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Gheorghe Asachi
(1788-1869)
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S-a nãscut în Þinutul Herþa. Doctor în filosofie, inginer ºi arhi-
tect. Bogatã activitate culturalã: înfiinþeazã primul teatru româ-
nesc, pionier al presei din þara noastrã. Cãrturar luminat, înain-
taº pe tãrâmul fabulei: prelucreazã fabule de La Fontaine, dar
aduce naturaleþe, concizie, stil curgãtor limbajului de gen.
„Fabule alese pe românie aduse“ (1836), „Fabule versuite“
(1844), „Fabule întâie oarã în limba românã versuite“ (1862).
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GREIERUL ªI FURNICA

Sãltând grierul la þarã 
ªuierat-au toata varã, 
ªi când iarna au venit 
Cu nemicã s-au trezit. 
Neavând macar de dor
Muscã sau un viermiºor,
Pe furnica sa vecinã
Au rugat sã-l împrumute
C-un grãunte, c-o neghinã,
Sã mai prindã la vârtute
Zicând: – „Zãu, la timp de trier,
Dau parola mea de grier,
Înturna-voi toatã soma
ª-interesul de-mprumut.“
Dar furnica econoamã
I-au zis: – „Vara ce-ai fãcut?“
– „Prin câmpii ºi prin grãdine 
Am cântat pân-au dat bruma.“
– „Tu cântai, îmi pare bine, 
Joacã, vere, dar acuma!“
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CORBUL ªI VULPEA

Preste ramul unui sorb 
S-aºezasã domnul corb, 
Þiind în plisc o bucatã 
De caº, ce-o avea furatã. 
Vulpea, cum l-au mirosit, 
Sub acel sorb au venit, 
ªi-n sus cãutând, îi zice:
– „Bunã ziua, venetice! 
Cât eºti mândru ºi frumos! 
Dacã versul cel duios 
Þi-i c-a penilor odoare, 
Tu-ntreci pe privighitoare!“
De mândrie îngâmfat, 
Corbul pliscul au cãscat, 
ªi vrând versul sã înceapã, 
Caºul pe pãmânt îl scapã. 
Atunci vulpea brânza apucã, 
Dupã ce o ºi îmbucã, 
Cãtrã corb, spre mângâiere, 
Zice: –„Ei ascultã, vere, 
Cel ce ºtie linguºala 
Sã îndoapã-n socoteala 
Celuia care-l ascultã. 
Astã daunã nu-i prea multã 
Pentru-un adevãr curat.“ 
Atunci corbul ruºinat 
Giurã cã minciuni c-acele 
Alte dãþi n-or sã-1 înºele.
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Anton Pann
(1794-1854)
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Originar din Sliven (Bulgaria). A fost director la tipo gra fia de
muzicã bisericeascã, profesor la Râmnicu Vâlcea, pro fesor la
Bucureºti, unde a întemeiat o tipografie. „O ºe zãtoare la þarã
sau Povestea lui Moº Albu“ (1851), „Po vestea vorbii“ (1847),
„Nãzdrãvãniile lui Nastratin Hogea“ (1853) – opere reprezenta-
tive pentru Anton Pann, care nu a fost un simplu culegãtor de
li teraturã popularã, ci ºi un deosebit creator. Volumul „Fabule
ºi istorioare“ (1841) este plin de naturaleþe, ieºind în relief satira
plinã de haz ºi co micul burlesc al conflictului. Eminescu îl numea
„Finul Pepelei, cel isteþ ca un proverb“.
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