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Partea I
ai dinainte decât temeliile Vavilonului [1] a sã zidi ºi
Semiramis într-însul raiul spândzurat [2] (cel ce din
ºepte ale lumii minuni unul ieste) a sãdi ºi Evfrathul
[3]
între ale Asiii ape vestitul prin uleþe-i a-i porni,
între crierii Leului [4] ºi tâmplele Vulturului [5] vivor
de chitele ºi holburã de socotele ca aceasta sã scorni.
Leul darã de pre pãmânt (carile mai tare ºi mai
vrãjmaºã decât toate jigãniile câte pre faþa pãmântului
sã aflã a fi, tuturor ºtiut ieste) ºi Vulturul din
vãzduh (carile precum tuturor zburãtoarelor împãrat
ieste, cine-ºi poate prepune?) în sine ºi cu sine socotindu-sã ºi pre amãnuntul
în samã luându-sã, dupã a firii sale simþire aºe sã cunoscurã, precum mai tari,
mai iuþi ºi mai putincioasã dihanie decât dânºii alta a fi sã nu poatã.
Însã singuri cu a sa numai ºtiinþã ºi simþire neîndestulându-sã, cu a tuturor
a altor ale lumii jigãnii ºi pasiri a lor socotealã sã adevereascã ºi sã întãreascã
vrurã, ca precum într-acesta chip sã fie cãtrã toate dovedind ºi din gura
tuturor mãrturisire luând ºi împãrãþiia ce-ºi alesese ºi socoteala ce în gânduri
îºi pusese în veci nemutatã ºi neschimbatã sã rãmâie.
Aºedarã, Leul  jiganiile [6] în patru picioare clãtitoare, iarã Vulturul  pre
cele prin aier cu pene ºi cu aripi zburãtoare ca la un sfat îndatã le chemarã ºi
în clipalã le adunarã.
Deci denaintea Leului mai aproape acelea jiganii sta, carele sau în colþi, sau în
unghi, sau într-alta a trupului parte arme de moarte purtãtoare poartã, precum
ieste Pardosul [7], Ursul [8], Lupul [9], Hulpea [10], Ciacalul [11], Mâþa Sãlbatecã
[12]
ºi altele ca acestea, carile de vãrsarea singelui nevinovat sã bucurã ºi viaþa
hireºã în moartea streinã le stãruieºte. Iarã înaintea Vulturului mai aproape
sta pasirile [13], carile sau în clonþ, sau în unghi lance otrãvite, aducãtoare de
rane netãmãduite au, precum ieste Brehnacea [14], Soimul [15], Uleul [16], Cucunozul
[17]
, Coruiul [18], Hârãþul [19], Bãlãbanul [20], Blendãul [21] ºi altele asemenea
acestora, carile într-o dzi singe de nu vor <vãr> sa ºi moartea nevinovatului
de nu vor gusta, a doa dzi perirea sa fãrã greº o ºtiu. Acestea într-acesta chip
fietecarea în partea împãratului sãu ºi la ceata monarhiii [22] sale locul cel mai
de frunte ºi stepãna cea mai denainte þinea. Aºe darã era orânduiala dintâi.
Iarã orânduiala a doa la Leu o þinea câinii, [23] ogarii, [24] coteii, [25] mâþele de
casã, Bursucul, [26] Nevãstuica, [27] Guziul, [28] ªoarecele, [29] ºi alte chipuri
asemenea acestora, carele pre cât sint vânãtoare, pre atâta sã pot ºi vâna, ºi
pre cât iele pre altele în primejdiia morþii pot duce, pre atâta ºi nu mai puþin
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de la alþii lor li sã poatã aduce. [30] Iarã de la Vultur, a doa tagmã, cuprindea
Corbul, [31] Cioara, Pelicanul, Coþofana, Puhacea, Cucuvaia, Caia ºi altele lor
asemenea, carele mai mult de prada gata cu truda altora agonisitã, fie macarã
ºi împuþitã, decât de proaspãtã, cu a lor osteninþã gãtitã, sã bucurã. [32]
Iarã a triia tagmã ºi cele mai de gios prapuri (cãci acestea în scaune a ºedea
nu sã învrednicesc ) le þinea jiganiile ºi pasirile, carile în sine vreo putere nu
au, nici duh vitejesc sau inimos poartã, ce pururea supuse [33] ºi totdeauna în
cumpãna morþii dramul vieþii li sã spândzurã (cã sufletul supus de þenchiul
negrijei departe stã), precum ieste Boul, [34] Oaia, Calul, Capra, Râmãtoriul,
Iepurile, Cerbul, Cãprioara, [35] Lebãda, [36] Dropiia, Gânsca, Raþa, Curca,
Porumbul, Gãina, Turtureaoa ºi alalte, cineºi dupã neamul ºi chipul sãu.
Ce pre acestea nu pentru altã ceva le-au adunat, ce numai pentru ca nu cumva
vreuna sã dzicã cã de acea adunare ºtire n-au avut, nici în ceva pricinã sã poatã
pune, ca cum la acea adunare neaflându-sã, sfatul cel de pre urmã ce s-ar fi ales
n-au înþeles.
Aºe cât toate firile de duh purtãtoare, carile întru monarhiia acestor doaã stihii
sã aflã, precum vruna macar de faþã n-au fost, sã nu sã numascã, nici din
hirograful de obºte numele sã le lipsascã.
Adunarea darã a cestor doaã monarhii ºi orânduiala a cestor doaã soboare
într-acesta chip dupã ce sã orândui ºi sã tocmi, dintr-îmbe pãrþile cuvânt mare
ºi poruncã tare sã fãcu, ca olãcari cu cãrþi în toate pãrþile ºi alergãtori în toate
olaturile sã sã trimaþã, ca prin toate þãrile ºi oraºurile crainicii strigând, de
aceastã mare a marelor monarhii adunare, tuturor în ºtire sã dea, ºi cu deadinsul iscotind, sã poatã cunoaºte de ieste lipsind vreun chip din vreun feliu
din duhurile purtãtoare ºi de nu sã aflã [37] cu toþii la aceastã a tuturor adunare
ºi de obºte împreunare. Aºijderea îngrozãturi ºi înfricoºeturi sã sã dzicã porunciia
unuia ca aceluia, carile la acel sobor a sã obºti ar tãgãdui sau alt feliu de
pricini spre apãrare ar scorni ºi celuia ce cât de puþin în ceva împotrivire ar
arãta, plata cu pedeapsa morþii ºi cu prada casii i sã punea.
Aºedarã, cu cuvântul deodatã ºi porunca li sã pliniia ºi precum s-ar dzice
cuvântul, deodatã cu gândul pretiutinderile ºi pre la toþi sosiia (cã vestea asprã
tare pãtrunde urechile ºi inima înspãimântatã îndatã simte sunetul) de vreme
ce de alergãturile iuþilor olãcari ºi de tropotele picioarelor a neobosiþilor
alergãtori toatã pulberea de pre toatã calea, în ceriu sã râdica. Toate vãile
adânci de tari strigãri tare sã rãzsuna, toate a munþilor înalte vârvuri de iuþi
chiote ºi groase huiete în clipã sã covârºiia ºi toþi câmpii pustii ºi necãlcaþi
de groznice strigãri ºi de fricoase lãudãri sã împlea.
Nu era darã, nici sã putea afla ureche în vãzduh ºi pre pãmânt carea, de
straºnic sunetul veºtii ºi de groznic cuvântul poruncãi aceºtiia, sã nu sã
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sfredeleascã; nu era, nici sã afla într-aceste doaã stihii dihanie, carea de vârtutea
ºi puterea învãþãturii aceºtiia cu mare fricã, cu neîncetat tremur ºi cu nespusã
groazã sã nu sã clãteascã (cã cu cât vestea oþãrâtã mai de nãprasnã vine, cu
atâta mai mare tulburare ºi grijã scorneºte). De care lucru într-alt chip a fi
nu putu, fãrã numai cu toatele deodatã, cu cuvântul, porunca cu fapta plinirã
ºi la locul însãmnat ºi sorocul pus sã gãsirã.
Aºedarã, a marilor acestora împãraþi poruncã tot deodatã ºi dându-sã ºi
plinindu-sã, toate jiganiile uscatului ºi pasirile vãzduhului în pripã sã adunarã
ºi fietecarea, dupã chipul ºi neamul sãu, la ceata monarhiii sale sã alcãtuirã.
La care adunare cineºi în partea împãratului ºi oblãduitoriului sãu dându-sã,
ºi una de alta deosãbindu-sã, lucru ca acesta a fi sã tâmplã (cã mai totdeauna
obiciuit lucru ieste, la adunãri mari ca acestea, oarecare amestecãturi ºi
împonciºituri a sã face, ºi de multe ori pentru mici ºi în samã nebãgate pricini,
cu cât ieste mai mare adunarea, cu atâta mai mare se face ºi împãrechiere).
Deci, precum s-au pomenit, fietecarea cu ceata sa, în partea monarhului sã
alegea, ºi una dupã alaltã la orânduiala sa sã alcãtuia. Iar mai pre urmã decât
toate, Liliacul [38] urma, carile cu aripile ce zbura ºi cu slobodzeniia prin aier
ce îmbla, spre ceata zburãtoarelor, adecã supt stãpânirea Vulturului a fi îl
arãta, iarã amintrilea într-însul alalte hiriºii socotindu-sã, în neamul jiganiilor,
supt domnia Leului îl da. Care lucru pricina cercetãrii, apoi ºi gâncevii între
doaã monarhii fu: fietecarea socotind cã chip ca acela ºie supus a fi s-ar cuvini
ºi de nu s-ar ºi cuvini, sã i sã cuvie a sili, i s-ar cuvini (cãci lãcomiia slãvii
nu bunãtatea sau folosul lucrului priveºte, în carile sã slãveºte, ce numai pre
altul mai gios decât sine a pune socoteºte, fie macarã ºi fãrã de folos; încã de
multe ori ºi pagubã de i s-ar aduce, sau necunoscând ºi nevrând, sau vrând
ºi cunoscând, priimeºte).
Pentru care lucru, într-îmbe pãrþile feliu de fel de voroave scornindu-sã, cu
multe chipuri de cuvinte greþoase urechile amânduror împãraþilor împlea. Cãci
fietecarile cu inima spre partea împãratului sãu trãgând ºi cu sufletul spre
adaogerea monarhiii sale stãruind, lor biruinþa socotiia ºi precum aºe sã fie cu
cale, adeveriia. Iarã amintrilea de s-ar cumva tâmpla, dzicea cã scãderea cinstii
(care lucru mai vârtos decât alalte inimile stãpânitorilor împunge) ºi micºurarea
slãvii numelui monarhiii sale a fi ºi a sã face aievea striga (O, oarba jiganiilor
poftã, lucrul din potrivã nesocotind, cã mintea ºi socoteala slãvii la aceasta sã
sprijeneºte, cã ea cearcã pre cela ce nu o cunoaºte, voroveºte cu cela ce nu o
aude, cu acela are a face carile nu au vãdzut-o, dupã acela merge carile de dânsa
fuge, pre acela cinsteºte carile puþin în samã o bagã, pre acela ce nu o pofteºte
îl pofteºte, celuia ce nu o va înainte îi iese, ºi celui necunoscut pre samã sã dã.
Iarã hiriºiia slãvii cea mai cu de-adins ieste ca sã pãrãsascã pre cel ce o
cinsteºte, ºi cu acela sã rãmâie carile o necinsteºte).
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Amândoi, darã; împãraþii nu puþin furã clãtiþi de împotrivã cuvinte ca acestea
ºi fietecarile în valurile chitelelor ni în sus, ni în gios sãlta (cã inima neaºedzatã,
ales pentru lãcomiia cinstii, în mai mari valuri înoatã, decât corabiia în ochean),
de vreme ce pre o parte socotiia cã de vor scoate întrebarea aceasta la ivalã,
oricarile pofta inimii sale ar izbândi, nu puþinã întristare ºi a voii frângere
celuialalt a aduce s-ar socoti. Iarã pre altã parte, pofta lãcomiii ºi jelea
mãrimei numelui ºi a lãþimei împãrãþii <i> ca cu o nepotolitã ºi nestânsã de
foc parã îi pârjoliia (cã focul poftei nu mai gios în stepãna arsurii ieste decât
metalul înfocat) ºi întralt chip stâmpãrarea aceii înfocãri ºi potolirea aceii
arsuri a fi sau a sã face nu socotiia, fãrã numai ce va ºi ce porunceºte, aceia
sã sã facã. Ce aceastã sentenþie, precum amândoi în inimã o avea, aºe unuia
cãtrã altul, precum cererea nu i sã va trece, adeveriþi era (cãci iute ieste
adulmãcarea adeverinþii unde a sufletului pãtimire într-altul de pre a sa o
mãsurã cineva). ªi aºe, aceºti doi împãraþi într-un nepovestit chip cu duhurile
în sine tare sã lupta, ºi precum unul nu biruia, aºe altul nu sã biruia; ce numai
ca cum preste puterea simþirilor ar fi, între sine o luptã nesimþitã simþiia, ºi
precum spre biruinþã ceva nu nedejduia, aºe precum nu sã va birui nedejduia.
Puterea a cunoºtinþii sfârºitului într-amândoi lipsiia, ºi cineºi dupã pofta sa
în ceva a sã îndestuli sau a sã odihni neputând, cu sufletele numai, tând biruia,
tând sã biruia (cã precum îndreptariul nu mai mult pre lucrul strâmb de strâmb
dovedeºte decât pre sine de drept). Aºe ºi ei, unul de pre mãsura altuia, cât
ºi ce ar putea, sã mãsura ºi sã pricepea. Într-acesta chip ei singuri ºie
adeverindu-ºi din toatã socoteala carea înainte îºi punea, departe de la þenchiui sã abãtea.
Câtãva vreme darã rãzboiu ca acesta, ca cum duhnicesc s-ar putea dzice, între
aceºti doi monarhi vrãjmaºi sã bãtea, ºi unul a altuia pofta nesimþitoreºte tare
pãtrundea, atâta cât prin neºtiinþã, a amânduror ºtiinþa sã împreuna ºi pânã
mai pre urmã a amânduror sentenþia ºi alegerea sfatului la un sãvârºit sã
împropiia ºi sã lipiia (cã sufletele înþelepte macar ºi asupra vrãjmãºiii socotelii
drepte sã pleacã). Adecã fietecarile lucrul acesta într-acela chip sã sã caute ºi
sã sã aleagã socotiia, în carile nici cinstei în ceva betejire, nici spre a necinstii
obrãznicire sã sã dea, ce ca cum încã la urechile lor scrâºnetul strâncenoaselor
acestora voroave încã n-ar fi agiuns ºi ca cum ideea [sic] acestui primejduios
sfat în mintea lor încã nu s-ar fi cuprins (cã de multe ori a lucrurilor propuse
acoperire vârtoase leacuri aduce ranelor, carile la ivalã de s-ar scoate, aºeºi de
tot s-ar face netãmãduite). Aºijderea (mai cu iuºor ieste a sã suferi obrinteala
ranii la aier scoasã decât patima sufletului cãtrã împotrivnicul sãu arãtatã). ªi
aºe, fietecarile pre sfetnicii sãi deosãbi chemând, într-acesta chip le poruncirã,
dzicând (pentru lucrurile mici mari gâlceve a scorni, a înþelepþilor lucru nu
ieste, macarã cã aceasta ºi la cei înþelepþi de multe ori s-au vãdzut). Deci
socotim, precât în putinþã va fi, sau noi de la dânsele, sau pre dânsele de la
noi sã le abatem (cã pre câtã vrednicie ieste cineva în vrajbã a nu intra, pre
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atâta ieste, ºi nu mai multã din vrajã a ieºi). De care lucru dzicem, în descâlcitura
gâlcevii aceºtiia, puterea monarhiii noastre lângã noi sã oprim ºi pre dimocratiia
voastrã epitrop monarhiii noastre sã punem.
Carea lucrul acesta sã-l scuture, sã-l iscodeascã ºi ce ar fi dintr-îmbe pãrþile
mai cu cale ºi mai cu cuviinþã, aceia sã aleagã ºi sã isprãvascã, aºe ca pânã
înaintea feþii noastre a nu ieºi, din toate nodurile sã sã dezlege, ca oricând ar
vini, ori într-a cui parte acea micã jigãniuþã ar trece, ca cum din veci ºi din
bãtrâni aºe ar fi fost obiciuit, iarã nu ceva nou ºi de curând s-au scornit (cãci
amintrilea pricina clãtirii dându-sã, odihna ºi liniºtea fãrã tulburare ºi
strânciunare a fi nu poate).
Lãudarã sfetnicii sfatul împãraþilor lor ºi cu mare minune mintea ºi înþelepciunea
lor cu nespuse mãriri în ceriu râdicarã, pentru cãci în chivernisala lucrurilor
publicãi sale nu atâta celea ce pot, pre cât celea ce nu pot ocolesc, ºi nici cu
putinþa îºi slobod mândriia, nici cu neputinþa îºi aþiþã mâniia (cã neputinþa
aduce mâniia, ºi mâniia aºteaptã izbânda); ce precum cu putinþa spre umilinþã
ºi blândeþe, aºe cu neputinþa spre a gâlcevii potolire s-au slujit (cãci la cei mai
puþin domoliþi neputinþa prinde obrazul putinþii ºi de lucrurile de neputut sã
apucã) (iarã împotrivã, cei ce la poarta vrednicii<i> slujesc, adese s-au vãdzut
cã mai cu fericire le isprãveºte neputinþa cu pãrãsirea decât putinþa cu prepus,
cu începerea. Cãci neputinþa neîncepând, de nu-ºi foloseºte, încailea nu-ºi stricã.
Iarã putinþa în mândriia sa amãgindu-sã, lucruri peste putinþa sa începe ºi la
sãvârºit a le duce nu poate, carea fãrã greº în loc de folos pagubã îi aduce).
Aºedarã, senatorii, dupã ce cu nesãvârºite (precum s-au dzis) ºi vecinice laude
cineºi pre împãratul sãu binecuvântarã, cu toþii la locul ºi la scaunele sale sã
întoarsãrã.
Dupã aceia, unii cãtrã alþii veºti pentru adunarea de obºte a dimocratiii a
trimete începurã. Pentru ca cel tãcut între inimile împãraþilor fãcut sfat înaintea
tuturor sã-l puie ºi fãrã betejirea ºi julirea cinstii, a slãvii numelui împãraþilor
lor la ivalã sã-l scoaþã, în care descoperire sentenþiia sfatului monarhilor sãi
sã sã aºedze ºi sã sã adeveredze. ãÎnsã acesta lucru asemenea sã fãcu celora
cãrora de mare cãldura vãzduhului denafarã, cea în trupul sãu nãscutã din fire
cãldurã, tare spre clãtire li sã porneºte ºi setea vârtos li sã pricineºte. Cãriia
leacul o umedzalã limpide ºi rece fiind, ca aceia lipsind, alta împotrivnicã, adecã
limpede umedzalã, darã cãlduroasã de faþã aflându-sã (precum ieste duhul vinului
sau alta acestuia asemenea) ºi de limpegiune numai ºi umedzalã amãgindu-sã
(puþin pentru hiriºiia rãcelii ºi a cãldurii grijã purtând), pentru ca setea sãºi stâmpere mai pre larg decât s-ar cãdea o înghite, ce aceasta mai pre urmã
în vasele priimitoare mãrgând ºi dupã a sa fire cu cea din naºtere a trupului
cãldurã împreunându-sã (cãci amândoa surori a unui pãrinte, a soarelui sint),
scãpãrãturile scânteilor dintâi puþin clãtite încã mai iute clãtindu-le ºi pornindule (ca cum ieste osiia neunsã în butea roþii uscate), din scântei scãpãrãtoare
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parã ardzãtoare sã face. Din carea mai mare pârjol de sete sã ijdãreºte ºi în
materiia mai denainte gãtatã cu iuþimea pãtrundzind, mai mult setea sã spudzeºte
ºi sã lãþeºte (cãci dupã socoteala unor filosofi, toatã materiia focului iuþime ºi
forma-i iute clãtire ieste), cãriia ceva împiedecare nepuindu-sã, fãrã nici un
prepus toatã umedzala din fire ar usca ºi dupã cea de sãvârºit uscãciune cea
de pierire putregiune cu bunã samã ar urma.
Într-acesta chip fu ºi învãþãtura împãraþilor, intrând în urechile supuºilor.
Cãci ce mai denainte cu lumina stidirii feþelor împãraþilor într-inemile gloatei
întunecat (cãci lumina mare pre cea micã întunecã) ºi nearãtat era, acmu cu
lipsa ei, toate fãrã nici o siialã ºi stidire la ivalã ieºiia (cã precum lumina
soarelui sã are cãtrã alalte stele, aºe chipul împãratului cãtrã senatori ºi alalþi
supuºi ieste. ªi precum în prezenþiia lui toate sã fac nevãdzute, iarã în lipsa
lui cea cât de micã ºi de departe lumineadzã ºi scânteiadzã, aºe înaintea feþii
împãratului toate chipurile supuºilor sã micºoreadzã ºi toatã gura slobodã sã
înfrâneadzã. Iarã în dosul lui ºi cel mai mic în palatul lui, precum schiptrul
împãratului în mâna sa poartã sã aratã). Cã dupã ce trâmbiþa pozvoleniii
dimocratiii în audzul tuturor cântã, dintr-îmbe pãrþile fietecare dihanie glas de
sfat ºi bolbãiturã de învãþãturã începu a da. ªi aºe, câþi mai denainte era
ascultãtori, atâþe atuncea sã fãcurã învãþãtori, dintr-a cãrora cuvinte ºi sfaturi
altã ceva nu sã înþelegea, fãrã numai chiote netocmite ºi huiete neaudzite cã
precum nenumãrate picãturile ploii din nuori cu repegiune pre pãmânt cãdzind
un huiet oarecare dau, iarã vreun glas tocmit nicicum, ºi precum a unui organ
de muzicã toate coardele deodatã lovindu-sã, o rãzsunare oarecarea dau, însã
vreo melodie tocmitã ºi dupã pravilele muzicãi alcãtuitã nicicum nu sã aude
(carea puterii audzului mai mult îngreþoºere aduce decât plãcere), aºe ieste ºi
voroava a mulþi ºi tot deodatã.
Într-acesta chip ºi ºiganiile acestea într-atâta voie slobodã vãdzându-sã, cu
toatele socotiia cã carea mai tare va putea striga, aceiia învãþãturã sã va
asculta. Aºijderea deosãbi ce ar fi fost destulã ºi încã de prisosalã gâlceava
pentru alegerea aceii pasiri dobitocite sau jiganii pãsãrite, încã mai mare era
dihoniia ºi zarva carea între dânsele sã fãcea, cine ar giudeca ºi cine s-ar
giudeca, carea ar sfãtui ºi carea s-ar sfãtui (precum aievea ieste cã unde lipseºte
începãtura stãruitoare, toate mijloacile începãturii nestãruitoare sã sã facã). Ce,
pentru ca într-un cuvânt sã dzic, toate spre tulburare ºi neaºedzare sã întorsese,
ase cât ce s-ar fi spre binele ºi folosul de obºte nedejduit, spre rãzsipa ºi
prãpãdeniia tuturor sã fãcea.
Îmbe pãrþile amânduror monarhiilor într-acesta chip împãrechindu-sã ºi fãrã
nici o ispravã din cuvinte deºerte numai oproºcându-sã ºi ce mai cu cuviinþã
de grãit ºi de fãcut ar fi nedomirindu-sã.
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Totdeodatã ºi fãrã veste, în mijlocul theatrului, jiganiia carea Vidrã[39] sã
cheamã, cu mare obrãznicie sãri ºi într-acesta chip proimiul voroavei sale
începu: ,,Vestitã axiomã între cei fiziceºti filosofi ieste cã cel de asemenea
iubeºte pre cel ºie de-asemenea (iubirea darã cãtrã cel ºie de-asemenea va sã
arete neiubirea cãtrã cel ºie nu de-asemenea). Aºedarã, pasirea zburãtoare oricând
pricina pasirii ºie de-asemenea ar grãi, totdeauna mai cu priinþã partea i-ar
þinea decât pravila dreptãþii ar pofti. Aºijderea, oricând dobitoc pentru dobitoc
în pricinã ar vorovi, mai cu iubirea firii l-ar ocroti decât dreptatea giudecãþii
ar suferi. ªi aºe într-îmbe pãrþile mai mult fãþãrnicie decât omenie, sau mai
mult asuprealã decât dreapta socotealã s-ar face. De unde urmadzã ca supt
poala priinþii sau a nepriinþii pururea chipul adeverinþii ascuns ºi acoperit sã
rãmâie (cã precum în teaca strâmbã sabia dreaptã, nici în teaca dreaptã sabiia
strâmbã a întra nu poate, aºe unde ieste luarea feþii sau strãmurarea priinþii,
toatã nedejdea giudecãþii drepte afarã sã scoate). Pentru care lucru, eu, cu
proasta mea socotealã, aºe mai de folos a fi aºi afla, ca gâlceava a atâtea guri
în zãdar sã pãrasim ºi un chip ca acela sã gãsim, carile într-îmbe pãrþile a face
sã nu aibã, pentru ca priinþa fireascã mai mult într-o parte sau într-altã parte
sã nu-l nãstãvascã, ce numai orice ar pofti dreapta socotealã, aceia sã dzicã,
sã facã ºi cu giudecata sã aleagã (cã dreptul giudecãtoriu întâi pre sine de
drept, apoi pre altul de strâmb giudecã, ºi întâi ascunsul inimii sale de fãþãrnicie
curãþeºte, apoi pre altul sau din nevoie îl izbãveºte, sau dupã a lui vinã îl
osindeºte).
Aºijderea aºi sfãtui, ca ori în ce chip s-ar putea, cu un ceas mai înainte hotar
ºi sãvârºit gâlcevii aceºtiia sã punem (cã gâlceava lungã atocma ieste cu boala
hronicã), ca nu cândai mai îndelung scuturându-sã ºi cernându-sã voroava cãtrã
acestea, încã mai multe shismate ºi erese sã sã scorneascã, pre carile sau prea
cu mult greu, sau nicicum vreodatã a le potoli veþi putea.
Acestea încã vorovind Vidra ºi încã bine sfârºit cuvântului sãu nepuind, preste
a tuturor nedejde pasirea carea sã cheamã Bâtlan cu mare mânie ºi probozalã
a o þistui începu ºi groznice semne din ochi ºi din cap sã tacã îi fãcea, ºi cãtrã
acestea o aporie ipotheticã dzicând, scorniia: ,,Tu, o, Vidro, di ai fi sau din
pasirile zburãtoare, sau din dobitoacele pre uscat îmblãtoare, ar putea cineva
dzice cã doarã a îmbe pãrþilor în ceva mai denainte ºtiinþa ai fi avut. Iarã
acmu, jiganie în neam prepus, dintr-altã stihie ºi supt altã monarhie supusã
fiind, cum socoteºti cã pentru lucrurile þie în rãdãcina lor necunoscute învãþãtura
cea mai bunã ºi sfatul cel mai ales a da vii putea? Ce mai bine ar fi, precum
mi sã pare, pentru lucrurile carile în înaintea mãrgãtoare simþirea nu le-ai avut
a le ºti ºi a le cunoaºte, sã nu te fãleºti (cã precum toatã ºtiinþa din povaþa
simþirilor sã aflã, toatã lumea ºtie, cãci nu orbul, ce cel cu ochi giudecã de
vãpsele, ºi cel cu urechi, iarã nu cel surd, alege frumseþea ºi dulceaþa viersului).
Au nu tu odânãoarã prin fundul mãrii prinblându-te ºi spre vânarea peºtelui
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ºipurindu-te, eu din faþa apei te oglindiiam? Ce poate fi cã sau nechematã ai
vinit la locul ce nu þi s-au cãdzut, sau, de te-au chemat cineva prin greºala
neºtiinþii aceasta s-au fãcut. Cãci Câinele Mãrii ºi Vidra cu jigãniile uscatului
ce treabã sau ce amestec pot avea ? Au doarã vii sã dzici cã din fire aºe ieºti
tocmitã, ca de pre uscat fiind, putere sã aibi prin multã vreme în apã, fãrã a
aierului trebuinþã a te zãbãvi sã poþi ? Ce aceasta mai vârtos împotriva ta face,
cãci au putea-va racul jiganie de pre uscat a sã numi, cãci cu dzilele prin otavã
sã paºte ºi din aier vreo înãduºalã sau putregiune nu i sã naºte? De care lucru,
precum mi sã pare, negreºit socotesc cã cum cu mare obrãznicie la adunare
nechematã te-ai aflat, aºe mai cu mare neruºinare, de nime neîntrebatã, sfat, ºi
acesta spurcat, ai dat (cã pre cât ieste de folos la vremea de trebuinþã cuvântul
cuvios, cu atâta ieste de împuþicios cuvântul aceluia carile de nime neîntrebat
tuturor dã sfat). În inima ta aceasta ascuns având ca cu o voroavã vicleanã
ºi cu un obraz ce nu ºtie a sã ruºina, doaã vicleºuguri sã poþi aºterne ºi cu
doaã rãutãþi sã te poþi acoperi: Una, cã chip dupã învãþãtura ta cercându-sã,
pre tine sã te afle ºi apoi cu sfatul ºi alegerea a monarhii mari ca acestea,
giudecãtoare ºi alegãtoare tuturor împotrivirilor lor puindu-te, lumea sã dzicã
precum tu decât toate alalte mai cu minte ºi mai cu socotealã sã fii. De ciia,
tu, jiganie mijlocie ºi de neam cu prepus fiind, prostiia în evghenie sã þi sã
întoarcã (cãci toatã evgheniia la muritori în lauda numelui videm cã sã stãruieºte).
A doa, cã macarã cum mai mult dobitoacelor în patru picioare asãmãnându-te
(precum singurã tu cu al tãu cuvânt te-ai legat) (cãci la cel cunoscãtoriu mai
tare sã þine ºi ieste legãtura hireºului cuvânt decât frenghiia întreitã de la altul
înfãºuratã), mai mult în cumpãna dobitoacelor greuimea dreptãþii sã pleci, ºi
dupã fãþãrniciia priinþii, iarã nu dupã pofta dreptãþii, giudecata sã abaþi.
Însã eu, o pasire ºi de neam ºi de minte proastã fiind (cãci nici în carne vreo
dulceaþã, nici în pene vreo frumseþã port), mai mult a grãi nici pociu, nici mi
sã cade, fãrã numai ce ºi cât într-adevãr am înþeles ºi am ºtiut, aceia din
prostiia inimii am grãit. Iarã giudecata fie a înþelepþilor.
Toate gloatele de cu socotealã cuvintele a prostului Bâtlan nu numai cât sã
mirarã, ce încã ºi foarte plãcându-le, cu mari laude le lãudarã, cãci nu puþin
prepus în inimile tuturor intra pentru a Vidrei fãrã veste voroavã, nepoftitã
învãþãturã ºi necerºutã sfãtuiturã. ªi aºe, îndatã despre partea pasirilor, întro inimã ºi într-o gurã, cu toatele alegere fãcurã cã precum Vidra nicicum în
ceata zburãtoarelor nu sã poate numi, aºe ºi din monarhiia dobitoacelor trebuie
a lipsi. La care sentenþie mai multã sfadã ºi voroavã strânciunatã s-ar fi
scornit ºi mai multã ocarã s-ar fi lucrat de n-ar fi fost Brebul [40] lucrul cu
un ceas mai înainte spre descoperirea adevãrului apucat.
A Brebului darã voroavã într-acesta chip fu: ,,Vidra odânãoarã din neamul
nostru ºi era ºi sã þinea ºi cu noi de-a valoma ºi hrana ºi traiul îi era (precum
ºi faþa ºi floarea pãrului o vãdeºte, macar cã statul trupului de mojicie i s-au
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schimosit ºi s-au logoºit). Pre carea noi vãdzind-o cã cu vremea mãrimea
sufletului carea la noi ieste, precum toatã lumea ºtie cã partea trupului cea
roditoare, carea în cevaº macarã betejindu-sã, de grabnicã moarte aducãtoare
ieste, pentru a vieþii sprijenealã a o rumpe ºi de la noi a o lepãda, nici ne
îndoim, nici ne ferim. Aceasta darã a sufletului vitejie, precum am dzis, vãdzind
cã la dânsa din dzi în dzi scade, apoi ºi alte lucruri de vicleºuguri, îngãimele
de amãgele ºi fapte pline de rãutate, precum sint sicofandiile, clevetele, minciunile,
cãtrã carile ºi furtuºagul adãogea ºi lucruri de ocarã ºi blãstãmãteºti, iarã nu
de numele neamului nostru vrednice fãcea, macar cã ºi de multe ori am certato ºi am dojenit-o, ce în zãdar (cã precum ieste suflarea la cãrbunele acoperit,
aºe ieste certarea la inima într-ascuns datã rãutãþii). Pentru care pricini, din
tabla neamului ºi a rudeniii noastre de tot am ras-o ºi aºeºi de tot din hotarele
noastre am izgonit-o (cãci mai mult folos aduce publicãi din sine un chip rãu
a izgoni decât dzece bune în sine a priimi, cã precum aluatul mic într-o covatã
mare toatã frãmântãtura dospeºte, aºe un om rãu într-o publicã pre toþi cu
rãutatea lui amestecã ºi-i tulburã ). Dupã aceia ea în ceata altor jiganii a sã
da, sau temându-sã sau ruºinându-sã, sau poate fi ºi de trufie înflândusã (cãci
mândriia, de tot oarbã fiind, precum peste cei mari, aºe ºi peste cei mici dã),
de lãcaºul stãtãtoriu de pre uscat s-au pãrãsit ºi prin adâncurile apelor orbãcãind,
cu piticei foamea a-ºi potoli ºi ca valurile ce în spinare poartã, cea mai multã
viaþã tulburatã ºi neaºedzatã a-ºi petrece º-au ales (cã cine neamului sãu ieste
urâcios cum poate fi streinilor drãgãstos? ªi a cãruia rãutãþi pãmântul sãu
a le suferi n-au putut, cel strein cum le va putea rãbda?). Pre carea, de atâta
vreme în perire ºi rãtãcire ºtiind-o, iatã acmu între gloate amestecatã o vedem.
Povestea Vidrii, noi, Brebii, din moºii, strãmoºii noºtri, aºe am apucat-o, aºe
o mãrturisim ºi aºe o întãrim. Iarã voia fie a celor mai mari.
Cu toþii priimirã marturiia Brebului ºi cu toþii într-un sfat aleasãrã ca Vidra
dintr-amândoaã monarhiile afarã sã sã goneascã ºi nici într-un neam de a lor
sã nu sã mai numascã (cã precum celui bun toþi streinii rude, tot bãtrânul
pãrinte, tot vârstnicul frate ºi tot locul moºie, aºe celui rãu toate rudele streine
ºi toatã moºiia nemernicie îi ieste) ºi cum mai curând dintre adunãri sã
lipsascã, dzisãrã, ca nu cumva între dânºii mai multã zãbavã fãcând, mai pre
urmã ºi aceasta vreo pricinã mai spre mare vrajbã între monarhii sã sã
scorneascã.
Vidra, sau pentru vicleºugul ei sau pentru veche pizma altora (cã pizma veche
ieste ca cariul în inima copaciului), sau la vremea rea pentru bunã sfãtuirea ce
dedese (cã, precum sã dzice, toate vremea sa au ºi, fãrã vreme, ºi pâinea face
greutate stomahului, carea cea mai de treabã ºi mai de aproape hranã-i ieste),
sau ori în ce chip ar fi fost, acmu vãdzindu-sã osinditã ºi dintre toate cetele
cu mare ocarã ºi dosadã izgonitã, aºijderea pentru binele ce sfãtuisã, precum
cu rãu i sã plãteºte simþind, mintea de i-au fost rea, încã mai rea a fi socoti,
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iarã de i-au fost bunã, spre rea socotealã o întoarsã (cã nemulþemita pentru
mari slujbe ºi de binefaceri din nedejde în nenedejde îl bagã, nenedejdea în
nebunie îl împinge, ºi aºe, din slugã credincioasã nepriietin de cap îl face), carea
într-acesta chip voroava întoarsã: ,,De vreme ce pre mine din ceata celor cu
patru picioare mã lepãdaþi  cã în partea zburãtoarelor sau sã fiu, sau sã fiu
fost nici chipul, nici firea mã aratã  iatã cã urmadzã ca în monarhiia celor
de apã sã mã dau. [41]
Fie darã ºi aºe (Cã limba gloatelor ieste vrajea bodzilor, ºi mai lesne ar fi cuiva
apa curãtoare a popri decât limbilor multe a stapâni). ªi iatã cã dintradunãrile voastre, vrând-nevrând, îm cautã a lipsi. Însã oarce, ce rãdãcina
adevãrului atinge, a grai nu voi pãrãsi. Bâtlanul, pasire de apã sau peºte de
aier fiind, cãci ºi în fundurile apelor prin multã vreme ºi prin aier nu mai puþin
decât alalte pasiri mare slobodzenie are, însã adevãrul ce ieste sã dzic: adevãrat
pasire ieste, macarã cã carnea la gust îi ieste ca a delfinului ºi macarã cã
precum prin aier cu slobodzenie poate zbura, ase ºi prin fundul apii sã poate
primbla. Însã de multe ori mi s-au tâmplat a-l videa în novoade ca peºtii
încâlcit ºi de multe ori ºi înecaþi ºi de tot înãdusiþi din mreje îi scot, cãci
lãcomiia astupându-i ochii, dupã peºti fãrã sine alergând, în loc de vânat el sã
vâneadzã. Care lucru din toatã ipopsiia peºtelui îl scoate. ªi macar cã precum
aievea ieste tuturor cã el mie nepriietin de moarte mi s-au arãtat, însã adevãrul
ce ieste a tãgãdui nici poci, nici mi sã cade (cãci nu puþinã vrednicie ieste ºi
pentru nepriietin adevãrul a mãrturisi). De care lucru poci sã dzic cã el câte
pentru mine au grãit ºi au mãrturisit sã fie ºi adevãrate. Însã nu atâta de grea
era pricina vinovãþiii mele, ca cu izgnanie ca aceasta sã fiu osândit, cãci canon
de obºte ieste, carile dzice (pedepsitului nu trebuie a i sã adaoge pedeapsa).
Cãci destulã era nesuferita mea izgnanie ºi din rudele ºi moºiile mele înstreinare,
ºi ce ar fi mai mult trebuit pedeapsa încã mai înainte a urni, adecã precum din
rudele dobitoace, aºe ºi din streinele pasiri izgonit sã fiu (ce precum sã dzice
cuvântul, cã nevinovãþiia unuia oþapoc stã în ochiul altuia.). Ce la cuvântul ce
vream sã dzic sã mã întorc.
Iatã cã cu pâra Bâtlanului ºi numai cu o mãrturie a Brebului (ºi aceasta
împotriva a legii tuturor legilor, cu o mãrturie numai sentenþiia vinovatului cea
de pedeapsã a sã da), dintr-îmbe iz voadele m-aþi lepãdat. Darã aºi pofti sã
ºtiu cu ce privileghie puteþi strica axioma vechilor filosofi ºi mathematici, carii
dzic (carile sint tot într-un chip cãtrã altul al triilea, tot într-un chip sint între
sine)? (Cãci Vidra ãnu puþineî nu puþine fãclii topise asupra cãrþilor filosofeºti).
ªi de vreme ce eu, cãci în prepusul dobitoacelor ºi a pasirilor am cãdzut
precum sã fiu de apã, cu cât darã, rogu-vã, mai vrednic ieste sã sã numascã
pasire carile fãrã prepus dobitoc ieste ºi cãci sã sã numasca dobitoc carile fãrã
prepus pasire ieste? (Nici vã mieraþi de ale mele împleticite protases, cãci
simperazma va ieºi arãtãtoarea adevãrului). ªi aºe doaã fire într-un ipohimen
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neputând sta, iatã cã fire ca aceasta, oricarea ar fi, nici pasire, nici dobitoc ar
fi, ºi cãci acela mai mare dreptate înaintea nu a feþelor, ce a faþãrniciii voastre
ai afla? ªi eu pânã într-atâta de la toþi de la voi m-am aºe de greu osândit?
L-a aceasta cu toþii întâi sã zâmbirã, apoi râsã, iarã mai pre urmã cu chicote
hohotirã, dzicând: ,,Vidra, cu neamul, ºi gândul ºi cuvântul º-au pierdut! Cã
cine poate macar cu mintea doaã firi într-un ipohimen cuprinde? Sau cine
vreodatã pasire dobitocitã sau dobitoc pãsãrit au vãdzut? Vidra dzisã. ,,Întracesta chip ºi eu mai denainte pentru himera filosofilor nu sãvârºiiam a mã
mira ºi peste putinþã a fi în fire, precum ºi voi acmu, socotiiam. Ce de vreme
ce Brebul s-au fãcut peºte, cu cât mai pre lesne va fi pasirea zburãtoare a sã
face dobitoc ca cele în patru picioare îmblãtoare.
ªi încã mai aievea de viþi vrea spre aceasta sã vã pricepeþi. Întâi a ºti vi sã
cade cã ce hotãrâre are trigonul la mathematecã, aceiaºi are siloghismul la
loghicã, a cãrora hotãrâre mai sus v-am pomenit.
Acmu, darã, biniºor socotiþi cã, de vreme ce eu am putere din fire dãruitã,
precum aerul a trage, aºe a nu-l trage în voie sã-mi fie, ºi pentru cãci în doaã
stihii poci lãcui, dintr-aceleºi mã izgoniþi ºi altã pricinã în mine, precum mi se
pare, a afla nu puteþi, fãrã numai cãci din fire cu oarece mai mult decât alalte
dobitoace sint dãruit, eu darã, cãci aºe pociu, în vinovãþie ca aceasta am cãdzut.
Dar încã cel ce nici într-o parte deplin ºi nici a unii firi, celea ce i sã cad hiriºii
nu va avea, oare de acela ce viþi putea giudeca? Cã, precum am dzis, simperasma
trebuie sã urmege protaselor.
Ca aceasta minune între voi, o, jiganiilor ºi pasirilor, ieste cãmila [42] nepãsãritã
ºi pasirea necãmilitã, cãriia unii, alcãtuindu-i numele, Struþocamilã [43] îi dzic.
Aceasta precum hiriºã Cãmilã sã nu fie penele o vãdesc, ºi iarãºi hiriºã pasire
sã nu fie nezburarea în aer o pâreºte ºi vântul, carile nu o poate ridica. Cã
precum tuturor ºtiut ieste cã toatã hotãrârea pasirii ieste a fi dihanie cu pene,
zburãtoare ºi oãtoare. Deci dihaniia ieste neamul, iarã zburãtoare deosãbirea,
care deosãbire aºeºi de tot de la Struþocamilã lipseºte. Aºedarã aievea fiind,
au putea-va cineva cu mintea întreagã a dzice sã îndrãzneascã, precum toatã
hotãrârea pasirii în Struþocamilã sã cuprinde ? ªi aºe urmadzã cã sau pre
mine încã nu m-aþi cunoscut, sau ºi pre aceasta dihanie precum ºi ce ieste sã
o cunoaºteþi. ªi aºe rãdãcina adevãrului întingând, sau arãtaþi (cã pizma veche
vã împinge la lucruri noãa), sau mãrturisiþi cã în capete de hârtie purtaþi crieri
de aramã. Iarã cel mai de pre urmã al mieu cuvânt ieste cã adunarea aceasta
chedzi rãi º-au vrãjit, de vreme ce numele fiindu-i adunare, altora cu lucrul ieste
strãmutare ºi slava titului de monarhie, iarã fapta îi ieste de tiranie . Acestea
Vidra cu lacrãmi dzicând, dupã poruncã în izgnanie la marginile gârlelor [44] sã
dusã.
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