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Parcurg antologia pe care o dăruieşte Editura CORINT
elevilor din clasele primare, dar sigur că nu doar lor, şi regă -
sesc autori şi texte care mi-au marcat copilăria, rememorez
primele volume adunate în biblioteca mea de şcolar. Şi atunci
iubeam mai mult lectura de plăcere decât învăţătura. Aşa vor
face, nu e îndoială, copiii care vor citi această carte. Ea adună
clasici şi moderni scriitori români care se cuvin cunoscuţi de
fiecare generaţie la timpul său.

Nu e de conceput intrarea în adolescenţă a unui copil, fără
ca el să ştie cum a fost corbul păcălit de vulpe, cine „au fost”
Peneş Curcanul, Domnul Goe sau Nică, Smărăndiţa.

Horia Gârbea

Adresându-se îndeosebi elevilor aflaţi în perioada achiziţi-
ilor fundamentale, textele din prezenta antologie au fost se-
lectate urmărindu-se nivelul de accesibilitate. Au fost alese
texte care sunt uşor de abordat în cadrul activităţii didactice,
generatoare de interes pentru cunoaştere şi de gust pentru
lectură. Dominantă a fost, între criteriile de selecţie, identi-
tatea dintre noul curriculum de limba şi literatura română şi
posibilităţile de abordare a textelor în vederea dezvoltării 
capacităţii de receptare a mesajului scris, de formare a moda-
lităţii de exprimare orală sau scrisă.

Având în vedere că manualele şcolare conţin fragmente
sau texte prelucrate, am reprodus texte integrale sau, acolo
unde dimensiunile lucrării făceau imposibil acest lucru, frag-
mente semnificative, care pot să ofere micului şcolar o ima-
gine concludentă asupra lucrării respective. 

Daniela Beşliu
Alexandrina Dumitru
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AL. DONICI
(1806–1865)

A fost primul poet român care a dezvoltat gustul pentru
fabul\, „de[i multe din com po zi ]iile lui sunt inspirate de

La Fontaine [i Krâlov. Grigore Alexan drescu, care scrie mai târziu ca
el fabule, reu[e[te s\ fie numit adev\ratul [i singurul mare fabulist
român. Donici îns\ r\mâne creatorul genului”, scria C. Negruzzi
despre Al. Donici.

S-a n\scut în ]inutul Orheiului, urmând apoi studii la un pension
din Petersburg [i preg\tindu-se pentru o ca rier\ mili tar\. A renun]at
ulterior la aceasta [i, întorcân du-se la Ia[i, a intrat în magistratur\ [i
a desf\[urat o bogat\ activitate literar\.

În 1842 a publicat volumul Fabule, în care a folosit „o limb\ ro -
mâ n\ curat\... cu zicale [i proverbe populare [i o anumit\
sf\to [enie [i în]elepciune b\trâneasc\”. (Mircea Muthu)
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Racul, broasca [i o [tiuc\
Într-o zi s-au apucat
De pe mal în iaz s-aduc\
Un sac cu grâu înc\rcat.
{i la el to]i se înham\:
Trag, întind, dar ieu de sam\
C\ sacul st\ neclintit,
C\ci se tr\gea neunit.
Racul înapoi se da,
Broasca tot în sus s\lta,
{tiuca foarte se izbea 
{i nimic nu ispr\vea.
Nu [tiu cine-i vinovat;
Îns\, pe cât am aflat, 
Sacul în iaz nu s-a tras,
Ci tot pe loc a r\mas.

RACUL,
BROASCA ŞI

ŞTIUCA

A[a-i [i la omenire, 
Când în ob[te nu-i unire:
Nici o treab\ nu se face
Cu izbând\ [i cu pace.
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ANTON PANN
(1796–1854)

Anton Pann, originar din Bulgaria, a fost poet, compozitor
de muzicã religioasã ºi profesor de muzicã. În poemul

Epigonii, Mihai Eminescu îl numea „finul Pepelei, cel isteþ ca un
proverb”. Este fiul lui Pantoleone Petrov, cãldãrar din Sliven, Bulgaria.
Prin prescurtarea ºi romanizarea numelui de familie, va fi numit
Anton Pann.

Rãmas fãrã tatã ºi lovit de rãzboaiele timpului, trece din Bulgaria
în Moldova, apoi în Valahia, la Bucureºti. Îl întâlnim mai târziu la
Braºov ºi Râmnicu Vâlcea. A fost dascãl în ºcolile bisericeºti, scriitor,
a deþinut chiar ºi o tipografie; cãrþile editate de el poartã modesta
inscripþie „În tipografia lui Anton Pann”. Aici a fost tipãritã în 1847
Povestea vorbii. De prin lume adunate. ªi iarãºi la lume date, capo -
dopera sa, operã unicã a literaturii române, care l-a consacrat pe
Anton Pann drept precursor al lui Creangã ºi al lui Caragiale.
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Lenea e cocoanã mare 
Care n-are de mâncare.

Toþi copacii înfrunzesc,
Dar mulþi din ei nu rodesc.

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

Pe nevoiaºul ºi leneºul
Cu o funie sã-i legi 
ªi p-amândoi sã-i îneci.

Parcã-i e gura-ncleºtatã
ªi de ielele luatã.

De lene ochii-ºi închide 
ªi buzele îºi deschide.

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

Dupã cum a fost sãdit,
Astfel a ºi rãsãrit.

Umblã drumurile-n rând,
Podinile numãrând.

Toþi pretutindenea sapã,
El duce câinii la apã.

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

DESPRE LENEŞI
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