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Călre Cilitori! 

Acâstă carte frumâsă, N 
A fosti întâiii șPintâiu scosă, 

In limba cea latinscă, 
(A n6stră cea strămoşescă). 

Dându'i ca 'să se numâscă, 
Sc6la cea moralicâscă: 

“Care şi sub acestii nume; 
S'a împrăștiată în lume, 

Din limbi în limbi traducând”o, 
" Șin totii chipulă prefăcand”o, 
Fieşi-care o făcuse 

In limbă'i, cum îi plăcuse, 
Precum și în rumânesce 

Două feluri se găsesce, 
Care acum și de mine 

Intr'a treia 6ră vine, 
Cum se vede întocmită 

Și în versuri poezită; 
Dar cregi că na” cu putinţă, 

Din ceia ce aii sciință, 
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Vorbe prâste se nu dică 
Pentracâstă cărticică, 

Cum că, nu are în sine 
Stilă frumos cum se cuvine; 

“Şi că totii aşa dicii Gră, 
Fără ceva răi să'mi pară, 

Cici 'sciii că nui om să facă, 
Vr'un lucru, la toţi să placă, 

Fie căruia "1 place 
Aceia ce însuși face, 

Cusuruli altui zăresce, 
Il judecă, îlii preţuesce, 

Jarii d'alii seii se poticnesce, 
Şi la eli nici nu gândesce, 

Acâsta cum vedem bine, 
O facem fiesce cine, 

D'aceia, cum mi se pare, 
Nu e lucru de mirare, 

D'o -sta cine-va să dlică 
Ceva d'astă cărticică, 

Bii dară fără supărare, 
Lasii pe toţi, pe fie-care, 

Să o judece în pace, 
Cum vor vrea şi cum le place. 

Anton Pann.



PREFACIA. 

„Din câte părţi omuli are, 

Suffletulă este mai mare. 

Eli e parte cea cinstită, 

Și mai scumpă, preţuită, 

Suffctulii pe trupii îlă are 

Lui-şi ca o mădulare, 
Pe care îli stăpânesce,: 

Ca p'un supusii, cum voesce, 

Trupulii nimica nu pâte 

Fără sutfletă întra tâte; 

De aceia se cuvine 
Să'ngrijimi de dânsulu bine, 

Făcendu'i dupe putinţă, 

Câte suntii spre folosinţă, 
Ca săi dămii înfrumusețare, 

„.. Dup'asa încuviințare; | 
Insă nu se cade âră 

Şi trupul celii din afară,



Sălii lăsâm în naplăcere, 
Și săli trecem cu vedere; 

Ci ca pe o mădulare, 
Sălii avemă sub cerretare, 

Și săi purtămii îngrijire, 
Spre a sa împodobire, 

Cu regulala purtare, 

ȘI cu bună cumpătare: 
Căci Gmeni! ai din fire, 

De obşte obiclnuire, 
Numsi de a privi fața, 

Şi a judeca viaţa; 
La alte bunătâţi, care 

In suffietulă să le are, 
Nu se uită să le vâdă, 

Nici talenturi cercetâdi. 
De se pârtă 6re-cine 

Regulatii cum se cuvine, 
Ilii numesci de omi cu minte, 

Şi îl daii de obște cinste, 
Iar de se pârtă împotrivă, 

La ori ce fără potrivă,
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Ilă judecă fiă-care 
De nebunii, şi cinste n'are. 

Pentr'-acesta se cuvine. 
Să'ngrijim fieşte cine. 

D'a împodobi mai "nainte 

Suffletuli, cu fapte sfinte, 

Şi să ne punem silinţa. 
Pe cât ne este putinţa, 

Să'i ştergem prin îndreptare, 

Şi orl câte greşeli are, 
Căci şi un trup făcut bine, 

Cu frumuseți cum se cuvine, 

De s'o întâmplă aibă în faţă, 
Vre-o pată de negrâţă, 

Acea lui se socotesce, 

De uriciune, fireșce, 

Asemenea o greşâlă, 
Dă sufletului negrâlă, 

Şulă face uritii în lume, | 
De pârtă în vâcii răi nume, 

Mai vârtosii pentru aceste, 

Musca spre pildă ne este:
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Că precum ca pe sus sbâră, 
Și ducându-se îucongidră, 

Grădini, Flori mirositâre, 
Pomi, sati livegi roditâre, 

Şi fără în s6mă să bage, 
Acele frumuseți. drage, 

Alcrgă, merge, se pune, 
Pe stîrvuri, pe "mpuţiciune, 

Și din acelea "nvidţă, 
Mănâncă mai cu dulesţă, 

„Aşa și din 6meni ră, 
Uni fac întocma, chiară: 

Virtuţile cele alte, 
Și talenturile ?nalte, 

Nu aă ochi ca să le vadă, 
Nici nu le mai cercetâdă, 

Dar nas aii să miros6scă, 
Cât de puţin să greş6scă: 

Și ca muștele îndată, 
"Să lipesc pe acea pată, 

Șincep de răii s'o vorbâscă, 
Prin guri se o clovetâscă,
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Din mică să o mărâstă, 
Și s'o îngrâșe, s'o lăţescă, 

Deci dar cu tâte 'aceste, 

Aici -cuventul 'mi este, 
De învățătura trupâscă, 

Ca cum să se impodobscă, 
Cu moravurilă bune, 

De obşte fieşi-ce june;, 

Insă unii ai în ură 
__ Trupâsea învăţătură, 

Și ca o nesuferită, 
Nu le este priimită, 

Ba încă cu defăimare, | 
O iai în râs fârte tare, 

- Şincep între ei să dică, 
Că sunt lucruri de nimica, 

Dar câţi judecă 'nainte, 

T6te faptele cu. minte, 
Nu vor găsi fără cale, . | 

Aceste poveţi morale, 
Ci le vor lua de drepte, | 

De bune și de înțelepte,
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Și puindule 'n lucrare. 

Vor culege folos mare, 
Mat virtos cum să privesce, 

Pruncilor prea trebuesce, 

Ca de mici să se depringă, 

Virtuţile să coprindă, 
„Și cu vârsta împreună, 

Să ea creşcerea cea bună, 
Cu care să'mpodobesce, 

Suffleteşce, şi trupeşce. 

Autorul.



SCOALA NOE ALEI 

  

CAP. 1. 

Pentru evlavia spre cele Dumneleesci. 

Nu mal e crestinesce, 

Precum și sfântulii grăesce, !) 
„Că la ori ce ne pricepem, 

De la Dumnedeii să'ncepem, 
Şi să sfârșim toti d'aună, 

Cu Dumnedeii împreună - 
Ci şi'n-viață sufflețesce, 

Frte multii ne folosesce : 

1). Sf. Grigorie Thelcologutii.
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Că de la eli fieşi care 

Viăm și avem umblare. 

Dumnegeii este 'nceputuliă, 
Şi sfârşitii la, toti vădutuli, 

De la elii tte purcede, 

Și la elă mergă, cum se vede, 

De aceia fie-care 
„Creştin, datorie are, 

Intru tât'a sea viâţă, 

Când se scâlă diminâţă, 
Incă din aşternutii gândulii 

La Dumnedeii înălțânduli, 
Săli laude sălă mărâscă, 

"Şi din suffletii să'lă slăvâscă: 

Mai multii săi dea mulţumire, 
Din inimă, cu simţire, 

Pentru n6ptea, cea trecută, 

Care de eli e făcută, 

Pentr'a n6stră resuflare, 
Ș'a trudelorii depărtare, 

Şi încă cu'nchinăciune, 
Săi mai facă rugăciune,
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Pentru (liua cea sossită, 

Ca so trecă folosită, 

Şi de relle săli ferâscă, 
Proniea Dumnedească. 

- Şi cândii face rugăciune, 

Să fie cu'nţelepeiune, 

Cu s'mțiri, cu'mvăpăere, 

Din inimă cu durere, 

Ca cândii grăesce cuvintulii, 
Sălii pricepă şi cu gindul: 

Iar nu să bolborosâscă, 

Şi Valte părți să gândescă: 

Că atunci eli nu -citesce, 
Ci întradevări birfeşce; 

Şin loci să căscige bine, 
Eli să blestemă pe sine, 

Pagubă pentru dobândă, 
Şin locii de folosi, osândă! 

Dup'acâsta dar' îngrabă, 

Fără săncâpă vr'o trâbă,
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Să silâscă să alerge, 
La biserică dea merge, 

Ca să ajnngă mat tare, 
S'asculte sfânta. cântare, 

Şi d'o putea să păzescă, 
Nică o. di să nu lipsâscă, 

Care altă bunătate, 
Ar fi în crescinătate? 

Insă nu e prin putință, 

Pote s'aibă trebuință; 
Dar Dominicile tâte, 

Să le păzească câtii pte: 
Aşa şori ce serbătâre, 

Oprită prăsnuitâre, 

Trebue să-o păzâscă, 

După legea crescinâscă. 

In Biserică 'ntrănd d6ră, | 
Pe locii încă de afară, 

Descopereţi capu'udată, 
Ș'aşa în faţă te arâtă:
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Că într'acestii chipii se. cuvine, 

Să se sfiască ori cine, 

Cândii va vrea să se ivâscă, 
“In casa Dumnedească. 

Apol c'o privire lină, 

Dreptă spre altară tenchină, 
„Colo unde se jertveşte, 
„Şi cu frică se slujesce, 

Insuși pânea cea cerâscă, 

„Ca sufietulă săţi hrănscă, 
ȘI săi dea în viitâre, 

Viâţă ne muritâre, 

[
4
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Aşa dar cu umilință, 
Fă'ţi ruga ta cu credinţă, 

Șapol cu față smerită, 

Și cu pâşire ticnită, 
Mergi la locu'ţi cu sfială, 

| Și stă după rânduială, 
Pidindute de acele 

- “Moravuri prâste şi rele, 
Care cei fără şciință 

Le aii din nesocotinţă,
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Că adecă: tot d'auna 

Șoptesciă şi ridii împreună: 

Și timpulă de rugăciune 

Petrecii indeşertăciune, 
O! cum de nu aii ei frică, 

Și sfială câtii de mică, 
La slujba Dumneeească 

Să rigă şi să şoptâscă! 

Ci tu cândii stai înainte, | 
Jertvei cereșci cei prea sfinte, 

Să ai temere şi frică, 

Să nu vorbesci de nimică, 

Nici te suci aii tentârce, 
Să priveşti îucolo-nc6ce. 

Şi cândii faci închinăciune. 
“Cerere saii rugăciune, 

Nu o striga cu glasii mare, 
--După cum aii mulţi dedare, 

De n'aii alți Gmeni odihnă, 
_ Sastulte slujba în ticnă; 
Nici fă' suspinuri pocite, 

Și mişcări schimonosite:
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Că d'ast-fel de urmări rele, 
Urite forte şi grele, 

Şi Dumnedeii se scirbesce, - 
ȘI tot omul le hulesce. 

Pe lângă aceste tâte, 
Să priveghegi cât se pote, 

D'a sta în vremea rugătâre; 
“Cu capul gol şi'n picidre ; 

Dar dacă din întămplare, 
De timp, de nevoe mare, 

De vre-o bâlă trupâscă, 
Ori din vârstă bătrinscă, 

Nu vei putea păzi bine, 
Iatocma cum se cuvine, Ss 

Insă în acele minute, A : 
a Ce sunt. forte cunoscute, . o 

Ia sema, lic, îngrijesce, 
Sc6l, şi capu'ţi desvăleşte; ea 

Mat ales la liturghie, 
Trehbui aste să se ție, 

Pentru că Panchinăciune, 
Şi la sfânta rugăciun 
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De nu'și descopere capul, - 

Cum trebue, tot bărbatul, 

Capul săi chiar ruşinedă, 
Precum Pavel cuvintedă, 

Cum șin netocmită vreme, 
Când fără de a 'te teme, 

Samesteci ?n râs șin glume, 
Pre Dumneţleescul nume; 

„Şi când nu ţi să cuvine. 
Să incepi cu Gre-cine, 

"A te sfădi din scriptură, 
Şi să dai învățătură, 

A în ast chip:fără minte, 
Să birfeşti spre cele sfiute; 

Că. dacă noi avem pază, 

Și niminea nu cutâză, 
Undeva să pomenâscă, 

Și de ceva să vorbâscă, 
Impotriva stăpânirii, 

De vorbele cârmuirii: 
Cu cât înat vârtos neştine, . 
Să se ferescă pre sine,
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Ca să nu batjocorâsca, 

Scriptură Dumnedeească! 

„lar cela ce îndrăsnesce, 

ŞI gura nu şi'o păzesce, 

Acelii omii fără ertare, 

Păcatii şi pedâpsă are. - 
De aceia se cuvine, 

Ca să luămi s6ma bine, 

La ori-ce cândii se vorbesce, 

Cum şin ce chipii trehuesce, 
Să nu'ntrebuințămii glume, 

“Cândii se. vorbescii cele bune. 
  

CAP. UL 
Pentru băgările de sem în conversaţil. 

Toti luerulii care îți place” 

Şi îli cugeți de ali face, 
Cu dragoste şi'mbunare | 

Pune'lii pururea în lucrare: 

” Asemenea, îngrijesce, 
Și pe câtii poţi te feresce,
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De lucruri fără de minte, 

Ce pricinuesci ne-cinste, 

Şi care aducii rușine 
Intre pers6ne streine. 

Cândii vei fi la adunare 
S'aii vorbesci cu 6re-care, 

Te păzesce fârte tare, | 

Ca nu din vr'o rea dedare, 
Să'ți fie mâinile ajunse 

Spre părțile ce-le ascunse, 

Aii să te scarpini cu ele 

Spre locurile acele, * 

Că e lucru de ruşine, 

Și a face nu să cuvine, 

„ Pricina aceia care 

Di altora supărare, 

Nu o vorbi nici odată, 

Pârtăte cu judecată, 

Şi încă nu se cuvine, 

Cândă umbli pe drum în sine
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Să murmuresci aii să flueri, 

Și ca ciobanii să şueri, 
Mai vârtos în adunare, 

- Să wo al astă dedare 
Și nui mai cu supărare, 

Ca a mâinilor mişcare, 

La, care aii mulţi din fire, 
- Netrebnică nărăvire, 
Când vorbesc încep de geabă, 

Fără loc și fără trebă, 
S'şi misce mâna să'și jâce, 

Ai picioru 'ncolo "'ncâce,. 

Ca când aii r&sboiii, bătae, 

Vintul și.umbra se taie: 
Ci tu daste te feresce, 

Ședi şi umblă 'nțelepțesce. 

Tot-d'auna la cuvinte, |. 

Să aib! luare aminte, - 

Vorbind, nn strâmba din gură, 
Gândind să faci vr'o figură, 

Au să scărței din măsele, | 
Ca când rodi, rumegi cu ele,
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Nici măcar altă mişcare, 
Asemen ce ţi se pare, 

N'o face te rușin6dă, 

Că alţi să 'ngreucdă, 

Aşijderea se scil iară, 

Că e fârte de orară. 

„Când vorbesci cu Ore-cinc, 

„Să te 'ntingi fără rușine, 
Măinile pieptu meordăndu'ţi, 

Şi mijlocul înfrângându'ţi, 
Ca proşti ca nâtărăi, 

Și după cum fac dulăi. 

Co
e 

Iar de face trebuinţă, 

De vre-o mare silinţă, 

Să tuşeşti din întâmplare, 
„_ Aii îţi vine strănutare, 
De vor fi alţi cu tine, | 

Ia seama împrejur bine, 

Ca să o facicu terâlă, 

“Şi pe cât, poți cu sfială,
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Să nu umpli palți de bale, 

Şi de scuipirile tale. 

Dar șacâsta nu să cade, 
„Că 6re-cine cândii şăde 

Şi oft6dă ai suspină 

Făra să aibă pricină: 

Iar de ai vr'o supărare, 
Vr'o silă, vro grijă mare, 

O poţi face dacă'ți pasă, 
* Dar nu ca singurii în casă, 

Să gemi şi să ofteqi tare, 
Tutulorii la arătare. 

Cândă staii de vorbă cu tine : 
Niscai pers6ne streine, 

Câtii vei putea te feresce 

Să nu casei, că te hutesce: 
Și îţi punii ponosluire, 

Că o faci din lenevire, 
Saii că îl faci să gândâscă, 
Că mai poftă să'ţi vorbâscă:
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“Iar de “escă silită prea tare, 
Din vr'o neodihnă mare, 

Ori de multă nedormire, 
Ori d'a capului bolire, 

Atunci fă-o cu sfiire, 
Acoperitii cu ferire, 

Puindă basmaua la gură, - 
„Ai cu mâna on prejură, 
Trupul puţineli mișcându'lii, 

” ȘI obrazulă întorcându!lii, 
Despre cei ce staii cu tine, 

Că așia ţi se cuvine. 

Aşia şi cândii este câsuli 
Ca să'ţi sufli de muci nasulă. 

Să o faci cu pază mare, 
Și cu multă ruşinare; 

Să nu faci sunetii sufflărei, 
Ca cândi trămbitezi cu nâriţ,.. 

Incă pe lângă aceste, 
Forte scârbosii lucru este, 

„Cineva cândii îşi privesce 
Mucii, şi nu invelesce,
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Ai cândii nasu'și curăţește 
Cu unghi, şi”lii svârcoceşte: 

Ci acestă trebuință 
Să o facă cu socotinţă, 

Cu basmaua cum se cade, 
Și după cum bine ş6de. 

Barbară iar însuşire 
Este, cu desevărșire, 

"ŞI urici6să urmare, 
Celorii- de nobilă stare, 

Când va dormi 6re-cine, : 
Să te plimbi să nu edr bine, 

Sai să'ncepi “să faci vorbire, 
Și să stai în sfâtuire, 

Să nu dai omului ticnă, . 
Ca să d6rmă în odihnă, , 

Și atunci cândii vremea cere 
Să stai sasculți în tăcere, 

Nu fâră d'astâmpărare, 
Să nu stai la ascultare, 

Ci să vorbeşti, fără cale, 
Basme, şopte d'ale tale,
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„ȘI ori să te plimbi prin casă, 
„Ca cândii de nimeni nu'ţi pasă: 
Acâsta însă din tâte 

Celorii mai mari li se pote. 
Să umble, să stea'n picere, 

Cândii. alţii suntii în ședere: 
Precum dascălul 'și are 

Privilegiulă de umblare, 
Cândi să'ntâmplă de se seâlă 

Între ucenici în șelă. 

Jar cândă esci la 'mvăţătură, 
Şi citesci ceva din gură, 

„Nu striga prea cu glasii mare, 
Zicenduţi lecţia tare, 

Căci şi acâsta urmare 
E urită forte tare: 

Cum şi fâr de rinduială 
Cândii dat altoră zăticnâlă, 

Pricinuindă turburare, 
Şi să nui laşi Pascultare, 

Cândii dascăluli le citesce, 
Şi ceva.le tălmăcesce.



“Ling'acâstă se cuvine, 
Ca să se păzâscă bine, 

Şi asta regulă care, 

__O Gai la fieşte-care: 

Când dascălul vro predare, 

O spune cu arătare, 

„În şe6lă aii unde are, 

Prin orașşii vo adunare, 

“Să nu te arăţi pe tine, 
Cum că, ai înţăles bine, 

Acea învăţătură dată. 

Şi să 'ncepi numai ivdată, 

“Să închipuesci cuvinte 

Alt unde-va înainte, 

Cu semne, cu arătare, 
Cu a capului -mişcare, 

Cu a mănilor pornire, 

„- Şi cu râsvri. ca zimbire, 

Căci acesta forte tare, 

Pricinuesce 'ntristare, 
Celor'a ce te ascultă, 

Şi'ţi faci uriciune. multă,
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Arătândule 'nfiinţă, 
Că-i ai în nesocotinţă, . 

Ca pe nişte grei la fire, 
Groşi şi fără de simţire. 

Cassa-ţi s'o aibi îngrijită, 
„Bine frumos curățită, 

N'o ţinea nemăturată, 
Ori ne spoită uitată, 

Aşa şi hainele tale, 
Să nu fie fără cale 

Ică şi colo asrârlite, 
Nestrânse și ne'ndoite. 

Când eşi între 6meni ră, 
Ai mergi din curte afară, 

Ingrijesce de îți sc6te, 
Hainele de nâpte tâte, .. 

- Şi te îmbracă. te gătesce, 
„Frumos, ș'aşa: te ivesce, 

Deci dar și în acea vreme 
Când să'ntâmplă să te chieme, 

Undeva la adurare, . 
Pentru jocă ai desfătare,
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- Ce se face peste fire, 

Nu" lăudatii nicăire: 

Ba şi nici nu veselesce 

Aceia ce prisosesce; 
Aşa dar bine nu este 

Să le prelungesci aceste, 

Căci lângă ne-rinduială 

Îţi aduci şi ostenâlă;. - 
Şi Paste nu trebueşte 

Să te porți ne'nţelepțesce, 

Cândii vorbesci să răcnesci tare, 

Ori să stai în disputare: 

Ci cu bună rânduială, 
Cu rezonii cu'ngăduială, 

La or ce totii cu măsură 
Să scoţi cuvăntulii din gură; 

Și așa cu'nţelepciune 
Făcândă precum ți se spune, 

Te obicnuesci cu ele, | 

Căci nu sunt aşa de grele, 

Şi te facă plăcutii la fire 
Tutulorii şi în iubire, .
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Şi să scil, iară longă acestea, 
Când trupu'ţi ostenitii este, 

De jocuri, ori 'de lucrare, 
De drumiă şi de muncă mare, 

Atunci sete de “ţi vine, 
Nu bea apă, că nuy bine, 

Căci aduce stricăciune 
> Şi b6lă ai slăkiciune: 

Şi să rabdi ţi se cuvine, 
Cât-va minute puţine; 

Şi de câte ori ce firesce 
Infrânarea folosesce, 

Căci la o astii-felii de vreme 
D'acâsta al a te teme. 

lar cândă e frigi şi facii foculă, 
„- Nu şedea să cupringi loculii, 
Ci te trage într'o parte, 

De dă și altora parte, 

Ca și el să se'ncăldâscă: 
Iar să nu se stânjinescă; 

Căci da șed6 în nemișcare, 
Este barbară urmare.
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Și d'a scuipi în focă 6ră, 
Este asen:enea chiară : 

Ori mâinile de aţi tinde, 
Ca cândii vel a le aprinde, 
Aii să ei foculii în braţe, 
Ca când vrei sălii bagi în maţe, 

-. Puindii să se încăldscă, 
Pieptulii şi să se prăjâscă. 

Adevărata urmare 

Vrednică de defăimare, 

Şi faptă necuvi6să, 

Uriti şi mojicâsă 

Cândii fierbe cevaşi vr'odată, 

Ori se frige vr'o bucată, 
Sintingi picidrele tale 
Să lencăldeşti, fără cale, 
Caduci necinste cu ele 

La bucatele acele 

Și la stăpânulii lorii vine 

Ocară prea de ruşine, 
Arătându'i în fiinţă, 

Căli ai în nesocotință
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Nici spatele nu e bine 
Ale întârce nestine, 

Să pue să se 'ufierbinte, 
Cândii staii alţii înaite, 

Că e fără cuviință, - 
Și prea cu nesocotinţă 

Și ori să sgândăresci foculii 
Să umpli împrejuri loculi 

Și să te joci prin cenuşă, | 
Cu lemn oră cu nueluşă, 

C'aceste le facă ţăranii; - 
„ Neciopliţi și ţiganii, 

De aceia să se lase | 
Să le facă ?ntr'alor casse: 

Aşa e şi fără cale 
Să tai unghiile tâle 

De fagiă cu Gre-cine, 
Șegend de: vorbă cu tine, 

Ori să ţi le rogi cu dinţii 
Din neojungerea minţii; 

Căci cu acâstă urmare 
Aduci neplăcere mare;



— 33 — 

Nică săţi faci învățătură 
Ca săţi bagi mâna ?n guri, 

Ori cum-va deştele mâinii, 
Şi să ţi le lingă ca câinii; 

Precum. uni din dedare, 
Şi din s6mă nebăgare, 

Aşa şi petrecii toti-d'aună, 
Când sunt cu alți împreună 

De să. faci în adunare 
Săi urască fiă-care. 

Hi 

Lângă acestă păzesce 

Şi sucitura de dește, 

Care îl facii să trosnâscă, 
Cu pornire nebunâscă, 

Ca cândii, vor cu a sa mână, 
„Să şi le rupă din vină: 

Căci cin” le face aceste, 

„Eli de laudă nu este. 

“Deci dar şi pentru şedere 
Să ai mare privighere,
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Ca să vegi care cum şâde, 
Șin ce parte ţi se cade, 

„După cum va fi mijloculii 
Așa îți alege locali, 

Ca să nu ridă de tine, 
Văgândute 6re-cine, 

Şedend fără socotâlă 
Afară din rinduială: 

O regulă dară fie 

Care de toţi să se ţie, 
Adică: cela ce'şi are 

Cinulii aii rangulii mat mare, . 
Să'şi aibe a sa şedere 

La scaunulii de întătre, 
Apoi după celi mai mare,- 

Mergând d'arândii fiă-care, 
După micii mai micii să -şadă, 
Precum și starea'i urmâdă, 
“Dândi unulii la alt cu minte 

Cea cuviinci6să cinste: 
Oră că după vrednicie, 

Ai că după virstnieie,
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Ori că după cuviință, 
Și celorii mai cu ştiinţă. 

lar dupe ce ședi păzeşte, 
Imprejurii de te'nveleşte, 

Strângându'ți hainele bine 
La pieptă şi pe lngă tine, 

Sa: ți acoperi dinaintea 
Până şi încălţămintea, 

Șaşa după ce ve'i face, 
Să, stai frumosi şi *mpace, 

lar nu săţi misce să'ţi jâce 
Trupu,' capu ?ncolo 'ncâce: 

Și fără Q'astâmpărare 
Să dai. din mâini din picidre: 

Ori să înalți. din sprâncene .. 
ȘI să clipesci desii din gene 

Ori să-le „ţii pogorite, 
Triste şi posomorite, 

Și ori buzele strâmbate 
Răi, ca nişte destrămate, 

Aii cu altă strimbătură, 
Să sugi, să .le strângă în gură:



acestea prea le huleşte, 
Pod6ba cine iubește, 

Și sunt urite din fire, 

Celui ce cată smerire. '- 

Aşia iar ea, s6ma bine: 
Cândi vorbesci cu Gre-cine, 

Ca să nu'lii stropesci cu bale, 
Şi cu scuipirile tele: 

Aec6sta (dicii) întâmplare 
Să face când vorbeşti tare, 

Pripindu'ți fârte cuventulii 
De grabi, şi iute ca vânțuli; 

“Dar şi vorba de totii rară 
Nu e bună de locii iară, 

Că la oră ce totă d'aună 
Potrivirea este bună; 

Ci să se obicinuiască 
După pilda cea prostâscă: 

Să ai vorbă potrivită, 
Cu măsură cumpănită, 

„Nici să fie prea pripită, 
Nici prea de totii zăbovită;
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Rar să cade să vorbâscă, 

Numâi partea femeiască,: 

Iar pripitii (căci nu e bine), 

Celorii nebuni se cuvine; 

De aeia dar păzeşte, 

Şi mai de mijlocii vorbeşte. 
„ Depărtândii prea zăbovirea, 

Nică căutândii prea pripirea; 

Și ar se aibi vorbă plivă, 

“ Intoema, după pricină, 
Ca haina cnm e croită 

Pe trupi, frumosi potrivită; 

Iar la cine din aceste 

Să va întimpla şi este, 
Acelii fără îndoire 

Este vrednici de hulire. 

Pureci ş'alte ca aceste 

Asemenea ori ce este, 
Să nu sfărami nici odată, 

Cândi vei fi cu alţi vrodată: - 
Insă, dacă din aceste 

Vegi la cineva că este
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E Cum: muci aii bale scuipite 
Asupra altui: lipite, - 

" (Oă caâsta săntâmplâză 
De multe ori.să se vagă), 

Să le scoţi frumosi în taină, - 
Uud'or fi dup'acea haina, 

Incâtii de va fi cu puţinţă, 
Insuși elă să nu te simță: - 

Iar câudă din cele numite, | 
Asupră'ţi vori fi lipite, 

Și va veni dre-cine 
Ca să le ia dela tine, 

Să nulă lași, dici, îl -popreşte 
Smeritii şi înțelepţeşte: 

Şi iar îngrijeşte tare 
Pururea a ta, scuipare - 

S'o ştergi cu. pieiorulii bine, - 
Că şade r&ă și ruşine; 

Și cândii vei să scuipi păzeşte, 
Ca nu cum-va nerodeşte, 

Să scuipi să stropeşti pe altul, 
Imprăștiindu'ți scuipatulii.
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Şi după ferâstră 6ră 
Pe uliţă 'n drum afară, 

Să nu scuipi păzeşte tare, 

Casta multe pricini are: 
Nici scuipa "m casă pereţi, 
Săi umpli ca vrăbieţi, 

Ci în basma de nu este 
Vas întradinsii pentr'aceste. 

Cândii șeșli cu alți împreună,. 
Te iereşte tot d'aună 

Ca să nu te'ntorei pe tine 

Cu dosuli spre 6re cine: 

Că este prea de necinste, : 

Și faptă fără de minte. 

Mincândi cu alţi împreună, 
Fii iar cu purtare bună: 

Nu te pleca pe bucate 

Atâtii cu necumpătate, | 
Să casei şi să caqi cu nasuli, 

Ca cândii o să'mbuci şi vasuli: 
Ci mănâncă, omeneşte, 

Frumosii, precum trebueşte; 

.
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Şacelii r&ă năravii îli lasă, 
D'a lovi cu mâna?a masă, 

Nici să baţi în farfurie 
Cu cuţit ori cu ce fie. 

Și şeţi precum se cuvine, 
Pe acelii de lângă tine, 

Pernă şi razim nw'lă face, 
Și nelăsându'lă în pace, 

„Ci totii cu mâna mişcăndu'jă, 
Ori cu cotulii împingendu'lă 

Ca tu fără omenie 
- Să mănânci cu lăcomie, 

Și din cel ce şedă la masă 
Undeva, ori Pa ta căsă. 

Pe nimeni, fieţi în minte, 
Să nulă tragi de "mbrăcăminte, 

Ori săi faci altă mișcare, 
Ca cum săți dea. ascultare, 

Și să ţi se uite ?n bude, 
Vriudă vorbele să'ţi aude: 

Că toţi atuncea vor dice, 
Că al năravuri mojice;



— 41 — 

Mai virtosii cândi nebuneşte 
Dă cineva șinboldeşte 

Lovindă în câzte cu cotulii 

E supărătorii cu totulă; 
Ci ori vorbe ori glume, 

E destulii săi zici pe nume, 

Saii dup'asa boerie, 
Şi avuta vrednicie . 

"Şi numa! cu limba vorbeşte, 

Iar nu din mâini şi din deșşte, 
Şi cu trupul ai cu capulii 

Să te "mvărteşti ca dulapulii: 
Şi orl se apuci ca unii 

Să'ți freci palmele şi pumnii: 
Și ochi *mprejurii să'ţi jâte, - 

Uitândute ?n colo ?n c6ce, 
Privind rândi una cândă alta, 

După nebunâsca faptă: 

Ci stândii: totii-dauna ţie. 
Ochii pironiți să'ţi fie,
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Spre omulii care'ți vorbeşte, 
„ascultă ce'ți povestește: 

lar nu răzniţi în vr'o parte 
Aiurea ?n locuri deşarte; 

Insă nică peste măsură 
Să te. uiţi mereii în gură, 

„ncâtii atâtă timpii să mergă, | 
Să nuli laşi mucii să'și ştârgă. 

Şi de haine se cuvine 
Să'agrijești cum stai pe tine, | 

Ca să fie potrivite, 
Și pe trupă bine 'mtocmite; 

Insă şi acesta iară, 
Să n'o faci din cale-afară, 

Să te arăţi mueraticii, | 
- Că e lucru nebunatecii: 

Nici măinile în totii pasulii 
„ Săţi umble în capii cu câsuli, 
Săţi dregi,, să'ţi netezeşti perii, 

Să ţii pepteni ai săi perii:
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Nici ochii multi să'ţi privâscă, 

Cu uitătură prostâscă, 

Spre haina ta cea 'mbrăcată, 

Să vedi deți stă delicată, 
Şi pre cei ce'sii lângă tine 

Să”! întrebi de'ţi şade bine. 
Și nu'ţi lăsa nici odată 

In vreme îndelungată 

Unghiile netăiate, 

” Scirnave, necercetate: 
Ci adese îngrijește 
„Să le tai, cum trebueşte; 

Aşa și lângă aceste 
Asemenea ori ce este, 

Nu le lăsa 'nvederate 
Urite, şi necurate, 

Zicii adică: spălătura 

A dinţiloră tăi şi gura, 

Cum şi pe măini, pe pici6re, - 

Ne lăsăndulen putâre: 

Insă câti e trebuinţă, 
lar nu peste cuviință,
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Câtii să cagi din omenie 
In muerâsca nebunie. 

Uritii lucru 6ră este, 
Și fârte dobitoceşte, 

Cândă şegi să începi. să sufii, 
Și obraji să ţi! umâi, 

Ori să, scoţi limba afară 
Ca câinii de zădufii vară, 

Și să amestec! din gură 
Cu vreo opăcitură, 

Strimbându'ţi bugele tale 
Când la dealii şi când la vale: 

Cum şi între alți de față 
Totii să'ţi răsuceşti mustața, 

Ori şi barba cine are 
„Des fără astâmpărare, 

Cu mâna so pipăiasca, 
„Şi totii să o netedâscă. 

Asemenea iar păzeşte 
Șacsta înţelepțeşte,
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Ca pe nimenea din lume | 

Să nul atingi între glume, 

Nici să'ţi rigi de 6re-care, 
Cu vorbe prâste, fletare: 

De vei vedea că vrunii nume 
Că se: supără de glume, 

Nu'lii sili de nu” place, 
Lasălă să şedă în pace. 

Cândi vorbescii mulţi la strânsore, 
A cititii cărți ai scrisdre, 

Nu o avea 'n socotinţă, 
Că va fi cu cuviinţă, 

Că nu numai la ori care 
E lucru de supărare, 

Ci şi aduce necinste, 
Celorii ce staii înainte: 

Dar dacă vr”o trebuinţă 
Iţi face' mare silință, 

Ca să citeşti vre-o carte, 
“Oră scrisori din altă parte, 
Atuncea înțelepțeşte 

Cereţi voe şi citeşte:
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Iară de vei fi mai mare | 
Dintre toţi în adunare, - 

Nu trebue de a cere, 
Ci îţi fă după plăcere. 

Aşa şi nu se cuvine | 
Să te uiţi la 6re-cine, 

Cândii şade şi ceva scrie, 
Ori citesce vro hărtie: 

Că? ceţi folosește ţie, 
Lucru strein de a” ştie, . 

Ce nu'ţi dă căștigii nimică 
Nici ceva îţi strică; 

Iară cândi din întâmplare, 
Vr'unii autori Gre-care 

Va înfățișa vro parte, 
Să citâscă vre-o carte, 

Vre unii versă în vro poezie, 
Ori vr'o altă istorie, 

E obrăsnicie mare, 
Până nu'ţi tace întrebare, 

Să'ncepi să'ți dai părerea, 
Și a”i judeca, puterea,
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Vorbe de laude a'i pune, 
Ori ai ice că nn'sii bune. 

Și să nu ședi nici odată 
Cu faţa răi turburată, 

Ori speriată, ori uimită, 

Și întristată măhnită; 
Si ochii se nw'ţi privâscă, 
„Cu vro clipire curvâscă, 

Ori să caute hoțeşte, 
Uritii, pătrunsă, talhăreşte: 

Ci sileşte totii-d'âună, 
Să aibi uitătură bună, 

Cum şi obraguli săi fie 
Blândii şi cu cucernicie. 

Nici să glumesci nerodeşte, 
Ori să'ncepi să ridi prosteşte, 

. Unde nui cu cuviință 
La lucruri de trebuință: 

Nici 6ră cândă se vorbeşte, 
Și de ris se povesteşte,
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Să star cu faţa 'ntristată, 
Posacă şi'ntunecată: 

Ci să ridi «o rânduială, 
Zimbindii puţin cu sfieală, 

Numai arăţi re care 
Plăcere şi îmbunare: 

„Iar nu să te pornești tare, | 
„Cu hohote, cu glasii mare, 

Să strigi, să rigi nebuneşte, 
După cum nu trebueşte, 

C'acâsta o facii țăranii, 
Neciopliţii, şi ciobanii. 

„CAP. III. 

- Pentru întâmpinare și vorbire cu prietenii, 

Trebueşte fiești care 
Ca să ne depărtăm tare, 

De osebita. cinstire, 
La a cui-va întălnre,
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Caceia ce prisosesce, 

“ȘI a fi nu trebueşte, 
FSrte să, se depărtede,- 
_Să nu sentrebuinţede: 

Pentru că atunci se pare 
Preu bătae de jocii mare, 

Cândi cinsteşti pe 6re-cine 
Mai multii de câtii se cuvine. 

Aşa e şi împotrivă,: 
Cândi nu'lii cinsteşti de potrivă, 

Şi îl o faci mai cu scădere, 
De câtii dreptul îi o cere. 

D'aceia la fieşti care - 
Trebui săi dăm gratulare, 

Și cădută priimire, 
__După a sa potrivire. 

/ 

Pre “cei ce aii boerie, 
Vrun cin yr'o vrednicie, 

Din partea politicâscă, 
Or din cea bisericâscă, 

Cărora le'ncredinţată, 
Şi de Dumnegeii le dată,
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Ingrijirea omenâscă, 
Ca să o povăţuiască, 

Săi priimeşti toti-d'auna, 
" Cu cinstirea cea mai bună, - 

Smerit după rinduială, 
Cum şi cu multă sfială, 

Işliculii (căciula) din capii luându'[i. 
Și trupulii puţinii plecându!'lă, 

Să dai la fieşte-care 
Cuvi6sa, gratulare, - 

Pe pers6na, potrivită, 
Și cum e obicinuită. 

„Este 'cu nepotrivire, 
Undeva la întâlnire 

Cu vun bătrânii saii mai mare, 
Să stai întru aşteptare, 

Să'şi ia căciula “nainte 
„Săi facă elii: ântâiii cinste, 

„Dar şi iar nu se 'cuvine, 
Ca şi la fieşte cine 

Să'ţi ci şapea s6ii căciula, 
Că este lucru de hulă,
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Să voeşti iar ca, mojicit, 
Nevrednicii și mai micii, 

Capetele să'şi golâscă, 
Şi să ţi se ploconâscă, 

„E semnii de nesocotinţă, 
Și de mică cuviință 

Cereri, prâste, ne gândite! 
Şi păreri nimicnicite. 

Intâiii dâr din tâte ţie, 
Invăţătură săţi fie, 

Astă pildă mojicâscă, 
Care e prea 'nțelepţâscă: 

„Precum e ţera şi loculă 
„Aşaţţi încinge mijloculii, 

Și te pârtă în totii bordeiuli, 
Cum vei vedea obiceiulii,« 

Căci la turci este de huli, 
Să'şi ia cineva căciula, 

Cândii va săi hiritisâscă, 
Aii să li -se ploconâscă, 

. Şi acâsta forte tare 
O uraște fiă-care,
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_Socotindu-o în minte 
Că e de risii, iar nu cinste, 

lar a privi re cine, 
Și a socoti în sine, 

Dacă, data gratulare 
Este sai nu d'asa stare, 

E nepotrivită faptă, 
„Prâstă și ne îuțelâptă; 

Că acâstă datorie, 
Să avem noi a o ştie, 

Și so păzim fiă-eare, 
- - Puindu-o în lucrare: 

lar pralți să'i lăsăm a face 
Cum cunoscii, şi cum le place. 

Iară dacă 6re-care | 
De prea țeremonie mare, 

Aii de vr'o recunoștință, 
„Şi de multă socotinţă. 

Va 'ncepe la 6re-cine 
Mai marelui de câtii sine
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Săi dică, săi poruncâscă, 
Capulii ca să'şi învălâscă, 

Acela prea multii greşeşte, 
Și singurii se necinsteşte, 

Ca unii lucru de rușine, 

Şi a fi nu se cuvine, 
" Aşa șacela greşeşte, 

Ca la celii ce trebueşte 
Să dică ai săli poftâscă 

Capulii să şi'lii învelâscă 

Șili lăsă fâr sălii învie, 
Câţi ștă capuli goli sa'şi ţie, 

Incă ş'acela greşeşte, | 

Ca pîna nu'i poruncește, 

Și îndată se grăbeşte 
Capulii de. și'lii înveleşte; 

Mai vărtosii la întâlnire 
“Şi cu mari în convorbire, 

Cândii îţi dice aii îți spune 
Căciula în capii de aţi pune, 

Ş'a nu le da ascultare, 

E defăimati lucru tare,
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De aceia” la ori-care 
Dup'a doua 'nduplecare, 

Să faci cum “ţi poruncește, 
Şi capulii *ţi înveleşte : 

Cu cuvi6să pricină 
Atunci nu ai nici o vină: 

Iar cândii e căldură mare, 
Și nai de frigii supărare, 

Să te'nveselesci nu se cade, 
Că prea nepotrivită şâde, 

Chiar acela să'ţi dică, 
Nu greşeşti întru nimică. 

Depărtâză întru tâte 
„Şi acâsta câtii se pote, 

De a nu fi grei la fire, 
Ș'anevoe la *ntâlnire, - 

Și a arăta mărime 
Cu urici6să mindrime: 

Ci fi precum se cuvine 
Bun, şi blândă cu fieşti cine, 

Ș'intâlnirea des să ți. fie 
Cu cei ce ai. prietenie:



Cum şi cv toţi totii-d'aună 
Să te porţi cu vorbă bună, 

Cu păreri prietin6se, 

Și cu căutări zimbâse. 

Aşa și pentru ședere, 
Să cumpăneşti din vedere ; 

Şi dup'a sa potrivire 
„Trebui să faci 'priimire, 
Cobicinuite cuvinte, 

Precum am disii mai nainte. 
Și ori de câte ori vine 

Vr'unii prieten la tine, 
Totii-d'auna săi faci cinste 

Sculândute înainte: 
lar la vr'o persână mare 

Săi eşi și întru întâmpinare, 
Şi pentru a, sa venire 

Trebui săi dai mulţămire, 
Cu vorbe cuviinci6se, - 

Potrivite şi frumâse, 
Că priimeşti de bine - | 

Unul ca densulă la tine.



— 36 — 

Aşa iar şi la umblare 
Pe drum, după întâmplara, 

Cândii întâlneşti p'6re-care, 
După ce'i faci gratulare, 

Trebui celii mai de cinste 
Sei dai loci -lui mainte; 

Asemenea iar te pârtă, 
Și cândii vrei să treci pe pârtă. 

„Ori pe Ja vro strâmtbre, 
Cum suntii niște ulicidre, 

Și eşti cu ei împreună, | 
“Să le dai loci totii-d'auna, - 

Cu smerenie rugându'i, 
Şi cu cinste îndemnânduii 

Ca ei să înainteze, 
Şi să nu se'nstânjineze. 

Iar cândii ai întâmpinare 
Cu cel de mat mică stare, 

Ori şi cu altii 6re-cine 
De-o potrivă cu tine, 

Este mare mojicie 
Să apuci tu cu mândrie,
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Să pleci să mergi înainte, 

Până nw'ţi face cinste: “7 , 
Iar dacă te poftește, 

Te râgă și te sileşte, 

- Atunci a nu te supune 

Și'mpotrivă”i a te pune, 

Arăţi prea prostie mare, 
Și greşeşti Pacâsta tare: 

Ci este cu cuviinţă, 
Pentru a sa socotință 

Să te supui mulţumindu'i 
'Țeremonia priimindu'i 

lar undeva de se pare, 
„Că dă cinste celii mai mare 
La unii mai micii de câtă sine 

Pecum nu i se cuvine, 

Şi aii îli înaintză, 

- Dândni locul săi să 6, 
Acâsta se socotește 

Ca şi cel ce priimește 
Şi caută susii de şede, 

Unde lui nu i se cade. 

 



Așa dar este prosteşte 
Și a fi nu trebueşte, 

Ca celii W'ântâiii sili „poftâscă, 
Și celi Paltii să nu voiască; 

Pentru că una şi altă 
E necuvi6să faptă, 

Și amândoi împotrivă 
Se poti huli de potrivă: 

Unul de ţâremonit multe, 
Șaltulii că nu va s'asculte, 

lar câţi mergi la Gre-cine . 
De o potrivă cu sine, 

Și se 'atâmplă săy cinstescă, . 
La locă mai susii să'i poftâscă, 

„După ce dice odată 
Ș'adoilea cum e dată, 

Trebue să priimescă, 
Precum şi săi mulțămâscă, 

Iar cândă vină Cârmuitorii, 
Stăpânii judecătorii, 

"Și din cer cu bocrie, 
Ori cu altă vrednicic,
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Eşti silită la fiești care, 
După vădutii a lori stare” 

A le da cu privighere 
Cea mai întâia ședere: 

Insă şi ei trebueşte, 

Judecândii înţelepţeşte, 
Pre cei bătrâni să cinstâscă, | 

Cum şi partea preoţescă. 

O câtii e de 'mţelepțeşte, 

Ca cine-va cândă vorbește, 

Ş'impricină nu se pune, 
Ci la tâte se supune: 

Mai vârtosii la convorbirea 

Cu mari, ai cu stăpânirea, 

Cu carii nu se cuvine 

A se apuca neştine, 
Cu vorbe de prigonire 

A sta împotrivire: 

Că Ae vreme ce e bine 
De a se vorbi puţine, 

Iară pre cele mai multe 
Se cade să se asculte,
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Cu câtii mai multi trebueşte, 
Cu cei mai mari când vorbeşte, 

Mai puţine se vorbâscă, 
Şi să nu se "'mpotrivâscă. 

Iară dacă la plimbare 
Intâlaeşti, din 'ntâmplare, 

Cumva pre Cârmuitoruli, 
Ori pe arhipăstorulă, 

Ori şi pe altii Gre-care 
Cu vr'o boerie mare, 

Acestora totii-d'auna, - 

Trebui să dai cinsce bună; 
Făcândii cu înţelepciune 

Cu capulii goli plecăciune, 
Să stai întruni loci d'oparte, 

Pin vorii trece mai departe, 

Iar cum să faci adunare 

Vr'odată cu fiă-care, 

Saii şi cum ţi se cuvine 
A vorbi cu fieşi cine,
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Te va povăţui loculii, 
Obiceiulii și mijloculii, 

Precum şi deosebirea. 

"A acelora însuşirea, 
Incâti aşia să se facă 

Ca tutulora să placă. 

Cu cei mal. mari în vorbire 
Nu se cade prelungire, 

Că nimicii nu foloseşte, 
Şi în zadarii îl băsnește: 

Căci vom sta noi ale spune, 

Inşirânâi rele şi bune, 
Este fără judecată, 

Și nui bine nici odată: 
"Putândii ei să se îndemne 

La tâte numai din semne, 

Cugetulu să ne'nţelgă, 

Şi scopulii să nili algă; 
Aşa dâră măcarii unde 

Trebue de a respunde, 
Vorbe fârte puţintele, 

D'a ne folosi cn ele,



Scoţindii cuvinte din gură 
Prea scurte și cu măsură, 

Precum zinu ne învaţă, 
Și ne dă aşia povaţă: 

Intâiii limba, să -ne "tindem, 
Și în găndi se o întingem 

Apoi să vorbim cuvîntul 
Curată cu aședământulii: : 

Că d'o vorhi 6re-cine, 
In gură ori ce vine, 

Fără să se mai gândâscă, 
Regula: să nu păzâscă, 

Acesta se socoteşte, 
- Șintocma aşa privesce, 
Ca cândă ar da cu scuipare 

Ş'ar umplea pe 6re-care 
Din cei ce staii laudire, 

La neghi6ba lui vorbire. 

După cum se socotește 
__ Porte ne înţelepţeşte, 

Oamenilorii proști de ţară, 
Ce lăcuescii pe afară,
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Vorbe 'nalte se vorbscă, 

Cu partea cea buerâscă, 

Aşia și că se cuvine 
Ca să le vorbâscă bine, 

Şi să le dea priimire . 

Cu frumâsă mijlocire, 
Fără saibă greutate 

Despre a lorii simplitate. 

Cândii te duci spre cercetare 
La vuniă bolnavă 6re care, 
Este fără cuviință 
„Să te arăţi cu ştiinţa, 
Şi doftorii a te preface, 

Să pipăl pre cel ce zace, 

Fără să aibi cunoştinţă 
Despre vre o neputinţă: : 

Că cu acestă urmare 

Te faci de risii fârte tare. 

Aşișderea trebueşte 
Să ei semă înţelepţesce,
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"Şi de nui e pe plăcere, 

Precum inimaţi o cere, 
Trebue cu mulţumită. 

Să o al de priimită, 

lar nu fără socotire 

Sălii cerți săi dar dojenire: 
Că nu este cu dreptate 

Să faci asta strămbătate, 

Ci mai. vertosii vrednici este 

Dali lăuda la aceste, 
Căci fără de lenefire. 

Își face a sa slujire. - 

Cândii vrem. să dăm sfătuire, 

ȘI cui-va povăţuire, 
Mai întâiii ni se cuvine, - 

„Ca să ne socotim bine, 
Că, cu ce felii de urmare 

Să o punem în lucrare 
Şi în ce chipii trebuesce 

Ca să fie. înțelepțesce; 
Căutândii vremea şi loculii, 

Inlesnirea şi mijloculii,
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Și” prilegiuli întru care 
Să avem îndemănare. 

A da cineva povaţă | 
Intre prieteni de față 

Acasă ai cu "ntâmplare 
La vro altă adunare, 

Unde de risii să vorbesce, 
Ori glumă se povestesce, 

Atunci la vre-o pricină 

Să bage muerii vină, 

„Saii de ceva să pornâscă 
Copii să'şi dojenâscă, 

Ori slugilor să *'mputede, 
Și sănmcâpă săi mustrede: 

La acâstă multi greşeşte 

Că nimici nu foloseşce, 
Că atunci ei.dojenirea, 

Sfatulii și povăţuirea, 
Nu priimescii cu plăcere, 

Nici faciă precum i se cere: 
Pentru că. nui sfătueşce 

La vremea câudii trebueşce
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Şi face să se măhnâscă 

Și pururea sălii urască, 

Deci dar şi cândi dăm povaţă, 

Trebui să socotim faţa, . 
Și dup'a sa vrednicie, 

Sfătuirea să ne fie: 

Precum doftorii urmâdă, 

Și dândii, "'ntrebuinţegă 
“La rănile "nveninate, 

Leacuri încurviinţate: 

“Insă cei ce suntii din fire 
Neplecaţi la sfătuire, 

Carii crescii în restățare, 
Şin urita desfrănare, 

P'aceşti de locii nui supune 

Cuvintele moi şi bune, 

Şi de ei nu se lipseşce, 
Dulce cândii li se. vorkeșce, 

Măcari cu miere săi pice, 
După pilda care dice: 

Sapuci să dai cu burete, 
Să baţi piron în părete,.
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Ori ce mai trâbă aj face! 

Te lasi să judeci în pace. 

Nici iar celorii ce aii fire 

Plecată la sfătuire | 

Şi priimescii 'cu lesnire,: 

Cândii le dai povăţuire, 

Nu le suntii cuviinci6se 

Cuvintele urici6se, 
Aii cele îngrozitâre, 

Şi fârte amăritâre: 
„Căci împotrivă îi strică, 

Şi nu foloseşti nimică. 

lar de face trebuinţă, 
Şi este cu cuviinţă, 

La vreme intâmplătâre, 

Şi de vorbe mustrătre, 

Ş3, le facem în totii vâculii, 
Ca doftorii cum dai I6culii : 

Că et ati obicinuire, 
Cândii daii vr'o doftorie



„Mai greţosă ai amară 
Peste ea zahăr. presară, 

Ceva d'o mai îndulceşte, 
Ş'o daii celui ce boleşte. 

> 

Aşa dar la fiă-care, 
De comun la mici şi mare 

Astă, regulă să fie 
Și pururea să se ţie: 

Cei ce vorii să sfătuiaseă 
P'alţi și săi dojenâscă, 

Câtii o putea să păzâscă, 
Ca să nu se năcăjâscă: 

Nici cu urită minie, 
Ori cu vro sălbăticie, 

Să'ncepă cu supărare, 
Să strige să sbiere tare, 

Şi s'aducă "nainte, 

Cumplite, aspre cuvinte: 
Pentru că 'cu aste tte, 

Pe om nici decum nu pâte 
Săli aducă spre plecare, 

Ca săi dea lui ascultare.



Jară cândi din întâmplare, 

De către altii Gre-care 

„Ni să dă nouă povaţă, 

“Intre cine-va de faţă, 
Atunci avem datorie, 

S'o luăm cu bucurie, 

Cum şi săi dăm mulţămire 
Pentru a sa sfătuire: 
Ne arătândi supărare - 

Că, a, fostii în adunare, 
Saii ia locii de cuviinţă, 

__ Precum făcea, trebuinţă: 

Ca acel cu fire bună, 
E bună şi blândă totă-d'auna. 

„Dar dacă La vro pricină, 
Tu ştii că eşti fără vină, 

Şi vedi că'ți dă, dojenire 
Răi cu năpăstuire, . 

Atunci de vei şal dorință * 
S'arăţi lucrulă 'în ființă, 

Ș'adevărulii ce ascunde, 
APlii desvăli, şală respunde,
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Să vei, să ei sâmă bine, 
In ce câsii ţi se cuvine, 

Și dăți respunsuli îndată, 
Fără vorbă 'ndelungată,; 

Și iar respunsulii silesce 
Să: daă precum trebuesce 
Frumosă și cu mulțămire, 

Iar nu cu vr-o mâhoire: 
Mai vârtosii păzeşte tare, 

Cândiă vorbesci cu vruni omiă mare, 
Să nu respungi cu strigare, 

Ori cu vr'o supărare. 

De Gmeni ce suntă din fre 
Însemnaţi cu vr'o slutire, 

Nu'i lua în batjocorire 
Săţi rigi d'a lorii betejire: 

ŞI în scurtii, te 'depărtâză 
De vorba ce rușineză, 

Şi care pe omii mânnesce, 
După ce o tălmăcesce.
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Undeva cândi se adună - 

La petrecere împreune, 

Nu tatinge de vr'unii nume, 

Sălii musci ca căinii în glume! 
Ci glumele să se facă 

Bune, înțelepte să placă: 

Că cine-va se adună 
La “petrecere împreună, 

Să rigdă şi se glumâscă - - 
Cu vorbe sălii veselescă, 

Iar nu cu ziceri fiecare, 
„Care să dea supărare: 

- Dar dacă "ţi place ţie 
Să faci neguţătorie,: 

Cu prietenul tăi care | 
II dai în risii supărare, - 

Să ştii că nu păzeşti bine, 
Hotarulii ce se cuvine 

“Ali cinsti şali omeniei, 

In partea prieteniei, - 
Și te faci în adunare 

A te uriî.fieşti care.



Iar. cu câţi vei fi împreună 

Să petreci cu cinste bună, 

Acelorii le poruncesce 
“Intâiii şi îi sfătuesce, 

„Ca să nu obicinulască, | 
„Glume prâste să'ţi vorbâscă ; 

Pentru că vorba prostâscă, 
Ș'a nebună, nerogâscă, 

Indată miglisitorii, 

De risă pricinuitorii, 

O iaii şi o portă 'n lume, 
Pomeniduo prin glume; 

D'aceia glumele ţie 
Să'ţi fie cu omenie, 

Intrebuințândii cuvinte 
Inţelepte și cu minte: 

ȘI să ridi câtii se cuvine, 
Frumosii și cum e mai bie, 

„Ca văţendute neştine, 
Să te lande în sine. 

De vei vrea în adunare 

Să spui ceva, de risii-mare,



Mai întciii tu te opreşte 

„Şi risulă 1 stăpineşte, 
Ca să nu't'arăţi îndată 
„Cu pornire bucurată, 

ȘI să ridi fără de cale, 
„ Insu'ţi de vorvele tâle: 
Că atunci toţi potii să'ţi dică 

Că eşti prosti, şi de nimică. 

, CAP. V. 

Despre podoba hainelorii. 

Bărbaţii să se gătâscă, 

Și să se 'mpodobâscă, 

Este slobodii la ori cine, 

Insă pre câtă se cuvine: 

Cu pod6bs potrivită, 

Aşedată și cinstită; 
Iar cela ce se găteşte 
Mat multi de câtii trebuește, 

Și celii ce se des priveşte, 

Să pipăe, să chiteşte, 

=.



— 76 — 

Ca. să s'arate pre sine 
"Mai galantii de câtă ori cine, 

Astii-felă de om să nu "ți pară 
„Că va scăpa de ocară: 

Ci trebue întru tâte 
- De a păgi câtii se pote, 

Ca din cumpănă vr'o-dată 
Cine-va să nu s'abată.. 

Coi inima îi voeşte, 
Şi sufletulii îi doreşte, 

Nici ca uni trăndavii să fie 
Pentru a sa curăţie, 

Nici 6ră să prisosâscă, 
De lume să se hulâscă, 

 Aceste-să le pazâscă 
Și să nu le părăsâscă; - 

Şapea * n capi s'o pârte bre, 
Și frumosii cum se cuvine, 

Să nu fie prea ndesată, 
Până la ochi apăsată, 

Nici la o parte strămbată, 
Pe e ureche plecată:
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Că suntii lucruri necinstite, 

Şi de înţelepţi osândite. 

Briulii iar de aflii descinge, 
Şalii întinde dali încinge, 

Nici odată nu se cade. 

Altuli de față cândii şade: 
Ori brinişorulii să'şi lege, 
"Şi între alţi sălii deslege, 
Ori mărginile să. șâqă 

Afară, ca să se vadă: . 

Acâsta iar să se ştie: 
Că e mare nebunie. 

Vrindii să mergi la umblătâre, 

Afară, la eşitore, 

Nu o fă cu zăbovire 

Din vreme cu prgătire, 

Ca când ai pune în lucrare, 

__ Vre uă altă trâbă mare: 

Şi câdii te 'ntorcă în casă, 

De va fi să şedi la masă,
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Aii vei sapuzi vro mâncare 
Şă prinzeşti, să faci gustare, 

- Ia întâii de te spală bine, 
Precum se cuvine, | 

Incâtii Pastă, trebuinţă . 
Nimenea să nu te simţă, 

Și cu măinile curate 
S'apucă acele bucate. 

Forte frumosi lucru este 
D'a se păzi şi aceste: 

"Ca în tâtă diminâţa, 
„Si speli măinile şi faţa, 
Dar nu cu multă siliuță, 
"Şi cu vre o socotință, 

Ca „să dobândești frumuseţe, 
Ai vre o altă albeţe; 

„Ci numai după cădere, 
Și riînduiala câtii cere, 

lar mai multi ce prisosește, 
Din ceia, ce trebuește, 

Este faptă nebunâscă, 
Şi nu urmare bărbătâscă,
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După tr6ba ce privesce, 

Cu cale se socotesce 

S'avem bună îngrijire, 

Va, haineloră curăţire, 

Ca să fie căutate, 
Şi pururea, cercetate, 

Să nu stea înoroite, 

__Pătate şi prăfuite, 
Ori de altii-ceva umplute, 
„ŞI să fie descusute: 

Ci după regula dată, 

„Pe tâtiă giua, odată 
Să fie totii scuturate, 

Grijite şi măturate. 

Cândii vei să şegi ia aminte, 
Și te uită mai "nainte, 

Ca să nu ședi fără veste 
La loci mânjitii unde este: 

Că cine-va fără pază 
Unde so'ntâmpla să șadă, 

E prea fără socotâlă, 
Șafară din rânduială.
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Asemenea îngrijesce, 
Și fOrte multă te feresce, 

Să nu porţi haina vro-dată 
„De umere spândurată: 

Și iar, cândii umbli pe cale, 
Rădică hainele tâle, 

Ai le strânge la pieptă bine, 
„Și mergi precum se cuvine, 
Cu cinste şi cu sfială, 
"Şi cu bună rândurală. 

Iară la 'mbrăcămite 
(La haine) Ja, 'ncălţăminte, 

Să nu avem imitare 
Celur de câtii noi mai mare, 

Ci trebi s'avem urmare. 
Celorii cu noi de o stare: 

Că câţi să v vrednicie, 
Ori unii, felii de meserie, 

Trebui şi haine a'şi face, 
Șasemenea să sembrace: 

Iar nu chiar cu a loră pungă 
De risii altorii să ajungă;
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Precum uni din mândrie 
Dorindii ce-nu suntii să fie, 

Își facii haine strălucite 
„Cu 'îmblăniri preţuite, 

Ș'aşa p'alți înfăţişedă, - 

In loculii lorii să se vadă: 

„Precum facii comediaşii, 
Actorii, istoriaşii, 

Carii prin îmbrăcăminte 

Alţii ni s'arată "nainte, 

CAP. VI. 

Pentru buna rânduială a anbletului, 

- La 6meni precum se pare, 

E trei feluri de umblare: 

„Una este prea curândă, 
Pripită şi fluturândă: 

Alta, e prea moleşită, 
Rară şi îuceti pășită:. 

“Iar într'amăndout aceste, 
Cea bună de mijlocii este;
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Tu dar te obişnuesce, 
Şi pe acâsta, păzesce, 

Depărtândii cea cu pripelă, 
Ca o fără rânduială, 

Cum şi cea cu zăbovire, 
Ca o prea lenevire, 

Deci şi cândii te duci pe cale, 
Nui tîri mâinile tele, 

Ca cândă ar fi deşirate, 
„Și din umeri strămutate, 
Să se lege, să jâce 

Cândi încolo, cândii înece. 
Și ochii să'ți fie în drumu'ţi, 

Nu'i arunca în prejuruți, 
Ai săi ardici la fereste, 

Să veţi care şi ce este, 
Așa, şi hainele tâle 

Nu le curăţi pe cale, 
Nici te uita desi pe tine, 

Ca să le vedi de'ţi staii bine ș, 
Că ași privi îmbrăcămintea 

Pe sine, şi'ncălțămintea
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Iubeşte acelii s:o facă, 
Cea fostii în stare săracă, 

Și cândiă din vr'o "ntâmplare 
Ajunge în bună stare: 

Că elii fiindii mat 'nainte 
Cu prâstă îmbrăcăminte, 

Pe urmă "*mbrăcândii frumâsă, 
„De multă preţi şi lumin6să, 
Cândii se duce la plimbare, 

Să priveşte cu mirare, 
Să ndoesce nu să crede, 

Să sperie de ce vede, 
"Şi va alţi săli privescă. - 

Săi să'nchine săli cinstâscă ; 
Să cade dar celii cu minte ; 

Care înţelege şi simte, 
aceste să se ferescă, 
Să nu le obicinuiască. 

Este fără cuviință, 
Şi. prea tărâ socotință 

Celor nobili, ca să iasă, 
Pe drum afară din casă,
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Cu condeiulii la ureche 
Infiptă după moda veche: 

Că, va dice fiă-care | 
Cu vorbe de defăimare, 

Că 'ntradinsii îlă. pui să ş6dă, 
Unii, alţii să: te vagă, 

Cine-va, iar cândii se pune, 
Capul săși "li încunune 

Cu flori, sălii împodobescă 
Dupe moda ţărănâscă, 

Este faptă defăimată, 
Și trebueşte lăsată, 

Ca, s'o facă derbedeii, 
- Desfrânaţii şi mişeil. 

Aşa și nu se cuvine, 
Pe drum umblând 6re- -cine, 

Batista m mână. so pârte, 
Că e uriti lucru fârte: 

Ci o pune în sânii, însă 
Să fie şi frumosi strânsă,



Ingrijindii cu privighere, 
De a nu fi în vedere, 

Vrunii colții afară să şadă, 
„Florile să i se vadă: 
După cum facii flăcăiaşii 

Cei făloşi și fluşturaşii: 
Mai alesii cândii nu'y spălată, 

Să nu o scoţi nici uă-dată 
Să te ştergi în adunare, 

Ai între altu Gre-care: 
Ci câtă “ţi este cu putinţă 
Sfiitii să'ți facă trebuința. 

Să nu mănânci nici odată, 
Cândii mergi pe drum vro bucată, 
Că e lucru de ruşine 
A te vedea 6re-cine; 

Dar şi fârte răi e încă, 
„_ Cine-va dacă mănâncă, 
Cândiă nu e vreme de masă, 

Măcarii fie și în casă: 
Că'i aduce vătămare, 

Şi stomahului stricare ;
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Şi mai virtosii te fereşte, 
Că, este prea mojicește, 

“Să şedi să mănânci. la masă, 
„Cându ai alţi Omeni în casă. 

- Cândii te afli în mersură, 
Să nu bagi nimici în gură: 

Nici vorbi singurii în sine, 
Ca cândiă eşti cu Gre-cine 

Ori să te rigi ca nebunii, . 
Precum vedem că facii unii: 

Nici să ridici pietricele, 
Au să dai cu Dăţu în ele: 

Nici tropoi la umblare- 
„Bă taci sgomotă, resunare, 
Bătândi ca în. pisătbre 

Pulberea de sub picidre : 
Ca aste tâte împreună, 

Suntii hulite totă-d'aună. 

Capul iarăşi ţine'li bine, 
Dreptii frumosi cum se cuvine,
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Nu'li strâmba cândii într'o parte, 
Şi cândii în cea altă parte: 

Ci cum e dati din natură, O 
Ținelă la a sa măsură, 

Faţa w'o ţinea posomorătă, 
„ Ingrijată şi mâhnită, | 
Ci să o aibi potrivită, 

Cam veselă şi smerită, 
Şi mergi după cuviinţă, 

Cândii pleci la vr'o trebuință, 
Nu sta în drum fără trâbă, 

Şi să casci gura de g6bă, 

Adunăte totii-d'aună, 
„Şi te plimbă împreună, 

Cu Gmeni buni şi cu minte, 
Cari se pârtă cu cinste: 

Și te depărtedă, tare 
Să nu aibi amestecare, 

Cu Gmeni ce suntii din fre, 
Cu urită nărăvire: - 

Adică cu desfrinaţii, 
Cu craii, cu defăimaţii,
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Aii cu cei ce portii în lume 
Ponosluitre nume: 

Că cin! t'o vedea cu dânşii, 
Va glice că eşti dintr'ânşii, 

Și după a lori purtare 
La ipolipsie te are. 

Pe drum dupe întâmplare, | 
Cândi întâlneşti vrună om mare, 

Aii şi pe altii Gre-cine 
Mai procopsită de cătii tine, 

Făi ţeremonie înaivte, 
Că, îți facă chiar. ţie cinste: 

Şi cu poftire "nțeleptă, |. - 
Săli pui să mergă în drâptă, 

Ne trecându'i împotrivă, 
Nici mergândii de opotrivă, 

Ci puţineli mai în urmă, 
Ca de unii, piciorii de urmă, 

Ca cândă va, vrea, să”ți vorbescă, 
Găâtulii să nu șilii sucâscă: 

Iară cu cei de o stare 
Poţi merge în rândă cu ori-care,
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Numai s'aibi luare aminte, 

Să nu le treci înainte. 

CAP. VIL 

Pentru convorbire cu prietenii. 

Cu 6meni de cuviinţă 
Invăţaţi şi cu ştiinţă, - 

Nu 'ntrebuinţa cuvinte . 
Mojiceşti, și fără minte: 

Aşa nici nu vorbi 6ră 
Cu 6meni simpli de țară, 

Cuvinte mari şi înalte, 
Românite din limbi alte: 

Că amândouă aceste 
Suntii forte ne'nțelepte. 

Și cândii vorbeşti totii-d'aună | 
Cu ori ce om impreună, 

„ Ține'ţi gura "ndepărtare, 
„Nu o apropia tare,
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Câtii suflarea gurii tâle 
Să mârgă în nările sâle: 

Și mai vîrtosti îngrijește, 
Şi d'acâsta te fereşte, 

*Cândă știi cai mâncată la masă 
Cepă, usturoiii aii prasă, 

Ș'alte legumi puturâse, 
Care fârte grei mirâse. 

Undeva cândii se adună 
La chefuri, la voe bună, 

„Trebue să se vorbâscă 
“Care pe omii să'lii veselâscă, 
Iar nu care să'lii mâhnâscă, 

Şi spre jale sălii pornâscă 
Că în aşa adunare 

„ Vorbele de întristare, 
Suntii forte nepotrivite, 

D'aceia nw'sii primite; 
Iar dencepe. 6re-cine, 

Intre alţi şi între tine, 
Să aducă înainte | 

Intristit6re cuvinte,



— 91 — 

Prea înţelepțeşte este, 
“De poţi să le tai aceste, . 

Cu unii mijlocă Gre-care, 
Să naducă supărare, 

Şi si”ncepi alte a spune, 
Veselit6re şi bune. 

Acele ce să visâdă, 
Nu să cade să se credă, 

„Nici la alţi să se povestâscă, 
Și să li se tâlmăcâscă: 

Măcarii că sunt 6re- -care, 
De se isbândescii se pare, 

Ce însemneză mai “nainte 
Vrună lucri bună ai vr'0 cinste 

Chiar şi pe acele iară 
„Nu le trâmbiţa în țară 

Ci, ţile încredințâză 
La prieteni buni, cu pază, 

2 

Cândă vegi pre alţi în rea stare, 
Șin nenorocire mare,
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Nu'i lua în risii şi: ocară, 
Ci de d&uşii răii să'ţi pară, 

Nici da cuiva cu 'ngânfare, 
Eroică gratulare, 

Și cu măreţe cuvinte, 
Ca cândă Pai lua în necinste: 

Ci fii la toţi totă- dauna | 
Veselii şi cu vorbă bună, 

D 

Cândii eşi la vr'o adunare, 
Nu'ţi pricinui întristare : 

Nici pomeni p'6re care 
Cu risii şi cu defăimare, 

Nici sălii laugi peste fire, 
Cu virfă şi cu prisosire: 

Că lauda cea prea multă, 
N:o crede cine-o ascultă. 

Cine-va cândă se pricineşte, 
Aii de ceva să, sfădeşte, 

De nu ştit pricina bine, 
Curaţii precum se cuvine,
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„Nu intra în prigonire, 
Spre cuiva părtinire: 

Ci ceva zice ascultă 
Adunarea cea mai multă, 

Şi după cum ci vorii spune, 
Te pleacă și te supune, 

Trebue să aibi iubire 
De frați și de omenire: 

Cândii greşeşte 6re-cine 
Către alţi, ori către tine, 

Nu te scula to îndată, O 
Săncepi săi faci judecată 

Sălii cerţi, săi dai imputare 
Cu.vorbe de defăimare: 

Ci lasă'lă săi dea certare, 
Cine”. va fi lui mai mare, 

Acela carei hrăneşte, 
Saii cela cel stăpineşte, 

Părindu'ți răi d'a sa faptă 
Prâstă, și nenţelâptă, 

Cafăcut'o din neştire, 
Și fără nici o gânâire.
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Iarii de nu'i vei da credință, 
Ca greşitii din neștință, 

| „ Atuncea „iar trebueşte 
Sălii mustreză înțelepţeşte: 

Nu când vorii fi alţi de față, 
Ci deosebi dăi. povaţă, 

“Cu blândeţe dojenindulii. 
Zicându'i şi sfătuindu'li, 

C'altă dată să păzâscă 
„Forte, să numai greșescă: 

“Şi pentru buna ta faptă, 
Dela Dumnegei aştâptă 

Săţă trămiţă răsplătire, 
Vi&ţă, cu norocire. 

Cusururile din fire, 
Sati Gre-care slutire, 

N'o privi cundelungare, 
Nică să faci de ea 'atrebare, » 

Că din ce vreme uă are, 
S'aii din care întâmplare:
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Pentru că aşia cuvinte 
Suntiă cu totii fără minte. 

In niscaiva limbi străine, 
"Care tu nu le ştii bine, 

Să nu vorbeşti te fereşte, 
Că este prea nebunește : 

„Pără numai cândii lipseşte, 
Și nevoia, te sileşte 

Să vorbeşti de vr'o pricină 
In altă limb străină, 

Unde nu ştii să, vorhâscă 
In limba, ta cea. firească, 

Atunci neavănd ce face 
Vorbeşte cum poţi în pace: 

Iar cu alţi totii-d'auna 
Vorbeşte în limbă comună, 

Care să obicinueşte, 
Și de obşte se vorbeşte: 

Însă şi acâsta iară 
N'o vorbi ca cer de țeră, 

Respundândii envinte gr6se, 
Urite şi mojici6se:.
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Ci cum vorbescă literați, 
Nobilii şi învățații. 

Şi iarăşi nu vorbi multe, 

Ci puţintele şi scurte: 
Şi acele câtii se pâte : 

Să fie înțelepte tte, 

Precum Antifon grăeşte, 

Și zicând te sfătueşte: 

Să aibi pururea cuvinte 

Frumâse, dulci şi cu minte, 
Nu vorbi în gură co'ţi vine, 

Până nu te gândeşti bine, 

Ca să nu'ţi scape vrodată 
Yo vorbă neregulată, 

Aii urită, ruşinâsă, 

Și deşertă flecărâsă; 

Că cine nu se gândește 
La cuvtntulii celii vorbesce 

Aceli târdiă sai în grabă 
Stăndii se va căi de g6bă: 

Că limbile ne'nfrânate. 
Aii pedepsi nenumărate.
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Cândii vorbesci iar Gre unde, 
Şi vei sta de a respunde, 

Nu vorbi vorbe 'mcureate, 
Ne'nţelese întunecate, 

Ş'atâti primite să fie, 
Câtii lipite să se ţie, 

Dândiă drumuli guri 'naintea, 
Săţi întrecă limba mintea, 

Că acestea fiă-care 
Le uraște fârte tare, 

Ca unele ce nu'sii bune, 
După cum şi Platon spune, 

Zicendi : că'să neginditâre, 
Și proste cuvintătâre: 

Nici iar vorbi vorbe! late, 
Rare, rupte și'gănate,- 

Incâtă să dea supărare 
Celorii ce stai ascultare, 

Vorba ta cea înoptată, 
Tirgie și rumegată. 

Cândă iar cine-va vorbeşte, 
Și puţintelii se opreşte .



Vrindii nasulii să'și curățâscă, 
Ori să scuipe să tușescă, 

Nu apuca tu ?nâinte | 
Lăsatele lui cuvinte: 

Orl să te arăţi îndată 
„Cu altă poveste gată, 

Tăindu'i neomeneşte 
Aceia ce elii vorbeşte, 

Ci aşteptă 'ngădueşte 
1 PEnt de totii isprăveşte: 

Jar cândiă cela ce vorbeşte 
Vei vedea că osteneşte, 

Atunci cum sobicinuește 
Cereţi voe şi vorbeşte. 

Cândii găsești la, întilnire 
Pe cine-va în convorbire, 

Nu le face întrebare 

Despre a' lorii cuvăutare: 
Ca acâsta întrebare, 

„Este cu ?ncuviinţare 
S'o facă stăpinitorii, 

Boerii și'nvățatorii,
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Iar tu încă trebueşte 
Săi poftești cucerniceşte, 

Ca să nu se zăticnâscă, 
Ci vorba să'și isprăvâscă: 

Mal virtosii cândii pricepi bine, 
Că vorba c'o ati în sine, 

O tacii pentr'ata venire, 
Vrindii săţi facă priimire; 

lară, vre un om cândii vine 
Mai de cinste. de câti tine, 

Şi va face. întrebare 
„De avuta cuvântare, 

Trebi să faci repetire, 
Pentru a sa mulţămire 

Şi săi povesteşti din tâte 
Forte pe scurtii câtii se pâte, 

Ş'apoi începi mai: departe, 

Ca să spui şi cele-lalte, 

Vrednică e de risti mare, 
Acea urită mişcare, 

Cândii vorbeşti cu 6re-cine, 
Vrindii ca săi arăţi mal bine,
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Să'ţi porneşti mâinile tâle 
Atâtii afară diu cale, 

Purtânduse în totă loculă, 
Fringindu'ţi trupulii, mijloculă 

Și să strâmbi din ochi, din gură, 

Ori să faci altă figură, 
Care pe om săli pornâscă 

Risulii, fără să voiască. 

Neplăcutii e forte tare, 

Cândii vorbeşti în adunare, 

Săţi ţii măinile încleştate 
La genunchi, aii după spate, 

„Că acâstă 'nfăţişare 
Dă semnii de om cu rangii mare, 

„Care la fieşte cine 
Nici de cum nu se cuvine: 

Ci fie'ți mâinile puse 
La briit ork la peptii aduse, 

Cândii stai cu cei mai de cinste 
În răspunsuri şin cuvinte; 

Castă stare toti-d'aună, 
Peutru cei mici este "bună.
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" Vacâsta nu se cuvine, 

Cândi vorbeşti cu 6re-cine, 
Şăţi ţii bastonul la bude, 

Vorbaţă să nu se aude: 
Ori din rea 'nv&țătură, 

Să pui căciula la gură, 

Ca vorba'ţi ce'o dici să iasă 
Urită, şi “ne'nțelesă, 

Cândii şedi €ră cu 6re-cine,: 
" Stăi cu picidrele bine, 

Nu le ţinea 'ncruţișate, 
Şunuli p'altii încălicate: 

Cacâsta dă arătare,. 

Că 1 ţii în micşorare, 
Pre ceia ce staii cu tine, 

Şi cu necinste le vine: 
Mai vîrtosii ș'acâstă ?nvaţă 

Ca cândii vorbesc! de vr'o faţă, 

Să marăţi spre acea parte 
Cu degetuli, ori cu alte.
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Când stai doi în convorbire 
Undeva în osebire, 

Şi af cu vr'unulii trâbă, 
Ca să spui ceva în grabă, 

Nu pripi în acea minută, 
Să rupi vorbă cea avută: 

Ci cuni mijlocii Gre-care 
Ticniti, fără turburare, | 

Făi semnă ai mişcălă de haină 
Cum c'ai avea cu eli taină: 

Şin acelă minutii cândii vine, 
Nu'li ţinea multi lângă tine, 

Ci vorbeştei despre tâte 
O'un scurtii cuvintii câtii se pâte: 

Pentru căn aşa *ntâmplare, 
Vorba lungă: locii nu are; 

Iar tainică de nu este 

Acea, pricină, ori veste, 
Vordesce'o în aretare, . 

Fără să dai supărare, 
“În limba cea legiuită, 

Şi'n cea de obşte vorbită:
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Pentru ca, nu se cuvine 

A vorbi în limbi străine, 

Nică la urechi a să pune, 
Şin şopte ceva a spune. 

Că, acestea ?'n adunare 

Suntii nesuferite tare, 

lar de nue acea trâbă 

De vr'o prea mare grâbă, 

Inţelepţeşte vei face 
S%li lași atuncea în pave, 

"Şi săi vorbeşti altă dată, 
În vreme îndeminată. 

Celii ce nu va vr'o trâbă 
S'o isprăvescă în grabă, 

Ori vr'o cerere să facă, 
Și vorba! să nu se trecă, 

«Totii-d'auna să păzescă, 

Fără timpi să se'ntălnâscă,: 
Şi atunci cu bună s6mă - 

Să știe să nu se tmă, 
Că va isprăvi vr'o tr6bă, 

Ci va merge totii de gâabă: -
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Ba și prieteni de'li are, - 
P6te prin astă urmare, 

Spre densulii săli năcăjescă, 
Și s%lă facă săli urască. 

Cândii undeva să vorbesce. 
De vr'ună: omiă, şi să slăvesce - 

De duhulii care îl are, 
Ori de vr'o știință mare, 

Te fereşte, ia' aminte 
Să nu aduci înainte 

Cu dânsu în asemănare 
Pe altii obradii 6re-care:. 

Ori sălii scai cu micşorare, 
Dândii altuia înălțare: 

„_ Cacâstă asemănare 
Potrivirea de nu'și are, 

Aduci supărare multă 

Celorii co te ascultă: 

Făcându'y să te urască, 

Şi pismaşi să te numâscă,
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Cândii spui iar în adunare 

Despre vre-o întâmplare, 

Saii vr'o vorbă osebită 

Dela altul audită, 

Nu spune Wund'ai aflat, 
Aii cine ţa cuvântato: 

Fără numai de știi bine, - 
„Că celui ce stă cu tine, 

Cu plăcere o să! fie, 
„De îi ve! spune sălii ştie, 

„Și n'o sli zăvistuiască, 
Aii ceva săli pismuiască. - 

Taina cea prieten6scă 
Trebue să se păzâscă 

Totii- Vauna- cu credință, . 
“Şi cu mare socotință: 

Avinduo n piept păstrată, 

Şin inimă 'ngropată;. 
Că, păzind taina neştine,: 

Ascunsă bine în sine, 
Mai cinstită lucru din tâte 

Altii nimică nu se mai pâte;
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“Din potrivă nu e Gră 
Altă mat vrednicii de ocară; 

„De câtii acelă ce nu ţine 
Taina ascunsă în sine, 

"Ci cum-o aude 'ndată 
Merge -şaltorii o arată. 

De lucruri mici bagatele 
A vorbi lungii pentru ele, 

“Cât s'aducă supărare | 
Celorii ce staii Pascultare,. 

„Este cu nepotrivire, 
“Şi prea fără, de gândire: 

„Mal vârtosii cândii cunoşti bine, 
Că se scârbeşte de tine 

-Denceput'ata, vorbire, 
Taeo din povestire: 

„Ai o sfirşaşteo mai tare, 
Zicând'o 'cu prescurtare, 

-Cândii ver. da făgăduință 
Pentru vr'un ce din voinţă,
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Trebui fără, prelungire 
Săi facă acea împlinire: 

Că vorba cea cuvintată, 
“Lucru făcenduse îndată, 
Arată o vrednicie 

In a sa statornicie; 

Căci făgăduinţa dată 
E datorie curată, 

Şi trebue să se plătâscă 
Fără să se prelugâscă. 

Cândii vorbesce 6re-cine: | 

Mai de cinste de câtii tine, 
Ședi ş'ascultă în tăcere, 

Nu ride de vr'o părere: 

Nici apuca de şoptire 
Să stai cu alţi în vorbire, 

Ca să nw'şi zăticnâscă 
Ceia, ce vrea să vorbâscă: 

Nici răspunde în cuvăntare, 

Până nu'ţi face întrebare.
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Undeva, din întâmplare, 
„ Cândă intri în disputare, 
Nu căuta 'ncuvîntare 

Să învingi pe fieşti care: 
Ai să vel că, totă la tine 

Să asculte fieşti cine, 
- Și vorba'ți să se' augă, | 

Altulii să nu mai respungă: 
Ci fii. cu îngăduială 

La toţi după rânduială; 
Și cu omeni ce'si din fire 

Iubitori de gilcevire, 
Nu te'nfige în vorbire, 

Nici le sta cu'npotrivire, 
Ci lasă după plăcere, 

Și tu rămâi în tăcere: 
“Ştiindă cum că 6re-cine 

A se birui pre sine, 
Este prea. înțelepțeşte, 

Şi om cinstitii să uumeşte. 

Dacă undeva neștine 
Te va atinge pre tine,



Zicendu'ţi vorbe urite, 
Şi porecle ocărite, 

Nu'i respunde cu'tristare 
„Al cu vre o supărare: 

Ci ?n glumă le socotește 
Şi voiosii le priimeşte 

Prefăcendute cu fire  - | 
Că nui basi semă vorbirea, 

Aii ca cândi de locii nui pasă 
Cu cele ce apasă; 

Iar alţii de te'ndemnâdă, 

Şi îţi dicii, îți imputedă, 

Să nui suferi întratâta, . 
Vorba lui cea ocărita: 

Atunci tu adu'ţi aminte 
De 'nțeleptele cuvinte, 

„Care le-a disii cu blândeţe 
“Diogen, la nişte feţe; 

Că, păstii omii cu fire bună 
_Tlă supără totii-Maună : 
P'acea, vreme 6re-care, 

Cu vorbe forte flecare
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Alţii ce îlă iubea, tare 
Ii zicea, şi da 'ndemnare 

Ca, să'și facă răsplătire, 
„Pentru acea, necinstire: 

Atunci elii gândindi în sine, 
Le respunse gicendii: bine, 

Dar da vrună măgari în mine, 
Zice 'mi veţi că se cuvine? 

S'ardică piciorulii ca dânsuli, 
Ca: să dai şi 'eii întrânsulă. 

Dacă un ce nu'lii ştii bine 
| Sălii spul precum se cuvine 
__Nulă începe nici odată 
ŞIlă spui cu vorbă 'ncureată, 
Adică: în multe rânduri 

Să stai să te pui pe gânduri, 
Să gici, îmi eşi din minte, 

Că îlă ştiam mai 'nainte: - 
Că aşa vorbe "'ncurcate 

Suntii minciuni învederate.
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Cândii vorbescii în adunare 

„Despre vre o întâmplare, 

Ascultă ia semă bine, 

Sinţelegi cum se cuvine: 
Că e prea cu supărare | 

Să facă adesea 'ntrebare, 
Cum, ce diseşi mai "nainte, 

Mă rogii ia adumi aminte ?: 
Mai spune încă odată, 

Cmi era gândulii la altă: 
Că aceste sîntii nebune, . 

Și fără de "nțelepciune, 

Precum şi Girax grăeşte 
Prea, forte înțelepţesce ; 

Cel cu mintea ne'nţelâptă 

Tocmamn urmă se deştâptă,. 

Şi atunci face întrebare, 
Ce vâ era vorba 6re? 

Cine-va, cândii povesteşte 
Aii ceva, istoriseşte, 

Nu”! tăia vorba avută, 
Chiar de ţar fi și ştiută:
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Şi de nu o spune bine 

„ Intocma cum se cuvine, 

Trebui să stai în tăcere, 

După cum regula cere: 

Că e prea ne'nţelepțeşte 
Săi faci vr'ună semnă când vorbeşte, 

Olătindi din capii cri din gene, 

Şi să ardici din sprâucene, 
Ori în altă chipă cu zimbire, 

Săi baţi jocii d'a sa vorbire. 

Este prea barbariceşte, 
Și. cu totulii mojiceşte, 

Cândi vorbesce 6re-cine 
„Săi rupi vorba ca, ruşine, 

_Și să dici: astă poveste 
Nu e așu, şaşa este: 

_N'o ştii bine, ai greşit?o, 
Ei altu-felă am audit'o. 

Iar cândă stai tu în cuv&utare, 
Nu striga i în gură mare,
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Precum spun predicători;, 

Şi ca, în târgii publicătorii 

Nici vorbi iar numa'n buze, 

Incâtii să nu se aude, 
- Scoţindi cuvîntul din gură 
M6le, cu leşinătură,: 
Caceste daii supărare, 

Celorii ce staii Vascultare. 

Limba în tinereţe, . 
Dacă n'aii umblati sănveţe, 

" ŞPn şcoli să se pedepsâscă, 
- Limba ca să ş'o cioplâscă: 

Nici uă-dată să nuY vie O 
In capii vie o fantasie, 

Şi să cerce sa sarate 
Cu cuvinte delicate: 

Ci câtii îi este putință 

Săşi ascundă neștiinţa, 

Acoperindă cu ferâlă 

A limbil sale greşală, |
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Cândii mergi cu altulii pe cale, 
Fii în simţirile t6le, 

In cuvinte aii în taină NE 
Nu'lii totă trăgea desii de haină, 

Ca cum Pai ţinea "nzăbale, 
„ Sasculte vorbele tâle: 
Nici te viri m eli cu totuli, 

Câtu să/lii îmboldeşti cu cotulii; 
Nu'ntrebuinţa ?n cuvinte 

Procuvintări înainte, 
Şinceputuri prelungite, 

Mari, şi late nesfirşite: 
Cacesta se potrivesce 

Cu acela ce voeşte 
Să se arate cu minte, 

Șiritorii, mare "ncuvinte: 
Făcândii întâi rugăciune, 

Și cerăndu'și ertăciune 
Cu vorbe de micșorare, 

Că nu'! vrednici şi. în stare 
Acâsta s'o povestâscă, 

Precum o să trebuiască;
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Ci tu Gaste te fereşte 
Și ce vei acea vorbeşte 

Fără de procuvăntare, 
Frumosii şi cu prescurtare, 

“Ţiindii şirulii vorbei bine, . 
Şi curatii cum se cuvine: 

N'adăoga dela tine . 

Alte cuvinte streine, 

Nici tentârce inc'o-data, 
La: vorba cea cuvăntată. 

  

CAP. VIII. 

Pentru câte se cuvine a se păzi la masă, 

Cândii vine timpuli mâncării, 
A prănzului: ş'a: cinării, 

Pururea, săţi fie în minte 
Săţi speli măinile "nainte. 

Apoi viindii lângă masă, - 
De va fi preoti în casă
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Să dea bine-cuvăntare 

Celorii ce suntii spre: măncare, 

Incepi şi tu de citesce 

Șii ajută creştineşte; 
Iară preotii de nu este, 

Tu singură le fă aceste: 

Descoperiţi capulă bine, 

Scoli stăi dreptii cum se cuvine 

Stringeţi măinile Pașeză, 
Şi la peptii le'ncrucișsză, 

Ş'aşa cu cucernicie 

Zi Tatăli nostru . . . . cum serie; 
Apoi după rugăciune 

" Făcânduţi închinăciune, 
Ședi la masă cum se şade, 

„Şi mănâncă cum se cade, 
Păzindă regulile date, 

„ Care'să mal josii însemnate. 
! 

"Ori unde ş'orl în ce casă 
Cândii şegi și mănânci la masă; 

Mai "nainte de câtă tâte 
Te fereşte câtii se pâte,



Să nu te scarpini vr'odată, 

„Că e faptă, defăimată.: 

Nici în deşertii fără treba 

Să tuşești să scuipi de geabă, 

Şi săți ştergi, săţi sufli naeulii 
Fără, lipsă, în totii câsuli: 

Iară dacă din aceste 

Vreună prea te silește, 
T'ă-o cu sfială mare, 

Şi fără de răsunare - 

“Jatorcândute într'o parte, 
Cum am dlisă şi'n altă parte. 

Asemenea te păzeşte 
Să nu. mănânci lăcomeşte, 

Pripiti aii cu grabă mare, 

Ca cândii nu ai săturare. 

Pâinea, care'ți va fi dată 

No sfărima nică odată 

Ciupind'o ai rupând'o, 
Şi cu mâinile frîngend'o:- 

Ci cu cuţitulii totii-d'auna 
Taeo cu cinste bună,
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Fără cândă e mâle tare, 
Ai caldă din întâmplare: 

Şi atunci iar ia aminte, 
Și te uită mai "nainte, 

Dacă cei ce ospăteză 
Cuţitii nwntrebuinţeză, 

Fă şi tu deopotrivă, 
Ne urmândule împotrivă. 

Cândă mănânci păzeşte bine 
Să şegi precum se cuvine, 

Nu'ţi pune pe masă cotul, 
Nici te răzima cu totulă * 

Și nu'ţi umplea gura tare, 
Indesând'o cu mâncare, 

Săţi stea bucile umflate, 
Și buzele destrămate, 

Câti de'ți va vorbi neştine 
Să nu'i poți respunde bine. 

Nici muia în vinii Dbucătură, . 
Ş'apoi să o bagi în gură: 

C'acâsta nu se cuvine 
Să o facă, fiești cine,



„De câti cei mari aii stăpinii, 
Bolnavii, cum şi bătrânii: 

Lor este slobodii a face, 

Cum va vrea şi cum le place. 

La masă, în adunare | 

Şedănd cu alţi la mâncare, 7 

Nu arăta nici uă-dată 

Că nui place vr'o bucată: 
Ori biuturi ce vori pune | 

Gustânâii să zici că nu'sii bune: 
Nici să laudi vro bucată, | 

S'o facă bună, minunată: 
Ori vinulă te mulțămesce, 

Șiţi place, te veseleşte: 
Ci deţi place ori nu'ţi place, 

Taci şi mănâncă în pace, 
Pentru că nu se cuvine 

Să zică de râi, ori de bine; 

Fără” numai 6re-care 
De'ţi va face întrebare, 

Atuncea, înţelepţeşte, 
Frumosiă, cinstită ş'omeneşte
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Spunei, aratăţi părerea, | 
Cum "ţe' gustuli și plăcerea. 

Nesuferiti este tare, 
Și forte cu supărare, 

Când cineva, 'nglum'apucă 
Să câră săi. mai aducă - 

Bucătură ori mâncare, 
Fără de astimpărare: 

„ C'acâstă, obrăsnicie, 
Este mare nebunie. 

Sare dacă'ţi trebueşte, 
Nu lua din ea cu dește, 

Că cu acâstă urmare 
Arăţi prea prostie mare: 

Ci mai întâi se cuvine 
Să'ţi ştergi cuţitii bine, 

P'o c6jă de păine mică, 
(De nu este șerveţică), 

" Ș'aşa iați cu dânsulă sare | 
Ori piperiă dup ntâmplare:
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Iar nu în alti chipi prosteşte, 

„ Scirbosii cum nu trebueşte 
Smfigt în pâine cuțituli, . 

Şi săi curățeşti mâvjitulii: 
Caduci cu acâstă greață 

Celoră ce'sii la mosă faţă. 

Iar cândii faci în a ta casă 
Altorii 6meni prânză ai masă 

Şi vei să'mpărțeşti mâncare 
Pe taler la fiești care, 

Alege 'şi lor le pune. 

Părţile cele mai bune 
lar de eşti poftitii la masă 

Undeva în âltă casă 
Nu grăbi săntinâi îndată, 

Mâna, în vr'o bucată, 

Ci așteptă, îngăduesce 
„ Băţi dea celii ce împărţesce 

„Fără dâcă te 'ndemnâză 
„_ Cela, ce te ospăteză, 

Şi rugăciune "ţi face 
Ca să ci singurii ce'ţi place.
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Uritii lucru este incă, 
Oare cine cândii mănâncă, 

Gura, bucile să'şi umfie, 

Şi în lingură să sufle: 

De aceia ia aminte, 

D'ofi mâncare ferbinte 

Stăi puţintelu, zăboveşte 
Ceva până să răceşte, 

Și să se facă în stare 

Potrivită, de mâncare. 

lar de e supă ai z6mă, 

Ş'o fi caldă fără s6mă, 
Mesticăo ceva în talerii 

Cu lingura să ia aeriă 

Puţinelă după măsură, 

„Câtă soduci, slobodii la gură. 

Este fără cuviinţă, * 
Și prea fără socotință, 

Să ridici la gară vasul, 
“Și să sorbi să veqi rămasulă : 

Ci pofta fo împlineşte 
Cu lingura, omeneşte.
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Nici du la nasii vio mâncare, 

Ca să cerci ce mirosii are: 

Şi de sontâmpla vr'odată 
Să mirosești vro bucată, 

Este fârte fără minte 

S'o pui altorii înainte. 

După centingi bucătura, 
Şi muști dintr'ânsa cu gura, 

Nu o întrece s'ontingi iară, 

Ca, mojicii dela ţâră: 
"Ci îţi fă îmbucătură, 

Mai mică să'ncapă ?n guri, 

Ca să o rumegi subțire, 
Şi s'onghiţi cu lesnire, 

Șacesta este ruşine: 
Mâncăndii pâme s'aii măsline 

Saruncă sâmburii pin casă, 
Aii săi ascundi pe sub masă 

Ori 6sele din bucate | 
Să le pui împrăștiate: 

>
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Ci în taleri le adună 

Cu o rânduială bună. 

„De ve'i gusta vro mâncare, | 

„Şi la gustii nu ţi se pare, 
Find. acră ori amară, 

Și vei să o scuipi afară, 

Făo într'ascunsiă cu pază, 
Cineva să nu te vadă: 

Apucând'o ?nțelepţeşte 
Să o scoţi cu doă deşte, 

Câtii Pacestă trebuință 
Niminea să nu te simță. 

„Jar de ei vr'o băutună,. 

Aă ceva zemosi în gură, 
Carea n'o suferi, nu'ţi place, 

Totii asemenea vei face: 

Intorcândute *'ntr'o parte, 
Din masă, ceva departe, 

Şaşa din gură o scâte, 
Ascunsi, feritii câtii se pâte,. 

Să nu pricinueşti grâţă 
Celora'ce stai de faţă.



Simburii de pâme iară 
Nu scuipa din gur'afară, 

Să, cadă de susii, din aerii, 
Ci cu mâna pune în taleri. 

Prostii lucru e, 6re cine 

Cuţitulă în mână cândi ţine 
In t6te vremea la masă, 

Și din mână Josă nulă lasă: 

Cinpunge cu eli în tote, 

Ai din vasi bucate scote, 

Și le aduce la gură, 
Din urită învăţătură, 

Cândii mănânci aii bei la masă, 

Nu'ţi suci ochi prin casă, 
„Uitândute cândi la unii 

Şi cândii la alţii, ca nebunii, 

Ca cândii ai de 6meni frică, 

Cumva ceva să nu'ţi qlică. 

Hete prea fără. de minte, 
Cu şervetulii dinainte
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Să'ţi ştergi sudârea şi nasulă, 
Cum și măinile, ori vasulă. 

Muşcândii din ceva cu gura 
Ori vei gusta băutura, 

N'o da altoră înainte, 
Că nu-e lucru de cinste. | 

Degetele nu le linge, * 
Ci câtii poţi nu le atinge 

Să le minjeşti de bucate, 
Ca să fie totii curate: - 

De aceia's rinduite 
Linguri, furcuţe, cuțite. 

Ca să'ţi fie în locii de deşte 
S'apuci ori 'ce'ţi trebueşte. 

Ia aminte şi păzeşte 
Să nu mănânci mojiceşte: 

Cândii mesteci îmbucătura 
Nu poeni plesnind cu gura, 

Nici scârțăi din. măsele, | 
Că suntă lucruri fârte rele.
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Când bei nu sugea, din buze, 

Să răsuni să*se aude: 
Nici înghiți lăcomeşte 

„ Sănghiorţăi dobitoceşte: 
Ci băutura săţi fie 

Frumâsă, cu omenie, . 

Să nu rodi vr'odată 6se, 

Că sunt lucruri: mojiciose : 
Ori să le spargi în măsele 

Să sugi măvuva din ele: 

-. Nică alte precum: alune, 
Migdale, sâmburi de prune. 

Nici sapuci să rupi cu gura 
Din păine imbucătura: . 

Caste t6te împreună 
Suntii hulite totii-d'aună. 

Cu ochii nu te abate 

Imprejurii, Palte bucate - 

Care'sii la masă aduse, 
Şi'naintea altorii puse.
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Este fârte fără minte, 
Dela alţi pe. dinaite 

Să răpești să el mâncare, 
Fără nici o rușinare: 

Ori din pâme ce vor pune 
Să alegi cele mai bune. 

„Ci gustu'ţi îndestuleză, 
„Cu cele ce sintâmplâză 
In partea cea despre tine, 

C'aşa e cinstiti bine. 

Cândii torni în păharii, păzeşte 
Să uu'lă umpli lăcomeşte, 

Ci puţinelă goli îlii lasă 
Ca să nu curgă pe masă. 

Cândă ar mâncare în gură, 
Să nu ceri de băatură: 

Nici săncepi de vro pricină 
Să vorbeşti cu gura plină. 

Cândii vedi' că bea celii mai mare, 
Stăl atunci din cuvântare,
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Nicl mânca din Yr'0 bucată, 
“ Nici bea 'cu elii de odată. 

_Borte greţosii lucru vine, 
-Cândii va' să bea vin neştine 

Intâii puţină să sorbâscă, 
“Să stea gura să'şI clnescă, 
Dup'aceia săli înghiţă, 

Apor să bea rămăşiţa ; 
-D'aceia, tu îngrijește 

De bea precum trebueşte, 
„Nică iute cu. grabă mare, 

Nică încetii aii m6le tare, 
Ș'una şalta părăseşte, 

- Potriva obicinueşte.- 

Totii-d'auna îngrijește, 
Și cândii vel să bel păzeşte 

Să te ștergi ântâiii la gură, 
Cum şi după băutură, 

Cu şervetu'ți dinainte, : 
Precuni facii toți cei cu minte. |
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Şi iar după băutură 
Luândii paharulă din gură, 

Nu făcea lungă suflare, 
Ca după uă muncă mare. 

Şi nu bea din pahar vinulă - 

Cu prerumperi cu odinulii, 

La gură desi desii puindulii . 

Și câte puţinii sorbindulă. 

La masă în timpul mâncării 
Și de față adunării, 

E impotriva cuviinții 
Să stai şi săţi cureți dinții, 

Cu cuţitalii ori cu deştuli, 
Ori să ţii şterg! cu şervetuli: 

„Ci acâstă trebuință 
Fă-o după cuviință 

Cu ştiucatulii cum e dată, 
Aii cu vr'o pană tăiată: 

Insă iar şi cu aceste | 
Şlobodă: şi ertatii îți este,



— 131 — 

De vedi făcândi 6re cine, 

Iâr de nu, nu să cuvine. 

„Şi acâsta. nici odată 
Nu e faptă -lăudată, 

„Să dat cuiva: îndemnare, 
Și sălii sileşti la mâncare: 

Căcă cu multa ta poftire, 
Și'ndemnarea peste fire, . 

Îi ei corajulă ce'lă are, 
Şi voea spre desfătare. 

De potteşti tu băutură 
„Mai multă peste măsură, 

„Nu da altora îndemnare, 
Nici sili pe Gre-care: 

Să bea fără de plăcere, 

Și inima câţi nu'i cere. . 
De te va'ndemna pe tine 

Dintre meseni 6re cine, 
Să bei multi câtii nu'ţi place, 
„- Şi prea multă silă'ți face:
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Cu dragoste şi cu cinste, 
* Şi cu plăcute cuvinte 
Spunei că nu'ţi este bine, 

Saii de dănsuli grei îţi vine: 
Iar vrândă după caviință 

Să nu” strici a sa voință, 
Ia paharulă dela dănsuli 

Și bea puţinelii dintr'ânsuli, 
Şi iară cu plecăciune 

Dindulă cereţi ertăciune.. 

Depărtâză dela tine , 

 Acelii năravii de ruşine, 
Ș'acea faptă mojicâscă, 

Urit4 şi ncbunâscă, 
„Care o facă adunare, 

De silescii pe fiă-care 

Să bea de rândi micii şi mare, 
Cu scurgere. pe păhare: 

Și de n'o vrea 6re-cine 
Să scurgă, paharulă bine, 

Ia și virsă vinul dintr ânsulă 
Dei umplu haina, de pe dânsală: 

.
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Ş'asta adică urmare . 
"O facii din amori mare, 

“Și ca din prietinie, - 
“ Vrînd se facă veselie. 

N 

- Tndată după mâncare | | 
„Nu te duce la culcare, . 

Ci cândiă te scoli dela masă 
Umblă puţinelă prin casă, 

Ori eşi prin curte afară, 

De este vreme de vară: 
Pentra c'acâstă mișcare 

Îți aduce folosii mare. 

Și făţi pentru totii. d'auna 
La masă dietă bună, 

Nu te'ndopa cu demâncare, 
Nici bea până la 'mbătare, 

Cât se te "ngreuegi tare 
Se remâi în nemişcare: 

Ci mâncarea, băutura 
Se nu'ţi întrâcă măsura,
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Ca să poţi şi duapă masă 
Să misc! să umbli prin casă 

Și să'ți cauţi c'uşurință 
" Avuta ta trebuință: |. 

Iar cea multă îmbuibare 
In bere şi în. nâncare, 

Lasă să o văvirşâscă 
_Şi se.0 obicinuiască 

Lacomit, multă mâncătorii, 
De pântece închinătorii, 

Cari "'ntralorii veţuire 
Să tărăscă fără simţire: 

Ta însă d'astă urmare 
Te fereşte fârte tare, 

Și îți pârtă toti-d'aună 
Tote cu măsură bună, 

Cum îţi iubeşti folosinţa, 
Lucrulă tăi şi trebuimţa, 

Aşa săți faci regulare 
In bere şi în mâncare. 

Șin vasii mat lasă bucate, 
Nu le mătura pe tâte, 

>
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Incâtii în mâini apucândilii 

Săli speli cu păine ştergânduliă. 

La masă vorbele tale: 
Să fie tâte pe cale, 

Și la vremi cuviinei6se, 
Regulate, priici6se, 

“Tar nu fleacuri neginâite, 

Şi la locă nepotrivite, 
"Care să dea supărare, -. 

Șcârbi şi îngreţoşare,. 
Celorii ce şedi la masă, . 

Și tutulora din casă, 

Pe nimeni din adunare 
Nu opri dela mâncare, 

„Pentru vorbă fără tr6bă, 

De nimica şi .de g€ba. 

Cândii la masă. voră fi date 

“Multe feluri de bucate, 
Gustulă, nădejdea nu'ţi pune 

Numa în cele mai bune,
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„Şi să grăbesci din: măsele, . 
Ca să te -saturi din ele, 

Ci priimeşte și scâte 
Câte puţine din t6te. - 

Cânaii ceia ce ostenâză ! 
| Isprăvesciă, şi încetâză, - 
Atuncea şi. tu grăbeşte 

Mai curândii, de isprăvește, 
Să nu cadi în defăimare 

Că eşti fără sărutare. 

O mare obrăsnicie,' 
Și prea urită mânarie,; 

Swţi “cauţi ție şedere 
“La: loculu celii d'ântâiere : 

„ Tar dacă te îndemnâză 

_ Cela ce te ospetâză, 

ȘI să şedi "pă zice ţie 
La loculă celii de protie, 

De a! acea vrednicie . 
N'aşteptă multi să te'mbie,
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„Ci mergi și şegi, te supune 
- Impotrivăi nu-te pune. 

- Și acesta să ştii bine, 

Nici de cum.nu se cuvine, : 

De câte ori pui la gură 
„_ Paharulii cu băutură, 

Să închin, de senătate, 
Ca ţeranii de prin sate: 

Ci destulii numai odată 
Cândii bel într'untâiași dată, 

"Şi cele-Palte păhare 
Beale fără de'nchinare: . - 

“ Osebită cândii vor sănchine 

” Cumva pentru 6re-cine, 

Atuncea şi tu urmeeă. 
Şi închină, gratul6ză 

Zicenvii mai multe cuvinte, 

Ca săi da! căzuta, cinste. 

„Nicăiri şi nici odată 
Nu e faptă lăudată
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Necăjirea: și iuțâla, 
Cârta şi ne învoiala, 

Care strică și preface 
Pe loci ură și nepace: 

„Mal virtosă la .zefeturi, 
La ospețuri sai la chefuri 

Acestea cândii să'mpreună, 
Multi răi aducă toti-dauna; 

Ci dacă cum-va- la masă 

Vei vedea că te apasă 

“Cine-va şi tentărită 
Cu vr'o vorbă amărită, 

Tun acelă câsii te opreşte 
Şi necazu'ţi stăpineşte, 

Lăsând pentru altă dată 
La vreme încuviinţată; 

Dar mal virtosii te păzeşte, 
"Şi câtă poţi te stăpinește 

Mânia să nuţi abată 
Cândă ești cu streini vr'odată.
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CAP. IX. 

Cum să cuvine a se purta cu prietenii. 

„Cu câtii e de trebuință 
Şi de mare cnviinţă, 

In acelii capii de a scrie 

„Ce ace spre prietenie, 

“Cu câti mai multă 'mi pare 

Cu grei şi cu strimtorare, . 
Să dai povaţă deplină . 

Despre acâstă pricină : 

Că după deosebirea 

A persânelorii şi. firea 
S'a făcută obişnuire 

A purta imprietenire, 
Despre care mulți tăcură 

Vorbă şi învăţătură. 
Cum trebui să se urmeze 

Și să se'ntrebuiețeze, 
Ca ceia ce la ori care 
E de fârte lipsă mare;
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Socrat rităruli celi mare 
Ne "'nvaţă, cu'ndestulare. 

Temestie 'nţelepţeşte. 
Multe iar ne sfătuesce. 

„Solomon celă mai cu minte, 
- Şi Sirax, de mai "nainte, 

Nu puţină 'nvăţături 
Aii scrisă în sfânta scriptură, | 

Cum trebueşte 'să fie 
„_ Purtarea, 'n prietenie; 
Din care scrieri neştine 

- Se pote. folosi bine, 
De va sta ca să culâgă, 

Și din tâte să al6gă 
Ca, albina cum adună. . 

„Din flori dulcâța cea bună, 
„Deci.eti vă puiii nainte . 

Numai acele cuvinte, 
Care vă daii îndemnare 

Să veniţi spre luminare, 
Și care se vă deştepte 

Spre cele mai înțelepte.
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“ Pururea aduţi aminte 
Despre aceste cuvinte, 

Cu care te sfătuește 
“ Pitagora înțelepţeşte, 
Adică: să nuți faci ţie 

„_ Prieten ori ce omi fie, 
„Nici te grăbi vre odată . 

__ Fără vreme "'ndelungată 
- Să dal mâna c'oare cine: -- 

Până nu îlă cunosci bine, 
Că nu la urmă săți pară 

„ R&, şi căinţă "nzadară, - 
De fapta ta cea prostâscă, 

Negândită și orbâscă: . 
Că mai bine este ţie 
Să nu aibi prietenie . : 
Cu mulți, cu fiește care, | 

| Şi să fil în defăimare, 
„Că eşti cu fire grețâsă, 

Rea şi neprietinâsă, 
De câtii s'aib! prietinie 

Cu cei fără omenie
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Și să petreci în viaţă 
Cu firea lor cea 'ndrăsnâţă, 

În năravuri desfrinate, 
Urite şi defăimate. . 

Și să w'aibi în socotință, 
Că vei avea folosinţă 

Dela, prietini, care 
TI vei face numării mare: 
Căci şi dei vedea vr'un bine 

Făcutii dela 6re cine, 
Vei fi siliti acea faptă, 

După cuviință drâptă, 
„Se o ?ntorci Ia fie-care, 
„Chiar ca şi o 'mprumutare: 
Că de 'ntorcă făcutuli bine, 

Te iubeşte fieşti cine, 
lar de'li' laşi în dar se'ţi fie, 

Îr faci pe toţi vrăjmaşi ţie. 

Cândii 6re-cine "4 place - ; ” 3 

Și vei prieten a/lii face,
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Nu'ţi încredința îndată 
Taina ta cea 'nteresată, 

Până nu Pai cercatii bine 
Săli pricepi cum se cuvine, 

Se vedi ce năravuri are, 
Ce fire şi ce purtare: , 

Că de s'o 'ntâmpla vr'o dată 
Săi spul taina cea păstrată 

La vre un viclână din fire, 

- Iubitorii de clevetire, 
Care se bucură tare , 

A vedea paltu în rea stare, 
Te vei da de nasii pe tine 

Se te pârte după sine, 
Cum se trage-o aţiş6ră,. 

Pe iţe cândii se 'nfăşidră, 
Şi 'se pârtă de nevoe, 

Ori încotro on covoe: 
Aşa vei fi totii-d'auna 

Supusi lui, de voe bună 
"Ri se tremură, se aibi frică 
„De vorba Imi cea mal mică. 

7
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Nici te "'ncredinţa vr'o dată, 
Celora ce se arată 

Cu vorbe linguşitâre, 
„ Dulcă şi înduplecătâre, 

Cei audi dicendii. adese, 
Despre mine: să nu "ţi pese, 

_BW's cu totul 'totă d'auna | 
Ali tăi cu credinţă bună: 

De nu cum-va mal "nainte .. 
De aceste ţise cuvinte, 

Nu'lii vei fi cercată pe dânsul 
Se veţi ce este și ntrânsulă, 

"„Aştâptă ca prin urmare, 
Până la vr'o întâmplare, 

SX'li ispitesci cum se cade, 
De stă "credinţă aii cade. 

De afli la vr'o pricină 
Pre vr' un prieten cu vină, 

Care incă n'o ştil bine, 
Ci ţa spus'o 6re-cine, 

„Nici decum nu se cuvine 
Se ţii mânie în tine,
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Și sălii urăşti fără ştire, 
Prin a altorii clevetire, 

Cari de vr'o pismă pâte 
Chiar dela dânşi o. scâte, 

Şi viindii minciuni o spune, 

Ca să facă uriciune: | 
Ci chiamă fâră sntârdie  : | 

Prietenulu t&ă se vie, 
Şi descopere 'mainte: 

Auditele cuvinte, | 

Cum și săi arăţi să ştie 
De avuta ta mănie: 

Şi de s'o “ndrepta pre sire 
Cu răspunsă cum se cuvine, 

Tartălii, şi iarăşi să'ţi fie . 
Prieten „ca șinteii ţie, 

lar de remâne în stare . 
Fără cuvăntă de' ndreptare, 

Atuncea nu ai păcate - 
Său urăşti după dreptate. 

Cu vr'un prieten vr: odată - 
De vei avea judecată, e 

+ 

“10
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Ori unde în altă parte 
Vei avea sfădiri Şi certe, 

la s6mă, te stăpineşte | 
Nu'i răspunde vrăjmăşeşte 

Cuvinte nesocotite, . 
Prâste şi neomenite, 

Și săi deşiri înainte 
Câte'ţi vini în buzi şi'n minte, 

Uitândă în acea minută 
Prietenie avută, 

Și petrecerea cea bună 
Ce o faceţi împreună: 

Ci câtii poți. să aibi ferelă, * 
Ca să nu dal la ivelă 

Tainicile lui cuvinte, 
Ce ţi lea spusii mai "nainte | 

Până cândii nu:'te sfădiseşi 
Şi cu dânsulă te iubiseşt; 

Pe care urmare bună 
O poţi păzi totiă-d'auna, 

Deţi vel aduce aminte: 
D'aste înțelepte cuvinte:
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„Pe prieten adi sălii iubeşti 
„Ca cândii mâine o să/lă ureșşti, 
Şi iar adi așa săli ureşti 

Ca cândii mâine o săli iubeşti, - 

Cândii vorbeşti de vr'un prieten, - . 
Fii în laude mai eftinii, . . 

Nu te scumpi așa tare, 

Ca acei ce li se pare 

Că se păgubescii pe sine, 
“ Cândă laudii pe 6re-cine, 

Şi tremurii, le este frică, 
Vrun cuventă buni să nu dică: 

Nică iar să întrecă măsura, 
Pornindu'ţi slobodă gura * 

Săli laudă, săli duci de bine 
Pe câti nu'i se cuvine, - 

Caceste două împreună . 
Suntii hulite totă d'aună: - 

Ci câte pe dânsulii are 
Vrednice de lăudare, 

In ființă le respunde, | 
“Sub tăcere nu leascunde:  - -
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Și iar pe câte le are 
Vrednice de defăimare, 

Pe câtii poţi le fă pe ele 

Mai mici, şi mai uşurele 
Și chemânduli intre tine, 

Cândi nu e altii Gre-cine, 

Ii vei îndrepta frăţeşte. 
Despre cele ce greşeşte - 

Prieteșuguli, din tote, 

Nici: odată nu se p6te 

In viaţă să se ţie 

Sigură, cu statornicie, 
De nu'şi va potrtvi firea, 

Cugetuli şi nărăvirea: 

De aceia totă-d'aună. 

Caută şi te'mpreună 
Cu ceia ce se portii bine, 

Și să potrivescii cu tine 
In năravuri șin gândire, 

Fără nică o osebire; 
Iar cu cel ce aii purtare 

Vrednică de defăimare,. |
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Cu năravuri urici6se, 

“Rele şi necuviinci6se, 
Te fereşte toti-d'auna 

Să nu te-aduni impreună, 

Nici fă în prietinire | 

Cu astă-felă de omenire: 

Ci cum am lisă, sirgueşte - 

De te "'mprietineşte, - 
Cu ceia ce portii în lume 

Cinstită şi lăudatii nume: 

Căcă omulii cu cine are 

Impreună. adunare, 

Lipseşte și elii să fie” 
Urmărilori lui soţie. 

Uriti lucru este tare, | 

Şi fârte de supărare, 

După ce face neştine 
- Prietenului săi bine, 

Să stea, să ilii socotâscă, 

Și des să ilii pomenâscă: 
Că o astii-felii de urmare



Intocmai așa se pare, 
Ca cândii iar, da 'n față palme 

Cu ocări şi cu sudalme; 
De aceia celă, cu minte, 

Care înţelege şi simte, . a 
Cnâdii face cuiva vr'unii bine; 

Ca săli uite se. cuvine, | 

Fără în cugetă sălii pue, 
Și altii undeva săli spue: 

Dar şi celi ce priimeşte. 
Vre un bine, trebueşte, 

După drâptă datorie 

Recunoscătorii să fie. 

Şi pururea să'ngrijască 

Inapol să/lii resplătâscă, 

Iar nu acea *ndatorare 
Să o pue la uitare. 

Darulă iar nu se cuvine, 

Ca săli .facă 6re-cine | 
Cv gândii să se fulosâscă, 
Şi să se negustorâscă,
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C'acâsta o faci Birtaşii, 
Cârciumarii şi boltașii: . 

Dacă după aşa lucruri 

Vei fi şi tu să te bucuri, 

Și să te'atristedi pe urmă 
Acelea cândii ţi se curmă, 

_Astii-feli de prietinie | 

Nu are statornitie, 
Şi nu ţine nici odată 

In vreme îndelungată. 

Pentru dat'a imputare, 

Dojenire şi mustrare, 
Nu strica prietinia 

„Ai iubirea şi frăţia: 
Ci cândiă vei fi pe dreptate 

Infruntații de vr'uni frate, 
Sufere cu bărbăţie, | 

Şi nu arăta mânie, 
Caste 'sii semne adevărate 

A) dragostei cei curate:. 
Iar care nu dojeneşte 

Pe prieten cândii greșeşte
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Ci ori ce lucruri: va face 

Le suferă şi le tace, 
Acelii nare nici o dată . 

Dragoste adevărată, 
Ci a sa prietinie 

Eeste cu fâţărnicie. 

Pân'a nu faci cu neștine 
Prieteşugii şamoră hine, 

“Prejudecă mai! "nainte 
Lucrulă câtă poţi mal cu minte: 

Căci după 'mprietenire, 
Şi după ce faci iubire, 

Să stal să faci judecată 
Cu mintea ne'mpăcată, 

Despre cele ce:o săţi fie 

Dintr'asa prietenie, 
Atunci, va fi a ta faptă 

Cu' totulii neînţelptă, 
Și zădarnică căinţă,  - 
„Fără nici o folosinţă ; 
lară de te'nșeli vr'o dată, 

Și te'ndrăgostegi îndată



— 153 — 

Cu vre o pers6nă, care 

Nu are bună purtare, 

Şi la urmă prin urmare 
„Vel afla ce fire are, 

Depărtezăli dela tine 

- Pina nu'ţi face ruşine, 
Şi pân'a nui perqi în lume 

Cinstea şi avutulii nume! 

Pe totii necunoscătorulii, 

Şi pe nemulţămitorulii, 
Să nuli ajuţi nici odată, 

De al în capii judecată, 

Nici să aibi cu aşa fire 
In viață înprietinire, 

Prietenuli tăi cândii are - 

„__ Lipsă şi nevoe mare, 

Ai cândi diu starea sa scade, 

Şin nenorocire cade, 
Ajutălă după putere, 

Jar nu'lă trece cu vedere: . 

Că la aşa întâmplare 
De'li laşi în necercetare,
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Arăţi c'ata prietinie 
A fostă cu fățărnieie, 

Și nui iubeai omeniu, 
Ci punga și avuţia: 

Pentru care înţelepţeşte 
Diogen aşa grăeşte, | 

„Nu lovi p'ajutâtorulii. | 
Ca p'uni vasii- goli, cu piciorulii, 

Căruia tu mai “nainte 
Te plecai şi îi dai cinste, 

Cândii era plin de bucațe 
Și de altă bunătate. « 

Caută ca să'ți faci ţie 
Prieteni cu omenie, 

Adică învăţaţi, cu minte, 
ŞI cu înţelepțeşte cuvinte: 

lar nu slăviți, cu avere 
Şi daţi într'alorii plăcere: 

Că la aceşti o săi tie 
Nădejdea în bogăţie, 

Și să aştepţi folosință 
Prin a lor ajutorință:
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Jar dela cei dinainte 

AI să nâdăjdueşți minte, 

Că ai să audi povaţă 

Cum să trăești în viaţă, 
Cum să te porţi cu ori. cine, .. 

Ca să sporeşti spre mai bine: 

-Şi să dobândeşti în lume . 

Cinstitii şi lăudatii nume, 

Pe carii tu toti d'aună, 

Ascultândii cu rivna bună, 

In scurtii timpii te vei preface, 
Și ca, dinşii te vei face, 

După vorba cea obştâscă 
„Care e prea :"nţelepţâscă, 
„Cu cine ai adunare, 

Ca elii vei fi prin urmare. « 

Prietenulă tăi, care 

Ii ai în dragoste mare, 
Nui făcea greutate | 

Cu poftiri de senătate, - 
Şi săi aduci supărare 

Cu deas'ata 'ntâmpinare,
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Ca nu în loculii iubirii, . 
Și ali împrietenirii, 

Sălii porneşti să se scârbâscă, 
Și sWli faci să te urască: 

Aduţi pururea aminte 
Despre aceste cuvinte, 

Cu care prea 'nțelepţeşte 
Sirah te povăţuește: 

Răreșteţi, dice, vinituliă, 
Și 'ntălnirea cu iubitulii 

"Că deas'ata cercetare 
Aducându'i supărare, 

Ii-se va uri de tine, 
Și nu te va vedea bine. 

Nici săi bagi vorbele 'n semă, 
Cândii te râgă și te chiamă, 

Ca să pofteşti totii-d'aună 
Să petreceţi împreună: 

C'aste ţeremonii iubite, 
„Buntii lucruri obişnuite, - 

„Care se facii de ori cine, 
Cândii îli vădii că prea rarii vine:



— 157 — 

Iar dacă să întâmplâză 

Şi venirea” să ndesâză, 
“Ţermoniile acele 

Îi le facii mat puţintele, 
Şi din Qi în di le: scurtâză 

Până de totii le 'ncetâză; 

„De aceia ta păzeşte 
Și mal rară te întălneşte, 

Chiar şi cândii al trebuință 
Săi ceri vr'o ajutorință, 

Ori că al prin întâlnire 
Vre unii sfat ai vro vorbire, 

Și mai vârtosă pentru care 
A'ţI mai avută cuvăntare: 

Dacă numai vr'o 'ntâmplare, 
Vrun păsă, vr'o nevoe mare .. - 

Te va sili să te pârte 

La dânsulii adese fârte: --: 
Pentru că rara 'ntâlnire 

Este la toţi în “iubire, 
Şi toti dauna cinstită, . 

Plăcută şi omeiită,
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Precum o şi vedemi bine, 
S'o facem fieşte cine: 

Cândii vedem rarii p'6re care, 
Multii mat plăcutii ni se pare, 

De câtii acel ce sadună 
Cu noi adese 'mpreună. 

Cândii prea maltii 6re cine 
Nu sa întâlnită cu tine, . 

„Şi mergi după, 'ntâmplare 
Săli vegi, săi faci cercetare, 

Nu fil ca Angira, care - 
Uşori s'adâncă în mare, 

Și dacă'și îmfige” ghiara, . 
Cu greii să scâte afară: 

Ci fiind că pe dreptate 
„Să ceri tâte regulate, 
Mult mai bine este dară 

Să pleci și răi se le pară, 
De câtii de lunga'ţi şedere . 

Să le vie îngreuere, 
„Şi vorbele'ţi cele multe, 

De silă să le asculte:
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Osebitii cândiă vro trâbă, 
Care nu se face grabă, 

Aii că vr'o cuvântare 
Care e de lipsă mare 

Să şedi, să faci Zăbovire . 
Până se'şi ia săvirşire: 

Că atunci să socotește | 
Forte cu totuli prosteşte, 

Să tai vorba nuventată, 
Şi să pleci, să mergi îndată. 

„Prieten bun cu credinţă, - 
Și drepti după curiiuţă, 
E acela ce'ţi arată 

Dragoste adevărată, - 
lar nu acela cei place 

" “Țeremonii multe ay face, 
Și al spune înainte 

Linguşitâre cuvinte: | 
- Nici acela ce iubeşte - 

Săi fi supusi cum voeşte . 
Și să te tragă pe tine 
Intru tâte după sine,
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-Ci acela care îndată 
Şi la tine este gată 

“Tr6ba şi voia să'ţi facă, 
Ca şi el ţie săi placă, 

“Când îl dai povăţuire, 
Vre un sfat, vro dojenirs, 

-Cu răbdare le ascultă, 
Şi cu bucurie multă; | 

„Iară în altă chipă de este,, 
Și nu le face aceste, 

„Acela nu'ţi este ţie 
Prieten bun şi soţie, 

-Ci stăpânii să'ţi poruncâscă, 

Şi cum-va să te surâscă:. 

„La acesta 'nţelepţeşte - 
Şi Aristotel grăeşte: 

„Prieten bun este care . 

Are întrânsulă răbdare, 

-Și sufere supărare 
Ai necaz, după 'ntâmplare.* .. 

_Răbdare dar trebueşte, 
„Prieteni cine voeşte,:



DD 

— 161 — 

Nu gicii iar săi suferă tte, 
Că acâsta nu se pâte: 

Nici iar de vei Â cu minte, 
La prâstele- lorii cuvinte 

Nu te vei lua în efădire, 
Șin ocări cu' gâlcevire: | 

Nici de ori.ce lucru fie - 
Să ţii de dânşii mânie, : 

Supărândute în sine * 
Căci nu ţaii căutată bine, 

Ai căci cu ?ndestulare  - 
Nu ţai făcutii grătulare, 

Şintrebări de sănătate. m 
Săţi6se, mdelungate: 

Că de vei fi tu s% Şi placă. 
Aşa nimicuri săţi facă, 

Şaşa vorbe săi: înşite ! aa 
"Naintea, cu lioguşire, 

“Să ştii că te faci de sine. m i 
Uriti la fieşte cine: p 

Căci nu știi cum să- cuvine 
Prieteşugu'nce ţine; :: 

N
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Şi în ce st?nchipueşte | 
Prieteşuguliă, fireşte... 

Vr'un prieten cândă nu HI. place, | 
Și nu vel să aibi cu ela face, 

Incetii, încet fugi, te trage, 
Fără de s6mă să bage, 

Și aşa înțelepțeşte 
De dânsulă te despăr țește: 

lar nu să te er la cârtă, 
Și la, sfădire deșârtă, 

Nică ţinea în tine mânie,. 
Și ură ai vrăjmășie, - . 

"Că e lucru fără minte 

Și cu totulii de pecinste, ai 

Să porţi: urgie și. pată 
P'acelii ce'lă iubiat” sanii Mi 

Nu fii nici odată ?n e 
Prietenului povaţă, :. 

Şi pricină de „smintălă, 
Către vrev poticnâlă; . Pe
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Nici umbla cu vicleșugulii 
A" strica prieteşuguli, 

Ci păzeşte cu tărie 
Taina: lui ce o ver ştie, | 

De câtii de mare nevoe, 
De silă şi fără 'voe 

Ca să scapi de vI'0 vină : 
Fiindă chiar eli de pricină, 

Ori de 'ntr'aluj piriciune . 
Vi Santâmplatii uriciune, 

Dar nici decum nui îi spune Da 
Tainele lui cele bune: 

Nu dicii cele de. hoţie, 
- Ai cele dei tilhărie, 
Șalte care suntă în stare. a 

A fi de pedepsă mare: 
Ci păzeşte câtii se pote 
Pururea, p'acele tote, 

Care strică întrăţirea, | 
Și între prieteni iubirea...
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Acelii prieteşugii, care 
E prea cu dragoste mare, 

De multe ori prin urmare 
Naşie și ură iar mare: 

De aceia dar iubeşte 

Potrivit, câtă trebueşte, 

Ca să aibă prietinie 
Lungă, cu statornicie 

- Viclân om să socotește, 
„Acelă ce nădăjducşte 

Să iu dela 6re-cine, 
Vre-o facere de bine 

Cu minciuni, cu linguşire, 
- Cu făţaroică iubire, 

Şi după ce dobândește 
Aceia care doreşte, 

Să l6pădă şi să trage, 
Ne vrândă în "semă săli bage. 

De omuli ce șopteşte, da zi E 
Și care se sirgueşte,
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Cu minciuni, cu clevetire! 
Să aţâţe învrăjbire, 

Fugi de elii, te osibeşte, 
Te scutură te fereşte 

Ca de o Aspidă, care 
Otrăveşte forte tare. 

Și să nu cregi nici odată 
Vefăimările indată, 

Ci prejudecă, cu minte, 
“ Auţlitele cuvinte, | 

Să vegi nu cumva suntii ție 
Zise de vr'o vrăjmăşie. 

În sfârşitii dar aste tâte 
Tie păzeşte, câtă se pâte 

Și pe mici și pe mari iubeşte 
Cu toţi de obşte vorbeşte, 

(Însă nu cu fieşti câre 
Prieteşugii Șadunare). 

Celorii mari la fiă-care | 
Dindă supuneri. ș'ascultare.
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Celoriă bătri di de câtă tine, . 
Dândii cinstea ce se. cuvine, 

“Celorii de maj mică stare, 
Dândi plăcută cuvăutare. 

“Celorii de potrivă ție 
Dândii unire și frăţie, 

Și celorii ce te învaţă 
Să procopsești în viață, 

Povaţa le priimeşte, + 
ȘI îl respecteşte,. . 

  

„CAP. X. 

Despre cântarea bisericescii. 

După drâpta datorie 
In sfârşită voestii a scrie 

Oare care învățătură, i 
Pentru cei ce cântii din gură: 

Ca ce trebue să ştie Da 
Celii ce nvaţă musichie,
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:Şi ce reguli să păzescă, : 
De n'o “vrea să se Lal6seă. 

Mai ântâiii ori ce , cântare, 
Trebueşte prin urmare... -- 

“Să o 'nveţe câ: so: ştie - 
Regulat pe musichie,. 

Dela dascăli. cu ştiinţă, 
Și ca bună iscusinţă: 

-Ş'apor învăţat bine . 
S'o cânte cum se cuvine: 

-Că "naltă chipă - acea. cântare 
Regula ei de nu'și are, .. a n 

„Va aduce grâţă mare 
Celorii ce stai  Pascultare, 

"Cântarea cândir vei tâcope, 
(Ascultă! şi te pricepe), 

“Toti dauna îngrijește, : 
Glasulii de. mijlocii păzeşte, 

“Nu lua-susă aşa tare; :. 
Nică josii fără: cumpitare :
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Că cea prea înaltă cântare 
"Ți aduce în peptii vătămare, 

Și face glasului zbierare, | 
Care nici uni gusti nu are; 

Iar cea de josi: nu să: pâte 
Lesne la căpătâiă scâte, 

Ci să pierde au s'alege, 
Nică ce zici nu să'nţelege. 

Și cântă cu glasă cucernicii, | 
Mângăiosii nu prea puternică : 

Lin sue şi lin cobâră, 
Cu glăsuire uș6ră: 

Nică prea, rară cu zăbovire, 
Nici prea iute cu pripire, 

Ci de mijloci câtii se cade, 
Şi cum mai frumosi îi şade, 

Păzindi şi pe câtă se pote . 
Tonulii la vorbele tote, | 

Ca, şi în firâsca citire, 
Fără nici o osebire, |



— 169 — 

Cântarea bisericâscă 
„Trebui să se deosibiască 

Din cântecile de lume, 
Şi din acele de glume: 

Că totii W'auna aceste e 
Să cânti precum ştiutiă este, - 

La edunări să petrâcă, | 
Și veselie să. facă: 

Iară acelea se cântă 
În biserica cea, sfântă, 

Ş'unde facii- din întâmplare, . 
Cuvi6să adunare, 

Spre lauda şi mărire . 
Vre unui sfântă de. sărbire Pa 

De aceia, trebueşte II 
A păi cucerniceşte . - MIRE 

A lor bună cuviinţă 
Ş'ale cânta cumilință., 

Nici odată în cântare - | 
Să nu faci vre-o strâmbare 

Şi vre-o schimonosire,. 
Din urâtă nărăvire:



Că unii din tinereţe, * 
Încă de cândii: mergi să nveje, Dă 

Se obișnuescă cândii: cântă, 

"De se muntestii,. se- frământă d 

Nu stai într'unii loci: cu trupul 
Leagănă din capii: ca Cuculii: 

Alţii iar (ne putincioși) - | 
Se gâtuescii ca Cocoşii, 

Staii rezimaţi într'o rână, - 
Proptescii obrazuli de mână, 

Daii din picioră, zbieră 'din gură, 

„ Scotă glasul cu lătrătură,. .. 
Batii cu deştele pe'carte, - -: 

Facii multe figuri deşarte:- 
Care” facii pe fie cine i. 

Să, rigă, "'nlocii să se “nchine, . 

Șin loci să se umilescă - 

Îi faci să păcătuiască,; - 
Tu dar d'aste.te fereşte, 

Şi cântă; cum trebueşte,-. 
Dacă bine nu îţi -pare,: 

Ca să fil în defsimare.
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Acestă sfântă cântare, 

Co cântii cetele scolare, 
Văglândi că fiește care .. 

O iubește forte. tare, 

Șuşi punii copil acasă 
Ca si, o cânte la masă, 

O puseiii în astă carte, 

Tipărită la o parte, 

Ca s'o cânte fiă-care 
Fără de împedicare. 

n ii 

Glasul 3, ai Ge-dur 

Cântarea dimineţii, 
Din bugi nevinovate, ... 
Cui altui se cuvine 
Puternice părinte, .. 
„De câţi ţie a da?. 

Că tu insufii voia aţi la protectori nostri, 

Tu eşti stăpânii a tâte; 
Tu eşti prea bunul tată: »
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A ta putere sfântă 
Făptura ţine "'ntrâgă, 

Ne ţine şi pre noi. | 
Şi ţii nestinsă viaţă în Protectori nostri 

În inimă, ?n totii omul 
Tu al săditii dreptatea, 
Unirea și frăția, | 
Tu conştiinţă scumpă, . 

Tu bunii G'avem neai dată. 
Tu'ndreptezi şiinsufii pe protectori noştri 

P'aceste saduri sfinte, 
Răcoritâre pl6e 
De adevără să pice, 
Să crescă sa dea rodulii, 

Să fim prea fericiţi. „> 
Să fim odată vrednici-de: Trotsctori noştri 

| 

  

Îndreptătoruli lumii, | 
Tu ai slăvitii nor6de,  
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Le-ai dat tu legi prea, sfinte 

Ce ţinii aceste saduri; 
Slăveşte și pe noi. 
Și varsă mângăerefţi în protectori noştri, 

= 

Saceste legi prea drepte . 

Ori ce norodii le calcă, 

Saii care nu le ştie, 

Cade, ruin remâne, 
"Șă face neştiutii. 
Dar tu ai dovedito la Protectorit noştri 

Cu toții dară ţie 
Cântăm cântare n6uă; 

În Aacăra unirii 
Întindem mâini la tine, 

Rugăm să ne 'nsoţeşti. 

Si'nveci să'nsufli voiaţi în protect. nostri. 

1. Eliade. 

/ d: 7 a sa) , „7 Rei Pa 
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