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OMUL FRUMOS.
Frumos e omul Dónme,
Când mintea e î’egină,
Şi simţul ce ea şarpe,
Spre rele îl înclină
Supus, loial şi drept ;
Virtutea-atuncî măreaţă,
Résare ca ş’o flóré,
De brumă neatinsă
La rumena-î colóre
în fragedul luî piept !
Pe fruntea luî senină
Dreptatea strâlucesce,
întocma ea ş’un soare,
Pe sferă când păşesce
De nori neturburat;
E crimă, se retrage,
E silă, së feresce,
E negură-o străbate,
E nor îl împârţesce
Së easă nepëtat!

Frumos e omul Dómne,
Cu inima curată,
Cu flórea eunoscinţeî
De crime nepătată,
Sincer nefăţărit ;
Conspire lumea toată,
Răsbată-l orî ce sórte ;
închidăl sè nu vatjă
Lumină, pan’ la mór te,
Şi eată-1 neclintit ;
Arunce’l în deserturi,
Lipsite d’orî ce flóré,
Pe unde nu s’arată
Nici om, nici sburátóre,
Ci şerpi venin^torî ;
Virtutea’! va fi scutul,
Ş’asilul de scăpare,
Intocma ca şi codrul,
Cu umbra sa cea mare,
La oameni călători ;
Frumos e omul Dómne,
Cu generositate,
Când iartă pe tiranul,
Ce apasă p ’al sëü frate !
Cu scop d’al subjuga
Şi-n loc să resplătească,
Cum cere pofta ’n lume,
Duşmana lui lucrare,
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îï cruţă negrul nume,
Voind a-1 îndrepta!
De ce nu vine Dómne,
A Ta împărăţie,
Când ômeniï së şteargă
Şi umbra de sclăvie,
Fiind creştini curaţi ;
Şi-n locu-ï së domnească
Dreptatea nepătată,
Egala îndreptăţire
Şi pacea-adevărată,
Ca între fii şi fraţi !

O familie fericită.
în ţara noastră de bună samă scaii au foile
cele mai mari. Dacă puni o foaie de acestea
dinainteţi, e ca o catrinţă, iar dacă o puni pre
cap apoi în ploaie îţi face acelaş serviciu ca şi
cortul, căci e foarte mare. Dar scaiul nici odată
nu cresce singur ; unde cresce unul, acolo numai
decât mai cresc şi alţii mulţi, cari apoi servesc
de nutremênt melcilor. — Melcii cei mari şi
alb i, din cari uni! oameni fac mâncare bună,
se bucurară de aceasta şi diseră: „Vai, da bune’s !“ şi ei trăiau numai din foi de scaiű. Căci
doară pentru aceea au crescut scaii.
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în apropiere era o moşie domnească, de
unde periseră toţi melcii. Scaii însè erau tot
acolo. Aceştia crescură pe toate straturile ; nu-î
mai putea stîrpi nimeni ; era o adevărată pădure
de scai. Icî-colea mai era câte un măr sau
prun, de altcum nime n’ar fi cugetat, că aceea
e grădină. Preste lot locul erau sca! şi aicî tră
iau doi melci, cei mai bătrâni din neamul mel
cilor. Ei singuri nu sciau cât sunt de bătrâni,
dar îşi aduceau bine aminte, că ei au fost mai
mulţi acolo, că au venit din ţări streine şi că
pentru ei şi pentru neamul lor a crescut pădu
rea aceea de scai. Ei nici-odată n’au eşit din
pădurea aceea, dar sciau totuşi, că mai era ceva
în lume, care să numia castel ; ocolo melcii se fri
geau până se făceau negri, apoi se puneau pe
un blid de argint ; — dar ce să întâmpla mai
departe, aceasta ei nu o sciau. Ei nu’şi puteau
închipui cum e aceea, ca să fie fripţi şi puşi pe
blid de argint ; dar trebuia să fie frumos lucrul
acela şi ce e mai mult — nobil ! Gândacul de
Mai, broascele şi rîmele, pe cari le-au fost în
trebat, nu le-au putut spune nimic în privinţa
aceasta, pentru că nici una dintre aceste ani
male nu fusese friptă, nici pusă pe blid de
argint.
Melcii cei bătrâni şi albi erau cei mai de
frunte în lume. In privinţa aceasta nu se îndoiaü ei de loc. Pădurea aceea era pentru ei
acolo, castelul de asemenea, ca se poată fi fripţi
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şi puşi pe blid de argint. Ei trăiau foarte rëtraşî şi fericiţi ş i, fiind-că nu aveau copil, au
luat la sine un melc ordinar, pe care l’au cres
cut ca pe copilul lor propriu.
Micuţul nu prea vrea să crească, fiindcă
era de origine de jos; bătrânilor inse, şi anume
mamei, i-se părea, că el cresce. Şi ea së rugă
de bătrânul, că dacă el nu o vede aceasta, să
pipăie numai căsuţa micului melc. Aceasta o şi
făcu el şi află, că mama avea drept.
Intr’o <ji ploua tare. „Aiujl cum lovesce
ceva frunzele scaiului !“ dise melcul-tată.
„Acelea sunt picături de plóie,“ <jise mama.
„Uite, că vin pe cocian în jos. De bună samă
së udă tot pe aici. Eu më bucur numai, că noi
avem case bune şi că mititelul încă îşi are casa
sa. Creatorul totuşi a făcut mai mult pentru
noi, decât pentru alte fiinţe ; de aci së poate ve
dea apriat, că noi suntem cel mal aleşi pe lume.
Noi avem case chiar delà nascere şi pădurea de
scai numai pentru noi a crescut. Eu aş vrea
să sciu ce e afară de ea.“
„Acolo — (j.ise bătrânul — nu e nimic, ce
să fie mal bun ca la no i, eu nu doresc chiar
nimic. “
„Drept al ! — răspunse bătrâna. — Eu to
tuşi aş vrea să fiu friptă în castel şi apoi pusă pe
blid de argint; aşa s’a întâmplat cu părinţii şi
moşii noştri şi poţi crede, aceea e ceva deosebit!“
„Castelul de bună samă s’a ruinat — (jise

bătrânul — sau a crescut pădurea de scai preste
el aşa, că oamenii nu mal pot esi afară. Dar
nici n’au pentru ce eşi. — Dar tu te tot grăbesc!
şi mititelul încă së ia după tine. Nu së sue el
oare de trei <}ile pe coeian în sus? Eu într’adevër ameţesc dacă me uit acolo sus la el.“
„Pentru ce’l înfrunţi — dise bătrâna. —■El
se suie foarte bine ; de bună samă vom avea
bucurie cu el. Dar cugetatut.eaî tu, că de unde
să-î câştigăm nevastă ? Ce gândesc!, mai fi-vor
oare melc! prin pădurea aceasta de scai ?“
„Melc! negri vor fi destin, — 4'se bătrânul
— -melc! negri, fără casă! Ace! însë sunt popor
de rând. Trebue să întrebăm pe furnic!, ele
aleargă în toate părţile ; ele de sigur vor sei o
nevastă pentru mititelul nostru.“
„Eu aş sei pe cea ma! frumoasă — dise o
furnică; — dar mi-e teamă, că ea nu va veni,
de oarece e regină.“
„Nu face nimic ! — diseră bătrânii. — Are
ea casă?“
„Ea are un castel — rëspunse furnica —
furnicarul cel ma! frumos cu şapte sute de galeri!!“
„Mulţumim frumos!“ —■ dise bătrâna. —
„Fiul nostru nu va merge în furnicar. Dacă nu
şciţî voi una ma! bună, vom întreba pe ţin ţari,
cari sboară departe, fie plo!, fie soare.“
„Avem no! o nevastă pentru el!“ 4iser&
ţinţarii. „La vr’o sută de paşi de aici şade pe
un agriş o fetiţă de melc cu casă ; ea e singură
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şi mimai bună de măritat. E numai de o sută
de paşi de aici.“
„Aceea e de noi!“ (Jiseră bărânii. „EI are
o pădure de scai, ea arte numai o tufă.“
Şi acum aduseră pe mica domnişoară. I-au
trebuit însè opt dile pană a sosit. Dar şi era
ea de neam bun.
Apoi së făcu nuntă. Şase licurici (gândaci
lucitori) au luminat la nuntă. De altcum era li
nişte, de oarece melcii cel bătrâni nu puteau su
feri larmă multă. Bătrâna mamă ţinu cu ocasiuta
.aceasta o vorbire foarte frumoasă. Bătrânul nu
putu vorbi, căci era prea însufleţit. După aceea
deteră tinerilor pădurea de scai întreagă de moşte
nire şi le spuseră, că aceea e lucrul cel mal bun
din lume. Dacă vor trăi bine si së vor înmulţi,
vor ajunge odată ei şi copii lor în castel, acolo
vor fi fripţi şi puşi pe blide de argint.
După aceea bătrânii së retraseră în casele
lor şi nu mal eşiră <Je acolo, pentrucă muriră.
Melcii cel tineri însc doirtneau în pădurea lor şi
avură mulţi copii, ţ,Fiindcă însë nici unul n’a
ajuns să fie fript şi pjjs în blid de argint, el
cugetau, că castel uf *5I0nunesc s’a dăiîmat şi toţi
oamenii au murit. Şi aceasta trebuia să fie adevă
rat, de-oarece ni menu lia contredis. — Ploaia însë
cădea pe frunze şi făcea musică, ear soarele lu
mina preste pădurea de scai şi el erau foarte fe
riciţi şi întreaga familie era nespus de fericită.

