntre ele simplu, c[ cui a da-nt`ietatea“. Nu ajung la nici
un rezultat =i Virtutea propune s[ se ]nf[\i=eze toate patru zeilor =i
oamenilor, la „timpul d-adunan\[ luptelor olimbicale“, unde ]=i vor expune
fiecare punctul de vedere, urm`nd ca ]nving[toarea s[ primeasc[ —
precum Atena, Hera, sau Afrodita din m`inile lui Paris — m[rul de aur
=i „a premiei cunun[“. Zis =i f[cut. Bog[\ia va sus\ine „c[ nem[rginitul
bine numai ea este ]n lume“. Desf[tarea se crede „]n comuniune dorin\a
cea central[“. S[n[tatea se ]ntreab[ ce s-ar ]nt`mpla de „ar lipsi cu totul
]n natur[ =i ]n nume“. }n fine, are cuv`ntul Virtutea, care convinge pe
to\i c[ ei i se cuvine s[ “ia darul =i cununa =i titlul de-nt`ietate“. Aerul
grec (cu toate inerentele nostimade) e evident. }n fond, ce altceva este
Nastratin Hogea dec`t o reminiscen\[ de filosof elen, poate sofist, oricum
filosof popular, ca =i Pann, cu toat[ extrac\ia, mai exact spus, cu toat[
patima lui oriental[. +i numai ignoran\ii au impresia c[ Ion Barbu l-a
]nnobilat prezent`ndu-l nu ]n ipostaza lui senin[ =i jovial[, dar ]n aceea,
posibil[ oric[rui filosof, ascetic[ =i sumbr[.

Prin balcanism, Anton Pann e mai cosmopolit (nu mai universal)
dec`t Creang[, mai pitoresc =i mai „poliglot“ dec`t el, dar, desigur, mai
pu\in rafinat, mai imperfect.

+erban FOAR|{, Prefa\[, ]n vol. Anton Pann, Povestea vorbii,
Editura Hyperion, Chi=in[u, 1992, p. 3–12.

Un popularizator al c`ntecelor de lume care amestec[ =i poeziile de
ecou ale contemporanilor este profesorul de muzic[ bisericeasc[ Anton
Pann [...]. A tip[rit el ]nsu=i circa 40 de c[r\i, ]n mai multe edi\ii, de
gramatic[ melodic[ [...], colportaj [...], multe culegeri ]n care partea sa
de prelucrare sau organizare a materialului e at`t de mare ]nc`t putem
s[-l socotim poet original [...]. }n totul originale sunt Memorabilul focului
mare ]nt`mplat ]n Bucure=ti ]n 1847 =i dou[ testamente, unul din
1849 (372 versuri) =i altul din 1845 (versuri =i proz[, ]n parte reluare
a primului).

Mare iubitor al c`ntecului rom`nesc („C`nt[, m[i frate rom`ne, pe
graiul =i limba ta / +i las[ cele streine ei de a =i le c`nta“), bun cunosc[tor
al notelor muzicale, Pann ironiza psal\ii f[r[ carte, pe c[nt[re\ii dup[
ureche [...].

Printr-o ingenioas[ aglomerare de proverbe, urmat[ de nimerite
povestiri exemplificatoare ]n versuri, Anton Pann realizeaz[ ]n Po-
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vestea vorbii [...] o adev[rat[ comedie uman[, asemeni moralistului
clasic, preocupat de tipologie. Vorbind de cusururi, minciuni, flec[rii,
n[ravuri rele, prostie, nerozie, be\ie, ho\ii [...], autorul ne ofer[ adev[rate
portrete morale ]ntr-un limbaj pitoresc, amestec`nd observa\ia cu aluzia
fin[, vorbirea pe =leau cu antiteza, ging[=ia cu vulgaritatea [...].

Al. PIRU, Anton Pann, ]n vol. Al. Piru, Istoria literaturii rom`ne,
Editura „Grai =i suflet — cultura na\ional[“, Bucure=ti, 1994, p.
50–51.
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