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I

Stau câteodată s, i-mi aduc aminte ce vremi s, i ce oameni
mai erau în părt, ile noastre pe când începusem s, i eu, drăgălit, ă-
Doamne, a mă ridica băiet, as, la casa părint, ilor mei, în satul
Humules, ti, din târg drept peste apa Neamt, ului; sat mare
s, i vesel, împărt, it în trei părt, i, care se t, in tot de una: Vatra
satului, Delenii s, i Bejenii.

S, -apoi Humules, tii, s, i pe vremea aceea, nu erau numai
as, a, un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi răzăs, esc,
întemeiat în toată puterea cuvântului: cu gospodari tot
unul s, i unul, cu flăcăi voinici s, i fete mândre, care s, tiau
a învârti s, i hora, dar s, i suveica, de vuia satul de vatale în
toate părt, ile; cu biserică frumoasă s, i nis, te preot, i s, i dascăli
s, i poporeni ca aceia, de făceau mare cinste satului lor.

S, i părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic
s, i cu bunătate mai era! Prin îndemnul său, ce mai pomi
s-au pus în t, intirim, care era îngrădit cu zăplaz de bârne,
stres, init cu s, indilă, s, i ce chilie durată s-a făcut la poarta
bisericii pentru s, coală; s, -apoi, să fi văzut pe neobositul
părinte cum umbla prin sat din casă în casă, împreună cu
bădit, a Vasile a Ilioaei, dascălul bisericii, un holtei zdravăn,
frumos s, i voinic, s, i sfătuia pe oameni să-s, i dea copiii la
învăt, ătură. S, i unde nu s-au adunat o mult, ime de băiet, i



s, i fete la s, coală, între care eram s, i eu, un băiat prizărit,
rus, inos s, i fricos s, i de umbra mea.

S, i cea dintâi s, colărit, ă a fost însăs, i Smărăndit, a popii,
o zgâtie de copilă ageră la minte s, i as, a de silitoare, de
întrecea mai pe tot, i băiet, ii s, i din carte, dar s, i din nebunii.
Însă părintele mai în toată ziua da pe la s, coală s, i vedea ce
se petrece... S, i ne pomenim într-una din zile că părintele
vine la s, coală s, i ne aduce un scaun nou s, i lung, s, i după
ce-a întrebat de dascăl, care cum ne purtăm, a stat put, in
pe gânduri, apoi a pus nume scaunului „Calul Balan“ s, i l-a
lăsat în s, coală.

În altă zi ne trezim că iar vine părintele la s, coală, cu
mos, Fotea, cojocarul satului, care ne aduce, dar de s, coală
nouă, un drăgut, de bicius, or de curele, împletit frumos, s, i
părintele îi pune nume „Sfântul Nicolai“, după cum este
s, i hramul bisericii din Humules, ti... Apoi poftes, te pe mos,
Fotea că, dacă i-or mai pica ceva curele bune, să mai facă
as, a, din când în când, câte unul, s, i ceva mai grosut, , dacă
se poate... Bădit, a Vasile a zâmbit atunci, iară noi, s, colarii,
am rămas cu ochii holbat, i unii la alt, ii. S, i a pus părintele
pravilă s, i a zis că în toată sâmbăta să se procitească băiet, ii
s, i fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare de tot ce-a
învăt, at peste săptămână; s, i câte gres, eli va face să i le în-
semne cu cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare
gres, eală să-i ardă s, colarului câte un sfânt-Nicolai. Atunci
copila părintelui, cum era sprint, ară s, i plină de incuri, a
bufnit în râs. Păcatul ei, sărmana!

— Ia, poftim de încalecă pe Balan, jupâneasă! zise
părintele, de tot posomorât, să facem pocinog sfântului
Nicolai cel din cui.

S, i cu toată stăruint, a lui Mos, Fotea s, i a lui bădit, a Vasile,
Smărăndit, a a mâncat papara, s, i pe urmă s, edea cu mâinile
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la ochi s, i plângea ca o mireasă, de sărea cămăs, a de pe
dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas înlemnit, i. Iar
părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitaci s, i colaci din
biserică, a împărt, it la fiecare, de ne-a îmblânzit, s, i treaba
mergea strună; băiet, ii schimbau tabla în toate zilele, s, i
sâmbăta procitanie.

Nu-i vorbă, că noi tot ne făceam felul, as, a, câteodată;
căci, din băt, ul în care era as, ezată fila cu cruce-ajută s, i bu-
chile scrise de bădit, a Vasile pentru fiecare, am ajuns la
trătaji, de la trătaji la ceaslov, s, -apoi, dă, Doamne, bine! în
lipsa părintelui s, i a dascălului intram în t, interim, t, ineam
ceaslovul deschis, s, i, cum erau filele cam unse, trăgeau
mus, tele s, i bondarii la ele, s, i, când clămpăneam ceaslovul,
câte zece-douăzeci de suflete prăpădeam deodată; potop
era pe capul mus, telor! Într-una din zile, ce-i vine părinte-
lui, ne caută ceasloaveles, i, când le vede as, a sângerate cum
erau, îs, i pune mâinile în cap de necaz. S, i cum află pricina,
începe a ne pofti pe fiecare la Balan s, i a ne mângâia cu
sfântul ierarh Nicolai pentru durerile cuvioaselor mus, te s, i
ale cuvios, ilor bondari, care din pricina noastră au pătimit.

Nu trece mult după asta, s, i-ntr-o zi, prin luna lui mai,
aproape de Mos, i, îndeamnă păcatul pe bădit, a Vasile tân-
tul, că mai bine nu i-oi zice, să pună pe unul, Nic-a lui
Costache, să mă procitească. Nică, băiat mai mare s, i îna-
intat în învăt, ătură până la genunchiul broas, tei, era sfădit
cu mine din pricina Smărăndit, ei popii, căreia, cu toată
părerea mea de rău, i-am tras într-o zi o bleandă, pentru
că nu-mi da pace să prind mus, te... S, i Nică începe să mă
asculte; s, i mă ascultă el, s, i mă ascultă, s, i unde nu s-apucă
de însemnat la gres, eli cu ghiotura pe o dranit, ă: una, două,
trei, până la douăzeci s, i nouă. „Măi!!! s-a trecut de s, agă,
zic eu, în gândul meu; încă nu m-a gătit de ascultat, s, i câte
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au să mai fie¡‘ S, i unde n-a început a mi se face negru pe
dinaintea ochilor s, i a tremura de mânios... Ei, ei! acu-i
acu. „Ce-i de făcut, măi Nică¿‘ îmi zic eu în mine. S, i mă ui-
tam pe furis, la us, a mântuirii s, i tot scăpăram din picioare,
as, teptând cu neastâmpăr să vină un lainic de s, colar de
afară, căci era poruncă să nu ies, im câte doi deodată; s, i-mi
crăpa măseaua-n gură când vedeam că nu mai vine, să mă
scutesc de călăria lui Balan s, i de blagoslovenia lui Nicolai,
făcătorul de vânătăi. Dar adevăratul sfânt Nicolai se vede
că a s, tiut de s, tirea mea, că numai iaca ce intră afurisitul
de băiat în s, coală. Atunci eu, cu voie, fără voie, plec spre
us, ă, ies repede s, i nu mă mai încurc primprejurul s, colii,
ci o iau la sănătoasa spre casă. S, i când mă uit înapoi, doi
hojmălăi se s, i luaseră după mine; s, i unde nu încep a fugi
de-mi scăpărau picioarele; s, i trec pe lângă casa noastră,
s, i nu intru acasă, ci cotigesc în stânga s, i intru în ograda
unui megies, al nostru, s, i din ogradă în ocol, s, i din ocol
în grădina cu păpus, oi, care erau chiar atunci prăs, it, i de-al
doilea, s, i băiet, ii după mine; s, i, până să mă ajungă, eu, de
frică, cine s, tie cum, am izbutit de m-am îngropat în t, ărnă
la rădăcina unui păpus, oi. S, i Nic-a lui Costache, dus, manul
meu, s, i cu Toader a Catincăi, alt hojmălău, au trecut pe
lângă mine vorbind cu mare ciudă; s, i se vede că i-a orbit
Dumnezeu de nu m-au putut găbui. S, i de la o vreme, ne-
maiauzind nici o fos, nitură de păpus, oi, nici o scurmătură
de găină, am t, âs, nit odată cu t, ărna-n cap, s, i tiva la mama
acasă, s, i am început a-i spune, cu lacrimi, că nu mă mai
duc la s, coală, măcar să s, tiu bine că m-or omorî!

A doua zi însă a venit părintele pe la noi, s-a înt, eles cu
tata, m-au luat ei cu binis, orul s, i m-au dus iar la s, coală. „Că,
dă, e păcat să rămâi fără leac de învăt, ătură, zicea părin-
tele; doar ai trecut de bucheludeazla s, i bucherit, azdra: es, ti
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acum la ceaslov, s, i mâine-poimâine ai să treci la psaltire,
care este cheia tuturor învăt, ăturilor, s, i, mai s, tii cum vine
vremea? poate să te faci s, i popă aici, la biserica Sfântului
Nicolai, că eu pentru voi mă strădănuiesc. Am o singură
fată s, -oi vedea eu pe cine mi-oi alege de ginere.“

Hei, hei! când aud eu de popă s, i de Smărăndit, a popii,
las mus, tele în pace s, i-mi iau alte gânduri, alte măsuri:
încep a mă da la scris, s, i la făcut cadelnit, a în biserică, s, i
la t, inut isonul, de parcă eram băiat. S, i părintele mă ia la
dragoste, s, i Smărăndit, a începe din când în când a mă fura
cu ochiul, s, i bădit, a Vasile mă pune să ascult pe alt, ii, s, i altă
făină se macină acum la moară. Nic-a lui Costache, cel
răgus, it, balcâz s, i răutăcios, nu mai avea stăpânire asupra
mea.

Dar nu-i cum gândes, te omul, ci-i cum vrea Domnul.
Într-una din zile, s, i chiar în ziua de Sfântul Foca, scoate
vornicul din sat pe oameni la o clacă de dres drumul. Se
zicea că are să treacă Vodă pe acolo spre mănăstiri. S, i
bădit, a Vasile n-are ce lucra? Hai s, i noi, măi băiet, i, să dăm
ajutor la drum, să nu zică Vodă, când a trece pe aici, că
satul nostru e mai lenes, decât alte sate. S, i ne luăm noi de la
s, coală s, i ne ducem cu tot, ii. S, i care săpau cu cazmalele, care
cărau cu tărăboant, ele, care cu cărut, ele, care cu covet, ile, în
sfârs, it, lucrau oamenii cu tragere de inimă. Iar vornicul
Nic-a Petricăi, cu paznicul, vătămanul s, i cât, iva nespălat, i
de mazili se purtau printre oameni de colo până colo, s, i
când deodată numai iaca vedem în prund cât, iva oameni
claie peste grămadă, s, i unul din ei mugind puternic. „Ce
să fie acolo¿‘ ziceau oamenii, alergând care de care din
toate părt, ile.

Pe bădit, a Vasile îl prinsese la oaste cu arcanul, îl ce-
tluiau acum zdravăn s, i-l puneau în cătus, e, să-l trimită la
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Piatra... Iaca pentru ce scosese atunci vornicul oamenii
la clacă. As, a, cu amăgele, se prindeau pe vremea aceea
flăcăii la oaste... Afurisită privelis, te mai fu s, i asta! Flăcăii
ceilalt, i pe dată s-au făcut nevăzut, i, iară noi, copiii, ne-am
întors plângând pe la casele noastre. „Afurisit să fie câi-
nerul de vornic, s, i cum a ars el inima unei mame, as, a să-i
ardă inima Sfântul Foca de astăzi, lui s, i tuturor părtas, ilor
săi¡‘ blestemau femeile din sat, cu lacrimi de foc, în toate
părt, ile. Iar mama lui bădit, a Vasile îs, i petrecea băiatul la
Piatra, bocindu-l ca pe un mort! „Las’, mamă, că lumea
asta nu-i numai cât se vede cu ochii, zicea bădit, a Vasile
mângâind-o; s, i în oaste trăies, te omul bine, dacă este vred-
nic. Os, tean a fost s, i Sfântul Gheorghe, s, i sfântul Dimitrie,
s, i alt, i sfint, i mucenici, care au pătimit pentru dragostea
lui Hristos, măcar de-am fi s, i noi ca dâns, ii¡‘

Ei, ei! pe bădit, a Vasile l-am pierdut; s-a dus unde i-
a fost scris. S, i părintele Ioan umbla acum cu pletele în
vânt să găsească alt dascăl, dar n-a mai găsit un bădit, a
Vasile, cuminte, harnic s, i rus, inos ca o fată mare. Era în
sat s, i dascălul Iordache, fârnâitul de la strana mare, dar
ce t, i-i bun? S, tia s, i el glasurile pe dinafară de biserică, nu-i
vorbă, dar clămpănea de bătrân ce era; s, -apoi mai avea
s, i darul suptului... As, adar, s, coala a rămas pustie pentru
o bucată de vreme, s, i cât, iva dintre noi, care ne t, ineam
de părintele Ioan, calea-valea: biserica deschide pe om.
Duminicile bâzâiam la strană, s, i hârs, ti! câte-un colac! S, i,
când veneau cele două ajunuri, câte treizeci-patruzeci de
băiet, i fugeau înaintea popii, de rupeam omătul de la o casă
la alta, s, i la Crăciun nechezam ca mânzii, iar la Bobotează
strigam chiraleisa de clocotea satul. S, i, când ajungea popa,
noi ne as, ezam în două rânduri s, i-i deschideam calea, iară
el îs, i trăgea barba s, i zicea cu mândrie către gazdă:
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— Ais, tia-s mânzii popii, fiule. Nis, te zile mari ca aceste
le as, teaptă s, i ei, cu mare bucurie, tot anul. Gătitu-le-at, i
ceva bob fiert, gălus, te, turte cu julfă s, i vărzare?

— Gătit, cinstite părinte; poftim de ne blagoslovit, i
casa s, i masa s, i poftim de mai s, edet, i, să ne s, adă pet, itorii.

Când auzeam noi de masă, tăbăram pe dânsa, s, -apoi,
at, ine-te, gură! Vorba ceea: „De plăcinte râde gura, de
vărzare, s, i mai tare“.

Ce să faci, că doar numai de două ori pe an este ajunul!
Ba la un loc, mi-aduc aminte, ne-am grămădit as, a de tare
s, i am răsturnat masa omului, cu bucate cu tot, în mijlocul
casei, de i-am dogorit obrazul părintelui de rus, ine. Dar el
tot cu bunătate:

— De unde nu-i, de-acolo nu se varsă, fiilor; însă mai
multă băgare de seamă nu strică!

Apoi la hramul bisericii se t, inea praznicul câte-o săp-
tămână încheiată, s, i numai să fi avut pântece unde să
pui coliva s, i bucatele, atât de multe erau. S, i dascăli, s, i
popi, s, i vlădici, s, i de tot soiul de oameni, din toate părt, ile,
se adunau la hramul bisericii din Humules, ti, s, i tot, i ies, au
mult, umit, i. Ba s, i pe la casele oamenilor se ospătau o mult, ime
de străini. S, i mama, Dumnezeu s-o ierte, stras, nic se mai
bucura când se întâmplau oaspet, i la casa noastră s, i avea
prilej să-s, i împartă pâinea cu dâns, ii.

— Ori mi-or da feciorii după moarte de pomană, ori
ba, mai bine să-mi dau eu cu mâna mea. Că, oricum ar
fi, tot îs mai aproape dint, ii decât părint, ii. S-au văzut de
acestea!

S, i când învăt, am eu la s, coală, mama învăt, a cu mine
acasă s, i citea acum la ceaslov, la psaltire s, i Alexandria mai
bine decât mine, s, i se bucura grozav când vedea că mă
trag la carte.
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Din partea tatei, care ades îmi zicea în bătaie de joc:
„Logofete, brânza-n cui, lapte acru-n călămări, chiu s, i
vai prin buzunări¡‘, puteam să rămân cum era mai bine:
„Nic-a lui S, tefan a Petrei“, om de treabă s, i gospodar în
Humules, ti. Vorba ceea:

Decât codas, în oras, ,
Mai bine-n satul tău fruntas, .

Mama însă era în stare să toarcă-n furcă, s, i să învăt,
mai departe. S, i tot cihăia mama pe tata să mă mai dea
undeva la s, coală, căci auzise ea spunând la biserică, în
„Parimei“, că omul învăt, at înt, elept va fi s, i pe cel neînvăt, at
slugă-l va avea.

S, i afară de aceasta, babele care trag pe fundul sitei
în 41 de bobi, tot, i zodierii s, i cărturăresele pe la care cău-
tase pentru mine s, i femeile bisericoase din sat îi băgase
mamei o mult, ime de bazaconii în cap, care de care mai
ciudate: ba că am să petrec între oameni mari, ba că-s
plin de noroc, ca broasca de păr, ba că am un glas de în-
ger, s, i multe alte minunăt, ii, încât mama, în slăbăciunea
ei pentru mine, ajunsese a crede că am să ies un al doi-
lea Cucuzel, podoaba cres, tinătăt, ii, care scotea lacrimi din
orice inimă împietrită, aduna lumea de pe lume în pustiul
codrilor s, i veselea întreaga făptură cu viersul său.

— Doamne, măi femeie, Doamne, multă minte-t, i mai
trebuie! zicea tata, văzând-o as, a de ahotnică pentru mine.
Dac-ar fi să iasă tot, i învăt, at, i, după cum socot, i tu, n-ar mai
avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul cică
s-a dus odată bou la Paris, unde-a fi acolo, s, i a venit vacă?
Oare Grigore a lui Petre Lucăi de la noi din sat pe la s, coli a
învăt, at, de s, tie a spune atâtea bongoase s, i conocăria pe la
nunt, i? Nu vezi tu că, dacă nu-i glagore-n cap, nu-i, s, i pace
bună!
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— As, a a fi, n-a fi as, a, zise mama, vreau să-mi fac băia-
tul popă, ce ai tu?

— Numai decât popă, zise tata. Auzi, măi! Nu-l vezi
că-i o tigoare de băiat, cobăit s, i lenes, , de n-are pereche?
Dimineat, a, până-l scoli, ît, i stupes, ti sufletul. Cum îl scoli,
cere demâncare. Cât îi mic, prinde mus, te cu ceaslovul s, i
toată ziulica bate prundurile după scăldat, în loc să pască
cei cârlani s, i să-mi dea ajutor la trebi, după cât îl ajută
puterea. Iarna, pe gheat, ă s, i la sănius, . Tu, cu s, coala ta,
l-ai deprins cu nărav. Când s-a face mai măris, or, are să
înceapă a-i mirosi a catrint, ă, s, i cu astă rânduială n-am să
am folos de el niciodată.

S, i după cum am cinste a vă spune, multă vorbă s-a fă-
cut între tata s, i mama pentru mine, până ce a venit în vara
aceea, pe la august, s, i cinstita holeră de la ’48 s, i a început
a secera prin Humules, ti în dreapta s, i în stânga, de se au-
zea numai chiu s, i vai în toate părt, ile. S, i eu, neastâmpărat
cum eram, ba ies, eam la pârlaz, când trecea cu mortul pe
la poarta noastră s, i-l boscorodeam cu cimilitura:

Chit, igaie, gaie, ce ai în tigaie?
Papa puilor duc în valea socilor.
Ferice de gangur, că s, ede într-un vârf de soc
S, i se roagă rugului s, i se-nchină cucului!
Nici pentru mine, nici pentru tine,
Ci pentru budihacea de la groapă,
Să-i dai vacă de vacă s, i doi boi să tacă,
ba îl petreceam până la biserică s, i apoi veneam acasă

cu sânul încărcat de covrigi, mere turture, nuci poleite,
ros, cove s, i smochine din pomul mortului, de se încruceau
tata s, i mama când mă vedeau cu dânsele. S, i ca să mă scape
de belea, m-au trimis la stână în dumbrava Agapiei, lângă
podul Cărăgit, ei, unde erau s, i oile noastre, să s, ed acolo
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până s-a mai potoli bolis, tea. Însă peste noapte a s, i dat
holera peste mine s, i m-a frământat s, i m-a zgârcit cârcel;
s, i-mi ardea sufletul în mine de sete, s, i ciobanii s, i baciul
habar n-aveau de asta, numai se întorceau pe ceea parte
în t, ipetele mele s, i horăiau mereu. Iară eu mă târâiam cum
puteam până la fântână, în dosul stânei, s, i pe nimică pe
ceas beam câte-un cofăiel întreg de apă. Pot zice că în
noaptea aceea la fântână mi-a fost masul, s, i n-am închis
ochii nici cât ai scăpăra din amânar. Abia despre ziuă s-a
îndurat Vasile Bordeianu, strungarul nostru, de s-a dus în
Humules, ti, cale de două ceasuri cu piciorul, s, i a îns, tiint, at
pe tata, de a venit cu cărut, a s, i m-a luat acasă. S, i pe drum,
necontenit ceream apă, iar tata mă amâna cu momele de
la o fântână la alta, până a dat Dumnezeu de am ajuns
în Humules, ti. S, i, când colo, doftorii satului, mos, Vasile
T, andură s, i altul, nu-mi aduc aminte, erau la noi acasă s, i
prăjeau pe foc într-un ceaun mare nis, te hos, tine cu său; s, i
după ce mi-au tras o frecătură bună cu ot, et s, i leus, tean, mi-
aduc aminte ca acum, au întins hos, tinele ferbincioase pe o
pânzătură s, i m-au înfăs, at cu ele peste tot, ca pe un copil; s, i
nu pot s, ti cât a fi trecut la mijloc până ce am adormit mort,
s, i d-abia a doua zi pe la toacă m-am trezit, sănătos ca tot, i
sănătos, ii; Dumnezeu să odihnească pe mos, T, andură s, i pe
tovarăs, ul său! S, i, vorba ceea: „Lucrul rău nu piere cu una,
cu două“. Până-n seară, am s, i colindat mai tot satul, ba
s, i pe la scăldat am tras o raită, cu prietenul meu Chiriac
al lui Goian, un lainic s, i un pierde-vară ca s, i mine. Dar
tata nu mi-a mai zis atunci nimica; m-a lăsat în voia mea
pentru o bucată de vreme.

Peste iarnă, mama iar s-a pus pe capul tatei, să mă dea
undeva la s, coală. Dar tata spunea că nu mai are bani de
dat pentru mine.
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— Lui dascălul Vasile a Vasilcăi (îi) plăteam numai câte
un sorocovăt, pe lună. Iar postoronca de dascălul Simeon
Fosa din T, ut, uieni, numai pentru că vorbes, te mai în tâl-
curi decât alt, ii s, i sfârcâies, te toată ziua la tabac, cere câte
trei husăs, i pe lună; auzi vorbă! Nu face băiatul ista atât, ia
husăs, i, cu straie cu tot, cât, i am dat eu pentru dânsul până
acum!

Când a mai auzit mama s, i asta, s-a făcut foc.
— Sărmane omule! Dacă nu s, tii boabă de carte, cum

ai să mă înt, elegi? Când tragi sorocovet, ii la musteat, ă, de
ce nu te olicăies, ti atâta? Petre Todosiicăi, crâs, marul nos-
tru, as, ă-i că t, i-a mâncat nouă sute de lei? Vasile Roibu
din Bejeni, mai pe-atât, ia, s, i alt, ii cât, i? Rus, tei lui Valică s, i
Măriucăi lui Onofrei găses, ti să le dai s, i să le răsdai? S, tiu
eu, să nu crezi că doarme Smaranda, dormire-ai somnul
cel de veci să dormi! S, i pentru băiat n-ai de unde da? Măi
omule, măi! Ai să te duci în fundul iadului, s, i n-are să aibă
cine te scoate, dacă nu te-i sili să-t, i faci un băiat popă! De
spovedanie fugi ca dracul de tămâie. La biserică mergi din
Pas, ti în Pas, ti. As, a caut, i tu de suflet?

— Ian taci, măi femeie, că biserica-i în inima omului,
s, i dacă voi muri, tot la biserică am să s, ed, zise tata; nu
mai face s, i tu atâta vorbă, ca fariseul cel făt, arnic. Bate-te
mai bine cu mâna peste gură s, i zi ca vames, ul: Doamne,
milostiv fii mie, păcătoasei, care-mi tot îmbălorez gura pe
bărbat degeaba.

În sfârs, it, cât s-a bălăbănit mama cu tata din pricina
mea, tot pe-amamei a rămas; căci într-o duminică, prin
cârneleaga, a venit tatul mamei, bunicu-meu David Cre-
angă din Pipirig, la noi s, i, văzând cearta iscată între tata
s, i mama din pricina mea, a zis:

— Las’, măi S, tefane s, i Smărănducă, nu vă mai îngrijit, i
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atâta; că azi e duminică, mâine luni s, i zi de târg, dar mart, i,
de-om ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine s, i
am să-l duc la Bros, teni, cu Dumitru al meu, la profeso-
rul Nicolai Nanu de la s, coala lui Balos, , s, i-t, i vedea voi ce-a
scoate el din băiat; că de ceilalt, i băiet, i ai mei, Vasile s, i Ghe-
orghe, am rămas tare mult, umit cât au învăt, at acolo. De
douăzeci s, i mai bine de ani, de când port vornicia în Pipi-
rig, am dus-o cam anevoie numai cu răbus, ul. Ce folos că
citesc orice carte bisericească; dacă nu s, tii a însemna mă-
car câtus, i de cât, e greu. Însă de când mi-au venit băiet, ii
de la învăt, ătură, îmi t, in socoteala ban cu ban s, i huzuresc
de bine; acum zic s, i eu că pot, i duce vornicia pe viat, ă, fără
să te simt, i. Zău, mare pomană s, i-a mai făcut Alecu Balos,
cu s, coala ceea a lui, cine vrea să înt, eleagă! S, i, Doamne,
peste ce profesor înt, elept s, i iscusit a dat! As, a vorbes, te
de blând s, i primes, te cu bunătate pe fiecare, de t, i-i mai
mare dragul să te duci la el! Ferice de părint, ii care l-au
născut, că bun suflet de om este, n-am ce zice! S, i mai ales
pentru noi, t, ăranii munteni, este o mare facere de bine.
Când am venit eu cu tata s, i cu frat, ii mei, Petrea s, i Vasile
s, i Nică, din Ardeal în Pipirig, acum s, asezeci de ani trecut, i,
unde se pomeneau s, coli ca a lui Balos, în Moldova? Doar
la Ias, i să fi fost as, a ceva s, i la Mănăstirea Neamt, ului, pe
vremea lui mitropolitu Iacob, care era oleacă de cimotie cu
noi, de pe Ciubuc Clopotarul de la Mănăstirea Neamt, ului,
bunicul mâne-ta, Smărandă, al cărui nume stă scris s, i as-
tăzi pe clopotul bisericii din Pipirig. Ciubuc Clopotarul tot
din Ardeal s, tia put, ină carte, ca s, i mine; s, i apoi a pribegit
de-acolo, ca s, i noi, s-a tras cu bucatele încoace, ca s, i mos,
Dediu din Vânători s, i alt, i mocani, din pricina papistas, iei
mai mult, pe cât s, tiu eu. S, i atât era de cuprins, de s-au
umplut munt, ii: Hălăuca, Piatra lui Iepure, Bărnariul, Cot-
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nărelul s, i Boam pele, până dincolo peste Pătru-Vodă, de
turmele s, i tamazlâcurile lui. S, i se pomenes, te că Ciubuc
era om de omenie; fiecare oaspe ce trăgea la odaia lui era
primit cu dragă inimă s, i ospătat cu îndestulare. S, i se du-
sese vestea în toate părt, ile despre bunătatea s, i bogăt, ia
sa. Până s, i Vodă cic-ar fi tras odată în gazdă la Ciubuc, s, i
întrebându-l cu cine mai t, ine atâta amar de bucate, el ar fi
răspuns: „Cu cei slabi de minte s, i tari de virtute, măria-ta“.
Atunci Vodă nu s-a putut stăpâni de mirare, spunând: „Ia,
aista-i om, zic s, i eu; de-ar fi mult, i ca dânsul în domnia
mea, put, ină lipsă ar duce t, ara la nevoi¡‘ S, i l-a bătut Vodă cu
mâna pe umăr, zicându-i: „Mos, ule, să s, tii că de azi înainte
es, ti omul meu, s, i la domnie t, i-i deschisă us, a oris, icând.“

S, i de atunci i-a mers lui Ciubuc numele de omul lui
Vodă, încât s, i până astăzi un deal, în partea despre Plot-
unul, unde era mai mult as, ezarea lui Ciubuc, se cheamă
Dealul Omului.

Pe acest deal, Smarandă, am fugit în vremea zaverei,
cu mă-ta, cu tine s, i cu frate-tău Ioan, de frica unei cete
de turci, care se bătuse chiar atunci cu volintirii la Secu s, i
apoi se îndreptară spre Pipirig, după jefuit. Iar pe soră-ta
Ioana, de grăbit ce-am fost, o uitasem acasă, pe prispă, în
albiut, ă. S, i mă-ta, când a dat de copilă că nu-i, a început
a-s, i smulge părul din cap s, i a boci înnădus, it, zicând: „Vai
de mine s, i de mine, copila mea, au străpuns-o turcii¡‘

Eu însă m-am suit în vârful unui brad s, i, cum am văzut
că apucă turcii spre Plotinul, m-am azvârlit fără sine pe
părul unui cal, am alergat acasă s, i, când colo, am găsit
copila teafără, însă răsturnată cu albiut, a de nis, te porci,
care grohăiau împrejurul ei, cât pe ce să o rupă. Iar pe la
capătul albiut, ei am găsit câteva rubele puse de turci, se
vede, la capul copilei. Atunci am luat copila s, i, de bucurie,
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nici nu s, tiu când am ajuns cu dânsa la mă-ta, în Dealul
Omului. S, i după ce mi-am venit put, in în sine, am zis s, i
eu în amărăciune, ca mult, i înainte de mine: cei care n-
au copii nu s, tiu ce-i necazul. Bună minte mai au unii,
în felul acesta, de nu se însoară! S, i unul dintr-aces, tia a
fost s, i Ciubuc mocanul, care,neavând femeie, nici copii,
ce i-a venit mai târziu, de evlavia cea multă ce avea, sau
din alte împrejurări, a închinat toată averea sa Mănăstirii
Neamt, ului, s, i el s-a călugărit, mai cu tot, i haidăii lui, făcând
multe pomeniri cât a fost în viat, ă. Iar astăzi petrece în
linis, te lângă zidurile mănăstirii, Dumnezeu să-l ierte s, i
să-l odihnească întru împărăt, ia cerească! Căci s, i noi ca
mâine avem a ne duce acolo! As, a-i că voi habar n-avet, i de
toate aceste, de nu v-as, fi spus eu? zise bunicul oftând.

— Nu-i rău, măi S, tefane, să s, tie s, i băiatul tău oleacă
de carte, nu numaidecât pentru popie, cum chites, te Sma-
randa, că s, i popia are multe năcăfale, e greu de purtat. S, i
decât n-a fi cum se cade, mai bine să nu fie. Dar cartea ît, i
aduce s, i oarecare mângâiere. Eu, să nu fi s, tiut a citi, de
mult as, fi înnebunit, câte am avut pe capul meu. Însă des-
chid Viet, ile sfint, ilor s, i văd atâtea s, i atâtea s, i zic: „Doamne,
multă răbdare ai dat ales, ilor tăi¡‘ Ale noastre sunt flori la
ureche pe lângă cele ce spune în cărt, i. S, -apoi, să fie ci-
neva de tot bou, încă nu este bine. Din cărt, i culegi multă
înt, elepciune, s, i, la dreptul vorbind, nu es, ti numai as, a, o
vacă de muls pentru fiecare. Băiatul văd că are t, inere de
minte s, i, numai după cât a învăt, at, cântă s, i cites, te cât se
poate de bine.

De aceste s, i altele ca aceste a vorbit bunicul David cu
mama s, i cu tata, mai toată noaptea, duminica spre luni s, i
luni spre mart, i; căci la noi mânea când venea din Pipirig
la târg să-s, i cumpere cele trebuitoare.
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Iar mart, i dis-dimineat, ă puse tarnit, ile s, i desagii pe cai
s, i, legându-i frumus, el cu căpăstrul: pe cel de-al doilea de
coada celui întâi, pe cel de-al treilea de coada celui al doilea,
pe cel de-al patrulea de coada celui al treilea, cum îi leagă
muntenii, a zis:

— Ei, măi S, tefane s, i Smărănducă, mai rămânet, i cu
sănătate, că eu m-am dusu-m-am. Hai, nepoate, gata es, ti?

— Gata, bunicule, haidem, zisei, necăjindu-mă cu
nis, te costit, e de porc afumate s, i cu nis, te cârnat, i fript, i, ce
mi-i pusese mama dinainte.

S, i, luându-mi rămas bun de la părint, i, am purces cu
bunicul spre Pipirig. S, i era un pui de ger în dimineat, a
aceea, de crăpau lemnele! S, i din sus de Vânători, cum
treceam puntea peste apa Neamt, ului, bunicul în urmă, cu
caii de căpăstru, s, i eu înainte, mi-au lunecat ciubotele s, i
am căzut în Ozană cât mi t, i-i băiatul! Noroc de bunicul!
„S, i scroambele iestea a voastre îs pocite“, zise el scot, ându-
mă repede, murat până la piele s, i înghet, at hăt bine, căci
năboise apa în toate părt, ile; s, i iute mi-a scos ciubotele
din picioare, că se făcuse bocnă. „Opinca-i bună, săraca!
ît, i s, ede piciorul hodinit, s, i la ger huzures, ti cu dânsa“. S, i
până a vorbit aceste, eram s, i învelit într-o sarică ghit, oasă
de Cas, ina, băgat într-o desagă pe cal, purces pe drum,
s, i hai la Pipirig. S, i când m-a văzut bunica în ce hal mă
aflam, ghemuit în desagă, ca un pui de bogdaproste, cât
pe ce să se prăpădească plângând. Încă n-am văzut as, a
femeie, să plângă de toate cele: era miloasă din caleafară.
Carne de vită nu mânca în viat, ă, tot din astă pricină; s, i
când se ducea sărbătoarea la biserică, bocea tot, i mort, ii
din t, intirim, fie rudă, fie străin, fără deosebire. Bunicul
însă era as, ezat la mintea lui, îs, i căuta de trebi cum s, tia el
s, i lăsa pe bunica într-ale sale, ca un cap de femeie ce se
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găsea.
— Oi, Doamne, Davide, cum nu te mai astâmperi; de

ce-ai scos băiatul din casă pe vremea asta?
— Ca să te miri tu, Nastasie, zise bunicul, scot, ând o

piele de porc sălbatic din cămară s, i croind câte-o pereche
de opinci pentru Dumitru s, i pentru mine; apoi le-a îngru-
zit frumos s, i a petrecut câte-o pereche de at, ă neagră de
păr de cal prin cele nojit, e.

S, i a treia zi după asta, dându-ne schimburi s, i câte
două perechi de obiele de suman alb, ne-am încălt, at cu
opincile binis, or s, i, sărutând mâna bunicăi, am luat-o prin
Boboies, ti, iar cu bunicul s, i cu Dumitru, fratele mamei cel
mai mic, s, i suind pe la fundul Hălăucii, am ajuns după un
târziu în Fărcas, a, unde ne-a fost s, i masul, împreună cu
părintele Dumitru de la Pârăul Cârjei, care avea o gus, ă la
gât cât o ploscă de cele mari s, i gârâia dintr-însa ca dintr-
un cimpoi, de n-am putut închide ochii de răul său mai
toată noaptea. Nu era vinovat bietul preot, s, i, după cum
spunea s, i el, e mai rău de cei ce au gus, ă în cap decât de cei
ce o poartă pe dinafară...

A doua zi am purces din Fărcas, a pe la Borca spre Pârăul
Cârjei s, i Cotârgas, , până ce am ajuns s, i la Bros, teni. S, i după
ce ne-a as, ezat bunicul în gazdă, cu toată cheltuiala lui, la
una Irinuca, apoi ne-a dus pe la profesor s, i pe la biserică,
de ne-a închinat pe la icoane, s, i pe urmă ne-a lăsat cu
sănătate s, i s-a întors acasă, trimit, ându-ne din când în
când cele trebuitoare.

S, i satul Bros, tenii fiind împrăs, tiat, mai ca toate sa-
tele de la munte, nu se rus, inau lupul s, i ursul a se arăta
ziua-miaza-mare prin el; o casă ici, sub tihăraia asta, alta
dincolo de Bistrit, ă, sub altă tihăraie, mă rog, unde i-a ve-
nit omului îndemână să s, i-o facă. S, i Irinuca avea o co-
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cioabă veche de bârne, cu ferestrele cât palma, acoperită
cu scânduri, îngrădită cu răzlogi de brad s, i as, ezată chiar
sub munte, pe malul stâng al Bistrit, ei, aproape de pod.
Irinuca era o femeie nici tânără, nici tocmai bătrână; avea
bărbat, s, i o fată balcâză s, i lălâie, de-t, i era frică să înnop-
tezi cu dânsa în casă. Noroc numai că de luni dimineat, a s, i
până sâmbătă seara n-o mai vedeai; se ducea cu tată-său
în munte, la făcut ferestrea, s, i lucra toată săptămâna ca
un bărbat pentru nimica toată; doi oameni cu doi boi, la
vreme de iarnă, abia îs, i puteau scoate mămăliga. Ba la
mult, i se întâmpla de veneau sâmbătă noaptea câte cu un
picior frânt sau cu boii stâlcit, i, s, i aceasta le era câs, tig pe
deasupra.

Cocioaba de pe malul stâng al Bistrit, ei, bărbatul, fata
s, i boii din pădure, un t, ap s, i două capre slabe s, i râioase, ce
dormeau pururea în tindă, era toată averea Irinucăi. Dar
s, i asta-i o avere, când e omul sănătos. Însă ce mă prives, te?
Mai bine să ne căutăm de ale noastre.

Noi, cum a plecat bunicul, a doua zi ne-am dus la
s, coală; s, i văzând profesorul că purtam plete, a poruncit
unuia dintre s, colari să ne tundă. Când am auzit noi una ca
asta, am început a plânge cu zece rânduri de lacrimi s, i a ne
ruga de tot, i Dumnezeii să nu ne slut, ească. Dar t, i-ai găsit;
profesorul a stat lângă noi, până ce ne-a tuns chilug. Apoi
ne-a pus în rând cu ceilalt, i s, colari s, i ne-a dat de învăt, at,
după puterea noastră, între una-alta, s, i „Îngerul a strigat“,
pe dinafară.

S, i am dus-o noi as, a până pe la Mezii-Păresii. S, i unde
nu ne trezim într-o bună dimineat, ă plini ciucuri de râie
căprească de la caprele Irinucăi! Ei, ei! ce-i de făcut? Das-
călul nu ne mai primea în s, coală, Irinuca nu ne putea
vindeca, pe bunicul n-avea cine-l îns, tiint, a, merindele erau
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pe sfârs, it, rău de noi!
Nu s, tiu cum se întâmplă, că, aproape de Buna-vestire,

unde nu dă o căldură ca aceea, s, i se topes, te omătul, s, i curg
pâraiele, s, i se umflă Bistrit, a din mal în mal, de cât pe ce să
ia casa Irinucăi. S, i noi, pe căldurile celea, ne ungeam cu
les, ie tulbure, s, edeam afară la soare cu pielea goală, până se
usca cenus, a pe noi, s, i apoi ne băgam în Bistrit, a de ne scăl-
dam. As, a ne învăt, ase o babă să facem, ca să ne treacă de
râie. Vă putet, i închipui ce va să zică a te scălda în Bistrit, a,
la Bros, teni, de două ori pe zi, tocmai în postul cel mare!
S, i nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-a lipit
de noi, dar nici de râie n-am scăpat. Vorba ceea: „Se t, ine
ca râia de om“.

Într-o zi, fiind Irinuca dusă în sat s, i având obicei a
s, edea uitată, ca fata vătămanului, noi n-avem ce lucra? Ne
suim pe munte, la deal de casa ei, câte c-o bucată de răzlog
în mână, s, i cum curgeau pâraiele grozav, mai ales unul alb
cum îi laptele, ne pune dracul de urnim o stâncă din locul
ei, care era numai înt, inată, s, i unde nu pornes, te stânca la
vale, săltând tot mai sus de un stat de om; s, i trece prin
gardul s, i prin tinda Irinucăi, pe la capre, s, i se duce drept
în Bistrit, a, de clocotea apa! Asta era în sâmbăta lui Lazăr,
pe la amiază. Ei, ei! ce-i de făcut? Gardul s, i casa femeii
dărâmate la pământ, o capră ruptă în bucăt, i, nu-i lucru de
s, agă. Uitasem acum s, i râie s, i tot de spaimă.

— Strânge repede ce mai ai, până când nu vine baba,
s, i hai să fugim cu pluta ceea la frate-meu Vasile, în Borca,
zise Dumitru, căci plutele începură a umbla.

Îns, făcăm noi te miri ce mai aveam, ne ducem degrabă
la plută, s, i plutas, ii, de cuvânt, s, i pornesc. Ce-a fi zis Iri-
nuca, în urma noastră, ce n-a fi zis, nu s, tiu; dar s, tiu atâta,
că eram cu gheat, a-n spate, de frică, pân-am ajuns la Borca,
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unde ne-a fost s, i masul. Iar a doua zi, în duminica de Flo-
rii, dis-dimineat, ă am plecat din Borca pe Plaiul-Bătrân,
împreună cu doi plăies, i călări, spre Pipirig. Era o zi fru-
moasă în duminica aceea, s, i plăies, ii spuneau că n-au mai
apucat as, a primăvară devreme de când îs ei.

Eu cu Dumitru însă o duceam într-un cântec, strân-
gând viorele s, i toporas, i de pe lângă plai, s, i mergeam tot
zburdând s, i hârjonindu-ne, de parcă nu eram noi râios, ii
din Bros, teni, care făcusem atâta bucurie la casa Irinucăi.
S, i mergând noi tot as, a, cam pe la amiază, deodată s-a
schimbat vremea cea frumoasă într-o vijelie cumplită, să
răstoarne brazii la pământ, nu altăceva! Pesemne baba
Dochia nu-s, i lepădase toate cojoacele. Începe a bura, apoi
o întoarce în lapovit, ă, pe urmă o dă în frig s, i ninsoare
cumsecade s, i, într-un buc, ne astupă drumul de nu s, tiai
încotro să mergi. S, i tot ninsoare s, i pâclă până la pământ,
de nu se vedea om pe om alăture fiind.

— As, ă-i că s-a deocheat vremea? zise unul dintre plăies, i
oftând. Mă miram eu să fi mâncat lupul iarna asta as, a de
în pripă. De pe la Înt, ărcători am prăpădit drumul. De-
acum s-o luăm de-a chioara, s, i unde ne-a fi scris, acolo
vom ies, i.

— I-auzit, i glasul unui cucos, , zise celălalt plăies, . Haidet, i
să apucăm într-acolo s, i poate să ies, im în sat undeva.

S, i ne coborâm noi, s, i ne tot coborâm, cu mare greutate,
pe nis, te povârnis, uri primejdioase, s, i ne încurcăm printre
ciritei de brad, s, i caii lunecau s, i se duceau de-a rostogo-
lul, s, i eu cu Dumitru mergeam zgribulit, i s, i plângeam în
pumni de frig; s, i plăies, ii numai icneau s, i-s, i mus, cau buzele
de necaz; s, i omătul se pusese pe une locuri până la brâu,
s, i începuse a înnopta când am ajuns într-o fundătură de
munt, i, unde se auzea răsunând glasul unui pârăuas, ce ve-
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nea, ca s, i noi, din deal în vale, prăvălindu-se s, i izbindu-se
de cele stânci fără voint, a sa... Numai atâta, că el a trecut
mai departe în drumul său, iar noi am stat pe loc s, i am
pus-o de mămăligă, fără apă.

— Ei, măi băiet, i, ia amu traget, i la aghioase, zise un
plăies, , scăpărând s, i dând foc unui brad.

— Ce t, i-i scris în frunte t, i-i pus; chef s, i voie bună, zise
celălalt scot, ând o hrincă înghet, ată din desagi, pârpâlind-o
pe jăratic s, i dându-ne s, i nouă câte-o harchină.

S, i as, a luneca hrinca aceea de us, or pe gât, parcă era
unsă cu unt! După ce ne-am pus bine-rău gura la cale,
ne-am covrigit împrejurul focului; s, i deasupra ninsoare,
dedesubt udeală; pe-o parte înghet, ai, pe una te frigeai,
ca la vremea s, i locul acela. S, i tot chinuindu-ne as, a, era
să ne pască alt păcat: cât pe ce să ne toropească bradul
aprins, de nu băga de seamă unul dintre plăies, i. Pesemne
blestemul Irinucăi ne ajunsese.

În sfârs, it, se face ziuă s, i, după ce ne spălăm cu omăt
s, i ne închinăm după obiceiul cres, tinesc, apoi pornim cu
plăies, ii la deal, pe unde ne coborâsem. Ninsoarea mai
încetase, s, i după multă trudă am găsit drumul; s, i hai, hai!
hai, hai! către seară am ajuns la bunicul David din Pipirig.
S, i când ne-a văzut bunica, de bucurie a s, i tras un bocet.

— David al meu are de gând să mă bage de vie în mor-
mânt, cu apucăturile lui, cum văd eu. Inca ce rană-i pe
dâns, ii, sărmanii băiet, i! Cum i-a mâncat râia prin străini,
mititeii!

S, i după ce ne-a căinat s, i ne-a plâns bunica, după obi-
ceiul ei, s, i după ce ne-a dat demâncare tot ce avea mai bun
s, i ne-a îndopat bine, degrabă s-a dus în cămară, a scos un
ulcior cu dohot de mesteacăn, ne-a uns peste tot trupul
din cres, tet până în tălpi s, i apoi ne-a culcat pe cuptor la
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căldură. S, i tot as, a ne-a uns de câte două-trei ori pe zi cu
noapte, până ce în Vinerea-Seacă ne-am trezit vindecat, i
taftă. Dar până atunci a venit s, i veste de la Bros, teni despre
stricăciunea ce făcusem, s, i bunicul, fără vorbă, a mult, umit
pe Irinuca cu patru galbeni.

Apoi, în Sâmbăta Pas, tilor, m-a trimis la părint, i acasă la
Humules, ti. S, i în ziua de Pas, ti am tras un „Îngerul a strigat“
la biserică, de au rămas tot, i oamenii cu gurile căscate la
mine. S, i mamei îi venea să mă înghită de bucurie. S, i
părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul, s, i Smărăndit, a a
ciocnit o mult, ime de ouă ros, ii cu mine. S, i bucurie peste
bucurie venea pe capul meu. Iar la Învierea a doua nu mi-a
mai mers as, a de bine, căci toate fetele din sat, venind la
biserică s, i unele din ele fiind mai drăcoase, cum au dat cu
ochii de mine, le-a s, i bufnit râsul, s, i au început a-mi zice:
„Tunsul felegunsul, tunsul felegunsul, câinii după dânsul¡‘

Bucures, ti, 1880, septembrie
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II

Nu s, tiu alt, ii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul
nas, terii mele, la casa parinteascã din Humules, ti, la stâl-
pul hornului unde lega mama o s, fară cu motocei la capăt,
de crăpau mât, ele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel
humuit, de care mă t, ineam când începusem a merge co-
păcel, la cuptorul pe care mă ascundeam, când ne jucam
noi, băiet, ii, de-a mijoarca, s, i la alte jocuri s, i jucării pline
de hazul s, i farmecul copilăresc, parcă-mi saltă s, i acum
inima de bucurie! S, i, Doamne, frumos era pe atunci, căci
s, i părint, ii, s, i frat, ii s, i surorile îmi erau sănătos, i, s, i casa ne
era îndestulată, s, i copiii s, i copilele megies, ilor erau de-a
pururea în petrecere cu noi, s, i toate îmi mergeau după
plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea!

S, i eu eram vesel ca vremea cea bună s, i sturlubatic s, i
copilăros ca vântul în tulburarea sa.

S, i mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale,
îmi zicea cu zâmbet uneori, când începea a se ivi soarele
dintre nori după o ploaie îndelungată: „Ies, i, copile cu pă-
rul bălan, afară s, i râde la soare, doar s-a îndrepta vremea“
s, i vremea se îndrepta după râsul meu...

S, tia, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram
feciorul mamei, care s, i ea cu adevărat că s, tia a face multe



s, i mari minunăt, ii: alunga nourii cei negri de pe deasupra
satului nostru s, i abătea grindina în alte părt, i, înfingând to-
porul în pământ, afară, dinaintea us, ii; închega apa numai
cu două picioare de vacă, de se încrucea lumea de mirare;
bătea pământul, sau peretele, sau vrun lemn, de care mă
păleam la cap, la mână sau la picior, zicând: „Na, na¡‘, s, i
îndată-mi trecea durerea... când vuia în sobă tăciunele
aprins, care se zice că făce a vânt s, i vreme rea, sau când
t, iuia tăciunele, despre care se zice că te vorbes, te cineva de
rău, mama îl mustra acolo, în vatra focului, s, i-l buchisa cu
cles, tele, să se mai potolească dus, manul; s, i mai mult decât
atâta: oleacă ce nu-i venea mamei la socoteală căutătura
mea, îndată pregătea, cu degetul îmbălat, put, ină tină din
colbul adunat pe opsasul încălt, ării ori, mai în grabă, lua
funingine de la gura sobei, zicând: „Cum nu se deoache
călcâiul sau gura sobei, as, a să nu mi se deoache copilas, ul“
s, i-mi făcea apoi câte-un benchi boghet în frunte, ca să
nu-s, i prăpădească odorul!... s, i altele multe încă făcea...

As, a era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunăt, ii,
pe cât mi-aduc aminte , s, i-mi aduc bine aminte, căci brat, ele
ei m-au legănat când îi sugeam t, ât, a cea dulce s, i mă alin-
tam la sânu-i, gângurind s, i uitându-mă în ochi-i cu drag!
S, i sânge din sângele ei s, i carne din carnea ei am împru-
mutat, s, i a vorbi de la dânsa am învăt, at. Iar înt, elepciunea
de la Dumnezeu, când vine vremea de a pricepe omul ce-i
bine s, i ce-i rău.

Dar vremea trecea cu amăgeli, s, i eu cres, team pe nesimt, ite,
s, i tot alte gânduri îmi zburau prin cap, s, i alte plăceri mi se
des, teptau în suflet, s, i, în loc de înt, elepciune, mă făceam
tot mai neastâmpărat, s, i dorul meu era acum nemărginit;
căci sprint, ar s, i îns, elător este gândul omului, pe ale cărui
aripi te poartă dorul necontenit s, i nu te lasă în pace, până
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ce intri în mormânt!
Însă vai de omul care se ia pe gânduri! Uite cum te

trage pe furis, apa la adânc, s, i din veselia cea mai mare cazi
deodată în urâcioasa întristare!

Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea sin-
gură este veselă s, i nevinovată. S, i, drept vorbind, acesta-i
adevărul.

Ce-i pasă copilului când mama s, i tata se gândesc la
neajunsurile viet, ii, la ce poate să le aducă ziua de mâine,
sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul,
încălecat pe băt, ul său, gândes, te că se află călare pe un cal
de cei mai stras, nici, pe care aleargă, cu voie bună, s, i-l bate
cu biciul s, i-l strunes, te cu tot dinadinsul, s, i răcnes, te la el
din toată inima, de-t, i ia auzul; s, i de cade jos, crede că l-a
trântit calul, s, i pe băt, îs, i descărca mânia în toată puterea
cuvântului...

As, a eram eu la vârsta cea fericită, s, i as, a cred că au fost
tot, i copiii, de când îi lumea asta s, i pământul, măcar să
zică cine ce-a zice.

Când mama nu mai putea de obosită s, i se lăsa câte
oleacă ziua, să se odihnească, noi, băiet, ii, tocmai atunci
ridicam casa în slăvi. Când venea tata noaptea de la pădure
din Dumesnicu, înghet, at de frig s, i plin de promoroacă,
noi îl speriam sărindu-i în spate pe întuneric. S, i el, cât era
de ostenit, ne prindea câte pe unul, ca la „baba-oarba“, ne
ridica în grindă, zicând: „’tâta mare¡‘ s, i ne săruta mereu
pe fiecare. Iar după ce se aprindea opait, ul, s, i tata se punea
să mănânce, noi scoteam mât, ele de prin ocnit, e s, i cotrut, ă
s, i le flocăiam s, i le s, motream dinaintea lui, de le mergea
colbul; s, i nu puteau scăpa bietele mât, e din mâinile noastre
până ce nu ne zgârâiau s, i ne stupeau ca pe noi.

— Încă te uit, i la ei, bărbate, zicea mama, s, i le dai pa-
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iale! As, ă-i?... Ha, ha! bine v-au mai făcut, pughibale spur-
cate ce suntet, i! Că nici o lighioaie nu se poate aciua pe
lângă casă de răul vostru. Iaca, dacă nu v-am săcelat as-
tăzi, facet, i otrocol prin cele mât, e s, i dat, i la om ca câinii
prin băt, . Ăra! d-apoi avet, i la s, tiint, ă că vă prea întrecet, i cu
dedeochiul! Acus, iau varga din coardă s, i vă croiesc de vă
merg petecele!

— Ia lasă-i s, i tu, măi nevastă, lasă-i, că se bucură s, i
ei de venirea mea, zicea tata, dându-ne hut, a. Ce le pasă?
Lemne la trunchi sunt; slănină s, i făină în pod este de-a
volna; brânză în putină, asemene; curechi în poloboc, slavă
Domnului! Numai de-ar fi sănătos, i să mănânce s, i să se
joace acum, cât îs mititei; că le-a trece lor zburdăciunea
când or fi mai mari s, i i-or lua grijile înainte; nu te teme, că
n-or scăpa de asta. S, -apoi nu s, tii că este-o vorbă: „Dacă-i
copil, să se joace; dacă-i cal, să tragă; s, i dacă-i popă, să
citească...“

— T, ie, omule, zise mama, as, a t, i-i a zice, că nu s, ezi cu
dâns, ii în casă toată ziulica, să-t, i scoată peri albi, mânca-i-
ar pământul să-i mănânce, Doamne, iartă-mă! De-ar mai
veni vara, să se mai joace s, i pe-afară, că m-am săturat de
ei ca de mere păduret, e! Câte drăcării le vin în cap, toate le
fac. Când începe a toca la biserică, Zahei al tău cel cuminte
fuga s, i el afară s, i începe a toca în stative, de pârâie peret, ii
casei s, i duduie feres, tile. Iar strops, itul de Ion, cu talanca
de la oi, cu cles, tele s, i cu vătrarul, face o hodorogeală s, i un
tărăboi, de-t, i ia auzul. Apoi îs, i pun câte-o t, oală în spate s, i
câte-un coif de hârtie în cap s, i cântă „aleluia“ s, i „Doamne
miluies, te, popa prinde pes, te“, de te scot din casă. S, i asta
în toate zilele de câte două-trei ori, de-t, i vine, câteodată,
să-i cos, es, ti în bătaie, dac-ai sta să te potrives, ti lor.

— ’Poi dă, măi femeie, tot es, ti tu bisericoasă, de s-a
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dus vestea; încaltea t, i-au făcut s, i băiet, ii biserică aici pe
loc, după cheful tău, măcar că-t, i intră biserica în casă, de
departe ce-i... De-amu punet, i-vă pe făcut privigheri de
toată noaptea s, i parascovenii câte vă place, măi băiet, i;
dacă vi-i voia să vă dea mă-ta în toate zilele numai colaci
de cei uns, i cu miere de la „Patruzeci de sfint, i“ s, i colivă cu
miez de nucă.

— Ei, apoi! minte ai, omule? Mă miram eu, de ce-s s, i ei
as, a de cumint, i, mititeii; că tu le dai nas s, i le t, ii hangul. Ia
prives, te-i cum stau tot, i treji s, i se uită t, intă în ochii nos, tri,
parcă au de gând să ne zugrăvească. Ian să-i fi sculat la
treabă, s, -apoi să-i vezi cum se codesc, se drâmboiesc s, i
se sclifosesc, zise mama. Hai! la culcat, băiet, i, că trece
noaptea; vouă ce vă pasă, când avet, i demâncare sub nas!

S, i după ce ne culcam cu tot, ii, noi, băiet, ii, ca băiet, ii, ne
luam la hârjoană, s, i nu puteam adormi de incuri, până ce
era nevoită biata mamă să ne facă musai câte-un s, urub,
două prin cap s, i să ne dea câteva tapangele la spinare. S, i
tata, săturându-se câteodată de atâta hălăgie, zicea ma-
mei:

— Ei, taci, taci! ajungă-t, i de-amu, herghelie! S, tiu că
doar nu-s babe, să chirotească din picioare!

Însă mama ne mai da atunci câteva pe deasupra, s, i
mai îndesate, zicând:

— Na-vă de cheltuială, ghiavoli ce suntet, i! Nici noap-
tea să nu mă pot odihni de incotele voastre?

S, i numai as, a se putea linis, ti biata mamă de răul nostru,
biată să fie de păcate! S, -apoi socotit, i că se mântuia numai
cu-atâta? T, i-ai găsit! A doua zi dis-dimineat, ă le începeam
din capăt; s, i iar lua mama nănas, a, din coardă, s, i iar ne
jnăpăia, dar noi parcă bindiseam de asta?... Vorba ceea:
„Pielea rea s, i răpănoasă ori o bate, ori o lasă“.
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S, i câte nu ne venea în cap, s, i câte nu făceam cu vârf s, i
îndesate, mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă.

Mai pasă de t, ine minte toate cele s, i acum as, a, dacă te
slujes, te capul, bade Ioane.

La Crăciun, când tăia tata porcul s, i-l pârlea, s, i-l opă-
rea, s, i-l învelea iute cu paie, de-l înnădus, a, ca să se poată
rade mai frumos, eu încălecam pe porc deasupra paielor
s, i făceam un chef de mii de lei, s, tiind că mie are să-mi
dea coada porcului s-o frig s, i bes, ica s-o umplu cu grăunt, e,
s-o umflu s, i s-o zurăiesc după ce s-a usca; s, -apoi vai de
urechile mamei, până ce nu mi-o spărgea de cap!

S, i, să nu-mi uit cuvântul! Odată, la un Sfântul Vasile,
ne prindem noi vro cât, iva băiet, i din sat să ne ducem cu
plugul; căci eram s, i eu măris, or acum, din păcate. S, i în
ajunul Sfântului Vasile toată ziua am stat de capul tatei,
să-mi facă s, i mie un buhai ori, de nu, batăr un harapnic.

— Doamne, ce harapnic t, i-oi da eu, zise tata de la o
vreme. N-ai ce mânca la casa mea? Vrei să te bus, ască cei
nandralăi prin omăt? Acus, te descalt, !

Văzând eu că mi-am aprins paie-n cap cu asta, am
s, terpelit-o de-acasă numai cu bes, ica cea de porc, nu cumva
să-mi ia tata ciubotele s, i să rămân de rus, ine înaintea tovarăs, ilor.
S, i nu s, tiu cum s-a întâmplat, că nici unul din tovarăs, i n-
avea clopot. Talanca mea era acasă, dar mă puteam duce
s-o iau? În sfârs, it, facem noi ce facem s, i sclipuim de colè
o coasă ruptă, de ici o cârceie de tânjală, mai un vătrar cu
belciug, mai bes, ica cea de porc a mea, s, i, pe după toacă,
ne pornim pe la case. S, -o luăm noi de la popa Os, lobanu,
tocmai din capul satului din sus, cu gând să umblăm tot
satul... Când colo, popa tăia lemne la trunchi afară s, i, cum
a văzut că ne as, ezăm la fereastră s, i ne pregătim de urat, a
început a ne trage câteva nas, teri îndesate s, i a zice:
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— De-abia s-au culcat găinile, s, i voi at, i început? Ia
stat, i oleacă, blestemat, ilor, să vă dau eu!

Noi, atunci, am pârlit-o la fugă. Iar el, zvârr! cu o scur-
tătură în urma noastră, căci era om hursuz s, i pâclis, it popa
Os, lobanu. S, i din spaima ceea, am fugit noi mai jumătate
de sat înapoi, fără să avem când îi zice popii: „Drele pe
podele s, i buret, i pe peret, i; câte pene pe cucos, i, atât, ia copii
burduhos, i“, cum obicinuiesc a zice plugarii pe la casele ce
nu-i primesc.

— Măi, al dracului venetic s, i ceapcân de popă! zicem
noi, după ce ne adunăm tot, i la un loc, înghet, at, i de frig s, i
speriat, i. Cât pe ce era să ne ologească boaita cea îndrăcită,
vedea-l-am dus pe năsălie la biserica Sfântului Dumitru de
sub cetate, unde slujes, te; curat Ucigă-l-crucea l-a colăcit
să vie s, i să-s, i facă budihacea casă la noi în sat. Ferească
Dumnezeu să fie preot, ii nos, tri as, a, că nu te-ai mai înfrupta
cu nimica de la biserică în vecii vecilor! S, i până-l mai
menim noi pe popa, până-l mai boscorodim, până una
alta, amurges, te bine.

— Ei, amu, ce-i de făcut? Hai să intrăm ici, în ograda
asta, zise Zaharia lui Gâtlan, că ne trecem vremea stând
în mijlocul drumului.

S, i intrăm noi la Vasile-Anit, ei s, i ne as, ezăm la fereastră
după obicei. Dar parcă naiba vrăjes, te: cela nu sună coasa,
că-i e frig; celuia că-i îngheat, ă mâinile pe cârceie; văru-
meu Ion Mogorogea, cu vătrarul subsuoară, se punea de
pricină că nu ură, s, i numa-t, i crăpa inima-n tine de necaz!

— Ură tu, măi Chiriece, zic eu lui Goian; s, i noi, măi
Zaharie, să pufnim din gură ca buhaiul; iar is, tialalt, i să
strige: hăi, hăi!

S, i-odată s, i începem. S, i ce să vezi? Unde nu se ia hap-
sâna de nevasta lui Vasile-Anit, ei cu cociorva aprinsă după
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noi, căci tocmai atunci trăgea focul, să dea colacii în cup-
tor.

— Vai, aprinde-v-ar focul, să vă aprindă! zise ea, bu-
rzuluită grozav; dar cum se cheamă asta? În obrazul cui
v-a învăt, at!...

Atunci noi, la fugă, băiet, i, mai dihai decât la popa
Os, lobanu... „Dar bun pocinog a mai fost s, -aista, zicem
noi, oprindu-ne în răscrucile drumului din mijlocul satu-
lui, aproape de biserică. Încă una-două de aiestea, s, i ne
scot oamenii din sat afară ca pe nis, te lăies, i. Mai bine să
mergem la culcare“. S, i după ce ne arvonim noi s, i pe la anul,
cu jurământ, să umblăm tot împreună, ne-am despărt, it
unul de altul, răbegit, i de frig s, i hămesit, i de foame, s, i hai
fiecare pe la casa cui ne are, că mai bine-i pare. S, i iaca as, a
ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela.

D-apoi cu smântânitul oalelor, ce calamandros făceam!
Când punea mama laptele la prins, eu, fie post, fie

câs, legi, de pe-a doua zi s, i începeam a linchi grosciorul de
pe deasupra oalelor; s, i tot as, a în toate zilele, până ce dam
de chis, leag. S, i când căuta mama să smântânească oalele,
smântânes, te, Smarandă, dacă ai ce...

— Poate c-au luat strigoaicele mana de la vaci, mămu-
căi, ziceam eu, s, ezând închincit s, i cu limba scoasă afară
dinaintea mamei, jos lângă oale.

— Doamne, prinde-l-voi strigoiul cela odată la oala cu
smântână, zicea mama, uitându-se lung la mine, s, -apoi
las’! Nănas, a din grindă are să-i s, tie de s, tire, de nu l-or
putea scoate din mâna mea tot neamul strigoilor s, i al stri-
goaicelor din lume!... Se cunoas, te el strigoiul, care a mân-
cat smântâna, de pe limbă... Urât mi-a fost în viat, a mea
omul viclean s, i lingău, drept să-t, i spun, dragul mamei! S, i
să s, tii de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă

34



cu furtis, ag, fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de
ce-a fi.

„Ei, apoi! unde-o plesnes, te mama s, i unde crapă¡‘ zic
eu în gândul meu, că doar tot nu eram as, a de prost până
pe-acolo, să nu pricep atâta lucru.

D-apoi cu mos, Chiorpec ciubotarul, megies, ul nostru,
ce necaz aveam! Ba adică, drept vorbind, el avea necaz cu
mine; căci una-două, mă duceam la om s, i-l tot sucăleam
să-mi dea curele, ca să-mi fac bici. S, i cele mai de multe
ori găseam pe mos, Chiorpec răbuind ciubotele cu dohot
de cel bun, care făcea pielea cum îi bumbacul. S, i dacă
vedea omul s, i vedea că nu se poate descotorosi de mine cu
vorbe, mă lua frumus, el de bărbie cu mâna stângă, iar cu
cea dreaptă muia feles, tiocul în strachina cu dohot s, i-mi
trăgea un pui de răbuială ca aceea pe la bot, de-i bufnea
râsul pe tot, i ucenicii din ciubotărie. S, i când îmi da drumul,
mă duceam tot într-o fugă acasă la mama, plângând s, i
stupind în dreapta s, i în stânga.

— Uite, mamă, Chiorpecul dracului, ce mi-a făcut!...
— Doamne, parcă l-am învăt, at eu, zicea mama, cu pă-

rere de bine; am să-l cinstesc, zău as, a, când l-oi întâlni; că
s, ezi lipcă unde te duci s, i scot, i sufletul din om cu obrăzni-
ciile tale, us, ernic ce es, ti!

Dacă auzeam as, a, mă spălam binis, or pe la gură s, i-mi
căutam de nevoie... S, i cum uitam ciuda, fuga iar la mos,
Chiorpec după curele! S, i el, când mă vedea intrând pe us, ă,
îmi zicea cu chef: „He, he! bine-ai venit, nepurcele¡‘ S, i
iar mă răbuia, făcându-mă de râs; s, i eu iar fugeam acasă,
plângând, stupind s, i blestemându-l. S, i mama avea un
chin cu mine din pricina asta...

— Of! De-ar veni iarna, să te mai dau odată la s, coală
undeva, zicea mama, s, i să cer dascălului să-mi dea numai
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pielea s, i ciolanele de pe tine.
Odată, vara, pe-aproape de Mos, i, mă furis, ez din casă

s, i mă duc, ziua miaza-mare, la mos, Vasile, fratele tatei cel
mai mare, să fur nis, te cires, e; căci numai la dânsul s, i încă
la vro două locuri din sat era câteun cires, văratic, care se
cocea-pălea de Duminica Mare. S, i mă chitesc eu în mine,
cum s-o dau, ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa
omului s, i mă fac a cere pe Ioan, să ne ducem la scăldat.

— Nu-i acasă Ion, zise mătus, a Mărioara; s-a dus cu
mos, u-tău Vasile sub cetate, la o chiuă din Codreni, s-aducă
nis, te sumani.

Căci trebuie să vă spun că la Humules, ti torc s, i fetele
s, i băiet, ii, s, i femeile s, i bărbat, ii; s, i se fac multe giguri de
sumani, s, i lăi, s, i de noaten, care se vând s, i pănură, s, i cu-
sute; s, i acolo, pe loc, la negustori armeni, venit, i înadins
din alte târguri: Focs, ani, Bacău, Roman, Târgu-Frumos,
s, i de pe aiurea, precum s, i pe la iarmaroace în toate părt, ile.
Cu asta se hrănesc mai mult humules, tenii, răzes, i fără
pământuri, s, i cu negustoria din picioare: vite, cai, porci,
oi, brânză, lână, oloi, sare s, i făină de păpus, oi; sumane
mari, genunchere s, i sărdace; it, ari, bernevici, cămes, oaie,
lăicere s, i scort, uri înflorite; s, tergare din borangic alese, s, i
alte lucruri, ce le duceau lunea în târg de vânzare, sau joia
pe la mănăstirile de maice, cărora le vine cam peste mână
târgul.

— Apoi dar, mai rămâi sănătoasă, mătus, ă Mărioară!
vorba de dinioarea; s, i-mi pare rău că nu-i vărul Ion acasă,
că tare-as, fi avut plăcere să ne scăldăm împreună... Dar în
gândul meu: „S, tii c-am nimerit-o? bine că nu-s acasă; s, i,
de n-ar veni degrabă, s, i mai bine-ar fi!...“

S, i, scurt s, i cuprinzător, sărut mâna mătus, ei, luându-
mi ziua bună, ca un băiat de treabă, ies din casă cu chip că
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mă duc la scăldat, mă s, upuresc pe unde pot s, i, când colo,
mă trezesc în cires, ul femeii s, i încep a cărăbăni la cires, e în
sân, crude, coapte, cum se găseau. S, i cum eram îngrijit
s, i mă sileam să fac ce-oi face mai degrabă, iaca mătus, a
Mărioara, c-o jordie în mână, la tulpina cires, ului.

— Dar bine, ghiavole, aici t, i-i scăldatul? zise ea, cu
ochii holbat, i la mine; coboară-te jos, tâlharule, că te-oi
învăt, a eu!

Dar cum să te cobori, căci jos era prăpădenie! Dacă
vede ea s, i vede că nu mă dau, zvârr! de vro două-trei ori
cu bulgări în mine, dar nu mă chites, te. Apoi începe a se
aburca pe cires, în sus, zicând: „Stai, măi porcane, că te
căptus, es, te ea, Mărioara, acus, ¡‘ Atunci eu mă dau iute pe-o
creangă, mai spre poale, s, i odată fac zup! în nis, te cânepă,
care se întindea de la cires, înainte s, i era crudă s, i până la
brâu de naltă. S, i nebuna de mătus, a Mărioara, după mine,
s, i eu fuga iepures, te prin cânepă, s, i ea pe urma mea, până la
gardul din fundul grădinii, pe care neavând vreme să-l sar,
o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugind tot iepures, te,
s, i ea după mine până-n dreptul ocolului pe unde-mi era
iar greu de sărit; pe de lături iar gard, s, i hârsita de mătus, ă
nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului! Cât pe ce să
pună mâna pe mine! S, i eu fuga, s, i ea fuga, s, i eu fuga, s, i ea
fuga, până ce dăm cânepa toată palancă la pământ; căci,
să nu spun minciuni, erau vro zece-douăsprezece prăjini
de cânepă, frumoasă s, i deasă cum îi peria, de care nu s-a
ales nimica. S, i după ce facem noi trebus, oara asta, mătus, a,
nu s, tiu cum, se încâlces, te prin cânepă, ori se împiedică
de ceva, s, i cade jos. Eu, atunci, iute mă răsucesc într-
un picior, fac vro două sărituri mai potrivite, mă azvârl
peste gard, de parcă nici nu l-am atins, s, i-mi pierd urma,
ducându-mă acasă s, i fiind foarte cuminte în ziua aceea....
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Dar mai în deseară, iaca s, i mos, Vasile, cu vornicul
s, i paznicul, strigă pe tata la poartă, îi spun pricina s, i-l
cheamă să fie de fat, ă când s-a ispăs, i cânepa s, i cires, ele...
căci, drept vorbind, s, i mos, Vasile era un cărpănos s, -un
pui de zgârie-brânză, ca s, i mătus, a Mărioara. Vorba ceea:
„A tunat s, i i-a adunat“. Însă degeaba mai clămpănesc eu
din gură: cine ce are cu munca omului? Stricăciunea se
făcuse, s, i vinovatul trebuia să plătească. Vorba ceea: „Nu
plătes, te bogatul, ci vinovatul“. As, a s, i tata: a dat gloabă
pentru mine, s, i pace bună! S, i după ce-a venit el rus, inat de
la ispas, ă, mi-a tras o chelfăneală ca aceea, zicând:

— Na! satură-te de cires, e! De-amu să s, tii că t, i-ai mân-
cat liftiria de la mine, spânzuratule! Oare multe stricăciuni
am să mai plătesc eu pe urma ta?

S, i iaca as, a cu cires, ele; s-a împlinit vorba mamei, săr-
mana, iute s, i degrabă: „Că Dumnezeu n-ajută celui care
umblă cu furtis, ag“. Însă ce t, i-i bună pocăint, a după moarte?
D-apoi rus, inea mea, unde o pui? Mai pasă de dă ochi cu
mătus, a Mărioara, cu mos, Vasile, cu vărul Ion s, i chiar cu
băiet, ii s, i fetele din sat; mai ales duminica la biserică, la
horă, unde-i frumos de privit, s, i pe la scăldat, în Cierul
Cucului, unde era bătelis, tea flăcăilor s, i a fetelor, dorit, i
unii de alt, ii, toată săptămâna, de pe la lucru!

Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem,
de n-aveai chip să scot, i obrazul în lume de rus, ine; s, i mai
ales acum, când se ridicaseră câteva fete frumus, ele în sat
la noi s, i începuse a mă scormoli s, i pe mine la inimă. Vorba
ceea:

— Măi Ioane, dragi t, i-s fetele?
— Dragi!
— Dar tu lor?
— S, i ele mie!...
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Însă ce-i de făcut?... S-a trece ea s, i asta; obraz de
scoart, ă, s, i las-o moartă-n păpus, oi, ca multe altele ce mi
s-au întâmplat în viat, ă, nu as, a într-un an, doi s, i deodată,
ci în mai mult, i ani s, i pe rând, ca la moară. S, i doar mă
s, i feream eu, într-o părere, să nu mai dau peste vro pa-
coste, dar parcă naiba mă împingea, de le făceam atunci
cu chiuita.

S, i tocmai-mi-te! Îndată după cea cu cires, ele, vine alta
la rând.

Mă trezes, te mama într-o dimineat, ă din somn, cu vai-
nevoie, zicându-mi: „Scoală, duglis, ule, înainte de răsăritul
soarelui; iar vrei să te pupe cucul armenesc s, i să te spurce,
ca să nu-t, i meargă bine toată ziua?...“ Căci as, a ne amăgea
mama cu o pupăză care-s, i făcea cuib, de mult, i ani, într-un
tei foarte bătrân s, i scorburos, pe coasta dealului, la mos,
Andrei, fratele tatei cel mai mic. S, i numai ce-o auzeai vara:
„Pu-pu-pup! Pu-pu-pup¡‘ dis-dimineat, ă, în toate zilele, de
vuia satul. S, i cum mă scol, îndată mă s, i trimite mama cu
demâncare în t, arină, la nis, te lingurari ce-i aveam tocmit, i
prăs, itori, tocmai în Valea-Seacă, aproape de Topolit, a. S, i
pornind eu cu demâncarea, numai ce s, i aud pupăza cân-
tând:

— Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-pup!
Eu, atunci, să nu-mi caut de drum tot înainte? mă abat

pe la tei, cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă
ciudă pe dânsa: nu numaidecât pentru pupat, cum zicea
mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea-n
cap din pricina ei. S, i cum ajung în dreptul teiului, pun
demâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetis, or
în tei care te adormea de mirosul... florii, bag mâna în scor-
bură, unde s, tiam, s, i norocul meu!... găbuiesc pupăza pe
ouă s, i zic plin de mult, umire: „Taci, lelit, ă, că te-am căptus, it
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eu! îi mai pupa tu s, i pe dracul de-acum¡‘ S, i când aproape
să scot pupăza afară, nu s, tiu cum se face, că mă spariu
de creasta ei cea rotată, de pene, căci nu mai văzusem
pupăză până atunci, s, i-i dau iar drumul în scorbură. S, i
cum stam eu acum s, i mă chiteam în capul meu că s, arpe cu
pene nu poate să fie, după cum auzisem, din oameni, că
se află prin scorburi câteodată s, i s, erpi, unde nu mă îmbăr-
bătez în sine-mi s, i iar bag mâna să scot pupăza... pe ce-a
fi...; dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea
prin cotloanele scorburii, undeva, căci n-am mai dat de
dânsa nicăieri; parcă intrase în pământ. „Măi! anapodă
lucru s, -aista¡‘ zic eu înciudat, scot, ând căciula din cap s, i
tuflind-o în gura scorburii. Apoi mă dau jos, caut o les-
pede potrivită, mă sui cu dânsa iar în tei, îmi iau căciula
s, i în locul ei pun lespedea, cu gând c-a ies, i ea pupăza de
undeva până m-oi întoarce eu din t, arină. După aceea mă
dau iar jos s, i pornesc repede cu demâncarea la lingurari...
S, i oricât oi fi mers eu de tare, vreme trecuse la mijloc doar,
cât am umblat horhăind cine s, tie pe unde s, i cât am boj-
băit s, i mocos, it prin tei, să prind pupăza, s, i lingurarilor,
nici mai rămâne cuvânt, li se lungise urechile de foame
as, teptând. S, -apoi, vorba ceea: „T, iganului, când i-e foame,
cântă; boierul se primblă cu mâinile dinapoi, iar t, ăranul
nostru îs, i arde luleaua s, i mocnes, te într-însul“. As, a s, i lin-
gurarii nos, tri: cântau acum îndrăcit pe ogor, s, ezând în
coada sapei, cu ochii păinjenit, i de-atâta uitat, să vadă nu
le vine mâncarea dincotrova? Când, pe la prânzul cel mare,
numai iacată-mă-s s, i eu de după un dâmb, cu mâncarea
sleită, veneam, nu veneam, auzindu-i lălăind as, a de cu
chef... Atunci au s, i tăbărât balaurii pe mine, s, i cât pe ce să
mă înghită, de nu era o chirandă mai tânără între dâns, ii,
să-mi t, ie de parte.
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— Hauileo, mo! ogoit, i-vă! ce tolocănit, i băiatul? Cu
tatul său avet, i ce-avet, i, iar nu cu dânsul!

Atunci lingurarii, nemaipunându-s, i mintea cu mine,
s-au as, ternut pe mâncare, tăcând molcum. S, i scăpând eu
cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc spre sat,
mă abat iar pe la tei, mă sui întrînsul, pun urechea la gura
scorburii s, i aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci iau
lespedea cu îngrijire, bag mâna s, i scot pupăza, vlăguită
de atâta zbucium; iar ouăle, când am vrut să le iau, erau
toate numai o chisălit, ă. După asta vin acasă, leg pupăza
de picior c-o at, ă s, -o îndosesc de mama vro două zile în
pod prin cele putini hârbuite; s, i una-două, la pupăză, de
nu s, tiau cei din casă ce tot caut prin pod as, a des. Însă a
doua zi după asta, iaca s, i mătus, a Măriuca lui mos, Andrei
vine la noi, c-o falcă-n cer s, i cu una în pământ, s, i se ia la
ciondănit cu mama din pricina mea:

— Mai auzit-ai dumneata, cumnată, una ca asta, să
fure Ion pupăza, care, zicea mătus, a cu jale, ne trezes, te
dis-dimineat, ă la lucru de atât, ia ani?

Grozav era de tulburată, s, i numai nu-i venea să lăcri-
meze când spunea aceste. S, i acum văd eu că avea mare
dreptate mătus, a, căci pupăza era ceasornicul satului. Însă
mama, sărmana, nu s, tia de asta nici cu spatele.

— Ce spui, cumnată?! Da’ că l-as, ucide în bătaie, când
as, afla că el a prins pupăza, s-o chinuiască. De-amu bine
că mi-ai spus, las’ pe mine, că t, i-l iau eu la depănat!

— Nici nu te mai îndoi despre asta, cumnată Sma-
randă, zise mătus, a, căci de zbânt, uitul ista al dumnitale
nimica nu scapă! Ce mai atâta? Mi-au spus mie cine l-au
văzut că Ion a luat-o; gâtul îmi pun la mijloc!

Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste,
iute mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, sar cu dânsa
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pe sub streas, ina casei s, i mă duc de-a dreptul în târgul
vitelor, s-o vând, căci era tocmai lunea, într-o zi de târg.
S, i cum ajung în iarmaroc, încep a mă purta t, ant, os, printre
oameni, de colo până colo, cu pupăza-n mână, că doar s, i
eu eram oleacă de fecior de negustor. Un mos, neag nebun,
c-o vit, ică de funie, n-are ce lucra?

— De vânzare-t, i e găinus, a ceea... măi băiate?
— De vânzare, mos, ule!
— S, i cât cei pe dânsa?
— Cât crezi dumneata că face!
— Ia ad-o-ncoace la mos, ul, s-o drămăluiască!
S, i cum i-o dau în mână, javra dracului se face a o căuta

de ou s, i-i dezleagă atunci frumus, el at, a de la picior, apoi
mi-o aruncă-n sus, zicând: „Iaca poznă, c-am scăpat-o¡‘
Pupăza, zbrr! pe-o dugheană s, i, după ce se mai odihnes, te
put, in, îs, i ia apoi drumul în zbor spre Humules, ti s, i mă lasă
mare s, i devreme cu lacrimile pe obraz, uitându-mă după
dânsa!... Eu atunci, hat, ! de sumanul mos, neagului, să-mi
plătească pasărea...

— Ce gândes, ti dumneata, mos, ule? Te joci cu marfa
omului? Dacă nu t, i-a fost de cumpărat, la ce i-ai dat dru-
mul? Că nu scapi nici cu junca asta de mine! Înt, eles-ai?
Nu-t, i pară lucru de s, agă!

S, i mă băgam în ochii mos, neagului, s, i făceam un tără-
boi, de se strânsese lumea ca la comedie împrejurul nostru;
dă, iarmaroc nu era?!

— Dar s, tii că es, ti amarnic la viat, ă, măi băiate?! zise
mos, neagul de la o vreme, râzând. În ce te bizui de te
îndârjes, ti as, a, nepoate? Dec! nu cumva ai pofti să-mi
iei vit, ica pentr-un cuc armenesc? Pesemne te mănâncă
spinarea, cum văd eu, măi t, ică, s, i ia acus, te scarpin, dacă
vrei, ba s, -un topor ît, i fac, dacă mă crezi, de-i zice „aman,
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puiule¡‘ când îi scăpa de mâna mea!
— Dă pace băiatului, mos, ule, zise un humules, tean de-

ai nos, tri, că-i feciorul lui S, tefan a Petrei, gospodar de la
noi din sat, s, i t, i-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta.

— He, he! să fie sănătos dumnealui, om bun; d-apoi
chites, ti dumneata că nu ne cunoas, tem noi cu S, tefan a
Petrei? zise mos, neagul; chiar mai dinioarea l-am văzut
umblând prin târg, cu cotul subsuoară, după cumpărat
sumani, cum îi e negustoria, s, i trebuie să fie pe-aici un-
deva, ori în vro dugheană, la băut adălmas, ul. Apoi bine
că s, tiu a cui es, ti, măi t, ică! ian stai oleacă, să te duc eu la
tată-tău s, i să văd, el te-a trimis cu pupăzi de vânzare, să
spurci iarmarocul?

Toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc
mi s-a muiat gura. Apoi încet-încet m-am furis, at prin-
tre oameni, s, i unde-am croit-o la fugă spre Humules, ti,
uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge mos, neagul? Căci
îmi era acum a scăpare de dânsul, drept să vă spun. Vorba
ceea: „Lasă-l, măi! L-as, lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el
acum¡‘ Tocmai as, a păt, isem s, i eu; ba eram încă bucuros că
am scăpat numai cu-atâta. Bine-ar fi s-o pot scoate la ca-
păt, măcar as, a, cu mama s, i cu mătus, a Măriuca, gândeam
eu, bătându-mi-se inima, ca-ntr-un iepure, de frică s, i de
osteneală.

S, i când ajung acasă, aflu că tata s, i mama erau dus, i
în târg; s, i frat, ii îmi spun, cu spaimă, că-i poznă mare cu
mătus, a lui mos, Andrei: a sculat mai tot satul în picioare
din pricina pupezei din tei; zice că i-am fi luat-o noi, s, i pe
mama a pus-o în mare supărare cu asta. S, tii că s, i mătus, a
Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om; nu-i
o femeie de înt, eles, ca mătus, a Anghilit, a lui mos, Chiriac,
s-a mântuit vorba. S, i cum îmi spuneau ei îngrijit, i, numai
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ce s, i auzim cântând în tei:
— Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-pup!
Soră-mea Catrina zise atunci cu mirare:
— I-auzi, bădit, ă! Doamne, cum sunt unii de năpăstu-

iesc omul chiar pe sfânta dreptate!
— Mai as, a, surioară!... Dar în gândul meu: „Când at, i

s, ti voi câte a pătimit, sireaca, din pricina mea, s, i eu din
pricina ei, i-at, i plânge de milă¡‘

Zahei însă ne lăsase vorbind s, i se ca’ mai dusese în
târg, după mama, să-i spună bucurie despre pupăză...

S, i a doua zi, mart, i, taman în ziua de lăsatul secului de
postul SânPetrului, făcând mama un cuptor zdravăn de
alivenci s, i plăcinte cu poalele-n brâu, s, i pârpâlind nis, te pui
tineri la frigare, s, i apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul
cel mic, cheamă pe mătus, a Măriuca lui mos, Andrei la noi
s, i-i zice cu dragă inimă:

— Doamne, cumnăt, ică-hăi, cum se pot învrăjbi oame-
nii din nimica toată, luându-se după gurile cele rele! Ia
poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce-a da Dumne-
zeu, să cinstim câte-un pahar de vin în sănătatea gospoda-
rilor nos, tri s, i: „Cele rele să se spele, cele bune să s-adune;
vrajba dintre noi să piară, s, i neghina din ogoare¡‘ Căci,
dac-ai sta să faci voie rea de toate, zău, ar trebui de la o
vreme s-apuci câmpii!

— As, a, cumnată dragă, zise mătus, a Măriuca, strân-
gând cu nedumerire din umere, când se punea la masă.
Văzut-ai dumneata? Să mai pui altă dată temei pe vorbele
oamenilor!

Apoi începem cu tot, ii a mânca. S, i alt, ii ca alt, ii, dar eu
s, tiu că mi-am pus bine gura la cale, să-mi fie pe toată ziua.
S, i îndată ce m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun
de la călcâie, fuga la scăldat; s, i când sar odată voinices, te
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de pe-un mal nalt în s, toalnă, din gres, eală, drept cu fat, a-
n jos, numai scântei s-au făcut pe dinaintea ochilor de
durere; s, i am crezut că mi-a plesnit pântecele, nu altăceva.
S, i după ce-am ies, it cu mare greu din apă s, i m-am pus pe
mal, t, inându-mă cu mâinile de inimă, băiet, ii s-au strâns
ciotcă împrejurul meu s, i m-au înmormântat cu nisip, s, i
m-au prohodit cum s, tiau ei, s, i de-abia mi-am venit în
simt, ire peste vrun ceas; s, -apoi am început a mă scălda
în tihnă, până pe la asfint, itul soarelui, potrivind-o să vin
acasă odată cu vacile s, i spunând mamei că, scăpându-le
văcarul din ocol pe ale noastre la amiază, eu singur le-am
dus la păscut, s, i de-aceea m-am întârziet până acum. S, i
mama, cres, tină bună, crezându-le toate lăptoase, după
răbus, , cum i le spusesem eu cu măguleli, m-a lăudat de
vrednicia ce făcusem s, i mi-a dat s, i demâncare. Iară eu,
mâncând lupes, te, mă făceam smerit s, i numai râdeam în
mine, mirându-mă tot atunci de ghibăcia minciunilor ce
potrivisem, de-mi venea mai-mai să le cred s, i eu singur
pe jumătate.

Iaca, as, a se poate îns, ela omul de multe ori, când nici
n-a gândit, dacă nu s, tie a judeca bine. Însă iar mă întorc
s, i zic: „Tot păt, itu-i priceput¡‘

Într-o zi, pe-aproape de Sânt-Ilie, se îngrămădise, ca
mai totdeauna, o mult, ime de trebi pe capul mamei: nis, te
sumani să-i scoată din stative; alt, ii să-i nividească s, i să
înceapă a-i t, ese din nou; un teanc de sumane croite, nalt
până-n grindă, as, tepta cusutul; pieptănus, ii în lait, ă n-avea
cine-i t, inea de coadă; roata s, edea în mijlocul casei, s, i ca-
nură toarsă nu era pentru bătătură! S, -apoi, vorba ceea:
„Nu s, edea, că-t, i s, ede norocul“; t, evi de făcut la sucală; copil
de t, ât, ă în albie, pe lângă alt, ii vro cinci-s, ase, care as, teptau
să le faci demâncare. Treabă era acolo, nu încurcală; s, i
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încă se cerea degrabă, căci venea cu fuga iarmarocul de
Fălticeni, care acela este ce este. S, i mă scoală mama atunci
mai dimineat, ă decât alte dăt, i s, i-mi zice cu toată inima:

— Nică, dragul mamei! vezi că tată-tău e dus la coasă,
căci se scutură ovăsul cela pe jos; s, i eu asemene nu-mi văd
capul de trebi; tu mai lasă drumurile s, i stai lângă mămuca,
de-i fă t, evi s, i leagănă copilul; c-apoi s, i eu t, i-oi lua de la Făl-
ticeni o pălăriut, ă cu tăsma s, -o curălus, ă de cele cu chimeri,
s, tii colè, ca pentru tine!

— Bine, mamă! dar, în gândul meu, numai eu s, tiam.
Toate ca toatele, dar la cusut s, i sărăduit sumane s, i mai

ales la roată, mă întreceam cu fetele cele mari din tors; s, i
din astă pricină, răutăcioasa de Măriuca Săvucului, care,
drept să vă spun, nu-mi era urâtă, făcea adeseori în ciuda
mea s, i-mi bătea din pumni, poreclindu-mă „Ion Torcălău“,
cum îi zicea unui t, igan din Vânători. Însă pentru asta tot
îmi era dragă, s, i torceam împreună cu dânsa, la umbra
nucului lor, câte-o movilă de drugi de canură, de mă săruta
mama, când i le arătam seara acasă.

As, a ne duceam băiet, ii s, i fetele unii la alt, ii cu lucrul,
ca să ne luăm de urât, ceea ce la t, ară se cheamă s, ezătoare
s, i se face mai mult noaptea, lucrând fiecare al său; cum
torceam eu, de-a mai mare dragul pe întrecute cu Măriuca,
s, i cum sfârâia fusul rot, ii, as, a-mi sfârâia inima-n mine de
dragostea Măriucăi! Martor îmi este Dumnezeu! S, i-mi
aduc aminte că odată, noaptea, la o clacă de dezghiocat
păpus, oi, i-am scos Măriucăi un s, oarec din sân, care era
s-o bage în boale pe biata copilă, de n-as, fi fost eu acolo.

D-apoi vara, în zilele de sărbătoare, cu fetele pe câm-
pie, pe colnice s, i mai ales prin luncile s, i dumbrăvile cele
pline de mândret, e, după cules răchit, ică de făcut gălbe-
nele, sovârv de umplut flori, dumbravnic s, i sulcină de pus
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printre straie, cine umbla? Povestea cântecului:
Fă-mă, Doamne, val de tei
S, i m-aruncă-ntre femei!
S, i, scurtă vorbă, unde erau trei, eu eram al patrulea.
Dar când auzeam de legănat copilul, nu s, tiu cum îmi

venea; căci tocmai pe mine căzuse păcatul să fiu mai mare
între frat, i. Însă ce era să faci când te roagă mama? Dar
în ziua aceea, în care mă rugase ea, era un senin pe cer s, i
as, a de frumos s, i de cald afară, că-t, i venea să te scalzi pe
uscat, ca găinile. Văzând eu o vreme ca asta, am s, parlit-o
la baltă, cu gând rău asupra mamei, cât îmi era de mamă s, i
de necăjită. Adevăr spun, căci Dumnezeu e deasupra! De
la o vreme, mama, crezând că-s prin livadă undeva, iese
afară s, i începe a striga, de da duhul dintr-însa: „Ioane!
Ioane! Ioane! Ioane¡‘ s, i Ion, pace! Văzând ea că nu dau
răspuns de nicăieri, lasă toate în pământ s, i se ia după
mine la baltă, unde s, tia că mă duc; s, i, când colo, mă vede
tologit, cu pielea goală pe nisip, cât mi t, i-i gliganul; apoi,
în picioare, t, iind la urechi câte-o lespejoară fierbinte de la
soare, cu argint printr-însele, s, i aci săream într-un picior,
aci în celălalt, aci plecam capul în dreapta s, i în stânga,
spunând cuvintele:

Auras, , păcuras, ,
Scoate apa din urechi,
Că t, i-oi da parale vechi;
S, i t, i-oi spăla cofele
S, i t, i-o bate dobele!
După aceea zvârleam pietrele, pe rând, în s, tioalna

unde mă scăldam: una pentru Dumnezeu s, i una pentru
dracul, făcând parte dreaptă la amândoi; apoi mai zvâr-
leam câteva, de încuiam pe dracul în fundul s, tioalnei, cu
bulbuci la gură; s, -apoi, hus, tiuliuc! s, i eu în s, tioalnă, de-a
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cufundul, să prind pe dracul de un picior, căci as, a ne era
obiceiul să facem la scăldat, de pe când Adam-Babadam.
După asta, mă mai cufundam de trei ori în rând, pentru Ta-
tăl, pentru Fiul s, i Duhul Sfânt, s, i înc-o dată pentru Amin.
Apoi mă trăgeam încetis, or pe-o coastă, la marginea bălt, ii,
cât mi t, i-i moronul, s, i mă uitam pe furis, cum se joacă apa
cu piciorus, ele cele mândre ale unor fete ce ghileau pânza
din susul meu. Mai frumos lucru nici că se mai poate, cred!

Toate acestea le privea biata mamă, uitată cu mâinile
subsuoară, cum e omul necăjit, de după un dâmb din
prund, aproape de mine. Dar eu n-o vedeam pe dânsa,
căci eram în treabă. În totului tot, a fi trecut la mijloc vro
jumătate de ceas, cât a zăbovit mama acolo, mai vro trei-
patru de când fugisem de-acasă, s, -ar fi trebuit să înceapă
a mi se pune soarele drept inimă, după cum se zice, căci
era trecut de amiază. Însă eu, în starea în care mă aflam,
fiind cuprins de fericire, uitasem că mai trăiesc pe lume!
În sfârs, it, mama, cât era ea de tare de cap, de la o vreme
pierde răbdarea s, i vine tiptil, în vârful degetelor, pe la spa-
tele mele, când mă uitam la fete, cum vă spun, îmi ia toate
hainele frumus, el de pe mal s, i mă lasă cu pielea goală în
baltă, zicându-mi cu năduh:

— Îi veni tu acasă, coropcarule, dacă te-a răzbi foamea,
s, -apoi atunci vom avea altă vorbă!

S, i se tot duce.Ei, ei! ce-i de făcut, Ioane? Fetele de
la ghilit, care văzură asta, numa-s, i dau ghiont una alteia
s, i chicoteau pe socoteala mea, de răsuna prundul. Iară
eu intram în pământ de rus, ine, s, i cât pe ce să mă înec,
de ciudă ce-mi era. S, i din dragostea cea mare de mai di-
nioarea, îmi venea acum să le strâng de gât, nu altăceva.
Dar vorba ceea: „Pot, i opri vântul, apa s, i gurile oamenilor¿‘
De-aceea le-am lăsat s, i eu pe fete să râdă, până li s-a duce
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gura la ureche, s, i pândind vreme pe când s, ed ele plecate
s, i dau pânza în apă la ghilit, fac t, us, ti! din baltă s, -o iau
la sănătoasa; s, i as, a fugeam de tare pe prund, de săreau
pietrele, pe care le stârneam cu picioarele, cât mine de
sus. S, i fuga, s, i fuga, fără să mă uit în urmă, până ce dau
între hudit, i, pe drumul care ducea la noi acasă. Dar nu
merg pe drum, de rus, ine să nu întâlnesc vrun om, ci sar
în grădina lui Costache s, i merg tupilus, prin păpus, oi; apoi
într-o hudit, ă, din hudit, ă în grădină la Trăsnea, s, i iar prin
păpus, oi; s, i când aproape să ies din grădină, mă simt, esc
câinii lui Trăsnea, s, i la mine, să mă rupă! Ce-i de făcut?
Auzisem eu din oameni că, dacă vrei să nu te mus, te câinii
s, i să te lase în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupilezi
jos la pământ s, i să-i las, i să te latre cât le place, fără să te
urnes, ti din loc; căci ei bat cât bat s, i, de la o vreme, te pără-
sesc s, i se duc. S, i adevărat este, căci as, a am scăpat s, i eu de
câinii lui Trăsnea, atunci când am dat peste păcat cu ei s, i
ei cu mine. Noroc din cer până-n pământ că nu m-a prins
melianul s, i haramninul de Trăsnea, care avea mare ciudă
pe mine, de cănd mă zăpsise în grădina lui la furat mere
domnes, ti s, i pere sântilies, ti, căci m-ar fi snopit în bătaie.
S, -apoi numai asta mi-ar mai fi trebuit acum, cât eram de
pricopsit!

În sfârs, it, după ce m-au lăsat câinii lui Trăsnea în pace,
cum v-am spus, am sărit în răspintenele unui drum; de
acolo, în grădină la noi, s, i atunci mi s-a părut că mă aflu
în sânul lui Dumnezeu. S, i merg eu acum fără păsare prin
păpus, oi, până în dreptul ogrăzii, s, i mă uit printre gard
s, i văd pe mama cum se da în vânt după trebi, când în
casă, când afară; s, i-mi era mai mare mila de dânsa, dar
s, i de pântecele meu cel stocit de apă încă îmi era milă.
Vorba ceea: „Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe
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inima de milă ce-mi este“. S, i nemaiputând suferi foamea,
încep a mărnăi ugilit printre gard: „Mămucăi, iacată-mă-
s¡‘ S, -odată s, i sar în ogradă, mă înfăt, is, ez dinaintea mamei,
as, a chipos cum eram, îi apuc mâna cu sila, o sărut s, i zic,
scâncind: „Mamă, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă
ce s, tii cu mine; numai dă-mi ceva de mâncare, că mor de
foame¡‘ Vorba ceea: „Golătatea înconjură, iară foamea dă
de-a dreptul“. Ea, atunci, cum e mama cu bunătate, se uită
gales, la mine s, i zice oftând:

— Bine-t, i s, ede, cos, cogeme coblizan, să umbli lela pe
drumuri în halul acesta s, i să mă las, i tocmai la vremea asta
fără leac de ajutor! Hai de mănâncă, dar să s, tii că mi te-ai
lehămetit de la inimă; doar să te port, i de-acum tare bine,
să mai fiu ceea ce-am fost pentru tine; dar nu s, tiu, zău!

S, i, scurtă vorbă, văzând că m-am pus rău cu mama,
îi juruiesc eu că ce-am făcut n-oi mai face. Apoi umblu
tot cu binis, orul pe lângă dânsa s, i nu ies din cuvântul ei
afară nici cu fapta, nici cu vorba, căci: „Vorba dulce mult
aduce“; la trebi-s hărnicut, cât se poate: derdicam s, i mătu-
ram prin casă ca o fată mare, de n-avea mama grijă când
se ducea undeva. S, i-ntr-o zi o văz că mă sărută s, i-mi zice
cu blândet, e:

— Dumnezeu să te înzilească, Ionică, dragul mamei,
s, i să-t, i dea de toate darurile sale cele bogate dacă te-i purta
cum văd că te port, i de-o bucată de vreme încoace!

Atunci eu, pe loc am început a plânge, s, i bucuria mea n-
a fost proastă. S, i mai multă mustrare am simt, it în cugetul
meu decât oricând. S, i de m-ar fi bătut mama cu toate
gardurile s, i de m-ar fi izgonit de la casă ca pe un străin,
tot n-as, fi rămas as, a de umilit în fat, a ei, ca atunci când
m-a luat cu binis, orul! S, i să nu credet, i că nu mi-am t, inut
cuvântul de joi până mai de-apoi, pentru că as, a am fost eu,
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răbdător s, i statornic la vorbă în felul meu. S, i nu că mă laud,
căci lauda-i fat, ă: prin somn nu ceream demâncare, dacă
mă sculam, nu mai as, teptam să-mi dea alt, ii; s, i când era de
făcut ceva treabă, o cam răream de pe-acasă. S, -apoi mai
aveam s, i alte bunuri: când mă lua cineva cu răul, put, ină
treabă făcea cu mine; când mă lua cu binis, orul, nici atâta;
iar când mă lăsa din capul meu, făceam câte-o drăgut, ă de
trebus, oară ca aceea, de nici sfânta Nastasia, izbăvitoarea
de otravă, nu era în stare a o desface cu tot mes, tes, ugul ei.
Povestea ceea: „Un nebun arunc-o piatră în baltă, s, i zece
cumint, i n-o pot scoate“.

În sfârs, it, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată? Ia,
am fost s, i eu, în lumea asta, un bot, cu ochi, o bucată de
humă însuflet, ită din Humules, ti, care nici frumos până la
douăzeci de ani, nici cu minte până la treizeci s, i nici bogat
până la patruzeci nu m-am făcut. Dar s, i sărac as, a ca în
anul acesta, ca în anul trecut s, i ca de când sunt, niciodată
n-am fost!

Bucures, ti, 1881, aprilie
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III

— Nu mi-ar fi ciudă, încaltea, când ai fi s, i tu ceva s, i de te
miri unde, îmi zice cugetul meu, dar as, a, un bot, cu ochi ce
te găses, ti, o bucată de humă însuflet, ită în sat de la noi, s, i
nu te lasă inima să taci; asurzes, ti lumea cu t, ărăniile tale!

— Nu mă lasă, vezi bine, cugete, căci s, i eu sunt om
din doi oameni; s, i satul Humules, ti, în care m-am trezit,
nu-i un sat lăturalnic, mocnit s, i lipsit de privelis, tea lumii,
ca alte sate; s, i locurile care înconjură satul nostru încă-s
vrednice de amintire. Din sus de Humules, ti vin Vânăto-
rii Neamt, ului, cu sământ, ă de oameni de aceia care s-au
hărt, uit odinioară cu Sobietski, craiul polonilor. S, i mai în
sus, mănăstirile Secul s, i Neamt, ul, altădată fala bisericii
române s, i a doua vistierie a Moldovei. Din jos vin satele
Bois, tea s, i Ghindăoanii, care înjugă numai boi ungures, ti
la carele lor, unde plugurile rămân singurele pe brazdă
în t, arină, cu săptămânile, prisăcile fără prisăcar, holdele
fără jitar, s, i nimeni nu se atinge de ele; iar oamenii din
aceste sate nu s, tiu ce-i judecata. Aproape de Bois, te vine
satul Blebea, care mai mult de jumătate, după ce-s, i scapă
căciula pe baltă, zice: „Să fie de sufletul tatei¡‘

Înspre apus miază-zi vin mănăstirile: Agapia, cea tăi-
nuită de lume; Văraticul, unde s, i-a petrecut viat, a Brânco-



veanca cea bogată s, i milostivă, s, i satele Filioara, hăt, as, ul că-
prioarelor cu sprâncene scăpate din mănăstire; Bălt, ătes, tii,
cei plini de salamură, s, i Ceahlăies, tii, Topolit, a s, i Ocea, care
alungă cioara cu perja-n gură tocmai dincolo, peste hotar;
iar spre crivăt, , peste Ozana, vine Târgul-Neamt, ului, cu
mahalalele Pometea de sub dealul Cociorva, unde la toată
casa este livadă mare; T, ut, uienii, venit, i din Ardeal, care
mănâncă slănină râncedă, se t, in de coada oilor, lucrează
lâna s, i sunt vestit, i pentru teascurile de făcut oloi; s, i Con-
drenii, cu morile de pe Nemt, is, or s, i piuăle de făcut sumani.
Iar deasupra Condrenilor, pe vârful unui deal nalt s, i plin
de tihărăi, se află vestita Cetatea Neamt, ului, îngrădită
cu pustiu, acoperită cu fulger, locuită vara de vitele fugă-
rite de strechie s, i străjuită de ceucele s, i vindereii care au
găsit-o bună de făcut cuiburi într-însa.

Dar asta nu mă prives, te pe mine, băiat din Humules, ti.
Eu am altă treabă de făcut; vreau să-mi dau seamă despre
satul nostru, despre copilăria petrecută în el, s, i atâta-i tot.

Cât, i domnitori s, i mitropolit, i s-au rânduit la scaunul
Moldovei, de când e t, ara asta, au trebuit să treacă măcar o
dată prin Humules, ti spre mănăstiri. Apoi, unde pui cea-
laltă lume care s-a purtat prin satul nostru, s, i tot lume mai
mult bogată s, i aleasă. Mă rog, la Mănăstirea Neamt, ului:
icoană făcătoare de minuni, casă de nebuni, hram de Is-
pas s, i iarmaroc în târg, tot atunci; apoi, tot pe aici, treacăt
spre iarmaroace: la Piatra de Duminica Mare, s, i la Folti-
ceni de Sânt-Ilie; la Secu, hram de Tăierea capului sf. Ioan
Botezătorul; la Agapia-n deal, hram de Schimbarea la fat, ă;
la Agapia-n vale, hram de Sf. Voievozi; s, i la Văratic, hram
de Sânta Maria mare; lume s, i iar lume!

S, i câte târnosiri s, i sfint, iri de biserici din nou, s, i câte
soboare s, i revizii de fet, e biserices, ti s, i politices, ti, s, i cât, i
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străini din toată lumea, s, i câte inimi purtate de dor, s, i câte
suflete zdrobite s, i rătăcite n-au trecut prin satul nostru
spre mănăstiri! Lume, lume s, i iar lume!

S, i câte os, tiri străine s, i o droaie de cătane călări, tot
nemt, i de cei mari, îmbrăcat, i numai în fir, au trecut în
vremea copilăriei mele, cu săbiile scoase, prin Humules, ti,
spre mănăstirile de maice, după Nătălit, a cea frumoasă! S, i
au făcut nemt, ii mare tărăboi prin mănăstiri, s, i au răsco-
lit de-a fir-a-păr toate chiliile maicelor, dar n-au găsit-o,
căci s, i beciul privighetorului Parvu din Târgul-Neamt, ului
putea să tăinuiască la nevoie o domnit, ă. S, i noroc de vără-
ticence, care au s, tiut a-i domoli luându-i cu binis, orul, s, i
a-i face să-s, i bage săbiile în teacă, spunându-le că cei ce
scot sabia de sabie vor pieri!

Dar ce-mi bat eu capul cu craii s, i cu împărat, ii, s, i nu-
mi caut de copilăria petrecută în Humules, ti s, i de nevoile
mele? As, a era cu cale să fac de la început, dar am t, inut să
arăt că humules, tenii nu-s trăit, i ca în bârlogul ursului, ci
au fericirea de a vedea lume de toată mâna.

La 1852, în ziua când s-a sfint, it paraclisul spitalului
din Târgul-Neamt, ului s, i s-a deschis s, coala domnească
de acolo, eu, împreună cu alt, i băiet, i, isonari ai bisericii,
stam aproape de Ghica-vodă, care era fat, ă la acea serbare,
înconjurat de o mult, ime de lume, s, i nu ne mai săturam
privindu-l. S, i el, frumos la chip s, i blând cum era, văzându-
ne pe mai tot, i de-a rândul, îmbrăcat, i cu cămes, uice cusute
cu bibiluri s, i albe cum e helgea, cu bondit, e mândre, cu it, ari
de t, igaie s, i încălt, at, i cu opincut, e, spălat, i curat s, i pieptănat, i,
cu rus, inea zugrăvită pe fat, ă s, i cu frica lui Dumnezeu în
inimă, aruncă o privire părintească spre noi s, i zise:

— Iată, copii, s, coala s, i sfânta biserică, izvoarele mân-
gâierii s, i ale fericirii sufletes, ti; folosit, i-vă de ele s, i vă luminat, i,
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s, i pe Domnul lăudat, i!
Aceste vorbe, rostite de gură domnească, au brăzdat

adânc inima norodului adunat acolo, s, i fără întârziere
s, coala s-a umplut de băiet, i dorit, i de învăt, ătură, între care
eram s, i eu, cel mai bun de hârjoană s, i slăvit de lenes, ; lenes,
fără pereche mă făcusem, căci mama, după câtă minte
avea, nu se îndura să mă mai trimită acum nici la o cofă
de apă, numai să învăt, carte s, i să mă fac popă, ca părintele
Isaia Duhu, profesorul nostru.

Bun mai era s, i părintele Duhu, când se afla în toane
bune, Dumnezeu să-l ierte! Pus-a el băiet, ii în rânduială
cum nu mai văzusem până atunci; cumpăra-ne el vara,
din banii săi, cofe de zmeură s, i fel de fel de puricale de ne
da să mâncăm, s, i mai în toată sâmbăta ne încărca în o dro-
agă de-a Mănăstirii Neamt, ului s, i ne ducea la stăret, ie, să
dăm examen dinaintea staret, ului Nionil, un bătrân olog,
care ne sfătuia cu duhul blândet, ii să ne t, inem de ceaslov
s, i psaltire; căci toate celelalte învăt, ături, zicea el, sunt nu-
mai nis, te ereticii, care mai mult amărăsc inima s, i tulbură
sufletul omului. Dar fost-a scris părintelui Duhu să nu
asculte în totul sfaturile cuviosului staret, , ci să ne învet, e
s, i câte oleacă de aritmetică, de gramatică, de geografie s, i
din toate câte ceva, după priceperea noastră.

Odată, venind părintele Duhu supărat foc de la mă-
năstire, ne dete la regula de trei tema următoare:

— Dacă o para luată pe nedreptul ît, i mănâncă o sută
drepte, apoi s, ase mii de lei (leafa mea pe un an), care mi-a
oprit-o staret, ul Nionil, pe nedreptul, câte parale drepte
vor mânca de la Mănăstirea Neamt, ului?

— Douăzeci s, i patru de milioane de parale, cinstite
părinte, sau s, ase sute de mii de lei, răspunse unul din noi,
cu crida la tabelă.
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— Ia să-mi facă Nică Os, lobanu încredint, area, zise pă-
rintele Duhu.

Nică Os, lobanu, ca de obicei, se scoală în picioare, cât
mi t, i-i melianul, s, i se roagă de iertare, spunând că-l doare
capul. S, i atunci, nu s, tiu cum îi cade un urs mare din sân
s, i... de-a dura prin clasă; nu din cei pe care-i joacă ursarii,
ci de mămăligă, umplut cu brânză, rotund, prăjit pe jăratic
s, i de pus drept inimă, când t, i-e foame. Băiet, ii dau săl
prindă, Os, lobanu se aruncă în mijlocul lor să s, i-l ia, s, i
se face o chirfosală s, -un râs în s, coală din pricina ursului
celuia, de-i poznă! Atunci, parcă-l văd cum s-a plesnit
părintele Duhu cu palma peste frunte, zicând c-un oftat
adânc:

— Pesemne păcatele mele cele mari s, i grele m-au arun-
cat s, i aici, să învăt, nis, te t, opârlani sălbatici! Mai fericit erai
de-o mie de ori să pas, ti porcii la Cogeasca-Veche, Isaie,
decât să mai fi ajuns s, i zilele aceste! Iar tu, moglanule de
Os, lobene, care te robes, ti pântecelui s, i nu-t, i dai câtus, i de
put, ină osteneală mint, ii, te-i face popă ca tată-tău când
s-or pusnici tot, i bivolii din Mănăstirea Neamt, ului!

Os, lobanu, prost-prost, dar să nu-l atingă cineva cu
cât e negru sub unghie, că-s, i azvârle t, ărnă după cap, ca
buhaiul. Cum se duce seara acasă, s, i spune tătâne-său ce
a zis părintele Isaia. S, -apoi, las’ pe popa Niculai Os, lobanu,
căci el nu prea s, tie multe; slujes, te câte trei liturghii pe zi s, i
pomenes, te la hurtă: pe monahi s, i ieromonahi, pe staret, i,
pe mitropolit, i s, i pe sot, iile s, i copiii lor, de le merge colbul!

Într-o dimineat, ă, n-are ce lucra părintele Duhu?! Ia
pe Teofan, alt călugăr de la spital, s, i se duc împreună la
biserica Sfântului Lazăr de sub dealul Cetăt, ii. S, i cum intră
în biserică, încep a căuta pricină părintelui Os, lobanu, care
slujea, că nu se t, ine de tipic.
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— Tipic, boaite făt, arnice? Ia să vă dau eu tipic! zise
părintele Os, lobanu, lăsând sfintele încolo. Ne-at, i luat cu
s, mecherie pe marele mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir, s, i ne-at, i dat, în locul acestui sfânt vestit, pe Lazăr, un
jidan tremt, uros, care tot moare s, i iar învie, s, i învie s, i iar
moare, de nu mai s, tie nime de numele lui. Acesta-i hram?
S, i după ce ne-at, i calicit, luându-ne mos, ia s, i închizându-ne
biserica cu zid, închidet, i acum în ciudă s, i poarta spitalului;
ba până s, i clopotele ni le-au oprit de tras câinerii de doftori,
tot din pricina voastră, de ni s-au împrăs, tiat poporenii;
nici chioară de babă nu mai dă pe la biserică! S, i încă una:
de s, aizeci s, i mai bine de ani, de când slujesc preot, ia, voi
avet, i să mă învăt, at, i tipicul, pui de năpârcă ce suntet, i! Ia
stat, i oleacă să vă scot eu gărgăunii din cap!...

S, i zvârr! cu pravila cea mare după călugări. Apoi, um-
flând un sfes, nic zdravăn de alamă, după dâns, ii, să-i afuri-
sească!... S, i, na! părintele Duhu s, i Teofan s, i-au prăpădit
papucii, fugind mai mult pe brânci decât în picioare; chiar
după tipic!

A doua zi, Nică Os, lobanu ca mai ba să dea pe la s, coală;
dar nici părintele Duhu pe la biserica Sfântului Lazăr, că
l-ar fi pironit părintele Os, lobanu pe cruce s, i l-ar fi pus în
podul bisericii, spre păstrare, cu parte din icoanele rămase
aici de la Cetatea Neamt, ului.

S, i mi se pare că avea mare dreptate bietul bătrân, căci
în locul bisericii Sfântului Lazăr fusese altă biserică, de
lemn, al cărei hram era Sfântul Dimitrie, făcută s, i înzes-
trată cu mos, ie de Vasile Lupu-voievod, ca s, i cea de la noi
din Humules, ti. Însă Mănăstirea Neamt, ului, bună mehen-
ghe, când a făcut spitalul din Târgul-Neamt, ului, face s, i
biserica Sfântului Dumitru de piatră, îi schimbă hramul,
numind-o Sfântul Lazăr, o închide cu zid în cuprinsul spi-
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talului, s, i hramul Sfântului Dumitru l-a pus la paraclisul
de la spital, iar mos, ia preot, ilor a păpat-o, ca s, i pe mos, ia
Humules, tii. S, i de aici supărarea părintelui Os, lobanu ajun-
sese la culme; să nu vadă sământ, ă de călugăr pe la biserica
lui, că-i potopes, te! Ca prin urechile acului de n-a făcut
mucenic pe părintele Duhu, în locul sfântului Dumitru,
izvorâtorul de mir.

Peste câteva zile după asta, auzim că Nică Os, lobanu
s-a dus să învet, e la s, coala catihetică din Folticeni, vorbă
să fie! Văru-meu Ion Mogorogea, Gâtlan, Trăsnea s, i alt, i
cunoscut, i ai mei se duseseră tot acolo, mai de demult;
bineînt, eles, pe socoteala pungii părint, ilor lor. S, i eu, rămânând
fără tovarăs, i de ispravă, s, i mai dându-mi s, i părintele Isaia
un pui de bătaie, as, a din senin, cihăiam pe mama să se
pună pe lângă tata, ca doar m-a da s, i pe mine la catihet,
măcar că eram un ghibirdic s, i jumătate.

Galbeni, stupi, oi, cai, boi s, i alte bagateluri de alde
aceste, prefăcute în parale, trebuia să ducă dascălii poclon
catihetului de la fabrica de popi din Folticeni; s, -apoi lasă-
te în conta sfint, iei-sale, că te scoate poponet, , ca din cutie...
Pentru mine însă numai două miert, e de orz s, i două de
ovăs a dat tata cui se cuvine, de am fost primit în Folticeni,
căci s, coala era numai de mântuială; boii să iasă!

Ajungând acolo toamna târziu, m-am as, ezat în gazdă
la Pavel ciubotarul din ulit, a Rădăs, enii, unde erau s, i ceilalt, i
tovarăs, i ai mei. Catihetul, care făcea ziua noapte s, i noap-
tea zi, jucând stos, rar venea pe la s, coală. Noi, dacă vedeam
as, a, ne duceam s, i mai rar; dar nebunii s, tiu că făceam de-
ajuns!

Pavel era holtei, s, i casa lui destul de încăpătoare: lait, e
s, i paturi de jur împrejur; lângă sobă, altul, s, i toate erau
prinse. Iară gazda, robotind zi s, i noapte, se proslăvea
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pe cuptor, între s, anuri, calupuri, astrăgaciu, bedreag, di-
chiciu s, i alte custuri tăioase, mus, cheŕ, piedecă, hască s, i
clin, ace, sule, cles, te, pilă, ciocan, ghint, , piele, at, ă, hârbul
cucălacan, clei s, i tot ce trebuie unui ciubotar.

Cu noi s, edea s, i Bodrângă, un mos, neag fără căpătăi,
însă de tot hazul. Pentru put, ină mâncare s, i câte-oleacă
de pas, că de cea de trei ocă la para, slujea toată casa: tăia
lemne, at, ât, a focul, aducea apă, mătura, ne spunea la poves, ti
nopt, i întregi, s, ezând cu nasul în tăciuni, s, i ne cânta din
fluier: Doina, care te umple de fiori, Corăbiasca, Măriut, a,
Horodinca, Alivencile, T, iitura, Ca la us, a cortului, hore s, i
alte cântece sculăt, ele ca aceste, de jucam până ce asudau
podelele s, i ne săreau talpele de la ciubote cu călcâie cu tot,
că doar acum o dădusem s, i eu pe ciubote. S, i din pricina
lui Pepelea de mos, Bodrângă, Pavel mai nu le putea dovedi
din cârpit; ba s, i el, uneori, sărindu-s, i din mint, i, îs, i rupea
ciubotele ferfenit, ă, jucând împreună cu noi.

Odată venise lui Os, lobanu rândul să cumpere lemne, s, i
as, a, cu toată cărpănos, ia lui, iese câine-câines, te în medean,
aproape de gazda noastră, s, i găses, te un t, ăran de la Sasca,
pare-mi-se, ori de la Baia, cu un car încărcat cu lodbe de
fag.

— Cât ceri pe car, bade? zise Os, lobanu, căruia nu-i era
a cumpăra lemne cum nu mi-e mie acum a mă face popă.

— Trei husăs, i, dascăle.
— Ce spui, bădis, orule, pentru un brat, de lemne? Da’

că le duc în spate pe toate odată pân-acasă.
— Dacă le-i duce, dascăle, t, i le dau degeaba.
— Zău, nu s, uguies, ti, bade?
— Nici o s, agă, dascăle; să vedem cum le-i duce, s, i halal

să-t, i fie!
Os, lobanu ia atunci lemnele din carul omului câte unul-
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unul s, i le reazemă în picioare lângă brat, u-i, după aceea
descinge brâul de pe lângă sine s, i le împrejură, legându-le
frumus, el, să nu se hrentuiască; apoi, săltându-le s, i aburcându-
le cam anevoie, le umflă-n spate s, i la gazdă cu dânsele. Un
băietan nebunatic de-alăturea, văzând asta, zise cu glas
mare:

— Dascăle-Trascăle, be-he-he; dracul să te iè!
Iar t, ăranul, făcându-s, i cruce, a rămas cu gura căscată,

fără să bles, tească un cuvânt.
Acum nu vă mai spun cât era de încărcat carul cu

lemne, care, la as, a loc, t, inea pe vremea aceea s, apte lei
s, i jumătate, s, i cât era de mare s, i de tare Nică Os, lobanu,
s, i alt, i vro s, aizeci ca dânsul, între care mult, i, lăsându-s, i
nevestele câte cu doi-trei copii acasă, în creierii munt, ilor,
venise la Folticeni să se pricopsească de învăt, ătură...

S, -apoi carte se învăt, a acolo, nu glumă! Unii cântau la
psaltichie, colea, cu ifos:

Ison, oligon, petasti,
Două chendime, homili,
până ce răgus, au ca măgarii; alt, ii, dintr-o răsuflare,

spuneau cu ochii închis, i cele s, apte taine din catihisul cel
mare. Gâtlan se certa s, i prin somn cu urias, ul Goliat. Mus-
teciosul Davidică de la Fărcas, a, până tipărea o mămăligă,
mântuia de spus pe de rost, repede s, i fără gres, , toată is-
toria Vechiului Testament de Filaret Scriban, împărt, ită în
perioade, s, i pronumele conjunctive de dativ s, i acuzativ
din gramatica lui Măcărescu:

— Mi-t, i-i, ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le; me-te-îl-o, ne-
ve-i-le, mit, i-i, ni-vi-li.

Ce-a fi aceea, ducă-se pe pustiu! Unii dondăneau ca
nebunii, până-i apuca amet, eală; alt, ii o duceau numai într-
un muget, citind până le pierea vederea; la unii le um-
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blau buzele parcă erau cuprins, i de pedepsie; cei mai mult, i
umblau bezmetici s, i stăteau pe gânduri, văzând cum îs, i
pierd vremea, s, i numai oftau din greu, s, tiind câte nevoi îi
as, teaptă acasă. S, i turbare de cap s, i frântură de limbă ca la
aces, ti nefericit, i dascăli nu mi s-a mai dat a vedea; cumplit
mes, tes, ug de tâmpenie, Doamne feres, te!

De-a mai mare dragul să fi privit pe Davidică, flăcău
de munte, cu barba în furculit, ă s, i favorite frumoase, cu
pletele cret, e s, i negre ca pana corbului, cu fruntea lată s, i
senină, cu sprâncenele tufoase, cu ochii mari, negri ca
murele s, i scânteietori ca fulgerul, cu obrajii rumeni ca
doi bujori, nalt la stat, lat în spete, subt, ire la mijloc, mlă-
dios ca un mesteacăn, us, or ca o căprioară s, i rus, inos ca
o fată mare, Dumnezeu să-l ierte! că n-avu parte să se
preot, ească. A murit, sărmanul, înainte de vreme, înecat
cu pronumele conjunctive, pieritu-le-ar fi numele să le
piară, că au mâncat juvaier de flăcău!

Mai bună minte avea Mirăut, ă din Grumăzes, ti, care
umbla trelalela, în puterea iernii, pe la tărăbile jidoves, ti,
întrebând ba teacă de cosor, ba căpestre de purici, ba cuie
de la corabia lui Noe, ba fragi s, i căps, une pentru cineva
care pornise într-adaos, ba cânta în pilda jidovilor:

Nu-mi e ciudă de gândac,
C-a mâncat frunza de fag;
Dar mi-e ciudă pe omidă,
C-a mâncat frunza de crudă:
N-a lăsat să odrăslească,
Voinicii să se umbrească.
S, i alte drăcării ce-i trăsneau în cap. Nebun era el să-

s, i piardă viat, a din pricina lui mi-t, i-i, ni-vi-li, me-te-îl-o,
ne-ve-i-le, ca Davidică?

Eu, ca s, i Mirăut, ă, nu mă prea osteneam până-ntr-
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atâta, să mor învăt, ând; că doar nu-mi plângeau copiii
acasă, nici dădusem catihetului cel poclon mare până pe-
acolo. Pentru două miert, e de orz s, i două de ovăs, nu era să
las copila popii de la Folticenii-Vechi nemângăiată. Afară
de aceasta, când mă uitam în oglindă, barbă s, i mustăt, i
ca în palmă; s, i doar le s, i pârleam eu într-o privire s, i le
ungeam în toată seara cu seu amestecat cu muc de lumâ-
nare s, i alună arsă, dar degeaba muncă! S, -apoi, intrat în
asemenea s, coală, mai numai barba s, i punga, bat-o pustia,
te făcea să calci a popă!

D-apoi lui Trăsnea, săracul, ce-i păt, ea sufletul cu gra-
matica! Odată îmi zise el, plin de mâhnire:

— S, tefănescule (căci as, a mă numeam la Folticeni),
astăzi nu mai mergem la s, coală, că nu s, tiu tabla s, i vreau
să învăt, pe mâine la gramatică. Mă rog t, ie, hai cu mine la
câmp spre Folticenii-Vechi; vom învăt, a împreună, sau câte
unul, eu la gramatică s, i tu la ce-i vrea; apoi mi-i asculta, să
vedem, nu s-a prinde s, i de capul meu ceva? Las’că nici la
celelalte nu prea pot învăt, a cu slova asta nouă, care-a ies, it,
însă afurisita de gramatică îmi scoate peri albi, trăsni-o-ar
fi s-o trăsnească! Parcă ai ce face cu dânsa la biserică? Dar
dacă se cere!... Am s-o iau s, i eu din capăt, s, i, poate, cu tine,
care ai trecut pe la părintele Duhu, să mă pot deslus, i...

Fiindcă la Folticenii-Vechi era ceva mângâiere pentru
mine, mă potrivesc lui Trăsnea, s, i ne ducem împreună.
S, i era un ger uscat prin luna lui noiembrie, s, i bătea un
vântis, or subt, ire în ziua aceea, de-t, i frigea obrazul! Cum
ajungem la câmp, Trăsnea se tologes, te pe-un hat s, i începe
la gramatică, din capăt, întrebarea s, i răspunsul întâi:

Întrebare: Ce este gramatica română?
Răspuns: Gramatica română este cartea ce ne învat, ă a

vorbi s, i a scrie o limbă corect.
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Iar în altă edit, ie: Gramatica este o învăt, ătură ce ne
arată modul de a vorbi s, i de a scrie bine într-o limbă.

Asta-i asta! Din ceaslov s, i psaltire, s, i acele bălmăjite
rău, ca vai de ele, să treci la gramatică, s, i încă ce grama-
tică! Nu ca aceste de acum, puzderie de gramatici; unele
„rat, ionate“, altele „dezvoltate“ s, i ticsite de „complimente“,
care, trebuie spus fără compliment, ît, i explică... până ce
nu se mai înt, elege nimica; adică făcute anume pentru
copii, de se joacă cu dânsele, de us, oare ce sunt!...

Însă ce folos? Peste Trăsnea n-a dat asemene noroc...
să umble într-ales... El, păcătosul, uitat, i-vă ce fel de gra-
matică trebuia să învet, e: „artea, corect, într-o limbă; si-
labă numim un sunet deplin, simplu sau compus cu una
din consune, sau s, i cu mai multe consune, care însă să se
pronunt, e cu o scoatere de voace“. Iar în altă edit, ie: „Prin
silabă înt, elegem rostitura unei părt, i de cuvânt s, .c.l.“

Ei, ei! de-acum drege-t, i „voacea“ s, i descurcă-te, măi
Trăsne, dacă pot, i!

Iar, la a treia pagină, îndată altă năzbâtie:
Întrebare: Câte părt, i are gramatica română?
Răspuns: Gramatica română are patru părt, i, care sunt:
1. Etimologia; 2. Sintaxa; 3. Ortografia s, i 4. Prosodia.
Întrebare: Ce ne învat, ă fiecare din părt, ile aceste?
Răspuns: 1. Etimologia ne învat, ă a cunoas, te părt, ile

vorbei, adică analisul gramatical.
2. Sintaxa ne învat, ă a lega părt, ile vorbei după firea

limbii noastre, adică sintesul gramatical.
3. Ortografia ne învat, ă a scrie bine, adică după regulile

gramaticei.
4. Prosodia ne învat, ă a accentua silabele s, i a le rosti

după firea cuvintelor s, i scopul ce-l avem în vorbire.
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Apoi: mi-t, i-i, ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le. S, i alte iz-
noave hăzoase ca aceste!

Mai pune la socoteală că s, i Trăsnea era înaintat în
vârstă, bucher de frunte s, i tâmp în felul său; că profesorul,
care s, i el se mira cum a ajuns profesor, zicea: „Luat, i de ici
până ici“, cum mi se pare că se mai face pe une locuri s, i
astăzi, s, i poate că nu vet, i aduce bănat nici gramaticului,
nici profesorului, nici lui Trăsnea, ci întâmplării, care a
făcut pe oameni as, a cum sunt: ori cut, ite de ot, el, ori de
tinichea...

S, -apoi gândit, i că Trăsnea citea întrebarea s, i răspunsul,
fiecare pe rând, rar s, i lămurit, ca să se poată înt, elege ceva?
Nu as, a, necredincios, ilor, ci iată cum: „Ce este gramatica
română, este... ce este, este... este arata... nu arata, artea...
artea... ce... ce... ce ne învat, ă, învat, ă... învat, ă... ce ne
învat, ă; a vorbi... bi... bi... ce ne învat, ă... ce este, este...
este arata, uite dracu! nu arata, artea ce ne învat, ă... ce
este, este....“ S, i tot as, a dondănind foarte repede, bâlbâit s, i
fără pic de cugetare, până la „a scrie într-o limbă corect“
rar ajungea, sărmanul! S, i după ce turba de cap hăt bine,
mă striga să-l ascult, că s, tie. Luam eu cartea din mâna
lui s, i-l întrebam: „Ce este gramatica, măi Trăsne¿‘ Iar el,
închizând ochii, răspundea iute, iute s, i mornăit, cum cer
calicii la pod:

— Ce este gramatica română, este... ce este, este... s, i
celelalte, după obicei, schimonosind cuvintele s, i îndrugându-
le fără nici o noimă, de-t, i venea să-i plângi de milă!

— Nu as, a, măi Trăsne! Dar cum?
— Nu mai zice română, s, i spune numai răspunsul; ce

ai cu întrebarea?
S, i se s, i opintea el, într-o privire, să răspundă bine, dar

degeaba; se încurca s, i mai rău, începea a ofta s, i-i venea
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să-s, i spargă capul.
— Mai lasă-mă oleacă, zicea el necăjit s, i, când te-oi

striga, să vii iar să mă ascult, i; s, i de n-oi s, ti nici atunci, apoi
dracul să mă ia! Dă, gramatica să zicem că n-o înt, eleg s, i
s-o lăsăm la o parte; artea, asemene; corect, tiji. D-apoi
„română, este... ce... ne învat, ă a vorbi s, i a scrie bine într-o
limbă“ parcă-s cuvinte românes, ti, ce naiba! Numai s, i aici
trebuie să fie ceva: „a vorbi s, i a scrie bine într-o limbă“,
îndrăcit lucru! Cum „să scrii într-o limbă“? Poate cu limba,
mai s, tii păcatul? Pesemne că noi, cum s-ar prinde, las’ că,
de scris, talpa gâs, tei, dar apoi s, i de vorbit, păcatele noas-
tre, se vede că vorbim pogan s, i rău de tot; nu românes, te,
ci t, ărănes, te... Doamne, Doamne! Învăt, at mai trebuie să
fie s, i acel care face gramatici! Însă s, i-n gramatică stau eu
s, i văd că masa tot masă, casa tot casă s, i boul tot bou se
zice, cum le s, tiu eu de la mama. Poate celelalte bâzdâgănii:
„rostitură, artea, corect, pronunt, e, analisul, sintesul, pro-
sodia, ortografia, sintaxa, etimologia, concrete, abstracte,
conjunctive: mi-t, i-i, ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le“ s, i altele
de seama acestora să fie mai românes, ti... s, i noi, prostimea,
habar n-aveam de dânsele! Noroc mare că nu ne pune să le
s, i cântăm, c-ar fi s, i mai rău de capul nostru cel hodorogit!
Decât t, ăran, mai bine să mori! Hai, du-te, S, tefănescule,
că m-apuc de învăt, at!...

S, i lăsându-l, m-am dus s, i eu în ciudă la fata popii, am
găsit-o singură-singurică s, i m-am jucat cu dânsa în ticnă
până-ndeseară; căci mamă n-avea, s, i tată-său ca popa, um-
bla după căpătat... Apoi m-am întors la câmp, cu zgărdit, a
de la gâtul copilei, c-o năframă cusută frumos cu flori de
mătase s, i cu sânul plin de mere domnes, ti; s, i, când colo,
zărghitul de Trăsnea dormea pe hat, cu gramatica sub nas,
s, i habar n-avea de frig. „Sărace, sărace! nu es, ti nici de
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zeama ouălor; decât as, a, mai bine te făcea mă-ta un mânz
s, i te mâncau lupii“, zic eu în mine.

— He! Trăsnea, mă! scoală! s, tii tabla? Sare el de jos,
îl ascult, clei. Haidem acasă, măi Trăsne, că m-au răzbit
foamea s, i frigul, s, i mor de urât aicea pe câmp!

— Da, că s, i eu... Ducă-se dracului gramatica! Mi s-a
înăcrcit sufletul de dânsa! S, i osebit de asta, nici nu-mi e
bine.

— Un fel de lene, amestecată cu slăbăciune, măi Tră-
sne, nu-i as, a?

— Ba chiar ai nimerit: un fel de les, in la inimă, ameste-
cat cu întinsori, sau cam as, a ceva.

— Poate fiorile gramaticii, zic eu.
— Mai s, tii păcatul? Poate că s, -aceea să fie, zise Trăs-

nea; căci, dracul s-o ia! cum pui mâna pe dânsa, îndată-t, i
vine somn... Flecus, tet, e de-aceste nu se potrivesc cu rân-
duiala bisericii, s-a mântuit vorba... „Osmoglasnicul“ este
ce este... Vorba tatei: „Condacul umple sacul, s, i troparul
hambarul, măi băiate¡‘ Ce umblăm noi chinuindu-ne cu
gramatica, S, tefănescule? Haidem!

S, i ne întoarcem noi la gazdă pe la asfint, itul soarelui,
mâncăm ce mâncăm s, -apoi rugăm pe mos, Bodrângă să ne
cânte; s, i unde nu se adună o mult, ime de dăscălime la noi,
căci aici era stanis, tea lor; s, i ne întărtăm la joc, s, tii colè, ca
la vârsta aceea, de nici simt, irăm când a trecut noaptea. S, i
as, a am scăpat, s, i eu de urât, s, i Trăsnea de bolborosit prin
somn: „ce este gramatica română, este... ce este, este...“,
ca alte dăt, i.

Însă veselia nu s-a încheiat numai cu atâta; alta s, i mai
s, i s-a început din capăt. N-apucase mos, Bodrângă a lua
bine fluierul de la gură, s, i iaca ne trezim cu popa Buligă,
ce-i ziceau s, i Ciucălău, din ulit, a Buciumenii, tămăiat s, i
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aghezmuit gata dis-dimineat, ă. Dumnezeu să-l iepure! S, i
cum ne binecuvântează, după obiceiul său, cu amândouă
mâinile, ca vlădicii, ne s, i trage câte-un ibris, in pe la nas des-
pre fata popii de la Folticenii-Vechi: ba că-i fată cuminte,
ba că-i bună de preoteasă, ba c-ar fi potrivită cu mine, ba că
are să mi-o lege tată-său de gât, s, i câte ponosuri s, i tâlcuri
de-a lui popa Buligă cel buclucas, , pân-a început Gâtlan a-l
lua cu măguleli, zicând:

— Ia las’, las’, cinstite părinte! nu mai umbla s, i sfint, ia-
ta cu scornituri de-aceste chiar în ziua de lăsatul secului.
Mai cântă încaltea, mos, Bodrângă, un răstimp, să ne vese-
lim de-ajuns, că părintele a fi bun s, i ne-a ierta...

Mos, Bodrângă de cuvânt; iar începe a cânta, s, i la joc,
băiet, i! Popa Buligă, des, i era bătrân, dacă vede că ni-i
treaba de-as, a, unde nu-s, i pune poalele antereului în brâu,
zicând:

— Din partea mea, tot chef s, i voie bună să vă dea Dom-
nul, fiilor, cât a fi s, i-t, i trăi!

Apoi zvârle potcapul deoparte, s, i la joc de-a valma cu
noi, de-i pălălăiau pletele. S, i tragem un ropot, s, i două, s, i
trei, de era cât pe ce să scoatem sufletul din popă. S, i as, a
l-am vlăguit, de-i era acum lehamete de noi. Dar vorba
ceea: „Dacă te-ai băgat în joc, trebuie să joci¡‘ De la o vreme,
văzând bietul popă că s-a pus în cârd cu nebunii, începe
s-o întoarcă la s, urub:

— Mă as, teaptă nis, te fii de duhovnicie, dragii mei, s, i
trebuie să mă duc mort-copt, căci acesta ni-i plugul.

Pavel, gazda noastră, s, i pune atunci un talger de uscă-
turi s, -o garafă cu vin dinaintea părintelui Buligă, zicând:

— Ia poftim, cinstite părinte, de-t, i lua din masa noas-
tră oleacă de gustare s, -un pahar, două de vin, s, -apoi vă-t, i
duce, dacă spunet, i c-avet, i as, a de mare grabă.
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Sfint, ia-sa, nemaipunându-se de pricină, încrucis, ază
mâinile, după obicei, îs, i drege glasul s, i spune cu smirenie:
„Binecuvântează, Doamne, mâncarea s, i băuturica robilor
tăi, amin¡‘ După aceea ridică un pahar, zicând: „Mă închin,
băiet, i, la fat, a voastră cu sănătate, ca la un codru verde!
Când ne-a fi mai rău, tot as, a să ne fie¡‘ S, i dă paharul de
dus, că; apoi încă vro două-trei, s, i peste acele alte câteva;
după aceea ne binecuvântează iar cu amândouă mâinile,
zicând: „Ei, băiet, i, de-acum linis, tit, i-vă¡‘ S, -apoi ne lasă în
pace s, i-s, i caută de drum. Însă noi, vorba ceea:

Nici toate-ale doftorului,
Nici toate-a duhovnicului;
De ce petreci,
De ce-ai mai petrece!
Cam pe înserate, ne luăm târâs, , cu mos, Bodrângă cu

tot, s, i ne băgăm într-o cinstită crâs, mă, la fata vornicului de
la Rădăs, eni, unde mai multă lume se aduna de dragostea
crâs, mărit, ei decât de dorul vinului; căci era s, i frumoasă,
bat-o hazul s-o bată! S, -apoi, măritată de curând după un
vădăoi bătrân s, -un „lă-mă, mamă“, cum e mai bine de tras
la om în gazdă. Crâs, mărit, a, cum ne-a văzut, pe loc ne-a
sărit înainte s, i ne-a dus deoparte, într-o odaie mare, cu
obloane la feres, ti s, i podită pe jos, unde eram numai înde
noi s, i crâs, mărit, a, când poftea, ca la casa ei.

Într-un colt, al odăii, câteva miert, e de fasole; în al-
tul, sământ, ă de cânepă; în al treilea, o movilă de mere
domnes, ti s, i pere de Rădăs, eni, care trăiesc până după Pas, ti;
în al patrulea, mazăre s, i bob, despărt, ite prin o scândură
lată, iar alăture, nis, te bostani turces, ti; într-o putină, pere
uscate s, i dulci ca smochinele; mai încolo, un teanc de chite
de cânepă s, i de in; pe-o grindă, călepe de tort s, i lânuri bo-
ite fel de fel pentru scoart, e s, i lăicere; apoi câlt, i, buci s, i alte
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lucruri, zăhăite prin cele polit, e s, i colt, are, ca la casa unui
gospodar fruntas, de pe vremea aceea.

S, i cum ne aflam noi în această binecuvântată casă,
crâs, mărit, a iute a lăsat obloanele în jos, a aprins lumânarea
s, i, cât ai bate din palme, ni s-a s, i înfăt, is, at cu o cană mare
de lut, plină cu vin de Odobes, ti; s, i turnând prin pahare,
săreau stropii din vin de-o s, chioapă în sus, de tare ce era.
Gâtlan, bun mehenghi, ia un pahar s, i-l întinde gazdei,
zicând:

— Ia poftim, puiculit, ă, de cinstes, te dumneata întâi!
să vedem, poate c-ai pus ceva într-însul.

Crâs, mărit, a cea frumoasă, luând paharul, se închină la
tot, i cu sănătate, râzându-i ochii, s, i, după ce gustă put, in,
se roagă să n-o zăbovim, că mai are s, i alt, i mus, terii, s, i
bărbatu-său nu poate dovedi singur. Dar t, i-ai găsit; noi,
at, iindu-i calea, o pofteam, cu stăruint, ă, să cinstească de
la fiecare. S, i ea tot ar fi stat mai mult cu noi, dacă n-am fi
alungat-o prostes, te, mult, umindu-i câte c-o sărutare plină
de foc!

— As, a e tineritul ista, bată-l să-l bată, zise mos, Bo-
drângă, s, ezând cucuiet pe nis, te buci s, i molfăind la pere
uscate. Avet, i dreptate, băiet, i, acum vi-i vremea!

— S, i cum zici, mos, ule, răspunse crâs, mărit, a, intrând
atunci pe us, ă c-o strachină de plăcinte fierbint, i, c-o găină
friptă s, i punându-le pe masă dinaintea noastră. S, i, zău,
mare pomană s, i-a făcut, căci eram flămânzi ca nis, te lupi!

După ce mântuim de băut cana ceea, ni se aduce alta,
pentru care mult, umeam crâs, mărit, ei tot cu sărutări, până
ce se făcea că se mânie s, i iar fugea dintre noi. Mai pe
urmă iar venea s, i iar fugea, căci cam as, a se vinde vinul,
pe unde se vinde... Ori, mai s, tii păcatul? Poate că nici
crâs, mărit, ei nu-i era tocmai urât a sta între noi, de ne cerca
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as, a des. La urma urmelor, unde nu-i dă s, i Trăsnea cel
urâcios un pupoi, fără veste! Căci la de-aceste mai tot
prostul se pricepe. S, i atunci, crâs, mărit, a cea frumoasă
curat că s-a mâniat. Dar ce să-i facem? Vorba ceea: „În
care cămas, ă s-a mâniat, într-aceea s-a dezmânia“. Că altfel
n-ai cum s-o ghibăces, ti.

De la o vreme, prinzând mos, Bodrângă la curaj, să nu
înceapă a cânta din fluier o Corăbiască de cele frământate
în loc? Noi, atunci, să nu ne întărtăm la joc? S, i as, a o fier-
beam de tare, de nu ne ajungea casa, s, i dam chiorâs, prin
fasole, prin mazere s, i bob, s, i sământ, a de cânepă se făcea
oloi, pârâind sub tălpile noastre.

Cam pe după miezul nopt, ii, văzând că mos, Bodrângă
ne-a părăsit, începem s, i noi a ne strecura câte unul, unul,
spre gazdă; eu, cu sânul încărcat de pere uscate s, i c-un
bostan mare, ce mi l-a dat crâs, mărit, a, căci pe cât era de
frumoasă, pe atâta era s, i de darnică, mititica!...

S, i când ajung la gazdă, ce să vezi? mai fiecare tovarăs,
al meu furluase câte ceva: unul mere domnes, ti, altul pere
de Rădăs, eni; mos, Bodrângă pas, lise o grămadă de buci
pentru at, ât, at focul, s, i Trăsnea, sământ, ă de cânepă. Iar
Os, lobanu, cu ciubotele dintr-o vacă s, i cu tălpile din alta,
venind mai în urma tuturor, numai ce-l vedem că se pune
cu cres, tetul pe pat s, i cu tălpile în grindă, as, a încălt, at s, i
îmbrăcat cum era; s, i, ce să-t, i mai vadă ochii? Să nu spun
minciuni, dar peste o dimerlie de fasole i-au curs atunci
din turetce, pe care de obicei le purta suflecate, iar atunci
le desuflecase, anume pentru trebus, oara asta... Numai
văru-meu, Ioan Mogorogea, fecior de gospodar cinstit,
nu luase nici un capăt de at, ă. Iar Zaharia lui Gâtlan se
mult, umise c-un sărutat din partea frumoasei crâs, mărit, e.
Mare mângâiere pentru un băiat străin, în ziua de lăsatul
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secului!... S, i ia acum înt, eleg eu că Gâtlan, căruia-i zicea în
s, coală Zaharia Simionescu, a fost mai cu minte decât noi
tot, i; căci el din cele aduse de noi s-a folosit; iară noi, din
fericirea lui, pace!

Ei, ei, toate bune s, i frumoase la vremea lor; dar de-
acum trebuie să ne mai punem s, i câte pe-oleacă de carte,
căci mâine-poimâine vine vacant, a de Crăciun, s, i noi stri-
căm pâinea părint, ilor degeaba; nimic fără cheltuială, s, i
banii nu se iau din drum. Unul cu altul la un loc aveam
acum, la începutul postului, vro patru-cinci ulcioare de
oloi, trei-patru saci de făină de păpus, oi, câteva oci de pes, te
sărat, perje uscate, fasole, mazăre, bob, sare s, i lemne pen-
tru câteva săptămâni; căci stam la masă tot, i împreună,
făcând mâncare cu rândul, fiecare dintr-al său pentru o zi.
Însă Os, lobanu, care mânca cât s, aptesprezece, ne cam pu-
sese pe gânduri. Tată-său, popa Neculai, nu-i vorbă, avea
de unde să-i trimită; dar „Ce-i în mână nu-i minciună“.

Multe sunt de făcut s, i put, ine de vorbit, dacă ai cu cine
te înt, elege. Mă sfătuiesc eu într-o zi cu Gâtlan, c-aici ar
trebui ceva de făcut, să putem scăpa de cât, iva mâncăi,
căci tovărăs, ia nu ni se părea dreaptă. S, i găsim un mijloc
nu se poate mai nimerit: noaptea, când vor dormi tot, i,
să punem pos, tă la tălpi cui vom socoti noi; mai ales că
vro cât, iva adormeau dus, i, cum începea mos, Bodrângă a
spune la poves, ti. S, i după ce-am pus la cale unele ca aceste,
pândim când erau ceilalt, i dus, i de-acasă s, i ne apucăm de
făcut pos, te, ca s-avem pe mai multă vreme. Câteva pături
de hârtie, lipite una peste alta cu seu de lumânare topit pe
lângă foc, puse încet la tălpi, când doarme omul greu, s, i
aprinse c-un chibrit, mai sfânt lucru nici că se poate!... S, i
fiindcă pe Os, lobanu tot, i aveau ciudă mai mare, lui i-am
făcut pocinog întâi. S, i când l-a ajuns arsura la os, a sărit
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din somn, răcnind ca un taur, s, i nu-s, i găsea loc prin casă,
de usturime. Dar, neaflând care-i vinovatul s, i nebizuindu-
se în putere a se bate cu tot, i, se puse la făcut metanii s, i
ne blestema, de-i curgea foc din gură. Noi însă, cu toate
blestemele lui, mai punându-i în alte nopt, i câteva pos, te
s, i făcându-i-se tălpile numai o rană, a fost nevoit să-s, i
ia tălpăs, it, a spre Humules, ti, lehămetindu-se de popie s, i
lăsând toate merindele sale în stăpânirea noastră.

Îndată după asta, Gâtlan scrise lui Os, lobanu:
„Iubite Os, lobene,
Mă închin cu sănătate de la golătate, despoiet, ii din

urmă. De n-avet, i ce mânca acolo, poftim la noi să postim
cu tot, ii.

Al tău voitor de bine,
Zaharia,
Mare căpitan de pos, te“
Peste vro câteva zile am mai tăiat gustul de popie unuia,

care venise în gazdă la noi din proaspăt; Nic-a lui Con-
stantin a Cosmei, din Humules, ti, se duse s, i el cu tălpile
băs, icate pe urma lui Os, lobanu. S, i cu atâta mai bine, căci
tot îs, i pierdeau vremea în zadar. Iar Trăsnea, fiind mai
chilos s, i mai tare de cap, rabdă el cât rabdă s, i, dacă vede
că-l răzbim cu pos, tele, se mută la altă gazdă, luându-s, i
partea de merinde. S, i cu astă rânduială, am rămas noi
acum numai trei la Pavel ciubotarul: eu, Gâtlan, văru-meu
Ioan, poreclit Mogorogea, s, i mos, Bodrângă pe deasupra.
Văru-meu, care văzuse de patima celorlalt, i, luase obicei în
toată seara, la culcare, a-s, i coase mânecile contăs, ului s, i,
vârându-s, i picioarele într-însele, dormea fără grijă. Vorba
ceea: „Paza bună trece primejdia rea“.

Aproape de Crăciun, Pavel făcu o pereche de ciubote de
iuft vărului meu Ioan, cu care era prieten unghie s, i carne.
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Doi icusari plătise Mogorogea lui Pavel pentru ciubote.
Dar, ce-i drept, făceau paralele acele, căci pusese piele
bună, talpă de fund, s, i erau cusute de tocmală. Numai
scârt, uitase Pavel să pună... s, i pentru asta rău i s-a stricat
inima lui Mogorogea! Noroc mare că era o iarnă geroasă,
s, i omătul ajuta la scârt, âit.

În vacant, ă ne duceam acasă, s, -apoi, vorba t, iganului
cu „Crăciunul sătulul...“ Costit, e de porc afumate, chis, te de
buft umplut, trandafiri usturoiat, i s, i slănină de cea subt, ire,
făcute de casă, tăiate la un loc, fripte bine în tigaie s, i cu
mămăligut, ă caldă, se duc unse pe gât. Mai face el t, ăranul
s, i alte feluri de mâncări gustoase, când are din ce le face.
S, i, mult, umită Domnului, părint, ii nos, tri aveau de unde,
căci sărăcia nu se oplos, ise încă la us, a lor, pe când s, tiu eu.

S, i să nu-mi uit cuvântul! Petrecem noi sărbătorile
frumos la părint, i, în Humules, ti, s, i după Bobotează ne
întoarcem iar în Folticeni, la Pavel, gazda noastră. Pe la
s, coală mai dam noi as, a, câteodată, de formă. Dar, drept
vorbind, nici n-aveam ce căuta, căci bucheaua poate s-o
învet, e s, i acasă cine vrea. Iar cine nu, ferice de dânsul! S, i
eu, unul, eram dintr-acei fericit, i: când e vorba de credint, ă,
ce-t, i mai trebuie învăt, ătură? De la mos, Bodrângă zic s, i eu
că aveai ce învăt, a: fluierul său te făcea să joci fără să vrei,
s, i poves, tile lui nu-t, i dau vreme de dormit. Afară de asta,
mai aveam noi cu ce ne trece vremea când voiam: t, encus, a,
ba tăbăcăreasca sau concina, ba alteori, noaptea, ne pu-
neam la taclale până se făcea ziua albă. Iar în sărbători, o
luam hăbăuca prin cele sate, pe unde s, tiam că se fac hore.
În Rădăs, eni, sat mare, frumos s, i bogat, am jucat la trei
jocuri într-o singură zi: unul de flăcăi tomnatici, la care
venise fetele cele mai tinere; altul de flăcăi tineri, la care
venise fetele cele stătute; iar al treilea, de copilandri, la
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care venea cine poftea... Flăcăii abia se legănau în joc, s, i
hora se învârtea foarte încet. Fetele nu se-as, teptau rugate,
ca pe-aiurea, ci fiecare desprindea mâinile a doi flăcăi,
unde-i venea la socoteală, spunea bună ziua! s, i urma jocul
înainte. Văru-meu, fudulindu-se cu ciubotele cele nouă,
juca numai lângă fata vornicului, soră cu crâs, mărit, a cea
frumoasă din Folticeni. S, i Gâtlan, care juca lângă mine,
îmi spuse la ureche:

— Las’ că-i vedea tu ce-am să-i fac lui Mogorogea; de
i-a ticni ziua de azi, păcat să-mi fie!

— Taci, măi, zic eu, ce mai vorbes, ti în bobote, că s-a
mânia omul s, i s-a duce s, i el acasă.

— Ei, s, -apoi? Ce mare pagubă? Vorba ceea: „Dacă s-a
da baba jos din cărut, ă, de-abia i-a fi mai us, or iepei“.

S, i jucăm înainte. Seara ne întoarcem la gazdă, s, i Mo-
gorogea, băiat grijuliu, îs, i curăt, ă ciubotele frumos s, i le
pune la uscat pe vatră, deoparte, cum făcea totdeauna.
A treia zi după asta, ciubotele văru-meu se rup hăbuc în
toate părt, ile... S, i el, supărat la culme, se leagă de Pavel
să-i facă altele în locul acelora, ori să-i dea banii îndărăt
numaidecât.

— Mi-ai pus piele scoaptă, cârpaciule, zise Mogoro-
gea înfuriat; as, a fel de prieten îmi es, ti? Haiti! alege-t, i
una din două, căci altfel dai cinstea pe rus, ine; ît, i trântesc
scroambele de cap! Auzitu-m-ai?

Pavel, nes, tiindu-se vinovat, zise cu dispret, :
— Ia ascultă, dascăle Mogoroge, nu te prea întrece cu

vorba, că nu-t, i s, ede bine. Pe cine faci cârpaci? După ce-ai
purtat ciubotele atâta amar de vreme, umblând toată ziua
în pogheazuri, s, i le-ai scrombăit pe la jocuri s, i prin toate
corhanele s, i coclaurile, acum ai vrea să-t, i dau s, i banii îna-
poi, ori să-t, i fac pe loc altele nouă? Dar s, tii că es, ti ajuns de

75



cap?! Nu-t, i e destul că m-ai amet, it, punându-t, i sfârloagele
pe calup, trăgându-le la s, an, s, i ungându-le aici, pe cuptor,
la nasul meu, în toate diminet, ile? Ba de câte ori mi-ai pus
s, i pos, te la picioare, s, i eu, ca omul cel bun, tot am tăcut s, i
t, i-am răbdat. Îmi pare rău că es, ti gros de obraz! Ei, las’ că
te-oi sluji eu de-acum, dacă t, i-i vorba de-as, a!

— Ce spui, cârpaciule? zise văru-meu; s, i tu mă mogoroges, ti?
D-apoi numa-n ciubotele tale am stat eu, bicisnicule? Încă
te obrăznices, ti? Acus, te-oi otânji, cu ceva, de nu te-i putea
hrăni în toată viat, a!

— Până ce mi-i otânji, zise Pavel, eu acus, te cinătuiesc
frumus, el cu dichiciul; înt, eles-ai?

Văzând noi că era cât pe ce să se încaiere la bătaie, ne
punem la mijloc s, i-i împăcăm cu mare greu: Ioan să mai
dea un irmilic lui Pavel, iar el să-i căputeze ciubotele, s, i
pace bună!

Mai glumeau ei după aceasta câine-câines, te, dar lui
Mogorogea nu-i ies, a de la inimă afrontul ce i-l făcuse Pa-
vel.

În săptămâna hârt, ii, sau cârneleaga, mos, Vasile, ve-
nind la Folticeni, între alte merinde, aduce feciorului său
s, i trei purcei grijit, i gata.

— Bine-ai venit sănătos, tată, zise Ioan, sărutându-i
mâna. As, ă-i că ne-ai nimerit?

— Bine v-am găsit sănătos, i, măi băiet, i, răspunse mos,
Vasile. D-apoi, vorba ceea: „Nimeresc orbii Suceava, s, i eu
nu eram să vă nimeresc¿‘

Apoi, din vorbă în vorbă, ne întreabă:
— Ei, ce mai zice Mecetul despre popia voastră? Are

gând să vă dea drumul degrabă? Căci eu, drept să vă spun,
m-am săturat de-atâta zdruncen s, i cheltuială.

— Nu se zice mecet, ci catihet, tată, răspunse Ioan
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rus, inat.
— Na, na, na, măria-ta! parcă asta grijă am eu acum!...

vorba ceea: „Nu-i Tanda, s, i-i Manda; nu-i tei-belei, ci-i
belei-tei... de curmei“. S, i ce mai atâta înconjur?... Me-
cet, Berechet, Ples, can, cum s-a fi chemând, Ioane, s, tiu că
ne jupes, te bine, zise mos, Vasile. S, apoi cică popa-i cu pa-
tru ochi!... Ia mai bine rugat, i-vă cu toată inima sfântului
hărăs, c1 Nicolai de la Humules, ti, doar v-a ajuta să vă vedet, i
popi odată; s, -apoi atunci... at, i scăpat s, i voi deasupra ne-
voii: bir n-avet, i a da, s, i havalele nu facet, i; la mese s, edet, i
în capul cinstei s, i mâncat, i tot plăcinte s, i găini fripte. Iar
la urmă vă plătes, te s, i dint, ăritul... Vorba ceea: „Picioare de
cal, gură de lup, obraz de scoart, ă s, i pântece de iapă se cer
unui popă“, s, i nu-i mai trebuie altceva. Bine-ar fi, Doamne
iartă-mă, ca fet, ele biserices, ti să fie mai altfel!... dar... vet, i
fi auzit voi că popa are mână de luat, nu de dat; el mănâncă
s, i de pe viu, s, i de pe mort. Vedet, i cât de bine trăies, te me-
cetul, fără să muncească din greu ca noi... Numai... dă!...
darul se cinstes, te!... Ioane, eu t, i-am s, i ochit un potcapic,
zise mos, Vasile, la pornire. Cată de nu te lăsa pe tânjală,
pune mâna pe afis, tat2 mai repede s, i vin-acasă; căci Ioana
lui Grigoras, Ros, u, de la noi, as, teaptă cu nerăbdare să-t, i
fie preoteasă. Mai rămânet, i cu sănătate, dascăle Zaharie
s, i nepoate, că eu m-am dus!...

— Merget, i sănătos, mos, Vasile, zicem noi, petrecându-
l până mai încolo, s, i vă rugăm, spunet, i părint, ilor, din par-
tea noastră, că ne aflăm bine s, i-i dorim.

După ce se duce mos, Vasile, eu zic lui Ion cu binis, orul:
— Vere, ia să frigem în astă seară un purcel de ceia, că

tare mi-i dor!...

1HĂRĂS, C - Ierarh.
2AFIS, TAT - Atestat.
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Mogorogea, nătâng s, i zgârcit cum era, începe a striga
la mine:

— Mă! ia ascutat, i; eu nu-s Nică Os, lobanu, să mă sucit, i
cum vret, i voi... Cu ce mă hrănit, i, cu aceea am să vă hrănesc.
Nu vă dau nici o bucăt, ică de purcel, măcar să crăpat, i!

— Iar de nu, cel ce zice, răspunde Gâtlan.
— Amin, bles, tesc eu cu jumătate de gură.
— S, i eu mă anin, spuse Pavel de după sobă.
— Amin, neamin, s, terget, i-vă pe bot despre purcei,

zise Mogorogea cu ciudă; înt, eles-at, i? Nu tot umblat, i după
bunătăt, i; mai mâncat, i s, i răbdări prăjite, că nu v-a fi ni-
mica!

— Ia lăsat, i-l încolo, măi; sta-i-ar în gât pe ceea lume!
zise Zaharia.

S, i ne punem, dragă Doamne, la învăt, at. Însă, fie vorba
între noi, nu ne era a învăt, a, cum nu i-e câinelui a linge
sare. În sobă arsese un foc stras, nic; îl învelisem s, i astu-
pasem, căci era ger afară. Mos, Bodrângă încurcase nu
s, tiu pe unde în seara aceea, s, i Pavel, neavând lucru ca alte
dăt, i, se culcase devreme. Iar Mogorogea, nădăjduindu-
se în potcapicul tătăne-său, adormise înaintea lui Pavel
cu picioarele în mânecile contăs, ului, după obicei, s, i ho-
răia zdravăn. Vorba ceea: „Lasă-mă, să te las¡‘ Mai târziu
stingem s, i noi lumânarea s, i ne culcăm; însă nu puteam
adormi, gândindu-ne la purcel.

— Măi Zaharie, nu mai ai tu vro pos, tă de cele undeva?
zic eu încet.

— Nu, bre, răspunse Zaharia s, i mai încet; s, i, Doamne,
ce bine-ar fi să trântim una lui Mogorogea! Dar, până la
pos, tă, până la nu s, tiu ce, na cut, itas, ul meu, taie încetis, or
custura de la mâneca lui Mogorogea, în dreptul unei tălpi,
dă-i o pârleală bună cu nis, te chibrituri de ieste, care ard
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mocnind, s, i las’ dacă i-or mai ticni purceii... Numai cată
de nu te mocos, i atâta!

— Adă cut, itas, ul încoace, zic eu, s, i, la toată întâmpla-
rea, cred că nu mă vei da prin s, perlă s, i nu-l vei lăsa să mă
bată!

— Nici vorbă nu mai rămâne, zise Zaharia; dă-i pâr-
leală înainte, fără grijă.

Atunci... îmi iau inima în dint, i s, i fac tocmai as, a cum
fusesem povăt, uit de Gâtlan; tai cusutura încetis, or s, i t, in
câtu-t, i-i smocul de chibrituri aprinse la călcâiul văru-meu,
unde era pielea mai groasă, până ce-l răzbes, te focul. S, i
când răcnes, te odată cât ce poate, eu zvrrrr! chibriturile din
mână, t, us, ti! la spatele lui Zaharia s, i-ncepem a horăi, de
parcă dormeam cine s, tie de când... Ion însă, împiedicat
cu picioarele în mânecile contăs, ului, căzuse alivanta la
pământ, zvârcolinduse ca s, arpele s, i blestemându-ne cum
îi venea la gură:

— Vai! osândi-v-ar Dumnezeu să vă osândească, so-
iuri ticăloase ce suntet, i! Nime n-are chip să se odihnească
în casa asta de răul vostru! Cine oare mi-a făcut s, otia? Pe
Zaharia s, i Nică îi aud horăind s, i nu cred să fi îndrăznit...
Numai că hot, omanul de Pavel mi-a făcut-o... be-l-ar tăunii
să-l beie, când i-a fi somnul mai dulce! S, i încă se preface
că doarme, ticălosul! Ia să-l învăt, eu a-s, i mai bate altă dată
joc de om!

S, i repede ia cu cles, tele un cărbune aprins din vatră, s, i
cu dânsul pe cuptor la Pavel. S, i cum dormea, sărmanul,
cu fat, a în sus, îi pune cărbunele pe pieptul gol, zicând:

— Na! satură-te de făcut s, agă cu mine, cârpaciule!
Atunci se aude un răcnet spăimântător, s, i, odată cu

răcnetul, Pavel, izbind cu picioarele în sobă, o s, i darmă
la pământ. S, i în buimăceala ceea, trezindu-se cu Ion fat, ă
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în fat, ă, unde nu se încinge între dâns, ii o bătaie crâncenă;
s, -apoi stă de-i prives, te, dacă te rabdă inima...

— Stai, Zaharie, că se face moarte de om în casa asta,
s, i noi avem să dăm seama! zic eu tremurând ca varga de
frică.

— Ho, mă! ce vă este? zise Zaharia sărind ca un vultur
între dâns, ii. Casă de oameni de treabă se cheamă asta?...

Iară eu, amandea pe us, ă, afară, plângând, s, i încep a
răcni cât îmi lua gura, strigând megies, ii. Oamenii săriră
buimaci, care dincotro, crezând că-i foc, ori ne taie căta-
nele, Doamne feres, te!... Căci era os, tire nemt, ească în Folti-
ceni pe vremea aceea. După ce se mântuie clăcus, oara asta,
lumea ne lasă în cât ne-a găsit s, i se împrăs, tie, huiduindu-
ne. Să fi văzut ce blestemăt, ie s, i gălămoz era în casă: feres, tile
sparte, soba dărâmată, smocuri de păr smuls din cap,
sânge pe jos, Pavel, cu pieptul ars, s, i Ion, cu călcâiul fript,
s, edeau la o parte gâfuind; eu cu Zaharia, de alta, mirându-
ne de cele întâmplate... iar nevinovat, ii purcei, fiind spânzurat, i
în tindă, la răceală, nu se s, tie ce s-au făcut!... Zaharia, de
la o vreme, voind a curma tăcerea, zise:

— Cântă-le de-acuma, Ioane: „cei fără prihană, aliluia¡‘
s, i nu mai tânji atâta după dâns, ii; se vede că as, a le-a fost
scris, mititeii!...

— Ia nu mai clămpăni s, i tu din gură, măi, răspunse
Ion, plin de năduh; at, i tot strigat asupra lor, s, i iaca vi s-a
făcut pe voie.

În vorbele aceste, venind s, i mos, Bodrângă, chiurluit,
începe a-s, i face cruce de la us, ă.

— Ei, mos, ule, zic eu, place-t, i cum ne-ai găsit?
Pavel, care până atunci s, ezuse ca mut, uitându-se prin

casă amărât, zise:
— Ia ascultat, i, dascălilor: ca să se mântuie toată diho-

80



nia, cărăbănit, i-vă de la mine, s, i mă lăsat, i în pace!
Noi, bucuros, i c-am scăpat numai cu-atâta, ne luăm ce

mai aveam s, i ne mutăm la un fierar peste drum, dimpre-
ună cu mos, Bodrângă, mângâietorul nostru.

Prin postul cel mare se răspândes, te vuiet printre das-
căli despre desfiint, area catihet, ilor s, i trecerea celor mai
tineri dintre noi la Socola.

— Na-t, i-o bună, că t, i-am frânt-o! zise Trăsnea; când
la adică, nu-i nimică. Vorba ceea: „Ne-am pricopsit cu cai
cu tot...“ Dracul mă punea să-mi bat capul de gramatică?...
De s, tiam asta, mai bine s, edeam acasă; s, i cu banii cât, i s-au
dat, pe ici, pe colea, îs, i prindea tata altă nevoie.

— D-apoi noi, ziseră dascălii cei însurat, i, oftând; ne-
am calicit cu desăvârs, ire: zimt, i, ba oit, e, ba stupi, ba cai
s, i boi s-au dus pe gura lupului! Părintele catihetul să trăi-
ască!...

— Ia tăcet, i, bre, răspunse Zaharia; banu-i ochiul dra-
cului, s-a mântuit vorba!... Ce-l mai cisluit, i atâta pe bietul
catihet? Parcă numai el e de-aceia?... S, -apoi s, i vouă, nu
s, tiu, zău, cum v-a mai intra cineva în voie. Vorba ceea:
„Hai în car! —Bai! Hai în cărut, ă! —Bai! Hai în teleagă
—Bai! Hai pe jos! —Bai! Zicet, i mai bine că vă traget, i la
teapa voastră, ca apa la matcă. Eu-s mai bucuros că s-a
întâmplat asta. La Socola să mergem, dacă voim să ies, im
dobă de carte!... Acolo-s profesorii cei mai învăt, at, i din
lume, după cum aud eu.

— La Socola! strigă dascălii cei mai tineri.
— Ducet, i-vă pe pustiu, dacă vă place! duce-v-at, i învârtindu-

vă ca ciocârlia! strigă cei bătrâni.
S, i as, a, aproape de Pas, ti, ne-am răzlet, it unii de alt, ii, s, i

la Socola a rămas să meargă cine-a vrea în toamna viitoare,
anul 1855.
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Bucures, ti, 1881, septembrie
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IV

Cum nu se dă scos ursul din bârlog, t, ăranul de la munte
strămutat la câmp, s, i pruncul, dezlipit de la sânul mamei
sale, as, a nu mă dam eu dus din Humules, ti în toamna anu-
lui 1855, când veni vremea să plec la Socola, după stăruint, a
mamei. S, i oare de ce nu m-as, fi dat dus din Humules, ti, nici
în ruptul capului, când mereu îmi spunea mama că pentru
folosul meu este aceasta? Iaca de ce nu: drăgălit, ă Doamne,
eram s, i eu acum holtei, din păcate! S, i Ias, ii, pe care nu-i
văzusem niciodată, nu erau aproape de Neamt, , ca Fălti-
cenii, de unde, toamna târziu s, i mai ales prin câs, legile
de iarnă, fiind nopt, ile mari, mă puteam repezi din când
în când, pas, lind-o as, a cam de după toacă, s, i tot înainte,
seara pe lună, cu tovarăs, ii mei la clăci în Humules, ti, pe
unde s, tiam noi, t, inând tot o fugă, ca telegarii. S, i după
câte-un sărutat de la cele copile sprint, are, s, i până-n ziuă
fiind ies, it, i din sat, cam pe la prânzul cel mare ne-aflam
iar în Fălticeni, trecând descult, i prin vad, în dreptul Ba-
iei, Moldova înghet, ată pe la margini, s, i la dus s, i la întors,
de ne degera măduva-n oase de frig! Inima însă ne era
fierbinte, că ce gândeam s, i izbândeam. De la Neamt, la
Fălticeni s, i de la Fălticeni la Neamt, era pentru noi atunci o
palmă de loc. Dar acum se schimba vorba: o cale scurtă de



două pos, te, de la Fălticeni la Neamt, , nu se potrives, te c-o
întindere de s, ase pos, te, lungi s, i obositoare, de la Ias, i până
la Neamt, . Căci nu vă pară s, agă: de la Neamt, până la Ias, i
e câtu-i de la Ias, i până la Neamt, , nici mai mult, nici mai
put, in. S, i mai bine rămâi pe loc, Ioane, chiteam în mintea
mea cea proastă, decât să plângi nemângâiat s, i să te usuci,
de dorul cui s, tiu eu, văzând cu ochii!... Dar, vorba ceea:
„Ursul nu joacă de bună voie“. Mort-copt, trebui să fac pe
cheful mamei, să plec fără voint, ă s, i să las ce-mi era drag!

Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgă-
toare s, i limpede ca cristalul, în care se oglindes, te cu mâh-
nire Cetatea Neamt, ului de atâtea veacuri! Dragi-mi erau
tata s, i mama, frat, ii s, i surorile, s, i băiet, ii satului, tovarăs, ii
mei din copilărie, cu care, în zile geroase de iarnă, mă
desfătam pe gheat, ă s, i la sănius, , iar vara, în zile frumoase
de sărbători, cântând s, i chiuind, cutreieram dumbrăvile
s, i luncile umbroase, prundul cu s, tioalnele, t, arinile cu hol-
dele, câmpul cu florile s, i mândrele dealuri, de după care-
mi zâmbeau zorile în zburdalnica vârstă a tineret, ii!

Asemenea, dragi-mi erau s, ezătorile, clăcile, horele s, i
toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai
mare însuflet, ire! De piatră de-ai fi fost, s, i nu se putea să
nu-t, i salte inima de bucurie când auzeai, uneori în puterea
nopt, ii, pe Mihai scripcarul din Humules, ti umblând tot
satul câte c-o droaie de flăcăi după dânsul s, i cântând:

Frunză verde de cicoare,
Astă noapte pe răcoare
Cânta o privighetoare
Cu viersul de fată mare.
S, i cânta cu glas duios,
De picau frunzele jos;
S, i cânta cu glas subt, ire
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Pentru-a noastră despărt, ire;
S, i ofta s, i ciripea,
Inima de t, -o rupea!
S, i câte s, i mai câte nu cânta Mihai lăutarul din gură

s, i din scripca sa răsunătoare, s, i câte alte petreceri pline
de veselie nu se făceau pe la noi, de-t, i părea tot anul zi de
sărbătoare! Vorba unei babe: „Să dea D-zeu tot anul să fie
sărbători s, i numai o zi de lucru, s, i atunci să fie praznic s, i
nuntă“.

Apoi lasă-t, i, băiate, satul, cu tot farmecul frumuset, ilor
lui, s, i pasă de te du în loc străin s, i as, a depărtat, dacă te
lasă pârdalnica de inimă! S, i doar mă sileam eu, într-o
părere, s-o fac a înt, elege pe mama că pot să mă bolnăvesc
de dorul ei... s, i să mor printre străini! că văru-meu Ion
Mogorogea, Gheorghe Trăsnea, Nică Os, lobanu s, i alt, ii s-au
lăsat de învăt, at s, i, despre asta, tot mănâncă pâine pe lângă
părint, ii lor. Dar zadarnică trudă! Mama avea alte gânduri;
ea îmi pregătea cu îngrijire cele trebuitoare, zicându-mi
de la o vreme cu asprime:

— Ioane, cată să nu dăm cinstea pe rus, ine s, i pacea pe
gâlceavă!... Ai să pleci unde zic eu. S, i Zaharia lui Gâtlan
merge cu tine. Luca Mos, neagu, megies, ul nostru, vă duce
cu cărut, a cu doi cai ca nis, te zmei. Ia, mai bine, repezi-te
până la el de vezi, gata-i de drum? Că mâine desdimineat, ă,
cu ajutorul Domnului, plecat, i.

— Nu mă duc, mamă, nu mă duc la Socola, măcar să
mă omori! ziceam eu, plângând cu zece rânduri de lacrimi.
Mai trăiesc ei oamenii s, i fără popie.

— Degeaba te mai sclifoses, ti, Ioane, răspunse mama
cu nepăsare! la mine nu se trec acestea... Pare-mi-se că s, tii
tu moarea mea... Să nu mă faci, ia acus, , să iau cules, erul
din ocnit, ă s, i să te dezmierd cât es, ti de mare!
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Apoi cheamă pe tata s, i-i zice hotărâtor:
— Spune-i s, i d-ta băiatului, omule, ce se cuvine, ca

să-s, i ia nădejdea s, i să-s, i caute de drum.
— Mai rămâne vorbă despre asta? zise tata posomorât.

Are să urmeze cum s, tim noi, nu cum vrea el, că doar nu-
i de capul său. Când m-ar bate numai atâta grijă, măi
femeie, ce mi-ar fi? Dar eu mă lupt cu gândul cum să-i
port de cheltuială, căci banii nu se culeg de la trunchi, ca
surcelele. S, i la is, ti vro s, ase, afară de dânsul, dacă rămân
acasă, nu le mai trebuie nimica? Dar fiind el cel mai mare,
norocul său; trebuie să căutăm a-l zburătăci, căci nu se s, tiu
zilele omului! S, i poate vreodată să fie s, i el sprijin pentru
is, tialalt, i.

Văzând eu că nu-i chip de stat împotriva părint, ilor,
începui a mă gândi la pornire, zicând în sine-mi cu amără-
ciune: „Ce necaz pe capul meu! Preot, ii nos, tri din sat n-au
mai trepădat pe la Socola, s, i mila sfântului! nu-i încape
cureaua de pântecos, i ce sunt. D-apoi călugării, o adu-
nătură de zamparagii duglis, i, din toată lumea, cuibărit, i
prin mănăstire, ce nu ajung? S, i eu să îns, ir atâtea s, coli: în
Humules, ti, la Bros, teni în crierii munt, ilor, în Neamt, , la
Fălticeni, s, i acum la Socola, pentru a căpăta voie să mă fac,
ia, acolo, un popă prost, cu preoteasă s, i copii; prea mult
mi se cere!...“

Acus, îi spun mamei că mă duc la călugărie, în Neamt, ,
ori la Secu. S, i cu câtă carte s, tiu, cu câtă nu s, tiu, peste
cât, iva ani pot s-ajung dichiu la vrun mitoc s, i să strâng un
s, tiubei plin de galbeni, ca părintele Chirilas, , de la jugărit,
din Vânătorii Neamt, ului. S, -apoi atunci... pune-t, i, cuvi-
oase Ilarie, plosca cu rachiu la s, old, icris, oare moi cât se
poate de multe s, i altceva de gustare în buzunările dulamei,
pistoalele în brâu, pe sub rasă, comanacul pe-o ureche, s, i,
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cu sabia Duhului în mână s, i pletele în vânt, ia-o la papuc,
peste „Piciorul Rău“, spre „Cărarea afurisită“ dintre Secu
s, i Agapia din deal, unde toată vara se aude cântând un
glas îngeresc:

Ici în vale, la părău,
Mielus, a lui Dumnezeu!
Iar câte-un glas gros răspunde:
Hop s, i eu de la Durău,
Berbecu lui Dumnezeu!...
Căci, fără să vreau, aflasem s, i eu, păcătosul, câte ceva

din tainele călugăres, ti... umblând vara cu băiet, ii după...
buret, i prin părt, ile acele, de unde prinsesem s, i gust de
călugărie... S, tii, ca omul cuprins de evlavie.

În sfârs, it, ca să nu-mi uit vorba, toată noaptea cea dina-
inte de plecare, până s-au revărsat zorile, m-am frământat
cu gândul, fel s, i chip, cum as, putea îndupleca pe mama să
mă dea mai bine la mănăstire; s, i tocmai când eram hotărât
a spune mamei acestea, iaca s, i soarele răsare, vestind o
zi frumoasă, s, i Luca Mos, neagu, însurăt, el de-al doilea, a
cărui tânără nevastă avusese grijă să-l trezească la timp
s, i să-l pregătească de pornire... se s, i aude strigând afară:
„Gata suntet, i? Haidem! că eu vă as, tept cu caii înhămat, i“.
Mama atunci mă s, i ia repede-repede la pornit, fără să am
când îi spune de călugărie.

S, i, scurtă vorbă, ne adunăm, cu rudele lui Zaharia,
cu ale mele, în ogradă la mos, Luca, sărutăm noi mâna
părint, ilor, luându-ne rămas bun cu ochii înecat, i în lacrimi
s, i, după ce ne suim în cărut, ă, supărat, i s, i plâns, i, ca vai de
noi, Luca Mos, neagu, harabagiul nostru, dă bici cailor, zi-
când nevestei sale, care închidea poarta după noi: „Olimbi-
adă, ia sama bine de borta ceea¡‘ Căci nis, te porci, spărgând
gardul într-un loc, se înnădise în grădina lui la păpus, oi.
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Era dimineat, ă, în ziua de Tăierea capului lui Ioan Bo-
tezătorul, când ies, eam din Humules, ti, s, i fetele s, i flăcăii,
gătit, i frumos, ca în zi de sărbătoare, foiau prin sat în toate
părt, ile, cu bucuria zugrăvită pe fet, e! Numai eu cu Zaha-
ria, ghemuit, i în cărut, a lui mos, Luca, ne duceam surgun,
dracului pomană, că mai bine n-oi putea zice.

— Rogu-te, mână mai tare, mos, Luca, zic eu, să nu se
mai uite satul ca la urs la noi!

Luca Mos, neagu, însă, mâna cum s, tia el, căci smârt, oagele
lui de cai erau vlăguit, i din cale-afară, s, i slabi, s, i ogârjit, i ca
nis, te mât, i de cei les, inat, i, nu zmei, cum zicea mama, care
nu s, tia cum să mă urnească mai degrabă din casă.

— Fire-ar afurisit să fie cine a mai desfiint, at s, i catihet, iile
cele, tocmai acum în vremea noastră! zise Zaharia lui Gâ-
tlan, plin de năduh, după ce-am ies, it la drum, afară. Când
să-t, i petreci s, i tu tineret, ea, apucă-te de cărturărie; parcă
are omul zece viet, i! Tot umblând noi din s, coală în s, coală,
mai mult, ia, as, a „de frunza frăsinelului“, mâine, poimâine
avem să ne trezim nis, te babalâci gubavi s, i oftigos, i numai
buni de făcut popi, ies, it, i din Socola.

— Ce zici dumneata, mos, Luca, despre unele ca aceste?
— Ce să zic, dascăle Zaharia; s, tim noi cum vi-s for-

mele? Eu trebuie să vă duc la locul hotărât, s, i, de-aici în-
colo, cum v-a sluji capul. Hi, călut, ii tatei, să ne întoarcem
cât mai degrabă acasă!

Cum auzeam noi pe mos, Luca pomenind cu drag de
casă s, i când mai vedeam cum rămân satele s, i locurile fru-
moase în urmă, s, i tot altele necunoscute se înfăt, is, ază
înainte-ne, supărarea noastră cres, tea la culme! Pentru
fiecare fântână, pârâu, vâlcică, dumbravă s, i alte locuri
drăgălas, e ce lăsam în urmă-ne scoteam câte-un suspin
adânc din piepturile noastre! S, i, după mintea ce-o aveam,
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ne-am fi întors înapoi chiar atunci, de nu eram dat, i în
seama lui mos, Luca, de care ne rus, inam ca s, i de părint, ii
nos, tri.

După un scurt popas, făcut la podul de la Timis, es, ti,
de pe Moldova, pornim înainte spre Mot, ca s, i suim încet-
încet codrul Păs, canilor. Apoi, din vârful acestui codru, mai
aruncăm, nemernicii de noi, câte-o căutătură jalnică spre
munt, ii Neamt, ului: urias, ii munt, i, cu vârfurile ascunse în
nouri, de unde purced izvoarele s, i se revarsă pâraiele cu ră-
pejune, s, opotind tainic, în mersul lor neîncetat, s, i ducând,
poate, cu sine multe-multe patimi s, i ahturi omenes, ti, să
le înece-n Dunărea măreat, ă!

— Ei, ei! măi Zaharie, zic eu, coborându-ne la vale
spre Păs, cani; de-acum s, i munt, ii i-am pierdut din vedere,
s, i înstrăinarea noastră este hotărâtă cine s, tie pentru câtă
vreme!

— Cum ne-a fi scris de la Dumnezeu sfântul, zise Zaha-
ria, cu glasul aproape stins, s, -apoi rămase dus pe gânduri
tot drumul, până la Blăges, ti, peste Siret, unde ne-a fost s, i
masul în noaptea aceea.

Dar vai de masul nostru! Aici, pe prispa unui rotar,
put, in de nu era să rămânem chiori. De cu seară s, i până
după miezul nopt, ii am stat numai într-o fumăraie de ba-
ligi, ca la carantină, s, i tot ne-au cos, it t, ânt, arii.

— As, a-i viat, a câmpenească, zise mos, Luca, cios, molindu-
se s, i învârtindu-se ca pe jăratic, de răul t, ânt, ărimii. Cum
treci Siretul, apa-i rea s, i lemnele pe sponci; iar vara te
înădus, i de căldură, s, i t, ânt, arii te chinuiesc amarnic. N-as,
trăi la câmp, Doamne feres, te! Halal pe la noi! Apele-s dulci,
limpezi ca cristalul s, i reci ca gheat, a; lemne, de-ajuns; vara,
umbră s, i răcoare în toate părt, ile; oamenii, mai sănătos, i,
mai puternici, mai voinici s, i mai voios, i, iar nu ca is, ti de
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pe câmp: sarbezi la fat, ă s, i zbârcit, i, de parcă se hrănesc
numai cu ciuperci fripte, în toată viat, a lor.

— S, tii una, mos, Luca, zise Zaharia de la o vreme. Găinus, a-
i spre asfint, it, rarit, ile de-asemene, s, i luceafărul de ziuă
de-acum trebuie să răsară; haidem să pornim la drum!

— Că bine zici, dascăle Zaharie! parcă t, -a ies, it un
sfânt din gură! Decât ne-om tot învârti s, i cios, moli pe
iastă prispă, mai bine să scurtăm din cale. Căci mare-i
Dumnezeu, ne-a feri el de întâmplări!

S, i as, a, luându-ne rămas bun de la gazdă, care era tot
afară culcat, pe altă prispă, plecăm. S, i cum ies, im în s, leah,
părerea noastră de bine: întâlnim cât, iva oameni, cu nis, te
care cu dranit, ă, mergând spre Ias, i. Ne întovărăs, im cu
dâns, ii, de frica lăies, ilor din Ruginoasa, s, i hai-hai, hai-hai,
până-n ziuă, iacă-tă-ne în Târgul-Frumos, unde-am s, i în-
junghiat cât, iva harbuji într-ales, de ne-am potolit, deo-
camdată, s, i foamea, s, i setea. Apoi, după ce s-au hodinit
caii, am pornit înainte, spre Podu-Leloaie; s, i de aici, tot
înainte spre Ias, i, mai mult pe jos decât în cărut, ă, căci zmeii
lui mos, Luca se muiaseră de tot; s, i t, ăranii nos, tri, glumet, i
cum sunt ei, ne tot s, fichiuiau, în treacăt, care dincotro, de
ni-era mai mare rus, inea de rus, inea lui mos, Luca. Iar, mai
ales, pe la asfint, itul soarelui, tocmai când intram în Ias, i,
pe rohatca Păcurari, un flăcăuan al dracului ne-a luat în
râs cum se cade, zicând:

— Mos, ule, ia sama de t, ine bine telegarii ceia, să nu ia
vânt; că Ias, ul ista-i mare s, i, Doamne feres, te, să nu faci vro
primejdie!...

Atâta i-a trebuit lui mos, Luca, s, -apoi lasă pe dânsul!
câte parastase s, i panaghii, toate i le-a ridicat...

— I-auzi, măi! Dac-ar s, ti el, chiolhănosul s, i ticăitul,
de unde am pornit astă noapte, s, -ar strânge leoarba acasă,
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n-ar mai dârdâi degeaba asupra căis, orilor mei! S, -apoi
doar nu vin eu acum întâias, i dată la Ias, i, să-mi dea povăt,
unul ca dânsul ce rânduială trebuie să păzesc. Patruzecile
mâne-sa de golan! Dacă n-a stat oleacă, să-l învăt, eu a mai
lua de altă dată drumet, ii în râs!

Văzând noi că ne iau oamenii tot peste picior s, i pe
mos, Luca tulburat din cale-afară, cum eram în cărut, ă, ne
acoperim peste tot c-un t, ol, zicând eu, cam cu sfială:

— Mos, Luca, de te-a întreba cineva, de-acum înainte,
de ce trag caii as, a de greu, să spui că aduci nis, te drobi de
sare de la Ocnă, s, i las’ dacă nu te-a crede fiecare!...

— Ei, apoi?! S, tiutu-v-am eu că s, i voi mi-at, i fost de-
aces, tia? zise mos, Luca, mergând pe lângă cai, plin de
năduh; nu mă facet, i, că ia acus, vă ard câteva jordii prin
t, olul cela, de v-a trece spurcatul!

Auzind noi ce ni se pregătes, te, ghiontitu-ne-am unul
pe altul, chicotind înnădus, it, s, i ca’ mai ba să zicem nici
cârc! În sfârs, it, după multe s, fichiuiri ce-a primit mos, Luca
de la unii-alt, ii, cum e lumea a dracului, mergând noi în pa-
sul cailor, din hop în hop, tot înainte prin rătăcănile de pe
ulit, ele Ias, ilor, am ajuns într-un târziu, noaptea, în cieriul
Socolei s, i am tras cu cărut, a sub un plop mare, unde-am
găsit o mult, ime de dăscălime adunată de pe la catihet, i, din
toate judet, ele Moldovei: unii mai tineri, iar cei mai mult, i
cu nis, te târsoage de barbe cât badanalele de mari, s, ezând
pe iarbă, împreună cu părint, ii lor, s, i preot, i s, i mireni, s, i
mărturisindu-s, i unul altuia păcatele!
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Poves, ti





Iubite cetitoriu,
Multe prostii ăi fi citit, de când es, ti.
Cetes, te, rogu-te, s, i ceste s, i, unde-i vedè că nu-t, i vin la
socoteală, iè pana în mână s, i dă s, i tu altceva mai bun la
ivală, căci eu atâta m-am priceput s, i atâta am făcut.

Autoriul
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Soacra cu trei nurori

Era odată o babă, care avea trei feciori înalt, i ca nis, te brazi
s, i tari de virtute, dar slabi de minte.

O răzes, ie destul de mare, casa bătrânească cu toată
pojijia ei, o vie cu livadă frumoasă, vite s, i multe păsări
alcătuiau gospodăria babei. Pe lângă acestea mai avea
strânse s, i părălut, e albe pentru zile negre; căci lega paraua
cu zece noduri s, i tremura după ban.

Pentru a nu răzlet, i feciorii de pe lângă sine, mai dură
încă două case alăture, una la dreapta s, i alta de-a stânga
celei bătrânes, ti. Dar tot atunci luă hotărâre nestrămutată
a t, inea feciorii s, i viitoarele nurori pe lângă sine — în casa
bătrânească — s, i a nu orândui nimic pentru împărt, eală
până aproape de moartea sa. As, a făcu; s, i-i râdea inima
babei de bucurie când gândea numai cât de fericită are să
fie, ajutată de feciori s, i mângâiată de viitoarele nurori. Ba
de multe ori zicea în sine: “Voi privighea nurorile, le-oi
pune la lucru, le-oi struni s, i nu le-oi lăsa nici pas a ies, i
din casă, în lipsa feciorilor mei. Soacră-mea — fie-i t, ărna
us, oară! — as, a a făcut cu mine. S, i bărbatu-meu — Dum-
nezeu să mi-l ierte! — nu s-a putut plânge că l-am îns, elat
sau i-am risipit casa; ... des, i câteodată erau bănuiele... s, i
mă probozea... dar acum s-au trecut toate!”



Tustrei feciorii babei umblau în cărăus, ie s, i câs, tigau
mult, i bani. Celui mai mare îi venea vremea de însurat, s, i
baba, simt, ind asta, umbla valvârtej să-i găsească mireasă;
s, i în cincis, ase sate, abia-abia putu nimeri una după placul
ei: nu prea tânără, naltă s, i uscăt, ivă, însă robace s, i supusă.
Feciorul nu ies, i din hotărârea maică-sa, nunta se făcu s, i
baba îs, i luă cămas, a de soacră, ba încă netăiată la gură, care
însemnează că soacra nu trebuie să fie cu gura mare s, i să
tot cârtească de toate cele.

După ce s-a sfârs, it nunta, feciorii s-au dus în treaba
lor, iar nora rămase cu soacra. Chiar în acea zi, către seară,
baba începu să pună la cale viat, a nurori-sa. Pentru babă,
sita nouă nu mai avea loc în cui. “De ce mi-am făcut cles, te?
ca să nu mă ard”, zicea ea. Apoi se suie iute în pod s, i co-
boară de acolo un s, tiubei cu pene rămase tocmai de la
răposata soacră-sa, nis, te chite de cânepă s, i vreo două di-
merlii de păsat.

— Iată ce am gândit eu, noro, că pot, i lucra nopt, ile.
Piua-i în căsoaia de alăture, fusele în oboroc sub pat, iar
furca după horn. Când te-i sătura de strujit pene, vei pisa
mălai; s, i când a veni barbatu-tău de la drum, vom face
plachie cu costit, e de porc, de cele afumate, din pod, s, i,
Doamne, bine vom mânca! Acum deodată, până te-i mai
odihni, ia furca în brâu, s, i până mâine dimineat, ă să gătes, ti
fuioarele aceste de tors, penele de strujit s, i mălaiul de pisat.
Eu mă las put, in, că mi-a trecut ciolan peste ciolan cu nunta
voastră. Dar tu să s, tii că eu dorm iepures, te; s, i pe lângă is, ti
doi ochi, mai am unul la ceafă, care s, ede purure deschis s, i
cu care văd, s, i noaptea s, i ziua, tot ce se face prin casă. Ai
înt, eles ce t, i-am spus?

— Da, mămucă. Numai ceva de mâncare...
— De mâncare? O ceapă, un usturoi s, -o bucată de
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mămăligă rece din polit, ă sunt destul pentru o nevastă
tânără ca tine... Lapte, brânză, unt s, i ouă de-am putea
sclipui să ducem în târg ca să facem ceva parale; căci casa
s-a mai îngreuiat cu un mâncău s, i eu nu vreau să-mi pierd
comândul.

Apoi, când înseră, baba se culcă în pat, cu fat, a la perete,
ca să n-o supere lumina de la opait, , mai dând a înt, elege
nurori-sa că are s-o privigheze; dar somnul o cuprinse
îndată, s, i habar n-avea de ce face noră-sa. Pe când soacra
horăia, dormind dusă, blajina noră migăia prin casă; acus, i
la strujit pene, acus, i îmbăla tortul, acus, i pisa mălaiul s, i-
l vântura de buc. S, i dacă Enachi se punea pe gene-i, ea
îndată lua apă rece s, i-s, i spăla fat, a, ca nu cumva s-o vadă
neadormita soacră s, i să-i bănuiască. As, a se munci biata
noră până după miezul nopt, ii; dar, despre ziuă, somnul
o doborî, s, i adormi s, i ea între pene, caiere, fusele cu tort
s, i bucul de mălai. Baba, care se culcase odată cu găinile,
se sculă cu noaptea-n cap s, i începu a trânti s, -a plesni prin
casă, încât biata noră, care de-abia at, ipise, de voie, de
nevoie, trebui să se scoale, să sărute mâna soacrei s, i să-i
arate ce-a lucrat. Încet-încet, nora s-a dat la brazdă, s, i baba
era mult, umită cu alegerea ce-a făcut. Peste câteva zile,
cărăus, ii sosesc, s, i tânăra nevastă, văzându-s, i bărbăt, elul,
mai uită din cele necazuri!

Nu trece mult, s, i baba pune la cale s, i pe feciorul cel
mijlociu, s, i-s, i ia un suflet de noră întocmai după chipul
s, i asemănarea celei dintâi, cu deosebire numai că aceasta
era mai în vârstă s, i ceva încrucis, ată, dar foc de harnică.

După nuntă, feciorii se duc iarăs, i în cărăus, ie s, i nuro-
rile rămân iar cu soacra acasă. După obicei, ea le dă de
lucru cu măsură s, i, cum înserează, se culcă, spunând nu-
rorilor să fie harnice s, i dându-le de grijă ca nu cumva să

99



adoarmă, că le vede ochiul cel neadormit.
Nora cea mai mare tălmăci apoi celeilalte despre ochiul

soacră-sa cel atoatevăzător, s, i as, a, una pe alta se îndemnau
la treabă, s, i lucrul ies, ea gârlă din mâinile lor. Iară soacra
huzurea de bine.

Dar binele, câteodată, as, teaptă s, i rău. Nu trece tocmai
mult, s, i vine vremea de însurat s, i feciorului cel mic. Baba
însă voia cu orice chip să aibă o troit, ă nedespărt, ită de
nurori... de aceea s, i chitise una de mai înainte. Dar nu-i
totdeauna cum se chites, te, ce-i s, i cum se nimeres, te. Într-
o bună dimineat, ă, feciorul mamei îi s, i aduce o noră pe
cuptor. Baba se scarmănă pe cap, dă la deal, dă la vale, dar
n-are ce face, s, i, de voie, de nevoie, nunta s-a făcut, s, i pace
bună!

După nuntă, bărbat, ii din nou se duc la treaba lor s, i
nurorile rămân iar cu soacra acasă. Baba iarăs, i le dă de
lucru cu măsură s, i, cum vine seara, se culcă după obicei.
Cele două nurori, văzând pe cea mai tânără codindu-se la
treabă, îi zic:

— Da’ nu te tot codi, că mămuca ne vede.
— Cum? Eu o văd că doarme. Ce fel de treabă e aceasta?

Noi să lucrăm, s, i ea să doarmă?!
— Nu căuta că horăies, te, zise cea mijlocie, mămuca

are la ceafă un ochi neadormit, cu care vede tot ce facem,
s, -apoi tu nu s, tii cine-i mămuca, n-ai mâncat niciodată
moarea ei.

— La ceafă?... vede toate? n-am mâncat moarea ei?...
Bine că mi-am adus aminte... Dar ce mâncăm noi, fetelor
hăi?

— Ia, răbdări prăjite, dragă cumnăt, ică... Iar dacă es, ti
flămândă, ia s, i tu o bucată de mămăligă din colt, ar s, i cu
nis, te ceapă s, i mănâncă.
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— Ceapă cu mămăligă? d-apoi neam de neamul meu
n-a mâncat as, a bucate! Da’ slănină nu-i în pod? unt nu-i?
ouă nu sunt?

— Ba sunt de toate, ziseră cele două, dar sunt ale mă-
mucăi.

— Eu cred că tot ce-i a mămucăi e s, -al nostru s, i ce-i al
nostru e s, -al ei. Fetelor hăi! S-a trecut de s, agă. Voi lucrat, i,
că eu mă duc să pregătesc ceva de-a mâncării, s, tii colè,
ceva mai omenes, te; s, -acus, i vă chem s, i pe voi.

— Doamne, ce vorbă t, i-a ies, it din gură! ziseră cele
două. Vrei să ne-aprindem paie în cap? să ne zvârlă baba
pe drum?

— Las’ dacă v-a durea capul! Când v-a întreba pe voi,
să dat, i vina pe mine s, i să lăsat, i să vorbesc eu pentru toate.

— Apoi dar... dăă!... fă cum s, tii; numai să nu ne bagi
s, i pe noi în belea.

— Hai, fetelor, tăcet, i, gura vă meargă; că nu-i bună
pacea, s, i mi-e dragă gâlceava. S, i iese cântând:

Vai, săracul omul prost,
Bun odor la cas-a fost!
Nu trece nici un ceas la mijloc, s, -un cuptor de plăcinte,

cât, iva pui pârpâlit, i în frigare s, i prăjit, i în unt, o străchi-
noaie de brânză cu smântână s, i mămăligut, a erau gata.
Apoi iute cheamă s, i pe celelalte două în bordei, s, i se pun
la masă cu toatele.

— Hai, fetelor, mâncat, i bine s, i pe Domnul lăudat, i, că
eu mă reped în cramă s-aduc s, i un cofăiel de vin, ca să
meargă plăcintele aceste mai bine pe gât.

După ce-au mâncat s, -au băut bine, le-au venit a cânta,
ca rusului din gura gârliciului:

Soacră, soacră, poamă acră,
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De te-ai coace cât te-ai coace,
Dulce tot nu te-i mai face;
De te-ai coace toată toamna,
Es, ti mai acră decât coarna;
De te-ai coace-un an s, -o vară,
Tot es, ti acră s, i amară;
Ies, i afară ca o pară;
Intri-n casă ca o coasă;
S, ezi în unghi ca un junghi.
S, -au mâncat, s, -au băut, s, -au cântat până au adormit

cu toatele pe loc.
Când se scoală baba în zori de ziuă, ia nurori dacă ai de

unde. Iese afară speriată, dă încolo, dă pe dincolo, s, i când
intră în bordei, ce să vadă? bietele nurori jeleau pe soacră-
sa... Pene împrăs, tiate pe jos, fărmături, blide aruncate în
toate părt, ile, cofăielul de vin răsturnat, ticălos, ie mare!...

— Da’ ce-i acolo? strigă baba înspăimântată. Nurorile
atunci sar arse în picioare; s, i cele mari încep a tremura de
frică, cum e varga, s, i lasă capul în jos de rus, ine. Iar cea cu
pricina răspunde:

— Da’ bine, mămucă, nu s, tii c-au venit tătuca s, i cu
mămuca, s, i le-am făcut de mâncare, s, i le-am scos un cofă-
iel de vin, s, i de aceea ne-am chefăluit s, i noi oleacă. Iaca,
chiar mai dineoarea s-au dus.

— S, i m-au văzut cuscrii cum dormeam?
— D-apoi cum să nu te vază, mămucă?!
— S, -apoi de ce nu m-at, i sculat? Mânca-v-ar ciuma să

vă mănânce!
— D-apoi dă, mămucă, fetele aceste au spus că d-ta

vezi tot; s, i de aceea am gândit că es, ti mânioasă pe tătuca
s, i pe mămuca, de nu te scoli. S, i ei erau as, a de mâhnit, i, de
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mai nu le-a ticnit mâncarea.
— Ei, lasă, ticăloaselor, că vă voi dobzăla eu de acum

înainte!
S, i de atunci nurorile n-au mai avut zi bună în casă cu

baba. Când îs, i aducea ea aminte de puicile cele nadolence
s, i boghete, de vinis, orul din cramă, de risipa ce s-a făcut cu
munca ei, s, i c-au văzut-o cuscrii dormind as, a lăfăiată, cum
era, crăpa de ciudă s, i rodea în nurori, cum roade cariul în
lemn.

Se lehămetiseră până s, i cele două de gura cea rea a
babei; s, i cea mai tânără găsi acum prilej să-i facă pe obraz
s, i să orânduiască totodată s, i mos, tenirea babei prin o diată
nemaipomenită până atunci, s, i iată cum:

— Cumnatelor, zise ea într-o zi, când se aflau singure
în vie. Nu putem trăi în casa aceasta de n-om face toate
chipurile să scăpăm de hârca de babă.

— Ei, cum?
— Să facet, i cum v-oi învăt, a eu, s, i habar să n-avet, i.
— Ce să facem? întrebă cea mai mare.
— Ia, să dăm busta în casă la babă, s, i tu s-o iei de

cânepa dracului s, i s-o trăsnes, ti cu capul de peretele cel
despre răsărit, cât îi putea; tot as, a să faci s, i tu cu capul
babei, de peretele cel despre apus, s, -apoi ce i-oi mai face
s, i eu, vet, i vedea voi.

— D-apoi când or veni ai nos, tri?
— Atunci, voi să vă facet, i moarte-n păpus, oi, să nu

spunet, i nici laie, nici bălaie. Oi vorbi eu s, i cu dâns, ii, s, i las’
dacă va fi ceva!...

Se înduplecară s, i cele două, intrară cu toatele în casă;
luară pe babă de păr s, -o izbiră cu capul de peret, i până
i-l dogiră. Apoi cea mai tânără, fiind mai s, ugubat, ă decât
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cele două, trântes, te baba în mijlocul casei s, -o frământă
cu picioarele, s, -o ghigoses, te ca pe dânsa; apoi îi scoate
limba afară, i-o străpunge cu acul s, i i-o presură cu sare s, i
cu piper, as, a că limba îndată se umflă, s, i biata soacră nu
mai putu zice nici cârc! s, i, slabă s, i stâlcită cum era, căzu la
pat bolnavă de moarte. Apoi nurorile, după sfătuirea celei
cu pricina, as, ezară baba într-un as, ternut curat, ca să-s, i
mai aducă aminte de când era mireasă; s, i după aceasta
începură a scoate din lada babei valuri de pânză, a-s, i da
ghiont una alteia s, i a vorbi despre stârlici, toiag, năsălie,
poduri, paraua din mâna mortului, despre găinile ori oaia
de dat peste groapă, despre strigoi s, i câte alte năzdrăvănii
înfiorătoare, încât numai aceste erau de ajuns, ba s, i de
întrecut, s-o vâre în groapă pe biata babă.

Iaca fericirea visată de mai înainte cum s-a împlinit!
Pe când se petreceau aceste, iaca s-aud scârt, âind nis, te

care: bărbat, ii veneau. Nevestele lor le ies întru întâm-
pinare s, i, după sfătuirea celei mai tinere, de la poartă s-
aruncă în gâtul bărbat, ilor s, i încep a-i lua cu vorba s, i a-i
dezmierda care de care mai măgulitor.

— Da’ ce face mămuca? întrebară cu tot, ii deodată când
dejugau boii.

— Mămuca, le luă cea mai tânără vorba din gură, mă-
muca nu face bine ce face; are de gând să ne lase sănătate,
sărmana.

— Cum? ziseră barbat, ii înspăimântat, i, scăpând reste-
iele din mână.

— Cum? Ia, sunt vreo cinci-s, ase zile de când a fost să
ducă vit, eii la suhat, s, i un vânt rău pesemne a dat peste
dânsa, sărmana!... ielele i-au luat gura s, i picioarele.

Fiii se reped atunci cu tot, ii în casă la patul mâne-sa;
dar biata babă era umflată cât o butie s, i nici nu putea bles, ti
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măcar din gură; simt, irea însă nu s, i-o pierduse de tot. S, i,
văzându-i, îs, i mis, că put, in mâna s, i arătă la nora cea mare
s, i la peretele despre răsărit, apoi arătă pe cea mijlocie s, i
peretele despre apus; pe urmă pe cea mai tânără s, i jos în
mijlocul casei; după aceea de-abia putu aduce put, in mâna
spre gură s, i îndată căzu într-un les, in grozav.

Tot, i plângeau s, i nu se puteau dumeri despre semnele
ce face mama lor. Atunci nora cea tânără zise, prefăcându-
se că plânge s, i ea:

— Da’ nu înt, eleget, i ce vrea mămuca?
— Nu, ziseră ei.
— Biata mămucă lasă cu limbă de moarte: că fratele cel

mare să ia locul s, i casa cea despre răsărit; cel mijlociu, cea
despre apus; iară noi, ca mezini ce suntem, să rămânem
aici, în casa bătrânească.

— Că bine mai zici tu, nevastă, răspunse bărbatu-său.
Atunci ceilalt, i, nemaiavând încotro s, ovăi, diata ră-

mase bună făcută.
Baba muri chiar în acea zi, s, i nurorile, despletite, o

boceau de vuia satul. Apoi, peste două zile, o îngropară
cu cinste mare, s, i toate femeile din sat s, i de prin meleagu-
rile vecine vorbeau despre soacra cu trei nurori s, i ziceau:
“Ferice de dânsa c-a murit, că s, tiu că are cine-o boci!”
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Capra cu trei iezi

Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare s, i cu
cel mijlociu dau prin băt, de obraznici ce erau; iară cel mic
era harnic s, i cuminte. Vorba ceea : “Sunt cinci degete la o
mână s, i nu samănă toate unul cu altul”.

Într-o zi, capra cheamă iezii de pe-afară s, i le zice :
– Dragii mamei copilas, i ! Eu mă duc în pădure ca să

mai duc ceva de-a mâncării. Dar voi, încuiet, i us, a după
mine, ascultat, i unul de altul, s, i să nu cumva să deschidet, i
până ce nu-t, i auzi glasul meu. Când voiu veni eu, am să
vă dau de s, tire, ca să mă cunoas, tet, i, s, i am să vă spun as, a :

Trei iezi cucuiet, i
Us, a mamei descuiet, i !
Că mama v-aduce vouă :
Frunze-n buze,
Lapte-n t, ât, e,
Drob de sare
În spinare,
Mălăies,
În călcăies,
Smoc de flori
Pe subsuori.



Auzit-at, i ce-am spus eu ?
– Da, mămucă, ziseră iezii.
– Pot să am nădejde în voi ?
– Să n-ai nici o grijă, mămucă, apucară cu gura înainte

cei mai mari. Noi suntem odată băiet, i, s, i ce-am vorbit
odată vorbit rămâne.

– Dacă-i as, a, apoi venit, i să vă sărute mama ! Dumne-
zeu să vă apere de cele rele, s, i mai rămânet, i cu bine!

– Mergi sănătoasă, mămucă, zise cel mic, cu lacrimi
în ochi, s, i Dumnezeu să-t, i ajute ca să te întoarne cu bine
s, i să ne-aduci demâncare.

Apoi capra iese s, i se duce în treaba ei. Iar iezii închid
us, a după dânsa s, i trag zăvorul. Dar vorba veche : “Păret, ii
au urechi s, i feres, tile ochi”. Un dus, man de lup - s, -apoi s, tit, i
care ? - chiar cumătrul caprei, care de mult pândea vreme
cu prilej ca să pape iezii, trăgea cu urechea la păretele din
dosul casei, când vorbea capra cu dâns, ii.

“Bun ! zise el în gândul său. Ia, acum mi-e timpul...
De i-ar împinge păcatul să-mi deschidă us, a, halal să-mi
fie ! S, tiu că i-as, cărnos, i s, i i-as, jumuli !” Cum zice, s, i vine
la us, ă; s, i cum vine, s, i începe :

Trei iezi cucuiet, i
Us, a mamei descuiet, i !
Că mama v-aduce vouă :
Frunze-n buze,
Lapte-n t, ât, e,
Drob de sare
În spinare,
Mălăies,
În călcăies,
Smoc de flori
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Pe subsuori.
– Hai ! deschidet, i cu fuga, dragii mamei, cu fuga !
– Ia ! Băiet, i, zise cel mai mare, sărit, i s, i deschidet, i us, a,

că vine mama cu demâncare.
– Săracut, ul de mine ! zise cel mic. Să nu cumva să

facet, i pozna să deschidet, i, că-i vai de noi ! Asta nu-i mă-
muca. Eu o cunosc de pe glas; glasul ei nu-i as, a de gros s, i
de răgus, it, că-i mai subt, ire s, i mai frumos !

Lupul, auzind aceste, se duse la un ferar s, i puse să-
i ascute limba s, i dint, ii, pentru a-s, i subt, ia glasul, s, -apoi,
întorcându-se, începu iar :

Trei iezi cucuiet, i
Us, a mamei descuiet, i !...
– Ei, vedet, i, zise iarăs, i cel mare; dacă mă potrivesc eu

vouă ? Nu-i mămuca, nu-i mămuca !
D-apoi cine-i dacă nu-i ea ? Că doar s, i eu am urechi !

Mă duc să-i deschid.
– Bădică ! bădică ! zise iarăs, i cel mic. Ascultat, i-mă s, i

pe mine ! Poate mai de-apoi a veni cineva s, -a zice:
Deschidet, i us, a,
Că vine mătus, a !
s, -atunci voi trebuie numaidecât să deschidet, i ? D-apoi

nu s, tit, i că mătus, a-i moartă de când lupii albi s, i s-a făcut
oale s, i ulcioare, sărmana ?

– Apoi, da ! nu spun eu bine ? zise cel mare. Ia, de-
atunci e rău în lume, de când a ajuns coada să fie cap...
Dacă te-i potrivi tu acestora, îi t, ine mult s, i bine pe mămuca
afară. Eu, unul, mă duc să deschid.

Atunci mezinul se vâră iute în horn s, i, sprijinit cu
picioarele de prichiciu s, i cu nasul de funingine, tace ca
pes, tele s, i tremură ca varga de frică. Dar frica-i din raiu,
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sărmana ! Asemene cel mijlociu, tus, tiu ! iute sub un
chers, in; se-nghemuies, te acolo cum poate, tace ca pămân-
tul s, i-i tremură carnea pe dânsul de frică : Fuga-i rus, inoasă,
da-i sănătoasă !

... Însă cel mare se dă după us, ă s, i - să tragă, să nu
tragă ? - în sfârs, it, trage zăvorul... Când iaca !... ce să vadă
? s, -apoi mai are când vede ?... căci lupului îi scăpărau ochii
s, i-i sfârâia gâtlejul de flămând ce era. S, i, nici una, nici
două, hat, ! pe ied de gât, îi răteză capul pe loc s, i-l mănâncă
as, a de iute s, i cu atâta poftă, de-t, i părea că nici pe-o măsea
nu are ce pune. Apoi se linge frumus, el pe bot s, i începe a
se învârti prin casă cu neastâmpăr, zicând :

– Nu s, tiu, părerea m-a amăgit, ori am auzit mai multe
glasuri ? Dar ce Dumnezeu ?! Parc-au intrat în pământ...
Unde să fie ? Se it, es, te el pe colo, se it, es, te pe dincolo, dar
pace bună ! iezii nu-s nicăiri !

– Mă !... că mare minune-i asta !... dar nici acasă n-am
de coasă... ia să mai odihnesc oleaca aste bătrânet, e !

Apoi se îndoaie de s, ele cam cu greu, s, i se pune pe
chers, in. s, i când s-a pus pe chers, in, nu s, tiu cum s-au făcut,
că ori chers, inul a crăpat, ori cumătrul a strănutat...

Atunci iedul de sub chers, in, să nu tacă ? - Îl păs, tea
păcatul s, i-l mânca spinarea, sărăcut, ul !

– Să-t, i fie de bine, nănas, ule !
– A !... ghidi ! ghidi ! ghidus, i ce es, ti ! Aici mi-ai fost

? Ia vină-ncoace la nănăs, elul, să te pupe el ! Apoi ridică
chers, inul binis, or, îns, făcă iedul de urechi s, i-l flocăies, te s, i-l
jumules, te s, i pe-acela de-i merg petecele !... Vorba ceea :
“Că toată paserea pe limba ei piere”.

Pe urmă se mai învârte prin casă, doar a mai găsi ceva,
dar nu găses, te nimic, căci iedul cel cuminte tăcea molcum
în horn, cum tace pes, tele în bors, la foc. Dacă vede lupul s, i
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vede că nu mai găses, te nimic, îs, i pune în gând una : as, ază
cele două capete cu dint, ii rânjit, i în feres, ti, de t, i se părea
că râdeau; pe urmă unge tot, i păret, ii cu sânge, ca să facă s, i
mai mult în ciuda caprei, s, -apoi iese s, i-s, i caută de drum.
Cum a ies, it dus, manul din casă, iedul cel mic se dă iute jos
din horn s, i încuie us, a bine. Apoi începe a se scărmăna de
cap s, i a plânge cu amar după frăt, iorii săi.

– Drăgut, ii mei frăt, iori ! De nu s-ar fi înduplecat, lupul
nu i-ar fi mâncat ! s, i biata mamă nu s, tie de astă mare urgie
ce-a venit pe capul ei !

S, i boces, te el s, i boces, te până îl apucă les, in ! Dar ce era
să le facă ? Vina nu era a lui, ce au căutat pe nas le-a dat.

Când jălea el as, a, iacă s, i capra venea cât putea, încăr-
cată cu de-a mâncării s, i gâfuind. S, i cum venea, cât de colo
vede cele două capete, cu dint, ii rânjind, în feres, ti.

– Dragii mămucut, ei, dragi ! Cum as, teaptă ei cu bucu-
rie s, i-mi râd înainte când mă văd !

Băiet, ii mamei, băiet, i,
Frumus, ei s, i cucuiet, i !
Bucuria caprei nu era proastă. Dar când s-apropie

bine, ce să vadă ? Un fior rece ca gheat, a îi trece prin vine,
picioarele i se taie, un tremur o cuprinde în tot trupul, s, i
ochii i se păinjinesc. s, i ce era nu era a bine !... Ea însă tot
merge pân’ la us, ă, cum poate, crezând că părerea o îns, ală...
s, i cum ajunge, s, i începe

Trei iezi cucuiet, i
Us, a mamei descuiet, i !
Că mama v-aduce vouă :
Frunze-n buze,
Lapte-n t, ât, e,
Drob de sare
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În spinare,
Mălăies,
În călcăies,
Smoc de flori
Pe subsuori.
Atunci iedul mezin - care acum era s, i cel dintâi s, i cel

de pe urmă - sare iute s, i-i deschide us, a. Apoi s-aruncă în
brat, ele mâne-sa s, i cu lacrimi de sânge începe a-i spune :

– Mămucă, mămucă, uite ce am păt, it noi ! Mare foc s, i
potop au căzut pe capul nostru !

Capra atunci, holbând ochii lung prin casă, o cuprinde
spaima s, i rămâne încremenită !... Dar mai pe urmă, îmbărbătându-
se, s, i-a mai venit put, in în fire s, -a întrebat :

– Da’ ce-a fost aici, copile ?
– Ce să fie, mămucă ? Ia, cum te-ai dus dumneata de-

acasă, n-a trecut tocmai mult s, i iacă cineva s-aude bătând
la us, ă s, i spunând :

Trei iezi cucuiet, i,
Mamei us, a descuiet, i...
– S, i ?...
– S, i frate-meu cel mare, nătâng s, i neastâmpărat cum

îl s, tii, fuga la us, ă să deschidă.
– S, -atunci ?...
– Atunci, eu m-am vârât iute în horn, s, i frate-meu cel

mijlociu în chers, in, iar cel mare, după cum ît, i spun, se dă
cu nepăsare după us, ă s, i trage zăvorul !...

– S, -atunci ?...
– Atunci, grozăvie mare ! Nănas, ul nostru s, i prietenul

dumitale, cumătrul lup, se s, i arată în prag !
– Cine ? Cumătrul meu ? El ? Care s-a jurat pe părul

său că nu mi-a spărie copilas, ii niciodată ?
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– Apoi da, mamă ! Cum vezi, i-a umplut de spăriet, i !
– Ei las’, că l-oiu învăt, a eu ! Dacă mă vede că-s o văduvă

sărmană s, i c-o casă de copii, apoi trebuie să-s, i bată joc de
casa mea ? S, i pe voi să vă puie la pastramă ? Nici o faptă
fără plată... Ticălosul s, i mangositul ! Încă se rânjea la mine
câteodată s, i-mi făcea cu măseaua... Apoi doar eu nu-s de-
acelea de care crede el : n-am sărit peste garduri niciodată
de când sunt. Ei, taci, cumătre, că te-oiu dobzăla eu ! Cu
mine t, i-ai pus boii în plug ? Apoi, t, ine minte că ai să-i scot, i
fără coarne !

– Of, mămucă, of ! Mai bine taci s, i lasă-l în plata lui
Dumnezeu ! Că s, tii că este o vorbă : “Nici pe dracul să-l
vezi, da’ nici cruce să-t, i faci !”

– Ba nu, dragul mamei ! “Că până la Dumnezeu, sfint, ii
ît, i ieu sufletul.” s, -apoi t, ine tu minte, copile, ce-t, i spun eu :
că de i-a mai da lui nasul să mai miroase p-aici, apoi las’
!... Numai tu, să nu cumva să te răsufli cuiva, ca să prindă
el de veste.

S, i de-atunci căuta s, i ea vreme cu prilej ca să facă pe
obraz cumătru-său. Se pune ea s, i stă în cumpene, cum să
dreagă s, i ce să-i facă ?

“Aha ! ia, acum i-am găsit leacul, zise ea în gândul său.
Taci ! că i-oiu face eu cumătrului una de s, -a mus, ca labele
!”

Aproape de casa ei era o groapă adâncă; acolo-i nădej-
dea caprei.

– La cadă cu dubală, cumătre lup, că nu-i de chip !... Ia,
de-acu să-ncepe fapta : Hai la treabă, cumătrit, ă, că lupul
t, i-a dat de lucru !"

S, i as, a zicând, pune poalele-n brâu, îs, i suflecă mânicele,
at, ât, ă focul s, i s-apucă de făcut bucate. Face ea sarmale, face
plachie, face alivenci, face pască cu smântână s, i cu ouă
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s, i fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jăratic s, i cu
lemne putregăioase ca să ardă focul mocnit. După asta
as, ază o leas, ă de nuiele numai întinată s, i nis, te frunzări
peste dânsa : peste frunzări toarnă t, ărână s, i peste t, ărână
as, terne o rogojină. Apoi face un scăuies, de ceară anume
pentru lup. Pe urmă lasă bucatele la foc să fearbă s, i se duce
prin pădure să caute pe cumătru-său s, i să-l poftească la
praznic. Merge ea cât merge prin codru, până ce dă pe-o
prăpastie grozavă s, i întunecoasă s, i pe-o tihăraie dă peste
lup.

– Bună vreme, cumătro ! Da’ ce vânt te-a abătut pe-aici
?

– Bună să-t, i fie inima, cumătre, cum t, i-i căutătura...
apoi da, nu s, tii dumneata că nevoia te duce pe unde nu t, i-i
voia ? Ia, nu s, tiu cine-a fost pe la mine pe-acasă în lipsa
mea, că s, tiu că mi-a făcut-o bună !

– Ca ce fel, cumătrit, ă dragă ?
– Ia, a găsit iezii singurei, i-a ucis s, i i-a crâmpot, it, de

le-am plâns de milă ! Numai văduvă să nu mai fie cineva !
– Da’ nu mai spune, cumătră !
– Apoi de-acum, ori să spun, ori să nu mai spun, că

totuna mi-e. Ei, mititeii, s-au dus cătră Domnul, s, i datoria
ne face să le căutam de suflet. De aceea am făcut s, i eu un
praznic, după puterea mea, s, i am găsit de cuviint, ă să te
poftesc s, i pe d-ta, cumătre; ca să mă mai mângâi...

– Bucuros, dragă cumătră, dar mai bucuros eram când
m-ai fi chemat la nuntă.

– Te cred, cumătre, d-apoi, da, nu-i cum vrem noi, ci-i
cum vre Cel-de-sus.

Apoi capra pornes, te înainte plângând, s, i lupul după
dânsa, prefăcându-se că plânge.

– Doamne, cumătre, Doamne ! zise capra suspinând.
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De ce t, i-e mai drag în lume, de-aceea n-ai parte...
– Apoi da, cumătră, când ar s, ti omul ce-ar păt, i, dina-

inte s-ar păzi. Nu-t, i mai face s, i dumneata atâta inimă rea,
că odată avem să mergem cu tot, ii acolo.

– As, a este, cumătre, nu-i vorba. Dar sărmanii găgălici,
de cruzi s-au mai dus !

– Apoi da, cumătră; se vede că s, i lui Dumnezeu îi plac
tot puis, ori de cei mai tineri.

– Apoi, dacă i-ar fi luat Dumnezeu, ce t, i-ar fi ? D-apoi
as, a ?

– Doamne, cumătră, Doamne ! Oiu face s, i eu ca pros-
tul... Oare nu cumva nenea Martin a dat pe la dumneata
pe acasă ? Că mi-aduc aminte ca acu că l-am întâlnit odată
prin zmeuris, ; s, i mi-a spus că dacă-i vrea dumneata să-i
dai un băiet, să-l învet, e cojocăria.

S, i din vorbă-n vorbă, din una-n alta, ajung pân-acasă
la cumătră !

– Ia poftim, cumătre, zise ea luând scăuies, ul s, i punându-
l deasupra groapei cu pricina, s, ezi cole s, i să ospătezi oleacă
din ceea ce ne-a dat Dumnezeu !

Răstoarnă apoi sarmalele în strachină s, i i le pune di-
nainte.

Atunci lupul nostru începe a mânca hâlpav; s, i gogâlt, ,
gogâlt, , gogâlt, , îi mergeau sarmalele întregi pe gât.

– Dumnezeu să ierte pe cei răposat, i, cumătră, că bune
sarmale ai mai făcut !

– S, i cum ospăta el, buf ! cade fără sine în groapa cu jă-
ratic, căci scăuies, ul de ceară s-a topit, s, i leas, a de pe groapă
nu era bine sprijinită : nici mai bine, nici mai rău, ca pen-
tru cumătru.

– Ei, ei ! Acum scoate, lupe, ce-ai mâncat ! Cu capra
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t, i-ai pus în cârd ? Capra t, i-a venit de hac !
– Văleu, cumătră, tălpele mele ! Mă rog, scoate-mă

că-mi arde inima-n mine !
– Ba nu, cumătre; c-as, a mi-a ars s, i mie inima după

iezis, orii mei ! Lui Dumnezeu îi plac pui de cei mai tineri;
mie însă-mi plac s, i de is, ti mai bătrâni, numai să fie bine
fript, i; s, tii, cole, să treacă focul printr-îns, ii.

– Cumătră, mă pârlesc, ard de tot, mor, nu mă lăsa !
– Arzi, cumătre, mori, că nici viu nu es, ti bun ! De-abie

i-a mai trece băietului istuia de spăriet, , că mult păr îmi
trebuia de la tine ca să-l afum. T, i-aduci aminte, dihanie
răutăcioasă s, i spurcată, când mi te-ai jurat pe părul tău ?
s, i bine mi-ai mâncat iezis, orii !

– Mă ustură inima-n mine, cumătră ! mă rog, scoate-
mă, s, i nu-t, i mai face atâta osândă cu mine !

– Moarte pentru moarte, cumătre, arsură pentru ar-
sură, că bine-o mai plesnis, i dînioare cu cuvinte din scrip-
tură !

După aceasta, capra s, i cu iedul au luat o căpit, ă de fân
s, -au aruncat-o peste dânsul, în groapă, ca să se mai po-
tolească focul. Apoi, la urma urmelor, năpădiră asupra
lui s, i-i mai trântiră în cap cu bolovani s, i cu ce-au apucat,
până-l omorâră de tot. S, i as, a s-a păgubit sărmana capră
s, i de cei doi iezi, da’ s, i de cumătru-său lupul păgubas, ă a
rămas, s, i păgubas, ă să fie.

S, i auzind caprele din vecinătate de una ca aceasta,
tare le-au mai părut bine ! S, i s-au adunat cu toatele la
priveghiu s, i unde nu s-au as, ternut pe mâncate s, i pe băute,
veselindu-se împreună...

S, i eram s, i eu acolo de fat, ă, s, i-ndată după aceea am
încălecat iute pe-o s, ea, s, -am venit de v-am spus povestea
as, a, s, -am mai încălecat pe-o roată s, i v-am spus jitia toată;
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s, i unde n-am mai încălecat pe-o caps, ună s, i v-am spus,
oameni buni, o mare s, i gogonată minciună !
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Pungut, a cu doi bani

Era odată o babă s, i un mos, neag. Baba avea o găină, s, i
mos, neagul un cucos, ; găina babei se oua de câte două ori pe
fiecare zi s, i baba mânca o mult, ime de ouă; iar mos, neagului
nu-i da nici unul. Mos, neagul într-o zi perdu răbdarea s, i
zise:

— Măi babă, mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-
mi s, i mie nis, te ouă, ca să-mi prind pofta măcar. — Da’
cum nu! zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă
de ouă, bate s, i tu cucos, ul tău, să facă ouă, s, i-i mânca; că
eu as, a am bătut găina, s, i iacătă-o cum se ouă.

Mos, neagul, pofticios s, i hapsin, se ia după gura babei
s, i, de ciudă, prinde iute s, i degrabă cucos, ul s, i-i dă o bataie
bună, zicând:

— Na! ori te ouă, ori du-te de la casa mea; ca să nu mai
strici mâncarea degeaba.

Cucos, ul, cum scăpă din mânile mos, neagului, fugi de-
acasă s, i umbla pe drumuri, bezmetec. S, i cum mergea el
pe-un drum, numai iată găses, te o pungut, ă cu doi bani.
S, i cum o găses, te, o s, i ia în clont, s, i se întoarnă cu dânsa
înapoi către casa mos, neagului. Pe drum se întâlnes, te c-o
trăsură c-un boier s, i cu nis, te cucoane. Boierul se uită cu
băgare de seamă la cucos, , vede în clont, u-i o pungut, ă s, i



zice vezeteului:
— Măi! ia dă-te jos s, i vezi ce are cucos, ul cela în plisc.
Vezeteul se dă iute jos din capra trăsurei, s, i c-un feliu

de mes, tes, ug, prinde cucos, ul s, i luându-i pungut, a din clont,
o dă boieriului. Boieriul o ia, fără păsare o pune în buzunar
s, i pornes, te cu trăsura înainte. Cucos, ul, supărat de asta,
nu se lasă, ci se ia după trăsură, spuind neîncetat:

Cucurigu ! boieri mari, Dat, i pungut, a cu doi bani !
Boierul, înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni,

zice vezeteului:
— Mă! ia cucos, ul ist obraznic s, i-l dă în fântâna ceea.
Vezeteul se dă iarăs, i jos din capră, prinde cucos, ul s, i-l

azvârle în fântână! Cucos, ul, văzând această mare primej-
die, ce să facă? Începe-a înghit, i la apă; s, i-nghite, s, i-nghite,
până ce-nghite toată apa din fântână. Apoi zboară de-
acolo afară s, i iarăs, i se ia în urma trăsurei, zicând:

Cucurigu ! boieri mari, Dat, i pungut, a cu doi bani !
Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit s, i a zis:
— Mă! da’ al dracului cucos, i-aista! Ei, las’ că t, i-oiu da

eu t, ie de cheltuială, măi crestatule s, i pintenatule!
S, i cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie

să ia cucos, ul, să-l azvârle într-un cuptor plin cu jăratic
s, i să pună o lespede la gura cuptorului. Baba, cânoasă la
inimă, de cuvânt; face cum i-a zis stăpânu-său. Cucos, ul,
cum vede s, i astă mare nedreptate, începe a vărsa la apă;
s, i toarnă el toată apa cea din fântână pe jaratic, până ce
stinge focul de tot, s, i se răcores, te cuptoriul; ba încă face
s, -o apăraie prin casă, de s-au îndrăcit de ciudă hârca de
la bucătărie. Apoi dă o bleandă lespezei de la gura cuptio-
rului, iesă teafăr s, i de-acolo, fuga la fereastra boierului s, i
începe a trânti cu ciocul în geamuri s, i a zice:
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Cucurigu ! boieri mari, Dat, i pungut, a cu doi bani !
— Măi, că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de

cucos, , zise boieriul cuprins de mierare. Vezeteu! Ia-l de
pe capul meu s, i-l zvârle în cireada boilor s, -a vacilor; poate
vreun buhaiu înfuriat i-a veni de hac; l-a lua în coarne,
s, i-om scăpa de supărare.

Vezeteul iarăs, i ia cucos, ul s, i-l zvârle în cireadă! Atunci,
bucuria cucos, ului! Să-l fi văzut cum înghit, ea la buhai, la
boi, la vaci s, i la vit, ei; păn-a înghit, it el toată cireada, s, -a
făcut un pântece mare, mare cât un munte! Apoi iar vine la
fereastră, întinde aripele în dreptul soarelui, de întunecă
de tot casa boierului, s, i iarăs, i începe!

Cucurigu ! boieri mari, Dat, i pungut, a cu doi bani !
Boierul, când mai vede s, i astă dandanaie, crăpa de

ciudă s, i nu s, tia ce să mai facă, doar va scăpa de cucos, . Mai
stă boierul cât stă pe gânduri, pănă-i vine iarăs, i în cap
una.

— Am să-l dau în haznaua cu banii; poate va înghit, i
la galbeni, i-a sta vreunul în gât, s-a îneca s, i-oiu scăpa de
dânsul.

S, i, cum zice, umflă cucos, ul de-o aripă s, i-l zvârle în
zahnaua cu banii; căci boieriul acela, de mult bănărit ce
avea, nu-i mai s, tia numărul. Atunci cucos, ul înghite cu
lăcomie tot, i banii s, i lasă toate lăzile pustii. Apoi iesă s, i de-
acolo, el s, tie cum s, i pe unde, se duce la fereastra boierului
s, i iar începe:

Cucurigu ! boieri mari, Dat, i pungut, a cu doi bani !
Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că

n-are ce-i mai face, i-azvârle pungut, a. Cucos, ul o ia de jos
cu bucurie, se duce la treaba lui s, i lasă pe boier în pace.
Atunci toate paserile din ograda boierească, văzând voi-
nicia cucos, ului, s-au luat după dânsul, de t, i se părea că-i
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o nuntă, s, i nu altăceva; iară boierul se uita galis, cum se
duceau paserile s, i zise oftând:

— Ducă-se s, i cobe s, i tot, numai bine că am scăpat de
belea, că nici lucru curat n-a fost aici!

Cucos, ul însă mergea t, ant, os, , iar paserile după dânsul,
s, i merge el cât merge, până ce ajunge acasă la mos, neag,
s, i de pe la poartă începe a cânta: “Cucurigu !!! cucurigu
!!!” Mos, neagul, cum aude glasul cucos, ului, iesă afară cu
bucurie; s, i, când îs, i aruncă ochii spre poartă, ce să vadă?
Cucos, ul său era ceva de spăriet! elefantul t, i se părea purice
pe lângă acest cucos, ; s, -apoi în urma lui veneau cârduri
nenumărate de paseri, care de care mai frumoase, mai
cucuiete s, i mai boghete. Mos, neagul, văzând pe cucos, ul
său as, a de mare s, i de greoiu, s, i încunjurat de-atâta amar
de galit, e, i-a deschis poarta. Atunci cucos, ul i-a zis:

— Stăpâne, as, terne un t, ol aici în mijlocul ogrăzii.
Mos, neagul, iute ca un prâsnel, as, terne t, olul. Cucos, ul

atunci se as, ază pe t, ol, scutură puternic din aripi s, i îndată
se umple ograda s, i livada mos, neagului, pe lângă paseri,
s, i de cirezi de vite; iară pe t, ol toarnă o movilă de galbeni,
care strălucea la soare de-t, i lua ochii! Mos, neagul, văzând
aceste mari bogăt, ii, nu s, tia ce să facă de bucurie, sărutând
mereu cucos, ul s, i dezmerdându-l. Atunci, iaca s, i baba vine
nu s, tiu de unde; s, i, când a văzut unele ca aceste, numa-i
sclipeau răutăcioasei ochii în cap s, i plesnea de ciudă.

— Mos, nege, zise ea rus, inată, dă-mi s, i mie nis, te gal-
beni! — Ba pune-t, i pofta-n cuiu, măi babă! Când t, i-am
cerut ouă, s, tii ce mi-ai răspuns? Bate acum s, i tu găina,
să-t, i aducă galbeni; c-as, a am bătut eu cucos, ul, s, tii tu din
a cui pricină... s, i iaca ce mi-a adus!

Atunci baba se duce în poiată, găbuies, te găina, o apucă
de coadă s, i o ia la bătaie, de-t, i venea să-i plângi de milă!

122



Biata găină, cum scapă din mânile babei, fuge pe drumuri.
S, i cum mergea pe drum, găses, te s, i ea o mărgică s, -o înghite.
Apoi răpede se întoarce acasă la babă s, i începe de pe la
poartă: “Cot, cot, cotcodac !” Baba iesă cu bucurie înaintea
găinei. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă
s, i se pune pe cuibariu; s, i, după vrun ceas de s, edere, sare
de pe cuibariu, cotcodocind. Baba atunci se duce cu fuga,
să vadă ce i-a făcut găina!... S, i, când se uită în cuibariu, ce
să vadă? Găina se ouase o mărgică. Baba, când vede că s, -a
bătut găina joc de dânsa, o prinde s, -o bate, s, -o bate, păn-
o omoară în bătaie! S, i as, a, baba cea zgârcită s, i nebună
a rămas de tot săracă, lipită pământului. De-acu a mai
mânca s, i răbdări prăjite în loc de ouă; că bine s, i-a făcut
râs de găină s, i-a ucis-o fără să-i fie vinovată cu nemica,
sărmana!

Mos, neagul însă era foarte bogat; el s, i-a făcut case mari
s, i grădini frumoase s, i trăia foarte bine; pe babă, de milă,
a pus-o găinărit, ă, iară pe cucos, îl purta în toate părt, ile
după dânsul, cu salbă de aur la gât s, i încălt, at cu ciubot, ele
galbene s, i cu pinteni la călcâie, de t, i se părea că-i un irod
de cei frumos, i, iară nu cucos, de făcut cu bors, .
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Dănilă Prepeleac

Erau odată într-un sat doi frat, i, s, i amândoi erau însurat, i.
Cel mai mare era harnic, grijuliu s, i chiabur, pentru că
unde punea el mâna punea s, i Dumnezeu mila, dar n-avea
copii. Iară cel mai mic era sărac. De multe ori fugea el de
noroc s, i norocul de dânsul, căci era lenes, , nechitit la minte
s, i nechibzuit la trebi; s, -apoi mai avea s, i o mult, ime de copii!
Nevasta acestui sărac era muncitoare s, i bună la inimă, iar
a celui bogat era pestrit, ă la mat, e s, i foarte zgârcită. Vorba
veche: “Tot un bou s, -o belea”. Fratele cel sărac — sărac
să fie de păcate! — tot avea s, i el o pereche de boi, dar
colè: porumbi la păr, tineri, nalt, i de trup, t, epos, i la coarne,
amândoi cudalbi, t, intat, i în frunte, ciolănos, i s, i gros, i, cum
sunt mai buni de înjugat la car, de ies, it cu dâns, ii în lume
s, i de făcut treabă. Dar plug, grapă, teleagă, sanie, car,
tânjală, cârceie, coasă, hreapcă, t, ăpoi, greblă s, i câte alte
lucruri ce trebuiesc omului gospodar nici că se aflau la casa
acestui om nesocotit. S, i când avea trebuint, ă de asemene
lucruri, totdeauna supăra pe alt, ii, iară mai ales pe frate-
său, care avea de toate. Nevasta celui bogat de multe ori
făcea zile fripte bărbatului, ca să-l poată descotorosi odată
de frate-său. Ea zicea adeseori:

— Frate, frate, dar pita-i cu bani, bărbate.



— Apoi, dă, măi nevastă, sângele apă nu se face. Dacă
nu l-oi ajuta eu, cine să-l ajute?

Nevasta, nemaiavând încotro, tăcea s, i înghit, ea no-
duri. Toate ca toate, dar carul său era de haimana. Nu
treceau douătrei zile la mijloc, s, i se trezea la us, a ei cu Dă-
nilă, cumnatusău, cerând să-i împrumute carul: ba să-s, i
aducă lemne din pădure, ba făină de la moară, ba căpit, i
din t, arină, ba multe de toate.

— Măi frate, zise într-o zi cel mai mare istuilalt; mi-e le-
hamite de frăt, ia noastră!... Tu ai boi, de ce nu-t, i închipuies, ti
s, -un car? Al meu l-ai hârbuit de tot. Hodorog! încolo, ho-
dorog! pe dincolo, carul se strică. S, -apoi, s, tii vorba ceea:
“Dă-t, i, popă, pintenii s, i bate iapa cu călcâiele”.

— Apoi, dă, frate, zise istalalt, scărpinându-se în cap,
ce să fac?

— Ce să faci? Să te-nvăt, eu: boii tăi sunt mari s, i frumos, i;
ia-i s, i-i du la iarmaroc, vinde-i s, i cumpără alt, ii mai mici
s, i mai ieftini, iar cu banii rămas, i cumpără-t, i s, i un car, s, i
iaca te-ai făcut gospodar.

— Ia, s, tii că nu m-ai învăt, at rău? As, a am să fac.
Zicând aceste, se duce la dânsul acasă, îs, i ia boii de-o

funie s, i pornes, te cu ei spre târg. Dar, cum am spus, omul
nostru era un om de aceia căruia-i mânca câinii din traistă,
s, i toate trebile, câte le făcea, le făcea pe dos. Târgul era
cam departe, s, i iarmarocul pe sfârs, ite. Dar cine poate
sta împotriva lui Dănilă Prepeleac? (că as, a îi era porecla,
pentru că atâta odor avea s, i el pe lângă casă făcut de mâna
lui). El tufles, te cus, ma pe cap, o îndeasă pe urechi s, i habar
n-are: “Nici nu-i pasă de Năstasă; de Nichita, nici atâta”.

Mergând el cu Duman s, i Tălăs, man ai săi, tot înainte
spre iarmaroc, tocmai pe când suia un deal lung s, i trăgă-
nat, alt om venea dinspre târg cu un car nou, ce s, i-l cum-

126



părase chiar atunci s, i pe care îl trăgea cu mâinile singur,
la vale cu proptele s, i la deal cu opintele.

— Stai, prietene, zise ist cu boii, care se tot smunceau
din funie, văzând troscotul cel fraged s, i mândru de pe
lângă drum. Stai put, in cu carul, c-am să-t, i spun ceva.

— Eu as, sta, dar nu prea vrea el să steie. Dar ce ai să-mi
spui?

— Carul dumitale parcă merge singur.
— D-apoi... mai singur, nu-l vezi?
— Prietene, s, tii una?
— S, tiu dacă mi-i spune.
— Hai să facem treampa; dă-mi carul, s, i na-t, i boii. Nu

vreau să le mai port grija în spate: ba fân, ba ocol, ba să
nu-i mănânce lupii, ba de multe de toate... Oi fi eu vrednic
să trag un car, mai ales dacă merge singur.

— S, uguies, ti, măi omule, ori t, i-e într-adins?
— Ba nu s, uguiesc, zise Dănilă.
— Apoi dar, te văd că es, ti bun mehenghiu, zise cel

cu carul; m-ai găsit într-un chef bun; hai, noroc să dea
Dumnezeu! Să-t, i aibi parte de car, s, i eu de boi!

Apoi dă carul, îs, i ia boii, pleacă pe costis, ă într-o parte
spre pădure s, i se cam mai duce. Istalalt, adică Dănilă, zice
în gândul său:

“Taci, că-i cu buche; l-am potcovit bine! De nu cumva
s-ar răzgândi; dar parcă nu era t, igan, să întoarcă.”

Apoi îs, i ia s, i el carul s, i pornes, te tot la vale înapoi spre
casă.

— Aho! car nebun, aho! Când te-oi încărca zdravăn
cu saci de la moară, ori cu fân din t, arină, atunci să mergi
as, a!

S, i cât pe ce, cât pe ce să nu-l ia carul înainte. Dar de la
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o vreme valea s-a sfârs, it s, i s-a început un deal; când să-l
suie la deal, suie-l dacă pot, i!... Hârt, i! încolo, scârt, i! încolo,
carul se da înapoi.

— Na! car mi-a trebuit, car am găsit!
Apoi cu mare greu hartoies, te carul într-o parte, îl opres, te

în loc, se pune pe prot, ap s, i se as, terne pe gânduri.
— Mă!... asta încă-i una! De-oi fi eu Dănilă Prepeleac,

am prăpădit boii; iar de n-oi fi eu acela, apoi am găsit o
cărut, ă... Ba e Prepeleac, ba nu-i el... Când iaca un om
trecea iute spre târg c-o capră de vânzare.

— Prietene, zise Dănilă, nu mi-i da capra ceea, să-t, i
dau carul ista?

— Apoi... dă... capra mea nu-i de cele săritoare, s, i-i
bună de lapte.

— Ce mai la deal, la vale! bună, ne-bună, na-t, i carul s, i
dă-mi-o!

Cela nu se pune de pricină, dă capra s, i ia carul. Apoi
as, teaptă până vin alte care, de-l leagă dinapoia lor, s, i se
duce în treaba lui spre casă, lăsând pe Dănilă gură cască
tot pe loc.

— Bun, zise Prepeleac. Ia, pe ist cu capra s, tiu încaltea
că bine l-am boit!

Ia apoi s, i el capra s, i pornes, te iar spre târg. Dar capra
tot capră; se smuncea în toate părt, ile, încât îi era acum
lehamete de dânsa.

— De-as, ajunge mai degrabă în târg, zise Prepeleac,
ca să scap de râia asta.

S, i, mergând el mai departe, iaca se întâlnes, te c-un om
ce venea de la târg c-o gâscă în brat, e.

— Bun întâlnis, ul, om bun! zise Dănilă.
— Cu bine să dea Dumnezeu!
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— Nu vrei să facem schimb? să-t, i dau capra asta s, i
să-mi dai gâsca.

— N-ai nimerit-o, că nu-i gâscă, ci-i gânsac; l-am cum-
părat de sământ, ă.

— Da, dă-mi-l, dă-mi-l! că-t, i dau s, i eu o sământ, ă bună.
— De mi-i da ceva adaos, poate să t, i-l dau; iară de

nu, norocul gâs, telor de-acasă; că are să facă un otrocol
prin ele, de s-a duce vestea! În sfârs, it, dur la deal, dur la
vale, unul mai dă, altul mai lasă, s, i Prepeleac mărită capra!
Apoi îns, facă gânsacul s, i pleacă tot înainte spre târg. Când
ajunse în târg, gânsacul, dorit de gâs, te, t, ipa cât îl lua gura:
“ga, ga, ga, ga!”

“Na! c-am scăpat de dracul s, i am dat peste tată-său:
acesta mă asurzes, te! Las’ că te însor eu s, i pe tine acus, i,
măi buclucas, ule!”

S, i, trecând pe lângă un negustor cu pungi de vânzare,
dă gânsacul pe-o pungă de cele pe talger s, i cu băierile lungi,
de pus în gât. Ia el punga, o suces, te, o învârtes, te s, -apoi
zice:

"Na-t, i-o frântă, că t, i-am dres-o! Dintr-o pereche de boi
de-a mai mare dragul să te uit, i la ei am rămas c-o pungă
goală.

Măi! măi! măi! măi! Doar s, tiu că nu mi-i acum întâias, i
dată să merg la drum; dar parcă dracul mi-a luat mint, ile!"

Mai s, ede el cât s, ede de cască gura prin târg, s, -apoi îs, i
ia tălpăs, it, a spre casă. S, i, ajungând în sat, se duce drept la
fratesău, ca să-i ducă bucurie.

— Bine v-am găsit, bădit, ă!
— Bine-ai venit, frate Dănilă! Da’ mult ai zăbovit la

târg!
— Apoi dă, bădit, ă; m-am pornit cu graba s, i m-am
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întâlnit cu zăbava.
— Ei, ce veste ne mai aduci de pe la târg?
— Ia, nu prea bună! Biet, ii bois, orii mei s-au dus ca pe

gura lupului.
— Vro dihanie a dat peste dâns, ii, ori t, i i-a furat cineva?
— Ba! I-am dat eu singur cu mâna mea, bădit, ă.
Apoi spuse din capăt toată întâmplarea, pe unde-a fost

s, i ce-a păt, it; iar la urma urmelor zise:
— S, -apoi, ce mai atâta vorbă lungă, dintr-o pereche

de boi m-am ales c-o pungă; s, -apoi s, i asta pute a pustiu,
bădit, ă dragă.

— Mă! da, drept să-t, i spun, că mare nătărău mai es, ti!
— Apoi dă!... bădit, ă! pân-aici, toate-au fost cum au

fost, da’ de-acum am prins eu minte... Numai ce folos?
Când e minte, nu-i ce vinde; când e brânză, nu-i bărbânt, ă.
Iaca ît, i dau dumitale punga asta, că eu n-am ce face cu
dânsa. S, i te mai rog de tot, i dumnezeii să-mi împrumut, i
macar o dată carul cu boii, s-aduc nis, te lemne din pădure
la nevastă s, i la copii, că n-au scânteie de foc în vatră, săr-
manii! s, -apoi, ce-a da Dumnezeu! cred că nu te-oi mai
supăra.

— Ptiu! mă! zise frate-său, după ce l-a lăsat să sfârs, ască.
Se vede că Dumnezeu a umplut lumea asta cu ce-a putut.
Iaca-t, i mai dau o dată carul, dar asta t, i-a fi cea de pe urmă.

Lui Dănilă atâta i-a trebuit. Ia acum carul cu boii
frăt, inesău s, i pornes, te. Cum ajunge în pădure, chites, te
un copac care era mai mare s, i trage carul lângă el; fără să
dejuge boii, începe a tăia copacul, ca să cadă în car deo-
dată. Trebi de ale lui Dănilă Prepeleac! Bocănes, te el cât
bocănes, te, când pârrr! cade copacul peste car de-l sfarmă
s, i peste boi de-i ucide!

130



“Na! că făcui pacostea s, i frat, ine-meu! Ei, ei, acum ce-i
de făcut?... Eu cred că ce-i bine, nu-i rău: Dănilă face, Dă-
nilă trebuie să desfacă. Mă duc să văd, n-oi putea smomi
pe frate-meu să-mi împrumute s, i iapa, să fug apoi cu ea în
lume, iar copiii s, i nevasta să-i las în s, tirea Celui-de-sus.”

As, a zicând, pornes, te s, i, mergând prin pădure, s-a ră-
tăcit. După multă trudă s, i buimăceală, în loc să iasă la
drum, dă de-un heles, teu s, i, văzând nis, te lis, it, e pe apă,
zvârrr! cu toporul într-însele, cu chip să ucidă vro una
s-o ducă pes, chin frăt, inesău... Dar lis, it, ele, nefiind chioare,
nici moarte, au zburat; toporul s-a cufundat, s, i Prepeleac
a rămas bătând în buze.

“Mă!... că rău mi-a mai mers astăzi! Ce zi pocită! Se
vede că m-a luat cineva din urmă!”

Apoi dă din umeri s, i pornes, te; mai merge el cât merge,
până ce, cu mare greu, găses, te drumul. Apoi o ia la papuc
s, i hai, hai! hai, hai! ajunge în sat, la frate-său, s, i pe loc
cârpes, te o minciună, care se potrivea ca nuca în perete.

— Frate, mai fă-mi un bine s, i cu iapa, ca să mân boii
de călare: în pădure a plouat grozav, s, i s-a făcut o mâzgă
s, -un ghet, us, , de nu te mai pot, i de fel t, inea pe picioare.

— Mă! zise frate-său, se vede că tu ai fost bun de că-
lugărit, iar nu de trăit în lume, să necăjes, ti oamenii s, i să
chinuies, ti nevasta s, i copiii! Haiti! lipses, ti dinaintea mea
s, i du-te unde-a dus surdul roata s, i mutul iapa, ca să nu
mai aud de numele tău!

Iapa! Las’ pe Dănilă, că s, tie el unde-a duce-o: să-s, i ia
iertăciune de la boi s, i ziua bună de la car. Apoi iese pe
us, ă, pune mâna pe iapă s, i pe-o secure, s, i tunde-o! Când
se trezes, te frate-său, ia iapa dacă ai de unde! Prepeleac
era tocmai la heles, teul din pădure, să caute toporul. Aici
îi trăsni în cap lui Dănilă că el ar fi bun de călugăr, după
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vorbele frăt, ine-său.
— Am să durez o mănăstire pe pajis, tea asta, de are să

se ducă vestea în lume, zise el.
S, i deodată se s, i apucă. Face mai întâi o cruce s, -o înfige

în pământ, de înseamnă locul. Apoi se duce prin pădure
s, i începe a chiti copacii trebuitori: ista-i bun de amânare,
cela de tălpi, ista de grinzi, cela de tumurugi, cela de costo-
roabe, ista de toacă; s, i tot as, a dondănind el din gură, iaca
se trezes, te dinaintea lui c-un drac ce ies, ise din iaz.

— Ce vrei să faci aici, măi omule?
— Da’ nu vezi?
— Stai, mă! nu te-apuca de năzbutii. Iazul, locul s, i

pădurea de pe-aici sunt ale noastre.
— Poate-i zice că s, i rat, ele de pe apă sunt ale voastre,

s, i toporul meu din fundul iazului. V-oi învăt, a eu pe voi să
punet, i stăpânire pe lucrurile din lume, cornorat, ilor!

Dracul, neavând ce-i face, hus, tiuliuc! în iaz s, i dă de
s, tire lui Scaraoschi despre omul lui Dumnezeu, cu năravul
dracului. Ce să facă dracii? Se sfătuiesc între dâns, ii, s, i
Scaraoschi, căpetenia dracilor, găses, te cu cale să trimită
pe unul din ei c-un burduf de bivol plin cu bani, să-i dea
pusnicului Dănilă, ca să-l poată mătura de-acolo.

— Na-t, i, mă, bani! zise dracul trimis; s, i să te cărăbănes, ti
de aici; că, de nu, e rău de tine!

Prepeleac se uită la cruce, se uită la drac s, i la bani... dă
din umeri s, -apoi zice:

— Avet, i noroc, spurcat, ilor, că-mi sunt mai dragi banii
decât pusnicia, că v-as, arăta eu vouă!

Dracul răspunde:
— Nu te pune în poară, măi omule, cu împăratul iadu-

lui; ci mai bine ia-t, i bănis, orii s, i caută-t, i de nevoi.
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Apoi lasă banii s, i se întoarnă în heles, teu, unde găses, te
pe Scaraoschi tare mâhnit pentru pierderea unei comori
as, a de mari, cu care ar fi putut dobândi o mult, ime de
suflete.

Prepeleac, în acest timp, se chitea cum ar face să vadă
banii acasă la dânsul.

— Bun! zise Dănilă. Nici asta nu se ia din drum. Tot
mănăstiri să croies, ti, dacă vrei să te bage dracii în seamă,
să-t, i vie cu banii de-a gata la picioare s, i să te facă putred
de bogat!

Pe când se îngrijea el cum să ducă banii acasă, iaca un
alt drac din iaz i se înfăt, is, ază înainte, zicându-i:

— Măi omule! Stăpânu-meu s-a răzgândit; el vrea mai
întâi să ne cercăm puterile s, -apoi să iei banii.

“Ia, acu-i acu!” zise Prepeleac în gândul său, oftând.
Dar este o vorbă: tot bogatul mintios s, i tânărul frumos.
Dănilă mai prinsese acum la minte.

— Puterile? Ei, cum s, i în ce fel?
— Iaca cum: dintru-ntâi s, i dintru-ntâi, care dintre noi

amândoi a lua iapa ta în spate s, i va înconjura iazul de trei
ori, fără s-o pună jos s, i să se răsufle, ai aceluia să fie banii.

S, i cum zice, umflă dracul iapa în cârcă s, i într-o clipă
înconjură iazul de trei ori. Prepeleac, văzând atâta putere
din partea dracului, nu-i prea veni la socoteală, dar tot îs, i
t, inu firea s, i zise:

— Măi Michidut, ă! doar eu te credeam mai tare decât
es, ti! As, a-i că tu ai luat iapa în spate? Însă eu t, i-oi lua-
o numai între picioare; s, i îndată se s, i azvârle pe iapă s, i
înconjură iazul de trei ori, fără să se răsufle.

Dracul atunci se miră mult de asta s, i, neavând ce mai
zice, iscodi alta.
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— Acum să ne întrecem din fugă, zise el.
— Măi Michidut, ă! da’ cu mine t, i-ai găsit că pot, i tu să

te întreci din fugă?
— D-apoi cu cine?
— Vină încoace, să-t, i arăt eu cu cine!
Apoi merge împreună cu dracul în nis, te porumbrei,

unde vede un iepure dormind, s, i i-l arată.
— Vezi tu colo pe cineva ghemuit jos s, i mititel?
— Văd.
— Acela-i copilul meu cel mai mic. At, ine-te! S, i când

l-oi trezi din somn, să te iei după el. S, i-odată s, i strigă: u!
ta! na! na! na!...

Atunci iepurele sare, s, i dracul după el. Fug ei cât fug,
s, i de la o vreme dracul pierde urma iepurelui. Până acum
tot, i râdeau de Prepeleac, dar acum a ajuns să râdă s, i el de
dracul. Pe când Dănilă se t, inea cu mâna de inimă, râzând
de prostia dracului, iaca s, i acesta se înturna gâfuind.

— Mă! da’ sprinten s, i sprint, ăroi copil mai ai, drept
să-t, i spun! Când aproape-aproape să pun mâna pe dânsul,
i-am pierdut urma, s, i să te duci, dulut, ă!

— Seamănă tătâne-său, sireicanul! zise Dănilă. Ei?
mai ai poftă să te întreci s, i cu mine?

— Ba mai pune-t, i pofta-n cui!... Mai bine să ne între-
cem din trântă.

— Din trântă? Doar de t, i-e greu de viat, ă. Mă! tot am
auzit din bătrâni că dracii nu-s pros, ti; d-apoi, cum văd eu,
tu numai nu dai în gropi, de prost ce es, ti. Ascultă! Eu am
un unchi bătrân de 999 de ani s, i 52 de săptămâni; s, i de-l
vei putea trânti pe dânsul, atunci să te încerci s, i cu mine,
dar cred că t, i-a da pe nas.

Zicând aceste, pornes, te înainte s, i face semn dracu-
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lui cu mâna, să vină după el. În fundul pădurii, sub nis, te
stânci, se afla o bizunie de urs, i, peste care dăduse Pre-
peleac, umblând câteodată, ca pusnic ce se găsea, după
vlăstari sălbatici s, i după zmeură. Ajungând ei aproape,
Dănilă zise:

— Iaca locas, ul unchiului meu. Intră înlăuntru; ai să-l
găses, ti dormind în cenus, ă, cu nasul în tăciuni. De vorbit,
nu poate vorbi, că măselele s, i dint, ii i-au căzut mai bine de
o mie de ani.

Dracul, când n-are ce face, s, tit, i ce face... Intră înlă-
untru s, i începe a-s, i purta codit, a cea bârligată pe la nasul
unches, ului. Atâta i-a trebuit lui mos, Ursilă, s, -apoi las’ pe
dânsul! Deodată sare mânios din bârlog, hat, ! dracul sub-
suoară s, i-l strânge cu atâta putere, de era să-s, i dea sufletul,
s, i ochii i-au ies, it afară din cap cât cepele de mari.

— Na! nu caut, i, s, -o găses, ti, zise Dănilă, care privea
de departe vălmăs, agul acesta s, i se strica de râs. Dar nu
s, tiu ce face dracul, că face el ce face, s, i cu mare greu scapă
din labele lui mos, Ursilă. Dănilă, cum vede pe drac scăpat,
bun teafăr... se face că-l scoate.

— Ia las’, măi omule, las’! nu-t, i mai face obraz. Dacă ai
s, tiut că ai un mos, as, a de grobian, pentru ce m-ai îndemnat
să mă lupt cu el?

— Da’ ce? Nu t, i-a plăcut? Hai s, i cu mine!
— Cu tine, s, i numai cu tine, m-oi întrece din chiuit; s, i

care-a chiui mai tare, acela să ia banii.
— Bun!... zise Dănilă în gând; las’ că te-oi chiui eu!

Măi Michidut, ă! Ia chiuie tu întâi, ca să aud cum chiui.
Atunci dracul se crăces, te c-un picior la asfint, it s, i cu

unul la răsărit, s-apucă zdravăn cu mâinile de tort, ire ceru-
lui, cască o gură cât o s, ură, s, i, când chiuie o dată, se cutre-
mură pământul, văile răsună, mările clocotesc s, i pes, tii din
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ele se sperie; dracii ies afară din iaz câtă frunză s, i iarbă!
S, i oleacă numai de nu s-a risipit bolta cerului. Dănilă însă
s, edea călare pe burduful cu bani s, i, t, inându-s, i firea, zise:

— Mă! da’ numai as, a de tare pot, i chiui? Eu mai nu
te-am auzit. Mai chiuie o dată!

Dracul chiuie s, i mai grozav.
— Tot nu te-am auzit. Încă o dată!
Dracul chiuie s, -a treia oară, as, a de tare, de credeai că

s-a rupt ceva într-însul.
— Acum nu te-am auzit nici atâta... As, a-i c-a venit s, i

rândul meu?
— Mai as, a!
— Măi Michidut, ă! când oi chiui eu, ai să asurzes, ti s, -au

să-t, i sară creierii din cap. Înt, eles-ai tu? Însă eu ît, i priesc
bine, dacă-i vrea să mă ascult, i.

— În ce fel?
— Ia să-t, i leg ochii s, i urechile c-un s, tergar, dacă vrei

să mai trăies, ti.
— Leagă-mi ce s, tii s, i cu ce s, tii, numai să nu mor!
Atunci Dănilă leagă strâns c-un s, tergar gros de câlt, i

ochii s, i urechile dracului, ca la baba-oarba; apoi ia o drughineat, ă
groasă de stejar în mână, căci, cât era de pusnic Dănilă, tot
mai mult se bizuia pe drughineat, ă decât în sfânta cruce,
s, i pâc! la tâmpla dracului cea dreaptă, una!

— A... leu! destul! Nu mai chiui!
— Ba nu! stai, Sarsailă! tu cum ai chiuit de trei ori?

Trosc! s, i la stânga una!
— Va... leu! destul!
— Ba nu-i destul! s, i-i mai trage s, i-n numele tatălui

una!
— A...uleo! strigă dracul îngrozitor, s, i cu ochii legat, i,
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cum era, văicărându-se grozav s, i zvârcolindu-se ca s, arpele,
se aruncă în iaz, spunând lui Scaraoschi cele întâmplate
s, i că nu-i de s, uguit cu vrăjitorul acesta.

Dănilă însă ofta din greu lângă burduful cu bani s, i se
tot frământa cu gândul ce-i de făcut. Când, iaca al treilea
drac i se înfăt, is, ază înainte, c-un buzdugan stras, nic de
mare în mână, pe care îl trântes, te la pământ s, i zice:

— Măi omule! ia, acum să te văd! Cine-a azvârli buz-
duganul ista mai tare în sus, ai aceluia să fie banii.

“Na! Dănilă, zice el în gândul său, as, ă-i c-ai sfeclit-o?”
Dar vorba ceea: “Nevoia învat, ă pe cărăus, ”.
— Ia zvârle-l tu întâi, măi dracule!
Atunci dracul ia buzduganul de coadă, s, i când îl zvârle,

se suie as, a de tare, de nu se mai vede; s, i abia după trei zile
s, i trei nopt, i, căzând jos, cu mare străs, nicie s-a cufundat
în fundul pământului, de s-au zguduit temeliile lumii!

— Ia azvârle-l s, i tu acum, zise dracul îngâmfat.
— L-oi zvârli eu, nu te îngriji, dar scoate-l mai întâi în

fat, a pământului, cum a fost s, i la tine.
Dracul ascultă s, i-l scoate.
— Haiti! mai repede, mai repede, că n-am timp de

as, teptat...
— Mai îngăduies, te put, in, tartarule, că nu te trag copiii

de poale! Dracul îngăduie, căci n-are încotro.
Nu trecu mult s, i ziua se călători. Cerul era limpede, s, i

luceferii sclipitori râdeau la stele, iară luna, scot, ând capul
de după dealuri, se legăna în văzduh, luminând pământul.

— Da’ nu-l mai zvârli, omule?
— Ba am să-l zvârl de-acum; dar ît, i spun dinainte, să

te s, tergi pe bot despre dânsul.
— De ce?

137



— Iaca de ce: vezi tu colo în lună nis, te pete?
— Le văd.
— Acolo-s frat, ii mei din ceea lume. S, i, Doamne, mare

nevoie mai au de fier, ca să-s, i potcovească caii. Uite bine
s, i vezi cum îmi fac semn cu mâna, să le dau buzduganul
ista; s, -odată s, i pune mâna pe dânsul.

— Stăi, nepriceputule, că buzduganul ista îl avem lăsat
mos, tenire de la strămos, ul nostru; s, i nu-l putem da nici
pentru toată lumea; s, -odată-i s, i smunces, te buzduganul
din mână, s, i fuga cu el în iaz, spunând lui Scaraoschi ce
era să păt, ească cu buzduganul.

Atunci Scaraoschi, îngrijit s, i mânios grozav, chemă
înaintea sa pe toată drăcimea s, i bătu din picior, strigând:

— Acum, în clipă, să se aleagă unul dintre voi care
să meargă s, i să afurisească pe acest proclet s, i vrăjmas,
cumplit.

Pe loc s, i vine unul înantea sa, tremurând.
— Să trăit, i, mârs, ăvia-voastră! Eu mă duc să îndepli-

nesc nelegiuita voastră poruncă.
— Mergi! s, i dacă-i fi mes, ter s, i-i izbuti, să s, tii c-am să

te fac mai mare.
Atunci dracul pornes, te c-o falcă-n cer s, i cu una-n pământ,

s, i într-o clipă s, i ajunge la pusnicul Dănilă.
— Măi omule, zise dracul. Tu, cu s, mecheriile tale, ai

tulburat toată drăcimea; da’ acus, i am să te vâr s, i eu în
toate grozile mort, ii! Hai să ne blestemăm, s, i care dintre
noi amândoi a fi mai mes, ter, acela să ia banii!

S, -odată s, i-ncepe dracul a boscorodi din gură s, i a des-
cânta, că nu s, tiu ce face, de-i pocnes, te lui Dănilă un ochi
din cap. Săracul Prepeleac! se vede că i-a fost scris tot el
să răsplătească s, i păcatele iepei frăt, ine-său, ale caprei, ale
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gânsacului logodit s, i ale boilor ucis, i în pădure. Pesemne
blestemul gâs, telor văduvite l-a ajuns, sărmanul!

Doamne! Multe mai are de pătimit un pusnic adevă-
rat când se depărtează de poftele lumes, ti s, i se gândes, te
la fapte bune!... S, -apoi ce este mai gingas, decât ochiul?
Dănilă crăpa de durere! dar, oricât îl durea de tare, el tot
îs, i t, inu inima cu dint, ii s, i zise:

— Nu mă sperii tu cu de-alde-aceste, demon spurcat
ce es, ti! Am să te fac să-t, i mus, ti mâinile s, i să mă pomenes, ti
în toată viat, a ta!

— Dă, dă, nu mai dondăi atâta din gură s, i blestemă s, i
tu acum, să te văd cât es, ti de mes, ter.

— Ai să iei burduful cu bani în spate s, i ai să mergi la
casa mea, căci blestemurile părintes, ti nu-s la mine. Înt, eles-
ai?

S, i, cum zice, încalecă s, i Dănilă pe burduf; iară dracu-i
umflă în spate s, i zboară iute ca gândul taman la casa lui
Dănilă Prepeleac.

Copiii s, i nevasta lui, când au văzut un bivol zburând
pe sus, au rupt-o de fugă, înspăimântat, i. Dănilă, însă, a
început a-i striga pe nume; s, i ei, cunoscând glasul lui, s-au
oprit.

— Dragii tatei, băiet, i! Ia venit, i încoace s, i aducet, i cu
voi s, i blestemurile părintes, ti! ragila s, i pieptenii de pieptă-
nat câlt, i!

Băiet, ii încep a curge tot, i, care dincotro, cu blestemu-
rile părintes, ti în mână. Îi venise acum s, i lui Dănilă apa la
moară.

— Punet, i mâna, copii, pe jupânul ista, s, i începet, i a-l
blestema cum ît, i s, ti voi mai bine, ca să-i placă s, i dumisale.

Atunci lasă pe copii, că s, i dracul fuge de dâns, ii. Au
tăbărât cu tot, ii pe dânsul s, i l-au schingiuit după placul lui
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Dănilă. S, -a început dracul a t, ipa cât îi lua gura; s, i scăpând
cu mare greu de mâinile lor, hârs, câit s, i stâlcit cum era, a
lăsat s, i bani s, i tot s, i s-a dus pe urlat, i după ceilalt, i.

Iară Dănilă Prepeleac, nemaifiind supărat de nimene
s, i scăpând deasupra nevoii, a mâncat s, i a băut s, i s-a desfă-
tat până la adânci bătrânet, e, văzându-s, i pe fiii fiilor săi
împrejurul mesei sale.
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Povestea porcului

Cică erau odată o babă s, i un mos, neag: mos, neagul de-
o sută de ani, s, i baba de nouăzeci; s, i amândoi bătrânii
aces, tia erau albi ca iarna s, i posomorât, i ca vremea cea rea
din pricină că nu aveau copii. S, i, Doamne! tare mai erau
dorit, i să aibă măcar unul, căci, cât era ziulica s, i noaptea de
mare, s, edeau singurei ca cucul s, i le t, iuiau urechile, de urât
ce le era. S, i apoi, pe lângă toate aceste, nici vreo scofală
mare nu era de dâns, ii: un bordei ca vai de el, nis, te t, oale
rupte, as, ternute pe lait, e, s, i atâta era tot. Ba de la o vreme
încoace, urâtul îi mânca s, i mai tare, căci t, ipenie de om nu
le deschidea us, a; parcă erau bolnavi de ciumă, sărmanii!

În una din zile, baba oftă din greu s, i zise mos, neagului:
— Doamne, mos, nege, Doamne! De când suntem noi,

încă nu ne-a zis nime tată s, i mamă! Oare nu-i păcat de
Dumnezeu că mai trăim noi pe lumea asta? Căci la casa
fără de copii nu cred că mai este vrun Doamne-ajută!

— Apoi dă, măi babă, ce putem noi face înaintea lui
Dumnezeu?

— As, a este, mos, nege, văd bine; dar, până la una, la
alta, s, tii ce-am gândit eu astă-noapte?

— S, tiu, măi babă, dacă mi-i spune.
— Ia, mâine dimineat, ă, cum s-a miji de ziuă, să te scoli



s, i să apuci încotro-i vedea cu ochii; s, i ce t, i-a ies, i înainte
întâi s, i-ntâi, dar a fi om, da’ s, arpe, da’, în sfârs, it, orice altă
jivină a fi, pune-o în traistă s, i o adă acasă; vom cres, te-o s, i
noi cum vom putea, s, i acela să fie copilul nostru.

Mos, neagul, sătul s, i el de-atâta singurătate s, i dorit să
aibă copii, se scoală a doua zi dis-dimineat, ă, îs, i ia traista
în băt, s, i face cum i-a zis baba... Pornes, te el s, i se duce tot
înainte pe nis, te ponoare, până ce dă peste un bulhac. S, i nu-
mai iaca că vede în bulhac o scroafă cu doisprezece purcei,
care s, edeau tologit, i în glod s, i se păleau la soare. Scroafa,
cum vede pe mos, neag că vine asupra ei, îndată începe
a grohăi, o rupe de fugă, s, i purceii după dânsa. Numai
unul, care era mai ogârjit, mai răpănos s, i mai răpciugos,
neputând ies, i din glod, rămase pe loc.

Mos, neagul degrabă îl prinde, îl bagă în traistă, as, a plin
de glod s, i de alte podoabe cum era, s, i pornes, te cu dânsul
spre casă.

— Slavă t, ie, Doamne! zise mos, neagul, că pot să duc
babei mele o mângâiere! Mai s, tiu eu? Poate ori Dumnezeu,
ori dracul i-a dat în gând ieri noapte de una ca asta.

S, i cum ajunge-acasă, zice:
— Iaca, măi băbus, că, ce odor t, i-am adus eu! Numai

să-t, i trăiască! Un băiat ochios, sprâncenat s, i frumus, el de
nu se mai poate. Ît, i seamănă t, ie, ruptă bucăt, ică!... Acum
pune de lăutoare s, i grijes, te-l cum s, tii tu că se grijesc băiet, ii:
că, după cum vezi, îi cam colbăit, mititelul!

— Mos, nege, mos, nege! zise baba, nu râde, că s, i aceasta-
i făptura lui Dumnezeu; ca s, i noi... Ba poate... s, i mai nevi-
novat, sărmanul!

Apoi, sprintenă ca o copilă, face degrabă les, ie, pregătes, te
de scăldătoare s, i, fiindcă s, tia bine treaba mos, itului, lă pur-
celul, îl scaldă, îi trage frumus, el cu untură din opait, pe

142



la toate încheieturile, îl strânge de nas s, i-l sumut, ă, ca să
nu se deoache odorul. Apoi îl piaptănă s, i-l grijes, te as, a de
bine, că peste câteva zile îl scoate din boală; s, i cu tărât, e,
cu cojit, e, purcelul începe a se înfiripa s, i a cres, te văzând cu
ochii, de-t, i era mai mare dragul să te uit, i la el. Iară baba
nu s, tia ce să mai facă de bucurie că are un băiat as, a de
chipos, de hazliu, de gras s, i învelit ca un pepene. Să-i fi zis
toată lumea că-i urât s, i obraznic, ea t, inea una s, i bună, că
băiat ca băiatul ei nu mai este altul! Numai de-un lucru era
baba cu inima jignită: că nu putea să le zică tată s, i mamă.

Într-una din zile, mos, neagul voies, te a merge la târg
să mai cumpere câte ceva.

— Mos, nege, zise baba, nu uita să aduci s, i nis, te ros, cove
pentru ist băiat, că tare-a fi dorit, mititelul!

— Bine, măi babă. Dar în gândul său: “Da’ mânca-l-ar
brânca să-l mănânce, surlă, că mult mă mai înădus, i cu
dânsul. De-am avea pâine s, i sare pentru noi, da’ nu să-l
mai îndop s, i pe dânsul cu bunătăt, i... Când m-as, potrivi eu
babei la toate cele, apoi as, lua câmpii!”

În sfârs, it, mos, neagul se duce la târg, târguies, te el ce
are de târguit s, i, când vine acasă, baba îl întreabă, ca tot-
deauna:

— Ei, mos, nege, ce mai s, tii de pe la târg?
— Ce să s, tiu, măi babă? Ia, nu prea bune ves, ti: împă-

ratul vrea să-s, i mărite fata.
— S, i asta-i veste rea, mos, nege? — D-apoi îngăduies, te

put, in, măi babă, că nu-i numai atâta, că, de ce-am auzit
eu, mi s-a suit părul în vârful capului. S, i când t, i-oi spune
până la sfârs, it, cred că t, i s-a încrâncena s, i t, ie carnea pe
tine.

— Da’ de ce, mos, nege? Vai de mine!
— D-apoi, iaca de ce, măi babă, ascultă: Împăratul
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a dat de s, tire, prin crainicii săi, în toată lumea, că ori-
cine s-a afla să-i facă, de la casa aceluia s, i până la curt, ile
împărătes, ti, un pod de aur pardosit cu pietre scumpe s, i
fel de fel de copaci, pe de-o parte s, i de alta, s, i în copaci să
cânte tot felul de păsări, care nu se mai află pe lumea asta,
aceluia îi dă fata; ba cică-i mai dă s, i jumătate din împărăt, ia
lui. Iară cine s-a bizui să vină ca s-o ceară de nevastă s, i n-a
izbuti să facă podul, as, a cum t, i-am spus, aceluia pe loc îi
s, i taie capul. S, i cică până acum o mult, ime de feciori de
crai s, i de împărat, i, cine mai s, tie de pe unde au venit, s, i
nici unul din ei n-a făcut nici o ispravă; s, i împăratul, după
cum s-a hotărât, pe tot, i i-a tăiat, fără crut, are, de le plânge
lumea de milă. Apoi, măi babă, ce zici? bune ves, ti sunt
aceste? Ba s, i împăratul cică s-a bolnăvit de supărare!

— Of! mos, nege, of! boala împărat, ilor e ca sănătatea
noastră! Numai despre fet, ii de împărat, ce mi-ai spus,
mi se rupe inima din mine, că mare jale s, i alean or fi mai
ducând mamele lor pentru dâns, ii! Mai bine că al nostru
nu poate vorbi s, i nu-l duce capul, ca pe alt, ii... la atâtea
iznoave.

— Bune-s s, i acestea, măi babă; da’ bună ar fi s, i aceea
când ar avea cineva un fecior care să facă podul s, i să ia pe
fata împăratului, că s, tiu c-ar încăleca pe nevoie s, i, Doamne!
mare slavă ar mai dobândi în lume!

Când vorbeau bătrânii, purcelul s, edea în culcus, , într-
un cotlon sub vatră, cu râtul în sus s, i, uitându-se t, intă în
ochii lor, asculta ce spun ei s, i numai pufnea din când în
când. S, i cum sfătuiau bătrânii, ei înde ei, despre acestea,
numai iaca se aude sub vatră: “Tată s, i mamă! eu îl fac”.
Baba atunci a amet, it de bucurie, mos, neagul însă, gândind
că-i Ucigă-l crucea, s-a speriat s, i, uimit, se uita prin bor-
dei în toate părt, ile, să vadă de unde a ies, it acel glas; dar,

144



nevăzând pe nime, s, i-a mai venit în sine. Însă godacul iar
a strigat:

— Tată, nu te înfricos, a, că eu sunt! Ci trezes, te pe
mama s, i du-te la împăratul de-i spune că eu îi fac podul.

Mos, neagul atunci zise îngăimat:
— D’apoi ai să-l pot, i face, dragul tatei?
— Despre asta n-aibi grijă, tată, că es, ti cu mine. Numai

du-te s, i vestes, te împăratului ce-am spus eu!
Baba, atunci, venindu-s, i în sine, sărută băiatul s, i-i

zise:
— Dragul mamei, drag! Nu-t, i pune viat, a în primejdie,

s, i pe noi să ne las, i, tocmai acum, străini, cu inima arsă s, i
fără nici un sprijin!

— Nu te îngriji, mămucă, defel; că trăind s, i nemurind
ai să vezi cine sunt eu.

Atunci mos, neagul, nemaiavând ce zice, îs, i piaptănă
barba frumos, ia toiagul bătrânet, ilor în mână, apoi iese
din casă s, i pornes, te spre împărăt, ie s, i, cum ajunge în târg,
se duce cu pieptul deschis drept la palatul împăratului. Un
străjer, cum vede pe mos, neag că stă pe-acolo, îl întreabă:

— Da’ ce vrei, mos, ule!
— Ia, am treabă la împăratul; feciorul meu se prinde

că i-a face podul.
Străjerul, s, tiind porunca, nu mai lunges, te vorba, ci

ia mos, neagul s, i-l duce înaintea împăratului. Împăratul,
văzând pe mos, neag, îl întreabă:

— Ce voies, ti de la mine, mos, ule?
— Să trăit, i mult, i ani cu bine, luminate s, i preaputer-

nice împărate! Fecioru-meu, auzind că avet, i fată de mă-
ritat, m-a trimis, din partea lui, ca să aduc la cunos, tint, a
măriei-voastre că el, cică, poate să vă facă podul.
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— Dacă poate să-l facă, facă-l, mos, nege; s, i atunci fata
s, i jumătate din împărăt, ia mea ale lui să fie. Iară de nu,
atunci... poate-i fi auzit ce-au păt, it alt, ii, mai de vit, ă decât
dânsul?! Dacă te prinzi as, a, apoi mergi de-t, i adă fecio-
rul încoace. Iară de nu, caută-t, i de drum s, i nu umbla cu
gărgăunii în cap.

Mos, neagul, auzind aceste chiar din gura împăratului,
se pleacă până la pământ; apoi iese s, i pornes, te spre casă, ca
să-s, i aducă feciorul. S, i, cum ajunge acasă, spune fecioru-
său ce a zis împăratul. Purcelul atunci, plin de bucurie,
începe a zburda prin bordei, dă un ropot pe sub lait, e, mai
răstoarnă câteva oale cu râtul s, i zice:

— Haidem, tătucă, să mă vadă împăratul!
Baba, atunci, începe a se boci s, i a zice:
— Se vede că eu nu mai am parte în lumea asta de

nimica! Până acum m-am chinuit de l-am crescut s, i l-am
scos din toată nevoia, s, i acum... parcă văd c-am să rămân
fără dânsul!

S, i, tot bocind ea, o apucă les, in de supărare. Iar mos, neagul,
de cuvânt; pune cus, ma pe cap, o îndeasă pe urechi, îs, i ia
toiagul în mână, iese din casă s, i zice:

— Hai cu tata, băiete, s-aducem noră mâne-ta.
Purcelul, atunci, de bucurie, mai dă un ropot pe sub

lait, e, apoi se ia după mos, neag s, i, cât colè, mergea în urma
lui, grohăind s, i mus, luind pe jos, cum e treaba porcului.
Abia ajung ei la port, ile palatului împărătesc, s, i străjerii,
cum îi văd, încep a se uita unul la altul s, i a bufni de râs.

— Da’ ce-i acesta, mos, ule? zise unul din ei.
— D’apoi acesta mi-e feciorul, care se prinde c-a face

podul împăratului.
— Doamne, mos, ule, Doamne! multă minte ît, i mai

trebuie! zise un străjer bătrân; se vede că t, i-ai urât zilele!
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— Apoi dă, ce-i scris omului în frunte-i este pus, s, i tot
de-o moarte are să moară cineva.

— D-ta, mos, ule, cum vedem noi, caut, i pricina ziua-
miazamare, cu lumânare, ziseră străjerii.

— D-apoi asta nu vă prives, te pe d-voastre; ia, mai bine
păzit, i-vă gura s, i dat, i de s, tire împăratului c-am venit noi,
răspunse mos, neagul.

Străjerii, atunci, se uită lung unul la altul s, i strâng s, i
ei din umeri, apoi unul din ei vestes, te împăratului despre
venirea noilor pet, itori, mos, neagul cu purcelul său! Atunci
împăratul îl cheamă înaintea sa. Mos, neagul, cum intră, se
pleacă până la pământ s, i stă la us, ă, smerit. Iară purcelul
calcă înainte pe covoare, grohăind, s, i începe a mus, lui prin
casă.

Atunci împăratul, văzând as, a mare obrăznicie, pe de-o
parte i-a venit a râde, iară pe de alta se tulbură grozav s, i
zise:

— Da’ bine, mos, nege, când ai venit în cela rând, parcă
erai în toată mintea; dar acum unde te visezi, de umbli cu
porci după tine? S, i cine te-a pus la cale să mă iei tocmai
pe mine în bătaie de joc?

— Ferească Dumnezeu, înălt, ate împărate, să cuget
eu, om bătrân, la una ca asta! D-apoi, să avem iertare,
luminareavoastră, că acesta mi-i flăcăul, despre care v-am
spus mai deunăzi că m-a trimis la măria-voastră, dacă vă
mai aducet, i aminte.

— S, i el are să-mi facă podul?
— D-apoi as, a nădăjduim în Dumnezeu, că chiar el,

măria-ta!
— Hai! ia-t, i porcul de-aici s, i ies, i afară! S, i dacă până

mâine dimineat, ă n-a fi podul gata, mos, nege, are să-t, i stea
capul unde-t, i stau tălpile. Înt, elesu-m-ai?
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— Milostiv este Cel-de-sus, măria-voastră! Iară dacă s-
a întâmpla, — să nu bănuit, i, puternice împărate! — după
dorint, a luminării-voastre, apoi atunci să ne trimitet, i co-
pila acasă.

S, i zicând aceste, se pleacă după obicei, îs, i ia purcelul,
iese s, i pornes, te spre casă, urmat de cât, iva ostas, i, în paza
cărora l-a dat împăratul până a doua zi; ca să vadă ce poate
fi una ca asta. Căci multă vorbă, mult râs s, i mare nedume-
rire se mai făcuse la palat s, i în toate părt, ile despre o astfel
de batjocură nemaipomenită.

S, i, către seară, ajungând mos, neagul s, i cu purcelul
acasă, pe babă o apucă un tremur, de spaimă, s, i începe a
se văicăra s, i a zice:

— Vai de mine, mos, nege! da’ ce foc mi-ai adus la casă?
Mie ostas, i îmi trebuiesc?

— Încă mai ai gură să întrebi?! acestea-s faptele tale;
m-am luat după capul tău cel sec s, i m-am dus pe coclauri
să-t, i aduc copii de suflet. S, i acum, iaca în ce chichion am
intrat! Că n-am adus eu ostas, ii, ci ei m-au adus pe mine.
S, i capului meu se vede că până mâine dimineat, ă i-a fost
scris să mai steie unde stă!

Purcelul însă umbla mus, luind prin casă după mâncare
s, i nici grijă n-avea despre încurcala ce făcuse. Mos, negii
s-au ciondănit cât s-au mai ciondănit s, i, cât erau ei de
îngrijit, i, despre ziuă au adormit. Iară purcelul atunci s-
a suit binis, or pe lait, ă, a spart o fereastră de bărdăhan
s, i, suflând o dată din nări, s-au făcut că două suluri de
foc, de la bordeiul mos, neagului, care acum nu mai era
bordei, s, i până la palatul împăratului. S, i podul, cu toate
cele poruncite, era acum gata. Iară bordeiul mos, neagului
se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decât al
împăratului! S, i, deodată, baba s, i mos, neagul se trezesc
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îmbrăcat, i în porfiră împărătească, s, i toate bunătăt, ile de
pe lume erau acum în palaturile lor. Iară purcelul zburda
s, i se tologea numai pe covoare, în toate părt, ile.

Tot în acea vreme, s, i la împărăt, ie stras, nică zvoană s-a
făcut, s, i însus, i împăratul cu sfetnicii săi, văzând această
mare minune, grozav s-au speriat, s, i temându-se împăra-
tul să nu i se întâmple ceva de rău, a făcut sfat s, i a găsit cu
cale să dea fata după feciorul mos, neagului s, i de îndată a s, i
trimis-o. Căci s, i împăratul, cât era de împărat, le dăduse
acum toate pe una, s, i nici măcar aceea nu era bună: frica!

Nuntă n-a mai făcut, căci cu cine era s-o facă? Fata
împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-au plăcut pa-
laturile s, i socrii. Iar când a dat cu ochii de mire, pe loc a
încremenit, dar mai pe urmă, strângând ea din umeri, a
zis în inima sa: “Dacă as, a au vrut cu mine părint, ii s, i Dum-
nezeu, apoi as, a să rămâie”. S, i s-a apucat de gospodărie.

Purcelul toată ziua mus, luia prin casă, după obiceiul
său, iară noaptea, la culcare, lepăda pielea cea de porc s, i
rămânea un fecior de împărat foarte frumos! S, i n-a trecut
mult, s, i nevasta lui s-a deprins cu dânsul, de nu-i mai era
acum as, a de urât ca dintâi.

La vro săptămână, două, tânăra împărăteasă, cuprinsă
de dor, s-a dus să-s, i mai vadă părint, ii; iară pe bărbat l-a
lăsat acasă, căci nu-i da mâna să iasă cu dânsul. Părint, ii,
cum au văzut-o, s-au bucurat cu bucurie mare, s, i, întrebând-
o despre gospodărie s, i bărbat, ea a spus tot ce s, tia. Atunci
împăratul a început s-o sfătuiască, zicând:

— Draga tatei! Să nu cumva să te împingă păcatul
să-i faci vrun neajuns, ca să nu păt, es, ti vreo nenorocire!
Căci, după cum văd eu, omul acesta, sau ce-a fi el, are mare
putere. S, i trebuie să fie ceva neînt, eles de mintea noastră,
de vreme ce a făcut lucruri peste puterea omenească!
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După aceasta au ies, it amândouă împărătesele în gră-
dină ca să se plimbe. S, i aici, mama sfătui pe fată cu totul
de alt fel:

— Draga mamei, ce fel de viat, ă ai să mai duci tu dacă
nu pot, i ies, i în lume cu bărbatul tău? Eu te sfătuiesc as, a:
să potrives, ti totdeauna să fie foc zdravăn în sobă s, i, când
a adormi bărbatu-tău, să iei pielea cea de porc s, i s-o dai în
foc, ca să ardă, s, i atunci ai să te mântui de dânsa!

— Că bine zici, mamă! iaca, mie nu mi-a venit în cap
de una ca asta.

S, i cum s-a întors împărăteasa cea tânără seara acasă,
a s, i poruncit să-i facă un foc bun în sobă. S, i când dormea
bărbatusău mai bine, ea a luat pielea cea de porc, de unde
o punea el, s, i a dat-o pe foc! Atunci perii de pe dânsa au
început a pârâi s, i pielea a sfârâi, prefăcându-se în cioric
ars s, i apoi în scrum; s, i a făcut în casă o duhoare as, a de
grozavă, încât bărbatul pe loc s-a trezit înspăimântat, a
sărit drept în picioare s, i s-a uitat cu jale în sobă. S, i când a
văzut această mare nenorocire, a lăcrimat, zicând:

— Alei! femeie nepricepută! Ce-ai făcut? De te-a
învăt, at cineva, rău t, i-a priit, iară de-ai făcut-o din capul
tău, rău cap ai avut!

Atunci ea deodată s-a văzut încinsă peste mijloc cu un
cerc zdravăn de fier. Iară bărbatu-său i-a zis:

— Când voi pune eu mâna mea cea dreaptă pe mijlocul
tău, atunci să plesnească cercul acesta, s, i numai atunci să
se nască pruncul din tine, pentru că ai ascultat de sfaturile
altora, de ai nenorocit s, i căzăturile ieste de bătrâni, m-ai
nenorocit s, i pe mine s, i pe tine deodată! S, i dacă vei avea
cândva nevoie de mine, atunci să s, tii că mă cheamă Făt-
Frumos s, i să mă caut, i la Mănăstirea-de-Tămâie.

Cum a sfârs, it de zis aceste, deodată s-a stârnit un vânt
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năprasnic, s, i, venind un vârtej înfricos, at, a ridicat pe gine-
rele împăratului în sus s, i s-a făcut nevăzut. Atunci podul
cel minunat îndată s-a stricat s, i s-a mistuit, de nu se s, tie
ce s-a făcut. Iară palatul în care s, edeau mos, negii s, i cu
nora, cu toate bogăt, iile s, i podoabele din el, s-a schimbat
iarăs, i în sărăcăciosul bordei al mos, neagului, de mai îna-
inte. Atunci bătrânii, văzând astă mare nenorocire s, i pe
nora lor în as, a hal, au început a o mustra, cu lacrimi în
ochi, s, i a-i zice cu asprime să se ducă unde s, tie, că ei n-au
cu ce s-o t, ină.

Ea, văzându-se acum as, a de nenorocită s, i oropsită,
ce să facă s, i încotro s-apuce? Să se ducă la părint, i? Se
temea de asprimea tată-său s, i de s, ugubat, a defăimare a
oamenilor! Să rămână pe loc? Nu avea cele trebuitoare s, i-i
era lehamete de mustrările socrilor. În sfârs, it, s-a hotărât a
se duce în toată lumea, să-s, i caute bărbatul. S, i hotărându-
se astfel, a zis Doamne-ajută! s, i a pornit încotro a văzut
cu ochii. S, i a mers ea, a mers tot înainte, prin pustiuri,
un an de zile, până a ajuns într-un loc sălbatic s, i cu totul
necunoscut. S, i aici, văzând o căsut, ă tupilată s, i acoperită
cu mus, chi, care mărturisea despre vechimea ei, a bătut
la poartă. Atunci se aude dinlăuntru un glas de femeie
bătrână, zicând:

— Cine-i acolo?
— Eu sunt, un drumet, rătăcit.
— De es, ti om bun, dă-te aproape de chilioara mea; iară

de es, ti om rău, du-te departe de pe locurile aceste, că am
o căt, ea cu dint, ii de ot, el s, i, de i-oi da drumul, te face mii
de fărâme!

— Om bun, măicut, ă!
Atunci i se deschide poarta s, i drumeat, a intră înlăun-

tru.
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— Da’ ce vânt te-a adus s, i cum ai putut răzbate prin
aceste locuri, femeie, hăi? Că pasăre măiastră nu vine pe
aici, necum om pământean.

Atunci drumeat, a a oftat din greu s, i a zis:
— Ia, păcatele mele m-au adus, măicut, ă. Caut Mănăstirea-

de-Tămâie s, i nu s, tiu în care parte a lumii se află!
— Se vede că tot mai ai oleacă de noroc de ai nimerit

tocmai la mine. Eu sunt sfânta Miercuri, de-i fi auzit de
numele meu.

— De nume am auzit, măicut, ă, dar că te afli în lumea
asta, nici prin cap nu mi-a trecut vreodată.

— Vezi? Tot de noroc să se plângă omul!
Apoi sfânta Miercuri a strigat o dată cu glas puter-

nic, s, i pe loc s-au adunat toate jivinele din împărăt, ia ei;
s, i, întrebându-le despre Mănăstirea-de-Tămâie, au răs-
puns toate deodată că nici n-au auzit măcar pomenindu-
se de numele ei. Sfânta Miercuri, auzind aceste, s-a arătat
cu mare părere de rău, dar, neavând nici o putere, a dat
drumet, ei un corn de prescură s, i un păhărut, de vin, ca să-i
fie pentru hrană la drum; s, i i-a mai dat încă o furcă de aur,
care torcea singură, s, i i-a zis cu binis, orul: “Păstreaz-o, că
t, i-a prinde bine la nevoie”. Apoi a îndreptat-o la soră-sa
cea mai mare, la sfânta Vineri.

S, i drumeat, a, pornind, a mers iar un an de zile tot
prin locuri sălbatice s, i necunoscute, până ce cu mare greu
ajunse la sfânta Vineri. S, i aici i s-a întâmplat ca s, i la sfânta
Miercuri: numai că sfânta Vineri i-a mai dat s, i ea un corn
de prescură, un păhărut, de vin s, i o vârtelnit, ă de aur care
depăna singură; s, i a îndreptat-o s, i ea cu multă bunătate s, i
blândet, e la soră-sa cea mai mare, la sfânta Duminică. S, i
de aici drumeat, a, pornind chiar în acea zi, a mers iarăs, i
un an de zile prin nis, te pustietăt, i s, i mai grozave decât
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cele de până aici. S, i fiind însărcinată pe al treilea an, cu
mare greutate a putut să ajungă s, i până la sfânta Dumi-
nică. S, i sfânta Duminică a primit-o cu aceeas, i rânduială
s, i tot as, a de bine ca s, i surorile sale. S, i făcându-i-se milă
de această nenorocită s, i zdruncinată fiint, ă, a strigat s, i
sfânta Duminică o dată, cât a putut, s, i îndată s-au adunat
toate vietăt, ile: cele din ape, cele de pe uscat s, i cele zbură-
toare. S, i atunci ea le-a întrebat cu tot dinadinsul dacă s, tie
vreuna din ele în care parte a lumii se află Mănăstirea-de-
Tămâie. S, i toate au răspuns, ca dintr-o singură gură, că
nu li s-a întâmplat să audă măcar vorbindu-se vreodată
depre aceasta. Atunci sfânta Duminică a oftat din adâncul
inimii, s-a uitat gales, la nenorocita drumeat, ă s, i i-a zis:

— Se vede că vrun blestem al lui Dumnezeu, sau altă-
ceva, as, a trebuie să fie, de nu ai parte de ceea ce caut, i, fiica
mea! Că aici este capătul unei lumi necunoscute încă s, i
de mine, s, i oricât ai voi tu s, i oricare altul să mai meargă
înainte de aici, este cu neputint, ă.

S, i atunci, numai iaca un ciocârlan s, chiop se vede ve-
nind, cât ce putea; s, i, s, ovâlc, s, ovâlc, s, ovâlc! se înfăt, is, ază
înaintea sfintei Duminici. Atunci ea îl întreabă s, i pe acesta:

— Tu, ciocârlane, nu cumva s, tii unde se află Mănăstirea-
de-Tămâie?

— Da’ cum să nu s, tiu, stăpână? Că doar pe-acolo m-a
purtat dorul, de mi-am frânt piciorul.

— Dacă-i as, a, apoi acum îndată ia pe această femeie,
du-o numaidecât acolo, cum îi s, ti tu, s, i povăt, uies, te-o cum
a fi mai bine.

Atunci ciocârlanul, oftând, a răspuns cu smerenie:
— Mă supun cu toată inima la slujba măriei-voastre,

stăpână, des, i este foarte cu anevoie de mers până acolo.
Apoi sfânta Duminică a dat s, i ea drumet, ei un corn
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de prescură s, i un păhărut, de vin, ca să-i fie pentru hrană
până la Mănăstirea-de-Tămâie; s, i i-a mai dat o tipsie mare
de aur s, i o clos, că tot de aur, bătută cu pietre scumpe, s, i cu
puii tot de aur, ca să-i prindă bine la nevoie; s, i apoi a dat-o
pe seama ciocârlanului, care îndată a s, i pornit, s, ovâlcâind.

S, i când ciocârlanul pe jos, când drumeat, a pe sus, când
ea pe jos, când el pe sus. S, i când biata drumeat, ă nu mai
putea nici pe sus, nici pe jos, atunci îndată ciocârlanul o
lua pe aripioarele sale s, i o ducea. S, i tot as, a mergând ei
încă un an de zile, cu mare greutate s, i zdruncen, au trecut
peste nenumărate t, ări s, i mări, s, i prin codri s, i pustietăt, i
as, a de îngrozitoare, în care fojgăiau balauri, aspide ve-
ninoase, vasiliscul cel cu ochi fermecători, vidre câte cu
douăzeci s, i patru de capete s, i altă mult, ime nenumărată de
gângănii s, i jigănii înspăimântătoare, care stăteau cu gu-
rile căscate, numai s, i numai să-i înghită; despre a cărora
lăcomie, viclenie s, i răutate nu-i cu putint, ă să povestească
limba omenească.

S, i, în sfârs, it, după atâta amar de trudă s, i primejdii,
cu mare ce au izbutit să ajungă la gura unei pes, teri. Aici
călătoarea s-a suit iarăs, i pe aripile ciocârlanului, din care
abia mai putea fâlfâi, s, i el s, i-a dat drumul cu dânsa pe o
altă lume, unde era un rai, s, i nu altăceva!

— Iaca Mănăstirea-de-Tămâie! zise ciocârlanul. Aici
se află Făt-Frumos, pe care îl caut, i tu de-atât amar de
vreme. Nu cumva t, i-i cunoscut ceva pe aici?

Atunci ea, des, i îi fugeau ochii de atâtea străluciri, se
uită mai cu băgare de seamă s, i îndată cunoas, te podul cel
minunat din ceea lume s, i palatul în care trăise ea cu Făt-
Frumos as, a de put, in, s, i îndată i se umplură ochii de lacrimi
de bucurie.

— Mai stai! s, i nu te bucura as, a degrabă, că încă es, ti
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nemernică pe aceste locuri s, i tot n-ai scăpat de primejdii,
zise ciocârlanul.

Îi arată apoi o fântână, unde trebuia să se ducă trei zile
de-a rândul; îi spune cu cine are să se întâlnească s, i ce să
vorbească; o povăt, uies, te ce să facă, rând pe rând, cu furca,
cu vârtelnit, a, cu tipsia s, i cu clos, ca cu puii de aur dăruite ei
de cele trei surori: sfânta Miercuri, sfânta Vineri s, i sfânta
Duminică.

Apoi, luându-s, i ziua bună de la călătoarea încredint, ată
lui, iute se întoarnă înapoi, zburând neîncetat de frică
să nu-i mai rupă cineva s, i celălalt picior. Iară nemernica
drumeat, ă, lăcrimând, îl petrecea cu ochii în zbor, mergând
spre fântâna ce-i arătase el.

S, i cum ajunge la fântână, scoate mai întâi furca, de
unde o avea strânsă, s, i apoi se pune jos să se odihnească.

Nu trece mult s, i, venind o slujnică să ia apă, cum vede
o femeie necunoscută s, i furca cea minunată torcând sin-
gură fire de aur, de mii de ori mai subt, iri decât părul din
cap, fuga la stăpână-sa s, i-i dă de veste!

Stăpâna acestei slujnice era viespea care înălbise pe
dracul, îngrijitoarea de la palatul lui Făt-Frumos, o vrăji-
toare stras, nică, care închega apa s, i care s, tia toate drăcări-
ile de pe lume. Dar numai un lucru nu s, tia hârca: gândul
omului. Talpaiadului, cum aude despre această minunăt, ie,
trimite slujnica degrabă, să-i cheme femeia cea străină la
palat s, i, cum vine, o întreabă:

— Am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură.
Nu t, i-e de vânzare, s, i cât mi-i cere pe dânsa, femeie, hăi?

— Ia, să mă las, i să stau într-o noapte în odaia unde
doarme împăratul.

— De ce nu? Dă furca încoace s, i rămâi aici până la
noapte, când s-a înturna împăratul de la vânătoare.
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Atunci drumeat, a dă furca s, i rămâne. S, tirba-baba-
cloant, a, s, tiind că împăratul are obicei a bea în toată seara
o cupă de lapte dulce, i-a pregătit acum una ca să doarmă
dus până a doua zi dimineat, ă. S, i cum a venit împăratul
de la vânătoare s, i s-a pus în as, ternut, hârca i-a s, i trimis
laptele; s, i cum l-a băut împăratul, pe loc a adormit ca mort.
Atunci Talpa-iadului a chemat pe necunoscuta drumeat, ă
în odaia împăratului, după cum avusese tocmeală, s, i a
lăsat-o acolo, zicându-i încetis, or:

— S, ezi aici până despre ziuă, ca am să vin atunci tot
eu să te iau.

Hârca, nu doar că s, optea s, i umbla cătinel ca să n-o
audă împăratul, ci avea grijă să n-o audă, din odaia de
alăturea, un credincios al împăratului, care în toate zilele
umbla cu dânsul la vânat.

S, i cum s-a depărtat băboiul de acolo, nenorocita drumeat, ă
a îngenuncheat lângă patul sot, ului ei s, i a început a plânge
cu amar s, i a zice:

— Făt-Frumos! Făt-Frumos! Întinde mâna ta cea
dreaptă peste mijlocul meu, ca să plesnească cercul ist
afurisit s, i să nasc pruncul tău!

S, i, sărmana, s-a chinuit as, a până despre ziuă, dar în-
zadar, căci împăratul parcă era dus pe ceea lume!

Despre ziuă, Tălpoiul a venit posomorâtă, a scos pe
necunoscuta de acolo s, i i-a zis cu ciudă să iasă din ogradă
s, i să meargă unde s, tie. S, i nenorocita, ies, ind cu nepus în
masă s, i necăjită ca vai de ea, s-a dus iarăs, i la fântână s, i
a scos acum vârtelnit, a. S, i venind iarăs, i slujnica la apă s, i
văzând s, i această mare minune, fuga la stăpână-sa s, i-i
spune că femeia ceea de ieri are acum o vârtelnit, ă de aur,
care deapănă singură s, i care-i mult mai minunată decât
furca ce i-a dat. Atunci pohoat, a de babă o cheamă iarăs, i
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la dânsa prin slujnică, pune mâna s, i pe vârtelnit, ă, tot cu
acelas, i vicles, ug, s, i a doua zi dis-dimineat, ă o scoate iarăs, i
din odaia împăratului s, i din ogradă.

Însă în această noapte credinciosul împăratului, simt, ind
ce s-a petrecut s, i făcându-i-se milă de nenorocita de stră-
ină, s, -a pus în gând să descopere vicles, ugul babei. S, i cum
s-a sculat împăratul s, i s-a pornit la vânătoare, credincio-
sul i-a spus cu de-amănuntul ce se petrecuse în odaia lui
în cele două nopt, i din urmă. S, i împăratul, cum a auzit
aceste, pe loc a tresărit, de parcă i-a dat inima dintr-însul.
Apoi a plecat ochii în jos s, i a început a lăcrima. S, i pe când
din ochii lui Făt-Frumos se scurgeau s, iroaie de lacrimi,
la fântâna s, tiută, urgisita s, i zbuciumata lui sot, ie scosese
acum pe tipsie s, i clos, ca cu puii de aur, cea mai de pe urmă
a ei nădejde! S, i cum sta ea în preajma fântânii, numai
ce iaca pe slujnica s, tiută iarăs, i o aduce Dumnezeu la fân-
tână, s, i când mai vede s, i această mare minunăt, ie, nici mai
as, teaptă să ia apă, ci fuga la stăpână-sa s, i-i spune.

— Doamne, stăpână, Doamne! Ce-am văzut eu! Fe-
meia ceea are acum o tipsie de aur s, i o clos, că de aur, cu
puii tot de aur, as, a de frumos, i, de-t, i fug ochii pe dâns, ii!

Băbornit, a, cum aude aceasta, pe loc trimite s-o cheme,
zicând în gândul său: “După ce umblă ea nu se mănâncă”.

S, i cum vine străina, hoanghina pune mâna s, i pe ta-
blaua cea de aur s, i pe clos, ca de aur cu puii de aur, tot cu
acelas, i vicles, ug.

Dar împăratul, când a venit în astă-sară de la vânat s, i
când i s-a adus laptele, a zis în gândul său:

— Acest lapte nu se mai bea s, i, cum a zis, l-a s, i aruncat
pe furis, , undeva, s, i pe loc s-a făcut că doarme dus.

După ce hârca s-a încredint, at că împăratul doarme,
bizuindu-se ea s, i acum în puterea băuturii sale, a adus

157



iarăs, i pe străină în odaia lui, tot cu aceeas, i rânduială ca s, i
în nopt, ile trecute; s, i lăsând-o acolo, s-a depărtat! Atunci
zbuciumata drumeat, ă, căzând iarăs, i în genunchi lângă pa-
tul sot, ului ei, se îneca în lacrimi, spunând iarăs, i cuvintele
aceste:

— Făt-Frumos! Făt-Frumos! Fie-t, i milă de două su-
flete nevinovate, care se chinuiesc de patru ani, cu osânda
cea mai cumplită! S, i întinde mâna ta cea dreaptă peste
mijlocul meu, să plesnească cercul s, i să se nască pruncul
tău, că nu mai pot duce această nefericită sarcină!

S, i când a sfârs, it de zis aceste, Făt-Frumos a întins
mâna, ca prin somn, s, i când s-a atins de mijlocul ei, dang!
a plesnit cercul, s, i ea îndată a născut pruncul, fără a simt, i
câtus, i de put, in durerile facerii. După aceasta împărăteasa
povestes, te sot, ului său câte a pătimit ea de când s-a făcut
el nevăzut.

Atunci împăratul, chiar în puterea nopt, ii, se scoală,
ridică toată curtea în picioare s, i porunces, te să-i aducă pe
hârca de babă înaintea sa, dimpreună cu toate odoarele lu-
ate cu vicles, ug de la împărăteasa lui. Apoi mai porunces, te
să-i aducă o iapă stearpă s, i un sac plin cu nuci, s, i să lege
s, i sacul cu nucile s, i pe hârcă de coada iepei, s, i să-i dea
drumul. S, i as, a s-a făcut. S, i când a început iapa a fugi,
unde pica nuca, pica s, i din Talpa-iadului bucăt, ica; s, i când
a picat sacul, i-a picat s, i hârcei capul.

Hârca aceasta de babă era scroafa cu purceii din bulha-
cul peste care v-am spus că dăduse mos, neagul, crescătorul
lui FătFrumos. Ea, prin drăcăriile ei, prefăcuse atunci pe
stăpânusău, Făt-Frumos, în purcelul cel răpciugos s, i ră-
pănos, cu chip să-l poată face mai pe urmă ca să ia vreo
fată de-a ei, din cele unsprezece ce avea s, i care fugiseră
după dânsa din bulhac. Iaca dar pentru ce Făt-Frumos
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a pedepsit-o as, a de grozav. Iară pe credincios cu mari
daruri l-au dăruit împăratul s, i împărăteasa, s, i pe lângă
dâns, ii l-au t, inut până la sfârs, itul viet, ii lui.

Acum, aducet, i-vă aminte, oameni buni, că Făt-Frumos
nu făcuse nuntă când s-a însurat. Dar acum a făcut s, i
nunta s, i cumătria totodată, cum nu s-a mai pomenit s, i
nici nu cred că s-a mai pomeni una ca aceasta undeva.
S, i numai cât a gândit Făt-Frumos, s, i îndată au s, i fost
de fat, ă părint, ii împărătesei lui s, i crescătorii săi, baba s, i
mos, neagul, îmbrăcat, i iarăs, i în porfiră împărătească, pe
care i-au pus în capul mesei. S, i s-a adunat lumea de pe
lume la această mare s, i bogată nuntă, s, i a t, inut veselia trei
zile s, i trei nopt, i, s, i mai t, ine s, i astăzi, dacă nu cumva s-a
sfârs, it.
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Povestea lui Stan Păt, itul

Era odată un flăcău stătut, pe care-l chema Stan. S, i flăcăul
acela din copilăria lui se trezise prin străini, fără să cu-
noască tată s, i mamă s, i fără nici o rudă care să-l ocrotească
s, i să-l ajute.

S, i, ca băiat străin ce se găsea, nemernicind el de colo
până colo pe la us, ile oamenilor, de unde până unde s-a
oplos, it de la o vreme într-un sat mare s, i frumos.

S, i aici, slujind cu credint, ă ba la unul, ba la altul, până
la vârsta de treizeci s, i mai bine de ani, s, i-a sclipuit put, ine
parale, câteva oi, un car cu boi s, i o văcus, oară cu lapte. Mai
pe urmă s, i-a înjghebat s, i o căsut, ă, s, i apoi s-a statornicit
în satul acela pentru totdeauna, trăgându-se la casa lui s, i
muncind ca pentru dânsul. Vorba ceea: “S, i piatra prinde
mus, chi dacă s, ede mult într-un loc”.

S, i cum s-a văzut flăcăul cu casă s, i avere bunicică, nu
mai sta locului, cum nu stă apa pe pietre, s, i mai nu-l prin-
dea somnul de harnic ce era. Dintr-o parte venea cu carul,
în alta se ducea, s, i toate treburile s, i le punea la cale sin-
gurel. Nu-i vorbă că, de greu, greu îi era; pentru că, în
lipsa lui, n-avea cine să-i îngrijească de casă s, i de vitis, oare
cum trebuie. Numai, dă! ce să facă bietul om? Cum era să
se întindă mai mult, că de-abia acum se prinsese s, i el cu



mâinile de vatră; s, i câte a tras până s-a văzut la casa lui,
numai unul Dumnezeu s, tie. De-aceea alerga singur zi s, i
noapte în toate părt, ile, cum putea, s, i muncea în dreapta s, i
în stânga, că doar-doar a încăleca pe nevoie, s, -apoi atunci,
văzând s, i făcând.

Toate ca toate, dar urâtul îi venea de hac. În zile de
lucru, calea-valea; se lua cu treaba s, i uita de urât. Dar în
nopt, ile cele mari, câ nd era câte o givornit, ă cumplită s, i se
mai întâmpla să fie s, i sărbători la mijloc, nu mai s, tia ce să
facă s, i încotro să apuce, vorba cântecului:

De urât mă duc de-acasă,
S, i urâtul nu mă lasă;
De urât să fug în lume,
Urâtul fuge cu mine.
Se vede lucru că as, a e făcut omul, să nu fie singur. De

multe ori i-a venit flăcăului în cap să se însoare, dar când
îs, i aducea aminte uneori de câte i-au spus că au pătimit
unii s, i alt, ii de la femeile lor, se lua pe gânduri s, i amâna,
din zi în zi s, i de joi până mai de-apoi, această poznas, ă
trebus, oară s, i gingas, ă în multe privint, e, după cum o nu-
mea el, gândindu-se mereu la multe de toate... Unii zic
as, a, că femeia-i sac fără fund. Ce-a mai fi s, i asta? Alt, ii,
că să te ferească Dumnezeu de femeia lenes, ă, mârs, avă s, i
risipitoare; alt, ii alte năstrus, nicii, încât nu s, tii ce să crezi
s, i ce să nu crezi?

Numai nu-i vorbă că am văzut eu s, i destui bărbat, i
mult mai ticăit, i s, i mai chitcăit, i decât cea mai bicisnică
femeie. S, i as, a, trezindu-se el în multe rânduri vorbind
singur, ca nebunii, sta în cumpene: să se însoare... să nu
se însoare?!...

S, i, ba s-a însura la toamnă, ba la iarnă, ba la primăvară,
ba la vară, ba iar la toamnă, ba vremea trece, flăcăul începe
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s, i el a se trece, mergând tot înainte cu burlăcia, s, i însură-
toarea rămâne baltă. S, i apoi este o vorbă: că până la 20
de ani se însoară cineva singur; de la 20-25 îl însoară alt, ii;
de la 25-30 îl însoară o babă, iară de la 30 de ani înainte
numai dracu-i vine de hac.

Tocmai as, a s-a întâmplat s, i cu flăcăul acesta că, până
la vremea asta, nici el de la sine, nici prietenii, nici babele
— câtu-s ele de-a dracului, de prefăcute s, i iscoditoare —
tot nu l-au putut face să se însoare.

Stan era om tăcut în felul său, dar s, i când da câte-o
vorbă dintr-însul vorba era vorbă, la locul ei, s, i nu-l putea
răpune te miri cine.

Mult, i trăgeau nădejdea să-l ia de ginere, dar flăcăul
era chitit la capul său s, i nu se da cu una, cu două. S, i as, a,
de la o vreme, s, i prietenii s, i babele, lehămetindu-se, l-au
dat în burduful dracului s, i l-au lăsat pe seama lui, să facă
de-acum înainte ce-a s, ti el cu dânsul, că ei s, i-au luat toată
nădejdea.

Amu, într-una din zile, flăcăul se scoală de noapte, face
mămăligă îmbrânzită s, i ce-a mai dat Dumnezeu, pune
mâncarea în traistă, înjugă boii la car, zice Doamne-ajută
s, i se duce la pădure, să-s, i aducă un car de lemne. S, i ajun-
gând el în pădure pe când se mijea de ziuă, a tăiat lemne,
a încărcat carul zdravăn s, i l-a cetluit bine, s, i pân-or mai
mânca boii, s-a pus să mănânce s, i el ceva. S, i după ce a
mâncat cât a trebuit, i-a mai rămas o bucăt, ică de mămă-
ligă îmbrânzită s, i, făcând-o bot, , a zis: “Ce s-o mai duc
acasă? ia s-o pun ici pe tes, itura asta, că poate-a găsi-o
vreo lighioaie ceva, a mânca-o s, i ea s, -a zice-o bodaproste”.
S, i punând mămăliga pe tes, itură, înjugă boii, zice iar un
Doamne-ajută s, i, pe la prânzis, or, pornes, te spre casă. S, i
cum a pornit el din pădure, pe loc s-a s, i stârnit un vifor
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cumplit, cu lapovit, ă în două, de nu vedeai nici înainte, nici
înapoi. Mânia lui Dumnezeu ce era afară! să nu scot, i câine
din casă, dar încă om! Însă dracul nu caută mai bine; la
as, a vreme te face să pierzi răbdarea s, i, fără să vrei, te vâră
în păcat.

În acea zi, Scaraoschi, căpetenia dracilor, voind a-s, i
face mendrele cum s, tie el, a dat poruncă tuturor slugilor
sale ca să apuce care încotro a vedea cu ochii, s, i pretutin-
dene, pe mare s, i pe uscat, să vâre vrajbă între oameni s, i
să le facă pacoste.

Atunci dracii s-au împrăs, tiat, iute ca fulgerul, în toate
părt, ile. Unul din ei a apucat spre păduri, să vadă de n-a
putea trebălui ceva s, i pe-acolo; doar a face pe vrun om să
bârfească împotriva lui Dumnezeu, pe altul să-s, i chinu-
iască boii, altuia să-i rupă vrun capăt sau altceva de la car,
altuia să-i schilodească vrun bou, pe alt, ii să-i facă să se
bată până s-or ucide, s, i câte alte bazaconii s, i năzbutii de
care iscodes, te s, i vrăjes, te dracul.

Ce-or fi isprăvit ceilalt, i draci nu s, tim, dar acestui de
la pădure nu i-a mers în acea zi. S-a pus el, nu-i vorbă,
luntre s, i punte ca să-s, i vâre codit, a cea bârligată undeva,
dar degeaba i-a fost, că, pe unde se ducea, tot în gol umbla.

S, i tot cercând el ba ici, ba colea, înspre seară numai
ce dă de-o pârtie. Atunci se ia tiptil-tiptil pe urma ei s, i se
duce tocmai la locul de unde încărcase Stan lemnele. S, i,
când colo, găses, te numai locul, pentru că flăcăul, după
cum am spus, de mult ies, ise din pădure s, i se dusese în
treaba lui.

Văzând el dracul că nici aici n-a izbutit nimica, crâs, că
din măsele s, i crapă de ciudă, pentru că era îngrijit cu ce
obraz să se înfăt, is, eze înaintea lui Scaraoschi; s, -apoi, afară
de aceasta, era buimac de cap s, i hămesit de foame, de atâta
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umblet.
S, i cum sta el pe gânduri, posomorât s, i bezmetic, nu-

mai iaca ce vede pe-o tes, itură un bot, de mămăligă. Atunci,
bucuria dracului! Odată-o s, i hales, te s, i nu zice nimica.
Apoi, nemaiavând ce face, îs, i ia coada între vine s, i se în-
toarce la stăpânu-său, s, i, cum ajunge în iad, Scaraoschi îl
întreabă:

— Ei, copile, ce ispravă ai făcut? Câte suflete mi-ai
arvonit? Dă-t, i solia!

— Ia, mai nimica, stăpâne, răspunse dracul, rus, inat
s, i tremurând ca varga de frică; se vede c-am pornit într-
un ceas rău. Vremea a fost prea dimpotrivă, cum s, tit, i, s, i
numai un om a venit azi în pădure, dar s, i-acela a scăpat de
mine, căci am dat în urma lui târziu, tocmai când se dusese.
Noroc numai c-am găsit pe-o tes, itură un bot, de mămăligă,
de-am mâncat, căci îmi gârâiau mat, ele de foame. Alta nu
mai s, tiu nimica, întunecimea-voastră.

— Ei bine, zmârdoare urâcioasă ce es, ti, de mâncat
ai mâncat bot, ul cel de mămăligă, dar ce-a zis omul acela
când a pus mămăliga acolo, pe tes, itură, ai tu la s, tiint, ă?

— Ba de asta nu s, tiu nimica, stăpâne. — Apoi, ce
păzes, ti tu alta, dacă nu s, tii nici macar ceea ce vorbesc
muritorii? Să-t, i spun eu dară, des, i n-am fost în pădure, ca
tine: a zis că cine-a mânca bot, ul cel de mămăligă să zică
bodaproste. Zis-ai tu ceva când ai mâncat-o?

— Ba n-am zis nimica, stăpâne. — As, a? În loc să-t, i dai
osteneală ca să afli până s, i gândul oamenilor, tu nu s, tii
nici măcar ceea ce vorbesc ei? Mai pot eu să am nădejde în
voi? Ei, las’ că-t, i găsesc eu acus, leacul; te-i învăt, a tu minte
de altă dată! Hai, pornes, te acum degrabă la omul acela, s, i
să-i slujes, ti taman trei ani de zile, cu credint, ă, la ce te-a
pune el! Simbrie în bani să nu primes, ti de la dânsul, ci
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să faci tocmală că, după ce t, i-i împlini anii, să ai a lua din
casa lui ce-i vrea tu; s, i aceea are să fie de trebuint, ă la talpa
iadului, că au început a putrezi căpătâiele... Ia să vedem,
t, i-a veni în cap ce ai să iei? hai, gata es, ti? ia-t, i tălpăs, it, a!

— Gata, stăpâne, iaca, pornesc! Atunci dracul dă o
raită pe la talpa iadului, să vadă ce lipses, te, s, i apoi iese iute
ca scânteia s, i se tot duce înainte la slujbă, după porunca
lui Scaraoschi. S, i când pe aproape de casa lui Stan, dracul
s-a prefăcut într-un băiat ca de opt ani, îmbrăcat cu straie
nemt, es, ti, s, i umbla zgribulind pe la poartă. Stan era acasă
s, i chiar atunci luase ceaunul de pe foc, ca să mestece mă-
măliga; s, i numai iaca ce vede că se reped câinii să rupă
omul, nu altăceva, s, i când se uită mai bine, ce să vadă?
Vede un băiat că se acăt, ăra pe stâlpul port, ii, de teama
câinilor. Atunci Stan aleargă la poartă, zicând:

— T, ibă, Hormuz, na, Balan, nea! Zurzan, dat, i-vă-n
lături, cotarle! Da’ de unde es, ti tu, măi t, ică? s, i ce caut, i
pe-aici, spaima câinilor?

— De unde să fiu, bădică? Ia, sunt s, i eu un băiat săr-
man, din toată lumea, fără tată s, i mamă, s, i vreau să intru
la stăpân.

— Să intri la stăpân? d-apoi tu nici de păscut gâs, tele
nu es, ti bun... Cam de cât, i ani îi fi tu?

— Ia, poate să am vro treisprezece ani. — Ce spui
tu, măi?... Apoi dar bine-a zis cine-a zis, că vrabia-i tot
pui, dar numai dracul o s, tie de când îi... Eu de-abia t, i-
as, fi dat s, apte, mult opt ani. Dar ce, Doamne iartă-mă!
pesemne că s, i straiele acestea pocite fac să arăt, i as, a de
sfrijit s, i închircit. Am mai văzut deunăzi umblând pe aici
prin sat un ciofligar de-alde tine, dar acela era oleacă mai
chipos s, i altfel îmbrăcat:

Cu antereu de canavat, ă,
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Ce se t, inea numa-n at, ă,
S, i cu nădragi de anglie,
Petice pe ei o mie.
S, i când mergea pe drum, nădragii mergeau alăturea

cu drumul: căci umbla după strâns pielcele, s, i cum trecea
pe la poarta mea, de-abia l-am scos din gura lui Zurzan;
l-a pieptănat de i-au mers peticele. Vorba ceea: “As, veni
desară la voi, dar mi-e rus, ine de câini”. S, i acum parcă-l
văd cât era de ferfenit, os s, i cum îs, i culegea boarfele de pe
jos. Oleacă de n-ai păt, it s, i tu ca dânsul. S, i cum te cheamă
pe tine?

— Tot Chirică mă cheamă. — Măi parpalecule, nu
cumva es, ti botezat de sfântul Chirică S, chiopul, care t, ine
dracii de păr?

— Nu-l s, tiu pe acela, dar Chirică mă cheamă. — Apoi,
despre mine, fie oricine t, i-a fi nănas, , dar s, tiu c-a nimerit-o
bine, de t, i-a pus numele Chirică: pentru că es, ti un fel de
vrăbioi închircit.

— Apoi dă, bade, închircit, vrăbioi, cum mă vezi, acesta
sunt, am văzut eu s, i hoituri mari s, i nici de-o lume: la
treabă se vede omul ce poate. Las’ să mă cheme cum m-a
chema; ce ai d-ta de-acolo? Da’ pe d-ta cum te cheamă?

— Tot Stan mă cheamă, dar de la o boală ce am avut,
când eram mic, mi-au schimbat numele din Stan în Ipate,
s, i de-atunci am rămas cu două nume.

— D-apoi ai la s, tiint, ă, bade, că s, i d-ta ai cântec:
Ipate, care dă oca pe spate
S, i face cu mâna să-i mai aducă una.
— Dar s, tii că m-ai plesnit în pălărie, măi Chirică? Al

dracului băiat! Parcă es, ti Cel-de-pe-comoară, măi, de s, tii
toate cele!
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De trup es, ti mărunt, el, nu-i vorbă, dar la fire es, ti mare.
Ia să te vedem dacă mi-i ghici tu cimilitura aceasta:

Lată peste lată,
peste lată îmbujorată,
peste îmbujorată crăcănată,
peste crăcănată măciulie,
peste măciulie limpezeală,
peste limpezeală gălbeneală
s, i peste gălbeneală hudulet, .
Chirică atunci începe a zâmbi s, i zice: — De-oi ghici,

mi-i da s, i mie o hrincă dintr-însa? — D-apoi s, tiu eu ce
crezi tu că-i aceea? Ghices, te întâi, să vedem.

— Ce să fie?! zise Chirică. Ia fat, a casei, vatra, focul,
pirostiile, ceaunul, apa dintr-însul, făina s, i cules, erul sau
melesteul.

— Bun, măi Chirică, ia acum văd s, i eu că nu es, ti prost!
Hai! cât să-t, i dau pe an ca să te tocmes, ti la mine?

— Apoi eu... nu mă tocmesc cu anul. — Dar cum te
tocmes, ti tu? — Eu mă tocmesc pe trei ani odată: pentru
că nu-s deprins a umbla din stăpân în stăpân, s, i vreau să
cunosc ceva când voi ies, i de la d-ta.

— Despre mine, cu atâta mai bine, măi Chirică. S, i ce
mi-i cere tu pentru trei ani?

— Ce să-t, i cer? Ia, să-mi dai de mâncare s, i de purtat
cât mi-a trebui, iar când mi s-or împlini anii, să am a lua
din casa d-tale ce voi vrea eu.

— Ce fel de vorbă-i asta? Poate că tu îi bărăni atunci
să-mi iei sufletul din mine, ori mai s, tiu eu ce dracul t, i-a
veni în cap să ceri!?

— Ba nu, bade Ipate, n-aibi grijă; nu t, i-oi mai cere
vrun lucru mare până pe-acolo. S, -apoi, ce t, i-oi lua eu din
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casă nu-t, i face trebuint, ă d-tale.
— Apoi na! zise Ipate. Măsoară-i vorba cu îmblă-

ciul. Balan să-t, i aleagă din gură ce spui, dacă nu vorbes, ti
deslus, it.

— Apoi dă, bade Ipate, unde-i vorbă, nu-i mânie: mai
bine să te tocmes, ti întâi, decât pe urmă.

— Apoi aceasta-t, i spun s, i eu, măi, ciotul dracului! dez-
leagă odată calul de la gard, să s, tiu eu atunci — de-oi
ajunge cu sănătate — ce-i al tău s, i ce-i al meu.

— Ia lasă, bade Ipate, lasă, nu te mai pune s, i d-ta atâta
pentru te miri ce s, i mai nimica, că doar n-are să fie un cap
de t, ară...

— Măi Chirică, s, tii una? rămâi la mine, s, i ne-om îm-
păca noi atunci. Te văd că es, ti un băiat istet, s, i — mai s, tii
păcatul? — poate s, i harnic; sameni a fi s, tiind de unde să
iei lucrul s, i unde să-l pui.

— Despre aceasta n-aibi grijă, bade, zise Chirică. Nu
căuta că-s mic, dar trebile care t, i le-oi face eu, nu le-a face
altul, măcar să fie cu stea în frunte.

— Mai s, tii? Bine-ar fi, măi Chirică, dac-ar fi toate cu
lapte câte le spui. Dar tu curat că ai dat peste un stăpân ca
pâinea cea bună; numai să avem vorba dinainte, să nu fii
rău de gură, c-apoi mi-i să nu mă scot, i din sărite s, i să mă
faci câteodată să-mi ies din răbus, afară.

— Nici despre asta nu mă tem că-i bănui, bade Ipate.
— Vasăzică, ne-am înt, eles. De-acum vină de-i mânca s, i tu
ceva. Iaca nis, te bulughine cu mujdei s, i cu mămăligă. Hai!
dă-i colb s, -apoi te apucă de treabă.

Băiatul se pune ciobănes, te într-un genunchi, îmbucă
repede ce îmbucă s, i apoi se duce după trebi. S, i as, a era
Chirică de linis, tit s, i de harnic la trebile lui, că parcă era
de-acolo de când l-a făcut mă-sa, s, i Ipate se îndemna cu
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dânsul, uitase acum de urât s, i huzurea de bine, s, i din ziua
în care s-a tocmit Chirică la Ipate, norocul îi curgea gârlă
din toate părt, ile, s, i nu mai s, tia ce are la casa lui.

Ce garduri stres, inite cu spini, de mai nici vântul putea
răzbate printre ele! Ce s, uri s, i ocoale pentru boi s, i vaci, per-
dea pentru oi, poiet, i pentru păsări, cotet, e pentru porci, sâ-
sâiac pentru păpus, oi, hambare pentru grâu s, i câte alte lu-
cruri de gospodărie, făcute de mâna lui Chirică, cât ai bate
din palme! Să nu spun minciuni, dar Ipate se îmbogăt, ise
însutit s, i înmiit de când a venit Chirică în slujbă la dânsul.
Acum văzuse el ce poate Chirică, s, i-i era drag ca ochii din
cap.

Trecură vreo doi ani la mijloc s, i în una din zile Chirică
zise stăpânului său:

— Stăpâne, să nu bănuies, ti, da’ am să zic s, i eu o vorbă:
de ce nu te însori? Că mâine-poimâine te-i trezi că ai îm-
bătrânit, s, i nu-t, i rămâne nici un urmas, . După viat, ă este s, i
moarte. De unde s, tii ce se întâmplă, ferească Dumnezeu!
s, i atunci, cui rămâne atâta avere?

— Ce vorbes, ti tu, măi Chirică? Dacă nu m-am însurat
eu când am fost de însurat, apoi la vremea asta t, i-ai găsit să
mă însor? Pesemne vrei să-s, i facă dracul râs de mine... Nu
vezi că a trecut soarele de-amiază: sunt mai mult bătrân
decât tânăr.

— Da’ ia lasă-mă la pârdalnicul, stăpâne, că-i speria
oamenii cu vorbele d-tale! Nu te mai face as, a de bătrân, că
doar nu t, i-i vremea trecută. Eu gândesc că tocmai acum
es, ti bun de însurat; pentru că ai cu ce să t, ii nevasta s, i copiii.
Slavă Domnului! mult, i ar dori să aibă ceea ce ai d-ta.

— T, i-ai găsit, zise Ipate. Parcă es, ti nu s, tiu cum, măi
Chirică; vorbes, ti s, i tu, ia as, a, în dodii, câteodată. Am eu
semănături? am eu toate cele trebuincioase pentru casă?
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Tu crezi că numai as, a se t, ine femeia... Vorba ceea: “Când
se-nsoară, nu-i de moară.”

— De asta te plângi, stăpâne?
— D-apoi, de care altă, măi Chirică? Nu s, tii tu că gura

înainte de toate s, i apoi celelalte?
— Stăpâne, dacă-i numai atâta, apoi las’ că te fac eu

cu grâu, să ai de unde face pâine s, i colaci pentru nuntă,
ba s, i pentru cumătrie dacă vrei.

— De unde, măi Chirică?
— Vezi d-ta, colo departe, nis, te lanuri frumoase de

grâu care dă în copt?
— Le văd. — Du-te chiar acum la stăpânul mos, iei s, i-

i spune că te prinzi să-i dai în girezi tot grâul cât îl are
semănat. S, i dacă te-a întreba cât să-t, i dea pentru această
ostenicioasă treabă, spune-i că nu primes, ti bani, ci numai
atâta grâu, cu paie cu tot, cât îi putea duce d-ta în spate s, i
cu un băiat al d-tale.

— Cum asta, măi Chirică? Parcă vorbes, ti de pe ceea
lume. Crezi tu că vom putea noi singuri secera s, i strânge
atâta amar de grâu, că doar sute s, i mii de brat, e trebuiesc
acolo, nu s, agă! S, -apoi, numai pentru două sarcini de grâu?
Ce nebun ai crede tu c-ar fi acela?

— Stăpâne, ca să cunos, ti cine sunt eu s, i cât pot, ascultă-
mă s, i du-te la boier de-i spune cum te-am învăt, at.

Ipate, cu un gând să se ducă s, i cu zece nu. În sfârs, it,
îs, i ia el inima-n dint, i s, i se duce la curte să vadă ce are să
fie s, i, cum ajunge, se înfăt, is, ază înaintea boierului s, i zice:

— Să nu vă supărat, i, cucoane! Nu cumva avet, i trebuint, ă
de secerători?

— Ba încă mare nevoie am, om bun; parcă Dumnezeu
te-a adus. Căci grâul e copt, nu mai poate suferi întârziere.
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— Apoi, cucoane, mă prind eu să t, i-l secer. — Cum,
singur? — Asta-i treaba mea, cucoane. Eu mă prind să t, i-l
dau girezi. Nu-i cuvânt gospodăresc?

— Cum văd, te bizuies, ti în brat, e multe. — Multe,
cucoane, put, ine, cucoane, câte-a dat Dumnezeu; numai
treaba s-o fac.

— S, -apoi ce mi-i cere, as, a cu hurta? — Ce să cer, cu-
coane, ia când t, i-oi da grâul în girezi, să am voie a lua
numai atâta grâu, cu paie cu tot, cât oi putea duce în spate
eu s, i c-un băietan al meu.

— Măi omule, vorbes, ti înadins ori vrei să s, uguies, ti? —
Ba ferească Dumnezeu, cucoane, vorbesc înadins. Boierul
a crezut că Ipate e nebun s, i voia să se mântuie de dânsul,
zicând:

— Dacă-i as, a, om bun, du-te mâine dimineat, ă s, i te
apucă de lucru; oi vedea eu ce treabă-i face s, i ne-om îm-
păca noi.

— Împăcarea, cum t, i-am spus, cucoane. — Ei, du-te,
du-te, s, i las’! să vedem! Atunci Ipate se întoarnă acasă, s, i
Chirică îl întreabă: — Ei, stăpâne, cum a rămas cu boierul?
— Cum să rămână, măi Chirică! Ia, m-am prins hăt s, i bine
să-i dau grâul în girezi, după cum ai zis. Dar m-a luat
groaza când am trecut pe lângă lan s, i l-am văzut câtu-i de
mare. Asta-i o treabă foarte grea s, i mare lucru să fie ca s-o
putem noi scoate la capăt. S, tiu eu tare bine că boierul m-a
luat de nebun, dar nici cu minte nu sunt, după cât văd eu
acum. Dracul s, tie ce avem să facem!

— N-aibi grijă, stăpâne, că doar es, ti cu mine! zise
Chirică. — Ia mai bine să luăm cele trebuitoare s, i haidem
acolo chiar în astă-sară, ca mâine dimineat, ă să ni se facă
ziuă pe lan.

S, i as, a se iau ei amândoi s, i se duc. S, i cum ajung acolo,
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cam pe înseratelea, Ipate zice:
— Vezi tu, măi Chirică? asta nu-i s, agă; mi se pare că

noi avem să dăm peste dracul.
— Stăpâne, s, tii ce? culcă-te s, i te odihnes, te, s, i mâine

dimineat, ă vom vorbi amândoi.
Ipate, ca cel cu grija în spate, se frământă el cu mintea

cât se mai frământă s, i, obosit fiind, se lăsă oleacă jos pe
iarbă s, i adormi dus. Chirică atunci, el s, tie ce face s, i cum
face, că într-o clipă adună toată drăcimea s, i-o pune la lucru
pe câmp. Unii secerau, alt, ii legau snopi, alt, ii făceau clăi s, i
suflau cu nările să se usuce, alt, ii cărau, alt, ii durau girezi,
mă rog, claca dracului era! ce să spun mai mult?

Când se trezes, te Ipate, în zori de ziuă, se sperie ce
vede: totul era mântuit; în locul grâului de pe câmp vede
acum o gireadă mare s, i două mai mici, as, ezate pe culmea
dealului, iară pe Chirică nu-l vede nicăieri. Atunci lui Ipate
i s-a suit tot părul în vârful capului de frică s, i a început
a căuta pe Chirică în toate părt, ile. S, i când colo, numai
ce iată că-l văzu dormind pe vârful unei girezi, s, i atunci
îs, i mai veni put, in în fire. Feciorii boieres, ti se sculară cu
noaptea-n cap, cum îi treaba lor, s, i veniră pe lanuri să vadă
ce mai este. S, i când văzură ei una ca aceasta, îi cuprinse
spaima, s, i fuga la boier, de-i vestiră. Boierul atunci se
scoală iute, se azvârle pe un cal s, i t, ine numai o fugă până
la lanuri, s, i când colo, vede s, i el ce nu se mai văzuse s, i nu
se mai auzise de când lumea s, i pământul.

— Ei, cucoane, am mântuit trebus, oara, zise Ipate.
Bine că at, i apucat a veni s, i d-voastră, ca să fit, i de fat, ă
când ne-om lua dreptul.

Atunci Chirică, nici una, nici două, scoate o funie cu
care era încins, leagă bine gireada cea mare, cum s, tie el, o
ia în spate s, i pe ici t, i-i drumul. Iară boierul, mai văzând
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s, i aceasta, a încremenit cu mâinile subsuori, uitându-se
la dânsul cum se ducea. S, i crezând că de-acum s, i Ipate
are să ia cele două girezi mici s, i-l calices, te de tot, crăpa de
necaz, dar n-avea încotro. S, i nes, tiind ce să facă, zise lui
Ipate cu binis, orul:

— Om bun, na-t, i bani în locul grâului ce mai ai a lua,
s, i lasă-mă în pace. N-am crezut că am a face cu dracul.

— Ferească Dumnezeu, cucoane, cruce de aur cu noi
în casă! Departe de pe locurile aceste! Ba, zău, am muncit
de-a dat inima din noi.

— Ia lasă-mă încolo, măi omule; pesemne tu ai să mă
învet, i pe mine ce-i plugăria!? Că doar nu samăn eu grâu
de ieri, de alaltăieri, să nu fi mai avut a face cu secerători!...
S, i chiar de nu-i fi tu Ucigă-l-crucea, tot n-at, i umblat cu
lucru curat; însă ce-am eu cu sufletul vostru? voi avet, i a da
seamă. Primes, te banii, cum t, i-am spus, s, i mai ducet, i-vă
s, i la altă casă, că eu, unul, s, tiu c-am păt, it-o bună.

Ipate, auzind aceasta, părerea lui de bine; ia banii cu
cât se învoies, te s, i se duce el după Chirică. S, i când ajunge
acasă, Chirică treierase, vânturase, măcinase; în sfârs, it,
pusese toate trebile la cale. S, i Ipate, când a mai văzut s, i
asta, nu mai s, tia ce să zică; mai că-i venea a crede că s, i el
are a face cu dracul.

— Măi Chirică, d-apoi s, tii că s, i boierul, câtu-i de boier,
a pus-o de mămăligă. Iaca, mi-a dat s, i bani de am adus
acasă.

— S, i aces, tia-s buni, stăpâne; pune-i la chimir s, i taci
molcum. Am s, tiut eu dinainte că are să ne iasă s, i de chel-
tuială.

A doua zi după asta, Chirică zise lui Ipate:
— Ei, stăpâne, de-acum cred că n-ai ce mai zice: ca

mâinepoimâine mi se împlinesc anii, s, i rămâi făr’ de mine.
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Mai nainte, calea-valea; erai deprins a trăi singur, dar
acum are să-t, i cadă greu; mai ales că t, i s-a îngreuiat s, i
gospodăria. Hai, ce zici, te însori ori ba?

— Apoi dă, măi Chirică, s, tiu eu ce să fac? Parcă tot
m-as, însura; când as, da peste-o parte bună, as, face poate
s, i eu pasul acesta. Dar tare mă tem nu cumva să-mi iau
pe dracul după cap, să-l aduc cu lăutari în casă s, i pe urmă
să nu-l pot scoate nici cu o mie de popi; c-apoi atunci,
lehamete s, i de însurat, s, i de avere, s, i de tot!

— De asta t, i-i acum în grijă, stăpâne? dac-a rămas
treaba până la atâta, apoi las’ pe mine, că te-oi face eu
să iei un drăgut, de femeie care nu se mai află! Căci eu
s, ed călare în inima lor s, i, nu că mă laud, dar s, tiu toate
măruntaiele dintr-însele. Despre asta nu mi-e rus, ine; pot
să-t, i aleg una s, i noaptea p-întuneric. Pentru altul n-as,
face-o, să s, tiu că mi-ar da lumea de pe lume, dar pe d-ta
vreau numaidecât să te văd om ca tot, i oamenii, în rând cu
lumea. Nu vezi că cei mai mult, i de teapa d-tale se t, in cu
nasul pe sus numai din pricina asta? Ca s, i cum parcă d-ta
n-ai fi vrednic să t, ii o femeie!

— Măi Chirică, tare mai es, ti s, i tu nu s, tiu cum! scot, i
omul din mint, i cu vorbele tale. Bun staroste mi-am găsit!
Nu s, tiu cine te-a îndreptat la casa mea, că s, tiu că es, ti be-
rechet bun. S, -apoi, mult stau eu câteodată s, i mă gândesc
în mintea mea, de unde ai tu atâta putere? Mai că-mi vine
să zic s, i eu, ca boierul cela. Nu s, tiu, nălucă să fii, om să
fii, dracul să fii, dar nici lucru curat nu es, ti. Numai fii ce-i
fi, asta nu mă prives, te; mie unuia s, tiu că mi-ai priit bine,
n-am ce zice! Ei, ia spune, cum zici tu că mi-i alege femeie?

— Ia, în duminica viitoare, stăpâne, să mergem în sat
la horă. Eu oi sta deoparte, cu băiet, ii, iar d-ta să te prinzi
în joc lâng-o fată care t, i-a plăcea. Eu atunci mi-oi târâi
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piciorul pe lângă d-ta, oi ochi-o bine s, i apoi t, i-oi spune eu
ce zace într-însa.

— Da’ s, tii c-ai chitit-o bine, măi Chirică?! Tot cu draci
es, ti tu, bine zic eu.

— Apoi dă, stăpâne, în ziua de azi, dacă nu-i fi s, i cu
draci oleacă, apoi cică te fură sfint, ii s, i iar nu-i bine.

În sfârs, it, ce spun ei, ce nu mai spun, cum vine du-
minica, Ipate s, i cu Chirică se iau s, i se duc la horă în sat.
Chirică, cum îi treaba băiet, ilor, se acăt, ăra pe cele garduri
s, i se hlizea cu ceilalt, i băiet, i. Iar Ipate, de cuvânt; se prinde
în joc lângă o fată, care chites, te că i-ar cam veni la soco-
teală; începe el a o măsura cu ochii de sus până jos s, i de jos
până sus s, i, cum se învârtea hora, ba o strângea pe fată de
mână, ba o călca pe picior, ba... cum e treaba flăcăilor. S, i
tropai, tropai, ropai, ropai! i se aprind lui Ipate al nostru
călcăiele. Chirică era s, i el pe-acolo, s, i, cum se lasă Ipate
din joc, spiridus, ul dracului îi zice:

— Ei, stăpâne, parcă te-ai cam aburit la fat, ă, nu s, tiu
cum; ce zici, as, a-i că-t, i vine la socoteală?

— Apoi dă, nu s, tiu cum să mai zic s, i eu; pesemne pă-
catele mele mi te-au scos înainte, măi Chirică. Eu gândesc
s-o pornesc pe treabă, fata-i hazulie s, i m-a fermecat de-
acum.

— Ba nu, stăpâne; dacă-i vrea să mă ascult, i, eu te sfă-
tuiesc să n-o iei pe asta. S, i focu-i hazuliu, dar tare rău
te pârjoles, te câteodată. Fetis, oara asta, o vezi d-ta cât e
de scumpă la râs? Parcă t, i-ar veni a crede că-i de cele cu
crucea-n sân, dar, ia, una de aceste a înălbit odată, numai
într-o singură noapte, pe mos, u-meu în fântână.

— Cum asta, mă Chirică? — Da’, ia nu mai s, ti s, i d-
ta cum, stăpâne! — Ian auzi-l, mai degrabă i-ai putea
strâmba fălcile decât vorba! Măi Chirică, eu gândesc că
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s-a da după mine s, i s-a face s, i ea mai bună.
— Î... hî! da, cum nu? Eu însă ît, i spun prietenes, te că

fetis, oara asta are trei coaste de drac într-însa; s, i chiar s, i
cea mai bună dintre femei încă tot mai are una. Să te mai
las, i, stăpâne, pân-om da măcar peste una de acelea, s, -apoi
t, i-oi mai spune eu ce mai este de făcut.

— Apoi dă, măi Chirică, tu m-ai tot cihăit de cap până
acum, să mă însor, să mă însor, de mi-ai aprins pofta de
însurat, s, i apoi, acum, tot tu o s, urubuies, ti s, i-o întorci, cum
ît, i vine t, ie la socoteală.

— Stăpâne, s, tii că eu nu-t, i voiesc răul; ascultă-mă, că
n-ai să gres, es, ti.

Ipate, auzind as, a, se dă după Chirică s, i se întoarnă
ei seara acasă tot cum s-au dus. Însă cum ajunge acasă,
parcă nu era acela; muncea el, nu muncea, dar s, tiu că se
frământa cu gândurile s, i de-abia as, tepta să vină duminica
viitoare.

Duminica vine, s, i ei iară se duc la horă, în alt sat. Chi-
rică, după obiceiul său, se ia cu băiet, ii, iară Ipate se prinde
în joc lângă o fată, care o chites, te el; joacă cât joacă s, i lângă
aceea, s, i, intrând în vorbă cu dânsa, fata, bună mehenghe,
îi întoarce capul s, i Ipate vede că nu-i de lepădat. Dar Chi-
rică era s, i el pe-acolo s, i, cum se lasă Ipate de joc, îi zice:

— Ei, stăpâne, cum văd eu, nici de asta nu te-ai da în
lături; as, a-i că t, i-a căzut tronc la inimă?

— Mai as, a, măi Chirică!
— Apoi ît, i spun eu, stăpâne, că nici asta nu-i de noi.

O vezi cât e de pâs, ină, dar s, i asta are două coaste de drac
într-însa. Să te mai las, i, stăpâne, cum t, i-am spus eu.

— Apoi dă, măi Chirică; în ziua de azi nu s, tiu, zău,
care-a mai fi cu crucea-n sân, cum caut, i tu... Eu gândesc
că tot om alege, om alege, pân-om culege.
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— Ba nu, stăpâne; lasă pe mine, că s, tiu eu ce fac.
— Ipate iar se lasă după cum zice Chirică, s, i se în-

toarnă ei seara acasă tot cum s-au dus. Dar Ipate, acum,
nici de treabă nu-s, i mai căuta, nici mâncarea nu se prin-
dea de dânsul, nici somnul nu-l fura, era cum e mai rău;
toată ziua prindea buburuzi s, i, punându-i pe dosul mâinii,
zicea:

Buburuz, buburuz,
Încotro vei zbura
Într-acolo m-oi însura.
Dă, ce să-i zici? dăduse s, i el în pârpăra însuratului.

S, -apoi s, tit, i că este-o vorbă: când îi omul în doi peri, să te
feres, ti de dânsul, c-atunci e cum îi mai rău. Vorba ceea:
“Arde focu-n paie ude”. As, a s, i Ipate, tot sughit, a, tot ofta
din greu s, i de-abia as, tepta să vină duminica.

Duminica iar vine, s, i ei acum se iau s, i se duc la joc
în alt sat. S, i cum ajung acolo, Ipate se s, i prinde în joc
lângă un puis, or de fată căreia îi jucau ochii în cap ca la
o s, erpoaică. Se învăt, ase s, i el, s, iretul, a le alege as, a de pe
deasupra, dar numai Chirică băiatul s, tia ce zace în inima
lor s, i cât le poate calul; că ce-i mai greu de ales decât omul?
Dar Chirică era s, i el pe-acolo. S, i ce-a făcut el, ce-a dres,
că fetei s, i lui Ipate au început a le sfârâi inima unul după
altul. Boldul Satanei se vede că-i înghimpase. S, i cum se
lasă Ipate din joc, Chirică îl trage deoparte s, i-l întreabă:

— Ei, stăpâne, cum t, i se pare?
— Cum să mi se pară, măi Chirică? Ia, parcă-mi vine

s-o sorb cu ochii, de dragă ce-mi e; dacă n-a mai fi nici asta,
apoi nu mă mai însor niciodată, că destul mi-ai tulburat
mint, ile pân-acum.

— Asta-i bună, stăpâne! zise Chirică. Nu-i vorbă, că
tot are s, i ea o coastă de drac; dar, trăind s, i nemurind, i-om
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scoate-o noi s, i pe-aceea.
Atunci, bucuria lui Ipate! Începe a se t, ine de fată ca

scaiul de oaie. S, i unde nu t, i-o îns, facă pe sus, s, i se iau ei
ba din tâlcuri, ba din cimilituri, ba din pâcâlit, ba din una,
ba din alta s, i, de colè până colea, s, i-au plăcut unul altuia.
S, i Ipate, nemaiavând răbdare, se s, i duce la tată-său s, i la
mă-sa, de-o cere. Vorba ceea:

Vin’ la mama de mă cere:
De m-a da, de nu m-a da,
Peste noapte mi-i fura.
Părint, ii fetei, când aud asta, au de bucurie că le-a picat

un om as, a de bun s, i o dau cu mâneci largi. Peste câteva
zile nunta se face, s, i Ipate îs, i ia femeia, cu zestre cu tot, o
duce acasă la dânsul, s, i pace bună! S, i as, a trăiau ei de bine
s, i se iubeau unul pe altul, ca nis, te hulubas, i. S, i Ipate, fiind
foarte mult, umit de asta, zise într-o zi:

— Doamne, măi Chirică, bun suflet de femeie mai am!
Bine mi-am ales-o!

— Bună, stăpâne, nu-i cuvânt, dar s, tii că este-o vorbă:
“Când nici nu gândes, ti, atunci te trântes, te!”; las’ să vedem.
Ia adu-t, i aminte ce t, i-am spus odată, că s, i asta, cât îi de
bună s, i blajină, tot are o coastă de drac într-însa, care
trebuie scoasă numaidecât, dacă t, i-i voia să ai femeie cum
trebuie s, i s-o duci cu dânsa până la adânci bătrânet, e.

— Apoi dă, nu s, tiu cine t, i-a mai putea intra s, i t, ie în
voie, măi Chirică. Câte s, tii tu, numai dracul cred că poate
să-t, i dea de fund.

Dar nu se împlines, te bine anul, s, i femeia lui Ipate face
un băiat. La vro două-trei luni după asta, Ipate se trezes, te
într-o zi cu socru-său că vine s, i-l cheamă la nunta unui
frate al femeii sale. Chirică, simt, ind toate, cum îi dracul,
trage pe stăpânu-său la o parte s, i zice:
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— Stăpâne, lasă să se ducă numai nevasta d-tale cu
copilul, iar d-ta spune că, de-i avea vreme să te duci mai
pe urmă, bine-de-bine, iară de nu, să te ierte. S, i după asta,
t, i-oi mai spune eu ce-i de făcut.

Ipate, deprins a asculta pe Chirică, zice socrului său:
— Tată, eu n-oi putea merge, că, după cum vezi, am

tare multe trebi pe capul meu s, i numai cu un argăt, el ce-
l am de-abia le pot dovedi. Nevasta mea, însă, poate să
meargă, s, i, de m-a ierta vremea să pot veni s, i eu mai pe
urmă, binede -bine, iară de nu, te rog să mă iert, i.

Socru-său atunci, nemaiavând ce zice, ia pe nevasta
lui Ipate cu copil cu tot s, i se ca’ mai duce.

În ziua de uncrop, Chirică zice lui Ipate:
— Stăpâne, ia, acum a venit vremea ca să scoatem

coasta cea de drac din femeia d-tale. Hai, încalecă iute pe
cal s, i te du la nuntă. Dar să s, tii de la mine ce ai să faci când
vei ajunge acolo. Alăture cu casa socru-tău este o căsut, ă
tupilată, în care s, ede un tălpoi de babă, mes, tes, ugoasă la
trebile sale, cum îi sfredelul dracului. Du-te de trage în
gazdă la dânsa s, i te fă că es, ti un drumet, străin. Pune-
te apoi pe lângă ea luntre s, i punte s, i juruies, te-i cerul s, i
pământul, ca să-t, i smomească pe nevasta d-tale s, i să t, i-
o aducă acolo. S, i atunci să vezi ce pot babele s, i cât îi de
credincioasă femeia!

— Să...ra! măi Chirică, ce spui tu? Parcă despre asta
mi-as, pune capul la mijloc.

— Ba nu fi as, a de darnic, stăpâne. Mai bine crut, ă-t, i
capul, că poate t, i-a mai trebui.

— Dar oare nu m-or cunoas, te, măi Chirică? — N-aibi
grijă, stăpâne, pot, i să te duci s, i pe la nuntă, că am făcut ce
s, tiu eu, s, i nime n-are să te cunoască.

Ipate, voind să se încredint, eze s, i despre asta, ascultă
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pe Chirică s, i se duce. S, i cum ajunge în sat, trage la gazdă la
babă, o ia cam pe departe s, i-i spune ca să-i aducă deseară
pe nevasta lui Stan din satul cutare la dânsul.

Baba, când aude asta, pune mâna la gură, clatină din
cap s, i zice:

— Doamne, om bun, cum crezi d-ta că as, face eu una
ca asta, mai ales că femeia are bărbat bun, frumos s, i bogat
s, i nu-i de-acele de care gândes, ti d-ta?

Atunci Ipate scoate plosca de la oblânc, dă babei vreo
câteva gâturi de rachiu s, i apoi îi mai întinde o pungă t, os, că
de bani, zicând:

— Mătus, ă, de mi-i face acest bine, atunci să s, tii că ai
să ai mai multe de la mine. Fii bine încredint, ată că n-are
să ne s, tie nici pământul.

Baba, deodată, stă pe gânduri; parcă n-ar fi prea voit
nici treaba s-o facă, dar nici punga s-o lase. În sfârs, it, mai
s, ede ea pe gânduri cât s, ede, apoi ia punga s, i zice:

— Om bun, mânca-te-ar puricii să te mănânce!... Eu
s, tiu ce va să zică durerea la inimă, bat-o pârdalnica s-o
bată!... Nu s, tiu, zău, cum a sta s, i asta! îmi plesnes, te obra-
zul de rus, ine când gândesc cum am să mă înfăt, is, ez înain-
tea femeii celea cu vorbe de-acestea... Mă duc s, i eu într-un
noroc, să vedem, s, i de-oi putea face ceva, bine-de-bine,
iară de nu, mi-i crede s, i d-ta, că s, tiu cum se fac de greu
trebile acestea, s, i rar le scoatem la capăt.

— Crede s, i d-ta, mătus, ă, că de-i face pe treabă, n-are
să-t, i fie degeaba.

Atunci baba zice: — Să vedem; întrebarea n-are gres, .
Mai s, tii de unde sare iepurele? Mai ales că bărbatu-său nu
este aici.

Apoi, cam înspre seară, lasă pe drumet, singur în casă s, i
se duce alăturea la nuntă s, i, cum ajunge, trage pe nevasta
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lui Ipate deoparte, îi spune codos, ca câte s, i mai multe s, -o
face pe femeie să se alunece cu mintea.

— Mătus, ă, zice nevasta, d-apoi oare cum om face noi
ca să fie mai bine?

— Acesta nu-i vrun lucru pân’ pe-acolo, copilă, hăi,
zise baba. Ia, du-te în casă, trezes, te-t, i copilul din somn,
s, i el atunci are să înceapă a plânge; pe urmă pis, că-l tot
câte-oleacă, s, i el are să înceapă a t, ipa. S, i atunci tatu-tău,
cum îi el supărăcios, are să zică de la o vreme să iei băiatul
s, i să-l dai, ia, încolo, la baba cea de-alăturea. Tu, cum îi
auzi asta, să iei băiatul cu albie cu tot s, i să vii cu dânsul la
mine. S, -apoi atunci...

Femeia lui Ipate ascultă de babă, face cum i-a zis ea s, i,
pe înserate, vine la dânsa cu copilul în brat, e; s, i cum intră
în casă, începe a se chicoti s, i a spune de la nuntă multe s, i
mărunte, fără să cunoască pe bărbatu-său.

Atunci Ipate le dă de băut până le amet, es, te pe amân-
două, apoi îs, i fură copilul din covăt, ică, după cum îl învăt, ase
Chirică, s, i fuge cu dânsul acasă. Chirică, cum îl vede ve-
nind, îi iese înainte de pe la poartă s, i zice:

— Ei, stăpâne, minciuni t, i-am spus eu, ori ba?
— Ba nu, măi Chirică; acum văd eu ce poate femeia.

De-acum nu mai trăiesc nici un ceas cu dânsa; am s-o dau
dracului de pomană, soi rău ce este ea!

— Ba nu, stăpâne, să nu faci una ca asta, că femeia
d-tale e una dintre cele mai bune femei. Da’ s, tiu eu cine-i
de vină aici. Las-o întâi să vină acasă, să-i scoatem costit, a
ceea care t, i-am spus eu, s, i atunci îi vedea d-ta ce lucru de
femeie are să iasă dintr-însa.

Acum, să ne întoarcem iar din urmă. Femeia lui Ipate
s, i cu baba, cănd se trezesc din amet, eală, nici tu drumet, ,
nici tu copil, nici tu nimica! Atunci odată încep ele a se
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boci înădus, it s, i a se bate cu pumnii peste cap, însă fără
nici un folos! Mai iscodes, e ea pe ici, pe colea, să vadă, n-a
putea afla ceva despre copil, dar copilul parcă intrase în
pământ.

— Ei, ei! Acu-i acu. Vai de mine, nevastă, hăi! zise
baba; ce păcat mi-am găsit cu tine! Dracul s, tie ce să fac!

S, i cum sta baba împietrită, dracul îi s, i dă în gând una:
— Nevastă, hăi! alta nu-i de făcut decât să îns, omoltăcim
motanul ista al meu cu nis, te petice, să-l punem în albiut, ă s, i
apoi să dăm foc casei pe dinlăuntru, iară noi să ies, im afară.
S, i când s-a aprinde mai tare, noi să începem a ne boci în
gura mare s, i a striga: foc! foc! s, i, pân-or sări oamenii de la
nuntă, până nu s, tiu ce, casa are să se topească. S, i când or
găsi motanul scrum, au să creadă că a ars copilul, s, i poate
s-o tămăduim.

— Că bine zici d-ta, mătus, ă, asta s-o facem! — S-o
facem, s-o facem! Dar eu ce fac tocmai acum, la bătrânet, e,
fără leac de adăpost?

— Nu te îngriji de asta, mătus, ă dragă, că am să te iau
cu mine s, i-i trăi pe lângă noi ca banul cel bun. Bărbatu-
meu e cum îi pâinea cea bună, s, i te-om avea curat ca pe-o
mamă.

Atunci baba se înduplecă, căci n-are încotro, dau ele
foc casei, s, i până când sar oamenii, până nu s, tiu ce, s, i casă,
s, i motan, s, i tot se făcuse scrum. Iară ele plângeau de udau
pământul, zicând:

— Vai de noi s, i de noi, copilas, ul nostru, cum au ars!
Oamenii, văzându-le zbuciumându-se as, a, au început care
dincotro să le mângâie. S, i a doua zi, tatăl femeii lui Ipate
trimite pe un argat al său cu carul cu boi să ducă s, i pe babă
s, i pe fiică-sa la bărbatu-său acasă, arătându-se cu mare
părere de rău pentru astă cumplită nenorocire. Pe drum,
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femeia lui Ipate zice babei:
— Mătus, ică, vâră-te ici în sacul acesta, s, i când vom

ajunge acasă, întâi am să spun bărbatu-meu că aici sunt
nis, te buci de la mămuca, pentru făcut saci. S, i aceasta
numai până s-a duce de la noi un ticălos de argat care-l
avem, că chiar azi i se împlines, te.

Baba ascultă s, i se vâră în sac. S, i cum ajung acasă s, i
trag carul în ogradă, nevasta lui Ipate lasă toate cele în
car s, i se duce de-a dreptul în casă, plângând, să găsească
pe bărbatus ău s, i să-i spună cele întâmplate. Însă, când
colo, nici Ipate, nici Chirică nu erau acasă. Atunci femeia
lui Ipate s, i cu argatul tătâne-său tăbârcesc sacul cum pot,
îl pun într- o căsoaie, pe cuptor, după horn, s, i apoi ea
dă drumul argatului să se ducă înapoi. S, i cum pornes, te
acesta, Ipate s, i pică în loc. Femeia lui, cum îl vede, începe
a boci s, i a zice:

— Vai de mine s, i de mine, bărbate, ce-am păt, it!... Copilas, ul
nostru nu mai este!

S, i îi spune toată întâmplarea, după cum se înt, elesese
cu baba. Ipate atunci îi zice:

— Lasă, măi femeie, că, de-om trăi, vom fi noi harnici
să mai facem copii. Dă, cu cine să te sfădes, ti? pesemne
as, a a fost să fie de la Dumnezeu!

S, i cum vorbeau ei, numai iaca intră s, i Chirică pe us, ă,
cu un ciocan, c-o daltă s, i c-o pereche de cles, ti în mână.
Femeia lui Ipate, cum îl vede, începe a i se tângui s, i lui.
Dar Chirică, după ce-o ascultă, zice:

— O crezi, stăpâne, ce spune? Nu te mai uita în gura ei!
Ia mai bine s-o cinătuim. Pune-o jos să-i scoatem costit, a
ceea.

Atunci Ipate odată mi t, i-o s, i îns, facă de cozi, o trântes, te
la pământ s, -o t, ine bine. Iară Chirică începe a-i număra
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coastele din stânga, zicând: una, două, trei s, i, când la a
patra, pune dalta, trântes, te cu ciocanul, o apucă cu cles, tele
s, -o dă afară. Apoi as, ază pielea la loc, pune el ce pune la
rană, s, i pe loc se tămăduies, te. După aceasta zice:

— Stăpâne, ia de-acum ai femeie cumsecade; numai
s-o cam t, ii din frâu s, i să-i retezi unghiile din când în când,
ca nu cumva să-t, i pună coarne.

S, i odată se duce Chirică la casa de alăturea s, i aduce
copilul. Femeia lui Ipate, când a mai văzut s, i asta, numai i
s-a încles, tat gura s, i a înghet, at de frică.

Atunci Chirică sărută mâna lui Ipate s, i zice: — Ei,
stăpâne, iaca, chiar azi mi s-au împlinit anii de slujbă.
Rămâi de-acum sănătos, că eu mă duc de unde am venit.
Dar să s, tii de la mine, s, i să spui s, i altora, că te-a slujit un
drac trei ani de zile, numai pentru un bot, de mămăligă
de pe tes, itura din pădure s, i pentru un putregai de căpătâi
ce-mi trebuies, te sub talpa-iadului.

S, i atunci, odată s, i îns, facă Chirică sacul cel de după
horn cu babă cu tot s, i se face nevăzut. Femeia lui Ipate
începe atunci a t, ipa grozav s, i a zice:

— Aleargă după dânsul, bărbate, s, i nu-l lăsa! Câlt, ii de
la mămuca mi i-a luat!... din ce mai facem noi saci?

Ipate însă nu avea acum grijile aceste; el era mâhnit
pentru pierderea lui Chirică, care era bunătate de băiat, s, i
nu s, tia unde l-ar găsi, ca să-i mult, umească pentru atâtea
binefaceri ce primise de la dânsul.

Dar Chirică era acum tocmai în iad s, i se desfăta la
sânul lui Scaraoschi, iar codos, ca de babă gemea sub talpa-
iadului s, i numai motanul ei cel din ceea lume îi plângea
de milă, pentru că l-a cocolit as, a de bine.

S, i iaca as, a, oameni buni, s-a izbăvit Ipate s, i de dracul
s, i de babă, trăind în pace cu nevasta s, i copiii săi. S, i după
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aceea, când îi spunea cumva cineva câte ceva de pe undeva,
care era cam as, a s, i nu as, a, Ipate flutura din cap s, i zicea:

— Ia păzit, i-vă mai bine treaba s, i nu-mi tot spunet, i cai
verzi pe peret, i, că eu sunt Stan Păt, itul!
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Povestea lui Harap Alb

Amu cică era odată într-o t, ară un crai, care avea trei fe-
ciori. S, i craiul acela mai avea un frate mai mare, care era
împărat într-o altă t, ară, mai depărtată. S, i împăratul, fra-
tele craiului, se numea Verde-împărat; s, i împăratul Verde
nu avea feciori, ci numai fete. Mult, i ani trecură la mijloc
de când aces, ti frat, i mai avură prilej a se întâlni amândoi.
Iară verii, adică feciorii craiului s, i fetele împăratului, nu se
văzuse niciodată de când erau ei. S, i as, a veni împrejurarea
de nici împăratul Verde nu cunos, tea nepot, ii săi, nici craiul
nepoatele sale: pentru că t, ara în care împărăt, ea fratele cel
mai mare era tocmai la o margine a pământului, s, i crăia
istuilalt la o altă margine. S, i apoi, pe vremile acelea, mai
toate t, ările erau bântuite de războaie grozave, drumurile
pe ape s, i pe uscat erau put, in cunoscute s, i foarte încurcate
s, i de aceea nu se putea călători as, a de us, or s, i fără primej-
dii ca în ziua de astăzi. S, i cine apuca a se duce pe atunci
într-o parte a lumii adeseori dus rămânea până la moarte.

Dar ia să nu ne depărtăm cu vorba s, i să încep a depăna
firul poves, tii.

Amu cică împăratul acela, aproape de bătrânet, e, că-
zând la zăcare, a scris către frăt, ine-său craiului, să-i tri-
mită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepot, i, ca să-l lase



împărat în locul său după moartea sa. Craiul, primind
cartea, îndată chemă tustrei feciorii înaintea sa s, i le zise:

— Iaca ce-mi scrie frate-meu s, i mos, ul vostru. Care
dintre voi se simte destoinic a împărăt, i peste o t, ară as, a
de mare s, i bogată, ca aceea, are voie din partea mea să
se ducă, ca să împlinească voint, a cea mai de pe urmă a
mos, ului vostru.

Atunci feciorul cel mai mare ia îndrăzneală s, i zice :
— Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste,

pentru că sunt cel mai mare dintre frat, i; de aceea te rog
să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme s, i
cal de călărie, ca să s, i pornesc, fără zăbavă.

— Bine, dragul tatei, dacă te bizuies, ti că-i putea răz-
bate până acolo s, i crezi că es, ti în stare a cârmui s, i pe alt, ii,
alege-t, i un cal din herghelie, care-i vrea tu, ia-t, i bani cât
t, i-or trebui, haine care t, i-or plăcea, arme care-i crede că-t, i
vin la socoteală s, i mergi cu bine, fătul meu.

Atunci feciorul craiului îs, i ia cele trebuitoare, sărută
mâna tătâne-său, primind carte de la dânsul către împăra-
tul, zice rămas bun frat, ilor săi s, i apoi încalecă s, i pornes, te
cu bucurie spre împărăt, ie.

Craiul însă, vrând să-l ispitească, tace molcum s, i, pe
înserate, se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs, apoi
încalecă pe cal, iese înaintea fecioru-său pe altă cale s, i se
bagă sub un pod. S, i când să treacă fiu-său pe acolo, numai
iaca la capătul podului îl s, i întâmpină un urs mornăind.
Atunci calul fiului de crai începe a sări în două picioare,
forăind, s, i cât pe ce să izbească pe stăpânu-său. S, i fiul
craiului, nemaiputând struni calul s, i neîndrăznind a mai
merge înainte, se întoarnă rus, inat înapoi la tatu-său. Până
să ajungă el, craiul pe de altă parte s, i ajunsese acasă, dă-
duse drumul calului, îndosise pielea cea de urs s, i as, tepta
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acum să vină fecioru-său. S, i numai iaca îl s, i vede venind
repede, dar nu as, a după cum se dusese.

— Da’ ce-ai uitat, dragul tatei, de te-ai întors înapoi?
zise craiul cu mirare. Aista nu-i semn bun, după cât s, tiu
eu.

— De uitat, n-am uitat nimica, tată, dar ia, prin dreptul
unui pod, mi-a ies, it înainte un urs grozav, care m-a vârât
în tot, i spăriet, ii. S, i cu mare ce scăpând din labele lui, am
găsit cu cale să mă întorc la d-ta acasă decât să fiu prada
fiarelor sălbatice. S, i de-acum înainte, ducă-se, din partea
mea, cine s, tie, că mie unuia nu-mi trebuie nici împărăt, ie,
nici nimica; doar n-am a trăi cât lumea, ca să mos, tenesc
pământul.

— Despre aceasta bine ai chitit-o, dragul tatei. Se vede
lucru că nici tu nu es, ti de împărat, nici împărăt, ia pentru
tine; s, i decât să încurci numai as, a lumea, mai bine să
s, ezi departe, cum zici, căci, mila Domnului: „Lac de-ar fi,
broas, te sunt destule”. Numai as, vrea să s, tiu, cum rămâne
cu mos, u-tău. As, a-i că ne-am încurcat în slăbăciune?

— Tată, zise atunci feciorul cel mijlociu, să mă duc eu,
dacă vrei.

— Ai toată voia de la mine, fătul meu, dar mare lucru să
fie de nu t, i s-or tăia s, i t, ie cărările. Mai s, tii păcatul, poate să-
t, i iasă înainte vreun iepure, ceva... s, i popâc! m-oi trezi cu
tine acasă, ca s, i cu frate-tău, s, -apoi atunci rus, inea ta n-a fi
proastă. Dar dă, cearcă s, i tu, să vezi cum t, i-a sluji norocul.
Vorba ceea: „Fiecare pentru sine, croitor de pâine”. De-i
izbuti, bine-de-bine, iară de nu, au mai păt, it s, i alt, i voinici
ca tine...

Atunci feciorul cel mijlociu, pregătindu-s, i cele trebui-
toare s, i primind s, i el carte din mâna tată-său către împă-
ratul, îs, i ia ziua bună de la frat, i, s, i a doua zi pornes, te s, i
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el. S, i merge, s, i merge, până se înnoptează bine. S, i când
prin dreptul podului, numai iaca s, i ursul: mor! mor! mor!
Calul fiului de crai începe atunci a forăi, a sări în două
picioare s, i a da înapoi. S, i fiul craiului, văzând că nu-i lu-
cru de s, agă, se lasă s, i el de împărăt, ie s, i, cu rus, inea lui, se
întoarce înapoi la tată-său acasă. Craiul, cum îl vede, zice:

— Ei, dragul tatei, as, a-i că s-a împlinit vorba ceea:
„Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem”.

— Ce fel de vorbă-i asta, tată?! zise fiu-său rus, inat; la
d-ta urs, ii se cheamă găini? Ba, ia acum cred eu frăt, ine-
meu, că as, a urs os, tirea întreagă este în stare să o zdru-
mice... Încă mă mir cum am scăpat cu viat, ă; lehamite s, i de
împărăt, ie s, i de tot, că doar, slavă Domnului, am ce mânca
la casa d-tale.

— Ce mânca văd eu bine că ai, despre asta nu e vorbă,
fătul meu, zise craiul posomorât, dar ia spunet, i-mi: rus, inea
unde o punet, i? Din trei feciori cât, i are tata, nici unul să
nu fie bun de nimica?!

Apoi, drept să vă spun, că atunci degeaba mai stricat, i
mâncarea, dragii mei... Să umblat, i numai as, a, frunza fră-
sinelului, toată viat, a voastră s, i să vă lăudat, i că suntet, i
feciori de crai, asta nu miroase a nas de om... Cum văd eu,
frate-meu se poate culca pe o ureche din partea voastră; la
sfântul As, teaptă s-a împlini dorint, a lui. Halal de nepot, i ce
are! Vorba ceea:

La plăcinte, înainte
S, i la război, înapoi.

Fiul craiului cel mai mic, făcându-se atunci ros, cum îi
gotca, iese afară în grădină s, i începe a plânge în inima sa,
lovit fiind în adâncul sufletului de apăsătoarele cuvinte ale
părintelui său. S, i cum sta el pe gânduri s, i nu se dumerea
ce să facă pentru a scăpa de rus, ine, numai iaca se trezes, te
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dinaintea lui cu o babă gârbovită de bătrânet, e, care umbla
după milostenie.

— Da’ ce stai as, a pe gânduri, luminate crăis, or? zise
baba; alungă mâhnirea din inima ta, căci norocul ît, i râde
din toate părt, ile s, i nu ai de ce fi supărat. Ia, mai bine
miluies, te baba cu ceva.

— Ia lasă-mă-ncolo, mătus, ă, nu mă supăra, zise fiul
craiului; acum am altele la capul meu.

— Fecior de crai, vedea-te-as, împărat! Spune babei ce
te chinuies, te; că, de unde s, tii, poate să-t, i ajute s, i ea ceva.

— Mătus, ă, s, tii ce? Una-i una s, i două-s mai multe; lasă-
mă-n pace, că nu-mi văd lumea înaintea ochilor de necaz.

— Luminate crăis, or, să nu bănuies, ti, dar nu te iut, i as, a
de tare, că nu s, tii de unde-t, i poate veni ajutor.

— Ce vorbes, ti în dodii, mătus, ă? Tocmai de la una ca
d-ta t, i-ai găsit să as, tept eu ajutor?

— Poate t, i-i des, ant, de una ca aceasta? zise baba. Hei,
luminate crăis, or! Cel-de-sus varsă darul său peste cei
neputincios, i; se vede că as, a place sfint, iei-sale. Nu căuta că
mă vezi gârbovă s, i stremt, uroasă, dar, prin puterea ce-mi
este dată, s, tiu dinainte ceea ce au de gând să izvodească
puternicii pământului s, i adeseori râd cu hohot de nepri-
ceperea s, i slăbiciunea lor. As, a-i că nu-t, i vine a crede, dar
să te ferească Dumnezeu de ispită! Căci multe au mai
văzut ochii mei de-atâta amar de veacuri câte port pe ume-
rii aces, tia. Of! crăis, orule! crede-mă, că să aibi tu puterea
mea, ai vântura t, ările s, i mările, pământul l-ai da de-a dura,
lumea aceasta ai purta-o, uite as, a, pe degete, s, i toate ar
fi după gândul tău. Dar uite ce vorbes, te gârbova s, i nepu-
tincioasa! Iartă-mă, Doamne, că nu s, tiu ce mi-a ies, it din
gură! Luminate crăis, or, miluies, te baba cu ceva!

Fiul craiului, fermecat de vorbele babei, scoate atunci
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un ban s, i zice:
— T, ine, mătus, ă, de la mine put, in s, i de la Dumnezeu

mult.
— De unde dai, milostivul Dumnezeu să-t, i dea, zise

baba, s, i mult să te înzilească, luminate crăis, or, că mare
norocire te as, teaptă. Put, in mai este, s, i ai să ajungi împărat,
care n-a mai stat altul pe fat, a pământului as, a de iubit, de
slăvit s, i de puternic. Acum, luminate crăis, or, ca să vezi cât
poate să-t, i ajute milostenia, stai linis, tit, uită-te drept în
ochii mei s, i ascultă cu luare-aminte ce t, i-oi spune: du-te
la tată-tău s, i cere să-t, i dea calul, armele s, i hainele cu care
a fost el mire, s, i atunci ai să te pot, i duce unde n-au putut
merge frat, ii tăi; pentru că t, ie a fost scris de sus să-t, i fie
dată această cinste. Tatu-tău s-a împotrivi s, i n-a vrea să
te lase, dar tu stăruies, te pe lângă dânsul cu rugăminte, că
ai să-l îndupleci. Hainele despre care t, i-am vorbit sunt
vechi s, i ponosite, s, i armele ruginite, iară calul ai să-l pot, i
alege punând în mijlocul hergheliei o tavà plină cu jăratic,
s, i care dintre cai a veni la jăratic să mănânce, acela are să
te ducă la împărăt, ie s, i are să te scape din multe primejdii.
T, ine minte ce-t, i spun eu, că poate să ne mai întâlnim la
vrun capăt de lume: căci deal cu deal se ajunge, dar încă
om cu om!

S, i pe când vorbea baba aceste, o vede învăluită într-
un hobot alb, ridicându-se în văzduh, apoi înălt, ându-se
tot mai sus, s, i după aceea n-o mai zări defel. Atunci o
înfiorare cuprinde pe fiul craiului, rămânând uimit de
spaimă s, i mirare, dar pe urmă, venindu-i inima la loc s, i
plin de încredere în sine că va izbuti la ceea ce gândea, se
înfăt, is, ază înaintea tată-său, zicând:

— Dă-mi voie ca să mă duc s, i eu pe urma frat, ilor mei,
nu de alta, dar ca să-mi încerc norocul. S, i ori oi putea
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izbuti, ori nu, dar ît, i făgăduiesc dinainte că, odată pornit
din casa d-tale, înapoi nu m-oi mai întoarce, să s, tiu bine
că m-oi întâlni s, i cu moartea în cale.

— Lucru negândit, dragul tatei, să aud as, a vorbe toc-
mai din gura ta, zise craiul. Frat, ii tăi au dovedit că nu au
inimă într-îns, ii, s, i din partea lor mi-am luat toată nădej-
dea. Doar tu să fii mai viteaz, dar parcă tot nu-mi vine a
crede. Însă, dacă vrei s, i vrei numaidecât să te duci, eu nu
te opresc, dar mi-i nu cumva să te întâlnes, ti cu scârba în
drum s, i să dai s, i tu cinstea pe rus, ine, c-apoi atunci curat
ît, i spun că nu mai ai ce căuta la casa mea.

— Apoi dă, tată, omul e dator să se încerce. Am să
pornesc s, i eu într-un noroc s, i cum a da Dumnezeu! Numai,
te rog, dă-mi calul, armele s, i hainele cu care ai fost d-ta
mire, ca să mă pot duce.

Craiul, auzind aceasta, parcă nu i-a prea venit la soco-
teală s, i, încret, ind din sprâncene, a zis:

— Hei, hei! dragul tatei, cu vorba aceasta mi-ai adus
aminte de cântecul cela:

Voinic tânăr, cal bătrân,
Greu se-ngăduie la drum!

D-apoi calul meu de pe atunci cine mai s, tie unde i-or
fi putrezind ciolanele! Că doar nu era să trăiască un veac
de om! Cine t, i-a vârât în cap s, i una ca aceasta, acela încă-i
unul... Ori vorba ceea: Pesemne umbli după cai mort, i să
le iei potcoavele.

— Tată, atâta cer s, i eu de la d-ta. Acum, ori c-a fi trăind
calul, ori că n-a fi trăind, aceasta mă prives, te pe mine;
numai vreau să s, tiu dacă mi-l dai ori ba.

— Din partea mea, dat să-t, i fie, dragul tatei, dar mi-i
de-a mirarea de unde ai să-l iei, dacă n-are fiint, ă pe lume.

— Despre aceasta nu mă plâng eu, tată, bine că mi l-ai

193



dat; de unde-a fi, de unde n-a fi, dacă l-oi găsi, al meu să
fie.

S, i atunci, odată se suie în pod s, i coboară de-acolo un
căpăstru, un frâu, un bici s, i o s, a, toate colbăite, sfarogite
s, i vechi ca pământul. Apoi mai scoate dintr-un gherghi-
riu nis, te straie foarte vechi, un arc, nis, te săget, i, un palos,
s, i un buzdugan, toate pline de rugină, s, i se apucă de le
grijes, te bine s, i le pune deoparte. Pe urmă umple o tava
cu jăratic, se duce cu dânsa la herghelie s, i o pune jos între
cai. S, i atunci, numai iaca ce iese din mijlocul hergheliei
o răpciugă de cal, grebănos, dupuros s, i slab, de-i numă-
rai coastele; s, i venind de-a dreptul la tava, apucă o gură
de jăratic. Fiul craiului îi s, i trage atunci cu frâul în cap,
zicând:

— Ghijoagă urâcioasă ce es, ti! din tot, i caii, tocmai tu
te-ai găsit să mănânci jăratic? De te-a împinge păcatul să
mai vii o dată, vai de steaua ta are să fie!

Apoi începe a purta caii încolo s, i încoace, s, i numai iaca
slăbătura cea de cal iar se repede s, i apucă o gură de jăratic.
Fiul craiului îi mai trage s, i atunci un frâu în cap, cât ce
poate, s, i apoi iar începe a purta caii de colo până colo, să
vadă, nu cumva a veni alt cal să mănânce jăratic. S, i numai
iaca, s, i a treia oară, tot gloaba cea de cal vine s, i începe a
mânca la jăratic, de n-a mai rămas. Atunci fiul craiului,
mânios, îi mai trage un frâu, iar cât ce poate, apoi îl prinde
în căpăstru s, i, punându-i frâul în cap, zice în gândul său:
“Să-l iau, ori să-i dau drumul? Mă tem că m-oi face de râs.
Decât cu as, a cal, mai bine pedestru”.

S, i cum sta el în cumpene, să-l ia, să nu-l ia, calul se s, i
scutură de trei ori, s, i îndată rămâne cu părul lins-prelins
s, i tânăr ca un tretin, de nu era alt mânzoc mai frumos în
toată herghelia. S, i apoi, uitându-se t, intă în ochii fiului de
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crai, zice:
— Sui pe mine, stăpâne, s, i t, ine-te bine! Fiul craiului,

punându-i zabala în gură, încalecă, s, i atunci calul odată
zboară cu dânsul până la nouri s, i apoi se lasă în jos ca o
săgeată. După aceea mai zboară încă o dată până la lună
s, i iar se lasă în jos mai iute decât fulgerul. S, i unde nu
mai zboară s, i a treia oară până la soare s, i, când se lasă jos,
întreabă:

— Ei, stăpâne, cum t, i se pare? Gândit-ai vrodată că ai
să ajungi: soarele cu picioarele, luna cu mâna s, i prin nouri
să caut, i cununa?

— Cum să mi se pară, dragul meu tovarăs, ? Ia, m-ai
băgat în toate grozile mort, ii, căci, cuprins de amet, eală, nu
mai s, tiam unde mă găsesc s, i cât pe ce erai să mă prăpădes, ti.

— Ia, as, a am amet, it s, i eu, stăpâne, când mi-ai dat
cu frâul în cap, să mă prăpădes, ti, s, i cu asta am vrut să-
mi răstorc cele trei lovituri. Vorba ceea: una pentru alta.
Acum cred că mă cunos, ti s, i de urât s, i de frumos, s, i de
bătrân s, i de tânăr, s, i de slab s, i de puternic; de-aceea mă
fac iar cum m-ai văzut în herghelie, s, i de-acum înainte
sunt gata să te întovărăs, esc oriunde mi-i porunci, stăpâne.
Numai să-mi spui dinainte cum să te duc: ca vântul ori ca
gândul?

— De mi-i duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi-i
duce ca vântul, tu mi-i folosi, călut, ul meu, zise fiul craiului.

— Bine, stăpâne. Acum sui pe mine fără grijă s, i hai să
te duc unde vrei.

Fiul craiului, încălecând, îl netezes, te pe coamă s, i zice:
— Hai, călut, ul meu! Atunci calul zboară lin ca vântul, s, i
când vântul a aburit, iaca s, i ei la crai în ogradă au sosit.

— Bun sosit la noi, voinice! zise craiul, cam cu jumă-
tate de gură. Dar aista cal t, i l-ai ales?...
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— Apoi dă, tată, cum a dat târgul s, i norocul; am de
trecut prin multe locuri s, i nu vreau să mă ia oamenii la
ochi. M-oi duce s, i eu cât călare, cât pe jos, cum oi putea.

S, i zicând aceste, pune tarnit, a pe cal, anină armele
la oblânc, îs, i ia merinde s, i bani de ajuns, schimburi în
desagi s, i o ploscă plină cu apă. Apoi sărută mâna tată-său,
primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun
frat, ilor săi s, i a treia zi către seară pornes, te s, i el, mergând
din pasul calului. S, i merge el, s, i merge, până se înnoptează
bine. S, i, prin dreptul podului, numai iaca îi iese s, i lui
ursul înainte, mornăind înfricos, at. Calul atunci dă năvală
asupra ursului, s, i fiul craiului, ridicând buzduganul să
dea, numai iaca ce aude glas de om zicând:

— Dragul tatei, nu da, că eu sunt. Atunci fiul craiului
descalecă, s, i tată-său, cuprinzându-l în brat, e, îl sărută s, i-i
zice:

— Fătul meu, bun tovarăs, t, i-ai ales; de te-a învăt, at
cineva, bine t, i-a priit, iară de-ai făcut-o din capul tău, bun
cap ai avut. Mergi de-acum tot înainte, că tu es, ti vrednic
de împărat. Numai t, ine minte sfatul ce-t, i dau: în călătoria
ta ai să ai trebuint, ă s, i de răi, s, i de buni, dar să te feres, ti
de omul ros, , iară mai ales de cel spân, cât îi putea; să n-ai
de-a face cu dâns, ii, căci sunt foarte s, ugubet, i. S, i, la toată
întâmplarea, calul, tovarăs, ul tău, te-a mai sfătui s, i el ce
ai să faci, că de multe primejdii m-a scăpat s, i pe mine în
tineret, ile mele! Na-t, i acum s, i pielea asta de urs, că t, i-a
prinde bine vreodată.

Apoi, dezmierdând calul, îi mai sărută de câteva ori pe
amândoi s, i le zice:

— Merget, i în pace, dragii mei. De-acum înainte, Dum-
nezeu s, tie când ne-om mai vedea!...

Fiul craiului atunci încalecă, s, i calul, scuturându-se,
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mai arată-se o dată tânăr, cum îi plăcea craiului, apoi
face o săritură înapoi s, i una înainte s, i se cam mai duc
la împărăt, ie, Dumnezeu să ne t, ie, că cuvântul din poveste,
înainte mult mai este. S, i merg ei o zi, merg două, s, i merg
patruzeci s, i nouă, până ce de la o vreme le intră calea în
codru s, i atunci numai iaca ce le iese înainte un om spân
s, i zice cu îndrăzneală fiului de crai:

— Bun întâlnis, ul, voinice! Nu ai trebuint, ă de slugă la
drum? Prin locurile iestea e cam greu de călătorit singur;
nu cumva să-t, i iasă vro dihanie ceva înainte s, i să-t, i scur-
teze cărările. Eu cunosc bine pe-aici, s, i poate mai încolo
să ai nevoie de unul ca mine.

— Poate să am, poate să n-am, zise fiul craiului, uitându-
se t, intă în ochii Spânului, dar acum deodată mă las în voia
întâmplării, s, i apoi, dând pinteni calului, pornes, te.

Mai merge el înainte prin codru cât merge, s, i, la o
strâmtoare, numai iaca ce Spânul iar îi iese înainte, prefă-
cut în alte straie, s, i zice cu glas subt, iratic s, i necunoscut:

— Bună calea, drumet, ule! — Bună să-t, i fie inima, cum
t, i-i căutătura, zise fiul craiului. — Cât despre inima mea,
s-o dea Dumnezeu oricui, zise Spânul oftând... Numai
ce folos? Omul bun n-are noroc; asta-i s, tiută; rogu-te, să
nu-t, i fie cu supărare, drumet, ule, dar fiindcă a venit vorba
de-as, a, ît, i spun, ca la un frate, că din cruda copilărie slujesc
prin străini, s, i încaltea nu mi-ar fi ciudă, când n-as, vra
să mă dau la treabă, căci cu munca m-am trezit. Dar as, a,
muncesc, muncesc, s, i nu s-alege nimica de mine; pentru
că tot de stăpâni calici mi-am avut parte. S, i vorba ceea: La
calic slujes, ti, calic rămâi. Când as, da odată peste un stăpân
cum gândesc eu, n-as, s, ti ce să fac să nu-l smintesc. Nu
cumva ai trebuint, ă de slugă, voinice? Cum te văd, sameni
a avea seu la rărunchi. De ce te scumpes, ti pentru nimica
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toată s, i nu-t, i iei o slugă vrednică, ca să-t, i fie mână de ajutor
la drum? Locurile aiestea sunt s, ugubet, e; de unde s, tii cum
vine întâmplarea, s, i, Doamne feres, te, să nu-t, i cadă greu
singur.

— Acum deodată încă tot nu, zise fiul craiului cu mâna
pe buzdugan; m-oi mai sluji s, i eu singur, cum oi putea, s, i
dând iar pinteni calului, pornes, te mai repede.

S, i mergând el tot înainte prin codri întunecos, i, de la
un loc se închide calea s, i încep a i se încurca cărările, încât
nu se mai pricepe fiul craiului acum încotro să apuce s, i pe
unde să meargă.

— Ptiu, drace! iaca în ce încurcătură am intrat! Asta-i
mai rău decât poftim la masă, zise el. Nici tu sat, nici tu
târg, nici tu nimica. De ce mergi înainte, numai peste
pustietăt, i dai; parcă a pierit sământ, a omenească de pe
fat, a pământului. Îmi pare rău că n-am luat măcar spânul
cel de-al doilea cu mine. Dacă s-a aruncat în partea mâne-
sa, ce-i vinovat el? Tata as, a a zis, însă la mare nevoie ce-i
de făcut? vorba ceea: Rău-i cu rău, dar e mai rău făr’ de
rău. S, i tot horhăind el când pe o cărare, când pe un drum
părăsit, numai iaca ce iar îi iese Spânul înainte, îmbrăcat
altfel s, i călare pe un cal frumos, s, i, prefăcându-s, i glasul,
începe a căina pe fiul craiului, zicând:

— Sărmane omule, rău drum ai apucat! Se vede că es, ti
străin s, i nu cunos, ti locurile pe aici. Ai avut mare noroc de
mine, de n-ai apucat a coborî priporul ista, că erai prăpă-
dit. Ia, colo devale, în înfundătura ceea, un taur grozav la
mult, i bezmetici le-a curmat zilele. S, i eu, mai deunăzi, cât
mă vezi de voinic, de-abia am scăpat de dânsul, ca prin
urechile acului. Întoarce-te înapoi, ori, dacă ai de dus îna-
inte, ia-t, i un ajutor pe cineva. Chiar s, i eu m-as, tocmi la
d-ta, dacă t, i-a fi cu plăcere.
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— As, a ar trebui să urmez, om bun, zise fiul craiului,
dar t, i-oi spune drept: tata mi-a dat în grijă, când am pornit
de-acasă, ca să mă feresc de omul ros, , iară mai ales de cel
spân, cât oi putea; să n-am de a face cu dâns, ii nici în clin,
nici în mînecă; s, i dacă n-ai fi spân, bucuros te-as, tocmi.

— Hei, hei! călătorule. Dacă t, i-i vorba de-as, a, ai să-t, i
rupi ciochinele umblând s, i tot n-ai să găses, ti slugă cum
caut, i d-ta, că pe-aici sunt numai oameni spâni. S, -apoi,
când este la adicălea, te-as, întreba: ca’ ce fel de zăticneală
ai putea să întâmpini din pricina asta? Pesemne n-ai auzit
vorba ceea: că de păr s, i de coate-goale nu se plânge nimene.
S, i când nu sunt ochi negri, sărut, i s, i albas, tri! As, a s, i d-ta:
mult, umes, te lui Dumnezeu că m-ai găsit s, i tocmes, te-mă.
S, i dacă-i apuca odată a te deprinde cu mine, s, tiu bine că n-
am să pot scăpa us, or de d-ta, căci as, a sunt eu în felul meu,
s, tiu una s, i bună: să-mi slujesc stăpânul cu dreptate. Hai,
nu mai sta la îndoială, că mă tem să nu ne-apuce noaptea
pe aici. S, i când ai avea încaltea un cal bun, calea-valea, dar
cu smârt, ogul ista ît, i duc vergile.

— Apoi dă, Spânule, nu s, tiu cum să fac, zise fiul crai-
ului. Din copilăria mea sunt deprins a asculta de tată s, i,
tocmindu-te pe tine, parcă-mi vine nu s, tiu cum. Dar, fi-
indcă mi-au mai ies, it până acum înainte încă doi spâni,
s, i cu tine al treilea, apoi mai-mi vine a crede că asta-i t, ara
spânilor s, i n-am încotro; mort-copt, trebuie să te iau cu
mine, dacă zici că s, tii bine locurile pe aici.

S, i, din două vorbe, fiul craiului îl tocmes, te s, i după
aceea pornesc împreună să iasă la drum, pe unde arată
Spânul. S, i mergând ei o bucată bună, Spânul se preface
că-i e sete s, i cere plosca cu apă de la stăpânu-său. Fiul
craiului i-o dă, s, i Spânul, cum o pune la gură, pe loc o s, i
ia, ot, ărându-se, s, i varsă toată apa dintr-însa. Fiul craiului
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zice atunci supărat:
— Dar bine, Spânule, de ce te apuci? Nu vezi că pe aici

e mare lipsă de apă? S, i pe ars, it, a asta o să ne uscăm de sete.
— Să avem iertare, stăpâne! Apa era bâhlită s, i ne-am

fi putut bolnăvi. Cât despre apa bună, nu vă îngrijit, i; acus,
avem să dăm peste o fântână cu apă dulce s, i rece ca gheat, a.
Acolo vom poposi put, in, oi clătări plosca bine s, -oi umple-o
cu apă proaspătă, ca să avem la drum, căci mai încolo nu
prea sunt fântâni, s, i, din partea apei, mi se pare că i-om
duce dorul. S, i cârnind pe o cărare, mai merg ei oleacă
înainte, până ce ajung într-o poiană s, i numai iaca ce dau
de o fântână cu ghizdele de stejar s, i cu un capac deschis
în lături. Fântâna era adâncă s, i nu avea nici roată, nici
cumpână, ci numai o scară de coborât până la apă.

— Ei, ei! Spânule, acum să te văd cât es, ti de vred-
nic, zise fiul craiului. Spânul atunci zâmbes, te put, in s, i,
coborându-se în fântână, umple întâi plosca s, i o pune la
s, old. Apoi, mai stând acolo în fund pe scară, aproape de
fat, a apei, zice:

— Ei, da’ ce răcoare-i aici! “Chima răului pe malul
pârăului!” Îmi vine să nu mai ies afară. Dumnezeu să
us, ureze păcatele celui cu fântâna, că bun lucru a mai făcut.
Pe ars, it, ele ieste, o răcoreală ca asta mult plătes, te!

Mai s, ede el acolo put, in s, i apoi iese afară, zicând: —
Doamne, stăpâne, nu s, tii cât mă simt, esc de us, or; parcă
îmi vine să zbor, nu altăceva! Ia vâră-te s, i d-ta oleacă, să
vezi cum ai să te răcores, ti; as, a are să-t, i vină de îndemână
după asta, de are să t, i se pară că es, ti us, or cum îi pana...

Fiul craiului, boboc în felul său la trebi de aieste, se
potrives, te Spânului s, i se bagă în fântână, fără să-i trăs-
nească prin minte ce i se poate întâmpla. S, i cum sta s, i el
acolo de se răcorea, Spânul face tranc! capacul pe gura

200



fântânii, apoi se suie deasupra lui s, i zice cu glas răutăcios:
— Alelei! fecior de om viclean ce te găses, ti; tocmai

de ceea ce te-ai păzit n-ai scăpat. Ei, că bine mi te-am
căptus, it! Acum să-mi spui tu cine es, ti, de unde vii s, i înco-
tro te duci, că, de nu, acolo ît, i putrezesc ciolanele!

Fiul craiului ce era să facă? Îi spune cu de-amănuntul,
căci, dă, care om nu t, ine la viat, ă înainte de toate?

— Bine, atâta am vrut să aflu din gura ta, pui de viperă
ce mi-ai fost, zice atunci Spânul: numai cată să fie as, a,
că, de te-oi prinde cu oca mică, greu are să-t, i cadă. Chiar
acum as, putea să te omor, în voia cea bună, dar mi-i milă
de tineret, ile tale... Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii s, i
să mai calci pe iarbă verde, atunci jură-mi-te pe ascut, is, ul
palos, ului tău că mi-i da ascultare s, i supunere întru toate,
chiar s, i-n foc de t, i-as, zice să te arunci. S, i, de azi înainte,
eu o să fiu în locul tău nepotul împăratului, despre care
mi-ai vorbit, iară tu — sluga mea; s, i atâta vreme să ai a mă
sluji, până când îi muri s, i iar îi învia. S, i oriunde vei merge
cu mine, nu care cumva să bles, tes, ti din gură către cineva
despre ceea ce a urmat între noi, că te-am s, ters de pe fat, a
pământului. Ît, i place as, a să mai trăies, ti, bine-de-bine; iară
de nu, spune-mi verde în ochi, ca să s, tiu ce leac trebuie
să-t, i fac...

Fiul craiului, văzându-se prins în cles, te s, i fără nici o
putere, îi jură credint, ă s, i supunere întru toate, lăsându-
se în s, tirea lui Dumnezeu, cum a vrea el să facă. Atunci
Spânul pune mâna pe cartea, pe banii s, i pe armele fiului de
crai s, i le ia la sine; apoi îl scoate din fântână s, i-i dă palos, ul
să-l sărute, ca semn de pecetluire a jurământului, zicând:

— De-acum înainte să s, tii că te cheamă Harap-Alb;
aista t, i-i numele, s, i altul nu.

După aceasta încalecă, fiecare pe calul său, s, i pornesc,
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Spânul înainte, ca stăpân, Harap-Alb în urmă, ca slugă,
mergând spre împărăt, ie, Dumnezeu să ne t, ie, că cuvântul
din poveste, înainte mult mai este.

S, i merg ei, s, i merg, cale lungă să le-ajungă, trecând
peste nouă mări, peste nouă t, ări s, i peste nouă ape mari,
s, i într-o târzie vreme ajung la împărăt, ie.

S, i cum ajung, Spânul se înfăt, is, ază înaintea împăratu-
lui cu carte din partea craiului. S, i împăratul Verde, citind
cartea, arde de bucurie că i-a venit nepotul, s, i pe dată îl
s, i face cunoscut curt, ii s, i fetelor sale, care îl primesc cu
toată cinstea cuvenită unui fiu de crai s, i mos, tenitor al
împăratului.

Atunci Spânul, văzând că i s-au prins minciunile de
bine, cheamă la sine pe Harap-Alb s, i-i zice cu asprime:

— Tu să s, ezi la grajd nedezlipit s, i să îngrijes, ti de calul
meu ca de ochii din cap, că de-oi veni pe-acolo s, i n-oi găsi
trebile făcute după plac, vai de pielea ta are să fie. Dar
până atunci, na-t, i o palmă, ca să t, ii minte ce t, i-am spus.
Bagat-ai în cap vorbele mele?

— Da, stăpâne, zise Harap-Alb, lăsând ochii în jos. S, i,
ies, ind, pornes, te la grajd. Cu asta a voit Spânul să-s, i arate
arama s, i să facă pe HarapAlb ca să-i ia s, i mai mult frica.

Fetele împăratului întâmplându-se de fat, ă când a lovit
Spânul pe Harap-Alb, li s-a făcut milă de dânsul s, i au zis
Spânului cu binis, orul:

— Vere, nu faci bine ceea ce faci. Dacă este că a lăsat
Dumnezeu să fim mari peste alt, ii, ar trebui să avem milă
de dâns, ii, că s, i ei, sărmanii, sunt oameni!

— Hei, dragele mele vere, zice Spânul cu viclenia lui
obicinuită; d-voastră încă nu s, tit, i ce-i pe lume. Dacă do-
bitoacele n-ar fi fost înfrânate, de demult ar fi sfâs, iat pe
om. S, i trebuie să s, tit, i că s, i între oameni cea mai mare
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parte sunt dobitoace, care trebuiesc t, inut, i din frâu, dacă
t, i-i voia să faci treabă cu dâns, ii.

Ei, apoi... zi că nu-i lumea de-apoi! Să te ferească
Dumnezeu când prinde mămăliga coajă. Vorba ceea:

Dă-mi, Doamne, ce n-am avut,
Să mă mier ce m-a găsit.

Fetele atunci au luat altă vorbă, dar din inima lor nu
s-a s, ters purtarea necuviincioasă a Spânului, cu toate în-
dreptările s, i înrudirea lui, pentru că bunătatea nu are de-a
face cu răutatea. Vorba ceea:

Vit, a-de-vie, tot în vie,
Iară vit, a-de-boz, tot răgoz.

S, i din ceasul acela au început a vorbi ele înde ele, că
Spânul defel nu samănă în partea lor, nici la chip, nici la
bunătate; s, i că Harap-Alb, sluga lui, are o înfăt, is, are mult
mai plăcută s, i seamănă a fi mult mai omenos. Pesemne
inima le spunea că Spânul nu le este văr, s, i de aceea nu-l
puteau mistui. As, a îl urâse ele de tare acum, că, dacă ar
fi fost în banii lor, s-ar fi lepădat de Spân ca de Ucigă-l-
crucea. Dar nu aveau ce se face de împăratul, ca să nu-i
aducă supărare.

Amu, într-una din zile, cum s, edea Spânul la ospăt, îm-
preună cu mos, u-său, cu verele sale s, i cu alt, ii, cât, i se în-
tâmplase, li s-au adus mai la urmă în masă s, i nis, te sălăt, i
foarte minunate. Atunci împăratul zice Spânului :

— Nepoate, mai mâncat-ai sălăt, i de aceste de când
es, ti? — Ba nu, mos, ule, zice Spânul; tocmai eram să vă
întreb de unde le avet, i, că tare-s bune!... O haraba întreagă
as, fi în stare să mănânc, s, i parcă tot nu m-as, sătura.

— Te crede mos, ul, nepoate, dar când ai s, ti cu ce greu-
tate se capătă! pentru că numai în Grădina Ursului, dacă-i
fi auzit de dânsa, se află sălăt, i de aceste, s, i mai rar om care
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să poată lua dintr-însele s, i să scape cu viat, ă. Între tot, i oa-
menii din împărăt, ia mea, numai un pădurar se bizuies, te
la treaba asta. S, i acela, el s, tie ce face, ce drege, de-mi aduce
din când în când as, a, câte put, ine, de poftă.

Spânul, voind să piardă acum pe Harap-Alb cu orice
pret, , zise împăratului:

— Doamne, mos, ule, de nu mi-a aduce sluga mea sălăt, i
de aceste s, i din piatra seacă, mare lucru să fie!

— Ce vorbes, ti, nepoate! zise împăratul; unul ca dânsul,
s, i încă necunoscător de locurile acestea, cum crezi că ar
putea face această slujbă? Doar de t, i-i greu de viat, a lui.

— Ia las’, mos, ule, nu-i duce grija; pun rămăs, ag că are
să-mi aducă sălăt, i întocmai ca aceste, s, i încă multe, că s, tiu
eu ce poate el.

S, -odată cheamă Spânul pe Harap-Alb s, i-i zice răstit: —
Acum degrabă să te duci cum îi s, ti tu s, i să-mi aduci sălăt, i
de aceste din Grădina Ursului. Hai, ies, i repede s, i pornes, te,
că nu-i vreme de pierdut. Dar nu cumva să faci de altfel,
că nici în borta s, oarecului nu es, ti scăpat de mine!

Harap-Alb iese mâhnit, se duce în grajd s, i începe a-s, i
netezi calul pe coamă, zicând:

— Ei, călut, ul meu, când ai s, ti tu în ce necaz am intrat!
Sfânt să fie rostul tătâne-meu, că bine m-a învăt, at! As, a-i
că, dacă n-am t, inut seamă de vorbele lui, am ajuns slugă
la dârloagă s, i acum, vrând-nevrând, trebuie s-ascult, că
mi-i capul în primejdie?

— Stăpâne, zise atunci calul; de-acum înainte, ori cu
capul de piatră, ori cu piatra de cap, tot atâta-i: fii odată
bărbat s, i nu-t, i face voie rea. Încalecă pe mine s, i hai! S, tiu
eu unde te-oi duce, s, i mare-i Dumnezeu, ne-a scăpa el s, i
din aceasta!

Harap-Alb, mai prinzând oleacă la inimă, încalecă s, i
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se lasă în voia calului, unde vrea el să-l ducă.
Atunci calul pornes, te la pas, până ce iese mai încolo,

ca să nu-i vadă nimene. Apoi îs, i arată puterile sale, zicând:
— Stăpâne, t, ine-te bine pe mine, că am să zbor lin

ca vântul, să cutreierăm pământul. Mare-i Dumnezeu s, i
mes, teru-i dracul. Helbet! vom putea veni de hac s, i Spânu-
lui celuia, nu-i e vremea trecută.

S, i odată zboară calul cu Harap-Alb până la nouri; apoi
o ia de-a curmezis, ul pământului: pe deasupra codrilor,
peste vârful munt, ilor, peste apa mărilor s, i după aceea se
lasă încet- încet într-un ostrov mândru din mijlocul unei
mări, lângă o căsut, ă singuratică, pe care era crescut nis, te
mus, chi pletos de o podină de gros, moale ca mătasa s, i
verde ca buraticul.

Atunci Harap-Alb descalecă, s, i spre mai mare mirarea
lui, numai iaca îl întâmpină în pragul us, ii cers, etoarea
căreia îi dăduse el un ban de pomană, înainte de pornirea
lui de acasă.

— Ei, Harap-Alb, as, a-i că ai venit la vorbele mele, că
deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om? Află acum că
eu sunt Sfânta Duminică s, i s, tiu ce nevoie te-a adus pe
la mine. Spânul vrea să-t, i răpună capul cu orice chip s, i
de-aceea te-a trimis să-i aduci sălăt, i din Grădina Ursului,
dar i-or da ele odată pe nas... Rămâi aici în astă-noapte, ca
să văd ce-i de făcut.

Harap-Alb rămâne bucuros, mult, umind Sfintei Dumi-
nici pentru buna găzduire s, i îngrijirea ce are de el.

— Fii încredint, at că nu eu, ci puterea milosteniei s, i
inima ta cea bună te ajută, Harap-Alb, zice Sfânta Dumi-
nică ies, ind s, i lăsându-l în pace să se linis, tească.

S, i cum iese Sfânta Duminică afară, odată s, i pornes, te
descult, ă prin rouă, de culege o poală de somnoroasă, pe
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care o fierbe la un loc cu o vadră de lapte dulce s, i cu una
de miere s, i apoi ia mursa aceea s, i iute se duce de o toarnă
în fântâna din Grădina Ursului, care fântână era plină cu
apă până la gură. S, i mai stând Sfânta Duminică oleacă
în preajma fântânii, numai iaca ce vede că vine ursul cu o
falcă în cer s, i cu una în pământ, mornăind înfricos, at. S, i
cum ajunge la fântână, cum începe a bea lacom la apă s, i
a-s, i linge buzele de dulceat, a s, i bunătatea ei. S, i mai stă din
băut, s, i iar începe a mornăi; s, i iar mai bea câte un răstimp,
s, i iar mornăies, te, până ce, de la o vreme, încep a-i slăbi
puterile s, i, cuprins de amet, eală, pe loc cade jos s, i adoarme
mort, de puteai să tai lemne pe dânsul.

Atunci Sfânta Duminică, văzându-l as, a, într-o clipă se
duce s, i, des, teptând pe Harap-Alb chiar în miezul nopt, ii,
îi zice:

— Îmbracă-te iute în pielea cea de urs, care o ai de
la tată- tău, apucă pe ici tot înainte, s, i cum îi ajunge în
răscrucile drumului, ai să dai de Grădina Ursului. Atunci
sai repede înlăuntru de-t, i ia sălăt, i într-ales, s, i câte-i vrea
de multe, căci pe urs l-am pus eu la cale. Dar, la toată
întâmplarea, de-i vedea s, i-i vedea că s-a trezit s, i năvăles, te
la tine, zvârle-i pielea cea de urs s, i apoi fugi încoace spre
mine cât îi putea.

Harap-Alb face cum îi zice Sfânta Duminică. S, i cum
ajunge în grădină, odată începe a smulge la sălăt, i într-
ales s, i leagă o sarcină mare, mare, cât pe ce să n-o poată
ridica în spinare. S, i când să iasă cu dânsa din grădină, iaca
ursul se trezes, te, s, i după dânsul, Gavrile! Harap-Alb, dacă
vede reaua, i-aruncă pielea cea de urs, s, i apoi fuge cât ce
poate cu sarcina în spate, tot înainte la Sfânta Duminică,
scăpând cu obraz curat.

După aceasta, Harap-Alb, mult, umind Sfintei Dumi-
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nici pentru binele ce i-a făcut, îi sărută mâna, apoi îs, i ia
sălăt, ile s, i, încălecând, pornes, te spre împărăt, ie, Dumne-
zeu să ne t, ie, că cuvântul din poveste, înainte mult mai
este.

S, i mergând tot cum s-a dus, de la o vreme ajunge la
împărăt, ie s, i dă sălăt, ile în mâna Spânului.

Împăratul s, i fetele sale, văzând aceasta, le-a fost de-a
mirarea. Atunci Spânul zice îngâmfat:

— Ei, mos, ule, ce mai zici? — Ce să zic, nepoate? Ia,
când as, avé eu o slugă ca aceasta, nu i-as, trece pe dinainte.

— D-apoi de ce mi l-a dat tata de-acasă? numai de
vrednicia lui, zise Spânul; căci altfel nu-l mai luam după
mine, ca să-mi încurce zilele.

La vro câteva zile după aceasta, împăratul arată Spâ-
nului nis, te pietre scumpe, zicând:

— Nepoate, mai văzut-ai pietre nestemate as, a de mari
s, i frumoase ca acestea de când es, ti?

— Am văzut eu, mos, ule, felurite pietre scumpe, dar ca
aceste, drept să-t, i spun, n-am văzut. Oare pe unde se pot
găsi as, a pietre?

— Pe unde să se găsească, nepoate! Ia, în Pădurea
Cerbului. S, i cerbul acela este bătut tot cu pietre scumpe,
mult mai mari s, i mai frumoase decât aceste. Mai întâi,
cică are una în frunte, de străluces, te ca soarele. Dar nu
se poate apropia nimene de cerb, căci este solomonit s, i
nici un fel de armă nu-l prinde; însă el, pe care l-a zări, nu
mai scapă cu viat, ă. De-aceea fuge lumea de dânsul de-s, i
scoate ochii; s, i nu numai atâta, dar chiar când se uită la
cineva, fie om sau orice dihanie a fi, pe loc rămâne moartă.
S, i cică o mult, ime de oameni s, i de sălbătăciuni zac fără
suflare în pădurea lui numai din astă pricină: se vede că
este solomonit, întors de la t, ât, ă, sau dracul mai s, tie ce
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are de-i as, a de primejdios. Dar cu toate aceste, trebuie
să s, tii, nepoate, că unii oameni îs mai al dracului decât
dracul; nu se astâmpără nici în ruptul capului; măcar că
au păt, it multe, tot cearcă prin pădurea lui, să vadă, nu
l-or putea găbui cumva? S, i care dintre ei are îndrăzneala
mare s, i noroc s, i mai mare, umblând pe acolo, găses, te din
întâmplare câte o piatră de aceste, picată de pe cerb, când
se scutură el la s, apte ani o dată, s, i apoi aceluia om nu-i
trebuie altă negustorie mai bună. Aduce piatra la mine s, i
i-o plătesc cât nu face; ba încă sunt bucuros că o pot căpăta.
S, i află, nepoate, că asemene pietre fac podoaba împărăt, iei
mele, nu se găsesc altele mai mari s, i mai frumoase decât
aceste la nici o împărăt, ie, s, i de-aceea s-a dus vestea despre
ele în toată lumea. Mult, i împărat, i s, i crai înadins vin să le
vadă, s, i li-i de-a mirarea de unde le am.

— Doamne, mos, ule! zise atunci Spânul; să nu te su-
peri, dar nu s, tiu ce fel de oameni fricos, i avet, i pe aici. Eu
pun rămăs, ag pe ce vrei că sluga mea are să-mi aducă pielea
cerbului aceluia, cu cap cu tot, as, a împodobit cum este.

S, -odată cheamă Spânul pe Harap-Alb s, i-i zice: — Du-
te în Pădurea Cerbului, cum îi s, ti tu, s, i măcar fă pe dracul
în patru, sau orice-i face, dar numaidecât să-mi aduci pie-
lea cerbului, cu cap cu tot, as, a bătute cu pietre scumpe,
cum se găsesc. S, i doar te-a împinge păcatul să clintes, ti
vreo piatră din locul său, iară mai ales acea mare din frun-
tea cerbului, c-apoi atâta t, i-i leacul! Hai, pornes, te iute, că
nu-i vreme de pierdut!

Harap-Alb vede el bine unde merge treaba, că doar nu
era din butuci; dar neavând încotro, iese mâhnit, se duce
iar în grajd la cal s, i, netezindu-l pe coamă, îi zice:

— Dragul meu călut, , la grea belea m-a vârât iar Spâ-
nul!... De-oi mai scăpa s, i din asta cu viat, ă, apoi tot mai am
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zile de trăit. Dar nu s, tiu, zău, la cât mi-a sta norocul!
— Nu-i nimica, stăpâne, zise calul. Capul de-ar fi să-

nătos, că belelele curg gârlă. Poate ai primit poruncă să
jupes, ti piatra morii s, i să duci pielea la împărăt, ie...

— Ba nu, călut, ul meu; alta s, i mai înfricos, ată, zise
Harap- Alb.

— Vorbă să fie, stăpâne, că tocmeala-i gata, zise calul.
Nu te teme, s, tiu eu năzdrăvănii de ale Spânului; s, i să fi
vrut, de demult i-as, fi făcut pe obraz, dar lasă-l să-s, i mai
joace calul. Ce gândes, ti? S, i unii ca aces, tia sunt trebuitori
pe lume câteodată, pentru că fac pe oameni să prindă la
minte... Zi s, i d-ta că ai avut să tragi un păcat strămos, esc.
Vorba ceea: “Părint, ii mănâncă aguridă, s, i fiilor li se strepe-
zesc dint, ii”. Hai, nu mai sta la gânduri; încalecă pe mine
s, i pune-t, i nădejdea în Dumnezeu, că mare-i puterea Lui;
nu ne-a lăsa el să suferim îndelung. Cum vrei. “Ce-i e scris
omului în frunte-i e pus.” Doar’ mare-i Cel-de-sus! S-or
sfârs, i ele s, i aceste de la o vreme...

Harap-Alb atunci încalecă, s, i calul pornes, te la pas,
până ce iese mai încolo departe, ca să nu-i ia lumea la ochi.
S, i apoi, încordându-se s, i scuturându-se o dată voinices, te,
iară-s, i arată puterile, zicând:

— T, ine-te zdravăn, stăpâne, că iar am să zbor:
În înaltul cerului,
Văzduhul pământului;
Pe deasupra codrilor,
Peste vârful munt, ilor,
Prin ceat, a măgurilor,
Spre noianul mărilor,
La crăiasa zânelor,
Minunea minunilor,
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Din ostrovul florilor.
S, i zicând aceste, odată s, i zboară cu Harap-Alb
În înaltul cerului,
Văzduhul pământului;
s, i o ia de-a curmezis, :
De la nouri către soare,
Printre lună s, i luceferi,
Stele mândre lucitoare,
s, i apoi se lasă lin ca vântul:
În ostrovul florilor,
La crăiasa zânelor,
Minunea minunilor.
S, i când vântul a aburit, iaca s, i ei la Sfânta Duminică

iar au sosit. Sfânta Duminică era acasă s, i, cum a văzut pe
Harap-Alb poposind la us, a ei, pe loc l-a întâmpinat s, i i-a
zis cu blândet, e:

— Ei, Harap-Alb, as, a-i că iar te-a ajuns nevoia de mine?
— As, a este, măicut, ă, răspunse Harap-Alb, cufundat în gân-
duri s, i galben la fat, ă, de parcă-i luase pânza de pe obraz.
Spânul vrea să-mi răpună capul cu orice pret, . S, i de-as,
muri mai degrabă, să scap odată de zbucium: decât as, a
viat, ă, mai bine moarte de o mie de ori!

— Vai de mine s, i de mine, Harap-Alb, zise Sfânta Du-
minică; parcă nu te-as, fi crezut as, a slab de înger, dar, după
cât văd, es, ti mai fricos decât o femeie! Hai, nu mai sta ca
o găină plouată! rămâi la mine în astă noapte s, i t, i-oi da eu
vrun ajutor. Mare-i Dumnezeu! N-a mai fi el după gândul
Spânului. Însă mai rabdă s, i tu, fătul meu, că mult ai avut
de răbdat s, i put, in mai ai. Pân-acum t, i-a fost mai greu,
dar de-acum înainte tot as, a are să-t, i fie, până ce-i ies, i din
slujba Spânului, de la care ai să tragi încă multe necazuri,
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dar ai să scapi din toate cu capul teafăr, pentru că norocul
te ajută.

— Poate as, a să fie, măicut, ă, zise Harap-Alb, dar prea
multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu.

— Câte a dat Dumnezeu, Harap-Alb, zise Sfânta Dumi-
nică; as, a a trebuit să se întâmple, s, i n-ai cui bănui: pentru
că nu-i după cum gândes, te omul, ci-i după cum vrea Dom-
nul. Când vei ajunge s, i tu odată mare s, i tare, îi căuta să
judeci lucrurile de-a fir-a-păr s, i vei crede celor asuprit, i s, i
necăjit, i, pentru că s, tii acum ce e necazul. Dar până atunci,
mai rabdă, HarapAlb, căci cu răbdarea îi frigi pielea.

Harap-Alb, nemaiavând ce zice, mult, umes, te lui Dum-
nezeu, s, i de bine, s, i de rău, s, i Sfintei Duminici pentru
buna găzduire s, i ajutorul făgăduit.

— Ia, acum mai vii de-acasă, fătul meu! Zică cine-a
zice s, i cum a vrea să zică, dar când este să dai peste păcat,
dacă-i înainte, te siles, ti să-l ajungi, iar dacă-i în urmă, stai
s, i-l as, tept, i. Mă rog, ce mai la deal, la vale? as, a e lumea asta
s, i, de-ai face ce-ai face, rămâne cum este ea; nu pot, i s-o
întorci cu umărul, măcar să te pui în ruptul capului. Vorba
ceea: “Zi-i lume s, i te mântuie”. Dar ia să lăsăm toate la
o parte s, i, până la una-alta, hai să vedem ce-i de făcut cu
cerbul, că Spânul te-a fi as, teptând cu nerăbdare. S, i, dă,
stăpân nu-i? trebuie să-l ascult, i. Vorba ceea: „Leagă calul
unde zice stăpânul”.

S, i odată scoate Sfânta Duminică obrăzarul s, i sabia lui
Statu-Palmă-Barbă-Cot, de unde le avea s, i, dându-le lui
Harap-Alb, zice:

— T, ine aceste, că au să-t, i fie de mare trebuint, ă unde
mergem. S, i chiar haidem, cu ajutorul Domnului, să ispră-
vim odată s, i trebus, oara asta.

S, i pe la cântatul cucos, ilor se ia Sfânta Duminică îm-
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preună cu Harap-Alb s, i se duc în Pădurea Cerbului. S, i cum
ajung în pădure, sapă o groapă adâncă de un stat de om,
lângă un izvor, unde în fiecare zi pe la amiază venea cerbul
de bea apă, apoi se culca acolo pe loc s, i dormea cât un bei,
până ce asfint, ea soarele. S, i după aceea, sculându-se, o lua
în porneală s, i nu mai da pe la izvor iar până a doua zi pe
la amiază.

— Ei, ei! acum groapa este gata, zise Sfânta Duminică.
Tu, Harap-Alb, rămâi aici într-însa, toată ziua, s, i iaca ce
ai de făcut: pune-t, i obrăzarul cum se pune, iară sabia să
n-o slăbes, ti din mână; s, i de-amiază, când a veni cerbul
aici la izvor să bea apă s, i s-a culca s, -a adormi, cu ochii
deschis, i, cum i-i feles, agul, tu, îndată ce l-îi auzi horăind,
să ies, i încetis, or s, i să potrives, ti as, a ca să-i zbori capul dintr-
o singură lovitură de sabie, s, i apoi repede să te arunci
în groapă s, i să s, ezi acolo într-însa până după asfint, itul
soarelui. Capul cerbului are să te strige până atunci mereu
pe nume, ca să te vadă, dar tu nu cumva să te îndupleci
de rugămintea lui s, i să te it, es, ti la dânsul, că are un ochi
otrăvit s, i, când l-a pironi spre tine, nu mai trăies, ti. Însă,
cum a asfint, i soarele, să s, tii că a murit cerbul. S, i atunci
să iei fără frică să-i jupes, ti pielea, iară capul să-l iei as, a
întreg, cum se găses, te, s, i apoi să vii la mine.

S, i as, a, Sfânta Duminică se ia s, i se întoarnă singură
acasă. Iară Harap-Alb rămâne la pândă în groapă. S, i,
când pe la amiază, numai iaca ce aude Harap-Alb un mu-
get înădus, it: cerbul venea boncăluind. S, i ajungând la iz-
vor, odată s, i începe a bea hâlpav la apă rece; apoi mai
boncăluies, te, s, i iar mai bea câte un răstimp, s, i iar mai
boncăluies, te, s, i iar mai bea, până ce nu mai poate. După
aceea începe a-s, i arunca t, ărnă după cap, ca buhaiul, s, i apoi,
scurmând de trei ori cu piciorul în pământ, se tologes, te
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jos pe pajis, te, acolo pe loc, mai rumegă el cât mai rumegă,
s, i pe urmă se as, terne pe somn, s, i unde nu începe a mâna
porcii la jir.

Harap-Alb, cum îl aude horăind, iese afară încetis, or s, i,
când îl croies, te o dată cu sabia pe la mijlocul gâtului, îi s, i
zboară capul cât colo de la trup s, i apoi Harap-Alb se aruncă
fără sine în groapă, după cum îl povăt, uise Sfânta Dumi-
nică. Atunci sângele cerbului odată a s, i-nceput a curge
gâlgâind s, i a se răspândi în toate părt, ile, îndreptându-se
s, i năboind în groapă peste Harap-Alb, de cât pe ce era să-l
înece. Iară capul cerbului, zvârcolindu-se dureros, striga
cu jale, zicând:

— Harap-Alb, Harap-Alb! De nume t, i-am auzit, dar de
văzut nu te-am văzut. Ies, i numai oleacă să te văd încaltea,
vrednic es, ti de comoara ce t, i-o las, s, i apoi să mor cu plăcere,
dragul meu!

Dar Harap-Alb tăcea molcum s, i de-abia îs, i putea descles, ta
picioarele din sângele închegat, care era mai-mai să umple
groapa. În sfârs, it, mai strigă el, capul cerbului, cât mai
strigă, însă Harap-Alb nici nu răspunde, nici se arată, s, i
de la o vreme se face tăcere. S, i as, a, după asfint, itul soare-
lui, Harap-Alb iese din groapă, jupes, te pielea cerbului cu
băgare de seamă, să nu smintească vreo piatră din locul ei,
apoi ia capul întreg, as, a cum se găsea, s, i se duce la Sfânta
Duminică.

— Ei, Harap-Alb, zise Sfânta Duminică, as, a-i că am
scos-o la capăt s, i asta?

— As, a; cu ajutorul lui Dumnezeu s, i cu al sfint, iei-voastre,
răspunse Harap-Alb, am izbutit, măicut, ă, să facem s, i acum
pe cheful Spânului, rămânere-as, păgubas, de dânsul să
rămân, s, i să-l văd când mi-oi vedea ceafa; atunci, s, i nici
atunci, că tare mi-i negru înaintea ochilor!

213



— Lasă-l, Harap-Alb, în plata lui Dumnezeu, că s, i-a da
el Spânul peste om vrodată; pentru că nu-i nici o faptă fără
plată, zise Sfânta Duminică. Mergi de i le du s, i acestea, că
i-or rămânea ele de cap odată.

Atunci Harap-Alb, mult, umind Sfintei Duminici, îi să-
rută mâna, apoi încalecă pe cal s, i pornes, te tot cum a venit,
mergând spre împărăt, ie, Dumnezeu să ne t, ie, că cuvântul
din poveste, înainte mult mai este... S, i pe unde trecea,
lumea din toate părt, ile îl înghesuia: pentru că piatra cea
mare din capul cerbului strălucea de se părea că Harap-Alb
soarele cu el îl ducea.

Mult, i crai s, i împărat, i ies, eau înaintea lui Harap-Alb, s, i
care dincotro îl ruga, unul să-i dea bănărit, cât a cere el,
altul să-i dea fata s, i jumătate de împărăt, ie; altul să-i dea
fata s, i împărăt, ia întreagă pentru asemene odoare. Dar
HarapAlb ca de foc se ferea s, i, urmându-s, i calea înainte,
la stăpânu-său le ducea.

S, i într-una din seri, cum s, edea Spânul împreună cu
mos, us ău s, i cu verele sale sus într-un fois, or, numai iaca
ce zăresc în depărtare un sul de raze scânteietoare, care
venea înspre dâns, ii; s, i de ce se apropia, de ce lumina mai
tare, de le fura vederile. S, i deodată toată suflarea s-a pus
în mis, care: lumea de pe lume, fiind în mare nedumerire,
alerga să vadă ce minune poate să fie. S, i, când colo, cine
era? Harap-Alb, care venea în pasul calului, aducând cu
sine pielea s, i capul cerbului pe care le-a s, i dat în mâna
Spânului.

La vederea acestei minunăt, ii, tot, i au rămas încremenit, i
s, i, uitându-se unii la alt, ii, nu s, tiau ce să zică. Pentru că în
adevăr era s, i lucru de mirare!

Dar Spânul, cu viclenia sa obicinuită, nu-s, i pierde cum-
pătul. S, i, luând vorbă, zice împăratului:
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— Ei, mos, ule, ce mai zici? adeveritu-s-au vorbele mele?
— Ce să mai zic, nepoate?! răspunse împăratul uimit. Ia,
să am eu o slugă as, a de vrednică s, i credincioasă ca Hara-
pAlb, as, pune-o la masă cu mine, că mult pret, uies, te omul
acesta!

— Ba să-s, i pună pofta-n cui! răspunse Spânul cu glas
răutăcios. Asta n-as, face-o eu de-ar mai fi el pe cât este;
doar nu-i frate cu mama, să-l pun în capul cinstei! Eu s, tiu,
mos, ule, că sluga-i slugă s, i stăpânu-i stăpân; s-a mântuit
vorba. Na, na, na! d-apoi pentru vrednicia lui mi l-a dat
tata, căci altfel de ce l-as, fi luat cu mine. Hei, hei! Nu s, tit, i
d-voastră ce poam-a dracului e Harap-Alb aista! Până l-am
dat la brazdă, mi-am stupit sufletul cu dânsul. Numai eu
îi vin de hac. Vorba ceea: “Frica păzes, te bostănăria”. Alt
stăpân în locul meu nu mai face brânză cu Harap-Alb, cât
îi lumea s, i pământul. Ce te potrives, ti, mos, ule? Cum văd
eu, d-ta prea intri în voia supus, ilor. De-aceea nu-t, i dau
cerbii pietre scumpe s, i urs, ii sălăt, i. Mie unuia s, tiu că nu-
mi suflă nimene în bors, : când văd că mât, a face mărazuri,
t, i-o strâng de coadă, de mănâncă s, i mere păduret, e, căci n-
are încotro... Dacă t, i-a ajuta Dumnezeu să mă rânduies, ti
mai degrabă în locul d-tale, îi vedea, mos, ule dragă, ce
prefacere are să ia împărăt, ia; n-or mai s, edea lucrurile tot
as, a moarte cum sunt. Pentru că s, tii vorba ceea: “Omul
sfint, es, te locul!”... Fost-ai s, i d-ta la tineret, e, nu zic. Dar
acum ît, i cred. Dă, bătrânet, e nu-s? Cum n-or sta trebile
baltă!

În sfârs, it, Spânului îi mergea gura ca pupăza, de-a
amet, it pe împăratul, încât a uitat s, i de Harap-Alb, s, i de
cerb, s, i de tot.

Fetele împăratului însă priveau la veris, or... cum prives, te
câinele la mât, ă, s, i le era drag ca sarea-n ochi: pentru că
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le spunea inima ce om fără de lege este Spânul. Dar cum
erau să iasă ele cu vorba înaintea tatălui lor? Spânul n-
avea de cine... Vorba ceea: “Găsise un sat fără câini s, i se
primbla fără băt, ”. Că altă, ce pot să zic?

La vro câteva zile după asta, împăratul făcu un ospăt,
foarte mare în cinstea nepotu-său, la care ospăt, au fost
poftit, i cei mai strălucit, i oaspet, i: împărat, i, crai, voievozi,
căpitanii os, tirilor, mai-marii oras, elor s, i alte fet, e cinstite.

În ziua de ospăt, , fetele împăratului s-au pus cu ru-
gămintea pe lângă Spân să dea voie lui Harap-Alb ca să
slujească s, i el la masă. Spânul, neputându-le strica hatârul,
cheamă pe Harap-Alb de fat, ă cu dânsele s, i-i învoi aceasta,
însă cu tocmală, ca în tot timpul ospăt, ului să stea numai
la spatele stăpânu-său s, i nici măcar să-s, i ridice ochii la
ceilalt, i meseni, că de l-oi vedea obrăznicindu-se cumva,
acolo pe loc îi s, i tai capul.

— Auzit-ai ce am spus, slugă netrebnică, zise Spâ-
nul, arătând lui Harap-Alb tăis, ul palos, ului, pe care jurase
credint, ă s, i supunere Spânului la ies, irea din fântână.

— Da, stăpâne, răspunse Harap-Alb cu umilint, ă; sunt
gata la porunca luminării-voastre.

Fetele împăratului au mult, umit Spânului s, i pentru
atâta.

Amu, tocmai pe când era temeiul mesei, s, i oaspet, ii,
tot gustând vinul de bun, începuse a se chiurchiului câte
oleacă, numai iaca o pasăre măiastră se vede bătând la
fereastră s, i zicând cu glas muieratic:

— Mâncat, i, bet, i s, i vă veselit, i, dar de fata împăratului
Ros, nici nu gândit, i!

Atunci, deodată, tuturor mesenilor pe loc li s-a stricat
cheful s, i au început a vorbi care ce s, tia s, i cum îi ducea
capul: unii spuneau că împăratul Ros, , având inimă haină,
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nu se mai satură de a vărsa sânge omenesc; alt, ii spuneau
că fata lui este o farmazoană cumplită, s, i că din pricina
ei se fac atâtea jertfe; alt, ii întăreau spusele celorlalt, i, zi-
când că chiar ea ar fi venit în chip de pasăre de a bătut
acum la fereastră, ca să nu lase s, i aici lumea în pace. Alt, ii
ziceau că, oricum ar fi, dar pasărea aceasta nu-i lucru cu-
rat; s, i că trebuie să fie un trimis de undeva, numai pentru
a iscodi casele oamenilor. Alt, ii, mai fricos, i, îs, i stupeau
în sân, menind-o ca să se întoarcă pe capul acelui care a
trimis-o. În sfârs, it, unii spuneau într-un fel, alt, ii în alt fel,
s, i multe se ziceau pe seama fetei împăratului Ros, , dar nu
se s, tia care din toate acele vorbe este cea adevărată.

Spânul, după ce-i ascultă pe tot, i cu luare-aminte, clă-
tină din cap s, i zise:

— Rău e când ai a face tot cu oameni care se tem s, i de
umbra lor! D-voastră, cinstit, i oaspet, i, se vede că pas, tet, i
boboci, de nu vă pricepet, i al cui fapt e acesta.

S, i atunci Spânul repede îs, i at, intes, te privirile asupra
lui Harap-Alb s, i, nu s, tiu cum, îl prinde zâmbind.

— As, a... slugă vicleană ce-mi es, ti!? Vasăzică, tu ai
s, tiint, ă de asta s, i nu mi-ai spus. Acum degrabă să-mi aduci
pe fata împăratului Ros, , de unde s, tii s, i cum îi s, ti tu. Hai,
pornes, te! S, i nu cumva să faci de altfel, că te-ai dus de pe
fat, a pământului!

Atunci Harap-Alb, ies, ind plin de mâhnire, se duce în
grajd la cal s, i, netezindu-l pe coamă s, i sărutându-l, zice:

— Dragul meu tovarăs, , la grea nevoie m-a băgat iar
Spânul! Amu a scornit alta: cică să-i aduc pe fata împăra-
tului Ros, de unde-oi s, ti. Asta-i curat vorba ceea: “Poftim
pungă la masă, dacă t, i-ai adus de-acasă.” Se vede că mi
s-a apropiat funia la par. Cine s, tie ce mi s-a mai întâmpla!
Cu Spânul tot am dus-o cum am dus-o, câine-câines, te,
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până acum. Dar cu omul ros, nu s, tiu, zău, la cât mi-a sta ca-
pul. S, -apoi, unde s-a fi găsind acel împărat Ros, s, i fata lui,
care cică este o farmazoană cumplită, numai Cel-de-pe-
comoară a fi s, tiind! Parcă dracul vrăjes, te, de n-apuc bine
a scăpa din una s, i dau peste alta! Se vede că m-a născut
mama într-un ceas rău, sau nu s, tiu cum să mai zic, ca să
nu gres, esc înaintea lui Dumnezeu. Mă pricep eu tare bine
ce ar trebui să fac, ca să se curme odată toate aceste. Dar
m-am deprins a târâi după mine o viat, ă ticăloasă. Vorba
ceea: “Să nu dea Dumnezeu omului cât poate el suferi”.

— Stăpâne, zise atunci calul, nechezând cu înfocare,
nu te mai olicăi atâta! După vreme rea, a fi el vreodată s, i
senin. Dac’ar sta cineva să-s, i facă seamă de toate cele, cum
chites, ti d-ta, apoi atunci ar trebui să vezi tot oameni mort, i
pe toate cărările... Nu fi as, a de nerăbdător! De unde s, tii
că nu s-or schimba lucrurile în bine s, i pentru d-ta? Omul
e dator să se lupte cât a putea cu valurile viet, ii, căci s, tii că
este o vorbă: “Nu aduce anul ce aduce ceasul”. Când sunt
zile s, i noroc, treci prin apă s, i prin foc s, i din toate scapi
nevătămat. Vorba cântecului:

Fă-mă, mamă, cu noroc,
S, i măcar m-aruncă-n foc.
Las’ pe mine, stăpâne, că s, tiu eu pe unde te-oi duce la

împăratul Ros, : pentru că m-au mai purtat o dată păcatele
pe acolo cu tatu-tău, în tineret, ile lui. Hai, încalecă pe mine
s, i t, ine-te bine, că acum am să-mi arăt puterile chiar de
aici, de pe loc, în ciuda Spânului, ca să-i punem venin la
inimă.

Harap-Alb atunci încalecă, s, i calul, nechezând o dată
puternic, zboară cu dânsul:

În înaltul cerului,
Văzduhul pământului
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s, i o ia de-a curmezis, :
De la nouri către soare,
Printre lună s, i luceferi,
Stele mândre lucitoare.
S, i apoi, de la o vreme, începe a se lăsa lin ca vântul,

s, i luând de-a lungul pământului, merg spre împărăt, ie,
Dumnezeu să ne t, ie, că cuvântul din poveste, înainte mult
mai este.

Dar ia să vedem, ce se mai petrece la masă după duce-
rea lui Harap-Alb?

— Hei, hei! zise Spânul în sine, tremurând de ciudă:
nu te-am s, tiut eu că-mi es, ti de aces, tia, că de mult ît, i fă-
ceam felul!... Dar trăind s, i nemurind, te-oi sluji eu, măi
badeo!... Palos, ul ista are să-t, i s, tie de s, tire... Ei, vedet, i,
mos, ule s, i cinstit, i meseni, cum hrănes, ti pe dracul, fără să
s, tii cu cine ai de-a face? Dacă nu-s s, i eu un puis, or de om în
felul meu, dar tot m-a tras Harap-Alb pe sfoară! Bine-a zis
cine-a zis: “Că unde-i cetatea mai tare, acolo bate dracul
război mai puternic”.

În sfârs, it, împăratul, fetele sale s, i tot, i oaspet, ii răma-
seră încremenit, i, Spânul, bodrogănind din gură, nu s, tia
cum să-s, i ascundă ura, iară Harap-Alb, îngrijit de ce i s-
ar mai putea întâmpla în urmă, mergea tot înainte prin
locuri pustii s, i cu greu de străbătut.

S, i când să treacă un pod peste o apă mare, iaca o nuntă
de furnici trecea s, i ea tocmai atunci podul. Ce să facă
HarapAlb ? Stă el oleacă s, i se sfătuies, te cu gândul: “Să
trec peste dânsele, am să omor o mult, ime; să dau prin apă,
mă tem că m-oi îneca, cu cal cu tot. Dar tot mai bine să
dau prin apă, cum a da Dumnezeu, decât să curm viat, a
atâtor gâzulit, e nevinovate”. S, i zicând Doamne-ajută, se
aruncă cu calul în apă, o trece înot dincolo, la cela mal, fără
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primejdie s, i apoi îs, i ia drumul înainte. S, i cum mergea el,
numai iaca i se înfăt, is, ază o furnică zburătoare zicând:

— Harap-Alb, fiindcă es, ti as, a de bun, de t, i-a fost milă
de viat, a noastră, când treceam pe pod, s, i nu ne-ai stricat
veselia, vreau să-t, i fac s, i eu un bine: na-t, i aripa asta, s, i
când îi avea vrodată nevoie de mine, să dai foc aripei, s, i
atunci eu împreună cu tot neamul meu avem să-t, i venim
în ajutor.

Harap-Alb, strângând aripa cu îngrijire, mult, umes, te
furnicii pentru ajutorul făgăduit s, i apoi pornes, te tot îna-
inte.

S, i mai merge el cât merge, s, i numai iaca ce aude o
bâzâitură înădus, ită. Se uită el în dreapta, nu vede nimica;
se uită în stânga, nici atâta; s, i când se uită în sus, ce să
vadă? Un roi de albine se învârtea în zbor pe deasupra
capului său s, i umblau bezmetice de colo până colo, nea-
vând loc unde să se as, eze. Harap-Alb, văzându-le as, a, i se
face milă de dânsele s, i, luându-s, i pălăria din cap, o pune
pe iarbă la pământ, cu gura-n sus, s, i apoi el se dă într-o
parte. Atunci, bucuria albinelor; se lasă jos cu toatele s, i se
adună ciotcă în pălărie. Harap-Alb, aflându-se cu părere
de bine despre asta, aleargă în dreapta s, i în stânga s, i nu
se lasă până ce găses, te-un bus, tihan putregăios, îl scobes, te
cu ce poate s, i-i face urdinis, ; după aceea as, ază nis, te t, epus, i
într-însul, îl freacă pe dinăuntru cu cătus, nică, cu sulcină,
cu mătăciune, cu poala sântă-Măriei s, i cu alte buruiene
mirositoare s, i prielnice albinelor s, i apoi, luându-l pe umăr,
se duce la roi, răstoarnă albinele frumus, el din pălărie în
bus, tihan, îl întoarce binis, or cu gura în jos, îi pune dea-
supra nis, te captălani, ca să nu răzbată soarele s, i ploaia
înlăuntru, s, i apoi, lăsându-l acolo pe câmp, între flori, îs, i
caută de drum.
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S, i cum mergea el, mult, umit în sine pentru această
facere de bine, numai iaca i se înfăt, is, ază înainte crăiasa
albinelor, zicându-i:

— Harap-Alb, pentru că es, ti as, a de bun s, i te-ai ostenit
de ne-ai făcut adăpost, vreau să-t, i fac s, i eu un bine în viat, a
mea: na-t, i aripa asta s, i, când îi avea vreodată nevoie de
mine, aprinde-o, s, i eu îndată am să-t, i vin întru ajutor.

Harap-Alb, luând aripa cu bucurie, o strânge cu îngri-
jire; apoi, mult, umind crăiesei pentru ajutorul făgăduit,
pornes, te, urmându-s, i calea tot înainte.

Mai merge el cât merge s, i, când la poalele unui codru,
numai iaca ce vede o dihanie de om, care se pârpâlea pe
lângă un foc de douăzeci s, i patru de stânjeni de lemne
s, i tot atunci striga, cât îi lua gura, că moare de frig. S, i-
apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva de speriat; avea
nis, te urechi clăpăuge s, i nis, te buzoaie groase s, i dăbălăzate.
S, i când sufla cu dânsele, cea deasupra se răsfrângea în
sus peste scăfârlia capului, iar cea dedesubt atârna în jos,
de-i acoperea pântecele. S, i, ori pe ce se oprea suflarea
lui, se punea promoroaca mai groasă de-o palmă. Nu era
chip să te apropii de dânsul, că as, a tremura de tare, de
parcă-l zghihuia dracul. S, i dac-ar fi tremurat numai el, ce
t, i-ar fi fost? Dar toată suflarea s, i făptura de primprejur
îi t, ineau hangul: vântul gemea ca un nebun, copacii din
pădure se văicărau, pietrele t, ipau, vreascurile t, iuiau s, i
chiar lemnele de pe foc pocneau de ger. Iară veverit, ele,
găvozdite una peste alta în scorburi de copaci, suflau în
unghii s, i plângeau în pumni, blestemându-s, i ceasul în
care s-au născut. Mă rog, foc de ger era: ce să vă spun
mai mult! HarapAlb, numai o t, âră cât a stat de s-a uitat,
a făcut t, urt, uri la gură s, i, neputându-s, i stăpâni râsul, zise
cu mirare:
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— Multe mai vede omul acesta cât trăies, te! Măi tarto-
rule, nu mânca haram s, i spune drept, tu es, ti Gerilă? As, ă-i
că taci?... Tu trebuie să fii, pentru că s, i focul îngheat, ă lângă
tine, de arzuliu ce es, ti.

— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Gerilă tremu-
rând, dar, unde mergi, fără mine n-ai să pot, i face nimica.

— Hai s, i tu cu mine, dacă vrei, zise Harap-Alb; de-abia
te-i mai încălzi mergând la drum, căci nu e bine când stai
locului.

Gerilă atunci se ia cu Harap-Alb s, i pornesc împreună.
S, i mergând ei o bucată înainte, Harap-Alb vede altă dră-
cărie s, i mai mare: o namilă de om mânca brazdele de pe
urma a 24 de pluguri s, i tot atunci striga în gura mare că
crapă de foame.

— Ei, apoi să nu bufnes, ti de râs? zise Harap-Alb. Măi,
măi, măi! că multe-t, i mai văd ochii! Pesemne c-aista-i
Flămânzilă, foametea, sac fără fund sau cine mai s, tie ce
pricopseală a fi, de nu-l poate sătura nici pământul.

— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zice atunci Flămânzilă,
dar, unde merget, i voi, fără mine n-avet, i să putet, i face nici
o ispravă.

— Dacă-i as, a, hai s, i tu cu noi, zise Harap-Alb, că doar
n-am a te duce în spinare.

Flămânzilă atunci se ia după Harap-Alb s, i pornesc
tustrei înainte. S, i mai mergând ei o postată, numai iaca
Harap-Alb vede altă minunăt, ie s, i mai mare: o arătare de
om băuse apa de la 24 de iazuri s, i o gârlă pe care umblau
numai 500 de mori s, i tot atunci striga în gura mare că se
usucă de sete.

— Măi, da’ al dracului onànie de om e s, i acesta! zise
HarapAlb. Grozav burdăhan s, i nesăt, ios gâtlej, de nu pot
să-i potolească setea nici izvoarele pământului; mare ghiol
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de apă trebuie să fie în mat, ele lui! Se vede că acesta-i
prăpădenia apelor, vestitul Setilă, fiul Secetei, născut în
zodia rat, elor s, i împodobit cu darul suptului.

— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Setilă, căruia
începu a-i t, âs, ni apa pe nări s, i pe urechi, ca pe nis, te lăp-
toace de mori, dar, unde vă ducet, i voi, fără mine degeaba
vă ducet, i.

— Hai s, i tu cu noi, dacă vrei, zise Harap-Alb; de-abia
nu te-ai mai linciuri atâta în cele ape, îi scăpa de blestemul
broas, telor s, i-i da răgaz morilor să umble, că destul t, i-ai
făcut mendrele până acum. Ce, Doamne iartă-mă, îi face
broas, te în pântece de atâta apă!

Setilă atunci se ia după Harap-Alb s, i pornesc tuspatru
înainte. S, i mai mergând ei o bucată, numai iaca ce vede
Harap-Alb altă minunăt, ie s, i mai minunată: o schimonosi-
tură de om avea în frunte numai un ochi, mare cât o sită
s, i, când îl deschidea, nu vedea nimica; da chior peste ce
apuca. Iară când îl t, inea închis, dar fie zi, dar fie noapte,
spunea că vede cu dânsul în măruntaiele pământului.

— Iaca, începu el a răcni ca un smintit, toate lucrurile
mi se arată găurite, ca sitis, ca, s, i străvezii, ca apa cea lim-
pede; deasupra capului meu văd o mult, ime nenumărată
de văzute s, i nevăzute; văd iarba cum cres, te din pământ;
văd cum se rostogoles, te soarele după deal, luna s, i stelele
cufundate în mare; copacii cu vârful în jos, vitele cu picioa-
rele în sus s, i oamenii umblând cu capul între umere; văd,
în sfârs, it, ceea ce n-as, mai dori să vadă nimene, pentru
a-s, i osteni vederea: văd nis, te guri căscate uitându-se la
mine s, i nu-mi pot da seama de ce vă mirat, i as, a, mira-v-at, i
de... frumuset, e-vă!

Harap-Alb atunci se bate cu mâna peste gură s, i zice:
— Doamne feres, te de omul nebun, că tare-i de jălit, sărma-
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nul! Pe de-o parte ît, i vine a râde s, i pe de alta ît, i vine a-l
plânge. Dar se vede că as, a l-a lăsat Dumnezeu. Poate că
acesta-i vestitul Ochilă, frate cu Orbilă, văr primare cu Chi-
orilă, nepot de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă, peste
drum de Nimerilă. Ori din târg de la Să-l-cat, i, megies, cu
Căutat, i s, i de urmă nu-i mai dat, i. Mă rog, unu-i Ochilă pe
fat, a pământului, care vede toate s, i pe tot, i altfel de cum
vede lumea cealaltă; numai pe sine nu se vede cât e de
frumus, el. Parcă-i un bot, , chilimbot, bot, it, în frunte cu un
ochi, numai să nu fie de deochi!

— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Ochilă, uitându-
se închiorchios, at, dar, unde te duci, fără de mine rău are
să-t, i cadă. Fata împăratului Ros, nu se capătă as, a de lesne
cum crezi tu. Din gardul Oancei t, i-a da-o împăratul, dacă
n-oi fi s, i eu pe-acolo.

— Hai s, i tu cu noi, dacă vrei, zise Harap-Alb, că doar
n-avem a te duce de mână, ca pe un orb.

Ochilă atunci se ia s, i el după Harap-Alb s, i pornesc
tuscinci înainte. S, i mai mergând ei o bucată, numai iaca
ce vede Harap-Alb altă bâzdâganie s, i mai s, i: o pocitanie
de om umbla cu arcul după vânat păsări. S, -apoi, chitit, i că
numai în arc se încheia tot mes, tes, ugul s, i puterea omului
aceluia? T, i-ai găsit! Avea un mes, tes, ug mai drăcos s, i o
putere mai pe sus decât îs, i poate dracul închipui: când
voia, as, a se lăt, ea de tare, de cuprindea pământul în brat, e.
S, i altă dată, as, a se des, ira s, i se lungea de grozav, de ajungea
cu mâna la lună, la stele, la soare s, i cât voia de sus. S, i
dacă se întâmpla să nu nimerească păsările cu săgeata, ele
tot nu scăpau de dânsul; t, i le prindea cu mâna din zbor,
le răsucea gâtul cu ciudă s, i apoi le mânca as, a, crude, cu
pene cu tot. Chiar atunci avea un vraf de păsări dinainte
s, i ospăta dintr-însele cu lăcomie, ca un vultan hămesit.
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Harap-Alb, cuprins de mirare, zise:
— Dar oare pe acesta cum mama dracului l-o fi mai

chemând?
— Zi-i pe nume, să t, i-l spun, răspunse atunci Ochilă,

zâmbind pe sub mustăt, i.
— Dar te mai duce capul ca să-l botezi? Să-i zici Pă-

sărilă... nu gres, es, ti; să-i zici Lăt, ilă... nici atâta; să-i zici
Lungilă... asemene; să-i zici Păsări-Lăt, i-Lungilă, mi se
pare că e mai potrivit cu năravul s, i apucăturile lui, zise
Harap-Alb, înduios, at de mila bietelor păsări. Se vede că
acesta-i vestitul Păsări- Lăt, i-Lungilă, fiul săgetătorului s, i
nepotul arcas, ului; brâul pământului s, i scara cerului; ci-
uma zburătoarelor s, i spaima oamenilor, că altfel nu te
pricepi cum să-i mai zici.

— Râzi tu de mine, râzi, Harap-Alb, zise atunci Păsări-
Lăt, i- Lungilă, dar mai bine ar fi să râzi de tine, căci nu s, tii
ce păcat te pas, te. Chites, ti că fata împăratului Ros, numai
as, a se capătă? Poate n-ai s, tiint, ă ce vidmă de fată e aceea,
când vrea, se face pasăre măiastră, ît, i arată coada, s, i ia-i
urma dacă pot, i! De n-a fi s, i unul ca mine pe-acolo, degeaba
vă mai batet, i picioarele ducându-vă.

— Hai s, i tu cu noi, dacă vrei, zise atunci Harap-Alb;
de-abia mi-i lua pe Gerilă de t, uluc s, i l-îi purta cu nasul pe
la soare, doar s-a încălzi câtus, i decât s, i n-a mai clănt, ăni
atâta din măsele, ca un cocostârc de cei bătrâncios, i, că
parcă mă strânge în spate când îl văd as, a.

Păsări-Lăt, i-Lungilă se ia atunci după Harap-Alb s, i por-
nesc ei tuss, ase înainte. S, i pe unde treceau, pârjol făceau:
Gerilă potopea pădurile prin ardere. Flămânzilă mânca
lut s, i pământ amestecat cu humă s, i tot striga că moare
de foame. Setilă sorbea apa de prin bălt, i s, i iazuri, de se
zbăteau pes, tii pe uscat s, i t, ipa s, arpele în gura broas, tei de
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secetă mare ce era pe acolo. Ochilă vedea toate cele ca
dracul, s, i numai înghet, ai ce da dintr-însul:

Că e laie,
Că-i bălaie;
Că e ciută,
Că-i cornută.
Mă rog, nebunii de-a lui, câte-n lună s, i în stele, de-t, i

venea să fugi de ele. Sau să râzi ca un nebun, credet, i-mă
ce vă spun!

În sfârs, it, Păsări-Lăt, i-Lungilă ademenea zburătoarele
s, i, jumulite, nejumulite, t, i le păpa pe rudă, pe sământ, ă, de
nu se mai stăvilea nimene cu păsări pe lângă casă de răul
lui.

Numai Harap-Alb nu aducea nici o supărare. Însă, ca
tovarăs, , era părtas, la toate: s, i la pagubă, s, i la câs, tig, s, i
prietenos cu fiecare, pentru că avea nevoie de dâns, ii în
călătoria sa la împăratul Ros, , care, zice, cică era un om
pâclis, it s, i răutăcios la culme: nu avea milă de om nici cât
de un câine. Dar vorba ceea: “La unul fără suflet trebuie
unul fără de lege”. S, i gândesc eu că din cinci nespălat, i cât, i
merg cu Harap-Alb, i-a veni el vreunul de hac; s, -a mai da
împăratul Ros, s, i peste oameni, nu tot peste butuci, ca până
atunci. Dar iar mă întorc s, i zic: mai s, tii cum vine vremea?
Lumea asta e pe dos, toate merg cu capu-n jos; put, ini suie,
mult, i coboară, unul macină la moară. S, -apoi acel unul are
atunci în mână s, i pâinea, s, i cut, itul s, i taie de unde vrea s, i
cât îi place, tu te uit, i s, i n-ai ce-i face. Vorba ceea: “Cine
poate oase roade; cine nu, nici carne moale”. As, a s, i Harap-
Alb s, i cu ai săi; poate-ar izbuti să ia fata împăratului Ros, ,
poate nu, dar acum, deodată, ei se tot duc înainte s, i, mai la
urmă, cum le-a fi norocul. Ce-mi pasă mie? Eu sunt dator
să spun povestea s, i vă rog să ascultat, i.
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Amu Harap-Alb s, i cu ai săi mai merg ei cât merg s, i,
într-o târzie vreme, ajung la împărăt, ie, Dumnezeu să ne
t, ie, că cuvântul din poveste, înainte mult mai este. S, i
cum ajung, odată intră buluc în ogradă, tuss, ase. Harap-
Alb înainte s, i ceilalt, i în urmă, care de care mai chipos s, i
mai îmbrăcat, de se târâiau at, ele s, i curgeau obielele după
dâns, ii, parcă era oastea lui Papuc Hogea Hogegarul. S, i
atunci, Harap-Alb se s, i înfăt, is, ază înaintea împăratului
Ros, , spunându-i de unde, cum, cine s, i pentru ce anume
au venit. Împăratului i-a fost de-a mirarea, văzând că nis, te
golani au asemene îndrăzneală, de vin cu nerus, inare să-i
ceară fata, fie din partea oricui ar fi. Dar, nevoind a le
strica inima, nu le spune nici da, nici ba, ci le dă răspuns
ca să rămâie peste noapte acolo, s, i până mâine dimineat, ă
s-a mai gândi el ce trebuie să facă... S, i pe altă parte, îm-
păratul odată cheamă în taină pe un credincios al său s, i
dă poruncă să-i culce în casa cea de aramă înfocată, ca să
doarmă pentru ves, nicie, după cum păt, ise s, i alt, i pet, itori,
poate mai ceva decât aces, tia.

Atunci credinciosul împăratului se duce repede s, i dă
foc casei celei de aramă pe dedesubt, cu 24 de stânjeni de
lemne, de se face casa ros, ie cum e jăraticul. Apoi, cum înse-
rează, vine s, i poftes, te pe oaspet, i la culcare. Gerilă atunci,
năzdrăvan cum era el, cheamă pe tovarăs, ii săi deoparte s, i
le zice încetis, or:

— Măi, nu cumva să vă împingă Mititelul să intrat, i
înaintea mea unde ne-a duce omul t, apului celui ros, , că nu
mai ajunget, i să vedet, i ziua de mâine. Doar unu-i împăra-
tul Ros, , vestit prin meleagurile aceste pentru bunătatea
lui cea nemaipomenită s, i milostivirea lui cea neauzită. Îl
s, tiu eu cât e de primitor s, i de darnic la spatele altora. Nu-
mai de nu i-ar muri mult, i înainte! să trăiască trei zile cu
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cea de-alaltaieri! D-apoi fetis, oara lui; a zis dracul s, i s-a
făcut; bucăt, ică ruptă tată-său în picioare, ba încă s, i mai s, i.
Vorba ceea: “Capra sare masa, s, i iada sare casa”. Dar las’
că s, i-au găsit ei omul. De nu le-oi veni eu de hac în astă
noapte, nici mama dracului nu le mai vine!

— As, a gândesc s, i eu, zise Flămânzilă; s, i-a pus el, îm-
păratul Ros, , boii în cârd cu dracul, dar are să-i scoată fără
coarne.

— Ba mi se pare c-a da el s, i teleagă, s, i plug, s, i otic, s, i
tot, numai să scape de noi, zise Ochilă.

— Ia ascultat, i, măi! zise Gerilă: “Vorba lungă, sără-
cia omului”. Mai bine haidem la culcare, că ne as, teaptă
omul împăratului cu masa întinsă, cu făcliile aprinse s, i
cu brat, ele deschise. Hai! Ascut, it, i-vă dint, ii s, i pornit, i după
mine.

S, i odată pornesc ei, teleap, teleap, teleap! S, i, cum
ajung în dreptul us, ii, se opresc put, in. Atunci Gerilă suflă
de trei ori cu buzis, oarele sale cele iscusite s, i casa rămâne
nici fierbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit într-
însa. Apoi intră cu tot, ii înlăuntru, se tologes, te care unde
apucă, s, i tac mă cheamă. Iară credinciosul împăratului,
încuind us, a pe din afară cu repejune, le zice cu răutate:

— Las’ că v-am găsit eu ac de cojoc. De-acum dormit, i,
dormire-at, i somnul cel de veci, că v-am as, ternut eu bine!
Vă vet, i face scrum până mâine-dimineat, ă.

Apoi îi lasă acolo s, i el se duce în treaba lui. Dar Hara-
pAlb s, i cu ai săi nici nu bindiseau de asta; ei, cum au dat
de căldurică, pe loc li s-au muiat ciolanele s, i au început a
se întinde s, i a se hârjoni în ciuda fetei împăratului Ros, . Ba
încă Gerilă se întindea de căldură, de-i treceau genunchile
de gură. S, i hojma morocănea pe ceilalt, i, zicând:

— Numai din pricina voastră am răcit casa; căci pentru
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mine era numai bună, cum era. Dar as, a păt, es, ti dacă te iei
cu nis, te bicisnici. Las’ că v-a mai păli el berechetul acesta
de altă dată! S, tii că are haz s, i asta? Voi să vă lăfăit, i s, i să
huzurit, i de căldură, iară eu să crap de frig. Bu...nă treabă!
Să-mi dau eu linis, tea mea pentru hatârul nu s, tiu cui? Acus, i
vă târnâiesc prin casă, pe rudă pe sământ, ă; încaltea să nu
se aleagă nimica nici de somnul meu, dar nici de al vostru.

— Ia tacă-t, i gura, măi Gerilă! ziseră ceilalt, i. Acus, i se
face ziuă, s, i tu nu mai stinches, ti cu bras, oave de-ale tale.
Al dracului lighioaie mai es, ti! Destul acum, că ne-ai făcut
capul călindar. Cine-a mai dori să facă tovărăs, ie cu tine
aibă-s, i parte s, i poarte-t, i portul. Că pe noi s, tiu că ne-ai
amet, it. Are cineva cap să se linis, tească de răul tău? I-auzi-
l-ăi: parcă-i o moară hodorogită. Numai gura lui se aude
în toate părt, ile. Hojma tolocănes, te pentru nimica toată,
curat ca un nebun. Tu, măi, es, ti bun de trăit numai în
pădure, cu lupii s, i cu urs, ii, dar nu în case împărătes, ti s, i
între nis, te oameni cumsecade.

— Ia ascultat, i, măi, dar de când at, i pus voi stăpânire
pe mine? zise Gerilă. Apoi nu mă facet, i din cal măgar, că
vă vet, i găsi mantaua cu mine! Eu îs bun cât îs bun, dar s, i
când mă scoate cineva din răbdare, apoi nu-i trebuie nici
t, igan de laie împotriva mea.

— Zău, nu s, uguies, ti, măi Buzilă? Da’ amarnic mai es, ti
la viat, ă; când te mânii, faci sânge-n baligă, zise Flămânzilă.
Tare-mi es, ti drag!... Te-as, vârî în sân, dar nu încapi de
urechi... Ia mai bine ogoies, te-te oleacă s, i mai strânge-t, i
buzis, oarele acasă; nu de alta, dar să nu-t, i pară rău pe urmă,
că doar nu es, ti numai tu în casa asta.

— Ei, apoi! Vorba ceea: “Fă bine, să-t, i auzi rău”, zise
Gerilă. Dacă nu v-am lăsat să intrat, i aici înaintea mea, as, a
mi se cade; ba încă s, i mai rău decât as, a. Cine-a face de altă
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dată ca mine, ca mine să păt, ească.
— Ai dreptate, măi Gerilă, numai tu nu te caut, i, zise

Ochilă. Dar cu prujituri de-a tale, ia acus, i se duce noaptea,
s, i vai de odihna noastră. Măcar tu să fii acela, ce ai zice,
când t, i-a strica cineva somnul? Ba încă ai dat peste nis, te
oameni ai lui Dumnezeu, dar, să fi fost cu alt, ii, hei, hei!
mâncai papara până acum.

— Dar nu mai tăcet, i, măi? Că ia acus, i trec cu picioa-
rele prin peret, i s, i ies afară cu acoperământul în cap, zise
Lăt, iLungil ă. Parcă nu facet, i a bine, de nu vă mai astâm-
pără dracul nici la vremea asta. Măi Buzilă, mi se pare că
tu es, ti toată pricina gâlcevei dintre noi.

— Ba bine că nu! zise Ochilă. Are el noroc de ce are,
dar s, tiu eu ce i-ar trebui.

— Ia, să-i faci chica topor, spinarea dobă s, i pântecele
cobză, zise Setilă, căci altmintrelea nici nu e de chip s-o
scot, i la capăt cu buclucas, ul acesta.

Gerilă, văzând că tot, i îi stau împotrivă, se mânie atunci
s, i unde nu trântes, te o brumă pe peret, i, de trei palme de
groasă, de au început a clănt, ăni s, i ceilalt, i de frig, de sărea
cămăs, a de pe dâns, ii.

— Na! încaltea v-am făcut s, i eu pe obraz. De-acum
înainte spunet, i ce vă place, că nu mi-a fi ciudă, zise Gerilă,
râzând cu hohot. Ei, apoi? Cică să nu te strici de râs!... De
HarapAlb, nu zic. Dar voi, mangosit, ilor s, i farfasit, ilor, de
câte ori ît, i fi dormit în stroh s, i pe târnomată, să am eu
acum atât, ia bani în pungă nu mi-ar mai trebui altă! Oare
nu cumva v-at, i face s, i voi, nis, te feciori de ghindă, fătat, i în
tindă, că suntet, i obraze subt, iri?

— Iar caut, i sământ, ă de vorbă, măi Buzilă? ziseră
ceilalt, i. Al dracului să fii cu tot neamul tău, în vecii ve-
cilor, amin!
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— De asta s, i eu mă anin s, i mă închin la cinstita fat, a
voastră, ca la un codru verde, cu un poloboc de vin s, i cu
unul de pelin, zise Gerilă. S, i hai de-acum să dormim, mai
acus, i să ne trezim, într-un gând să ne unim, pe Harap-Alb
să-l slujim s, i tot prieteni să fim; căci cu vrajbă s, i urgie raiul
n-o să-l dobândim.

În sfârs, it, ce-or fi mai dondănit ei, s, i cât or mai fi don-
dănit, că numai iaca se face ziuă!... S, i atunci, credincio-
sul împăratului, crezând că s-a curăt, it de oaspet, i, vine cu
gândul să măture scrumul afară, după rânduială. S, i când
ajunge mai aproape, ce să vadă? Casa cea de aramă, înfo-
cată as, a de stras, nic de cu sară, era acum toată numai un
sloi de gheat, ă, s, i nu se mai cunos, tea pe din afară nici us, ă,
nici us, ori, nici gratii, nici obloane la feres, ti, nici nimica;
iar înlăuntru se auzea un tărăboi grozav; tot, i bocăneau la
us, ă cât ce puteau s, i strigau cât le lua gura, zicând:

— Nu s, tim ce fel de împărat e acesta, de ne lasă fără
scânteie de foc în vatră, să degerăm aicea... As, a sărăcie de
lemne nu s-a văzut nici la bordeiul cel mai sărăcăcios. Vai
de noi s, i de noi, că ne-a înghet, at limba în gură s, i măduva
în ciolane de frig!...

Credinciosul împăratului, auzind aceste, pe de-o parte
l-a cuprins spaima, iară pe de alta s-a îndrăcit de ciudă. S, i
dă el să descuie us, a, nu poate; dă s-o desprindă, nici atâta.
Pe urmă, ce să facă? Aleargă s, i vestes, te împăratului despre
cele întâmplate. Atunci vine s, i împăratul cu o mult, ime de
oameni, cu cazmale ascut, ite s, i cu cazane pline cu uncrop;
s, i unii tăiau gheat, a cu cazmalele, alt, ii aruncau cu uncrop
pe la t, ât, ânile us, ii s, i în borta cheii s, i după multă trudă, cu
mare ce hălăduiesc de deschid us, a s, i scot pe oaspet, i afară.
S, i când colo, ce să vezi? Tot, i erau cu părul, cu barba s, i
mustet, ile pline de promoroacă, de nu-i cunos, teai, oameni
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sunt, draci sunt, ori alte arătări. S, i as, a tremurau de tare,
de le dârdâiau dint, ii în gură. Iară mai ales pe Gerilă parcă-
l zghihuiau tot, i dracii; pozne făcea cu buzis, oarele sale,
încât s-a îngrozit s, i împăratul Ros, când l-a văzut făcând
as, a de frumus, el.

Atunci Harap-Alb, ies, ind dintre dâns, ii, se înfăt, is, ază
cuviincios înaintea împăratului, zicând:

— Prea înălt, ate împărate! Luminarea-sa, nepotul prea
puternicului Verde-împărat, m-a fi as, teptând cu nerăb-
dare. De-acum înainte, cred că mi-t, i da fata, ca să vă lăsăm
în pace s, i să ne ducem în treaba noastră.

— Bine, voinice, zise împăratul, uitându-se la dâns, ii
cam acru oarecum; a veni ea s, i vremea aceea... Dar acum,
deodată, ia să ospătat, i ceva, ca să nu zicet, i că at, i ies, it din
casa mea ca de la o casă pustie.

— Parcă v-a ies, it un sfânt din gură, luminate împărate,
zise atunci Flămânzilă, că ne ghiorăiesc mat, ele de foame.

— Poate ni-t, i da s, i ceva de udeală, măria-ta, zise Setilă,
că ne sfârâie gâtlejul de sete.

— Ia lăsat, i, măi, zise Ochilă, clipocind mereu din gene,
că luminarea-sa s, tie ce ne trebuie.

— As, a cred s, i eu, zise Păsărilă, doar, de-a putere-a
hi, am căzut la casă împărătescă, să nu vă temet, i, că are
înălt, imea-sa atâta purtare de grijă, ca să nu fim chinuit, i
cu frig, cu foame s, i cu sete.

— Mai rămâne îndoială despre asta, zise Gerilă, tre-
murând cumplit. Dar n-avet, i s, tiint, ă că înălt, imea-sa este
tata flămânzilor s, i al însetat, ilor? S, i tocmai de asta mă bu-
cur s, i eu, că de-abia m-oi mai încălzi oleacă bând sângele
Domnului.

— Ei, tacă-vă gura de-acum! zise Flămânzilă. Destul e
o măciucă la un car de oale. Nu tot cetărat, i pe măria-sa,
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că om e dumnealui. Pentru nis, te sărăcut, i ca noi e greu
de făcut trebi de acestea. Dar la o împărăt, ie, ca cum te-ar
pis, ca un purice; nu se mai bagă în seamă.

— Din partea mea, mâncarea-i numai o zăbavă; băutu-
rica mai este ce este, zise Setilă; s, i as, ruga pe luminarea-sa
că, dacă are de gând a ne ospăta, după cum s-a hotărât,
apoi să ne îndesească mai mult cu udeala, pentru că acolo
stă toată puterea s, i îndrăzneala. Vorba ceea: “Dă-i cu cin-
stea, să piară rus, inea”. Dar mi se pare că ne-am prea întins
cu vorba, s, i luminarea-sa nu s, tie cum să ne mai intre în
voie.

— Acum, de ne-ar da odată ce ne-ar da, zise Flămân-
zilă, căci mă roade inima de foame ce-mi e!

— Ia mai îngăduit, i oleacă, măi, zise Ochilă, că doar nu
v-au mas s, oarecii în pântece. Acus, i s-or aduce s, i bucatele,
s, i vinul, s, i numai de-at, i avea pântece unde să le punet, i.

— Îndată vi s-a aduce s, i demâncare, s, i băutură, zise
împăratul, numai de-t, i putea dovedi cât vă voi da eu; că
de nu-t, i fi mâncători s, i băutori buni, v-at, i găsit beleaua
cu mine, nu vă pară lucru de s, agă!

— De ne-ar da Dumnezeu tot atâta supărare, lumina-
rea voastră, zise atunci Flămânzilă, t, inându-se cu mâinile
de pântece.

— S, i înălt, imei-voastre gând bun s, i mână slobodă, ca
să ne dat, i cât se poate mai multă mâncare s, i băuturică, zise
Setilă, căruia îi lăsa gura apă, că din mâncare s, i băutură,
las’ dacă ne-a întrece cineva; numai la treabă nu ne prea
punem cu tot, i nebunii.

Împăratul tăcea la toate aceste, îi asculta cu dezgust s, i
numai înghit, ea noduri. Dar, în gândul său: “Bine, bine!
Cercat, i voi marea cu degetul, dar ia să vedem cum i-t, i da
de fund? Vă vor ies, i ele toate aceste pe nas”. După aceea îi
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lasă s, i se duce în casă.
În sfârs, it, nu trece mult la mijloc, s, i numai iaca li se

aduc 12 harabale cu pâine, 12 ialovit, e fripte s, i 12 but, i pline
cu vin de cel hrănit, de care, cum bei câte oleacă, pe loc t, i
se taie picioarele, ît, i sclipesc ochii în cap, t, i se încleie limba
în gură s, i începi a bolborosi turces, te, fără să s, tii bechiu
măcar. Flămânzilă s, i Setilă ziseră atunci celorlalt, i:

— Măi, mâncat, i voi întâi s, i bet, i cât vet, i putea, dar nu
cumva să vă punet, i mintea cu toată mâncarea s, i băutura,
c-apoi al vostru e dracul!

Atunci Harap-Alb, Gerilă, Ochilă s, i Păsări-Lăt, i-Lungilă
se pun ei de ospătează s, i beau cât le trebuie. Dar ce are a
face? parcă nici nu se cunos, tea de unde au mâncat s, i au
băut; că doar mâncare s, i băutură era acolo, nu s, agă; dă, ca
la o împărăt, ie.

— Hai, ia dat, i-vă deoparte, măi păcătos, ilor, că numai
at, i crâmpot, it mâncarea, ziseră atunci Flămânzilă s, i Setilă,
care as, teptau cu neastâmpăr, fiind rupt, i în cos, de foame
s, i de sete.

S, i atunci unde nu începe Flămânzilă a cărăbăni deo-
dată în gură câte o haraba de pâine s, i câte o ialovit, ă în-
treagă, s, i repede mi t, i le-a înfulecat s, i le-a forfecat, de
parcă n-au mai fost. Iară Setilă, dând fundurile afară la
câte o bute, horp! t, i-o sugea dintr-o singură sorbitură; s, i,
repede-repede, mi t, i le-a supt pe toate de-a rândul, de n-a
mai rămas nici măcar picătură de vin pe doage.

După aceea, Flămânzilă a început a striga în gura mare
că moare de foame s, i a zvârli cu ciolane în oamenii împărătes, ti,
care erau acolo de fat, ă.

Iară Setilă striga s, i el cât ce putea că crapă de sete s, i
zvârlea cu doage s, i cu funduri de poloboc în toate părt, ile,
ca un nebun.
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Împăratul atunci, auzind vuiet tocmai din casă, iese
afară s, i, când vede aceste, îs, i pune mâinile în cap de necaz.

— Măi, măi, măi! Aces, tia-s curat sărăcie trimisă de la
Dumnezeu pe capu meu, zise împăratul în sine, plin de
amărăciune. Mi se pare că, ia acum, mi-am dat s, i eu peste
oameni.

Harap-Alb iese atunci din mijlocul celorlalt, i s, i iar se
înfăt, is, ază înaintea împăratului, zicând:

— Să trăit, i, luminate împărate! De-acum cred că mi-t, i
da fata, ca să vă lăsăm în pace s, i să ne ducem în treaba
noastră, căci nepotul împăratului Verde ne-a fi as, teptând
cu nerăbdare.

— A veni ea s, i vremea aceea, voinice, zise împăratul
cam cu jumătate de gură. Dar ia mai avet, i put, ină răb-
dare, căci fata nu-i de cele de pe drumuri, s-o luat, i numai
as, a, cum s-ar întâmpla. Ia să mai vedem cam cum ar veni
trebus, oara asta. Nu-i vorbă, de mâncat at, i mâncat s, i de
băut at, i băut fiecare cât s, aptesprezece. Însă de acum îna-
inte mai avet, i s, i ceva treabă de făcut: iaca, vă dau o miert, ă
de sământ, ă de mac, amestecată cu una de nisip mărunt, el;
s, i, până mâine dimineat, ă, să-mi aleget, i macul de-o parte,
fir de fir, s, i nisipul de altă parte; nu cumva să găsesc vreun
fir de mac printre nisip sau vreunul de nisip printre mac,
că atunci am stricat pacea. S, i dacă-t, i putea scoate la capăt
trebus, oara asta, atunci oi mai vedea eu... Iară de nu, vet, i
plăti cu capul obrăznicia ce at, i întrebuint, at fat, ă cu mine,
ca să prindă s, i alt, ii la minte văzând de patima voastră.

S, i apoi, ducându-se împăratul în treaba lui, i-a lăsat
să-s, i bată capul cum vor s, ti.

Atunci Harap-Alb s, i cu ai săi au început a strânge din
umere, nepricepându-se ce-i de făcut.

— Ei, apoi s, agă vă pare? Cu chit, ibus, uri de aceste să ne
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zăbovim noi? Pâclis, it om e împăratul Ros, ! se vede el, zise
atunci Ochilă. Eu, nu-i vorbă, măcar că e as, a de întuneric,
deosebesc tare bine firele de mac din cele de nisip. Dar
numai iut, eală s, i gură de furnică ar trebui să aibi ca să
pot, i apuca, alege s, i culege nis, te flecus, tet, e ca aceste, în as, a
scurtă vreme. Bine-a zis cine-a zis ca să te feres, ti de omul
ros, , căci e lis, tai dracul în picioare, acum văd eu.

Harap-Alb îs, i aduce atunci aminte de aripa cea de fur-
nică, o scoate de unde-o avea strânsă, apoi scapără s, i-i
dă foc cu o bucăt, ică de iască aprinsă. S, i atunci, minune
mare! Numai iaca au s, i început a curge furnicile cu droaia,
câtă pulbere s, i spuză, câtă frunză s, i iarbă; unele pe sub
pământ, altele pe deasupra pământului s, i altele în zbor, de
nu se mai curmau venind. S, i, într-un buc, au s, i ales nisipul
de-o parte s, i macul de altă parte; să fi dat mii de mii de lei,
nu găseai fir de mac printre nisip sau fir de nisip printre
mac. S, i apoi, în zori de ziuă, când e somnul mai dulce, de
doarme s, i pământul sub om, o mult, ime de furnici de cele
mărunt, ele au străbătut înlăuntrul palatului s, i au început
a pis, ca din somn pe împăratul, de-l frigeau, nu altăceva.
S, i văzându-se el cuprins de as, a usturime, s-a sculat cu
nepus în masă, căci nu mai era de chip să doarmă, cum
dormea alte dăt, i, până pe la amiază, nesupărat de nimene.
S, i, cum s-a sculat, a s, i început a căuta cu de-amănuntul
prin as, ternut, să vadă ce poate să fie. Dar a găsit nimica
toată, căci furnicile parcă intrară în pământ; s-au mistuit,
de nu se s, tie ce s-au mai făcut.

— A dracului treabă! Uite ce blândă mi-a ies, it pe trup.
Să fi fost nimica... parcă nu-mi vine a crede. Însă mai s, tiu
eu?... Ori părerea mă îns, ală, ori s-a stricat vremea, zise
împăratul; din două, una trebuie să fie numaidecât. Dar,
până una-alta, ia să mă duc să văd: ales-au nisipul de mac
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acei nespălat, i, care-mi rod urechile să le dau fata?
S, i când se duce împăratul s, i vede cum se îndeplinise

de bine porunca lui, se umple de bucurie... S, i, nemaiavând
ce pricină să le caute, rămâne pe gânduri.

Atunci Harap-Alb iar iese din mijlocul celorlalt, i s, i se
înfăt, is, ază împăratului, zicând:

— Preaînălt, ate împărate, de-acum cred că mi-t, i da
fata, ca să vă lăsăm în pace s, i să ne ducem de unde am
venit.

— A veni ea s, i vremea aceea, voinice, zise împăratul,
îngânând vorba printre dint, i, dar până atunci mai este
încă treabă; iaca ce avet, i de făcut: fata mea are să se culce
desară unde se culcă totdeauna, iară voi să mi-o străjuit, i
toată noaptea. S, i dacă mâine dimineat, ă s-a afla tot colo,
atunci poate să t, i-o dau; iară de nu, ce-i păt, i, cu nime nu-i
împărt, i... Înt, eles-at, i?

— Să trăit, i, luminate împărate, răspunse Harap-Alb,
numai de n-ar fi mai multă întârziere, căci stăpânul mă
as, teaptă s, i grozavă urgie poate să cadă pe capul meu din
astă pricină.

— Stăpânu-tău, ca stăpânu-tău; ce t, i-a face el, asta-i
deosebit de bas, că, zise împăratul, uitându-se chiorâs, la
dâns, ii. Ieie-vă macar s, i pielea de pe cap, ce am eu de-
acolo? Însă pe mine căutat, i să nu mă smintit, i: fata s, i ochii
din cap, căci atâta vi-i leacul; v-at, i dus pe copce, cu toată
s, mecheria voastră.

După aceasta, împăratul îi lasă încurcat, i s, i se duce la
ale sale.

— Aici încă trebuie să fie un drac la mijloc, zise Gerilă,
clătinând din cap.

— Ba încă de cei bătrâni; săgeata de noapte s, i dra-
cul cel de amiazăzi, răspunse Ochilă. Dar nu s, i-a juca el
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mendrele îndelung, as, a cred eu.
În sfârs, it, durai-vurai, seara vine, fata se culcă s, i Hara-

pAlb se pune de strajă chiar la us, a ei, iară ceilalt, i se îns, iră
tot câte unul-unul până la poartă, după poruncă.

S, i, când pe aproape de miezul nopt, ii, fata împăratului
se preface într-o păsărică s, i zboară nevăzută printre cinci
străji. Dar când ajunge pe la străjerul Ochilă, el, sireicanul,
mi t, i-o vede s, i dă de s, tire lui Păsărilă, zicând:

— Măi, fetis, oara împăratului ne-a tras butucul. A dra-
cului zgâtie de fată! s-a prefăcut în păsărică, a zburat ca
săgeata pe lângă ceilalt, i s, i ei habar n-au despre asta. Ei,
apoi? Lasă-te în seama lor dacă vrei să rămâi făr’ de cap.
De-acum, numai noi o putem găsi s, i aduce la urma ei. Taci
molcum s, i haidem după dânsa. Eu t, i-oi arăta-o pe unde
se ascunde, iară tu să mi-o prinzi cum t, i-i mes, tes, ugul s, i
să-i strâmbi gâtul oleacă, să se învet, e ea de altă dată a mai
purta lumea pe degete.

S, i atunci, odată s, i pornesc ei după dânsa, s, i nu merg
tocmai mult s, i Ochilă zice:

— Măi Păsărilă, iacătă-o, ia! colo, în dosul pământului,
tupilată sub umbra iepurelui; pune mâna pe dânsa s, i n-o
lăsa!

Păsărilă atunci se lăt, es, te cât ce poate, începe a bojbăi
prin toate buruienile s, i, când să pună mâna pe dânsa, zbr!
pe vârful unui munte, s, i se ascunde după o stâncă.

— Iacătă-oi, măi, colo, în vârful muntelui, după stânca
ceea, zise Ochilă.

Păsărilă atunci se înalt, ă put, in s, i începe a cotrobăi pe
după stânci; s, i când să pună mâna pe dânsa, zbr! s, i de
acolo s, i se duce de se ascunde tocmai după lună.

— Măi Păsărilă, iacătă-oi, ia! colo, după lună, zise
Ochilă; căci nu pot eu s-o ajung, să-i dau o scărmănătură
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bună.
Atunci Păsărilă se des, iră odată s, i se înalt, ă până la lună.

Apoi, cuprinzând luna în brat, e, găbuies, te păsărica, mi t, i-o
îns, facă de coadă s, i cât pe ce să-i sucească gâtul. Ea atunci
se preface în fată s, i strigă înspăimântată:

— Dăruies, te-mi viat, a, Păsărilă, că te-oi dărui s, i eu cu
milă s, i cu daruri împărătes, ti, as, a să trăies, ti!

— Ba că chiar că erai să ne dăruies, ti cu milă s, i cu daruri
împărătes, ti, dacă nu te vedeam când ai pas, lit-o, farma-
zoană ce es, ti! zise Ochilă. S, tiu că am tras o durdură bună
căutându-te. Ia, mai bine hai la culcus, , că se face ziuă
acus, i. S, -apoi, ce-a mai fi a mai fi.

S, i odată mi t, i-o îns, facă ei, unul de-o mână s, i altul de
cealaltă s, i hai! hai, hai! în zori de ziuă ajung la palat s, i,
trecând cu dânsa printre străji, o silesc să intre în odaia ei,
tot cum a ies, it.

— Ei, Harap-Alb, zise atunci Ochilă, dacă nu eram
eu s, i cu Păsărilă, ce făceat, i voi acum? Iaca as, a, tot omul
are un dar s, i un amar; s, i unde prisoses, te darul nu se mai
bagă în seamă amarul. Amar era să fie de voi, de nu eram
noi amândoi. S, i cu străjuirea voastră, era vai de pielea
noastră!

Harap-Alb s, i ceilalt, i, nemaiavând ce zice, pleacă capul
rus, inat, i, mult, umind lui Păsărilă s, i vestitului Ochilă, căci
le-au fost ca nis, te frat, i.

S, i atunci, numai iaca s, i împăratul vine ca un leu-paraleu,
să-s, i ia fata pe seamă s, i, când o găses, te sub strajă, după
cum nu se as, tepta el, numa-i scânteiau ochii în cap de
ciudă, dar nu avu ce face.

Atunci Harap-Alb iar se înfăt, is, ază înaintea împăratu-
lui, zicând:

— Luminate împărate, de-acum cred că mi-t, i da fata,
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ca să vă lăsăm în pace s, i să ne ducem în treaba noastră.
— Bine, voinice, zise împăratul posomorât; a veni ea

s, i vremea aceea. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot
de o vârstă cu fata mea; s, i nu e deosebire între dânsele
nici la frumuset, e, nici la stat, nici la purtat. Hai, s, i dacă-i
cunoas, te-o care-i a mea adevărată, ia-t, i-o s, i ducet, i-vă de
pe capul meu, că mi-at, i scos peri albi, de când at, i venit.
Iaca, mă duc să le pregătesc, zise împăratul. Tu vină după
mine, s, i, dacă-i ghici-o, ferice de tine a fi. Iară de nu, luat, i-
vă catrafusele s, i începet, i a vă cărăbăni de la casa mea, căci
nu vă mai pot suferi!

S, i ducându-se împăratul, pune de piaptănă s, i îmbracă
la fel pe amândouă fetele s, i apoi dă poruncă să vie Harap-
Alb să ghicească fata împăratului.

Harap-Alb, văzându-se pus în încurcală, nu mai s, tia
ce să facă s, i încotro să-o dea ca să nu gres, ească tocmai
acum, la ducă. S, i, mai stând el pe gânduri oleacă, cum
e omul tulburat, îs, i aduce aminte de aripa cea de albină
s, i, scot, ând-o de unde-o avea strânsă, scapără s, i-i dă foc
cu o bucăt, ică de iască aprinsă. S, i atunci, numai iaca se
pomenes, te cu crăiasa albinelor.

— Ce nevoie te-a ajuns de mine, Harap-Alb? zise ea,
zburând pe umărul său. Spune-mi, căci sunt gata să te
slujesc.

Atunci Harap-Alb începe a-i spune toate cu de-amănuntul
s, i o roagă de tot, i dumnezeii ca să-i dea ajutor.

— N-ai grijă, Harap-Alb, zise crăiasa albinelor; las’ că
te fac eu s-o cunos, ti s, i dintr-o mie. Hai, intră în casă cu
îndrăzneală, căci am să fiu s, i eu pe-acolo. S, i cum îi intra,
stai put, in s, i te uită la fete; s, i care-i vedea-o că se apără cu
năframa, să s, tii că aceea este fata împăratului.

Atunci Harap-Alb intră, cu albina pe umăr, în odaia
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unde era împăratul s, i cu fetele, apoi stă put, in deoparte s, i
începe a se uita când la una, când la alta. S, i cum sta el drept
ca lumânarea s, i le privea, cu băgare de seamă, crăiasa
albinelor zboară pe obrazul fetei împăratului. Atunci ea,
tresărind, odată începe a t, ipa s, i a se apăra cu năframa, ca
de un dus, man. Lui Harap-Alb atâta i-a trebuit: îndată face
cât, iva pas, i spre dânsa, o apucă frumus, el de mână s, i zice
împăratului:

— Luminarea-voastră, de-acum cred că nu mi-t, i mai
face nici o împiedicare, pentru că am adus întru îndepli-
nire tot ceea ce ne-at, i poruncit.

— Din partea mea pot, i s-o iei de-acum, Harap-Alb,
zise împăratul, ovilit s, i sarbăd la fat, ă de supărare s, i rus, ine;
dacă n-a fost ea vrednică să vă răpuie capul, fii măcar tu
vrednic s-o stăpânes, ti, căci acum t, i-o dau cu toată inima.

Harap-Alb mult, umes, te atunci împăratului s, i apoi zice
fetei: — De-acum putem să mergem, căci stăpânu-meu,
luminarea-sa nepotul împăratului Verde, a fi îmbătrânit
as, teptându-mă.

— Ia mai îngăduies, te put, in, nerăbdătorule, zise fata
împăratului, luând o turturică în brat, e, spunându-i nu
s, tiu ce la ureche s, i sărutând-o cu drag; nu te grăbi as, a,
Harap-Alb, că te-i pripi. Stai, că mai ai s, i cu mine oleacă
de vorbă: înainte de pornire, trebuie să meargă calul tău
s, i cu turturica mea să-mi aducă trei smicele de măr dulce
s, i apă vie s, i apă moartă de unde se bat munt, ii în capete.
S, i de-a veni turturica mea înainte cu smicelele s, i apa, ia-t, i
nădejdea despre mine, căci nu merg, ferească Dumnezeu!
Iară de-i avea noroc s, i-a veni calul tău mai întâi s, i mi-o
aduce cele poruncite, să s, tii că merg cu tine, oriunde mi-i
duce; s-a mântuit socoteala.

S, i atunci, odată pornesc s, i turturica s, i calul, fugind
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pe întrecute, când pe sus, când pe jos, după cum cerea
trebuint, a.

Dar turturica, fiind mai us, oară, ajunge mai înainte; s, i
pândind tocmai când era soarele în cruce, de se odihneau
munt, ii numai pentru o clipită, se repede ca prin foc s, i ia
trei smicele de măr dulce s, i apă vie s, i apă moartă, s, i apoi ca
fulgerul se întoarce înapoi. S, i, când pe la poarta munt, ilor,
calul îi iese înainte, o propes, te în cale s, i o ia cu măgulelile,
zicându-i:

— Turturică-rică, dragă păsărică, adă la mine cele trei
smicele de măr dulce, apa cea vie s, i cea moartă, s, i tu du-
te înapoi de-t, i ia altele s, i mi-i ajunge pe drum, căci es, ti
mai sprintenă decât mine. Hai, nu mai sta la îndoială s, i
dă-mi-le, căci atunci are să fie bine s, i de stăpânu-meu, s, i
de stăpână-ta, s, i de mine, s, i de tine; iară de nu mi li-i da,
stăpânu-meu Harap-Alb este în primejdie, s, i de noi încă
n-are să fie bine.

Turturica parcă n-ar fi voit. Dar calul n-o mai întreabă
de ce-i e cojocul; se repede s, i-i ia apa s, i smicelele cu hapca
s, i apoi fuge cu dânsele la fata împăratului s, i i le dă, de fat, ă
cu Harap-Alb. Atunci lui Harap-Alb i s-a umplut inima de
bucurie.

Vine ea s, i turturica mai pe urmă, dar ce-t, i e bună? —
Alei, t, olină ce-mi es, ti, zise fata împăratului; da’ bine m-ai
vândut. Dacă e as, a, hai, pornes, te chiar acum la împăratul
Verde s, i vestes, te-i că venim s, i noi în urmă.

Atunci turturica pornes, te. Iară fata împăratului înge-
nunche dinaintea tătâne-său s, i zice:

— Binecuvântează-mă, tată, s, i rămâi sănătos! Se vede
că as, a mi-a fost sortit s, i n-am ce face; trebuie să merg cu
HarapAlb, s, i pace bună!

După aceasta, îs, i ia cele trebuitoare la drum, apoi în-
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calecă s, i ea pe un cal năzdrăvan s, i stă gata de pornire. Iară
HarapAlb, luându-s, i oamenii săi, încalecă s, i el s, i pornesc
spre împărăt, ie, Dumnezeu să ne t, ie, că cuvântul din po-
veste, înainte mult mai este.

Mers-au ei s, i zi s, i noapte, nu se s, tie cât au mers; s, i, de
la un loc, Gerilă, Flămânzilă s, i Setilă, Păsări-Lăt, i-Lungilă
s, i năzdrăvanul Ochilă se opresc cu tot, ii în cale, se opresc
s, i zic cu jale:

— Harap-Alb, mergi sănătos! De-am fost răi, tu ni-i
ierta, căci s, i răul câteodată prinde bine la ceva.

Harap-Alb le mult, umes, te s, -apoi pleacă linis, tit. Fata
vesel îi zâmbes, te, luna-n cer a asfint, it. Dar în pieptul lor
răsare... Ce răsare? Ia, un dor; soare mândru, luminos s, i în
sine arzător, ce se nas, te din scânteia unui ochi fermecător!

S, i mai merg ei cât mai merg, s, i de ce mergeau înainte,
de ce lui Harap-Alb i se tulburau mint, ile, uitându-se la
fată s, i văzând-o cât era de tânără, de frumoasă s, i plină de
vină-ncoace.

Sălăt, ile din Grădina Ursului, pielea s, i capul cerbului
le-a dus la stăpânu-său cu toată inima. Dar pe fata îm-
păratului Ros, mai nu-i venea s-o ducă, fiind nebun de
dragostea ei. Căci era boboc de trandafir din luna lui mai,
scăldat în roua diminet, ii, dezmierdat de cele întâi raze ale
soarelui, legănat de adierea vântului s, i neatins de ochii
fluturilor. Sau, cum s-ar mai zice la noi în t, ărănes, te, era
frumoasă de mama focului; la soare te puteai uita, iar la
dânsa ba. S, i de-aceea Harap- Alb o prăpădea din ochi de
dragă ce-i era. Nu-i vorbă, s, i ea fura cu ochii, din când în
când, pe Harap-Alb, s, i în inima ei parcă se petrecea nu
s, tiu ce... poate vreun dor ascuns, care nu-i venea a-l spune.
Vorba cântecului:

Fugi de-acole, vină-ncoace!
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S, ezi binis, or, nu-mi da pace!
sau mai s, tiu eu cum să zic, ca să nu gres, esc? Dar s, tiu

atâta, că ei mergeau fără a simt, i că merg, părându-li-se
calea scurtă s, i vremea s, i mai scurtă; ziua ceas s, i ceasul
clipă; dă, cum e omul când merge la drum cu dragostea
alăturea.

Nu s, tia sărmanul Harap-Alb ce-l as, teaptă acasă, căci
nu s-ar mai fi gândit la de-alde acestea.

Însă vorba cântecului:
De-ar s, ti omul ce-ar păt, i,
Dinainte s-ar păzi!
Dar iaca ce m-am apucat de spus. Mai bine vă spu-

neam că turturica ajunsese la împăratul Verde s, i-l îns, tiint, ase
că vine s, i Harap-Alb cu fata împăratului Ros, .

Atunci împăratul Verde a s, i început a face pregătire,
ca pentru o fată de împărat, dând s, i poruncă să le iasă
întru întâmpinare. Iară Spânul icnea în sine s, i se gândea
numai la răzbunare.

În sfârs, it, mai merge Harap-Alb cu fata împăratului
cât mai merge, s, i de la o vreme ajung s, i ei la împărăt, ie.

S, i, când colo, numai iaca ce le ies înainte împăratul
Verde, fetele sale, Spânul s, i toată curtea împărătească, ca
să-i primească. S, i văzând Spânul cât e de frumoasă fata
împăratului Ros, , odată se repede să o ia în brat, e de pe cal.
Dar fata îi pune atunci mâna pe piept, îl brânces, te cât colo
s, i zice:

— Lipses, te dinaintea mea, Spânule! Doar n-am ve-
nit pentru tine, s, -am venit pentru Harap-Alb, căci el este
adevăratul nepot al împăratului Verde.

Atunci împăratul Verde s, i fetele sale au rămas încremenit, i
de ceea ce au auzit. Iar Spânul, văzând că i s-a dat vicles, ugul
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pe fat, ă, se repede ca un câine turbat la Harap-Alb s, i-i zbo-
ară capul dintr-o singură lovitură de palos, , zicând:

— Na! as, a trebuie să păt, ească cine calcă jurământul!
Dar calul lui Harap-Alb îndată se repede s, i el la Spân s, i-i
zice:

— Pân-aici, Spânule! S, i odată mi t, i-l îns, facă cu dint, ii
de cap, zboară cu dânsul în înaltul cerului, s, i apoi, dându-i
drumul de-acolo, se face Spânul până jos praf s, i pulbere.
Iară fata împăratului Ros, , în vălmăs, agul acesta, repede
pune capul lui Harap-Alb la loc, îl înconjură de trei ori cu
cele trei smicele de măr dulce, toarnă apă moartă, să stea
sângele s, i să se prindă pielea, apoi îl stropes, te cu apă vie,
s, i atunci Harap-Alb îndată învie s, i, s, tergându-se cu mâna
pe la ochi, zice suspinând:

— Ei, da’ din greu mai adormisem! — Dormeai tu
mult s, i bine, Harap-Alb, de nu eram eu, zise fata împă-
ratului Ros, , sărutându-l cu drag s, i dându-i iar palos, ul în
stăpânire.

S, i apoi, îngenunchind amândoi dinaintea împăratului
Verde, îs, i jură credint, ă unul altuia, primind binecuvântare
de la dânsul s, i împărăt, ia totodată.

După aceasta se începe nunta, s, -apoi, dă Doamne
bine!

Lumea de pe lume s-a strâns de privea,
Soarele s, i luna din cer le râdea.
S, -apoi fost-au fost poftit, i la nuntă: Crăiasa furnicilor,

Crăiasa albinelor s, i Crăiasa zânelor, minunea minunilor
din ostrovul florilor!

S, i mai fost-au poftit, i încă: crai, crăiese s, i-mpărat, i,
oameni în seamă băgat, i, s, -un păcat de povestar, fără bani
în buzunar. Veselie mare între tot, i era, chiar s, i sărăcimea
ospăta s, i bea!
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S, i a t, inut veselia ani întregi, s, i acum mai t, ine încă;
cine se duce acolo bea s, i mănâncă. Iar pe la noi, cine are
bani bea s, i mănâncă, iară cine nu, se uită s, i rabdă.
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Fata babei s, i fata mos, neagului

Erau odată un mos, neag s, i-o babă; s, i mos, neagul avea o fată,
s, i baba iar o fată. Fata babei era slută, lenes, ă, t, âfnoasă s, i
rea la inimă; dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum
s-alintă cioara-n lat, , lăsând tot greul pe fata mos, neagului.
Fata mos, neagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare
s, i bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate da-
rurile cele bune s, i frumoase. Dar această fată bună era
horopsită s, i de sora cea de scoart, ă, s, i de mama cea vitregă;
noroc de la Dumnezeu că era o fată robace s, i răbdătoare;
căci altfel ar fi fost vai s, -amar de pielea ei.

Fata mos, neagului la deal, fata mos, neagului la vale;
ea după găteje prin pădure, ea cu tăbuiet, ul în spate la
moară, ea, în sfârs, it, în toate părt, ile după treabă. Cât era
ziulica de mare, nu-s, i mai strângea picioarele; dintr-o
parte venea s, i-n alta se ducea. S, -apoi baba s, i cu odorul
de fiică-sa tot cârtitoare s, i nemult, umitoare erau. Pentru
babă, fata mos, neagului era piatră de moară în casă; iar
fata ei — busuioc de pus la icoane.

Când se duceau amândouă fetele în sat la s, ezătoare
seara, fata mos, neagului nu se încurca, ci torcea câte-un
ciur plin de fuse; iar fata babei îndruga s, i ea cu mare ce
câte-un fus; s, i apoi, când veneau amândouă fetele acasă



noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârlaz s, i zicea
fetei mos, neagului să-i dea ciurul cu fusele, ca să-l t, ie până
va sări s, i ea. Atunci fata babei, vicleană cum era, lua ciurul
s, i fuga în casă la babă s, i la mos, neag, spunând că ea a tors
acele fuse. În zadar fata mos, neagului spunea în urmă că
acela este lucrul mâinilor sale; căci îndată o apucau de
obraz baba s, i cu fiică-sa s, i trebuia numaidecât să rămâie
pe-a lor. Când veneau duminica s, i sărbătorile, fata babei
era împopot, ată s, i netezită pe cap, de parc-o linseseră vit, eii.
Nu era joc, nu era clacă în sat la care să nu se ducă fata
babei, iar fata mos, neagului era oprită cu asprime de la
toate aceste. S, -apoi, când venea mos, neagul de pe unde
era dus, gura babei umbla cum umblă melit, a; că fata lui
nu ascultă, că-i us, ernică, că-i lenes, ă, că-i soi rău... că-i laie,
că-i bălaie; s, i că s-o alunge de la casă; s-o trimită la slujbă
unde s, tie, că nu-i de chip s-o mai t, ie; pentru că poate să
înnărăvească s, i pe fata ei.

Mos, neagul, fiind un gură-cască, sau cum ît, i vrea să-i
zicet, i, se uita în coarnele ei, s, i ce-i spunea ea sfânt era.
Din inimă, bietul mos, neag poate c-ar fi mai zis câte ceva;
dar acum apucase a cânta găina la casa lui, s, i cucos, ul nu
mai avea nici o trecere; s, -apoi, ia să-l fi pus păcatul să se
întreacă cu dedeochiul; căci baba s, i cu fiică-sa îl umplea
de bogdaproste.

Într-una din zile, mos, neagul, fiind foarte amărât de
câte-i spunea baba, chemă fata s, i-i zise:

— Draga tatei, iaca ce-mi tot spune mă-ta de tine: că
n-o ascult, i, că es, ti rea de gură s, i înnărăvită s, i că nu este de
chip să mai stai la casa mea; de-aceea du-te s, i tu încotro te-
a îndrepta Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă
la casa asta, din pricina ta. Dar te sfătuiesc, ca un tată
ce-t, i sunt, că, oris, iunde te-i duce, să fii supusă, blajină s, i
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harnică; căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o: c-a
mai fost s, i mila părintească la mijloc!... dar prin străini,
Dumnezeu s, tie peste ce soi de sământ, ă de oameni îi da; s, i
nu t, i-or putea răbda câte t, i-am răbdat noi.

Atunci biata fată, văzând că baba s, i cu fiică-sa voiesc cu
orice chip s-o alunge, sărută mâna tată-său s, i, cu lacrimi
în ochi, pornes, te în toată lumea, depărtându-se de casa
părintească fără nici o nădejde de întoarcere!

S, i merse ea cât merse pe-un drum, până ce, din întâm-
plare, îi ies, i înainte o căt, elus, ă, bolnavă ca vai de capul ei
s, i slabă de-i numărai coastele; s, i cum văzu pe fată, îi zise:

— Fată frumoasă s, i harnică, fie-t, i milă de mine s, i mă
grijes, te, că t, i-oi prinde s, i eu bine vrodată!

Atunci fetei i se făcu milă s, i, luând căt, elus, a, o spălă
s, i-o griji foarte bine. Apoi o lăsă acolo s, i-s, i căută de drum,
mult, umită fiind în suflet că a putut săvârs, i o faptă bună.

Nu merse ea tocmai mult, s, i numai iaca ce vede un păr
frumos s, i înflorit, dar plin de omizi în toate părt, ile. Părul,
cum vede pe fată, zice:

— Fată frumoasă s, i harnică, grijes, te-mă s, i curăt, ă-mă
de omizi, că t, i-oi prinde s, i eu bine vrodată!

Fata, harnică cum era, curăt, ă părul de uscături s, i de
omizi cu mare îngrijire s, i apoi se tot duce înainte să-s, i
caute stăpân. S, i, mergând ea mai departe, numai iaca ce
vede o fântână mâlită s, i părăsită. Fântâna atunci zice:

— Fată frumoasă s, i harnică, îngrijes, te-mă, că t, i-oi
prinde s, i eu bine vrodată!

Fata rânes, te fântâna s, i-o grijes, te foarte bine; apoi o
lasă s, i-s, i caută de drum. S, i, tot mergând mai departe,
numai iaca ce dă de-un cuptor nelipit s, i mai-mai să se
risipească. Cuptorul, cum vede pe fată, zice:

— Fată frumoasă s, i harnică, lipes, te-mă s, i grijes, te-mă,
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că poate t, i-oi prinde s, i eu bine vrodată!
Fata, care s, tia că de făcut treabă nu mai cade coada

nimănui, îs, i suflecă mânecile, călcă lut s, i lipi cuptorul, îl
humui s, i-l griji, de-t, i era mai mare dragul să-l prives, ti!
Apoi îs, i spălă frumus, el mâinile de lut s, i porni iarăs, i la
drum.

S, i mergând ea acum s, i zi s, i noapte, nu s, tiu ce făcu, că
se rătăci; cu toate aceste, nu-s, i pierdu nădejdea în Dum-
nezeu, ci merse tot înainte până ce, într-una din zile, dis-
dimineat, ă, trecând printr-un codru întunecos, dă de-o
poiană foarte frumoasă, s, i în poiană vede o căsut, ă um-
brită de nis, te lozii pletoase; s, i când s-apropie de acea casă,
numai iaca o babă întâmpină pe fată cu blândet, e s, i-i zice:

— Da’ ce caut, i prin aceste locuri, copilă, s, i cine es, ti?
— Cine să fiu, mătus, ă? Ia, o fată săracă, fără mamă s, i fără
tată, pot zice; numai Cel-de-sus s, tie câte-am tras de când
mama care m-a făcut a pus mâinile pe piept! Stăpân caut
s, i, necunoscând pe nime s, i umblând din loc în loc, m-am
rătăcit. Dumnezeu însă m-a povăt, uit de-am nimerit la
casa d-tale s, i te rog să-mi dai sălăs, luire.

— Sărmană fată! zise bătrâna. Cu adevărat numai
Dumnezeu te-a îndreptat la mine s, i te-a scăpat de primej-
dii. Eu sunt Sfânta Duminică. Slujes, te la mine astăzi s, i fii
încredint, ată că mâine n-ai să ies, i cu mâinile goale de la
casa mea.

— Bine, măicut, ă, dar nu s, tiu ce trebi am să fac. — Ia,
să-mi lai copilas, ii, care dorm acum, s, i să-i hrănes, ti; apoi
să-mi faci bucate; s, i, când m-oi întoarce eu de la biserică,
să le găsesc nici reci, nici fierbint, i, ci cum îs mai bune de
mâncat.

S, i, cum zice, bătrâna pornes, te la biserică, iară fata
suflecă mânecile s, i s-apucă de treabă. Întâi s, i-ntâi face
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lăutoare, apoi iese afară s, i începe a striga:
— Copii, copii, copii! Venit, i la mama să vă lăie! S, i

când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse s, i pădurea
fojgăia de-o mult, ime de balauri s, i de tot soiul de jivine mici
s, i mari! Însă, tare în credint, ă s, i cu nădejdea la Dumnezeu,
fata nu se sperie; ci le ia pe câte una s, i le lă s, i le îngrijes, te
cât nu se poate mai bine. Apoi s-apucă de făcut bucate,
s, i când a venit Sfânta Duminică de la biserică s, i a văzut
copiii lăut, i frumos s, i toate trebile bine făcute, s-a umplut
de bucurie; s, i după ce-a s, ezut la masă, a zis fetei să se
suie în pod s, i să-s, i aleagă de-acolo o ladă, care-a vrea ea,
s, i să s, i-o ia ca simbrie; dar să n-o deschidă pân-acasă, la
tată-său. Fata se suie în pod s, i vede acolo o mult, ime de
lăzi: unele mai vechi s, i mai urâte, altele mai noi s, i mai
frumoase. Ea, însă, nefiind lacomă, s, -alege pe cea mai
veche s, i mai urâtă dintre toate. S, i când se dă cu dânsa
jos, Sfânta Duminică cam încret, es, te din sprâncene, dar
n-are încotro. Ci binecuvântează pe fată, care îs, i ia lada în
spate s, i se întoarnă spre casa părintească cu bucurie, tot
pe drumul pe unde venise.

Când, pe drum, iaca cuptorul grijit de dânsa era plin de
plăcinte crescute s, i rumenite... S, i mănâncă fata la plăcinte,
s, i mănâncă, hăt bine; apoi îs, i mai ia câteva la drum s, i
pornes, te.

Când, mai încolo, numai iaca fântâna grijită de dânsa
era plină până-n gură cu apă limpede cum îi lacrima, dulce
s, i rece cum îi gheat, a. S, i pe colacul fântânii erau două
pahare de argint, cu care a băut la apă până s-a răcorit.
Apoi a luat paharele cu sine s, i a pornit înainte.

S, i mergând mai departe, iaca părul grijit de dânsa era
încărcat de pere, galbene ca ceara, de coapte ce erau, s, i
dulci ca mierea. Părul, văzând pe fată, s, i-a plecat crengile-
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n jos; s, i ea a mâncat la pere s, i s, i-a luat la drum câte i-au
trebuit.

De-acolo mergând mai departe, iaca se întâlnes, te s, i
cu căt, elus, a, care acum era voinică s, i frumoasă, iară la gât
purta o salbă de galbeni pe care a dat-o fetei, ca mult, umită
pentru că a căutat-o la boală. S, i de aici, fata, tot mergând
înainte, a ajuns acasă la tată-său. Mos, neagul, când a văzut-
o, i s-au umplut ochii de lacrimi s, i inima de bucurie. Fata
atunci scoate salba s, i paharele cele de argint s, i le dă tătâne-
său; apoi deschizând lada împreună, nenumărate herghe-
lii de cai, cirezi de vite s, i turme de oi ies din ea, încât
mos, neagul pe loc a întinerit, văzând atâtea bogăt, ii! Iară
baba a rămas opărită s, i nu s, tia ce să facă de ciudă. Fata
babei atunci s, i-a luat inima-n dint, i s, i a zis:

— Las’, mamă, că nu-i prădată lumea de bogăt, ii; mă
duc să-t, i aduc eu s, i mai multe.

S, i cum zice, pornes, te cu ciudă, trăsnind s, i plesnind.
Merge s, i ea cât merge, tot pe acest drum, pe unde fusese
fata mos, neagului; se întâlnes, te s, i ea cu căt, elus, a cea slabă
s, i bolnavă; dă s, i ea de părul cel ticsit de omide, de fântâna
cea mâlită s, i seacă s, i părăsită, de cuptorul cel nelipit s, i
aproape să se risipească; dar când o roagă s, i căt, elus, a, s, i
părul, s, i fântâna, s, i cuptorul ca să îngrijească de dânsele,
ea le răspundea cu ciudă s, i în bătaie de joc:

— Da’ cum nu!? că nu mi-oi fes, teli eu mânut, ele tătucut, ei
s, i a mămucut, ei! Multe slugi at, i avut ca mine?

Atunci, cu toatele, s, tiind că mai us, or ar putea căpăta
cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorească o
fată alintată s, i lenes, ă, au lăsat-o să-s, i urmeze drumul în
pace s, i n-au mai cerut de la dânsa nici un ajutor. S, i mer-
gând ea tot înainte, a ajuns apoi s, i ea la Sfânta Duminică;
dar s, i aici s-a purtat tot hursuz, cu obrăznicie s, i prostes, te.

252



În loc să facă bucatele bune s, i potrivite s, i să lăie copiii Sfin-
tei Duminici cum i-a lăut fata mos, neagului de bine, ea i-a
opărit pe tot, i, de t, ipau s, i fugeau nebuni de usturime s, i de
durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse s, i sleite, de
nu mai era chip să le poată lua cineva în gură... s, i când a
venit Sfânta Duminică de la biserică, s, i-a pus mâinile-n
cap de ceea ce-a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă
s, i îngăduitoare, n-a vrut să-s, i puie mintea c-o sturlubatică
s, i c-o lenes, ă de fată ca aceasta; ci i-a spus să se suie în pod,
să-s, i aleagă de-acolo o ladă, care i-a plăcea, s, i să se ducă
în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit s, i s, i-a ales lada
cea mai nouă s, i mai frumoasă; căci îi plăcea să ia cât de
mult s, i ce-i mai bun s, i mai frumos, dar să facă slujbă bună
nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod cu lada, nu se
mai duce să-s, i ia ziua bună s, i binecuvântare de la Sfânta
Duminică, ci pornes, te ca de la o casă pustie s, i se tot duce
înainte; s, i mergea de-i pârâiau călcâiele, de frică să nu se
răzgândească Sfânta Duminică să pornească după dânsa,
s-o ajungă s, i să-i ieie lada.

S, i când ajunge la cuptor, frumoase plăcinte erau într-
însul! Dar când s-apropie să ia dintr-însele s, i să-s, i prindă
pofta, focul o arde s, i nu poate lua. La fântână, as, ijderea:
păhărut, ele de argint, nu-i vorbă, erau, s, i fântâna plină
cu apă până-n gură; dar când a vrut fata să puie mâna
pe pahar s, i să ia apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa
din fântână într-o clipă a secat, s, i fata de sete s-a uscat!...
Când prin dreptul părului, nu-i vorbă, că parcă era bătut
cu lopata de pere multe ce avea, dar credet, i c-a avut fata
parte să guste vro una? Nu, căci părul s-a făcut de-o mie de
ori mai înalt de cum era, de-i ajunsese crengile în nouri!
S, i-atunci... scobes, te-te, fata babei, în dint, i! Mergând mai
înainte, cu căt, elus, a încă s-a întâlnit; salbă de galbeni avea
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s, i acum la gât; dar când a vrut fata să i-o ia, căt, elus, a a
mus, cat-o de i-a rupt degetele s, i n-a lăsat-o să puie mâna
pe dânsa. Îs, i mus, ca fata acum deget, elele mămucut, ei s, i
ale tătucut, ei de ciudă s, i de rus, ine, dar n-avea ce face. În
sfârs, it, cu mare ce a ajuns s, i ea acasă, la mă-sa, dar s, i aici
nu le-a ticnit bogăt, ia. Căci, deschizând lada, o mult, ime de
balauri au ies, it dintr-însa s, i pe loc au mâncat pe babă, cu
fată cu tot, de parcă n-au mai fost pe lumea asta, s, i apoi
s-au făcut balaurii nevăzut, i cu ladă cu tot.

Iar mos, neagul a rămas linis, tit din partea babei s, i avea
nenumărate bogăt, ii: el a măritat pe fiică-sa după un om
bun s, i harnic. Cucos, ii cântau acum pe stâlpii port, ilor, în
prag s, i în toate părt, ile; iar găinile nu mai cântau cucos, es, te
la casa mos, neagului, să mai facă a rău; c-apoi atunci nici
zile multe nu mai aveau. Numai atâta, că mos, neagul a
rămas ples, uv s, i spetit de mult ce-l netezise baba pe cap s, i
de cercat în spatele lui cu cociorva, dacă-i copt mălaiul.
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Ivan Turbincă

Era odată un rus, pe care îl chema Ivan. S, i rusul acela din
copilărie se trezise în oaste. S, i slujind el câteva soroace de-
a rândul, acuma era bătrân. S, i mai-marii lui, văzându-l că
s, i-a făcut datoria de ostas, , l-au slobozit din oaste, cu arme
cu tot, să se ducă unde-a vrea, dându-i s, i două carboave
de cheltuială.

Ivan atunci mult, umi mai-marilor săi s, i apoi, luându-s, i
rămas bun de la tovarăs, ii lui de oaste, cu care mai trase
câte-o dus, că, două de rachiu, pornes, te la drum cântând.

S, i cum mergea Ivan, s, ovăind când la o margine de
drum, când la alta, fără să s, tie unde se duce, put, in mai
înaintea lui mergeau din întâmplare, pe-o cărare lăuntrică,
Dumnezeu s, i cu Sfântul Petre, vorbind ei s, tiu ce. Sfântul
Petre, auzind pe cineva cântând din urmă, se uită înapoi
s, i, când colo, vede un ostas, mătăhăind pe drum în toate
părt, ile.

— Doamne, zise atunci Sfântul Petre, speriat: ori hai
să ne grăbim, ori să ne dăm într-o parte, nu cumva ostas, ul
cela să aibă hart, ag, s, i să ne găsim beleaua cu dânsul. S, tii c-
am mai mâncat eu o dată de la unul ca acesta o chelfăneală.

— N-ai grijă, Petre, zise Dumnezeu. De drumet, ul care
cântă să nu te temi. Ostas, ul acesta e un om bun la inimă s, i



milostiv. Vezi-l? Are numai două carboave la sufletul său;
s, i, drept cercare, hai, fă-te tu cers, etor la capătul ist de pod,
s, i eu la celălalt. S, i să vezi cum are să ne dea amândouă
carboavele de pomană, bietul om! Adu-t, i aminte, Petre, de
câte ori t, i-am spus, că unii ca aces, tia au să mos, tenească
împărăt, ia cerurilor.

Atunci Sfântul Petre se pune jos la un capăt de pod,
iară Dumnezeu la celălalt s, i încep a cere de pomană.

Ivan, cum ajunge în dreptul podului, scoate cele două
carboave de unde le avea strânse s, i dă una lui Sfântul Petre
s, i una lui Dumnezeu, zicând:

— Dar din dar se face raiul. Na-vă! Dumnezeu mi-a
dat, eu dau, s, i Dumnezeu iar mi-a da, că are de unde.

S, i apoi Ivan începe iar a cânta s, i se tot duce înainte.
Atunci Sfântul Petre zice cu mirare:
— Doamne, cu adevărat bun suflet de om e acesta, s, i

n-ar trebui să meargă nerăsplătit de la fat, a ta!
— Dar, Petre, las’ că am eu purtare de grijă pentru

dânsul.
Apoi Dumnezeu pornes, te cu Sfântul Petre s, i, cât ici,

cât colè, ajung pe Ivan, care-o ducea tot într-un cântec, de
parcă era toată lumea a lui.

— Bună calea, Ivane, zise Dumnezeu. Dar cânt, i, cânt, i,
nu te-ncurci!

— Mult, umesc d-voastră, zise Ivan, tresărind. Dar de
unde s, tii as, a de bine că mă cheamă Ivan?

— D-apoi, dacă n-oi s, ti eu, cine altul are să s, tie? răs-
punse Dumnezeu.

— Dar cine es, ti tu, zise Ivan cam zbors, it, de te lauzi
că s, tii toate?

— Eu sunt cers, etorul pe care l-ai miluit colo la pod,
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Ivane. S, i cine dă săracilor împrumută pe Dumnezeu, zice
scriptura. Na-t, i împrumutul înapoi, căci noi nu avem
trebuint, ă de bani. Ia, numai am vrut să dovedesc lui Petre
cât es, ti tu de milostiv. Află acum, Ivane, că eu sunt Dum-
nezeu s, i pot să-t, i dau orice-i cere de la mine; pentru că s, i
tu es, ti om cu dreptate s, i darnic.

Ivan atunci, cuprins de fiori, pe loc s-a dezmet, it, a
căzut în genunchi dinaintea lui Dumnezeu s, i a zis:

— Doamne, dacă es, ti tu cu adevărat Dumnezeu, cum
zici, rogu-te blagosloves, te-mi turbinca asta, ca ori pe cine-
oi vrea eu, să-l vâr într-însa; s, i apoi să nu poată ies, i de aici
fără învoirea mea.

Dumnezeu atunci, zâmbind, blagoslovi turbinca, după
dorint, a lui Ivan, s, i apoi zise:

— Ivane, când te-i sătura tu de umblat prin lume,
atunci să vii să slujes, ti s, i la poarta mea, căci nu t, i-a fi rău.

— Cu toată bucuria, Doamne; am să vin numaidecât,
zise Ivan. Dar acum, deodată, mă duc să văd, nu mi-a pica
ceva la turbincă?

S, i zicând aceste, apucă peste câmpii de-a dreptul, spre
nis, te curt, i mari, care de-abia se zăreau înaintea lui, pe
culmea unui deal. S, i merge Ivan, s, i merge, s, i merge, până
când, pe înserate, ajunge la curt, ile cele. S, i cum ajunge,
intră în ogradă, se înfăt, is, ază înaintea boierului s, i cere
găzduire. Boierul acela cică era cam zgârcit, dar, văzând
că Ivan este om împărătesc, n-are ce să facă. S, i vrând-
nevrând, porunces, te unei slugi să dea lui Ivan ceva de
mâncare s, i apoi să-l culce în nis, te case nelocuite, unde
culca pe tot, i musafirii care veneau as, a, nitamnisam. Sluga,
ascultând porunca stăpânului, ia pe Ivan, îi dă ceva de
mâncare s, i apoi îl duce la locul hotărât, să se culce.

„Las’ dacă nu i-a da odihna pe nas, zise boierul în gân-

257



dul său, după ce orândui cele de cuviint, ă. S, tiu că are să
aibă de lucru la noapte. Acum să vedem care pe care! Ori
el pe draci, ori dracii pe dânsul!”

Căci trebuie să vă spun că boierul acela avea o pereche
de case, mai de-o parte, în care se zice că locuia necuratul.
S, i tocmai acolo porunci să culce s, i pe Ivan!

Ivan însă habar n-avea de asta. El, cum a intrat în odaia
unde l-a dus omul boierului, s, i-a pus armele în rânduială,
s-a închinat după obicei s, i apoi s-a tologit as, a, îmbrăcat
cum era, pe un divan moale ca bumbacul, punându-s, i tur-
binca cu cele două carboave sub căpătâi s, i as, ternându-se
pe somn; căci de-abia îl t, ineau picioarele de trudit ce era.
Dar poate, bietul, să se odihnească? Căci cum a stins lumâ-
narea, odată se trezes, te că-i smunces, te cineva perna de
sub cap s, i i-o aruncă cât colo! Ivan atunci, punând mâna
pe sabie, se scoală repede, aprinde lumânarea s, i începe a
căuta prin casă, în toate părt, ile, dar nu găses, te pe nimene.

— Măi! Dar acest păcat! Ori casa asta nu-i curată,
ori s-a cutremurat pământul, de mi-a sărit perna de sub
cap, s, i eu umblu bădădăind ca un nebun! Ce-or mai fi
s, i cutremurele ieste?! zise Ivan, mai făcând câteva cruci
până la pământ, s, i apoi iară se culcă.

Dar, când să at, ipească, deodată se aud prin casă o
mult, ime de glasuri, care de care mai urâcioase: unele mi-
orlăiau ca mât, a, altele covit, au ca porcul, unele orăcăiau
ca broasca, altele mornăiau ca ursul, mă rog, fel de fel de
glasuri schimonosite se auzeau, de nu se mai s, tia ce mama
dracului să fie acolo! Ivan, atunci, se cam pricepe ce-ar fi
asta.

— Apoi, stai dar! că are Chira socoteală, cum văd eu.
S, i odată începe a striga puternic:

— Pas, ol na turbinca, ciorti! Atunci diavolii odată încep
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a se cărăbăni unul peste altul în turbincă, de parcă-i aducea
vântul. S, i după ce intră ei cu tot, ii înlăuntru, Ivan începe a-
i ghigosi muscăles, te. După aceea leagă turbinca strâns la
gură, o pune sub cap, mai trântindu-le prin turbincă nis, te
ghionturi ruses, ti, colè, cum s, tia el, de da inima din draci.
Apoi se culcă cu capul pe dâns, ii s, i, nemaifiind supărat
de nimene, trage Ivan un somn de cele popes, ti... Dar,
când aproape de cântători, Scaraoschi, căpetenia dracilor,
văzând că parte din slugile lui se zăbovesc, pornes, te cu
grăbire la locul s, tiut, să le caute. S, i, ajungând într-o clipă,
se vâră, el s, tie cum s, i pe unde în odaie la Ivan s, i-i s, terge
o palmă prin somn, cât ce poate. Ivan, atunci, sare ars s, i
odată strigă:

— Pas, ol na turbinca! Scaraoschi, atunci, intră s, i el fără
vorbă s, i se înghesuies, te peste ceilalt, i dimoni, căci n-are
încotro.

— Ei, las’ că vă judec eu acus, i, necurat, ilor; voi scoate
incul din voi, zise Ivan tulburat. Cu mine v-at, i găsit de
jucat? Am să vă mus, urluiesc de au să râdă s, i câinii de voi!

S, i odată se îmbracă s, i se înarmează Ivan cu toate ale
lui s, i, ies, ind afară, începe a face un tărăboi de s-a sculat
toată ograda în gura lui.

— Dar ce-ai păt, it, mă pohont, ule, de te-ai sculat cu
noaptea-n cap s, i faci as, a larmă, ziseră oamenii boieru-
lui, care dau chiori unul peste altul, de parcă aveau orbul
găinilor.

— Ce să păt, esc? zise Ivan dârz. Ia! am căptus, it nis, te
iepuroi s, i am de gând să-i jumulesc.

Boierul, în zgomotul ista, se scoală s, i el s, i întreabă: —
Ce vuiet e acolo prin ogradă? — Ia, mai toată noaptea nu
ne-am putut odihni din pricina rusului celuia. Dracul s, tie
ce are... Cică a prins nis, te iepuroi s, i vrea să-i jumulească,
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să iertat, i d-voastră!
În vorbele aceste, numai iaca ce se înfăt, is, ază s, i Ivan

înaintea boierului, cu turbinca plină de draci, care se zbă-
teau ca pes, tii în vârs, ă.

— Iaca, gospodin, cu cine m-am vânjolit toată noap-
tea... dar încaltea t, i-am curăt, it s, i eu casa de draci s, i vi-i
aduc poclon dis-dimineat, ă. Porunces, te să-mi aducă nis, te
palce, că am să-i bat la stroi, să pomenească ei cât or trăi
că au dat peste Ivan, robul lui Dumnezeu.

Boierul, văzând aceasta, pe de-o parte l-a cuprins spaima,
iară pe de alta nu mai s, tia ce să facă de bucurie; căci multe
sărindare mai dăduse el până atunci pe la popi, în toate
părt, ile, ca să-i poată izgoni dracii de la casă, s, i nici că fu-
sese chip. Dar se vede că pân acum le-a fost s, i lor veleatul.
Cu Ivan s, i-au găsit popa.

— Bine, Ivane, zise boierul cu mult, umire. Să-t, i aducă
palce câte vrei, s, i fă-t, i datoria cum s, tii; c-apoi om oi fi s, i
eu, helbet!

În sfârs, it, nu trece mult la mijloc, iaca se pomenes, te
Ivan cu un car de palce cum îi plăcea lui. Le ia s, i le leagă la
un loc, tot câte două-trei, după cum îs, i s, tia mes, tes, ugul.

Dar, până la vremea asta, se adunase împrejurul lui
Ivan tot satul, ca să vadă de patima dracilor. Căci lucru de
mirare era acesta, nu s, agă! Atunci Ivan dezleagă turbinca
în fat, a tuturor, numai cât poate să încapă mâna, s, i luând
câte pe un drăcus, or de cornit, e, mi t, i-l ardea cu palcele,
de-i crăpa pielea. S, i după ce-l răfuia bine, îi da drumul, cu
tocmeală, să nu mai vie pe acolo, altă dată.

— N-oi mai veni, Ivane, câte zilis, oare-oi avea eu, zi-
cea Ucigă-l-crucea, cuprins de usturime, s, i se tot ducea
împus, cat. Iară oamenii ce priveau s, i mai ales băiet, ii les, inau
de râs.
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Dar, mai la urma urmelor, Ivan scoate de barbă s, i pe
Scaraoschi s, i-i trage un frecus, , de cele moschices, ti, de-i
fuge sufletul.

— Poftim! După bucluc umbli, peste bucluc ai dat, măi
jupâne Scaraoschi! Să te învet, i tu de altădată a mai bântui
oamenii. Sărsăilă spurcat ce es, ti! S, i apoi, dându-i drumul,
„na!” fuge s, i Scaraoschi după ceilalt, i, ca tăunul cu paiul...

— Dumnezeu să te înzilească, zise atunci boierul, cu-
prinzând pe Ivan în brat, e s, i sărutându-l. De-acum rămâi
la mine, Ivane, s, i, pentru că mi-ai curăt, it casa de draci, am
să te t, in ca pe palmă.

— Ba nu, gospodin, zise Ivan. Mă duc să slujesc pe
Dumnezeu, împăratul tuturor.

S, i, zicând aceste, se încinge cu sabia, pune turbinca la
s, old, îs, i ia ranit, a în spate s, i pus, ca de-a umăr s, i, pornind, se
tot duce înainte, la Dumnezeu. Iară privitorii, cu căciulile
în mână, îi urau drum bun, oriîncotro s-a întoarce.

— Călătorie sprâncenată! zise boierul; de rămâneai,
îmi erai ca un frate; iară de nu, îmi es, ti ca doi.

Mi se pare mie că s, i boierul, cât era de boier, luase frica
turbincăi, de nu-i păru as, a de rău după Ivan, care-i făcuse
atâta bine.

Ivan însă nici nu se gândea la asta; el îs, i căuta acum
de drum, întrebând din om în om unde s, ede Dumnezeu.
Dar tot, i pe cât, i îi întreba dădeau din umere, nes, tiind ce
să răspundă la as, a întrebare ciudată.

— Numai Sfântul Nicolai trebuie să s, tie asta, zise Ivan,
scot, ând o iconit, ă din sân s, i sărutând-o pe dos s, i pe fat, ă.

S, i atunci, ca prin minune, se s, i trezes, te Ivan la poarta
raiului! S, i, nici una, nici două, odată începe a bate în
poartă cât putea. Atunci Sfântul Petre întreabă dinlăun-
tru:
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— Cine-i acolo?
— Eu.
— Cine eu?
— Eu, Ivan.
— S, i ce vrei?
— Tabacioc este?
— Nu-i.
— Votchi este?
— Nu-i.
— Femei sunt?
— Ba.
— Lăutari sunt?
— Nu-s, Ivane, ce mă tot chihăies, ti de cap?!
— Dar unde se găsesc de aceste?
— La iad, Ivane, nu aici.
— Măi! Dar ce sărăcie lucie pe aici, pe la rai!... zise

Ivan. S, i, nemailungind vorba, îndată s, i pornes, te la iad.
S, i el s, tie pe unde cotiges, te, că nu umblă tocmai mult s, i
numai iaca ce dă s, i de poarta iadului. S, i atunci, odată
începe a bate în poartă, strigând:

— Ei! Tabacioc este?
— Este, răspunde cineva dinlăuntru.
— Votchi este?
— Este.
— Femei sunt?
— Dar cum să nu fie?!
— Lăutari sunt?
— Ho, ho! Cât, i poftes, ti.
— A! haras, o, haras, o! Aici e de mine! Deschidet, i iute,

zise Ivan, tropăind s, i frecându-s, i mâinile.
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Dracul de la poartă, gândind că e vreun mus, teriu vechi
de-al lor, deschide; s, i atunci, numai iaca ce se trezesc pe
neas, teptate cu Ivan Turbinca!

— Vai de noi s, i de noi! ziseră atunci dracii, scărmănându-
se de cap în toate părt, ile. As, a-i c-am păt, it-o?

Ivan, însă, porunces, te să-i aducă mai degrabă votchi,
tabacioc, lăutari s, i femei frumoase, că are gust să facă un
guleai.

Se uită dracii unii la alt, ii s, i, văzând că nu-i chip de stat
împotriva lui Ivan, încep a-i aduce, care dincotro, rachiu,
tutun, lăutari s, i tot ce-i poftea lui Ivan sufletul. Umblau
dracii în toate părt, ile, iute ca prâsnelul, s, i-i intrau lui Ivan
în voie cu toate cele, căci se temeau de turbincă ca de nu
s, tiu ce, poate mai rău decât de sfânta cruce.

De la o vreme se chefăluies, te Ivan cum se cade, s, i unde
nu începe a chiui prin iad s, i a juca Horodinca s, i Cazacinca,
luând s, i pe draci s, i pe drăcoaice la joc, cu nepus în masă; s, i
în vârtejul cela, răsturna tărăbi s, i toate cele în toate părt, ile,
de-t, i venea să te strici de râs de iznoavele lui Ivan. Acum,
ce să facă dracii, ca să-l urnească de-acolo? Gândesc ei,
se sucesc ei, se frământă ei cu mintea fel s, i chip, dar nici
unuia nu-i vine în cap ce să facă. Talpa-iadului însă, mai
ajunsă de cap decât tot, i dracii, zise atunci lui Scaraoschi:

— Haram de capul vostru! de n-as, fi eu aici, at, i păt, i
voi s, i mai rău decât as, a. Aducet, i-mi degrabă o putină, o
piele de câine s, i două bet, e, să fac o jucărie, cum s, tiu eu, s, i
acus, i vi-l mătur de-aici.

S, i atunci, îndată i se aduc cele cerute, s, i Tălpoiul face
iute o darabană; s, i apoi, furis, ându-se de Ivan, iese cu
dânsa afară s, i începe a bate ca de război; brr... br...

Ivan, atunci, îs, i vine în simt, ire s, i într-un buc iese afară
cu pus, ca la umăr, să vadă ce este.
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Talpa-iadului, atunci, face t, us, ti! înlăuntru, s, i dracii,
tronc! închid poarta după Ivan, s, i, punănd zăvoarele bine,
bucuria lor că au scăpat de turbincă. Bate el Ivan în poartă
cât poate, se răcăduies, te el cu pus, ca, dar au prins ei acum
dracii la minte.

— Ei las’, cornorat, ilor! De mi-t, i mai pica vrodată în
mână, turbinca are să vă s, tie de s, tire.

Văzând Ivan că port, ile iadului sunt ferecate în toate
părt, ile s, i că dracii n-au gând să-i deschidă, se lehămetes, te
el acum s, i de lăutari, s, i de tabacioc, s, i de votchi, s, i de tot,
s, i pornes, te iar la rai să slujească pe Dumnezeu.

S, i cum ajunge la poarta raiului, din afară, se s, i pune
acolo de strajă s, i stă neadormit zi s, i noapte, tot întruna,
fără să se clintească din loc.

S, i nu mult după aceasta, numai iaca ce vine s, i Moartea
s, i vrea numaidecât să intre la Dumnezeu, ca să primească
porunci.

Ivan atunci îi pune s, paga în piept s, i zice:
— S, toti, Vidma! Unde vrei să te duci?
— La Dumnezeu, Ivane, să vedem ce mi-a mai porunci.
— Nu-i voie, zise Ivan; las’ că mă duc eu să-t, i aduc

răspuns.
— Ba nu, Ivane, trebuie să mă duc eu. Ivan atunci,

văzând că Moartea dă chioară peste dânsul, se strops, es, te
la ea zicând:

— Pas, ol, Vidma, na turbinca! Moartea atunci, nea-
vând încotro, se bagă în turbincă s, i acus, i icnes, te, acus, i
suspină, de-t, i venea să-i plângi de milă. Iară Ivan leagă
turbinca la gură cu nepăsare s, -o anină într-un copac. Apoi
începe a bate în poartă. Sfântul Petre, atunci, deschide s, i,
când colo, se trezes, te cu Ivan.
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— Ei, Ivane, doar te-ai săturat acum de umblat prin
lume după crancalâcuri?

— M-am săturat, s, i m-am prea săturat, Sfinte Petre.
— Ei, s, i ce vrei acum?
— Ia, vreau să mă duc la Dumnezeu, să-i spun ceva.
— Bine, Ivane, du-te; nu t, i-e oprită calea. De-a putere-

a fi, acum es, ti de casa noastră.
Ivan atunci se duce de-a dreptul înaintea lui Dumne-

zeu s, i zice:
— Doamne, nu s, tiu dacă ai la s, tiint, ă ori ba, dar eu

slujesc la poarta raiului de multă vreme. S, i acum vine
Moartea s, i întreabă ce mai poruncit, i.

— Spune-i, Ivane, din partea mea, că poruncesc să
moară trei ani de zile de-a rândul numai oameni bătrâni,
as, a ca tine... zise Dumnezeu, zâmbind cu bunătate.

— Bine, Doamne, zise Ivan, uitându-se cam lung la
Dumnezeu. Mă duc să-i spun cum ai poruncit.

S, i, ducându-se el, scoate Moartea de la închisoare s, i-i
zice:

— Dumnezeu a poruncit ca să mănânci trei ani de zile
de-a rândul numai pădure bătrână; de cea tânără să nu
te-atingi! Înt, eles-ai? Hai, pornes, te s, i-t, i fă datoria!

Moartea, atunci, pornes, te prin codri, supărată ca vai
de ea, s, i începe a roade la copaci bătrâni, de-i pocneau
fălcile.

S, i după ce se împlinesc trei ani în capăt, iar pornes, te
la Dumnezeu, să primească porunci. Dar când s, tia că are
să dea peste Ivan, i se tăiau picioarele s, -o strângea în spate
de frică.

— Turbinca! afurisita de turbincă mă vâră în toate
boalele, zicea Moartea, suspinând. Decât n-am încotro;
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trebuie să mă duc, zise ea oftând.
În sfârs, it merge ea, nu merge, s, i de la o vreme ajunge

la poarta raiului. Dar, când colo, dă iar cu ochii de Ivan.
— Tot aici es, ti, Ivane? tot?
— Ba bine că nu! zise Ivan, făcând stânga-mprejur s, i

punându-se drept în calea Mort, ii. Dar unde gândeai să
fiu, când asta mi-e slujba?

— Gândeam că te-i fi dus prin lume, după berbantlâ-
curi de-ale tale.

— Da că doar de lume am fugit; o s, tiu eu cât e de dulce
s, i de amară, bat-o pustia s-o bată! I-s roase lui Ivan ure-
chile de dânsa. Dar ce-ai slăbit as, a, Vidmă?

— De bunătăt, ile tale, Ivane. Acum cred că nu t, i-i mai
face blestem cu mine, mi-i da drumul să intru la Dumne-
zeu, că tare mare treabă mai am.

— Da, cum nu?! ia mai pune-t, i pofta la o parte, că
doar nu piere lumea... nu cumva ai pofti oare să te pui la
taifasuri cu Dumnezeu?

— Dar s, tii că te prea întreci cu s, aga, Ivane...
— As, a t, i-e treaba? Încă mă iei la trei parale? Pas, ol na

turbinca, Vidma!
Moartea, atunci, se vâră în turbincă s, i Ivan o pune la

pastramă, zicând:
— S, opârcai cu cine s, opârcai, dar cu Ivan nu s, opârcai.
Dumnezeu, însă, s, tia de toate acestea, dar voia să mai

facă s, i pe cheful lui Ivan, nu tot pe-a Mort, ii; căci multe
bunătăt, i mai făcuse s, i ea în viat, a ei!

— Ia deschide, Sfinte Petre, zise Ivan, bătând apoi la
poartă. Sfântul Petre deschide, s, i Ivan se duce iar de se
înfăt, is, ază înaintea lui Dumnezeu s, i zice:

— Doamne, Moartea întreabă ce mai poruncit, i? S, i să
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nu vă supărat, i, dar tare-i neastâmpărată s, i avană, drept
să vă spun; s, ede ca pe spini s, i vrea numaidecât să-i dat, i
răspuns.

— Du-i răspuns, Ivane, că poruncesc să moară de
acum înainte trei ani de zile de-a rândul numai oameni ti-
neri, s, i alt, i trei ani de zile să moară numai copii obraznici.

— Bine, Doamne, zise Ivan, închinându-se până la
pământ. Mă duc să-i spun cum ai poruncit... s, i cum ajunge
Ivan din afară de poartă, scoate Moartea din turbincă s, i-i
zice:

— Dumnezeu a poruncit ca de-acum înainte să mă-
nânci trei ani de zile de-a rândul numai pădure tânără;
s, i alt, i trei ani de zile, numai vlăstare fragede, răchit, ică,
smicele, nuiele s, i altele de seama acestora; de pădurea cea
bătrână să nu te-atingi, că-i poznă! Auzit-ai, Vidmă? Hai,
pornes, te până te văd, s, i-t, i fă datoria cu sfint, enie.

Moartea atunci, înghit, ind noduri, pornes, te prin dum-
brăvi, lunci s, i huceaguri, supărată ca vai de capul ei. S, i,
de voie, de nevoie, începe când a roade la copaci tineri,
când a forfeca smicele s, i nuiele de-i pârâiau măselele s, i o
dureau s, elele s, i grumajii întinzându-se pe sus, la plopii
cei înalt, i, s, i plecându-se atâta pe la rădăcinile celor tufari,
după mlădit, e fragede. Se zămorea s, i ea, sărmana, cum
putea. În sfârs, it, s-a chinuit Moartea as, a trei ani de zile
de-a rândul, s, i încă alt, i trei ani, s, i după ce i se împlinesc cei
s, ase ani de osândă, iar pornes, te la Dumnezeu să vadă ce
porunci i-a mai da. Nu-i vorbă, că s, tia Vidma ce-o as, tepta,
dar ce era să facă?

— Turbinca! Mânca-o-ar focul s-o mănânce! zicea
Moartea, ducându-se la rai ca s, i cum ar fi mers la spân-
zurătoare. Nu s, tiu ce să mai zic s, i despre Dumnezeu, ca
să nu gres, esc. Pesemne c-a ajuns s, i el în mintea copiilor,
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Doamne iartă-mă, de i-a dat lui Ivan cel nebun atâta pu-
tere asupra mea. Bine mi-ar părea să-l văd s, i pe Dumnezeu
într-o zi, cât e de mare s, i puternic, în turbinca lui Ivan; ori
de nu, măcar pe Sfântul Petrea; numai atunci mi-ar crede
ei mie.

S, i mergând ea tot bodrogănind vrute s, i nevrute, ajunge
la poarta raiului; s, i când dă iar de Ivan, i se întunecă lumea
înaintea ochilor s, i zice oftând:

— Dar bine, Ivane, iar ai de gând să mă chinuies, ti cu
turbinca ceea a ta?

— Ba dac-as, avea mai multă putere, t, i-o spun drept că
t, i-as, scoate ochii ca la dracul s, i te-as, frige pe frigare, zise
Ivan cu ciudă, că din pricina ta s-a prăpădit atâta amar
de lume, de la Adam s, i până astăzi. Pas, ol na turbinca,
Vidma! S, i de-acum, nici mai spun lui Dumnezeu despre
tine, hoanghină bătrână ce es, ti! Tu s, i cu Talpa-iadului
suntet, i potrivită pereche. Îmi vine să vă rup cu dint, ii de
bunis, oare ce suntet, i. Am să te t, in la pastramă, hăt s, i bine!
De-acum în turbincă au să-t, i putrezească ciolanele. Hă,
hă!

Suspină ea Moartea, dar pace bună; Ivan, parcă nici
n-o vede, nici n-o aude. În sfârs, it, trece ea as, a o bucată de
vreme, cât ar fi trecut, s, i într-una din zile vine Dumnezeu
la poartă să vadă ce necazuri mai face Ivan cu turbinca
ceea.

— Ei, Ivane, ce mai direguies, ti? Moartea n-a mai venit
pe-aici?

Ivan, atunci, lasă capul în jos s, i, tăcând, începe a face
fet, e-fet, e. Iară Moartea răspunde înădus, it din turbincă:

— Iată-mă-s, Doamne, pusă la opreală; m-ai lăsat de
râsul unui s, ui ca Ivan, nenorocita de mine!

Dumnezeu, atunci, dezleagă turbinca, dă drumul Mort, ii
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s, i zice lui Ivan:
— Ei, Ivane, destul de-acum; t, i-ai trăit traiul s, i t, i-ai

mâncat mălaiul! De milostiv, milostiv es, ti; de bun la inimă,
bun ai fost, nu-i vorbă. Dar, de la o vreme încoace, cam
de pe când t, i-am blagoslovit turbinca aceasta, te-ai făcut
prea nu s, tiu cum. Cu dracii de la boierul cela ai făcut hara-
para. La iad ai tras un guleai de t, i s-a dus vestea ca de popă
tuns. Cu Moartea te-am lăsat până acum de t, i-ai făcut
mendrele, cum ai vrut; n-ai ce zice. Dar toate-s până la
o vreme, fătul meu. De-acum t, i-a venit s, i t, ie rândul să
mori; n-am ce-t, i face. Trebuie să dăm fiecăruia ce este al
său, căci s, i Moartea are socoteala ei; nu-i lăsată numai as, a,
degeaba, cum crezi tu.

Ivan atunci, văzând că s-au trecut de s, agă, se pune în
genunchi dinaintea lui Dumnezeu s, i-l roagă cu lacrimi,
zicând:

— Doamne! Rogu-te să fiu îngăduit macar trei zile, în
care să-mi grijesc sufletul, să-mi lucrez racla cu mâna mea
asta slăbănoagă s, i să mă as, ez singurel într-însa; s, i după
aceste facă Moartea ce va voi cu mine, căci văd eu bine că
mi s-a strâns funia la par; încep a slăbi văzând cu ochii.

Dumnezeu îi învoies, te cererea aceasta s, i apoi, luându-
i turbinca din stăpânire, îl dă pe seama Vidmei, ca după
trei zile să-i ia sufletul!

Ivan acum, rămânând singur, supărat ca vai de el, pe
de-o parte că i-a luat Dumnezeu turbinca, pe de alta că are
să moară, s-a pus pe gânduri.

„Mă rog, ia să stau s, i să-mi fac socoteală cu ce m-am
ales eu cât am trăit pe lumea asta, zise Ivan în gândul
său. În oaste am fost numai de zbucium: hăis, haram,
cea, haram! De-atunci încoace am umblat ia as, a, teleleu
Tanasă. M-am dus la rai, de la rai la iad, s, i de la iad iar
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la rai. S, i tocmai acum, la adică, n-am nici o mângâiere!
Rai mi-a trebuit mie la vremea asta? Ia, as, a păt, es, ti dacă te
strici cu dracul; aici, la sărăcăciosul ist de rai, vorba ceea:
„Fală goală, traistă us, oară”; s, ezi cu banii în pungă s, i duci
dorul la toate cele. Mai mare pedeapsă decât asta nici că se
mai poate! Votchi nu-i, tabacioc nu-i, lăutari nu-s, guleai
nu-i, nimica nu-i! Mai am numai trei zile de trăit, s, i te...
ai dus, Ivane, de pe fat, a pământului! Oare nu-i de făcut
vreo s, mecherie până mai este încă vreme?”

În sfârs, it, mai stă el Ivan oleacă as, a, cu fruntea reze-
mată pe mână, s, i-i s, i trăsnes, te în gând una:

„Taci! Că i-am dat de mes, tes, ug. Încaltea, ce-a fi, a fi;
dar degeaba n-are să fie... văd eu bine că tot de una mi-e
acum.”

S, i odată se duce Ivan repede cu cele două carboave, el
s, tie unde, s, i cumpără unelte de teslărie, două lătunoaie
groase, patru balamale, câteva piroane, două belciuge s, i un
lăcătoi zdravăn, s, i se aruncă de-s, i face el singur o drăgut, ă
de raclă, să poată s, edea s, i împăratul într-însa.

— Iaca, Ivane, s, i casa de veci, zise el. Trei cot, i de
pământ, atâta-i al tău! Vezi în ce se încheie toată scofala
de pe lumea asta?

Dar n-apucă Ivan a sfârs, i bine vorba din urmă, s, i nu-
mai iaca se s, i trezes, te cu Moartea la spate:

— Ei, Ivane, gata es, ti?
— Gata, răspunse el, zâmbind.
— Dacă es, ti gata, hai! As, ază-te mai repede în raclă, că

n-am vreme de pierdut. Poate mă mai as, teaptă s, i alt, ii să
le dau răvas, de drum.

Ivan, atunci, se pune în raclă cu fat, a în jos.
— Nu as, a, Ivane, zise Moartea.
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— Dar cum?
— Pune-te cum trebuie să s, adă mortul. Ivan se pune

într-o râlă s, i lasă picioarele spânzurate afară.
— Dar bine, Ivane, una-i vorba, alta-i treaba; mult ai

să mă t, ii? Pune-te, măi frate, bine, cum se pune!
Ivan, atunci, se întoarce iar cu fat, a-n jos, cu capul bă-

lălău într-o parte s, i iar cu picioarele afară.
— Ă... ra... ca’ de mine s, i de mine! Dar nici atâta lucru

nu s, tii? Se vede că numai de blestemăt, ii ai fost bun în
lumea asta. Ia fugi de-acolo, să-t, i arăt eu, nebunule ce
es, ti!

Ivan atunci iese din raclă s, i stă în picioare umilit. Iară
Moartea, având bunătate a dăscăli pe Ivan, se pune în raclă
cu fat, a-n sus, cu picioarele întinse, cu mâinile pe piept s, i
cu ochii închis, i, zicând:

— Iaca as, a, Ivane, să te as, ezi. Ivan, atunci, nu pierde
vremea s, i face tranc! capacul deasupra, încuie lăcata, s, i,
cu toată rugămintea Mort, ii, umflă racla în spate s, i se duce
de-i dă drumul pe-o apă mare, curgătoare, zicând:

— Na! că t, i-am făcut conet, ul. De-acum du-te pe apa
sâmbetei! S, i să ies, i din raclă când te-a scoate bunica din
groapă. Mi-a luat el Dumnezeu turbinca din pricina ta,
dar încaltea t, i-am făcut-o bună s, i eu!

— Ei, ei! Doamne, zise apostolul Petru râzând, vezi de
ce s-a mai apucat acum Ivan al sfint, iei tale? Bine-a mai zis
cine-a zis: „Dacă dai nas lui Ivan, el se suie pe divan”.

Dumnezeu atunci, văzând până unde merge îndrăz-
neala lui Ivan, a început a se cam lua s, i el pe gânduri de
năzdrăvăniile lui! S, i as, a, a zis Dumnezeu să se desfacă
sicriul acolo unde era s, i să iasă Moartea la liman ca să-
s, i răzbune s, i ea acum pe Ivan. S, i îndată s-a făcut as, a, s, i
când nici nu visa Ivan că are să mai dea vrodată ochii cu
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Moartea, numai iaca ce se trezes, te cu dânsa fat, ă-n fat, ă,
zicându-i:

— Dar bine, Ivane, as, a ne-a fost vorba? Ivan, atunci, a
rămas încremenit, fără să mai poată zice un cuvânt măcar.

— Încă te faci niznai? Ei, Ivane, Ivane! Numai răbda-
rea s, i bunătatea lui Dumnezeu cea fără de margini poate
să precovârs, ască fărădelegile s, i îndărătnicia ta. De demult
erai tu mătrăs, it din lumea asta s, i ajuns de batjocura dra-
cilor, dacă nu-t, i intra Dumnezeu în voie mai mult decât
însus, i fiului său. Să s, tii, Ivane, că de-acum înainte ai să
fii bucuros să mori; s, i ai să te târâi în brânci după mine,
rugăndu-mă să-t, i iau sufletul, da eu am să mă fac că te-am
uitat s, i am să te las să trăies, ti cât zidul Goliei s, i Cetatea
Neamt, ului, ca să vezi tu cât e de nesuferită viat, a la as, a de
adânci bătrânet, e!

S, i l-a lăsat Moartea de izbelis, te să trăiască:
Cât e lumea s, i pământul,
Pe cuptor nu bate vântul.
S, i as, a, văzând Ivan că nu mai moare, zise în sine:
„Oare nu cumva de-acum mi-oi da cu paru-n cap de

răul Vidmei? Ba, zău, nici nu gândesc. Deie-s, i ea, dacă
vrea!”

S, i cică atunci unde nu s-a apucat s, i el, în ciuda Mort, ii,
de tras la mahorcă s, i de chilit la t, uică s, i holercă, de parc-o
mistuia focul.

— Guleai peste guleai, Ivane; căci altfel înnebunes, ti
de urât, zicea el.

Dă, ce era să facă bietul om, când Moartea-i chioară s, i
nu-l vede?...

S, i as, a a trăit Ivan cel fără de moarte veacuri nenumă-
rate, s, i poate că s, i acum a mai fi trăind, dacă n-a fi murit.
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Ursul păcălit de vulpe

Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o
noapte întreagă după hrană s, i nu găsise nicăiri. Făcându-
se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului s, i se culcă
sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă, ca să poată găsi
ceva de mâncare. S, ăzând vulpea cu botul întins pe labele
de dinainte, îi vine miros de pes, te. Atunci ea rădică put, in
capul s, i, uitându-se la vale, în lungul drumului, zăres, te
venind un car tras de boi.

— Bun! gândi vulpea. Iaca hrana ce-o as, teptam eu. S, i
îndată iese de sub tufă s, i se lunges, te în mijlocul drumului,
ca s, i cum ar fi fost moartă.

Carul apropiindu-se de vulpe, t, ăranul ce mâna boii
o vede s, i, crezând că-i moartă cu adevărat, strigă la boi:
Aho! Aho! Boii se opresc. T, ăranul vine spre vulpe, se uită
la ea de aproape s, i, văzând că nici nu suflă, zice: Bre! da’
cum naiba a murit vulpea asta aici?! Ti!... ce frumoasă
cat, aveică am să fac nevestei mele din blana istui vulpoiu!
Zicând as, a, apucă vulpea de după cap s, i, târând-o până la
car, se opintes, te s, -o aruncă deasupra pes, telui. Apoi strigă
la boi: “Hăis! Joian, cea! Bourean”. Boii pornesc.

T, ăranul mergea pe lângă boi s, i-i tot îndemna să meargă
mai iute, ca s-ajungă degrabă acasă s, i să ieie pelea vulpii.



Însă, cum au pornit boii, vulpea a s, i început cu picioa-
rele a împinge pes, tele din car jos. T, ăranul mâna, carul
scârt, âia, s, i pes, tele din car cădea. După ce hoat, a de vulpe a
aruncat o mult, ime de pes, te pe drum, bine...s, or! sare s, i ea
din car s, i, cu mare grabă, începe a strânge pes, tele de pe
drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la bizunia
sa s, i începe a mânca, că ta...re-i mai era foame!

Tocmai când începuse a mânca, iaca vine la dânsa
ursul.

— Bună masa, cumătră! Ti!!! da’ ce mai de pes, te ai!
Dă-mi s, i mie, că ta...re! mi-i poftă! — Ia mai pune-t, i pofta-
n cuiu, cumătre, că doar nu pentru gustul altuia m-am
muncit eu. Dacă t, i-i as, a de poftă, du-te s, i-t, i moaie coada-
n baltă, ca mine, s, i-i avea pes, te să mănânci. — Învat, ă-mă,
te rog, cumătră, că eu nu s, tiu cum se prinde pes, tele.

Atunci vulpea rânji dint, ii s, i zise: Alei, cumătre! da’ nu
s, tii că nevoia te duce pe unde nu-t, i e voia s, i te-nvat, ă ce
nici gândes, ti? Ascultă, cumătre: vrei să mănânci pes, te?
Du-te desară la băltoaga cea din marginea pădurei, vârâ-t, i
coada-n apă s, i stăi pe loc, fără să te mis, ti, până despre ziuă;
atunci smunces, te vârtos spre mal s, i ai să scot, i o mult, ime
de pes, te, poate îndoit s, i-ntreit de cât am scos eu.

Ursul, nemaizicând nici o vorbă, aleargă-n fuga mare
la băltoaga din marginea pădurei s, i-s, i vâră-n apă toată
coada!... În acea noapte începuse a bate un vânt răce, de
înghet, a limba-n gură s, i chiar cenus, a de sub foc. Îngheat, ă
zdravăn s, i apa din băltoagă, s, i prinde coada ursului ca
într-un cles, te. De la o vreme, ursul, nemaiputând de dure-
rea cozei s, i de frig, smunces, te o dată din toată puterea. S, i,
sărmanul urs, în loc să scoată pes, te, rămâne făr’ de coadă!
Începe el acum a mornăi cumplit s, -a sări în sus de durere;
s, i-nciudat pe vulpe că l-a amăgit, se duce s-o ucidă în bă-
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taie. Dar s, ireata vulpe s, tie cum să se ferească de mânia
ursului. Ea ies, ise din bizunie s, i se vârâse în scorbura unui
copac din apropiere; s, i când văzu pe urs că vine făr’ de
coadă, începu a striga:

— Hei cumătre! Dar t, i-au mâncat pes, tii coada, ori ai
fost prea lacom s, -ai vrut să nu mai rămâie pes, ti în baltă?

Ursul, auzind că încă-l mai ič s, i în râs, se înciudează
s, i mai tare s, i se răpede iute spre copac; dar gura scorburei
fiind strâmtă, ursul nu putea să încapă înlăuntru. Atunci
el caută o creangă cu cârlig s, i începe a cotrobăi prin scor-
bură, ca să scoată vulpea afară, s, i să-i deie de cheltuială...
Dar când apuca ursul de piciorul vulpei, ea striga: “Trage,
nătărăule! mie nu-mi pasă, că tragi de copac...” Iar când
anina cârligul de copac, ea striga: “Valeu, cumătre! nu
trage, că-mi rupi piciorul!” În zadar s-a năcăjit ursul, de-i
curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scor-
bura copacului.

S, i iaca as, a a rămas ursul pâcâlit de vulpe!
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Povestiri





Prostia omenească

A fost odată, când a fost, că, dacă n-ar fi fost, nu s-ar po-
vesti.

Noi nu suntem de pe când poves, tile, ci suntem mai
dincoace cu vro două-trei zile, de pe când se potcovea pu-
recele cu nouăzeci s, i nouă de ocă de fer la un picior s, i tot i
se părea că-i us, or.

Cică era odată un om însurat, s, i omul acela trăia la un
loc cu soacră-sa. Nevasta lui, care avea copil de t, ât, ă, era
cam proastă; dar s, i soacră-sa nu era tocmai hâtră.

Întru una din zile, omul nostru iese de-acasă după
trebi, ca fiecare om. Nevasta lui, după ce-s, i scăldă copilul,
îl înfăs, ă s, i-i dete t, ât, ă, îl puse în albie lângă sobă, căci era
iarnă; apoi îl legănă s, i-l dezmerdă, până ce-l adormi. După
ce-l adormi, stătu ea put, in pe gânduri s, -apoi începu a se
boci cât îi lua gura: “Aulio! copilas, ul meu, copilas, ul meu!”

Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă,
zvârli fusul din mână s, i furca din brâu cât colo s, i, sărind
fără sine, o întrebă cu spaimă:

— Ce ai, draga mamei, ce-t, i este?!
— Mamă, mamă! Copilul meu are să moară!
— Când s, i cum?



— Iată cum. Vezi drobul cel de sare pe horn?
— Îl văd. S, i?
— De s-a sui mât, a, are să-l trântească drept în capul

copilului s, i să mi-l omoare!
— Vai de mine s, i de mine, că bine zici, fata mea; se

vede că i s-au sfârs, it mititelului zilele!
S, i, cu ochii pironit, i în drobul de sare de pe horn s, i cu

mânile încles, tate, de parcă le legase cineva, începură a-l
boci amândouă, ca nis, te smintite, de clocotea casa. Pe
când se slut, eau ele, cum vă spun, numai iaca s, i tatăl copi-
lului intră pe us, ă, flămând s, i năcăjit ca vai de el.

— Ce este ? Ce v-au găsit, nebunelor?
Atunci ele, viindu-s, i put, in în sine, începură a-s, i s, terge

lacrămile s, i a-i povesti cu mare jale despre întâmplarea
neîntâmplată. Omul, după ce le ascultă, zise cu mirare:

— Bre! mult, i pros, ti am văzut eu în viat, a mea, dar ca
voi n-am mai văzut. Mă... duc în lumea toată! S, i de-oiu
găsi mai pros, ti decât voi, m-oiu mai întoarce acasă, iar de
nu, ba.

As, a zicând, oftă din greu, ies, i din casă, fără să-s, i ieie
ziua bună, s, i plecă supărat s, i amărât ca vai de om!

S, i mergând el bezmetic, fără să s, tie unde se duce, după
o bucată de vreme, oprindu-se într-un loc, i se întâmplă
iar să vadă ceva ce nu mai văzuse: un om t, inea put, in un
oboroc des, ert cu gura spre soare, apoi răpede-l îns, făca s, i
intra cu dânsul într-un bordeiu; pe urmă iar ies, ea, îl punea
iar cu gura la soare, s, i tot as, a făcea... Drumet, ul nostru,
nedumerit, zise:

— Bună ziua, om bun!
— Mult, ămesc dumitale, prietene!
— Da’ ce faci aici?
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— Ia, mă trudesc de vro două-trei zile să car pocitul
ist de soare în bordeiu, ca să am lumină, s, i nici că-l pot...

— Bre, ce trudă! zise drumet, ul. N-ai vrun topor la
îndămână?

— Ba am.
— Ie-l de coadă, sparge ici, s, i soarele va intra singur

înlăuntru.
Îndată făcu as, a, s, i lumina soarelui întră în bordeiu.
— Mare minune, om bun, zise gazda. De nu te-aducea

Dumnezeu pe la noi, eram să îmbătrânesc cărând soarele
cu oborocul.

“Încă un tont”, zise drumet, ul în sine s, i plecă.
S, i mergând el tot înainte, peste câtva timp ajunse într-

un sat s, i, din întâmplare, se opri la casa unui om. Omul de
gazdă, fiind rotar, îs, i lucrase un car s, i-l înjghebase, în casă,
în toată întregimea lui; s, -acum, voind să-l scoată afară,
trăgea de prot, ap cu toată puterea, dar carul nu ies, ea. S, tit, i
pentru ce? As, a: us, ile era mai strâmte decât carul. Rotarul
voia acum să taie us, orii, spre a scoate carul. Noroc însă că
drumet, ul l-a învăt, at să-l desfacă în toate părt, ile lui, să le
scoată pe rând afară s, -apoi iarăs, i să-l înjghebe la loc.
— Foarte mult, ămesc, om bun, zise gazda; bine m-ai învăt, at!
Ia uită-te dumneta! Era să dărâm bunătate de casă din
pricina carului...

De aici, drumet, ul nostru, mai numărând un nătărău,
merse tot înainte, până ce ajunse iară la o casă. Acolo, ce
să vadă! Un om, cu-n t, ăpoiu în mână, voia să arunce nis, te
nuci din tindă în pod.

“Din ce în ce dau peste dobitoci”, zise drumet, ul în sine.
— Da’ ce te frământ, i as, a, om bun?
— Ia, vreu să zvârl nis, te nuci în pod, s, i t, ăpoiul ista,
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bată-l scârba să-l bată, nu-i nici de-o treabă...
— Că degeaba te trudes, ti, nene! Pot, i să-l blastămi cât

l-ei blăstăma, habar n-are t, ăpoiul de scârbă. Ai un oboroc?
— Da’ cum să n-am?!
— Pune nucile într-însul, ie-l pe umăr s, i suie-le frumus, el

în pod; t, ăpoiul e pentru paie s, i fân, iar nu pentru nuci.
Omul ascultă, s, i treaba se făcu îndată. Drumet, ul nu ză-

bovi nici aici mult, ci plecă, mai numărând s, i alt neghiob.
Apoi, de aici merse mai departe, până ce ajunsese ca

să mai vadă aiurea s, i altă năzbâtie. Un om legase o vacă
cu funia de gât s, i, suindu-se pe-o s, ură, unde avea aruncat
oleacă de fân, trăgea din răsputeri de funie, să urce vaca
pe s, ură. Vaca răgea cumplit, s, i el nu mai putea de ostenit...

— Mă omule! zise drumet, ul, făcându-s, i cruce; dar ce
vrei să faci?

— Ce să fac, mă-ntrebi? Da’ nu vezi?
— Ba văd, numai nu pricep.
— Ia, hăramul ista e hâmisit de foame s, i nu vre’ nici

în ruptul capului să vie după mine sus, pe iastă s, ură, să
mănânce fân...

— Stai put, in, cres, tine, că spânzuri vaca! Ia fânul s, i-l
dă jos la vacă!

— Da’ nu s-a irosi?...
— Nu fi scump la tărât, e s, i ieftin la făină.
Atunci omul ascultă s, i vaca scăpă cu viat, ă.
— Bine m-ai învăt, at, om bun! Pentr-un lucru de ni-

mica eram cât pe ce să-mi gâtui vaca!
As, a, drumet, ul nostru, mirându-se s, i de această mare

prostie, zise în sine: “Mât, a tot s-ar fi putut întâmpla să
deie drobul de sare jos de pe horn; dar să cari soarele în
casă cu oborocul, să arunci nucile în pod cu t, ăpoiul s, i să

282



tragi vaca pe s, ură, la fân, n-am mai gândit!”
Apoi drumet, ul se întoarse acasă s, i petrecu lângă ai

săi, pe cari-i socoti mai cu duh decât pe cei ce văzuse în
călătoria sa.

S, -am încălecat pe-o s, a, s, -am spus povestea as, a.
S, -am încălecat pe-o roată, s, -am spus-o toată.
S, -am încălecat pe-o căps, ună, s, i v-am spus, oameni

buni, o mare minciună!!
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Mos, Nichifor Cot, cariul

Mos, Nichifor nu-i o închipuire din poves, ti, ci e un om
ca tot, i oamenii; el a fost odată, când a fost, trăitor din
mahalaua T, ut, uenii din Târgul Neamt, ului, dinspre satul
Vânătorii Neamt, ului. Cam pe vremea aceea trăia mos,
Nichifor în T, ut, ueni, pe când bunicul bunicului meu fusese
cimpoias, la cumătria lui mos, Dediu din Vânători, fiind
cumătru mare Ciubăr-vodă, căruia mos, Dediu i-a dăruit
patruzeci s, i nouă de mioare, oaches, e numai de câte un
ochi; iară popă, unchiul unchiului mamei mele, Ciubuc
Clopotarul de la Mănăstirea Neamt, ului, care făcuse un
clopot mare la acea mănăstire, cu cheltuiala lui, s, i avea
dragoste să-l tragă singur la sărbători mari; pentru aceea
îi s, i ziceau Clopotarul. Tocmai pe acea vreme trăia s, i mos,
Nichifor din T, ut, ueni.

Mos, Nichifor era harabagiu. Cărut, a lui, des, i era fe-
recată cu teie, cu curmeie, însă era o cărut, ă bună, încă-
pătoare s, i îndemânatică. Un poclit de rogojini oprea s, i
soarele s, i ploaia de a răzbate în cărut, a lui mos, Nichifor.
De inima cărut, ei atârnau păcornit, a cu feles, tiocul s, i pos-
teuca, care se izbeau una de alta, când mergea cărut, a, s, i
făceau: tronca, tranca! tronca, tranca! Iară în belciugul de
la carâmbul dedesubt, din stânga, era aninată o bărdit, ă,



pentru felurite întâmplări. Două iepe, albe ca zăpada s, i
iut, i ca focul, se sprijineau mai totdeauna de ois, tea cărut, ei;
mai totdeauna, dar nu totdeauna, căci mos, Nichifor era s, i
geambas, de cai, s, i când îi venea la socoteală, făcea schimb,
ori vindea câte-o iapă chiar în mijlocul drumului, s, i atunci
rămânea ois, tea goală pe de-o parte. Îi plăcea mos, neagului
să aibă tot iepe tinere s, i curăt, ele; asta era slăbiciunea lui.
Mă vet, i întreba, poate: De ce iepe, s, i totdeauna albe? Vă
voi spune s, i aceasta: iepe, pentru că mos, Nichifor t, inea
să aibă prăsilă; albe, pentru că albeat, a iepelor, zicea el, îi
slujea de fanar noaptea la drum.

Mos, Nichifor nu era dintre aceia care să nu s, tie “că nu-
i bine să te pui viziteu la cai albi s, i slugă la femei”; el s, tia
s, i aceasta, dar iepele erau ale lui, s, i, când le grijea, grijite
erau, iar când nu, n-avea cine să-i bănuiască.

Mos, Nichifor fugea de cărăus, ie, de-s, i scotea ochii; el
se ferea de ridicături, pentru că se temea de surpătură.

Harabagia, zicea el, e mai bună, că ai a face tot cu
marfă vie, care la deal se dă pe jos, la vale, pe jos, iar la
popas, în cărut, ă. Mos, Nichifor avea o bicius, că de cele de
cânepă, împletită de mâna lui s, i cu s, fichiul de mătase, cu
care pocnea de-t, i lua auzul. S, i cu încărcat s, i cu descărcat,
la deal mos, Nichifor se da pe jos s, i trăgea de-a valma cu
iepele. La vale iar se da jos, ca să nu se spetească iepele.
Chirias, ii, vrând- nevrând, trebuiau să se dea s, i ei, căci le
era lehamete de morocăneala lui mos, Nichifor, care îndată
troncănea câte una cam de aceste:

— Ia mai dat, i-vă s, i pe jos, căci calul nu-i ca dobitocul,
să poată vorbi...

Dacă s, tiai să potrives, ti din gât pe mos, Nichifor, apoi
era cât se poate de s, ăgalnic. De întâlnea vrun om călare,
pe drum, întreba: “Departe ai lăsat pe vodă, voinice?” S, i
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apoi îndată da bici iepelor, zicând:
Alba-nainte, alba la roate,
Ois, tea goală pe de-o parte.
Hii! opt-un cal, că nu-s departe Galat, ii, hii!!! De întâl-

nea pe drum neveste s, i fete mari, cânta cântece s, ăgalnice,
de-alde-aceste:

Când cu baba m-am luat
Opt ibovnice-au oftat:
Trei neveste cu bărbat
S, i cinci fete dintr-un sat s, .a.
Ei, ei! Apoi zi că nu-t, i venea să pornes, ti la drum, mai

ales în luna lui mai, cu asemenea om vrednic s, i de-a puru-
rea vesel! Câteodată numai, când prin dreptul crâs, mei te
făceai niznai s, i nu s, tiai să potrives, ti din gât pe mos, Nichi-
for, nu-l prea vedeai în cheji buni, dar s, i atunci tot repede
mâna de la o crâs, mă până la alta.

Mai ales într-un rând îi plăcea lui mos, Nichifor două
iepus, oare, care mergeau de minune la drum. Dar la crâs, mă,
mort-copt, trebuiau să stea, căci le cumpărase de la un
popă, nefiind pe vremea aceea pojărnicii, de unde să cum-
pere altele, care să t, ină fuga tot întruna!

Spunea tata că i-au spus s, i lui bătrânii, care auziseră
din gura lui mos, Nichifor, că pe vremea aceea era bine
să fii harabagiu în Târgul-Neamt, ului, că te-apucau pe-a-
mâinile. Cum ies, eai din Văratic, intrai în Agapia, s, i cum
ies, eai din Agapia, intrai în Văratic: apoi în Războieni, apoi
pe la mitoace, s, i aveai mus, terii, de nu erai bucuros; ba să-i
duci la Piatra, ba la Folticeni, ba pe la iarmaroace, ba la
Mănăstirea Neamt, ului, ba la Secu, ba la Râs, ca, ba în toate
părt, ile, pe la hramuri.

Tot tata mai spunea că ar fi auzit de la bunicul bunicu-
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lui meu că protopopul de la Neamt, , de pe vremea aceea, ar
fi zis unor călugărit, e, care pribegeau în săptămâna mare
prin târg:

— Maicelor!
— Blagosloves, te, cinstite părinte!
— De ce nu vă astâmpărat, i în mănăstire s, i să vă căutat, i

de suflet, măcar în săptămâna patimilor?
— Apoi dă, cinstite părinte, cică ar fi răspuns ele cu

smerenie, lâna asta ne mănâncă, păcatele noastre... Dar
n-am mai veni noi, căci, cum s, tii sfint, ia-ta, mai mult cu
s, iacul ne hrănim, s, i apoi, de nu curge, măcar picură, s, i
cine mis, că tot pis, că.

Protopopul atunci, sărmanul, cic-ar fi oftat din greu,
înghit, ind noduri..., s, i ar fi dat vina tot pe mos, Nichifor,
zicând:

— De-ar crăpa odată să crape s, i harabagiul care v-a
adus! C-atunci s, tiu că n-ar avea cine să vă mai cărăbă-
nească as, a de des pe la târg.

S, i cică auzind mos, Nichifor de aceasta, tare s-ar fi mâh-
nit în sufletul său s, i s-ar fi jurat cu jurământ ca să nu mai
aibă a face cu parte duhovnicească cât a trăi el; căci, din
păcate, era s, i evlavios mos, Nichifor s, i tare se mai temea
să nu cadă sub blestemul preot, esc! De-aceea, cu fuga a
alergat la schitul Vovidenia, la pusnicul Chiriac din sfânta
Agură, care-s, i cănea părul s, i barba cu cires, e negre, s, i în Vi-
nerea Seacă, prea cuviosul cocea oul la lumânare, ca să mai
us, ureze din cele păcate. S, i apoi s-a hotărât el ca de-acum
înainte să aibă a face mai mult cu parte negustorească.

— Numai negustorul, zicea mos, Nichifor, trăies, te din
seul său s, i pe seama lui. Când întrebai: “Pentru ce?” mos,
Nichifor răspundea, tot glumet, : “Pentru că n-are Dumne-
zeu stăpân”.
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De glumet, , glumet, era mos, Nichifor, nu-i vorbă, dar
de multe ce dăduse peste dânsul, se făcuse cam hursuz.

Băbătia lui, de la o vreme încoace, nu s, tiu ce avea, că
începuse a scârt, âi: ba c-o doare ceea, ba c-o doare ceea, ba
i-e făcut de năjit, ba că i-e făcut pe ursită, ba că i-e făcut de
plânsori s, i tot umbla din babă în babă cu descântece s, i cu
oblojeli, încât lui mos, Nichifor acestea nu-i prea veneau
la socoteală, s, i de-aceea nu-i erau acum mai niciodată
boii acasă. Ba chiar se făcuse buclucas, , hărt, ăgos s, i de tot
hapsân, când sta câte două-trei zile pe lângă casă, încât
biata băbus, ca lui era bucuroasă uneori s, i răsbucuroasă în
sufletul ei să-l vadă cum l-a vedea urnit de-acasă.

Se vede lucru că s, i mos, Nichifor era făcut pe drumuri,
căci cum ies, ea afară la drum parcă era altul; nu mai sta
din pocnit cu biciul, de s, uguit cu tot, i drumet, ii pe cât, i îi
întâlnea s, i de povestit despre toate locurile însemnate pe
unde trecea.

Într-o dimineat, ă, miercuri înainte de Duminica Mare,
mos, Nichifor deciocălase cărut, a s, i-o ungea; când numai
iaca se trezes, te la spatele lui cu jupân Strul din Târgul-
Neamt, ului, negustor de băcan, iruri, ghileală, sulimeneală,
boia de păr, chiclazuri, piatră-vânătă, piatra sulimanului
sau piatră bună pentru făcut alifie de obraz, salcie, fumuri
s, i alte otrăvuri.

Pe vremea aceea nu era spit, erie în Târgul-Neamt, ului,
s, i jupânul Strul aducea, pentru hatârul călugărilor s, i al
călug ărit, elor, tot ce le trebuia. Mai făcea el, nu-i vorbă,
s, i alte negustorii... În sfârs, it, nu s, tiu cum să vă spun, era
mai mult decât duhovnicul, că fără de dânsul nu puteau
mănăstirile.

— Muni dimineat, ă, mos, Nichifor!
— Bună să-t, i fie inima... jupâne Strul. Da’ cu ce treabă
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ai venit pe la noi?
— Ia, noră-mea vrea să meargă la Piatra. Cât să-t, i dau

ca să mi-o duci?
— D-apoi a fi având chilotă multă, cum e treaba d-

voastră, jupâne, zise mos, Nichifor, scărpinându-se în cap;
numai nu-i vorbă, că poate să aibă, căci s, i cărut, a mea e
largă; poate să încapă într-însa cât de mult. Apoi, fără
să ne zbatem, jupâne Strul, mi-i da s, asesprezece lei, un
irmilic de aur, s, i t, i-oi duce-o, s, tii colè, ca pe palmă; că,
după cum vezi, cărut, a acum am adus-o de la încălt, at s, i
i-am mai tras s, i o unsoare de cele a dracului, de are să
meargă cum e sucala.

— Ai să las, i cu nouă lei, mos, Nichifor, s, i te-a mai cinsti
s, i fecioru-meu la Piatra.

— Apoi dar, dă! cu bine să dea Dumnezeu, jupâne
Strul! Mă bucur s, i eu că-i tocmai în dricul iarmarocului
s, i poate mi-a pica ceva s, i când voi veni înapoi. Numai as,
vrea să s, tiu, când avem să pornim?

— S, i acuma, mos, Nichifor, dacă es, ti gata.
— Gata, jupâne Strul, numai s-adăp iepus, oarele aceste.

Du-te s, i d-ta de-t, i pune nora la cale, că acus, te-ajung s, i eu
din urmă.

S, i cum era mos, Nichifor strădalnic s, i iute la trebile lui,
repede zvârle nis, te cos, olină în cărut, ă, as, terne deasupra o
pereche de poclăzi, înhamă iepus, oarele, îs, i ia cojocul între
umeri s, i biciul în mână s, i tiva, băiete! N-apucase jupânul
Strul a ajunge bine acasă, s, i mos, Nichifor s, i trăsese cărut, a
dinaintea us, ii.

Malca — as, a era numele nurorii lui jupân Strul — a
ies, it afară să-s, i vadă harabagiul. S, -apoi, povestea cântecu-
lui; las’ că era de la Piatră de locul ei, dar era s, i îmbujorată
Malca... din pricina plânsului, că se despărt, es, te de socri,
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pentru că întâias, i dată venise ea la Neamt, , de cale primară
la socri, cum se zice la noi. Căci nu erau mai mult decât
două săptămâni de când se măritase ea după It, ic, feciorul
lui jupân Strul, sau mai bine ar fi să zic, în voia cea bună, că
se măritase It, ic după Malca; căci el lăsase casa părintească,
după cum li-i obiceiul, s, i la două săptămâni It, ic au adus pe
Malca la Neamt, , a încredint, at-o în mâna părint, ilor lui s, i
s-a întors repede la Piatra, să se gândească pe negustorie.

— Da’ te-ai t, inut de cuvânt, mos, Nichifor!
— Apoi dă, jupâne Strul, vorba-i vorbă: eu nu mă

cios, molesc atâta, că la drum e bine să pornes, ti cât de
dimineat, ă, iar seara să poposes, ti devreme!

— Oare-i ajunge până deseară la Piatra, mos, Nichifor?
— Ă... ra! da’ ce stai de vorbes, ti, jupâne Strul? Eu

gândesc, de mi-a ajuta Dumnezeu, pe după amiază să-t, i
pun nora în Piatra.

— D-ta, mos, Nichifor, es, ti om purtat, s, tii mai bine
decât mine, dar tot te rog să mâi cu băgare de seamă, ca
să nu-mi prăvali nora!

— Dacă doar nu-s harabagiu de ieri de-alaltăieri, ju-
pâne Strul! Am mai umblat eu cu cucoane, cu maice boie-
roaice s, i cu alte fet, e cinstite, s, i, slavă Domnului! nu s-au
plâns de mine... Ia, numai cu maica Evlampia, desăgărit, a
din Văratic, am avut eu odată oleacă de clenci: că, oriunde
mergea, avea obicei să-s, i lege vaca dinapoia cărut, ei, pen-
tru schiverniseală, ca să aibă lăptis, or la drum; s, i cu asta-mi
aducea mare supărare, pentru că vaca, ca vaca, îmi irosea
ogrinjii din cărut, ă, ba câteodată rupea leuca, ba la deal se
smuncea, de era, într-un rând, cât pe ce să-mi gâtuiască
iepus, oarele. S, i eu, cum îi omul la necaz, îndrăzneam să
zic: “Măicut, ă, de ce es, ti scumpă la tărât, e s, i ieftină la făină?”
Ea atunci se uita gales, la mine s, i-mi zicea cu glas duios:
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“Ia taci s, i d-ta, mos, Nichifor, taci, nu mai striga atâta pe
biata văcus, oară, pentru că ea, mititica, nu-i vinovată cu
nimic. Părint, ii pusnici din sfânta Agură mi-au dat canon
să mănânc lapte numai de la o vacă, ca să nu îmbătrânesc
degrabă; s, i dă, ce să fac? trebuie să-i ascultăm, că sfint, iile
lor s, tiu mai multe decât noi, păcătoasele!” Dacă am auzit
as, a, am zis s, i eu, în gândul meu, că are întrucâtva drep-
tate maica desăgărit, a, s, i am lăsat-o în plata lui Dumnezeu,
pentru că am văzut-o că este pidosnică s, i voies, te cu orice
chip să se adape de la un izvor. D-ta, jupâne Strul, cred că
nu mi-i face necaz la drum s, i cu vaci. S, i apoi, giupânes, ica
Malca, unde-a fi vale mare ori deal mare, s-a mai da s, i pe
jos câte-oleacă; mai ales că acum e o frumuset, e afară la
câmp, de turbă haita! Da’ ia să nu ne trecem vremea cu
vorbele. Hai sus, giupânes, ică Malca, să te duc la bărbăt, el
acasă; s, tiu eu cum îi treaba nevestelor celor tinere, când
nu-s bărbat, ii cu dânsele: fac zâmbre s, i trag acasă, cum
trage calul la traista cu orz.

— Iaca, mă sui, mos, Nichifor!
S, i îndată încep cu tot, ii a cărăbăni la saltele cu puf,

perini moi, o legătură cu demâncare s, i alte mărunt, is, uri.
Apoi Malca îs, i ia ziua bună de la socri s, i se suie deasupra
saltelelor, în fundul cărut, ei. Iară mos, Nichifor se azvârle
pe capră, dă bici iepelor s, i lasă pe jupânul Strul s, i cu ai săi
cu lacrimile pe obraz.

Prin târg, as, a mâna de tare mos, Nichifor, de t, i se părea
că zboară iepele, nu altăceva.

Prundul, satul s, i dealul Humules, tilor le-a trecut într-
o clipă. De la Ocea până aproape de Grumăzes, ti a t, inut
numai o fugă.

Dar de pe la Grumăzes, ti încolo, mos, Nichifor a ras o
dus, că de rachiu din plosca lui cea de Bras, ov, s, i-a aprins
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luleaua s, i a început a lăsa iepele mai la voie.
— Doamne, jupânes, ică, Doamne! Vezi satul ista mare

s, i frumos? se cheamă Grumăzes, tii. De-as, avea eu atât, ia
gonitori în ocol s, i d-ta atât, ia băiet, i, cât, i cazaci, căpcâni s, i
alte lifte spurcate au căzut mort, i aici din vreme în vreme,
bine- ar mai fi de noi!

— Să te-audă Dumnezeu, să am băiet, i, mos, Nichifor!
— Asemene s, i eu gonitori, jupânes, ică... că de băiet, i

nu mai trag nădejde, pentru că baba mea e o sterpătură;
n-a fost harnică să-mi facă nici unul, nu i-ar muri mult, i
înainte să-i moară! De oi pune eu mâinile pe piept, are să
rămână cărut, a asta de haimana s, i iepus, oarele de izbelis, te!

— Nu te supăra, mos, Nichifor, zise Malca, că poate
as, a a fost să fie de la Dumnezeu; pentru că as, a scrie s, i la
noi în cărt, i despre unii, că tocmai la bătrânet, e au făcut
copii!

— Ia lasă-mă, jupâneasă, cu cărt, ile cele a d-voastre în
pace, că eu s, tiu ce s, tiu eu, degeaba mai bat, i apa-n chiuă
să s-aleagă unt, că nu s-a alege niciodată! Am auzit s, i eu
spunând în biserică la noi că “Pomul care nu face roadă se
taie s, i în foc se aruncă”. Apoi ce-t, i trebuie mai bună vorbă
decât asta? Ba zău, încă mă mir c-am avut răbdare să t, in
casa cu baba pân-acum. În privint, a asta, îi mai bună legea
d-voastră de-o mie de ori. Nu-t, i face una copii, iei alta, nu
face nici aceea, alta. S, i de la o vreme trebuie să nimeres, ti
una blagoslovită de Dumnezeu; da nu ca la noi, să fii ne-
voit să trăies, ti cu una beteagă până la sfârs, itul viet, ii, s, i
copii, tufă! Că doar Dumnezeu cel mare s, i puternic nu
s-a răstignit numai pentru un om pe lumea asta! Nu-i as, a,
jupânes, ică? Mai zi, dacă ai ce!

— Poate să fie s, -as, a, mos, Nichifor.
— Ba chiar as, a-i, jupânes, ică dragă, cum ît, i spun eu.
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Ptru! ciii!... Da’ bună bucată am mers! Doamne, cum se
ia omul la drum cu vorba s, i, când se trezes, te, cine s, tie
unde a ajuns; bun lucru a mai lăsat Dumnezeu sfântul s, i
tovărăs, ia asta! Hi!!! zmeoaicele tatei, îndemnat, i înainte!
Iaca s, i codrul Grumăzes, tilor, grija negustorilor s, i spaima
ciocoilor. Hei! jupânes, ică, când ar avea codrul ista gură
să spună câte a văzut, cumplită pătăranie ne-ar mai auzi
urechile; s, tiu că am avea ce asculta!

— Da’ ce-a fost pe-aici, mos, Nichifor?
— Of! jupânes, ică, of! Ce-a fost, să nu dea Dumnezeu

să mai fie! Dar avea cineva chip să treacă pe-aici, fără să fie
jefuit, bătut ori omorât? Nu-i vorbă, că acestea se întâmplă
mai mult noaptea decât ziua. Însă pe mine, unul, de n-as,
grăi într-un ceas rău, până acum, dă, m-a ferit Dumnezeu.
Lupi s, i alte dihănii mi-au ies, it înainte câteodată, dar nu
le-am făcut nimica; le-am dat bună pace, m-am făcut că
nici nu-i văd, s, i ei s-au dus în treaba lor.

— Ă...ra! mos, Nichifor, nu mai spune de lup, că tare
mă tem! V-am spus că era s, ăgalnic mos, Nichifor, s, i, când
spunea câte una, ori te t, ineai cu mâna de inimă, râzând,
ori te făcea să-t, i sară inima din loc, de frică.

— Iaca un lup vine spre noi, jupânes, ică!
— Vai de mine, mos, Nichifor, unde să mă ascund eu?
— Despre mine, ascunde-te unde s, tii, că eu, unul, t, i-

am spus că nu mă tem nici de-o potaie întreagă.
Atunci biata Malcă, de frică, s-a încles, tat de gâtul lui

mos, Nichifor s, i s-a lipit de dânsul, ca lipitoarea. A s, ezut
ea as, a cât a s, ezut s, i apoi a zis tremurând:

— Unde-i lupul, mos, Nichifor?
— Unde să fie?! Ia, a trecut drumul pe dinaintea noas-

tră s, i a intrat iar în pădure. Dar cât pe ce erai să mă gâtui,
jupânes, ică, s, -apoi, dacă scăpam iepele, s, tiu că era frumos.
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N-apucă a sfârs, i bine mos, Nichifor, s, i Malca zice căti-
nel:

— Să nu mai zici că vine lupul, mos, Nichifor, că mă
vâri în toate boalele!

— Nu că zic eu, da’ chiar vine, iacătă-l-ăi!
— Valeu! Ce spui? S, i iar se ascunde lângă mos, Nichi-

for.
— Ce-i tânăr, tot tânăr; ît, i vine a te juca, jupânes, ică,

as, a-i? s, i, după cum văd, ai noroc că eu îmi t, in firea, nu mă
prea tem de lup; dar să fie altul în locul meu...

— Nu mai vine lupul, mos, Nichifor?
— Apoi, na! es, ti de tot poznas, ă s, i d-ta; prea des vrei

să vină, că doar nu-i de tot copacul câte un lup! Ia, pe
la Sfântul Andrei umblă s, i ei mai câte mult, i la un loc. S, -
apoi, vânătorii ce păzesc? La goană mare, crezi d-ta că
put, ini lupi dau cinstea pe rus, ine, lăsându-s, i pieile zălog?
Să mai răsuflăm iepele oleacă. Iaca s, i Dealul Balaurului,
jupânes, ică! Ia, aici a căzut odată un balaur grozav de mare,
care vărsa jăratic pe gură, s, i când s, uiera, clocotea codrul,
gemeau văile, fiarele tremurau s, i se băteau cap în cap, de
spaimă, s, i t, ipenie de om nu cuteza să mai treacă pe aici.

— Valeu! s, i unde-i balaurul, mos, Nichifor?
— D-apoi mai s, tiu eu, jupânes, ică? Pădurea-i mare, el

s, tie unde s-a fi înfundat! Unii spun că după ce a mâncat
foarte mult, i oameni s, i a ros toată coaja copacilor din codru,
ar fi crăpat chiar aici, în locul acesta. De la unii am auzit
spunând că i-ar fi dat lapte de vacă neagră s, i cu acesta l-ar
fi făcut să se ridice iar la cer, de unde a căzut. Mai s, tiu
eu pe cine să cred?... Că oamenii vorbesc vrute s, i nevrute.
Noroc numai că eu unul s, tiu solomonii s, i nu mă prea tem
nici de balauri. Pot să prind s, arpele din culcus, , cum ai
prinde d-ta un pui de găină din pătul.
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— Da’ ce-s acele solomonii, mos, Nichifor?
— Ei, jupânes, ică dragă, asta nu se poate spune. Eu,

babei mele, că merge pe douăzeci s, i patru de ani, de când
trăiesc cu dânsa, s, i ce n-a făcut ea s, i cât nu m-a cihăit de
cap să-i spun, s, i tot nu i-am spus. S, i ea, din pricina asta
are să moară, când a muri, de nu i-ar muri mult, i înainte;
că atunci mi-as, lua s, i eu una tinerică, s, i macar trei zile
să trăiesc în ticnă cu dânsa, cum s, tiu eu, s, i apoi să mor!
M-am săturat până-n gât de mucegaiul de babă, că hojma
mă morocănes, te s, i-mi scoate ochii cu cele tinere. Când
gândesc, amărâtul de mine, că am să mă întorc iar la dânsa
acasă, îmi vine să turbez, să iau câmpii, nu altăceva.

— Ia lasă, lasă, mos, Nichifor, că as, a suntet, i d-voastră,
bărbat, ii.

— Ei, ei! jupânes, ică, iată-ne s, i aproape de vârful codru-
lui! Ia mai dă-te s, i d-ta oleacă pe jos, pân’ vom sui dealul,
că nu mi-i de alta, dar mă tem că-i înt, epeni în cărut, ă. Uite
florile cele frumoase de prin marginea pădurii cum umplu
văzduhul de miroznă! S, i d-ta să s, ezi ghemuită acolo, nu-i
păcat de Dumnezeu?

— Mă tem de lup, mos, Nichifor, zise Malca, tremu-
rând.

— Ia mai sfârs, es, te odată cu lupul cela! Altăceva n-ai
de vorbit?

— Stai dară să mă dau jos!
— Ptru! ciii!... Sai binis, or pe ici, pe crucea cărut, ei.

Ho... pa! Ia, acum te văd s, i eu că es, ti voinică; as, a mi-e
drag să fie omul: fătat, nu ouat.

S, i pe când Malca culegea nis, te dumbravnic, să ducă
lui It, ic, mos, Nichifor stătuse în loc s, i nu s, tiu ce bichirea s, i
cisluia primprejurul cărut, ei. Apoi repede strigă:

— Gata es, ti, jupânes, ică? Hai, sui, s, i să pornim cu aju-
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torul lui Dumnezeu, că de-acum e tot vale mai mult.
Malca, după ce se suie, întreabă:
— Oare nu-i târziu, mos, Nichifor?
— D-apoi de acum suntem scăpat, i deasupra nevoii;

acus, te pun în Piatra. S, -odată dă bici iepelor, zicând:
Alba-nainte, alba la roate,
Ois, tea goală pe de-o parte.
Hii! opt-un cal, că nu-s departe Galat, ii, hii!!! N-apucă

a merge nici douăzeci de prăjini, s, i prrr! se rupse un capăt!
— Na, asta încă-i una!
— Vai de mine, mos, Nichifor, avem să înnoptăm în

pădure!
— Ia nu mai meni a rău, jupânes, ică, că doar n-am păt, it

eu asta numai o dată în viat, a mea. Până-i îmbuca d-ta ceva,
s, i iepele iestea s, -or s, terge gura c-oleacă de cos, olină, eu am
s, i pus capătul.

Când se uită mos, Nichifor la belciug, bărdit, a nicăieri!
— Apoi toate-au fost cum au fost, zise mos, Nichifor,

încret, ind din sprâncene s, i ot, ărându-se, dar asta pică de
coaptă. Bat-o Dumnezeu de babă s-o bată! Iaca cum
îngrijes, te ea de mine! As, a-i că nu-i securea?

Malca, sărmana, când mai aude s, i asta, începe a sus-
pina s, i a zice:

— Mos, Nichifor, ce facem noi?
— Ia las’, jupânes, ică, nu te împut, ina cu inima, că tot

mai am oleacă de nădejde.
S, -odată scoate bulicherul din teacă, îl dă pe amânar s, i

începe a ciocârti un gârnet, de stejar din anul trecut... L-a
tăiat el cum l-a tăiat, apoi a început a cotrobăi prin chilna
cărut, ei, să găsească nis, te frânghie; dar de unde să iei dacă
n-ai pus?
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Dacă vede s, i vede, taie băierile de la traistă, mai căpet, ala
din capul unei iepe s, i face cum poate, de leagă gârnet, ul
unde trebuia; pune roata la loc, vâră leuca, suces, te lamba
s, -o strânge la scară; apoi îs, i aprinde cioanca s, i zice:

— Iaca, jupânes, ică dragă, cum învat, ă nevoia pe om
ce să facă... Cu mos, Nichifor t, ut, uianul nu piere nimene
la drum. De-acum, numai să te t, ii bine de carâmbi s, i de
speteze, că am să mân iepele iestea de au să scapere fugind.
Da’ să s, tii d-ta că babei mele n-are să-i fie moale când m-oi
întoarce acasă... Am s-o iau de cânepa dracului s, i am s-o
învăt, eu cum trebuie să caute altă dată de bărbat; că femeia
nebătută e ca moara neferecată. T, ine-te, jupânes, ică! Hi,
ha!!!

S, -odată încep iepele a fugi, de pârâiau roatele s, i sărea
colbul în naltul cerului. La vro câteva obrat, uri, gârnet, ul
s-a înfierbântat, s-a muiat s, i... folfenchiu! iar sare roata!

— Bre! c-anapoda lucru; se vede că azi-dimineat, ă mi-a
ies, it înainte vrun popă, sau dracu s, tie ce!

— Mos, Nichifor, ce facem noi?
— Om face noi ce-om face, jupânes, ică. Dar acum,

deodată, linis, tes, te-te acolo s, i taci molcum. Bine că nu s-a
întâmplat asta în mijlocul câmpului, undeva. Lemne, slavă
Domnului, sunt deajuns s, i de-ntrecut în pădure. Poate
să ne-ajungă cineva din urmă ori să ne întâmpine cineva
dinainte s, i să-mi împrumute vro secure. S, i cum vorbea,
numai iaca că vede venind un om din urmă cu traista în
băt, .

— Bun ajuns, om bun! As, ă-i că s-a stricat drumul în
mijlocul cărut, ei?

— Ia las’ s, aga la o parte, măi omule, s, i mai bine vin’
de-mi ajută să pun capătul ista, că vezi că-mi crapă inima
de necaz.
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— D’apoi eu mă grăbesc să ajung la Os, lobeni. D-ta
pot, i să mâi astă-noapte s, i în pădure; nu cred că-i muri de
urât!

— Mă mir că nu t, i-e oarecum, să-t, i fie, zise Nichifor
posomorât; es, ti un cheag zbârcit, mai ca s, i mine, s, i iaca
ce-t, i urlă prin cap!...

— Da’ nu-t, i fie cu bănat, om bun, că am s, uguit s, i eu.
Bun rămas! Te-a învăt, a Dumnezeu ce să faci... s, i s-a tot
dus înainte.

— Vezi, jupânes, ică, câtu-i de-a dracului lumea asta?
Numai de ples, cuit umblă. Ia să fie un antal cu vin ori cu
rachiu, s, i să vezi atunci, ar s, edea carul stricat atâta timp
în mijlocul drumului? Cum văd eu, tot mos, Nichifor are
să facă ce a face. Ia să mai fac o încercare.

S, i iar începe a tăia alt gârnet, . Mocos, es, te el cât mocos, es, te,
până îl pune s, i pe acela. Apoi dă bici iepelor s, i iar mai trage
un ropot; când, numai iaca ce ajunge roata de-o tes, itură,
s, i iar se rupe capătul.

— Acuma, jupânes, ică, mai că-mi vine să zic s, i eu ca
omul cela, că are să ne fie masul în pădure.

— Vai de mine s, i de mine, mos, Nichifor, ce spui?!
— Ia! spun s, i eu ce văd cu ochii. Uită-te! Nu vezi s, i

d-ta că dă soarele după deal, s, i noi tot pe loc stăm? Da’
nu-i nimica, jupânes, ică, să n-ai nici o grijă, că s, tiu eu o
poiană în pădure, chiar aici, pe-aproape; să tragem acolo,
s, i suntem ca s, i în casă la noi. Locul e ferit, s, i iepele au
ce pas, te. D-ta te-i culca în cărut, ă, s, i eu te-oi străjui toată
noaptea. Helbet, o noapte nu-i legată de gard, a trece
ea cum a trece, dar a pomeni ea baba mea, câte zilis, oare
a avea, de necazul acesta, că numai din pricina ei mi se
trage...

— Apoi dar, fă cum s, tii, mos, Nichifor, numai să fie
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bine.
— Las’, jupânes, ică, nu-t, i face voie rea, că are să fie cât

se poate de bine.
S, -odată mos, Nichifor apucă iepele de dârlog, cârnes, te

cărut, a s, -o târăs, te cum poate până în poiană.
— Iaca, jupânes, ică, ce rai al lui Dumnezeu e aici; să

tot trăies, ti s, i să nu mai mori! Numai d-voastră nu suntet, i
deprins, i cu ce-i frumos pe lume. Ia mai dă-te oleacă pe jos,
până se mai vede, ca să strângem nis, te târs, uri s, i să facem
toată noaptea foc, să fugă tânt, arii s, i toate gângăniile pe
lume!

Biata Malca vede s, i ea că tot de una îi e acum. Se dă
jos s, i începe a strânge la târs, uri.

— Doamne! bine-t, i mai s, ede, jupânes, ică; parcă es, ti
una de-a noastre! Nu cumva a t, inut vreodată tatăl d-tale
orândă în sat, undeva?...

— Ba a t, inut mult timp ratos, ul de la Bodes, ti.
— Apoi mă miram eu de ce vorbes, ti as, a de bine moldovenes, te

s, i aduci la mers cu de-a noastre. De-acum n-am să te mai
cred că te temi de lup. Ei! ei! cum t, i se pare aici în poiană?
As, ă-i că erai să mori s, i să nu s, tii ce-i frumos pe lume? Ia
auzi privighetorile ce haz fac! Ia auzi turturelele cum se
îngână!

— Mos, Nichifor, oare n-om păt, i ceva în noaptea asta?
Ce-a zice It, ic?

— It, ic? Lui It, ic i s-a părea c-a prins pe Dumnezeu de-
un picior, când te-a vedea acasă. Da’ ce crezi d-ta, că It, ic
s, tie ce-i pe lume? Cum sunt întâmplările la drum? As, a,
numai să se mute de pe vatră pe cuptor, s, tie s, i hleabul de
baba mea, de-acasă. Jupânes, ică, ia să te vedem, s, tii cum
să faci focul?

Malca as, ază gătejele, mos, Nichifor scapără, s, i îndată
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amândoi at, ât, ă focul. Apoi mos, Nichifor zice:
— Vezi, jupânes, ică, cum pârâie de frumos gătejele?
— Văd, mos, Nichifor, dar îmi tremură inima în mine

de frică!
— Ă... ra? Da’ ce, Doamne iartă-mă, parcă es, ti din

neamul lui It, ic. Da’ fii mai cu inimă oleacă! Ori, dacă es, ti
as, a de fricoasă, apoi sui în cărut, ă s, i te-as, terne pe somn,
că noaptea-i numai un ceas; acus, se face ziuă!

Malca, îmbărbătată de mos, Nichifor, se suie în cărut, ă
s, i se culcă. Iară mos, Nichifor îs, i aprinde luleaua, as, terne
cojocul s, i se pune într-o râlă jos, lângă foc; s, i pâc! pâc!
pâc! pâc! din lulea, cât pe ce era să-l prindă somnul, când
numai iaca că-i sare o scânteie pe nas!

— Ptiu, drace! asta trebuie să fie scânteie din gătejele
culese de Malca, că tare m-a fript... Dormi, jupânes, ică
Malcă?

— Parcă era să mă prindă somnul oleacă, mos, Nichifor,
dar mi-au venit o mult, ime de năluciri prin cap, s, i m-am
trezit.

— S, i eu mai tot as, a am păt, it: mi-a sărit o scânteie
pe nas, s, i mi s-a speriat somnul, de parcă am dormit o
noapte întreagă. Las’ că poate să mai doarmă cineva de
răul nebunelor istor de privighetori? parcă-s, i fac de cap,
nu altăceva! Da’ acum li-e s, i lor vremea să se drăgostească...
Dormi, jupânes, ică?

— Parcă iar era să mă prindă somnul, mos, Nichifor.
— S, tii una, jupânes, ică? Mie-mi vine să sting focul,

că tocmai acum, în durătul ista, mi-am adus aminte că
dihania de lup adulmecă s, i vine după fum.

— Stinge-l, mos, Nichifor, dacă-i as, a. Atunci mos, Nichi-
for odată începe a turna la t, ărnă peste foc s, i-l înnădus, ă.
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— De-acum, jupânes, ică, dormi fără grijă, că acus, se
face ziuă. Na, c-am stins focul s, i am uitat să-mi aprind
luleaua! Dar las’ că am scăpărător. Bată-vă pustia, privi-
ghetori, să vă bată, că s, tiu că vă drăgostit, i bine!

Mai s, ede mos, Nichifor as, a pe gânduri, până-s, i gătes, te
de băut luleaua, apoi se scoală binis, or s, i se duce în vârful
degetelor lângă cărut, ă. Malca începuse a horăi put, in. Mos,
Nichifor o clatină încetis, or s, i zice:

— Jupânes, ică, jupânes, ică!
— Aud, mos, Nichifor, răspunse Malca tresărind spăi-

mântată.
— S, tii ce-am gândit eu cât am stat lângă foc?
— Ce, mos, Nichifor?
— Ia, după ce-i adormi d-ta, să încalec pe o iapă s, i să

mă reped acasă la mine, să-mi aduc un capăt s, i securea s, i,
când s-a zări de ziuă, sunt aici.

— Vai de mine, mos, Nichifor, ce vorbes, ti? Vrei să mă
găses, ti moartă de frică când îi veni?

— Ba să te ferească Dumnezeu de una ca asta, jupâ-
nes, ică! Ia las’, nu te spăimânta, că am zis s, i eu, ia as, a, o
vorbă în vânt...

— Ba nu, mos, Nichifor! De-acum nici nu vreau să mai
dorm; mă dau jos s, i am să s, ed toată noaptea lângă d-ta.

— Ba păzes, te-t, i treaba, jupânes, ică; s, ezi binis, or unde
s, ezi, că bine s, ezi.

— Ba iaca vin; s, -odată se dă jos s, i vine pe iarbă, lângă
mos, Nichifor.

S, i ba unul una, ba altul alta, de la o vreme i-a furat
somnul pe amândoi, s, i-au adormit dus, i. S, i când s-au trezit
ei, era ziulica albă!...

— Iaca, jupânes, ică, s, i sfânta ziuă! Scoală-te s, i hai
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să vedem ce-i de făcut. Vezi că nu te-a mâncat nimica?
Numai frica t, i-a fost mai mare.

Malca, în vorbele acestea, iar a adormit... Iar mos,
Nichifor, ca cel cu grija, s-a suit în cărut, ă s, i a început a
scormoli în toate părt, ile pe sub cos, olină, s, i numai iaca că
dă de secure, de-o funie s, i de un sfredeleac pe pomos, tina
cărut, ei!

— Iaca, păcatele mele! Cine-i cu pagubă, s, i cu păcat;
mă miram eu să nu se îngrijească biata babă de mine,
până într-atâta. Pentru c-am năpăstuit-o chiar pe sfânta
dreptate, am să-i duc un fes ros, s, i un tulpan undelemniu,
ca să-s, i mai aducă aminte din tineret, e. Eu se vede că m-
am luat ieri cu luleaua. Dar biata baba mea, bună, rea, cum
este, tot a s, tiut ce-mi trebuie la drum, numai nu le-a pus la
locul lor... Dar t, i-ai găsit să s, tie femeia trebile bărbatului!

— Jupânes, ică, jupânes, ică!
— Ce-i, mos, Nichifor?
— Da’ nu s, tii una! Scoală-te, că am găsit s, i secure s, i

frânghie, s, i sfredel, s, i tot ce-mi trebuie.
— Unde, mos, Nichifor?
— Ia, pe sub buclucurile d-tale. Numai n-au avut gură

să răspundă. Am păt, it s, i noi ca un cers, etor care s, edea
pe comoară s, i cerea milostenie... Da’ bine că s-au găsit s, i
acum; tot biata babă se vede că le-a pus.

— Vezi cât es, ti de avan, mos, Nichifor, cum ît, i încarci
sufletul de păcate?

— Apoi dă, jupânes, ică, văd s, i eu că am gres, it, de-am
ponegrit-o as, a de tare către d-ta. Da de-acum am să-i cânt
s, i eu un cântec de împăcare:

Sărmana băbus, ca mea!
Fie bună, fie rea,
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Am să t, in casă cu ea.
S, -odată suflecă mos, Nichifor mânecile, taie un stu-

hariu de fag s, i face un capăt minunat. Apoi îl as, ază cum
trebuie, pune roata la loc, înhamă iepele, iese încet-încet
la drum s, i zice:

— Sui, jupânes, ică, s, i haidem să mergem de acum!
Iepele, fiind hrănite s, i odihnite bine, pe la prânzul cel
mare i-au pus în Piatra.

— Iaca, te-am văzut s, -acasă, jupânes, ică!
— Slavă lui Dumnezeu, mos, Nichifor, că s, i-n pădure

nu mi-a fost rău...
— As, a este, jupânes, ică, nu-i vorbă, dar ca la casa omu-

lui nu-i nicăiurea.
S, i, din vorbă în vorbă, au s, i ajuns la poarta lui jupân

It, ic. It, ic tocmai atunci venea de la s, coală s, i, când a văzut
pe Malca, nu mai s, tia ce să facă de bucurie. Dar când a mai
auzit s, i despre întâmplarea ce au avut, s, i cum i-a scăpat
Dumnezeu din primejdie, nu s, tia cum să mult, umească
lui mos, Nichifor. Cu ce nu l-au dăruit ei? Că se mira s, i el
singur ce dăduse peste dânsul.

A doua zi, mos, Nichifor a pornit înapoi cu alt, i mus, terii.
S, i când au ajuns acasă, era foarte vesel, încât nu s, tia baba
lui ce l-a găsit, de-i as, a cu chef, cum nu mai fusese de
multă vreme. După aceasta, tot la două-trei săptămâni,
jupânes, ica Malca venea la Neamt, la socri s, i se întorcea
acasă numai cu mos, Nichifor, fără să se mai teamă de
lup...

După un an, sau după mai mult, i, mos, Nichifor s-a
răsuflat, la un pahar cu vin, către un prieten al său, despre
întâmplarea din codrul Grumăzes, tilor s, i frica ce a tras
jupâneasa Malca... Prietenul lui mos, Nichifor s-a răsuflat
s, i el către alt, i prieteni ai săi, s, i de-atunci oamenii, cum
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sunt oamenii, ca să-i pună sânge rău la inimă... au început
a porecli pe mos, Nichifor s, i a-i zice: “Nichifor Cot, cariul,
Nichifor Cot, cariul”. S, i poate acum a fi oale s, i ulcioare,
s, i tot Nichifor Cot, cariul i-a rămas bietului om numele s, i
până în ziulica de astăzi.
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Povestea unui om lenes,

Cică era odată într-un sat un om grozav de lenes; de lenes,
ce era, nici îmbucătura din gură nu s, i-o mesteca. S, i satul,
văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului,
hotărî să-l spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevire
s, i altora. S, i as, a, se aleg vreo doi oameni din sat s, i se duc
la casa lenes, ului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu
boi, ca pe un butuc nesimt, itor, s, i hai cu dânsul la locul
de spânzurătoare! As, a era pe vremea aceea. Pe drum se
întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana,
văzând în carul cel cu boi un om care sămăna a fi bolnav,
întrebă cu milă pe cei doi t, ărani, zicând:

— Oameni buni! Se vede că omul cel din car e bolnav,
sărmanul, s, i-l ducet, i la vro doftoroaie undeva, să se caute.

— Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre t, ărani; să
ierte cinstită fat, ă dumnevoastră, dar aista e un lenes, care
nu credem să fi mai având păreche în lume, s, i-l ducem la
spânzurătoare, ca să curăt, im satul de-un trândav.

— Alei! oameni buni, zise cucoana, înfiorându-se; pă-
cat, sărmanul, să moară ca un câne, fărădelege! Mai bine
ducet, i-l la mos, ie la mine; iacătă curtea pe costis, a ceea. Eu
am acolo un hambar plin cu posmagi, ia as, a, pentru îm-
prejurări grele, Doamne feres, te! A mânca la posmagi s, i-a



trăi s, i el pe lângă casa mea, că doar s, tiu că nu m-a mai
perde Dumnezeu pentr-o bucăt, ică de pâne. Dă, suntem
datori a ne ajuta unii pe alt, ii.

— I-auzi, măi lenes, ule, ce spune cucoana; că te-a pune
la cotet, , într-un hambar cu posmagi, zise unul dintre să-
teni. Iaca peste ce noroc ai dat, bată-te întunerecul să te
bată, uriciunea oamenilor! Sari degrabă din car s, i mult, ămes, te
cucoanei, că te-a scăpat de la moarte s, i-ai dat peste bels, ug,
luîndu-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-t, i dăm so-
pon s, i frânghie. Iar cucoana, cu bunătatea dumisale, ît, i dă
adăpost s, i posmagi; să tot trăies, ti, să nu mai mori! Să-s, i
puie cineva obrazul pentru unul ca tine s, i să te hrănească
ca pe un trântor, mare minune-i s, i asta. Dar tot de noroc
să se plângă cineva... Bine-a mai zis cine-a zis că: “Boii ară
s, i caii mănâncă”. Hai dă răspuns cucoanei, ori as, a, ori as, a,
că n-are vreme de stat la vorbă cu noi.

— Dar muiet, i-s posmagii? zise atunci lenes, ul, cu ju-
mătate de gură, fără să se cârnească din loc.
— Ce-a zis? întrebă cucoana pe săteni.
— Ce să zică, milostivă cucoană, răspunde unul. Ia, în-
treabă, că muiet, i-s posmagii?
— Vai de mine s, i de mine, zise cucoana cu mirare, încă
asta n-am auzit! Da’ el nu poate să s, i-i moaie?
— Auzi, măi lenes, ule: te prinzi să moi posmagii singur, ori
ba?
— Ba, răspunse lenes, ul. Traget, i mai bine tot înainte! Ce
mai atâta grijă pentru astă pustie de gură!

Atunci unul dintre săteni zise cucoanei:
— Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar

degeaba mai voit, i a strica orzul pe gâs, te. Vedet, i bine că
nu-l ducem noi la spânzurătoare numai as, a, de flori de
cuc, să-i luăm năravul. Cum chitit, i? Un sat întreg n-ar
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fi pus oare mână de la mână ca să poată face dintr-însul
ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea-i împărăteasă mare,
ce-t, i bat, i capul!

Cucoana atunci, cu toată bunăvoint, a ce ave, se lehămeses, te
s, i de binefacere s, i de tot, zicând: — Oameni buni, facet, i
dar cum vă va lumina Dumnezeu!

Iar sătenii duc pe lenes, la locul cuvenit s, i-i fac felul.
S, i iaca as, a au scăpat s, i lenes, ul acela de săteni, s, i sătenii
aceia de dânsul. Mai poftească de-acum s, i alt, i lenes, i în
satul acela, dacă le dă mâna s, i-i t, ine cureaua.

S, -am încălecat pe-o s, a s, i v-am spus povestea as, a.
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Mos, Ion Roată s, i Unirea

La 1857, pe când se ferbea Unirea în Ias, i, boierii moldo-
veni liberali, ca de-alde Costache Hurmuzachi, M. Kogălni-
ceanu s, i alt, ii, au găsit cu cale să cheme la Adunare s, i cât, iva
t, ărani fruntas, i, câte unul din fiecare judet, , spre a lua s, i ei
parte la facerea acestui măret, s, i nobil act nat, ional. Cum
au ajuns t, ăranii în Ias, i, boierii au pus mână de la mână, de
i-au ferchezuit frumos s, i i-au îmbrăcat la fel, cu cheburi
albe s, i cus, me nouă, de se mirau t, ăranii ce berechet i-a gă-
sit. Apoi, se zice că i-ar fi dat pe sama unuia dintre boieri
să le t, ie cuvânt, ca să-i facă a înt, elege scopul chemării lor
la Ias, i.

— Oameni buni, s, tit, i pentru ce suntet, i chemat, i aici,
între noi? zise boierul cu blândet, ă.

— Vom s, ti, cucoane, dacă ni-t, i spune, răspunse cu
sfială un t, ăran mai bătrân, scărpinându-se în cap.

— Apoi, iaca ce, oameni buni: de sute de ani, două t, ări
surori, cres, tine s, i megies, e, Moldova noastră s, i Valahia sau
T, ara Muntenească, de care poate-t, i fi auzit vorbindu-se, se
sfâs, ie s, i se mănâncă între dânsele, spre cumplita urgie s, i
peire a neamului românesc. T, ări surori s, i cres, tine, am zis,
oameni buni; căci, precum ne închinăm noi, moldovenii,
as, a se închină s, i frat, ii nos, tri din Valahia. Statura, vorba,



hrana, îmbrăcămintea s, i toate obiceiurile câte le avem noi
le au întocmai s, i frat, ii nos, tri munteni. T, ări megies, e, am
zis, oameni buni; căci numai pârăuas, ul Milcov, ce trece
pe la Focs, ani, le desparte. “Să-l secăm dar dintr-o sor-
bire” s, i să facem sfânta Unire, adică înfrăt, irea dorită de
strămos, ii nos, tri, pe care ei n-au putut s-o facă în împre-
jurările grele de pe atunci. Iaca, oameni buni, ce treabă
cres, tinească s, i frumoasă avem de făcut. Numai Dumne-
zeu să ne-ajute! Înt, eles-at, i, vă rog, oameni buni, pentru ce
v-am chemat? S, i dacă avet, i ceva de zis, nu vă sfiit, i; spunet, i
verde, moldovenes, te, ca la nis, te frat, i ce vă suntem; că de-
aceea ne-am adunat aici, ca să ne luminăm unii pe alt, ii s, i
Dumnezeu să ne lumineze pe tot, i cum a s, ti el mai bine!

— Înt, elegem, cucoane, as, a a fi, răspunseră cât, iva t, ărani
mai rus, inos, i; că, dă, nu-t, i s, ti dumnevoastră ce-i pe lume,
noi, t, ărănimea de la coarnele plugului, avem să s, tim ce-i
bine s, i ce-i rău?

— Ba eu, drept să vă spun, cucoane, n-am înt, eles! cică
zise cu îndrăzneală unul dintre t, ărani, anume Ion Roată.
S, -apoi, chiar dacă ne-am pricepe s, i noi la câte ceva, cine se
mai uită în gura noastră? Vorba ceea, cucoane: “T, ăranul,
când merge, tropăies, te, s, i când vorbes, te, hodoroges, te”,
să ierte cinstită fat, ă dumnevoastră. Eu socot că treaba
asta se putea face s, i fără de noi; că, dă, noi s, tim a învârti
sapa, coasa s, i secera, dar dumnevoastră învârtit, i condeiul
s, i, când vret, i, s, tit, i a face din alb negru s, i din negru alb...
Dumnezeu v-a dăruit cu minte ca să ne povăt, uit, i s, i pe noi,
prostimea...

— Ba nu, oameni buni; s-a trecut vremea aceea, pe
când numai boierii făceau totul în t, ara aceasta s, -o storceau
după plac. Astăzi tot, i, de la vlădică până la opincă, trebuie
să luăm parte la nevoile s, i la fericirea t, ării. Muncă s, i câs, tig,
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datorii s, i drepturi pentru tot, i deopotrivă.
Le spuse boierul apoi despre originea românilor, cum

s, i de cine au fost ei adus, i pe aceste locuri; despre suferint, ele
lor s, i cum au ajuns a fi dezbinat, i s, i împrăs, tiat, i prin alte
t, ări. Le dă el pilde câte s, i mai multe: cu smocul de nuiele,
cu taurii învrăjbit, i s, i, în sfârs, it, se siles, te bietul cres, tin din
răsputeri a-i face să înt, eleagă care sunt roadele binefăcă-
toare ale Unirii, aducându-le aminte că tot “pentru unirea
tuturor” se roagă s, i sfânta biserică, în toate zilele, mai bine
de 1.850 de ani.

— Ei, oameni buni, cred că acuma at, i priceput!
— Priceput, cucoane, cât se poate de bine, răspunseră

mai tot, i. Dumnezeu să vă ajute la cele bune!
— Ba eu tot nu, cucoane, răspunse mos, ul Ion Roată.
— Dumnezeu să mă ierte, mos, Ioane, dar dumneta,

cum văd, es, ti cam greu de cap; ia haidem în grădină, să vă
fac a înt, elege s, i mai bine. Mos, Ioane, vezi colo, în ogradă
la mine, bolovanul cel mare?

— Îl vedem, cucoane.
— Ia fă bine s, i adă-l ici, lângă mine, zise boierul, care

s, edea acum pe un jilt, în mijlocul t, ăranilor.
— S-avem iertare, cucoane, n-om putea, că doar acolo-

i greutate, nu s, agă.
— Ia cearcă s, i vezi.
Mos, Roată se duce s, i vrea să ridice bolovanul, dar nu

poate.
— Ia du-te s, i dumneta mos, Vasile, s, i dumneta, bade

Ilie, s, i dumneta, bade Pandelachi.
În sfârs, it, se duc ei vro trei-patru t, ărani, urnesc bolo-

vanul din loc, îl ridică pe umere s, i-l aduc lângă boier.
— Ei, oameni buni, vedet, i? S-a dus mos, Ion s, i n-a
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putut face treaba singur; dar când v-at, i mai dus cât, iva
într-ajutor, treaba s-a făcut cu us, urint, ă, greutatea n-a mai
fost aceeas, i. Povestea cântecului:

Unde-i unul nu-i putere,

La nevoi s, i la durere;

Unde-s mult, i, puterea cres, te,

S, i dus, manul nu spores, te.

As, a s, i cu Unirea, oameni buni! Credet, i dumnevoas-
tră că, de-a ajuta Dumnezeu a se uni Moldova cu Valahia
avem să fim numai atât, ia? Frat, ii nos, tri din Transilvania,
Bucovina, Basarabia s, i cei de peste Dunărea, din Mace-
donia s, i de prin alte părt, i ale lumii, numai să ne vadă că
trăim bine, s, i ei se vor bucura s, i ne vor iubi, de n-or mai
îndrăzni dus, manii, în vecii vecilor, a se lega de români.
D-apoi frat, ii nos, tri de sânge: frant, ujii, italienii, spaniolii
s, i portughezii, ce as, teapt? La orice întâmplare, Doamne
feres, te, stau gata să-s, i verse sângele pentru noi... Unirea
face puterea, oameni buni. Ei, acum cred c-at, i înt, eles s, i
răsînt, eles.

— Ba eu unul, să iertat, i dumnevoastră, cucoane, încă
tot n-am înt, eles, răspunde mos, Roată.

— Cum se face asta, mos, Ioane? Mai bine ce v-am
tălmăcit, s, i un copil putea să înt, eleagă.

— Mai as, a, cucoane, răspunseră ceilalt, i.
— Mos, Ioane, zise acum boierul, cam tulburat de multă

oboseală, ia spune dumneta, în legea dumitale, cum ai
înt, eles, cum n-ai înt, eles, de când se face atâta vorbă; să
auzim s, i noi!
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— Dă, cucoane, să nu vă fie cu supărare, dar de la vorbă
s, i până la faptă este mare deosebire... Dumnevoastră, ca
fiecare boier, numai ne-at, i poruncit să aducem bolovanul,
d-ar n-at, i pus umărul împreună cu noi la adus, cum ne
spuneat, i dinioarea, că de-acum tot, i au să ieie parte la sar-
cini: de la vlădică până la opincă. Bine-ar fi dac-ar fi as, a,
cucoane, că la războiu înapoi s, i la pomană năvală, parcă nu
prea vine la socoteală... Iar de la bolovanul dumnevoastră
am înt, eles as, a: că până acum noi, t, ăranii, am dus fiecare
câte-o peatră mai mare sau mai mică pe umere; însă acum
suntem chemat, i a purta împreună tot noi, opinca, o stâncă
pe umerele noastre... Să dea Domnul, cucoane, să fie altfel,
că mie unuia, nu mi-a păra rău.

La aceste vorbe, t, ăranii ceilalt, i au început a strânge
din umere, a se uita lung unul la altul s, i a zice:

— Ia, poate că s, i Roată al nostru să aibă dreptate!
Iar boierul, luându-i înainte cu glume, a înghit, it gălus, ca

s, i a tăcut molcum.
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Popa Duhu

Cine-a întâlnit vrodată în calea sa un popă, îmbrăcat cu
straie sărăcut, e, scurt la stat, smolit la fat, ă, cu capul ples, ,
mergând cu pas rar, încet s, i gânditor, răspunzând îndesat
“sluga dumitale” cui nu-l trecea cu vederea, căscând cu zgo-
mot când nu-s, i găsea omul cu care să stea de vorbă, făcând
lungi popasuri prin aleiele ascunse ale grădinilor publice
din Ias, i, câte cu o carte în mână, tresărind la cântecul pă-
serelelor s, i oprindu-se cu mirare lângă mos, inoaiele de
furnici, pe care le numea el “republici înt, elepte”, dezmer-
dând iarba s, i florile câmpului, icoane ale viet, ii omenes, ti,
pe care le uda câte c-o lacrimă fierbinte din ochii săi s, i
apoi, cuprins de foame s, i obosit de osteneală s, i gândire,
îs, i lua cătinel drumul spre gazdă, unde-l as, tepta sărăcia
cu masa întinsă.

Acesta era părintele Isaia Duhu, născut în satul Cogeasca-
Veche din judet, ul Ias, i.

Patru păret, i străini, afumat, i s, i îmbrăcat, i cu rogojini;
teancuri de traftoloage greces, ti, latines, ti, bulgăres, ti, frant, uzes, ti,
ruses, ti s, i românes, ti, pline de painjeni s, i aruncate în nere-
gulă prin cele unghere, un lighean de lut cu ibric pentru
spălat, în mijlocul odăiei, apărie pe jos, gunoiu s, i gândaci
fojgăind în toate părt, ile, o pâne uscată pe masă s, i un mo-



tan ghemuit după sobă era toată averea sfint, iei-sale.
Mare de inimă, iar de gură s, i mai mare, părintele Duhu

nu se învrednicise de o viat, ă mai bună; dar se vede că nici
poftea el una as, a, de vreme ce nu-s, i astâmpăra gura cătră
mai-marii săi măcar să-l fi picat cu lumânarea.

De copil, în seminarul Socola, unde-a învăt, at carte,
mai mult singur decât de la profesori, îs, i punea degetele
pe o peatră s, i le bătea cu alta, de ciudă că nu scriu frumos;
se lovea cu pumnul peste cap, când vedea că nici dascălul
nu putea să-i tălmăcească bine ceva, s, i vai de s, colarii care-l
sminteau de la învăt, ătură!

As, a fiind el, cică unul dintre călugării Socolei a zis că
e bun de călugăr, numindu-l “Duh diavolesc”, s, i de unde
până unde l-a s, i călugărit, s, i Duhu i-a rămas numele. Iară
el Isaia Teodorescu se iscălea. S, i din s, colar, profesor a
ajuns la Socola; s, i duh din duhul său a dat s, colarilor săi o
bucată de vreme. Dar purici mult, i nu făcea el într-un loc,
Doamne feres, te, căci era duh neastâmpărat s, i neîmpăcat
chiar cu sine însus, i. Nici lacom de avere, nici de cinuri;
mult, ămit cu cât avea, cu cât n-avea, când te mieri ce nu-i
venea la socoteală, ie-t, i, popo, desagii s, i toiagul, s, i pe ici
t, i-e drumul! Vorba ceea: “Geasta cu trepădatele, că nu-s
departe satele”.

Aci era la Socola, aci în Ias, i, aci la monăstirea s, i în
Târgul-Neamt, ului profesor, de unde cutriera munt, ii în
sudoarea frunt, ii, s, i mai la tot pasul cânta:

Ruinata cetăt, uie, ce acopere-acel munte,
S, i de unde ochiul vede lucruri multe!
Apoi:
Pe o stâncă neagră, într-un vechiu castel,
Unde curge-n vale un râu mititel.
Iar la urma urmelor:
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Pasere galbănă-n cioc,
Rău mi-ai cântat de noroc!...
S, i tot as, a, s, i iar as, a, până i se făcea viat, a neagră s, i aici;

apoi iar se întorcea la Ias, i, îndrăgindu-l pentru o bucată
de vreme. Duh neastâmpărat s, i cutezător în predicele sale
de pe amvoanele bisericelor, înt, epa ca vespea, zicând:

— Elisei a curăt, it de lepră pe Neeman Sirianul, trimit, ându-
l să se scalde în râul Iordanului. Iară eu vă trimit la Căcaina,
ca să vă curăt, it, i de lepra ignorant, ei s, i a trândăviei!
— Odată era o floare, numită rus, inea fetelor, foarte răs-
pândită în t, ară la noi; dar de când au luat “mârs, avele de
modă” locul gospodinelor românce, această floare a înce-
put a dispăre din grădinele s, i t, ărinile noastre.
— Cine are urechi de auzit să audă!

Iar pe cei slugarnici, mândri s, i luxos, i îi arăta cu dege-
tul, zicând:

— Făt, arnice, a zis Hristos, curăt, ă mai întâi partea cea
dinlăuntru a paharului s, i a blidului, ca să fie s, i cea dinafară
curată!

S, i câte s, i mai câte, publicate prin jurnalul Predicatorul
moralului evanghelic, redactat de dânsul, până i-a luat chi-
riarhia puterea de predicator. Dar părintelui Duhu nu i-a
tors mă-sa pe limbă. Odată, slujind un episcop oarecare de
hramul bisericei, la Bunavestire din Ias, i, părintele Duhu
intră în biserică, se închină rar pe la icoane, s, i cum era
lume multă adunată, s, i episcopul sta în strana arhierească,
îmbrăcat pompos s, i cu mitra pe cap, părintele Duhu se
opres, te în fat, ă-i s, i zice în gură mare, clătinând din cap:

— Dragul mamei Cînilic, bine-t, i s, ede mitropolit! Unde-
i neneacă-ta să te vadă? Apoi, oftând adânc, mai adaugă:
Când vet, i vede uriciunea pustiirii stând la locul unde nu
se cade să steie, să s, tit, i că aproape este sfârs, itul, a zis Hris-
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tos. După aceea se trage cu despret, din fat, a episcopului
s, i, ies, ind din biserică, îs, i caută de drum. Iară ceilalt, i popi,
înlemnit, i cu mânile la piept, cât pe ce să cadă amet, it, i din
picioare, de frică s, i de rus, inea arhipăstorului.

Nu târziu după aceasta, mitropolitul face pe părin-
tele Duhu arhimandrit cu mitră, adică îi dă voie să poarte
straie de mii de lei, fără să aibă cu ce să s, i le cumpere. S, i
părintele Isaia, în loc să umble mort, is, , ca alt, i popi, după
cers, itorit, luând s, i de pe viu s, i de pe mort, să aibă cu ce se
împopot, ona, el, dimpotrivă, zicea că este de altă părere,
s, i anume: “Decât să dai de pomană la calici sâmbătă, mai
bine ceva de băut mahmurilor, mart, a...”

Odată, chemând epitropul unei biserici mai sărăcut, e
pe părintele Duhu să slujească de hram, sfint, i-sa s, i-a atâr-
nat la piept o cruce mare de lemn, legată cu sfoară groasă
de cânepă, zicând:

— Iartă-mă Doamne, că te-am spânzurat cu at, ă, nea-
vând lant, de aur, nici de argint, cu care te spânzură mai-
marii mei, arhiereii...

La Mănăstirea Neamt, ului, stând adeseori de vorbă cu
starit, ul Naftanail, părintele Duhu îi zicea, s, fichiuindu-l, că
rus, ii din această lavră românească s-au puiezit, ca s, i holera
adusă în Moldova pe cozile cailor ruses, ti la 1828. Starit, ul,
nemaiputându-i sta împotrivă, zicea de la o vreme: “Hai
pacam, părinte Isaia”, cinstindu-l cu rachiu îndulcit cu
miere, pahar după pahar, până ce părintele Duhu spunea:

Lasă-mă în pace, cuvioase, că se învârtes, te lumea cu
mine de-atâta aghiazmă rusască; mai bine să ne împăcăm.
S, i începea a-i cânta irmosul următoriu, pe glas al doilea:
“Umblat-au Israil prin valul cel învăluit, c-un ulcior legat de
gât s, i cu-n curcan fript, că s-a proslăvit”. Apoi antifoanele
bet, ivilor, pe glas al patrulea: "Din tineret, ele mele, multe
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oale s, i ulcele se luptă cu mine; dar mai multe păhărele,
câte stele sunt pe ceriu...

Ploscut, a mea, iubit vas,
Pasere cu dulce glas,
Eu la gură te rădic.
Tu îmi cânt, i: coglic! coglic!
S, i nu mă-ndur să te las,
Căci mă plesnes, ti tot în nas.
Vai, sărace poloboace,
De te-ai face mai încoace;
Să ne strângem vro cât, iva,
Noi, spre mântuirea ta.
S, -om mai veni vro doi-trei,
S, i t, i-om pune-un căpătâiu,
S, -om aduce-un popă rus,
S, i te-a da cu fundu-n sus!
Unui arhimandrit grec ce blagoslovea pe diacon la slu-

jbă: “Să îndrepteze Domnul pas, ii lui spre tot lucrul bun”,
părintele Duhu îi zise:

— Ba mai bine să îndrepteze Domnul pas, ii vos, tri peste
Dunărea, cuvios, ilor, că destul ne-at, i pângărit biserica s, i
neamul cu smeritele voastre bagoslovenii.

Profesorul Columb de la liceu, care zise odată părinte-
lui Isaia: “Bună dimineat, a, Duhule”, el îi răspunse:

— Mult, ămesc, cadavrule! S, i cred că ai la s, tiint, ă că
cuvintele popă s, i profesor se încep cu “pocoiu”, ca s, i sub-
stantivul porcule.

Popilor de mir, pe care îi numea haldei, le cânta anti-
foanele următoare:

Diaconii s, i cu pochii, de treji ce sunt, de-abia văd cu
ochii. Iar mamelor preutese, bet, ia din cap nu le mai iese!
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S, i câte ponturi s, i ponosuri nu da dintr-însul, de-i era
s, i lui lehamete câteodată să se mai întâlnească cu cineva
s, i să-l mai stârnească la vorbă. Odată, ies, ind supărat de la
Mitropolie, îl întâlnes, te părintele Arbore de la Bărnovschi
s, i-l întreabă:

— De unde vii, părinte Isaie?
— Nu s, tiu!
— Încotro ai luat-o, părinte Isaie?
— Nu s, tiu!
— Cum as, a, de nu s, tii nici de unde vii, nici încotro te duci?!
— Iaca cum, răspunse Duhu: când eram băiet, stupeam în
palma stângă, apoi trânteam cu muchea palmei celeilalte
în stupit s, i, în care parte sărea el, într-acolo apucam s, i eu.
— S, i acum tot as, a faci? întrebă părintele Arbore.
— Tot, batăr să crape dracul!
— Dar dacă, din întâmplare, ar sări stupitul înspre Golia,
cum t, i s-ar păre?
— Dar s, tii că m-ai ars, haldeule?! zise părintele Duhu,
luându-s, i tălpăs, it, a, Dunăre de mânios.

La cea din urmă, strângând părintele Duhu para câte
para, s, i-a comisionat cărt, i spiritiste s, i, cetindu-le, cică a
zis cătră oarecine:

— Aceste cărt, i, încăpând în mâna unor s, arlatani ignorant, i,
ai să auzi vorbindu-se că fac minuni, ca sfint, ii.

S, i sfânt să fie rostul părintelui Duhu, căci tocmai as, a
s-a întâmplat. Într-una din zile, neavând el cu ce să-s, i cum-
pere pâne, le-a luat cu vravul s, i le-a vândut directoras, ului
unei s, coale primare cu te mieri ce. S, i de-atunci începutul
spiritis, tilor în Ias, i. De-atunci Grigore Nazianzul, Efrem
Sirul, Solomon înt, eleptul s, i alt, i răposat, i de veacuri nu se
mai pot linis, ti în morminte; întrebare peste întrebare li se
face. S, -apoi, ia să nu răspundă, că dracu-i a lor pe s, epte
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ani! Auzind părintele Duhu că s-a făcut zvon prin Ias, i
despre nis, te năzdrăvănii ca aceste, cică s-a luat sfint, ia-sa
pe gânduri, zicând:

— Vai de cel ce se smintes, te, dar mai vai de cel prin
care vine sminteala!

S, i poate că din această pricină, bolnăvindu-se greu,
s, i-a dat duhul, tocmai când ajunsese îngrijitor la biserica
Nicorit, a din Tătăras, i; de unde, aproape fiindu-i t, interimul
Eternitatea, s, i-a luat acolo casă de veci, fie-i t, ărna us, oară!
S, i de-atunci, ca’ mai ba să-l vadă cineva bădădăind pe
ulit, ile Ias, ilor.
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Cinci pâni

Doi oameni, cunoscut, i unul cu altul, călătoreau odată,
vara, pe un drum. Unul avea în traista sa trei pâni, s, i cela-
lalt două pâni. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc
la umbra unei răchit, i pletoase, lângă o fântână cu ciutură,
scoate fiecare pânile ce avea s, i se pun să mănânce împre-
ună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare.

Tocmai când scoaseră pânile din traiste, iaca un al
treile drumet, , necunoscut, îi ajunge din urmă s, i se opres, te
lângă dâns, ii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i deie
s, i lui ceva de mâncare, căci e tare flămând s, i n-are nimica
merinde la dânsul, nici de unde cumpăra.
— Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei
doi drumet, i călătorului străin; căci mila Domnului! unde
mănâncă doi mai poate mânca s, i al treilea.

Călătorul străin, flămând cum era, nemaias, teptând
multă poftire, se as, ază jos lângă cei doi, s, i încep a mânca
cu tot, ii pâne goală s, i a be apă rece din fântână, căci altă
udătură nu aveau. S, i mănâncă ei la un loc tustrei, s, i mă-
nâncă, până ce gătesc de mâncat toate cele cinci pâni, de
parcă n-au mai fost.

După ce-au mântuit de mâncat, călătorul străin scoate
cinci lei din pungă s, i-i dă, din întâmplare, celui ce avusese



trei pâni, zicând:
— Primit, i, vă rog, oameni buni, această mică mult, ămită
de la mine, pentru că mi-at, i dat demâncare la nevoie; vet, i
cinsti mai încolo câte un pahar de vin, sau vet, i face cu banii
ce vet, i pofti. Nu sunt vrednic să vă mult, ămesc de binele
ce mi-at, i făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de
flămând ce eram.

Cei doi nu prea voiau să primească, dar, după multă
stăruint, ă din partea celui al treilea, au primit. De la o
vreme, călătorul străin s, i-a luat ziua bună de la cei doi s, i
apoi s, i-a căutat de drum. Ceilalt, i mai rămân oleacă sub
răchită, la umbră, să odihnească bucatele. S, i, din vorbă în
vorbă, cel ce avuse trei pâni dă doi lei celui cu două pâni,
zicând:
— T, ine, frate, partea dumitale, s, i fă ce vrei cu dânsa. Ai
avut două pâni întregi, doi lei t, i se cuvin. S, i mie îmi opresc
trei lei, fiindc-am avut trei pâni întregi, s, i tot ca ale tale de
mari, după cum s, tii.
— Cum as, a?! zise celălalt cu dispret, ! pentru ce numai doi
lei, s, i nu doi s, i jumătate, partea dreaptă ce ni se cuvine
fiecăruia? Omul putea să nu ne deie nimic, s, i atunci cum
rămânea?
— Cum să rămâie? zise cel cu trei pâni; atunci as, fi avut eu
pomană pentru partea ce mi se cuvine de la trei pâni, iar
tu, de la două, s, i pace bună. Acum, însă, noi am mâncat
degeaba, s, i banii pentru pâne îi avem în pungă cu prisos:
eu trei lei s, i tu doi lei, fiecare după numărul pânilor ce am
avut. Mai dreaptă împărt, eală decât aceasta nu cred că se
mai poate nici la Dumnezeu sfântul...
— Ba nu, prietene, zice cel cu două pâni. Eu nu mă t, in că
mi-ai făcut parte dreaptă. Haide să ne judecăm, s, i cum a
zice judecata, as, a să rămâie.
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— Haide s, i la judecată, zise celălalt, dacă nu te mult, ămes, ti.
Cred că s, i judecata are să-mi găsească dreptate, des, i nu
m-am târât prin judecăt, i de când sunt.

S, i as, a, pornesc ei la drum, cu hotărârea să se judece. S, i
cum ajung într-un loc unde era judecătorie, se înfăt, os, ează
înaintea judecătorului s, i încep a spune împrejurarea din
capăt, pe rând fiecare; cum a venit întâmplarea de au
călătorit împreună, de au stat la masă împreună, câte
pâni a avut fiecare, cum a mâncat drumet, ul cel străin
la masa lor, deopotrivă cu dâns, ii, cum le-a dat cinci lei
drept mult, ămită s, i cum cel cu trei pâni a găsit cu cale să-i
împartă.

Judecătorul, după ce-i ascultă pe amândoi cu luare
aminte, zise celui cu două pâni: — S, i nu es, ti mult, ămit cu
împărt, eala ce s-a făcut, omule?
— Nu, domnule judecător, zise nemult, ămitul; noi n-am
avut de gând să luăm plată de la drumet, ul străin pentru
mâncarea ce i-am dat; dar, dac-a venit întâmplarea de-as, a,
apoi trebuie să împărt, im drept în două ceea ce ne-a dăruit
oaspetele nostru. As, a cred eu că ar fi cu cale, când e vorba
de dreptate.
— Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă bine
de înapoies, te un leu istuialalt, care spui c-a avut trei pâni.

— De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecă-
tor, zise nemult, ămitul cu îndrăzneală. Eu am venit înain-
tea judecăt, ei să capăt dreptate, s, i văd că dumneata, care
s, tii legile, mai rău mă acufunzi. De-a fi să fie tot as, a s, i
judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de lume!
— As, a t, i se pare dumitale, zise judecătorul linis, tit, dar ia
să vezi că nu-i as, a. Ai avut dumneata două pâni?
— Da, domnule judecător, două am avut.
— Tovarăs, ul dumitale, avut-a trei pâni?
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— Da, domnule judecător, trei a avut.
— Udătură ceva avut-at, i vreunul?
— Nimic, domnule judecător, numai pâne goală s, i apă răce
din fântână, fie de sufletul cui a făcut-o acolo, în calea tre-
cătorilor.
— Dinioarea, parcă singur mi-ai spus, zise judecătorul, că
at, i mâncat tot, i tot ca unul de mult; as, a este?
— As, a este domnule judecător.

— Acum, ia să statornicim rânduiala următoare, ca
să se poată s, ti hotărât care câtă pâne a mâncat. Să zicem
că s-a tăiat fiecare pâne în câte trei bucăt, i deopotrivă de
mari; câte bucăt, i ai fi avut dumneata, care spui că avus, i
două pâni?
— S, ese bucăt, i as, fi avut, domnule judecător.
— Dar tovarăs, ul dumitale, care spui că avu trei pâni?
— Nouă bucăt, i ar fi avut, domnule judecător.
— Acum, câte fac la un loc s, ese bucăt, i s, i cu nouă bucăt, i?
— Cincisprezece bucăt, i, domnule judecător.
— Cât, i oameni at, i mâncat aceste cincisprezece bucăt, i de
pâne?
— Trei oameni, domnule judecător.
— Bun! Câte câte bucăt, i vin de fiecare om?
— Câte cinci bucăt, i, domnule judecător.
— Acum, t, ii minte câte bucăt, i ai fi avut dumneta?
— S, ese bucăt, i, domnule judecător.
— Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneta?
— Cinci bucăt, i, domnule judecător.
— S, i câte t, i-au mai rămas de întrecut?
— Numai o bucată, domnule judecător.

— Acum să stăm aici, în ceea ce te prives, te pe dumneta,
s, i să luăm pe istalalt la rând. T, ii minte câte bucăt, i de pâne
ar fi avut tovarăs, ul d-tale?
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— Nouă bucăt, i, domnule judecător.
— S, i câte a mâncat el de toate?
— Cinci bucăt, i, ca s, i mine, domnule judecător.
— Dar de întrecut, câte i-au mai rămas?
— Patru bucăt, i, domnule judecător.

— Bun! Ia, acus, avem să ne înt, elegem cât se poate
de bine! Vra să zică, dumneta ai avut numai o bucată de
întrecut, iar tovarăs, ul dumitale, patru bucăt, i. Acum, o
bucată de pâne rămasă de la dumneta s, i cu patru bucăt, i
de la istalalt fac la un loc cinci bucăt, i?
— Taman cinci, domnule judecător.
— Este adevărat că aceste bucăt, i de pâne le-a mâncat oas-
petele dumneavoastră, care spui că v-a dat cinci lei drept
mult, ămită?
— Adevărat este, domnule judecător.
— As, adar, dumitale t, i se cuvine numai un leu, fiindcă nu-
mai o bucată de pâne ai avut de întrecut, s, i aceasta ca s, i
cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece at, i primit bani de
la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarăs, ul dumitale i se
cuvin patru lei, fiindcă patru bucăt, i de pâne a avut de între-
cut. Acum, dară, fă bine de înapoies, te un leu tovarăs, ului
dumitale. S, i dacă te crezi nedreptăt, it, du-te s, i la Dumne-
zeu, s, i las’ dacă t, i-a face s, i el judecată mai dreaptă decât
aceasta!

Cel cu două pâni, văzând că nu mai are încotro s, ovăi,
înapoies, te un leu tovarăs, ului său, cam cu părere de rău, s, i
pleacă rus, inat. Cel cu trei pâni însă, uimit de as, a judecată,
mult, ămes, te judecătorului s, i apoi iese, zicând cu mirare:
— Dac-ar fi pretutindene tot asemenea judecători, ce nu
iubesc a li cânta cucul din fat, ă, cei ce n-au dreptate n-ar
mai năzui în veci s, i-n pururea la judecată.

Corciogarii, poreclit, i s, i apărători, nemaiavând chip de
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traiu numai din minciuni, sau s-ar apuca de muncă, sau
ar trebui, în toată viat, a lor, să tragă pe dracul de coadă...
Iar societatea bună ar rămâne nebântuită.
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Ioan Roată s, i Vodă Cuza

Între t, ăranii fruntas, i care au luat parte, împreună cu bo-
ierii, cu episcopii s, i cu mitropolitul t, ării la Divanul ad-hoc
din Moldova, în 1857, era s, i mos, Ion Roată, om cinstit s, i
cuviincios, cum sunt mai tot, i t, ăranii români de pretutin-
deni. Numai atâta, că mos, Ion Roată, după câte văzuse
s, i după câte păt, ise el în viat, a sa, nu prea punea temei pe
vorbele boieres, ti s, i avea gâdilici la limbă, adică spunea
omului verde în ochi, fie cine-a fi, când îl scormolea ceva
la inimă. As, a e t, ăranul: nu prea s, tie multe. S, i mos, Ion
Roată, fiind t, ăran, cum v-am spus, des, i se-nvrednicise a fi
acum printre boieri, nu avea ascunzători în sufletul său.

În Divanul ad-hoc din Moldova erau boieri de toată
mâna: s, i mai mari, s, i mai mici; s, i mai bătrâni, s, i mai
tineri; s, i mai învăt, at, i, s, i mai neînvăt, at, i, cum îi apucase
timpul. Între aces, ti din urmă erau de-alde bătrânul Alecu
Forăscu, poreclit s, i Tololoiu, Grigore Cuza s, i alt, i cât, iva de-
alde aces, tia, care, t, inându-se de obiceiurile strămos, es, ti,
în toate sărbătorile ascultau cu evlavie slujbă bisericească
de la început până la sfârs, it, cântând s, i citind la strană
de-a valma cu dascălii s, i preot, ii bisericii; iar la zile mari,
ca să le ticnească veselia, împărt, eau bucăt, ica de pâine cu
orfanii, cu văduvele s, i cu alt, i nevoias, i, cum apucară din



părint, i. Atâta-i ajungea capul, atâta făceau s, i ei pe vremea
lor, Dumnezeu să-i ierte s, i să-i odihnească, unde-or fi
acolo, că bună inimă mai aveau!

Dar să ne întoarcem iar la Divanul ad-hoc. Aici, ca
în toate adunările de felul acestora, se făcea vorbă multă;
s, i era lucru firesc să se facă, fiind în luptă timpul de fat, ă
cu cel trecut, pentru cea mai dreaptă cauză a neamului
românesc: Unirea, sfânta Unire!

Boierii cei mai tineri, crescut, i de mici în străinătate,
numai cu frant, uzească s, i nemt, ească, erau cârtitori asupra
trecutului s, i cei mai guralivi totodată. Vorba, portul s, i
apucăturile bătrânes, ti nu le mai veneau la socoteală. S, i
din această pricină, unii, în aprinderea lor, numeau pe
cei bătrâni: rugini învechite, is, licari, strigoi s, i câte le mai
venea în minte, după cum le era s, i cres, terea; dă, învăt, at, i
nu-s?...

Nu-i vorbă că s, i nătângia unor bătrâni era mare. Une-
ori, când se mâniau, dădeau s, i ei tinerilor câte-un ibris, in
pe la nas, numindu-i: bonjuris, ti, duelgii, pantalonari, oa-
meni smintit, i la minte s, i ciocoi înfumurat, i, lepădat, i de
lege, stricători de limbă s, i de obiceiuri. În as, a împoncis, are
de idei se aflau boierii bătrâni cu tineretul din Divanul ad-
hoc al Moldovei, cu toate că s, i unii s, i alt, ii erau pentru
“Unire”. Numai atâta, că bătrânii voiau “Unire” cu tocmală,
iar tinerii “Unire” fără socoteală, cum s-a s, i făcut.

Toate ca toatele, dar mare luptă aveau unii dintre bo-
ierii tineri cu cuconul Alecu Forăscu, care, una-două, îi
tolocănea, mustrându-i: ba că nu vorbesc drept românes, te,
cum vorbeau părint, ii lor, ci au corchezit graiul strămos, esc,
de nu-i mai înt, elege nimene; ba că “umblat, i cu s, urubele, să
ne traget, i butucul”; ba că “face omul cu cineva o tovărăs, ie
cât de mică, s, i tot urmează învoială între părt, i, iar nu as, a
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cu ochii închis, i”, căci, “dacă n-ai carte, n-ai parte”, scurtă
socoteală; ba că, “de când cu străinătatea, v-at, i înstrăinat
s, i legea, s, i limba, s, i inima, s, i chiar dragostea sătenilor;
s, i după nepăsarea s, i risipa ce o facem, zvârlind banul pe
lucruri de nimica, put, in mai avem de înstrăinat, s, i nu-i
departe vremea aceea, pe cât văd eu. Întrebat, i pe biet, ii
nemernici de săteni, să spuie ei dacă mai cunosc cine le
e stăpân. Au rămas ca nis, te câini ai nimănui, sărmanii
oameni! Cine se scoală mai dimineat, ă, acela e mai mare
în sat la ei, de-i horopses, te s, i-i t, uhăies, te mai rău decât pe
vite! Ciocoismul s, i străinii să trăiască, s, i las’ pe dâns, ii, că
ne scot ei la covrigi!” Ba că “vai de t, ara care ajunge s-o puie
copiii la cale”; ba că “vorba multă, sărăcia omului”, s, i, dacă
li-i treaba de-as, a, facă ei ce-or s, ti, că el mai bine se duce
acasă, că-i plouă caii în spate s, i-i stau vitele cu dint, ii la
stele, din pricina slugilor, cărora put, in le pasă de munca
stăpânului; s, i câte s, i mai câte năzdrăvănii de-alde aceste.
Las’ pe bătrâni să te descânte s, i să te judece ei, în legea
lor, că nu-t, i mai trebuie alt popă... S, i iaca as, a cu de-alde
cuconul Alecu Forăscu.

Acum vine alta la rând. Într-una din zile, cum vorbea
frumos un boier dintre cei tineri, iaca s, i mos, Ion Roată
sare cu gura:

— Avet, i bunătate de vorbit, i mai moldovenes, te, cu-
coane, să ne dumerim s, i noi; căci eu, unul, drept vă spun,
că nu pricep nimica, păcatele mele!

Un oarecare boier întâmpină atunci pe mos, Ion Roată,
zicându-i cu glas poruncitor s, i răutăcios:

— Dar ce nevoie mare este să înt, elegi tu, mojicule?
Tacă-t, i leoarba, dac-ai venit aici; c-apoi întoarce-ne-vom
noi acasă, s, i helbet! nu t, i-a lua nime din spate ce s, tiu eu...
Auzi obrăznicie! Tu... cu optzeci de mii de fălci de mos, ie,
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s, i el un ghiorlan c-un petic de pământ, s, i uite ce gură face
alăturea cu mine!...

Mos, Ion Roată, simt, indu-se lovit până în suflet, răs-
punde atunci cu glas plângător:

— Dar bine, cucoane, dacă nu v-a fost cu plăcere să
picepem s, i noi câte ceva din cele ce spunet, i dumneavoas-
tră, de ce ne-at, i mai adus aici să vă batet, i joc de noi? Ei,
cucoane, cucoane! Puternic es, ti, megies, îmi es, ti, ca răzes,
ce mă găsesc, s, i s, tiu bine că n-are să-mi fie moale când
m-oi întoarce acasă, unde mă as, teaptă nevoile. Dar să nu
vă fie cu supărare, ia, palmele aceste t, ărănes, ti ale noastre,
străpunse de pălămidă s, i pline de bătături, cum le vedet, i,
vă t, in pe d-neavoastră deatâta amar de vreme s, i vă fac să
huzurit, i de bine. S, i mai mult decât atâta: orice venetic,
în t, ara asta, este oplos, it de dumneavoastră, s, i-l privit, i cu
nepăsare cum ne suge sângele, s, i tăcet, i s, i-l îmbrăt, is, at, i!
Numai noi, vite de muncă, vă suntem dragi ca sarea în
ochi... Din mojici, din ghiorlani s, i din dobitoci nu ne mai
scoatet, i! Dumnezeu să ne ierte, s, i să ne iertat, i s, i dumnea-
voastră, cucoane, dar cu adevărat as, a este: v-at, i deprins a
lua focul totdeauna cu mâinile noastre cele mojices, ti... s, i
tot noi cei horopsit, i!

— Sfânt să-t, i fie rostul, mos, Ioane, că ai vorbit din
durere, răspunse atunci cuconul Alecu Forăscu; s, i sunt
fericit că stai alăturea cu mine. Decât un bonjurist c-o
mână de învăt, ătură, mai bine un t, ăran cu un car de minte!

La aceste vorbe, mult, i dintre boieri s-au simt, it atins, i;
cel cu pricina... a rămas ca opărit. Iar colonelul Alexandru
Cuza a dat mâna prietenes, te cu mos, Ion Roată.

În sfârs, it, după multe dezbateri furtunoase urmate în
Divanul ad-hoc, s-a încuviint, at “Unirea”, s, i apoi deputat, ii
s-au întors fiecare pe la vetrele lor.
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Peste cât, iva ani după aceasta, trecând Cuza-vodă spre
Bucures, ti, a poposit la Agiud, unde l-a întâmpinat o mult, ime
de lume, ca pe un domnitor.

Printre lumea ce se înghesuia, cu treabă, fără treabă,
iaca se zăres, te o hârtie fâlfâind pe deasupra capetelor
mult, imii, în vârful unei prăjini. Cuza-vodă, înt, elegând că
trebuie să fie vrun suflet necăjit, face semn să i se deschidă
calea. S, i, când colo, un t, ăran bătrân cade în genunchi di-
naintea domnitorului, sărutându-i mâna, cu lacrimile în
ochi, s, i dându-i o hârtie scrisă pe toate fet, ele.

— He, he! mos, Ion Roată, prietenul s, i tovarăs, ul meu
cel vechi din Divanul ad-hoc, lucru negândit! Ridică-te,
mos, Ioane, s, i spune-mi, fără sfială, ce durere ai. T, i-a făcut
cineva vrun neajuns?

Mos, Ion Roată, văzând că, după atât, ia ani de zile, nu
l-a uitat colonelul Alexandru Cuza s, i că l-a primit cu atâta
bunătate, a început a plânge cu hohot s, i a-l ruga să-i ci-
tească hârtia.

Vodă, fiind gata de plecare s, i văzând că hârtia lui mos,
Roată cuprinde multă polologhie, zise cu blândet, e:

— Spune, mos, Ioane, din gură ce ai de spus, că mai
bine am să înt, eleg!

Atunci mos, Roată, venindu-s, i în sine, începe a se jelui
cum urmează:

— Luminarea-voastră! De când cu păcatul cel de “ad-
hoc”, n-am mai avut zi bună cu megies, ul meu cel puternic,
stăpânul unei mos, ii foarte mari, pe care-l cunos, ti măria-
ta. N-am gândit, nenorocitul de mine, că dumnealui, un
boier as, a de mare, putred de bogat s, i cu învăt, ătură, să-s, i
pună mintea cu unul ca mine, de la nis, te vorbe nesocotite
ce le-am zis s, i eu atunci, într-un necaz. Numai Dumnezeu
să-i dea sănătate s, i bine, dar amarnic m-a lovit în avere s, i
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în cinste! Crede, măria-ta, că nici eu n-am fost as, a de sec,
între cei de-o seamă cu mine. Dar, de cum am ajuns acasă,
goană s, i prigoană pe capul meu, din partea boierului, în
tot felul.

Întâi s, i-ntâi, a pus înadins pe feciorii boieres, ti să-mi
caute pricină s, i să mă aducă la sapă de lemn. S, i aces, tia,
ca oameni fără judecată s, i pizmas, i, făceau toate chipurile
satanices, ti, sau ei de-a dreptul, sau prin alt, ii, cum să dea
vitis, oarele mele măcar de-un pas pe mos, ia boierească; s, -
apoi, sub cuvânt că au făcut stricăciune, să mi le poată
ucide fără nici o crut, are! S, i astăzi împus, că-i porcii; mâine,
vacile s, i boii; poimâine, căis, orii; în altă zi ie-i oile dinapoi
cu grămada s, i du-le la curte. Ît, i pot, i închipui, măria-ta, ce
urgie grozavă era pe capul meu!

Văzând eu de la o vreme că nu mai încetează cu jafu-
rile, mi-am luat inima-n dint, i s, i m-am dus la boier să mă
jeluiesc. S, i boierul, în loc de un cuvânt bun, m-a scuipat
drept în obraz, de fat, ă cu slugile sale s, i cu alt, i oameni ce
se aflau atunci la curte, încât am crezut că a căzut cerul pe
mine de rus, ine! Ba încă m-a s, i amenint, at că altă dată, de
mi-a mai călca piciorul în ograda boierească, are să porun-
cească să mă întindă la scară s, i să mă bată cu biciul! S, i cu
rânduiala asta, măria-ta, în cât, iva ani de zile m-a calicit
cu desăvârs, ire, s, i mi-a ridicat s, i cinstea, care pentru mine
a fost cel mai scump lucru!

Cuza-vodă a stat neclintit s, i s-a uitat t, intă la mos, Ion
Roată, cât a vorbit el. S, i când a isprăvit vorba, vodă i-a pus
două fis, icuri de napoleoni în mână, zicându-i cu bunătate:

— T, ine, mos, Ioane, acest mic dar de la mine, s, i întâmpină-
t, i nevoia, de azi pe mâine, cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar
pe boier lasă-l în judecata lui Dumnezeu, căci “El nu bate
cu ciomagul”.
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Lui mos, Ion Roată i se umplură din nou ochii de la-
crimi, s, i, sărutând mâna lui vodă, ca semn de mult, umire,
zice oftând:

— Dar cu rus, inea ce mi-a făcut, cum rămâne, măria-
ta?

— Cu rus, inea, iaca as, a rămâne, mos, Ioane, zise Cuza-
vodă, sărutându-l pe un obraz s, i pe altul, în fat, a mult, imii
adunate acolo. Du-te s, i spune sătenilor dumitale, mos,
Ioane, că, pe unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domni-
torul t, ării s, i t, i-a s, ters rus, inea.
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Povestiri licent, ioase





Povestea lui Ionică cel prost

Amu cică era odată într-un sat un băetan, care n-avea nici
tată, nici mamă s, i nici o rudă; as, a era de strein, de parcă
era căzut din ceriu. S, i fiindcă băetanul acela era supus,
răbdător s, i tăcut - s, i bărbat, ii s, i femeile din acel sat se lu-
aseră a-i zice “Ionică cel prost, Ionică cel prost” s, i as, a îi
rămăsese acum numele. Dar s, tit, i că este o vorbă ca: "dra-
cul în curu’ prostului zace.”

În satul acela erau o mult, ime de feciori de gospodari,
care de care mai chiaburi s, i mai t, ant, os, i - tot de cei care
umblă cu chebea între umere s, i poartă căciula pusă de-a
căt, eaua. S, i Ionică cel prost n-avea cap să se amestece în
vorba lor, c-apoi ce păt, ea cu nime’ nu împărt, ia, sermanul!
El s, i la crîs, mă s, i la joc s, i pe la nunt, i s, edea tot deoparte, ca
un pui de bogdaprosti, se făcea “Tănasă”, s, i numai asculta
ce pun la cale ceilalt, i; s, i cînd îi plăcea ce fac ei, da s, i el din
cap s, i zicea că “tot bine este”. Asta era vorba lui Ionică. Iară
cînd nu se mult, ămea cu ceea ce fac ei, atunci numai icnea
s, i el s, i tăcea molcum - cum îi omul cel strein s, i nebăgat în
samă.

V-am spus că satul acela era plin de flăcăi. Negres, it că
unde-s flăcăi mult, i, fete sînt s, i mai multe; asta-i de cînd
lumea: s, i tinere s, i bătrîne, s, i frumoase s, i slute, s, i bogate



s, i sărace, s, i harnice s, i lenes, e - de toată mîna.
S, i bietele fete, cum îs fetele, îs, i as, teptau s, i ele ceasul

de măritis, cum îs, i as, teaptă porcul ziua lui Ignat... Vorba
ceea: "Joi, t, apule, joi, la tine ici (arată gîtul t, apului) s, i la
mine ici (arată la chipernit, ă...). S, i apoi s, tit, i că este o vorbă
ca: “tot paiul are umbra lui s, i tot sacul îs, i găses, te petecul”.
S, -apoi cînd mai este s, -oleacă de noroc la mijloc, atunci
s, tiu că-i bine, vorba lui Ionică.

Dar să venim iar la vorba noastră. Între tot, i flăcăii din
satul acela s, i din vecinătate era un flăcău fruntas, , anume
Vasile, care s-a însurat s, i a luat de nevastă iarăs, i o fată de
fruntas, , anume Catrina lui Popa Cioric, care era cea mai
frumoasă s, i mai hazulie fată dintre toate fetele din sat s, i
de prin împrejurimi.

Dar parcă văd că vă t, inet, i să întrebat, i că de ce-i ziceau
lui Popa Cioric, Cioric? Mai avet, i put, intică răbdare că în-
dată vet, i afla s, i asta. Dascălul din sat a zăpsit odată pe
popa molfăind un potloc de cioric în postul cel mare, chiar
în sfîntul altari. S, i de la o împărt, eală de colaci, dascălul
avea ciudă pe popă, l-a dat pe bet, e. S, i apoi ferască Dumne-
zeu sfîntul să nu te afle oamenii măcar cu cît îi negru supt
unghie că îndată ît, i pun coadă, cum i-au aninat s, i popei
codit, ă de cioric. Anapoda mai sînt s, i oamenii: cînd văd cu
ochii. . . parcă dracul li spune.

Acum să venim iar la vorba noastră, de unde am lăsat.
După ce s-a isprăvit nunta, tot, i flăcăii ceilalt, i au rămas

ca opărit, i s, i bătînd din buze. S, i ca să mai alunge aleanul
din inima lor, s-au adunat s, i ei acum cu tot, i la crîs, mă s, i
s-au as, ternut pe băute o zi întreagă; parcă nici nu le păsa
că au boi s, i vaci de hrănit s, i de adăpat, cai de săcelat s, i cîte
alte trebi nu-s la casa omului gospodar, cînd vre omul să
le facă.
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Ionică cel prost, cît ici cît cole, s-a luat s, i el pe urma
lor, a intrat în crîs, mă, a strigat la crîs, măreasă să-i aducă
o singeacă de rachiu, s-a aprins cionca s, i s-a pus s, i el de-
oparte într-un ungher, ca un băet sărac s, i strein ce era.
Flăcăii ceilalt, i, după ce-au luat bet, ia de coadă au început
a-s, i vărsa inima unul către altul, cum îi omul cînd prinde
s, i el, sermanul, la oleacă de chef.

Unul zicea: Mă! da’ nătărăi am fost de-am lăsat as, a
drăgut, de fată să scape dintre noi! As, a trupus, or mlădios,
as, a sîn azurliu, as, a ochis, ori negri s, i scînteietori s, i as, a
sprîncene încordate, nu s, tiu, zău, de ne-a mai de ochii a
vede! S, iretul acela de Vasile a făcut ce-a făcut s, i ne-a s, ters
păpus, oiul de pe foc. . .

Altul zicea: Mă! Eu as, da o pereche de boi, cei mai
frumos, i, numai să mă lese s-o pup odată colé, cum s, tiu
eu. . .

Altul: Eu as, da s, i cămes, a de pe mine, numai să mă lese
să-i pun mîna pe t, ît, e oleacă. . .

—Te cred s, i eu, zise altul, de asta nici popa nu s-ar da
în lături – da’ eu, măi pulică, m-as, da rob la Turci ca să mă
lese numai odată să mă culc la sînul ei cel azurliu, vorba
lui Tăplan.
—Bine t, i-ar mai fi, zise atunci un holtei tomnatic, care nu
mai avea acum grijile aceste. . . dar prea departe ai ajuns;
dacă t, -a fost de dînsa, cînd era fată mare la părint, i acasă,
de ce-ai s, ezut deoparte ca un felteleu s, -ai căscat gura?
Acum na-vă cîte un pai, scobit, i-vă pintre dint, i, s, i vă clătit, i
gura cîte c-oleacă de vin. V-at, i trezit s, i voi tocmai a treia
zi după Ispas. Ea are acum bucătăria ei s, i degeaba vorba.

Ionică cel prost, cum sta deoparte s, i-i asculta, nu s-a
mai putut stăpîni să tacă, ci s-a sculat iute de unde s, edea,
a lăsat s, i frică s, i tot la o parte s, i s-a dus drept între dîns, ii,
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zicînd: Măi flăcăi, tot îmi zicet, i voi că eu sînt prost, dar,
după cum văd eu acum, mai pros, ti sîntet, i voi de o mie
de ori decît mine. Degeaba vă mai t, inet, i cu nasul pe sus
s, i sîntet, i as, a t, îfnos, i. . . Ce-mi dat, i voi, măi, s, i s-o ferche-
zuiesc eu pe Catrina de fat, ă cu bărbatu-său, chiar acum,
dacă vret, i?

Atunci tot, i flăcăii, îndrăcit, i de ciudă, au sărit drept în
picioare s, i s-au răpezit ca nis, te vulturi asupra lui Ionică,
zicînd: Ce-ai zis tu, măi Sărăcilă? Dacă ai băut rachiu, nu
trebuia să-t, i bei s, i mint, ile.

— Ia luat, i-l, măi, de cap, zise unul, să se învet, e el de
altădată a mai vorbi într-aiurea. — Da, ia, dat, i-i pace, măi,
zise altul, poate că omul s, tie ce vorbes, te. . . Să-i vedem mai
întîi lauda s, i apoi să-s, i iee plata. . . Ia spune ce să-t, i dăm,
măi Ionică, ca să faci ce-ai zis tu?

— Ia una de noauă lei, zise el, s, -o vadră de vin vechi,
nu vă cer mai mult.

— Iaca una de noauă lei, zise un flăcău; vadra cu vin
om be-o pe urmă; numai să vedem s, -aist păcat.

— Fie s, -as, a, zise Ionică. Acum haidet, i cît, iva cu mine
s, i punet, i-vă la pîndă la păretele din dosul casei lui Vasile,
de vă uitat, i pe ferestruică, s, i-t, i vede cu ochii ce-am să fac
eu. Numai încet, să nu tropăit, i cumva ori să facet, i larmă
ca să vîrît, i omul în prepus, s, -apoi atunci să nu fie vina mea.
Eu mă cunsc cu cînii, dar voi luat, i pîne muetă în rachiu,
de i-t, i îngăima, pîn-oi face eu pe treabă. . .

Atunci se ieu vreo trei-patru flăcăi după Ionică s, i hai,
hai! hai, hai! ajung la casa lui Vasile în puterea nopt, ii.
Deschid ei portit, a binis, or s, i intră în ogradă, fără să-i zăp-
sească cînii, pentru că chiar atunci aveau s, i ei o nuntă-n
sat. . . Dar cu atîta mai bine.

Flăcăii cei patru se pun de pîndă la păretele din dosul
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casei, după cum le-a fost vorba, iară Ionică se duce la us, ă
s, i începe a clămpăni s, i a bate, strigînd: băică Vasile, băică
Vasile, acasă es, ti?

Catrina atunci se trezes, te din somn s, i zice: Bădică,
bădică! Te scoală că nu s, tiu cine bate la us, ă. Vasile atunci
se scoală repede, se duce la us, ă, în tindă, s, i întreabă răstit:
cine-i acolo?

— Eu, băică Vasile.
— Cine, eu?
— Eu, Ionică cel prost.
— Că numai unul ca tine trebuia să fie, ca să sparii oamenii
din somn la vremea asta. Da ce caut, i pe la noi tocmai acum
în puterea nopt, ii, mă Ionică, zise Vasile căscînd.
— Mă. . . rog, băică Vasile, deschide-mi us, a s, i t, i-oi spune
eu. . . ; nu mă lăsa, că la dumneata mi-i toată nădejdea. . .
Vasile, cum aude asta, dă drumul în casă lui Ionică, în-
chide iar us, a, împinge zăvorul la loc s, i apoi intră amîndoi
în casă, bojbăind pe la us, ori s, i împedecîndu-se de prag pe
întunerec.
— Da ce-i, măi Ionică, zise Vasile aprinzînd opait, ul; au dat
turcii în t, ară, de umbli sculînd oamenii de pe la case acum
în puterea nopt, ii?
— Of! băică Vasile, of! ba mai rău decît turcii. Satul s, -a
pus ochii pe mine, văzîndu-mă că-s băet strein s, i fără nici
un sprijin, s, i vre numaidecît să mă dee la oaste. Vornicul,
pasnicul s, i alt, i cît, iva oameni, cît pe ce erau să pue mîna
pe mine. S, i eu simt, ind asta, am scăpat dintre dîns, ii ca
dintre nis, te cîni turbat, i, m-am furis, at cum am putut s, i
răpede am spulichit-o, t, iind tot o fugă pînă la dumneata.
S, i numai mort m-or lua de-aici; afară numai dacă-i vre să
mă dai s, i dumneata, băică Vasile!. . .
— Da t, ine-t, i firea, măi Ionică, nu fii as, a de fricos, că doar
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nu-i t, ara în pradă. Socru-meu îi Popă în sat la noi, Nănas, u-
i vornic, Mos, u-i pasnic s, i Tata-i vatman, nu dracul; oi pute
eu să fac ceva sub mînică s, i pentru tine, ca să te scap. Nu-
mai la vară, cînd oi ave s, i eu de lucru, cred că om îi fi s, i tu.
— D-apoi mai încape vorbă, băică Vasile? Numai mult stau
eu de mă mier, ce dracu’ au ăs, tia cu mine, de mă urmăresc
s, i mă prigonesc pînă la atîta; parcă le-am mîncat capul. . .
— Lasă, măi Ionică, nu te mai îngriji de atîta; dacă te-ai
văzut odată în casă la mine, n-ai habar, că uite pistoalele
cele cum stau încărcate colo în cui! Dar nu s, tiu cum să mai
zic s, i eu ca să nu gres, esc. S, -or fi pus ei ochii pe tine, nu-i
vorbă, dacă tot umbli ca un fulău prin sat de colo pînă colo
s, i n-ai nici un căpătîi. Ia însoară-te s, i tu s, i atunci ai scăpat
de oaste: n-or mai ave ce zice nici ei. Hai să te toporîm
iute s, i degrabă! Iaca fată bună pentru tine: ie pe Ioana To-
dosiicăi din deal – fina socru-meu – s, i te cununăm într-o
noapte eu s, i cu nevastă-mea, chiar aici în casă la mine. Ce
zici s, i tu, bre Catrină, as, a-i c-avem să facem o casă bună,
cum se cade? S-avem să jucăm la nuntă ca să scuturăm
tot, i puricii de astă-vară.
— Mai as, a ?! Nunta-i gata, numai de-ar vre fata, zise Ca-
trina înghit, ind. . .
— Da ce-a mai căuta‘ s, i ea, zise Vasile, că doar n-a să umple
bors, în ves, ca ceea a ei. . .
— Ia amu s, tiu că ai vorbit s, i tu de te-ai prichit, zise Catrina
bosumflată; măcar că leorbit, i voi bărbat, ii cum vă place,
dar eu, slavă Domnului, n-am văzut gunoi de fete pînă
acum.
— Apoi dacă nu vă vet, i t, ine voi parte una alteia, cine are să
vă t, ie? zise Vasile. Dar ce, Ionică nu-i bun? Ba zău, încă
nu-i ea de nasul lui. . . Parcă cine s, tie cine-i ea să-i rupă
cineva mînecile pînă pe-acolo. S, tiu că n-a fi as, teptînd s-o

346



iee feciorul lui Pulea Spătariul. . .
— Da ce-i mai ai grija atîta, zise Catrina, mînca-i-ai ceea. . .
să-i mănînci! (să mă erte Ionică de vorba cea proastă. . . ).

Ionică, nu-i vorbă, avea bun sprijin în Vasile dar în
Catrina s, i mai bun: pentru că el, ca băet strein s, i sărac,
slujise mult s, i la tata lui Vasile s, i al Catrinei. Cu Catrina
scărmănase Ionică lîna s, i făcuse caere; cu Catrina scosese
cînipa din topitoare. Povestea cîntecului:

A zis lelea că mi-a da
Cînd s-o coace cînipa
S, -a duce-o la topitoare
S, i mi-a da dintre picioare!
Cu Catrina depănase Ionică fuse s, i-i ajutase a lua că-

lepe de pe răschitoriu. Cu Catrina la nevedit, cu Catrina la
ghilit, cu Catrina la cules fragi s, i căps, une din pădure, cu
Catrina în toate părt, ile. . . În sfîrs, it, ce mai la deal la vale,
Catrina s, tiea treaba lui Ionică, cum se cade, s, i Ionică pe-a
Catrinei încă hăt! de pe cînd era ea fată mare. Cum s-ar
zice, s-a scăpat s, i ea atunci în t, arină, ia as, a, în s, agă, cîte
oleacă: adecălea Ionică dăduse peste Catrina. – Norocul
lui Vasile, ca să nu mai trudească s, i el atîta a face începu-
tul. . .
— Ce zici, măi Ionică, să iei treaba pe mînecă? Te hotărăs, ti
să te însori?
— Apoi dă, băică Vasile, zise Ionică scărpinîndu-se în cap;
dumitale us, or t, i-i a zice. Dar eu ce am să fac cu femeea?
— Ă.. .ra! Măi Ionică, prost mai es, ti! D-apoi nu s, tii tu
ce face omul cu femeea lui? Uită-te! Pune mîna, unde-i
lîna, cum am pus-o eu la Catrina. . . (apucînd-o tocmai de
colo. . . ).
— Doamne, bădică, Doamne, tare mai es, ti s, i dumneata nu
s, tiu cum; faci copilării s, i vorbes, ti nimicuri fat, ă cu oamenii

347



streini în casă.
— Da’ ia las’măi Catrină, las’ nu te mai marghioli s, i tu atîta,
că doar Ionică-i de-a nos, tri. . .
— Ei, cum t, -ai mai luat samă, măi Ionică? Tot nu s, tii ce-ai
să faci cu nevasta cînd te-i însura? S-o dai pe mîna mea,
că de-asta, slava Domnului, nu-i supărare. . .
— D-apoi dumitale as, a t, i-i a zice, băică, că ai avut tată s, i
mamă să te învet, e. Dar eu de la cine era să învăt, , c-am
rămas de mic copil sărac de părint, i. . .
— Apoi dar tot bine zic oamenii, că es, ti prost, măi Ionică.
Hai! Ce-mi dai tu mie să te învăt, eu?
— D-apoi ce nu t, -as, da, băică, din toată sărăcia mea! Dar
numai una de noauă lei am la sufletul meu.
— Bună-i s, -aceea, măi Ionică; dacă n-ai mai mult ad-o-
ncoa, măi băiete, s, i te învăt, eu tot mes, tes, ugul gospodăriei,

Că dacă nu-i pulă
Casa nu-i sătulă.
Ionică scoate atunci cea de noauă lei s, -o pune în palma

lui Vasile. Vasile o ie cu bucurie, o stupes, te s, i zice: noroc
să de Dumnezeu! Apoi o pune în pungă s, i zice Catrinei:
—Catrină-hăi! Ia as, ază-te tu oleacă, bre, cole cum s, tii tu,
ia ridică-t, i poalele să vadă s, i prostul ista ce facem noi, ca
să învet, e a face s, i el. . .
— Vai de mine s, i de mine, zise Catrina, cu mîna la ochi,
de rus, ine, asta-i încă una: parcă vorbes, ti de pe ceea lume,
bărbate. Nu cumva te-ai apuca de făcut năzbîtii de fat, ă cu
oamenii? Strînge-t, i mint, ile acasă, zăludule!
—Ia taci, bre Catrină, taci! Iaca ceea de nouă lei, să-t, i iei
mărgele s, i cercei. S, -odată o prăvale pe pat, îi ridică poa-
lele frumus, el s, i zice: Apropie-te, măi Ionică s, i deschide-t, i
ochii în patru s, i te uită, ca să vezi s, i tu. . . S, i dă-i s, i dă-i,
de-i mergeau petecele. . .Catrina, văzînd s, i ea pe bărbatu-
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său că-i as, a de nătărău, a închis ochii ca mît, a s, i s-a făcut
moartă-n păpus, oi. . . Dar Ionică cel prost, holbînd ochii
mari, a rămas înlemnit, cu gura căscată s, i numai nu-i cur-
geau balele ca la cînii cei turbat, i!
—Ei, măi Ionică, zise Vasile, cu limba scoas-afară s, i gîfîind,
după ce s-a mîntuit, nici acum nu te-ai dumirit ce-ai să
faci cu nevasta, după ce te-i însura?
—Doamne, bădică, tae-mi capul, dacă s, tiu ce-at, i făcut dum-
neavoastră.
—Ptiu, măi! Da greu mai es, ti de cap! Se poate să nu-t, i
intre aista chit, ibus, în bostan după cît t, i-am arătat eu? Se
vede că es, ti făcut spre zile mari, sau dracul mai s, tie cum,
de-ai ies, it as, a un bot, cu ochi s, i fără oleacă de pricepere în
capul tău, punihosule ce es, ti! I-auzi, fa Catrină, ia peste-
as, a bărbat să fi dat tu, s, -apoi te vedeam eu ce făceai, cînd
ît, i vin haghit, ele. . .
Catrina, auzind asta, se marghiolea s, i se prefăcea mîni-
oasă, ducînd mîna la ochi s, i zicînd: Nu t, i-i oarecum să-
t, i fie, nebunule! M-ai făcut de rus, ine în fat, a lui Ionică,
mînca-l-ar jegul să-l mînînce, că numai mi-a stricat som-
nul cu oastea ceea a lui!
—Doamne, măi Catrină, cum îl blastemi s, i tu curat de-
geaba; da’ unde era să se ducă s, i el, săracul, dacă n-are pe
nimene. . . Hai, măi Ionică, ce zici, nu t, i-ai mai închipuluit
tu, în capul tău, ce-ai să faci cu Ioana ta, cînd a fi să fie?
—Tae-mi capul, băică, nu t, -am mai spus?
—Măi, da drept să-t, i spun că proastă lighioaie-mi es, ti! Nu,
zău, dacă te-ar prinde s, i te-ar duce la oaste, cum ai duce-o,
dacă es, ti as, a de bucciu la capul tău?
—Ia, ar face s, i el mămăligi la ceilalt, i, zise Catrina, cu capul
ascuns în cergă, că de alta nici nu-i bun, cred eu. . .
—Ia lasă-l, fa Catrină, s, i tu acum; nu-l mai pildui atîta, că-l
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vezi cîtu-i de necăjit, sărmanul! Ia mai bine învat, ă-mă ce
să fac cu dînsul?
—Ce să faci? Fă ce s, tii, dacă t, -ai luat beleaua pe cap!
—Apoi dar eu găsesc cu cale să te mai as, ezi tu oleacă cole
la muchea patului s, i cu picioarele de-a umere, să vadă s, i
punihosul ista mai bine ce facem noi; poate a pute s, i el
odată băga la cap. . . Că, zău, îmi vine să-l umflu cu dint, ii
de păr de ciudă ce mi-i pe dînsul; că încă n-am văzut as, a
tigoare de om, de cînd îs eu.
—Ia las’, băică Vasile, zise Ionică, nu mai necăji degeaba
pe Catrina, că văd eu bine că n-am să învăt, cîtu-i lumea s, i
pămîntul. . .
—Ba nu, măi Ionică, nu te las din casa mea pînă ce nu-i
învăt, a în astă noapte, ferească Dumnezeu! Că am de gînd
numaidecît să te însor s, i să fii de casa noastră. Catrină-
hăi! ia as, ază-te, bre, odată, cole, cum îi s, tii tu mai bine;
nu mai fii as, a de rus, inoasă, că Ionică-i de-a nos, tri s, i ca
mîne-poimîne are să facă s, i el cu Ioana lui ce facem noi
acum.
Catrina nu prea voia să se as, eze, cam umbla cu s, opîrleala.
Ca-n povestea t, iganului: „s, opîrcai cu cine s, opîrcai, dar cu
Ivan nu s, opîrcai”.
Tocmai as, a s, i deliul de Vasile nu mai as, teptă multă rugă-
minte; ia pe Catrina lui cam cu nepus pe masă, o as, ază,
cole, frumus, el la muchea patului, cu picioarele de-a umere
s, i strigă la Ionică să ie sama s, i să bage la cap, că-l mănîncă
mama dracului.
S, i cum se mîntuie Vasile întreabă:

—Ei, măi Ionică, mai pot, i zice s, i acum că n-ai învăt, at?
—Doamne, băică Vasile, numai că mi-i groază de dumne-
ata să-t, i spun drept; dar zic zău că n-am putut învăt, a defel.
—Tă-te pustiea să te bată, netotule, că bolîndă tigoare de
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om mai es, ti; îmi vine să-t, i sucesc gîtul, nu altceva, ticăitule
s, i puhinosule! Catrină-hăi, ia las’, fa, să facă s, i el odată, că
poate atunci s-a deschide mai bine la cap. . .
—Vai de mine s, i de mine! Ce spui, bărbate, ce-t, i iese din
gură? Nebun es, ti, ori te faci numai? Dar cum ai crede tu
c-as, face eu una ca asta, că doar n-am mîncat mătrăgună!
Alei! Nu t, i-i rus, ine să-t, i fie! Dar de care femeie mă crezi
tu pe mine?
—Ia las’, fa Catrină, las’! Unde a mers miea, meargă acum
s, i suta: că doar, futu-l, n-a să t, -o mînînce din loc. S, -odată,
c-o mînă trîntes, te pe Catrina pe pat, iar ceielaltă îl apucă
pe Ionică de cămes, oi s, i-l trage peste dînsa, cu de-a sila!. . .
Atîta i-a trebuit lui Ionică cel prost, s, -apoi atunci las’ pe
dînsul că pe loc s-a dat la brazdă. Povestea cîntecului:

Scoas-o vînă cît o mînă,
Bortelită-n căpăt, înă,
Strujită la rădăcină;
S, i cum o puse,
Cum se duse,
Parcă fu, pustiea, unsă!. . .
S, i unde nu începe a lua pe Catrina cam în răspăr, coleá,

cum s, tia el de mai demult. . . de pe la părintele Cioric de-
acasă. . . de prin păpus, oi s, i de prin cele dudăe. . . cînd
tăiau tăvi de cucută s, i de soc s, i le destupau cu hudulet, ul. . .
Catrina, la început, ar cam fi s, uvăit ea parcă, de ochii lui
Vasile; dar de la o vreme a lăsat s, i rus, ine s, i tot la o parte s, i
s-a pus s, i ea pe drum. Vorba ceea:

Stai, cumătră, nu mis, ca
Că de pulă nu-i scăpa.
Nici eu nu vreu ca să scăp
Că mi-i a fute de crăp!
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—Văleu, băică, m-a ajuns tocmai la lingurică, zise
Catrina, buricîndu-se cît ce putea s, i apoi căzu într-un
les, in!. . .
—Ia as, a, zise Vasile: cu prostul t, i-i în cîrd; cît nu s, tie, cică
nu s, tie, d-apoi s, i cînd începe a învăt, a, dă de tocmeală. . .
—Încet, măi nătărăule, că mi-i spinteca nevasta. . . Hai,
scoală-te acum de pe dînsa, mormolocule!. . .
—Pot, i să-l mai las, i oleacă, băică, nu-l zminti tocmai acum,
că parcă mă unge cu unt, zise Catrina, trăgîndu-s, i răsufla-
rea, de parcă se frigea. . .

Ionică cel prost, sireicanul, era:
Ciobănas, de la mînzări
Cu pula pe trei spinări
Face prin pizdă cărări. . .
Un flăcău din cei care pîndeau după casă, mis, cat pînă

la rărunchi, începu atunci a cînta încetis, or, zicînd:
„Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i, dă-i, dă-i! Pîn-ce-a plăti nouă

lei.
Fata popii lui Cioric
Betejită-i la buric!
Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i, dă-i, dă-i! Pîn-ce-a plăti nouă lei.
Mult, umesc lui Dumnezeu
Că n-am betejit-o eu!
S, -a betejit-o Irimiea
Că-i e mare măciulia!
S, i mai dă-i s, i iarăs, i dă-i, pîn-ce-a plăti nouă lei!. . . ”
Iară ceilalt, i flăcăi, cînd au văzut pe Ionică că se scoală

de peste Catrina s, i pe Vasile că-i as, a de nătărău s, i nu-i zice
nimic, s, i-au pus mîinile în cap s, i crăpau de ciudă. S, -odat’
au s, i început a tropăi înadins s, -a face larmă, ca să dea pe
Ionică de gol. Ionică pe loc a înt, eles vicles, ugul lor, s, -odat’
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a început s, i el a striga:
—Nu mă lăsa, băică Vasile! Auzi-i s, -aici m-au nimerit!

Au venit după mine, ca să mă prindă s, i să mă dee la oaste. . .
Vai de mine! Ce-am să mă fac?

—Da’ nu te spăimînta as, a, măi Ionică! Fricosule, doar
es, ti cu mine, zise Vasile. S, -odată pune mîna pe pistoale
s, i sloboade vro două-trei pe fereastră afară, de s-a stins s, i
opait, ul de pe prichici s, -a sărit inima din Catrina, de frică.

Atunci flăcăii, na! Pe ici li-i drumul. S-au împăs, tiat tot, i
ca puii cei de potîrniche, luînd-o la sănătoasa. . . S, i după ce
s-au mai depărtat oleacă iar au început a cînta: Dă-i, dă-i,
dă-i! s, i a chiui ca la nuntă – în pilda lui Ionică s, i a Catrinei,
t, iind tot o fugă pînă la crîs, mă s, i ducînd vestea celorlalt, i
despre ceea ce au văzut. Iar Vasile, după ce s-a încredint, at
bine că nu mai este nime’ pe-afară, a dat drumul lui Ionică
din casă s, i i-a zis să se ducă întins la Todosiica din deal s, i
să-i spună că l-a trimis el s, i pentru ce anume l-a trimis.

Ionică însă, care nu avea grija Todosiicăi s, i a fetei
sale, Ioana, cum a ies, it din casa lui Vasile s-a dus întins la
crîs, mă după ceilalt, i flăcăi, ca să bee împreună rămăs, agul
s, i să le dee acum de obraz s, i despre răutatea, fala s, i fu-
duliea lor.

S, i de atunci ca mai ba să se arate ceilalt, i flăcăi fuduli
fat, ă de Ionică s, i să-l mai t, ie de prost ca pînă atunci. Iar
lui Vasile i s-a dus buhul în toate părt, ile, de-l rîdeau tot, i
s, i cu curul. S, i a trebuit numaidecît să-s, i ieie tălpăs, it, a din
sat s, i să se ducă în toată lumea, cu femee cu tot, de răul
crancalăilor.

S, i iaca as, a, oameni buni s, i boeri D-voastră, am găsit s, i
eu cu cale, că decît oi vorbi măscărale, mai bine de-aestea. . .
S, i cine-a zis c-acestea-s măscărale, să aibă în pungă multe,
multe parale! Iară cine-a zis că-s vorbe de masă, să aibă
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ticnă s, i linis, te în casă!
Scrisă de Ioan-Vîntură-T, ară, în Ias, i, la 22 Octomvrie

1876 s, i dedicată cărăcudei din Junimea îmbătrînită în rele
cu prilejul aniversării a treisprezecea, numărul dracului.
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Povestea poves, tilor

Amu cică era într-un sat un t, ăran. S, i t, ăranul acela a ies, it
odată în t, arină să samene nis, te păpus, oi. S, i cum sămăna
el, tocmai atunci s-a nimerit să treacă pe acolo mama s, i cu
Sfântul Petrea. Hristos să nu tacă molcum s, i să-s, i caute
de drum?

— Da ce sameni acolo, om bun? întreabă el.
— Ia, nis, te pule samăn, răspunse t, ăranul cu obrăzni-

cie.
— Pule ai zis că sameni, pule să dea Dumnezeu să se

facă, zise Hristos, blagoslovind sămănătura cu amândouă
mânile, s, i apoi se tot duse în drumul său împreună cu Sf.
Petrea, care nu-s, i putea stăpâni mierarea de cuvintele ce
auzise că au ies, it din gura lui Hristos, pentru că niciodată
nu mai vorbise Mântuitorul as, a de buruenos.

T, ăranul, după ce mântui de sămănat, se întoarse acasă.
Apoi, la vremea prăs, itului, a venit de a prăs, it păpus, oii după
rânduială, s, i iar s-a întors acasă. Dar când vine la cules,
ce să vadă? În loc de păpus, oi, de fiecare strujan erau câte
trei-patru drugălet, e de pule, care-de-care mai îmbojorate,
mai dârze s, i mai răzbelite!. . .

— Ptiu! drace, iaca ce s-au ales de muncus, oara mea de
toată vara, zise t, ăranul, scărpinându-se-n cap s, i trântind



cus, ma de pământ cât ce putu. Asta n-am păt, it-o de când
m-a făcut mama. . . ’tu-i mat, ele acrului! — Ei, ei! Amu ce-i
de făcut? — ’Tu-i-as, descântecul celui cu blagoslovenia, că
pocit a mai fost la gură.

S, i cum s, edea t, ăranul uimit, numai iaca ce trecea pe-
acolo un potâng de babă.

— Bună-vremea, om bun, zise ea.
— Să-mi bag genunchiul în vâjoiul cui s, tiu eu, mătus, ă,

zise t, ăranul îndrăcit de năcaz. . .
— Dar ce, Doamne iartă-mă, es, ti as, a de măscărăgios,

măi omule, zise baba posomorâtă. Nu t, i-i oarecum să
vorbes, ti as, a, de fat, ă cu o bătrână ca mine?

— D-apoi cum să mai vorbesc s, i eu, mătus, ă, când vezi
cum s, i-a făcut Dumnezeu râs de muncus, oara mea. Dă, la
sărăcia în care mă găsesc, pule-mi trebuie mie? Uite colo
pe ogor, s, i-apoi mai zi s, i dumneata dacă mai ai ce. . .

Când se uită baba pe ogor, îs, i pune mânile în cap de ce
vede. . . pule s, i iar pule, belite s, i răsbelite, în toate părt, ile.

— Vai de mine s, i de mine, nepoate! Asta încă-i una.
— Ba dac-ar fi numai una, ce t, i-ar fi, mătus, a! Dar as, a

sînt sute de sute s, i mii de mii, în cur să le t, ii!. . . ’Tu-i as, a s, i
pe dincolo că nu s, tiu ce să mai fac. Îmi vine să mă spânzur,
nu altăceva.

— Ia las’, nepoate, zise baba uitându-se cu jale la pule. . .
De unde s, tii c-aista nu-i un noroc de la Dumnezeu pentru
dumneata?

— Norocul aista să nu-l mai dea Dumnezeu nici dus, manilor
mei, mătus, ă, dar unde s-a mai auzit o chiznovăt, ie ca asta
- să mănânci pule în loc de păpus, oi! Ia învat, ă-mă s, i dum-
neata ce să fac? căci pe mine nu mă mai ajunge capul.

Stă ea baba oleacă pe gânduri s, i apoi zice:
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— Nepoate, eu te-as, învăt, a ce să faci ca să te desfaci
de dânsele răpede-răpede s, i să scot, i bani înzăcit s, i însutit
decât pe păpus, oi, dar ce mi-i da?

— Ce spui, mătus, ă? Învat, ă-mă, că t, -oiu da ce mi-i cere
s, i un vrav de pule pe deasupra. . .

Când a auzit baba de pule, i-a zvâcnit inima. . . căci îi
curgea ochii după dânsele, când le vedea as, a de zdravene
s, i de bârzoete. . .

— Apoi iacă ce să faci, nepoate: încarcă-le în car s, i le
du la târg că ai să le vinzi ca chiperiul. Dar mânca-te-ar
norocul să te mănânce, acum trebuie să las rus, inea la o
parte s, i să te învăt, cum ai să învet, i pe cumpărători a le
întrebuint, a.

— Că bine zici, mătus, ă, ie spune-mi, rogu-te!
— Când a fi să le vie dor de pulă, s-o s, uere cum s, ueri

oile la strungă. . . s, i atunci, numai să-t, i poată curul. . . Iară
când s-ar sătura de ea, să zică: ho! ho! haram nesăt, ios. S, i
atunci pe loc se moaie s, i te descotoroses, ti de dânsa.

S, i drept dovadă, baba îs, i îns, facă o mătrăgună, care era
mai mare, de pe un strujan, s, i începe s-o puie în lucrare
cum se cade. . .

T, ăranul a încremenit, când a mai văzut s, i asta. . .
— Dar de unde ai aflat mes, tes, ugul ista, mătus, ă? zise

el cu mierare.
— Hei, hei! nepoate, pe unde culege dracul surcele,

eu am tăiet lemne. . . Nu mă mai întreba cum, s, i zi bogda-
prosti că t, i-am deschis ochii ce să faci. . .

T, ăranului atât i-a trebuit. Dă babei ce-i făgăduise, apoi
se duce acasă, îs, i pune scoart, ele la car s, i-l înfundă bine,
înjugă boii, se întoarce la ogor, încarcă un car zdravăn de
pule — s, i la târg băiete, cu dânsele de vânzare.
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S, i cum ajunge la târg, nici tu una, nici tu două, odată
începe a striga, cât îi lua gura:

— Hai la pule, hai la pule! Pule zdravene s, i tari pentru
jupânese mari. . .

O cucoană văduvă, auzind as, a vorbe din gura t, ăranului,
trimite o slujnică să-l cheme la dânsa ca să-i deie un colb. . .

Slujnica se duce s, i-l cheamă pe t, ăran. S, i cum vine
t, ăranul, cucoana îl s, i ia la trei parale, zicând:

— Dar bine, măi t, ărane, ce porcării spui pe lângă cer-
dacul meu, că te mănâncă mama dracului! Acus, te pun
la scară s, i-t, i trag o bătaie, de te-or duce cu cerga acasă. . .
Înt, eles-ai?

— Apoi, dă, milostivă cucoană, zise t, ăranul scărpinându-
se în cap. Să ierte cinstită fat, a dumneavoastră, ce să fa-
cem? Ia nis, te pule ni-a dat Dumnezeu s, i le-am adus s, i noi
la târg, să vedem, n-om puté prinde ceva parale pe dânsele,
că ne mănâncă s, i pe noi o mult, ime de angării s, i nevoi de
toate felul. . .

— Măi t, ărane, es, ti nebun, ori cum es, ti, de vorbes, ti
pleve de fat, ă cu mine?

— Ba, ferească Dumnezeu, cinstită cucoană, vorbesc
vorbe sănătoase, săracul de mine! Iaca să vă aduc una ca
s-o vedet, i, dacă nu mă credet, i. . . ’Tu-i-as, praznicul cui le-a
plămădit, că m-a făcut să întru în dihonii cu lumea din
pricina lor. Încaltea dac-ar fi de parte femeiască, le-as, t, ine
pentru mine, dar as, a. . .

S, i odată se duce la car s, i alege un s, tiulete de puloiu,
care era mai mare, s, i cu dânsa de-a dreptul în casă la cu-
coană.

— Iaca, cucoană, s, agă-t, i pare dumitale asta? Vezi
acum pe ce s-a dus munculit, a mea de toată vara? S, -apoi
dumneata mă mai înghii s, i cu bătaie, că pesemne nu-s eu
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destul de bătut de Dumnezeu! ’Tu-i-as, patruzecile cui s, tiu
eu să-i fut, că au început a mă lua lumea de nebun. . .

Cucoana vede acum că t, ăranul are dreptate, s, i se face
a se uita într-o parte, dar tot trăgea cu coada ochiului s, i la
cinstita pulă din când în când.

— Bată-te focul să te bată, măi t, ărane, că ticălos mai
es, ti!. . . S, -apoi cum s-ar face ca s-o poată cineva întrebuint, a,
când ar vré? Nu-i vorbă, că mie una nu-mi face trebuint, ă.
Dar tare mă mier s, i eu de as, a comédie!. . .

— Cum să se facă, cucoană! Să ierte cinstita fat, a dum-
neavoastră, ia, când vine cuiva poftă de dânsa, o s, ueri de
câteva ori, cum s, uerăm noi oile la strungă, s, -apoi atunci,
t, ine-te la frecus, — cât ce-i puté, că las’ dacă m-a da de
rus, ine. Iară când te-i mult, umi s, i-i vrea să te lese de frecus, ,
să strigi la dânsa: ho! ho! haram nesăt, ios! S, i atunci îndată
numai ce-o vezi că se trage înapoi frumos, ca s, erpele la
apă dulce. . . S, i pe urmă, de câte ori t, i se scoală. . . tot as, a
să faci. S, i dacă nu te-i mult, ămi, atunci să mă blastămi pe
mine.

— Bată-te pustia să te bată, mojic măscărăgios, c-al
dracului mai es, ti, zise cucoana, care începuse a se mai
deprinde cu vorbe de masă. . . Ia ies, i oleacă afară din odaie,
s, -apoi te-oiu chema eu acus, , că am oleacă de treabă. . .

T, ăranul tace molcum s, i iese. Iară cucoana, drept cer-
care, începe a s, uera nătărânga, s, i atunci cinstita pulă face
zbâc! în pizda cucoanei. . . S, i dă-i, s, i dă-i, de-i mergea
colbul. Dar chita cucoanei! Vorba ceea: baba bătrână nu
se sparie de pula groasă.

S, edea, sărmana, cum s, ede mielul la t, ât, a oaei, până ce
se satură de supt. Cucoana era de cele mai tărtos, e:

Strâmtă-n pizdă, tare-n s, ele, Crâs, că pula din măsele
Că-i cam iute la ot, ele!
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În sfârs, it, după ce s-a săturat cucoana bine, apoi zice
încetis, or: ho! ho! haram nesăt, ios! pula atunci pe loc s-a
muiet s, i foflenchiu! cade jos. . . Cucoana îndată o rădică
cu mare sfint, enie s, i o pupă drept în bot. . . Apoi strigă pe
t, ăran în casă s, i, luându-l cam pe departe, zice:

— S, i cam cum s-a întâmplat de ai tu blăstămăt, ii de-
aiste, măi t, ărane?

— Cum să se-ntâmple, cucoană? Ia, mai astă primă-
vară, sămănând păpus, oi în t, arină, a adus dracul — că mai
bine n-oiu zice — doi oameni pe acolo. S, i unul din ei, m-a
întrebat: ce semăn? Eu să nu-mi stăpânesc gura? M-a îm-
pins păcatul să răspund în ciudă că pule samăn, să iertat, i
dumneavoastră? S, i atunci el, pocit la gură sau naiba îl mai
s, tie cum a fost, a blagoslovit cu amândouă mânile spre
ogorul meu din treacăt, zicând: Pule să dea Dumnezeu
să se facă. S, i cum vedet, i dumneavoastră, pule s-au făcut,
cinstită cucoană. S, i iac-as, a m-am făcut s, i eu negustoriu
de pule, fără s, tirea lui Dumnezeu. S, i, pula mea s, i trei bani,
s, -o cărut, ă de jidani, să ierte cinstită fat, a dumneavoastră.

— Dar bine le mai zici pe nume, mânca-le-ai pe ceea
lume!

— Apoi, dă, cucoană, dac-as, a le cheamă, cum hastă
pulă să le mai zicem?

— Măi omule, oare nu cumva acela a fost Hristos s, i cu
Sfântul Petru? Că numai ei sunt as, a făcători de minuni. . .

— D-apoi dă, cucoană, mai s, tiu eu cine să fi fost? Dum-
nezeu ori dracul, să-i bag în pchizda mâne-sa, că mai bine
nu le-oiu zice, să ierte cinstită fat, a dumneavoastră, că s, tiu
că mi-a făcut-o bună. . .

— Dacă-i as, a cum spui tu, măi t, ărane, apoi eu cred că
tot Hristos a fost. S, i de-aceea, hai să-t, i cumpăr s, i eu una,
spre aducere aminte de anul când s-au făcut pe ogoară de
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cele care spui tu. . . căci după mine aista-i semn de bels, ug.
— Pule, vrei să zici, cucoană.
— De-acelea, mânca-le-ai să le mănânci, că mult le

mai port, i prin gură.
— Apoi dă, dac-as, a ni-i deprinsă gura, ce să facem?

Iertat, i s, i dumneavoastră! Dar s, i dac-a fi după vorba dumi-
tale cucoană, apoi mult stau eu s, i mă mier de Dumnezeu.
Ce dracul? N-are el altă treabă decât numai să se-apuce
de făcut pule pe ogoarele oamenilor! Doamne iartă-mă,
dar pulos trebuie să mai fie s, i Dumnezeu acela, de-i plac
as, a de mult pulele! Însă mai s, tii păcatul? Oiu face s, i eu
ca dumneata, cucoană. Poate a vrut Dumnezeu să se cace
cu bani în punga mea, că de mult s, ade pustie — frântă de
para n-am la sufletul meu. — Ei, ce zici, cucoană, iei-t, i
una ori ba? — că mă prea întârziiu cu iarmarocul.

— Apoi ce mi-i cere tu pe scârnăvia asta, zise cucoana,
făcându-se că i-i great, ă, oarecum. . . Vorba ceea: deie-mi-o
Dumnezeu, dar nu-mi trebuies, te.

— Apoi ce să-t, i cer, cinstită cucoană! Că să nu ne zba-
tem, mi-i da cinci sute de lei în capăt s, i pace bună.

— Ce-ai spus? Cinci sute de lei? Dar s, tii că es, ti de duh,
măi t, ărane!

— Apoi, dă, cucoană, mult mi-au asudat s, i mie coaiele,
pân-am prăs, it atâta amar de pule, s, i le-am adus în halul
ista, cum le vezi. . . s, i dacă de la una ca dumneata nu m-oiu
chiaburi, apoi de la t, ărance de-a noastre t, i-ai găsit să mă
pricopsesc? Că ele ar voi să le dai câte-o testea de pule de-o
para s, i câte-un vraf pe de-asupra. . . As, a-i la noi la t, ărani,
băga-mi-as, , Doamne iartă-mă, să-mi bag! să iertat, i de
vorba cea proastă!. . .

— Măi t, ărane, dar trei sute de lei nu t, i-i deajuns?
— Nici o let, caie mai put, in, cucoană.
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— Patru sute, măi.
— Nu se poate, cucoană.
— Nici 450?
— Ba nici 499 de lei s, i 39 de parale. Nu te mai pune

s, i dumneata, cucoană, pentru 50 de lei. Fă-mi încaltea o
saftea să nu mai stea, c-ai să ai o bunătate de pulă, de mi-i
pomeni, s, i mi-i îndrepta s, i la alte cucoane de-a dumnea-
voastră. . .

— Hai, na-t, i 500 de lei, zice cucoana. Dar nu cumva
să te obrăznices, ti să spui cuiva că mi-ai vândut mie măs-
carale de-aiestea, c-apoi al tău e dracul. Înt, eles-ai?

— A. . . ra! cucoană, d-apoi eu grija asta o am, păcatele
mele?

În sfârs, it, cucoana dă 500 de lei, îs, i ia pula — s, i t, ăranului
pe ici i-i drumul, se duse-n treaba lui să vânda cum a puté
s, i pe celelalte pule. Dar pule de-ar avé, despre asta nu se
mai plânge el acum. Vorba ceea: calul bun din grajdiu
se-ntreabă.

Dar ce mai atâta vorbă. Cum s-a dus t, ăranul, cucoana
cea pâs, ină s, i spăsită face o cutie de argint poleită cu aur,
îmbodoles, te sfânta pulă în bumbac, stropit cu aromate, o
as, ază s, i-o încuie în cutie ca pe un odor nepret, uit, ia cheia
la sine, s, i, când îi veneau haghit, ele, se as, eza gospodăres, te
pe treabă, îs, i astâmpăra pofta, s, i ca mai ba să-i ducă dorul,
sau să mai umble pe apucate, ca până atunci. Se închipulu-
ise biata cucoană cât se poate de bine pentru bătrânet, e. . .

Amu, într-una din zile, iaca ce vine popa de pe mos, ia
cucoanei s, -o roagă de tot, i Dumnezeii să-i boteze un copil.
Cucoana, ca să nu strice hatârul popei, pune caii la carâtă
s, i se duce cu dânsul în sat să-i boteze. S, i după ce-i botează
copilul, rămâne la popa la masă în acea zi. S, i, la masă,
luând s, i cucoana mai mult un păhărut, , două de vin, —
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cum îi treaba oamenilor: ba, ia poftim luat, i-l macar până
la brâul preotesei, ba, atâta rău să fie! — pe cucoană o ia
vinul de cap, s, i pe loc îi s, i vine poftă de pulă. . . Ei! Ei! ce-i
de făcut? Dă cucoana să se ducă acasă, popa s, i cu preoteasa
n-o lasă.

— Ai să mâi la noi în astă noapte, cumătrit, ă, ziseră ei,
că doar nu-t, i plâng copiii acasă.

În sfârs, it, cucoana scăpăra de dor de pulă. . .
— Cumetre părinte, zise ea de la o vreme: dacă nu

mă lăsat, i să mă duc, t, ine cheia asta, s, i fă bine sfint, ia-ta
de te du acasă la mine, deschide lădoiul de lângă patul
unde dorm eu, scoate de-acolo o cutie de argint s, i mi-o
adă încoace, că-mi trebuie ceva dintr-însa: chit, ibus, uri
de-a noastre, s, tii, cum îi treaba femeilor. . .

Popa, chitind că-s nis, te daruri pentru preuteasă, pe
dată s, i pornes, te călare.

S, i ajungând la cucoană acasă, umblă în lădoiu, ia cutia
s, i pornes, te grabnic cu dânsa înapoi spre casă.

Era pe la amează, în mijlocul verii, s, i da inima din popă
de căldură. Când, pe la mijlocul drumului, trecând prin
marginea unei păduri, stă la umbra unui copac pletos să
se răcorească oleacă. S, i cum sta de se răcorea, îi dă dracul
în gând să umble în cutie s, i să vadă ce-i acolo? Suces, te
el cutia, o învârtes, te s, i nu s, tiu cum face de-o deschide.
S, i când se uită înlăuntru, ce să vadă? Vede cos, gogemite
mascara, învelită în bumbac stropit cu aromate. . . Atunci
popa, cuprins de mierare, începe a s, uera. S, i cum se miera
el s, uerând, pula face zmâc în curul popei!. . . Popa atunci
începe a răcni s, i a zice: Doamne, izbăves, te-mă de vrăjmas, !
Nu lăsa pre robul tău de batjocora diavolului! Că t, ie unuia
am slujit s, i afară de tine pre altul nu s, tiu! Dar toate erau
în zadar. În sfârs, it, dacă vede popa s, i vede că nu mai este
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scăpare, scoate bârnet, ul de la izmene s, i cu un capăt îl leagă
de copac, iar cu celălalt capăt de bârnet, leagă pula cum
poate, s, i unde nu începe popa a se zmunci s, i a cotigi în
toate părt, ile, cum se zmuncesc boii la tânjală, când trag
ceva din greu, dar nu era chip. . . Se roagă el popa, răcnes, te
el popa, cârnes, te el popa, dar nu-i nădejde de scăpare, c-o
dat peste pulă mare. . .

În sfârs, it, oleacă de nu era să iasă sufletul din popă;
când noroc de la Dumnezeu, iaca o vacă, pe care o pălise
strechea, căt pe ce era să deie peste dânsul să-l zdrobească.
Atunci popa, de spaimă, începe a striga deznădăjduit: ho!,
ho!, haram, mânca-te-ar lupchii să te mănânce! Vaca dă în
lături s, i atunci numai iaca s, i pula iese din curul popei!. . .
S, i când se vede popa scăpat, o s, i croies, te la fugă prin pă-
dure ca un nebun, lăsând s, i cal s, i cutie s, i pulă s, i bârnet,
s, i preuteasa s, i cucoană s, i tot, s, i se ca mai duce în toată
lumea. S, i dus a rămas s, i până în ziulica de astăzi.

364



Povestiri didactice





Păcală

Un negustor, umblând prin mai multe sate s, i oras, e, ca să
cumpere grâu, păpus, oi s, i altele, într-o zi ajunse la un pod
s, i când era să treacă văzu un om care se odihnea acolo:
acesta era Pâcală. Negustorul, voind să afle ceva de la el,
ca orice negustor, se apropie de dânsul s, i-l întrebă:

— De unde es, ti, măi cres, tine?
— Ia din sat de la noi, răspunse Pâcală.
— Din care sat de la voi?
— Iaca de acolo, tocmai de sub acel mal, arătând negusto-
rului cu mâna spre un deal.
— Bine, dar ce sat e acela? Eu nu-l s, tiu.
— Ei! cum să nu-l s, tii; e satul nostru, s, i eu de acolo vin.
— Nu as, a, măi prostule. Eu te-ntreb: acel sat pe a cui mos, ie
este s, i cum îi botezat?
— Doamne! da’ nu s, tii că mos, iile sunt boieres, ti s, i asta-i a
cuconului nostru, ce s, ede la Bucures, ti? Iar satu-l botează
popa într-o căldărus, ă cu apă, cum îi scrie lui în cărt, i.

Negustorul, privindu-l lung, zise în sine: Mă!... aista-i
chiar Pâcală.

— Dar cum te cheamă pe tine?
— Iaca!... ce mă întreabă. Mă cheamă ca pe oricare: vină-
ncoace, ori vin-aici!



Negustorul începu a-s, i face cruce ca de naiba s, i iar îl
întrebă:

— Dar cu chemarea împreună cum te mai strigă?
— Iaca as, a: vino! u! mă! răspunse Pâcală.

Negustorul începu atunci a râde s, i zise: ce prost! Apoi
îl mai întrebă:

— Dar ce bucate se fac acolo la voi?
— Mai mult terciu cu mămăligă mâncăm, zise Pâcală.
— Înt, elege-mă, prostule! Nu te întreb de bucate ferte.
— D-apoi de care bucate mă-ntrebi?
— Te-ntreb dacă s-au făcut la voi grâu, orz s, i altele.
— Da, s-au făcut până la brâu, răspunse Pâcală.
— Nu te-ntreb de înălt, ime, că doar n-am nevoie de paie
pentru boi, ci as, voi să s, tiu ce feliu este la voi grăuntele
orzului.
— Să-t, i spun, dacă nu s, tii, zise Pâcală. Grăuntele orzului
este lungăret, , îmbrăcat c-o coajă cam gălbie s, i c-o t, apă în
vârf.
— Bine, s, tiu de astea; dar spune-mi ce fel se vinde, că as,
voi să cumpăr s, i eu.
— De! nu s, tii dumnia-ta ce fel? Unul dă grâul ori orzul, s, i
altul îi dă bani: galbeni, napoleoni ori altăceva.
— Nu mă-nt, eleses, i nici asta; eu te-ntreb: cum se dă?
— Bre!... Nici asta n-o s, tii. Să-t, i spun eu: iei banit, a ori
dimerlia s, i pui în ea pân-o umpli cu vârf, apoi cu coada
lopet, ii o razi s, -o torni în sac, pe urmă iarăs, i o umpli s, i tot
asemine faci.
— Eu nu te-ntreb asta, om fără cap ce es, ti!
— Dar ce fel mă-ntrebi? zise Pâcală.
— Cu ce pret, se vinde chila ori banit, a; cât, i lei?
— As, a cum te-nvoies, ti; s, i cât, i lei dai atâta iei.

Negustorul, supărat, îl mai întrebă:
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— Neghiobi ca tine mai sunt acolo-n sat?
— U! hu!... este badea Mus, at, badea Stan, Neagu, Voicu,
Florea, Soare, badea Bran, Coman s, i alt, ii.
— Ho! mă, destul! Dar cine este mai mare decât tot, i la voi
în sat?
— Cine-i mai mare? Badea Chit, u; el este mai nalt decât
tot, i; e atât de lung, încât mai n-ajungi cu mâna la umărul
său.
— Bre!... proastă lighioaie mai es, ti! Nu te-ntreb as, a.

— Dar cum? zise Pâcală.
— Eu ît, i zic: pe cine ascultat, i voi aici în sat?
— I! ha! auzi vorbă! Ascultăm pe lăutarul mos, Bran; când
începe să cânte, tot satul stă cu ochii s, i urechile t, intă la el.
— Nu zic as, a, măi nătărăule! Răspunde-mi odată cum te-
ntreb.
— Ei, cum?
— Eu te-ntreb de cine avet, i frică aici în sat mai mult.
— Văleu, maică! Ia, de buhaiul lui mos, popa, mare frică mai
avem, mămulică. Când vine sara de la păscut, fugim de el
care încotro apucăm; că atât e de înfricos, at, de gândes, ti
că e turbat; când începe să mugească, sparie chiar s, i copiii
din sat.
— Mă!... da’! ce namilă de om es, ti tu? Nu cumva es, ti vrun
duh rău, frate cu Mează-noapte sau cu Spaima-pădurei?
— Ei, Doamne! De ce mă-ntrebi, când mă prives, ti? Ce? Nu
mă vezi că-s om ca s, i dumniata: cu cap, cu ochi, gură, nas,
mâni s, i cu picioare, mă mis, c s, i mă uit ca tot, i.
— As, a te văd s, i eu, dar ai minte s, i simt, ire abia ca un dobitoc.
Ia spune-mi, zău: avet, i butnari sau dogari în sat la voi?
— Avem.
— Na cinci bani, s, i du-te să-t, i puie doagele ce-t, i lipsesc.

Prostia din născare, leac în lume nu mai are; ea este
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o uricioasă boală, ce nu se vindecă în s, coale, ba nici în
spitale.
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Inul s, i cămes, a

Inul:
— S, tii tu, cămes, ă dragă, ce erai odată?

— Ce să fiu? Eram ceea ce mă vezi: cămes, ă albă, cu
care se îmbracă oamenii.

— Nu-i as, a! Ai fost o sământ, ă, apoi o burueană, clăti-
nată de vânt, ca toate buruenele: as, a naltă, supt, irea, toc-
mai de potriva mea; erai in cu floricică albastră, fata mea.
Când ai fost crescut s, i copt, cum sunt eu acum, oamenii
te-au smuls din pământ, te-au legat în fuioare, te-au pus
copăcel s, i te-au lăsat la soare ca să te usuci. După aceea
te-au culcat pe t, ol s, i te-au bătut cu bet, e, ca să-t, i scoată
sământ, a; apoi bătut s, i stâlcit cum erai, te-au dus la baltă
s, i te-au pus în topitoare, unde-ai stat vro zece zile, ca să
te topes, ti, adecă să-t, i putrezească hlujul. După asta, te-au
scos s, i te-au pus iarăs, i la soare, ca să te usuci, răzămându-
te de gardul pe care es, ti întinsă acum. Fiind uscat, te-au
melit, at, s, i hlujul tău s-a prefăcut în pozderie, iară cojit, a ta
în fuior. Femeile apoi te-au răgilat, te-au periet s, i te-au fă-
cut fuior frumos s, i moale ca mătasa; din fuior te-au făcut
caier, te-au pus în furcă s, i au început a toarce, prefăcându-
te în tort sau at, ă. Tortul l-au depănat pe râs, chitor, spre
a-l face căleap; călepele s-au fert cu les, ie, să se înălbească,



apoi te-au pus pe vârtelnit, ă, de pe care au început a le
depăna pe mosoare cu letca; de pe mosoare te-au urzit
pe urzoi, apoi te-au luat s, i te-au învălit pe sulul de dina-
poi, punând vergele pintre pături, ca să nu se hrentuiască
urzala; s, i fuscei pintre rost, ca să nu se încâlcească natra.
După asta te-au nevedit, trecându-te prin it, e s, i prin spată;
s, i, cu ajutorul slobozitorului, al zăvorului s, i al lopăt, elei,
te-au întins în stative, legându-te de sulul de dinainte, de
unde se începe “gura pânzei”. Călepele lăsate pentru bătă-
tură le-au depănat pe t, evi cu sucala; apoi, punând t, ăvile
în suveică, au început a t, ese, adecă a trece bătătura pintre
urzală cu ajutorul tălpigilor, al script, ilor s, i al it, elor. Ca
să se îndesască firele, bătătura se bate cu vatalele, între
care e as, ăzată spata. S, i iaca as, a te-au prefăcut în pânză.
Când era cald afară s, i frumos, femeile te-au dus la baltă s, i
te-au ghilit; apoi te-au fert cu les, ie s, i iar te-au ghilit, până
te-ai înălbit. Când erai albă cum trebuie, te-au uscat, te-au
făcut vălătuc, te-au croit s, i au făcut din tine ceea ce es, ti
acum,

— Mică burueană, nu s, tiu de unde-ai mai scos atâtea
despre mine. Ei, dragă, poate nu s, tii că oamenii mai fac
pânză s, i din sora noastră cânepă, s, i din fratele nostru
bumbac, ba s, i din înghimpătoarea urzică mai fac un fel
de pânză. Dar în fabrici se t, es fel de fel de pânzeturi, mult
mai us, or s, i în timp mult mai scurt.

— Bre! multe mai auzi!
— Mai as, teaptă, că n-am sfârs, it încă. Din cămes, ă sau

rufă, peste câtva timp ai să te faci tearfă, din care se face
scamă pentru bolnavii din spitale s, i pentru soldat, ii rănit, i
în bătălie. Apoi te caută, ca iarba de leac, să facă la fabrică
din tine hârtie.

— Mare minune mi-ai spus, dragă burueană, zise cămes, a.
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De-a fi as, a, apoi toate lucrurile nu sunt ceea ce se văd, ci
altăceva au fost odată, altăceva sunt acum s, i altăceva au
să fie.

— Tocmai as, a, soro! Gardul, pe care es, ti tu întinsă
acum, a fost altădată pădure. Ce are să fie de-acum îna-
inte? Mătasa, frunză de dud întrată în pântecele unor
gândaci. Varul, ce-a fost mai înainte? Dar funiile s, i odgoa-
nele? s, .a.

Femeile lenes, e de la t, ară au cântecul acesta: Puseiu
pânza, când da frunza, S, -o gătiiu în Sân-Văsii S, i-mi păru
că mă grăbiiu... i de lungă-i ca o pungă S, i de lată... toată-i
spartă! Pe sulul de dinapoi, O sută de lătunoi, Pe sulul de
dinainte, Cioprea le mai t, ine minte. Pintre it, e s, i-ntre spată
Pas, te-o iapă des, ălată; Pintre it, e s, i fuscei Pas, te-o scroafă
cu purcei.
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Acul s, i barosul

Acul:
— Mos, ule, de ce es, ti zurbagiu? Te sfădes, ti necontenit cu
soră-ta nicovala, t, ipat, i s, i facet, i larmă, de-mi t, iuie urechile.
Eu lucrez toată ziua, s, i nime nu-mi aude gura. — Iaca,
mă!... da de unde-ai ies, it, Pâcală?
— De unde-am ies, it, de unde n-am ies, it, eu ît, i spun că nu
faci bine ceea ce faci.
— Na! vorba ceea: a ajuns oul mai cu minte decât găina.
Măi băiete, trebuie să s, tii că din sfădălia noastră ai ies, it;
s, -apoi tu ni caut, i pricină?
— Mă rog, iertat, i-mă! că dacă n-ar fi fost focul, foile, plea-
fura s, i omul care să vă facă să vă deie nume, at, i fi rămas
mult s, i bine în fundul pământului, ruginite ca vai de voi.

— Măsură-t, i vorbele, băiete! Auzi, soră nicovală, cum
ne râde acus, orul?
— Aud, dar n-am gură să-i răspund; s, i văd, dar trebuie să
rabd.
— Vorba ceea, soro: “S, ede hârbu-n cale s, i râde de oale”.
Măi pus, chiule! Ia să vedem, ce ai făcut tu mai mult decât
noi?
— Ce am făcut s, i ce fac, îndată t, -oiu spune. Ca să nu lun-
gesc vorba, hainele bărbătes, ti s, i femeies, ti, din cres, tet până



în tălpi, s, i alte nenumărate lucruri frumoase s, i scumpe,
fără de mine nu se pot face. Mergi la croitor, intră în bor-
deiu, suie-te în palat, ai să mă găses, ti. Fetele mă pun în
cutiut, e aurite, mă înfing în perinut, e de mătasă s, i îngrijesc
de mine ca de un mare lucru.
— Da’ în stogul de fân nu vrei să te puie, mititelule?

— Nici în stogul de fân, dar nici trântit într-un ungher
al ferăriei, ca tine. Ia spune-mi: te mai ie cineva în mână
decât ferarul?
— Ia ascultă, te prea întreci cu s, aga, piciule! Dacă s, ezi la
cinste, s, i tot, i îngrijesc de tine, cum zici, de ce li împungi
degetele?
— Da împung pe cască gură cel somnoros, pentru că vo-
iesc să iasă din mâna lui, prin ajutorul meu, multe lucruri
folositoare s, i frumoase. Tu, pentru ce bat, i ferul cel culcat
pe nicovală s, i ruginit ca s, i tine? Nu ca să faci din el lucruri
mai bune s, i mai frumoase?
— Măi... da’ bun es, ti de gură!
— S, i de gură, dar s, i de lucru.
— Ei bine, tu mi-ai îns, irat verzi s, i uscate; ia stăi să-t, i spun
s, i eu pe ale mele: toporul, barda, ciocanul, cles, tele, vătraiul
s, i nenumărate unelte s, i mas, ini de fer, unele de-o mărime
uries, ă, iar altele mici s, i bicisnice ca tine, pututu-s-au face
până n-au trecut pintre nicovală s, i ilău? Casa, bisericile,
corabia, pus, tile, tunurile s, i alte lucruri nenumărate, as, a-i
că n-ar fi, de nu eram eu? Tu îmi spui de haine frumoase;
eu t, -oiu spune de casă, de sapă, de secere, de coasă s, i de
plug. Tu îmi spui mai mult de frumos, eu t, -oiu spune de
cele neapărat trebuincioase.

— Mă faci să te-apuc iar la scărmănat, mos, ule baros.
Haine i-au trebuit omului întâi, căci nu era să umble cu
pielea goală s, i descult, ca gâs, tele.
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— Te-ai încurcat cu socotelile, măi băiete. Ba de mâncare
s, i casă i-a trebuit omului întâi s, -apoi haine frumoase, cum
zici tu; cu rufe de ale tale ît, i ghiorăiesc mat, ele de foame.
Ai auzit vorba ceea, că “Golătatea încunjură, iar foamea
dă de-a dreptul”.
— Măi! da’ ruginit mai es, ti!
— Ruginit cum sunt, eu v-am făcut s, i trebuie să ascultat, i
de sfaturile mele.
— As, a este, dar te prea lauzi; las’ mai bine să te laude alt, ii.
S, i tu faci trebi bune, s, i eu; numai atâta, că tu faci lucruri
mai din topor, eu mai delicate; tu s, ezi totdeauna cu ferarul
cel uns de cărbuni, iar eu s, ed cu croitorul s, i cu tot felul de
persoane.
— Iar ai început, ghibirdic fudul s, i guraliu? Croitorul tău
trebuie să împungă mai mult de zece ori, până când ferarul
meu mă rădică o dată; croitorul tău rupe altă dată pe zi
câte zece ace; ferarul însă mă are pe viat, ă, ba mă poate
lăsa s, i de zestre la copiii de copiii săi. S, -apoi încă una: cine
dintre aces, ti doi mes, teri e mai grebănos s, i mai gubav?
Ferariul meu, ori croitoriul tău?

— Mos, ule! es, ti bătrân s, i multe mai s, tii; fie pe-a dumi-
tale.
— Bine mititelule! Ia acum ai mai venit de-acasă. Zi mai
bine că industria sau mes, tes, ugurile, noi le-am adus în
lume; că bogăt, iile cele mari, nouă se datoresc. Mi-ai zis
ruginit s, i t, -ai zis cioplit; mie-mi pare bine ca strănepot, ii
mei să fie mai cioplit, i decât mine; cu timpul se cioplesc
toate... Numai nu vă fudulit, i s, i nu uitat, i obârs, ia voastră,
ca nu cumva să vă cioplit, i prea tare s, i să rămânet, i care
fără urechi, care fără dint, i, care fără gură, care fără zimt, i,
adecă nis, te cioarse de nici o treabă. C-apoi atunci iarăs, i
mi-t, i ajunge drăgus, la căus, , s, i soră-mea nicovala vă va
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t, ine în spate, iar eu vă voiu bate pe rudă pe sământ, ă, ca să
prindet, i la minte.
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Articole





Misiunea preotului la sate

Tot, i sătenii pronunt, ă cu drag cuvintele de mos, u popă ori
nănas, u părinte; prin urmare, tot, i văd în păstoriul lor sufle-
tesc un tată iubit, un părinte bun, precum se s, i cade să
fie.

Cum trebuie însă ca acest proclamat părinte să con-
ducă pe săteni, ce cu mîndrie s, i dragoste se numesc ei
singuri copii[i] lui, dîndu-i toată stima ce se cuvine unui
părinte?

Mai întăi de toate, preotul sătean trebuie să-s, i înceapă
cariera sa cu blîndet, ă s, i devotament, să fie un model de
moralitate s, i de muncă, fără de cari misiunea lui nu va
putè produce roadă bună niciodată. Inima lui trebuie să fie
totdeauna deschisă, sfaturile lui cele bune să fie o comoară
nesfîrs, ită. Prin aceste mijloace încrederea poporenilor
fiind cucerită în timp foarte scurt, preotul trebuie apoi să
s, tie profita repede s, i în mod rat, ional de această favorabilă
împrejurare, pentru a pune temelie solidă misiunei sale de
conducător s, i părinte al poporului, care i s-a încredint, at
de cătră D-zeu s, i nat, iune.

Pentru ca preotul la sate să-s, i poată îndeplini misiunea
cu destulă demnitate, trebuie să fie, mai nainte de toate,
un econom bun, silitor s, i muncitor, care să întrunească



totodată aceste trei calităt, i indispensabile unui apostol: să
fie învăt, ător bun s, i cons, tient, ios, doftor fără sete de argint s, i
judecător impart, ial. Aceste trei calităt, i posedate, succesul
misiunei preot, es, ti este pe deplin asigurat.

Precum am zis, înfăt, os, area preotului pentru întâia
oară între poporeni trebuie să fie astfel, ca să facă o bună
impresiune asupra lor s, i să le cîs, tige simpatia s, i încre-
derea. Aceste vor constitui o armă puternică, care-i va
servi misiunea de minune. Pornit pe această cale, preo-
tul trebuie să viziteze de-a rîndul pe tot, i fiii săi sufletes, ti.
Cînd un preot se ives, te pentru întăia oară în comuna sa,
el este vizitat, dacă nu de cătră tot, i, cel put, in de o mare
parte a poporenilor săi. Datoria lui este ca să le întoarcă
această vizită, întrînd în căsut, ele poporenilor, cari se vor
simt, i foarte onorat, i prin astă manieră părint, ească s, i obli-
gatoare. Această intrare a sa în casele poporului să fie
însă însot, ită de sfaturi s, i învăt, ături sincere. Cu această
ocaziune, preotul mai întăi de toate trebuie să pună în
vederea sătenilor s, i să le laude frumuset, ele locului, să le
esplice în mod poporal plăcerile s, i foloasele ce pot trage
din natura ce-i încunjoară s, i de care lor mai mult decît la
tot, i le este dat a se bucura. Pintre aceste conversări apoi să
amestece anecdote morale, esemple de iubire reciprocă s, i
dreptate s, i să le nareze cîte un pasagiu mai glorios din isto-
ria strămos, ilor, prin cari să des, tepte într-îns, ii măcar cît de
put, in cons, tiint, a nat, ională, atît de amort, ită. După aceste,
preotul să facă poftire tuturor de-a rîndul, cu bărbat, i s, i
femei, cu bătrîni s, i tineri, ca să vină dumineca cea mai de
aproape cu tot, ii la biserică, deoarece are să le spună ceva
frumos s, i folositor. Atent, ia lui apoi să se concentreze mai
ales asupra s, coalei, dacă esistă; să între în mijlocul copi-
ilor, să le spună cîte-o rugăciune frumoasă s, i să-i învet, e
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a păstra dragoste s, i supunere cătră tot, i oamenii. Aces, ti
copii apoi, la reîntoarcerea lor acasă, vor spune părint, ilor
lor ce frumos li-a vorbit popa, s, i acesta va cîs, tiga pentru
dînsul s, i mai mult încă simpatia s, i încrederea poporeni-
lor. Astfel apoi în duminica viitoare, sătenii, îmbrăcat, i în
costumele lor nat, ionale sărbătores, ti, se vor afla desigur
la biserică cu tot, ii, dimpreună cu femeile s, i copilas, ii lor,
s, i se vor grupa în jurul preotului pentru a asculta ceea ce
le-a promis. Atunci preotul, învestit în hainele sacerdotale,
să facă apoi o întrerupt, ie pe la mijlocul liturghiei s, i, cu o
căutătură blîndă, dar serioasă totodată, să înceapă c-un
limbagiu poporal s, i clar a vorbi cam astfel:

„Fiii mei! Eu aici înfăt, os, ez pe Domnul nostru Is. Chris-
tos, care vă zice prin gura mea: Iubit, i-vă unii pe alt, ii,
precum eu v-am iubit pe voi, căci de pe aceasta, vă vor
cunoas, te tot, i că suntet, i cres, tini, dacă vet, i avè dragoste
între voi! — Dragii mei, tot, i avem trebuint, ă unii de alt, ii:
cei săraci de cei bogat, i s, i cei bogat, i de cei săraci. Cînd cei
bogat, i vă înlesnesc la trebuint, ă, voi cei mai put, in avut, i nu
crut, at, i brat, ele voastre pentru a le veni într-ajutor, cînd
aceia vă cheamă. Nu pizmuit, i fericirea vecinului vostru,
căci s, i el, ca s, i voi, a cîs, tigat-o prin sudoare s, i bună icono-
mie. Silit, i-vă ca, prin hărnicia s, i cinstea voastră, tot, i să vă
facet, i deopotrivă. — Iubit, ii mei! Iată, fiii vos, tri, îngrijit, i
de d. învăt, ător, care asemenea este părintele lor s, i fratele
nostru, căci el le dă hrana mint, ii s, i a inimei, în curînd vor
s, ti a ceti, a scrie, a socoti s, i a se ruga lui D-zeu. Ei vor
s, ti peste put, in s, i vă vor povesti lucruri frumoase despre
iubita noastră t, ară s, i despre D-zeu. Nu întîrziet, i dară a-i
da la învăt, ătură s, i nu crut, at, i nimica pentru învăt, ătorul
lor, căci prin învăt, ătură ei se vor face s, i mai buni la inimă
s, i mai luminat, i la minte. Ei vor s, ti să înt, eleagă mai bine
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care este dreptul lor, pentru a s, i-l putè apăra. Ei vor s, ti
munci mai bine pămîntul, din care vor trage foloase mai
mari; ei vor s, ti să-s, i îngrijască vitele, de la cari atîrnă în
parte hrana lor de toate zilele; în scurt, ei vor s, ti a-s, i stator-
nici gospodăriile pe temelia iconomiei s, i a bunei rînduieli,
trăgînd singuri folosul din munca lor, pe cînd omul fără
învăt, ătură s, i fără bună cres, tere din casa părint, ească este
îns, elat de tot, i s, i us, or se azvîrle în brat, ele lenevirei, bet, iei s, i
altor răutăt, i, pierzînd, pe lîngă sănătate, încă s, i numele cel
bun s, i roada muncei sale cîs, tigată cu sudoare. — Dragii
mei! Silit, i-vă cu tot, i de a plăti la vreme dările voastre cătră
obs, te s, i cătră ocîrmuire, pentru că tot spre folosul vostru
s, i al t, ărei o facet, i aceasta. Vet, i fi auzit că Christos încă a
plătit bir, măcar că a fost fiul lui D-zeu. — Fiii mei, într-un
an sunt 52 de duminece s, i alte sfinte sărbători; în toate să
ne întîlnim aicea, pentru a vă-nvăt, a cele ce sunt bune s, i
de folos, precum îmi porunces, te D-zeu. După sfînta litur-
ghie merget, i pe la casele voastre s, i dat, i trupului hrana sa,
apoi întrunit, i-vă la mine acasă, unde vă poftesc cu toată
dragostea, ca să petrecem această sfîntă zi împreună. —
Binecuvîntarea lui D-zeu să vie preste voi!”

Preste două-trei oare, sătenii se adună la casa parohială,
unde preotul trebuie să le prepară o petrecere nobilă s, i
atrăgătoare. Mai înainte de toate, preotul să le vorbească
despre trebile gospodăriei, să le deie unele învăt, ături prac-
tice despre agricultură s, i despre cultivarea viilor. Apoi să
întroducă în conversat, ie narat, iuni istorice, să-i pună a
recita balade s, i doine populare despre faptele strămos, ilor
s, i despre pornirile inimei lor. Apoi să se-ntindă o horă
drăgălas, e de cătră junii s, i junele româncut, e, în care timp
preotul să converseze cu bătrînii despre educat, ie, căsăto-
rie s, i despre virtut, ile familiei. Apoi să le arate stricăciunea
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ce provine din bet, ie, pentru care scop să le aducă esem-
ple prin cari să desfăs, ure s, i mai mult degradarea s, i ne-
norocirea ce provine din bet, ie, din acest vit, iu odios, care
corumpe din ce în ce mai tare sîngele curat al săteanului,
slăbindu-i istet, imea s, i vigoarea brat, elor. În felul acesta,
sătenii se vor rentoarce ca renăscut, i la vetrele lor, vor vi-
zita mai rar crîs, mele s, i vor prefera petrecerile cele nobile
duminecale la casa preot, ească s, i mai tîrziu pe la unii din
fruntas, ii satului. — Cine nu recunoas, te apoi cît bine ar
rezulta din acest sistem, din această reformă a viet, ei soci-
ale de la sate? Sătenii, ocupat, i în fiecare zi de sărbătoare
cu învăt, ături morale, sfaturi folositoare s, i petreceri no-
bile, ar s, ti să întrebuint, eze zilele de lucru cu mai multă
vigoare s, i ar scăpa în scurt timp din mrejea primejdioasă
s, i sugrumătoare a veneticilor, ce au curagiul a profita de
simplicitatea lor, pentru a-i specula s, i a-i esploata. Dîns, ii
ar deveni avut, i s, i din ce în ce mai folositori societăt, ii; pro-
prietarul ar trage mai mult folos din proprietatea sa, căci
lucrul său ar fi făcut la timp; preotul n-ar mai fi peritor de
foame, căci vrednic este lucrătorul de plata sa!

Un lucru este neapărat de a nu se scăpa din vedere.
Preotul, pe lîngă alte bune calităt, i, mai trebuie să poseadă
o doză bună de curagiu s, i energie, pentru a brava obstaco-
lele ce are să-ntimpine neapărat chiar la cea întăi încercare
a grelei sale misiuni. Cele mai puternice obstacole trebuie
să le as, tepte din partea crîs, marilor ovrei, carii sunt cei
mai neîmpăcat, i dus, mani ai moralităt, ii s, i des, teptării po-
porului. Natural, căci veninoasa lor băutură nu poate avè
trecere decît păn-atunci, pănă cînd poporul este t, inut în
orbie sufletească s, i imoralitate. Tot asemenea obstacole
se pot as, tepta s, i din partea arendas, ilor străini, a căror in-
teres este esploatarea bietului popor. Misiunea preotului
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însă poate găsi un sprijin puternic în proprietarii români
cu sentimente loiale s, i nat, ionale. Avem chiar unele esem-
ple despre asemenea proprietari, cari, în unire cu preotul,
au s, tiut să facă din comunele lor un cuib de bună gospo-
dărie s, i moralitate; durere însă că azi asemenea esemple
binefăcătoare sunt cam rare!...

Aceasta este, în scurt, nobila misiune a preotului la
t, ară. Deie cerul ca ea să se poată îndeplini cît mai ur-
gent s, i cu rezultate cît de strălucite, căci — ardet Ucalegon!
Pentru aceasta însă se cere o instruct, iune suficientă s, i o
pozit, ie materială mai convenabilă pentru preot, ii nos, tri.
Sustraget, i de la dîns, ii aceste mijloace neapărat trebuin-
cioase, s, i misiunea lor la sate va rămînè mai pe jos decît
aceea a celui de pe urmă păzitor de vite... S, i prin aceasta,
nu sufere oare prosperitatea t, ării s, i a nat, iunii?!...
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Iezuitismul în România

Este cunoscut de tot, i aceia cari au cetit istoria culturei po-
poarelor cît rău a produs activitatea iezuitismului în cele
mai multe t, ări ale Europei. Societatea omenească n-a avut
niciodată mai mari adversari, dus, mani mai neîmpăcat, i
decît aces, ti mons, tri, învăluit, i în sacul pocăint, ei, ascuns, i
supt masca cucerniciei, iar în inimă s, i în suflet, cu cele
mai negre planuri, cu cele mai negre vicii s, i păcate.

De la anul 1808, cînd un decret al lui Napoleon I puse
capăt inchizit, iunei barbare, neumane, iezuitismul a per-
dut din rolul s, i puterea ce avea mai înainte. Cu toate
aceste, pe la finele anului 1863, această sectă avea încă
peste 7.529 membri în vro 19 provincii europene. Cele
mai cumplite lovituri le-au suferit însă iezuit, ii în cei din
urmă doi-trei ani, de cînd îmbuibatul Cap al Cetăt, ii eterne
pretinsă a i se recunoas, te absurda infailibilitate, ridiculi-
zată de cătră însăs, i luminata parte a clerului catolic. De
atunci iezuitismul a devenit o batjocură, s, i toate t, ările
unde instruct, iunea se găses, te în mîna acestor oameni, as-
tăzi caută s-o ia din mîna lor, căci s-au convins, în fine, că
lumina iezuitică pentru societate este un întunerec, un
infern.

T, ara noastră, atît de bună, atît de mănoasă, mult, ămită



clerului s, i religiunei sale ortodoxe, a fost scutită pănă în
timpul mai nou de năvala acestor secte sau, mai bine, in-
secte otrăvitoare, măcar că s, i ea a avut să treacă prin un
mare purgatoriu; căci cine a putut încă să uite timpurile
de tristă aducere aminte ale fanariot, ilor, cînd t, ara gemea
supt invaziunea călugărilor s, i a fanariot, ilor greci, cari au
coples, it locurile cele mai frumoase ale t, ărei s, i care tot cu
aceeas, i mască de pocăint, ă s, i cucernicie iezuită „ca lacoma
omidă di pe frageda mlădit, ă, ca neagra lipitoare pe sî-
nul de zăpadă al dulcei copilit, ă”, sugeau din frunză sucul
s, i sîngele din vine, în blînda Românie!!!... În sfîrs, it, însă,
grat, ie fort, ei noastre nat, ionale, am scăpat de aces, ti oaspet, i
urîcios, i, dar, precum se pare, am scăpat numai pentru a
reintra într-un alt purgatoriu, acela al iezuitismului papal.

T, ara noastră este bună, este ospitalieră, este tolerantă;
ea n-a persecutat niciodată religiunile străine din sînul
ei. Dar probe destul de puternice avem că acele religiuni
au nutrit s, i nutresc încă ura cea mai amară contra ei. Ast-
fel avem probe despre religia ebraică, astfel au constatat
unele ziare chiar anul trecut că în claustrele călugărit, elor
catolice copilele române date spre educat, ie se desnat, ionalizează
s, i-s, i perd respectul chiar pentru familia lor.

Cu toate aceste, pe cînd toate t, ările au început a izgoni
această sectă din sînul ei, la noi iezuit, ii se sporesc din
ce în ce, poate pentru că se refugiază aici la noi de prin
t, ările de unde-i alungă, înto[c]mai precum se refugiază
ovreii. As, a e t, ara noastră... e bună s, i tolerantă! Tot ce
este mai infectat în societatea europeană se grămădes, te
pe malurile Dîmbovit, ei s, i a Bahluiului, căci aici aerul pare
mai priincios!...

Pentru ca să cunoas, tem pînă la ce grad a ajuns deja
încuibarea iezuit, ilor în t, ara noastră, lăsăm să vorbească
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acum Biserica română, ziarul religios-moral din Bucures, ti,
cu data de 2 aprilie, care iată ce ne spune: „Sîmbătă, la
25 martiu, vrînd a respira un aer mai plăcut, mai curat,
am crezut că cel de pe colina Filaretului este cel mai fa-
vorabil din două punturi de vedere, pentru curăt, enie s, i
pentru apropiere. Traversînd acea colină cîteva minute,
un ce extraordinariu ne atrase privirea spre gara Giurgi-
ului cătră un s, ir de seminaris, ti în număr ca de treizeci
de juni, îmbrăcat, i în costum de clerici, urmat, i de cît, iva
iezuit, i. Curiozitatea ne îndemnă să întrăm în gară; tocmai
în acel moment sosi s, i trenul de sară de la Giurgiu. Din
numeroasele vagoane se pogoară un călugăr catolic cu o
barbă mare, la a cărui aparint, ă tot, i acei juni descoperiră
capetele s, i, cu pălăriile în mînă, sărută mîna cu respect
acelui călugăr iezuit s, -apoi pleacă în capitală.

Pănă azi n-am s, tiut că iezuit, ii au fondat s, i semina-
riu în România. Care să fie scopul — tot, i ne întrebăm —
că iezuit, ii să aibă s, i seminariu, cînd n-au necesitate de
dînsul? S, i cum tolerează guvernul asemenea institute?
Rat, iunea ne răspunse că catolicii au otărît a mări propa-
ganda prozelitismului în România, siguri fiind că nu-i con-
trolează nimeni. După noi, ei n-au nici un drept s, i nici o
necesitate de a fonda seminariu, deoarăce pentru coloniile
venite pe furis, în t, ară erau destui 10 preot, i; s, i de vreme ce
astăzi sunt sute, pentru ce s, i seminariu? Căci în România
de dincoace de Milcov nu e decît o singură comună cato-
lică, compusă din bulgari convertit, i, cari se numesc pavli-
cheni, s, i această comună este în marginea Bucures, tilor s, i
se îngrijes, te d-a dreptul de bărăt, ia din capitală. Iar dacă în
România de peste Milcov se găsesc cîteva comune în dis-
trictul Neamt, s, i Bacău locuite de unguri catolici, colonizat, i
în timpul lui S, tefan cel Mare s, i care-s, i păstrează religiu-
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nea, ceea ce dovedes, te marea tolerant, ă a României, pentru
aceia, precum s, tim, în Ias, i esistă un seminar catolic (??) al
statului nostru; pentru ce s, i altul în Bucures, ti? Care este
necesitatea seminariilor catolice, cînd dintr-ale noastre
se azvîrlu tinerii afară? Dar mult, imea de preot, i ce vin în
t, ară pe toată ziua ce cată? Noi s, tim că preot, ii nos, tri abia
cu mari greutăt, i capătă cîte unul voia de a trece frontiera
în vecinătate, precum în Turcia, Transilvania s, i Bucovina;
as, a s, i preot, ii greci s, i bulgari pierd cîte o lună pe la portu-
rile noastre pănă să capete voia să între în t, ară, s, i atunci
încă numai într-un mod condit, ionat!

Catolicii sunt privilegiat, i, de dîns, i[i] nu se ocupă ni-
meni, ei întră în t, ară ca în t, ara lor, fără să fie întrebat, i care
le este misiunea. Ar trebui să se ceară de la S. S. Episcopul
catolic o listă de cît, i preot, i are nevoie pentru comunitatea
catolică, s, i regimentele de iezuit, i să se trimeat, ă la urma
lor, pentru că în România chinoviu catolic n-a esistat; is-
toria nu ne arată că ar fi esistat vreodată.”
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Întîmpinare la critica domnului I.
Nădejde asupra părt, ei s, tiint, ifice din

cartea de cetire „Învăt, ătoriul copiilor”

Felicităm cu plăcere voint, a în bine a domnului I. Nădejde,
cetind critica domniei-sale din Contemporanul, no. 6, sub
titlul Partea s, tiint, ifică din „Învăt, ătoriul copiilor”, întrucît cu-
riozitatea sa nu cere altă mult, ămire decît aceea de a-s, i
colinda spiritul pe nesfîrs, itul cîmp al s, tiint, ei, care-i suride
pe acest timp de secetă cu atîta bunăvoint, ă.

Însă toată furia ursului îndreptată asupra cîtorva al-
bine?!

E vorba despre o carte de cetire, căreia, dacă-i lipses, te
perfect, ia, după însus, i domnia-ta, credem că nu i se poate
tăgădui o valoare relativă distinctă, cercetînd cărt, ile ce fi-
gurau s, i, poate, mai figurează încă în uzul învăt, ămîntului
primar. S, i greu este, căci multe sudori ne-au curs de pe
frunte, s, i multe nopt, i întregi ne-a răpit cartea Învăt, ătoriul
copiilor, pănă ce am adus-o în stare de a nu da s, tiint, ei decît
foarte put, ină materie de criticat.

Credem că merită o soartă mai dulce, o privire mai
blîndă, o menajare, cel put, in relativă, în locul pasionatelor
rînduri, cu cari săgetat, i as, a de aprig tendint, a spre bine a



unor oameni cari, de la 1864 s, i pănă astăzi, am sacrificat
mult din put, inul ce am putut cîs, tiga, pe vremile acele, în
folosul instruct, iunii de întâia cerint, ă sau s, coală pentru
începători.

Adevărat, „cu greu se alcătuies, te o bună carte de cetire,
după cum dumneavoastră îns, is, i mărturisit, i, chiar cînd
s, tie cineva singur foarte bine lucrurile despre cari vrea
să scrie; s, i cînd nu posedă nici cunos, tint, ele trebuitoare,
atunci face o faptă rea”.

Adică făptuitori de rele, criminali sîntem, pentru că
am îndrăznit a pricepe nevoia unei cărt, i începătoare mai
apropietă de cerint, ele pedagogice decît precedentele, de
ale căror vit, ioase cuprinsuri, domnul mieu, nu se scanda-
lizază speculantul, ci învăt, ătoriul cons, tiincios, nu cel ce
„n-a împuns odată cu sula”, ci omul care-s, i iubes, te meseria,
s, i pentru aceasta sîntem de condamnat?!

Cu adevărat sînt cîteva gres, ele, care, toate la un loc,
nu alcătuiesc nici o pagină din întreaga carte. Dar, drept
vorbind, se poate pretinde unui institutoriu să posedă
cunos, tint, ele înalte ale unui profesor de liceu sau de facul-
tate?! — Negres, it că nu.

Ce-am putut scrie de la noi, am scris; ceea ce nu pu-
team s, ti prin noi îns, ine, am cerut de la alt, ii, extrăgînd
din cărt, i românes, ti în uzul s, coalelor secundare bucăt, ile
s, tiint, ifice de care ne inculpat, i.

Orice om cu minte nu poate cere unui institutor lipsit
de mijloace s, i de timp a sta direct în curentul modificat, iunilor
s, i descoperirilor s, tiint, ifice; de aceea rugăm pe criticul ne-
părtinitoriu s, i cons, tiincios să ne puie în vedere îndreptă-
rile cuvenite, spre a t, ine sama de ele la edit, ia viitoare.

Rugăm asemene pe domnul I. Nădejde să nu-s, i facă
as, a de mare nălucă despre „morile de vînt”, nici să gră-
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bească a se turci, după cum zice, căci s, i acolo dă de „mîna
lui Dumnezeu cea nevăzută”, care, dacă nu ne-ar fi găurit
pielea în dreptul ochilor, nu ne-am putea vedea gres, elile
unii altora.

Ias, i, în 1881, octomvrie 6
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O întrebare d-lui A. Gorjan

Stimabile domn,
În lăcomia d-voastră, de a fi autorul geografiilor tu-

turor judet, elor din România, fără nici o sfială, at, i copiat
planul s, i metoda din cartea noastră, întitulată: Geogra-
fia judet, ului Ias, i, pentru clasa a II-a primară-urbană s, i a III-a
rurală. S, i, pentru judet, ul Ias, i at, i cules de-a gata tot mate-
rialul din această carte, fără a noastră învoire s, i fără a vă
da samă de dreptul de proprietate, prescris de lege.

Cum că ne-at, i copiat cartea, lucrul este vădit, s, i pentru
aceasta, n-avem decît să punem ambele cărt, i fat, ă-n fat, ă,
ca lumea competentă să vadă s, i să judece.

Mai întăi, la începutul tuturor edit, iilor geografielor
d-voastră, at, i copiat întocmai planul din notit, a de la înce-
putul geografiei noastre, unde arătăm cum să se înceapă
cursul geografic. Acest plan ni l-at, i copiat în toată între-
gimea lui, cu deosebire, că, în loc de a procede cu totul
elementar, as, a cum procedăm noi, d-voastră vă mai slujit, i,
la orientare, s, i cu steaua polară, constelat, iile ceres, ti, busola
etc., s, i îngreuiet, i mintea copiilor cu o nomenclatură geo-
grafică gres, ită s, i neînt, eleasă.

Dar pentru ceea ce at, i pus de la d-voastră, nu ne prives, te.
D-voastră at, i lucrat as, a, după cum at, i putut s, i v-at, i pri-



ceput, în asemine materie. Ceea ce insă nu vi se poate
ierta, este că ne-at, i copiat lucrarea noastră s, i v-at, i folo-
sit, fără muncă, de materialul adunat de noi. Lăsînd la
o parte planul ce ni l-at, i copiat, precum s, i nomenclatura
d-voastră geografică, cu totul gres, ită s, i neînt, eleasă, venim
la materialul propriu geografic, ce l-at, i copiat de la noi.

As, a, spre exemplu: la pagina 18, după ce at, i luat bucăt, ile
din cartea noastră, întitulate: una, ”As, ezarea, ”s, i cealaltă
”împărt, irea administrativă a oras, ului Ias, i, ”ca să nu vi
se cunoască urmele copierei, at, i schilodit bucăt, ile as, a de
rău, încît le-at, i pus toate pe dos. As, a, făcînd orientarea
dispărt, irilor oras, ului Ias, i, zicet, i că dispărt, irea I-a este
as, ăzată în partea de sud-vest a oras, ului; dispărt, irea II-a în
partea de sud-est; dispărt, irea III-a în partea despre apus;
dispărt, irea IV-a în partea despre răsărit, iar dispărt, irea
V-a în partea despre miază-noapte. După cum at, i făcut
această orientare, se vede cît de colo că d-voastră v-at, i
uitat pe planul oras, ului Ias, i, din geografia noastră, s, i at, i
făcut orientarea gres, ită, fără a vă da samă că acesta-i un
plan topografic s, i nu o hartă. Aceasta dovedes, te cît de bine
cunoas, tet, i as, ăzarea oras, ului Ias, i, s, i ce deosebire este între
un plan topografic s, i o hartă.

La pagina 19, după ce facet, i o încurcătură despre stra-
dele din Ias, i, trecet, i la hală s, i zicet, i că-i învălită cu steclă.
Oare as, a să fie? La pagina 20, iarăs, i, ca să nu vi se cunoască
urmele copierei, at, i stricat as, a de rău textul din bucăt, ile
noastre, încît nu se mai înt, elege nimica din ceea ce voit, i a
zice. Iată redact, iunea s, i stilul din cartea d-voastră:

„Biserica Sf. Nicolai Domnesc, făcută de domnul Mol-
dovei S, tefan cel Mare, are trei altare, aproape de palat”.

Oare ce să fie aproape de palat? Biserica Sf. Nicolai,
S, tefan cel Mare, ori cele trei altare? De asemine, zicet, i: „Bi-
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serica Trei-Sfetitele, făcută de Vasile Lupu, domnul Mol-
dovei, zidită din peatră săpată pe dinafară; aici se află
moas, tele sfintei Paraschiva; pe Strada Mare”. Ce este oare
zidită din peatră săpată pe dinafară? Moldova sau biserica
Trei-Sfetitele? S, i unde se află moas, tele sf. Paraschiva?
Pe dinafară, în biserică sau pe Strada Mare? Mai departe,
zicet, i: „Biserica Golia făcută tot de Vasile Lupu, aici în Tur-
nul cu clopote e s, i observatorul de foc; în curte c-un spital
de nebuni”. Aceasta dovedes, te cît de competent suntet, i în
asemine treabă s, i cît interes v-at, i pus, ca ceea ce vet, i da la
lumină — după cum zicet, i d-voastră, — „să fie tinerimei
studioase s, i mai de mare folos!”...

La pagina 21, unde vorbit, i de s, coalele din Ias, i, de ase-
mine, at, i luat tot materialul din cartea noastră, schimbînd,
pe ici pe cole, cîte un cuvînt, pentru a nu se cunoas, te că at, i
copiat; s, i, în răpejunea dv. de a copia, at, i uitat să trecet, i
s, i s, coala militară. Tot la această pagină, mai la vale, unde
vorbit, i de grădinile publice din Ias, i, nu v-at, i mai ostenit
atîta s, i at, i copiat bucata întocmai, după cum se află în
cartea noastră, as, a după cum urmează: „Grădina de la Co-
pou, făcută în vremea lui Mihai Sturza, domnul Moldovei.
Grădina Ghica-Vodă, de peste Bariera Copou. Grădina
Primăriei, între strada Lăpus, neanu s, i Strada de Sus. Gră-
dina Barnovschi, peste drum de monumentul Ghica-Vodă.
Grădina Botanică a doftorului Fătu etc.”

De asemine, la pagina 23, unde vorbit, i despre marca
comunei Ias, i, iarăs, i at, i copiat întocmai: „Marca comunei
Ias, i este chipul unui turn s, i deasupra lui o coroană; iar
sub turn este chipul a doi delfini, făcut, i fat, ă-n fat, ă. Turnul
însămnează vechiul municipiu al Ias, ilor. Coroana însăm-
nează că oras, ul Ias, i a fost capitala t, ărei Moldovei; iar delfi-
nii însămnează că domnitorii Moldovei aveau în stăpînire
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s, i o parte din Marea Neagră”. În această bucată, d-voastră
numai un simplu cuvînt at, i schimbat, s, i anume: imagi-
nea s, i at, i zis chipul. Se vede că n-at, i înt, eles de ce ne-am
ferit noi de a zice chipul s, i am zis imaginea. Tot la această
pagină, unde vorbit, i de date istorice asupra oras, ului, at, i
stricat as, a de rău bucata întitulată Înfiint, area s, i întemeierea
oras, ului Ias, i, din geografia noastră, încît nu se mai înt, elege
nimica din ceea ce at, i voit a spune. Între altele, d-voastră
zicet, i că domnii Moldovei au făcut în Ias, i o biserică s, i o
curte domnească. Oare tot, i domnii Moldovei au făcut cur-
tea domnească? S, i numai o biserică au făcut în Ias, i tot, i
domnii Moldovei?

La pagina 25, începînd a descrie plăs, ile, după ce la
fiecare plasă facet, i orientarea cu totul gres, ită, zicet, i că
învăt, ătorul să desemneze, cu copiii, conturul plăs, ilor de
pe harta judet, ului, ce se află pe păretele clasei. De pe care
hartă? De pe aceea care n-at, i făcut-o? De pe asta iarăs, i
se cunoas, te ce fel de sacrificii at, i făcut pentru tinerimea
studioasă.

La pagina 26, între altele, zicet, i că în tîrgus, orul Sără-
ria e o biserică frumoasă. Cine a văzut biserică, s, i încă
frumoasă, în tîrgus, orul Sărăria? Poate că avet, i de gînd s-o
facet, i d-voastră?!...

La pagina 28, unde vorbit, i de plasa Codru, zicet, i că
„această plasă se întinde pe ambele maluri ale Jîjiei, pînă în
Prut” As, a se vede după hărt, ulia închipuită de d-voastră, pe
care o avet, i în carte, dar, în realitate, nu este as, a. Tot la pa-
gina 28 zicet, i că „Socola, comuna rurală, este un tîrgulet, s, i
res, edint, a plăs, ei Codru. Aici e monastirea Galata zidită de
Petru S, chiopu, domnul Moldovei. Are un ospiciu pentru
neputincios, ii săraci”. As, a de bine cunoas, tet, i localităt, ile
dimprejurul Ias, ilor?
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La pagina 29, unde vorbit, i de plasa Branis, tea, după ce
at, i rupt o bucată din această plasă s, i i-at, i făcut orientarea
cu totul gres, ită, între altele, mai la vale, zicet, i că la Sculeni
e mare trecătoare în Rusia... O fi pentru vagabonzi, dar nu
pentru cei cu pas, aport.

Despre numărul locuitorilor, într-un loc zicet, i că nu
suntet, i de părere de a se mai arăta în carte, s, i, în alte locuri,
i-at, i copiat întocmai după geografia noastră. Astfel de
statornicie avet, i în modul de a lucra?

La pagina 30, după ce facet, i gres, eli cu orientarea judet, ului
Ias, i, zicet, i, între altele, că marca judet, ului Ias, i e un cal. Un
cal e marca judet, ului? Sau poate chipul unui cal. Cum
credet, i d-voastră că înt, eleg copiii mai bine? Tot la această
pagină at, i copiat dealurile din judet, ul Ias, i, după cum simt
în cartea noastră; numai, la dealul Copou, at, i adaus de la
d-voastră, că partea apusană a oras, ului Ias, i, e as, ăzată pe dealul
Copou. Dar celelalte părt, i ale oras, ului unde sunt as, ăzate?

La pagina 31, de asemine, at, i copiat rîurile din judet, ,
tot din geografia noastră; numai la rîul Bahlui at, i adaus de
la d-voastră, zicînd că acest rîu trece prin mijlocul oras, ului
Ias, i. Oare l-at, i văzut bine pe unde trece? Tot la această
pagină, paragraf. 19, at, i copiat textul întocmai, din cartea
noastră. Iată-l:

„În judet, ul Ias, i sunt multe păduri, multe podgorii s, i
multe livezi; grădinării cu tot soiul de legume, încă sunt
multe, mai cu samă în plasa Branis, tea, între Jîjia s, i Prut.
Sunt de asemine fînat, e s, i imas, uri numeroase, cu deose-
bire în plăs, ile: Turia, Branis, tea s, i Bahlui”. Aici at, i schim-
bat numai cuvîntul ”întinse ”s, i at, i zis numeroase. Oare se
potrives, te? Mai departe, zicet, i: „Vii sunt multe la Copou s, i
la S, orogari, plasa Copou; la comuna Miroslava, plasa Stav-
nic; la comuna Cotnarii s, i Băicenii, plasa Bahlui”. Acest
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material l-at, i luat tot din cartea noastră, din descrierea
fiecărei plăs, i aparte. Trecînd însă repede cu copiatul, at, i
uitat podgoriile dimprejurul Ias, ilor. Mai încolo, at, i copiat
bine s, i n-at, i trecut cu vederea nici cele mai mărunte lu-
cruri, precum: „Harbuji mari s, i frumos, i se fac prin plasa
Cîrligătura. Raci s, i scoice se găsesc în mare cantitate în
Jîjia. Din dealul S, orogarii s, i Aroneanu se scoate năsip s, i lut
bun pentru tencuială”. Mai la vale: „În plasa Branis, te nu se
prea seamănă grîie s, i păpus, oaie, pentru că le îneacă Pru-
tul cînd varsă grozav; de aceea, s, ăsurile rămîn mai mult
fînat, e, imas, uri s, i grădinării”. Acest material e întocmai
luat din cartea noastră; numai două cuvinte at, i schimbat:
at, i zis: face revărsări, în loc de varsă grozav. Mai departe,
stilul este iarăs, i încurcat s, i corchezit.

La pagina 33 s, i 34, unde vorbit, i de căile de comunicat, ie,
toate drumurile sunt copiate din cartea noastră ; numai
la „Drumul dig vecinal al Prutului, d-voastră at, i crezut, se
vede, că-i gres, it cuvîntul dig s, i l-at, i schimbat în zis. Nu
înt, elegem ce v-a gres, it cuvîntul dig?!... Tot la pagina 34, at, i
copiat textul întocmai, după cum urmează: „Dintre tot, i
locuitorii judet, ului Ias, i, vro 100 de mii trăiesc prin tîrguri,
îndeletnicindu-se cu mes, tes, uguri, negot, s, i alte ocupat, ii;
iar ceilalt, i, ca la vro 60 de mii trăiesc prin sate s, i se ocupă
cu munca pămîntului s, i cu cres, terea vitelor”. De asemine,
la pagina 35, unde vorbit, i de judecătoriile de ocoale, textul
este copiat, întocmai. La pagina 36, unde vorbit, i despre
locurile însămnate din judet, ul Ias, i, mai repetit, i încă o
dată că: „Socola e tîrgulet, s, i că în apropiere e monastirea
Galata”. Dacă ar fi fost un adevăr, poate nu l-at, i fi repetit
de două ori. Tot la această pagină zicet, i că „la tîrgus, orul
Sculeni e trecătoare cu drumul de fier în Rusia”. Astfel
trebuie să-s, i cunoască t, ara un bărbat ca d-voastră? Bucata
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generală de la sfîrs, it, pagina 38, încă e culeasă din cartea
noastră; dar stilul l-at, i schilodit s, i întortochiat as, a de rău,
încît numai D-zeu să vă înt, ăleagă!...

În cărticica d-voastră, de 38 pagini, după cum v-am
arătat, n-a fost o singură pagină unde să nu fi fost bucăt, ile
copiate din cartea noastră, stilul stricat s, i unde cele adause
de la d-voastră să nu fi fost gres, ite s, i neadevărate. Atunci,
stimabile domn, ce mai rămîne din cartea d-voastră?

În notit, a de la urmă zicet, i că: dacă tot, i d-nii institutori
s, i învăt, ători s-ar grăbi de a vă trămite la timp relat, iuni asu-
pra tutulor judet, elor, negres, it că d-voastră at, i complecta
o serie de geografii locale, aducîndu-se, prin aceasta, mari
foloase tinerimei studioase. Ce-i drept, că mari foloase!
N-avem ce zice!... Se vede că pe aiure n-at, i avut încă de
unde copia!

Precum at, i făcut cu geografia judet, ului Ias, i, copiind
s, i stricînd textul din cartea noastră, asemine at, i făcut s, i
cu geografia judet, ului Fălciu, luînd tot materialul din geo-
grafia d-lui institutor Seghinescu. Nu s, tim ce ispravă vet, i
mai fi făcut s, i cu geografiile altor judet, e.

Mai zicet, i că ori s, i cîte sacrificii vet, i face, nu vet, i mări
pret, ul din 40 bani exemplarul. D-voastră credet, i, se vede,
că at, i făcut mari sacrificii, cu 40 bani exemplarul, o cărt, ulie
de 38 pagini, numai tipar curat, planul oras, ului, fără con-
tururile plăs, ilor s, i fără conturul general al judet, ului. V-at, i
luat, se vede, după proverbul care zice: „Din picus, se face
căus, ”. S, i v-at, i zis: Dacă as, face cîte-o fit, uică de astea pen-
tru fiecare judet, , pentru 32 de judet, e fac atîtea exemplare;
cîte 40 bani exemplarul, face o sumus, oară destul de conve-
nabilă, care nu se iè din drum. S, i, în urma unei asemine
ingenioase combinat, iuni, v-at, i s, i apucat de trebus, oară s, i în
scurtă vreme at, i s, i măiestrit geografiile tuturor judet, elor.
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Planul vi l-at, i pus în lucrare; nu s, tim cum vi se va trece
marfa!... Ba încă punet, i lumea în mirare, tipărind pe co-
perta geografiei d-voastră „edit, ia XIII-a”, fără a fi apărut
celelalte edit, ii. Oare de asemine mijloace trebuie să se
slujască cineva?

Mai zicet, i că această carte este autorizată de onor. Mi-
nister. Oare pot să fie autorizate asemine cărt, i, cu astfel
de stil s, i cu atîte gres, eli s, i neadevăruri?

Onorabile domn, ne cuprinde mirare de curajul ce l-at, i
avut, scot, înd la iveală astfel de cărt, ulii, care buimăcesc s, i
aduc în rătăcire pe fragezii s, i nevinovat, ii copilas, i!

Încît se atinge de d-nii învăt, ători, avem convingerea
s, i v-o putem spune că frat, ii s, i colegii nos, tri învăt, ători din
judet, ul s, i oras, ul Ias, i s, tiu a face deosebire între o carte
făcută din interes de metodă s, i una făcută din interes de
cîs, tig; s, i, prin urmare, s, tiu a-s, i alege cărt, ile de s, coală.

Sfîrs, ind, vă punem dar următoarea întrebare s, i vă
rugăm, stimabile domn, să binevoit, i a ne răspunde:

Cînd cineva se foloses, te de munca s, i sudoarea altuia,
cum se cheamă asemine faptă?

V. Răceanu, Gh. Ienăchescu s, i I. Creangă
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Răspuns la criticele nedrepte s, i calomniile
învers, unate îndreptate contra cărt, ilor
noastre de s, coală de cătră domnul Ioan

Pop Florantin

Confrat, i învăt, ători s, i stimabili cetitori,
D-l profesor Ioan Pop Florantin a publicat în ziarul

Liberalul din Ias, i, n.n. 104, 107, 109,110, 127, 128, 130 s, i
131, din luna mai s, i iunie, anul 1887, un soi de critice s, i
calomnii la adresa noastră, ca autori ai cărt, ei intitulată:
Metodă nouă de scriere s, i cetire pentru clasa I-a primară. S, i tot
d-nul Florantin este, care se ascunde sub init, ialele Z s, i F,
din articolele intitulate, cel întăi Plagiatura s, i cel al doilea
O neomenoasă speculă cu cărt, i didactice, articole publicate în
ziarul Lupta; cel întăi, în no. 294 din 8 iulie s, i cel al doilea,
în no. 303 din 18 iulie, tot din 1887.

Dacă onorabilul d-n Pop Florantin s-ar fi mărginit de a
ne critica dăscăles, te, noi n-am avea nimic de a-i întîmpina,
ba încă i-am fi mult, emit. Însă, d-nia-lui ne-a calomniat,
cu intent, iune de a ne doborî s, i de a ne arăta în fat, a lumei
ca pe nis, te oameni ce n-am fi avut cons, tiint, ă s, i bun simt,
de ceea ce am făcut s, i n-am fi lucrat decît numai împins, i
de interes de speculă.



Dar, ceea ce ne miră s, i ne mîhnes, te s, i mai mult, este că
Metoda nouă a des, teptat gelozie pînă s, i în însus, i onorabilul
profesor de la Universitatea din Ias, i, d-l Aron Densus, anu,
care nu s-a gîndit... cînd a zis în Congresul didactic t, inut
în Ias, i, în primăvara anului trecut, cum că Metoda nouă
este copiată de pe cartea unui evreu, M. S, vartz.

Pentru ca lumea să fie îndeajuns convinsă de ceea ce
arată s, i ce voies, te, mai cu samă d-l Ioan Pop Florantin,
vom trata pe rînd toate chestiunile atinse de d-nia-lui, din
punct de vedere didactic s, i vom răspunde la toate cu dovezi
pipăite, ca să se convingă oricine că cele ce ni se aruncă
de către d-l Florantin nu sunt decît nis, te calomnii izvorîte
din patimă s, i rea credint, ă, iar nicidecum fapte întemeiate
pe adevăr.

S, i dacă nu i-am răspuns atunci îndată, pricina este
c-am as, teptat să vedem ce mai are de iscodit, pe socoteala
noastră, mintiosul filozof. Văzînd însă că de la o vreme s-a
oprit, ne simt, im datori de a-i răspunde.

Pentru aceasta, mai întăi vom căuta a desfăs, ura de la
început tot istoricul aparit, iunei cărt, ei noastre, spre a se
vedea, de cătră oricine, buna credint, ă s, i destoinicia noastră
în asemine materie. Apoi vom pune fat, ă în fat, ă ambele
cărt, i s, i vom arăta deosebirea între una s, i alta, ca să se con-
vingă fiecare, dacă Metoda nouă samănă sau nu cu cartea
lui M. S, vartz, s, i dacă, vroind chiar a ne folosi de un lucru
străin, după cum ni se impută, am fi avut ce găsi de copiat
în această carte. De asemine, s, i în privint, a calomniilor pu-
blicate în ziarul Lupta vom căuta a le spulbera în vînt s, i a-i
înapoia, d-lui Florantin, lăcomia de cîs, tig, ce cu precugetare
s, i rea credint, ă, ni-o atribuie nouă.
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Istoricul aparit, iunei cărt, ei noastre
„Metoda nouă”

După cum se s, tie, de pe la anul 1863 pînă pe la 1867, s, coala
normală „Vasile Lupu” de la Trei Ierarhi, din Ias, i, avu no-
rocul să aibă director s, i profesor de pedagogie pe d-l Titu
Maiorescu, distinsul profesor de filozofie de la Universita-
tea din Ias, i, s, i totodată, rector al acestei Universităt, i, iar
acum, profesor de filozofie la Universitatea din Bucures, ti.

În cei doi ani de la început, adecă în 1863 — 64 s, i 1864 —
65, unii dintre noi am urmat în s, coala normală, ca s, colari
înscris, i, iar alt, ii, des, i eram institutori, văzînd că slabul
curs de pedagogie ce-l făcusem, mai înainte, ni era de
put, in folos practic, s, i fiindcă lect, iunile de pedagogie ce
le făcea d-l Maiorescu se t, ineau înadins în orele libere de
clasă, pentru a putea urma tot, i institutorii din Ias, i, cari
vor voi, am urmat s, i noi cu mare plăcere la acel curs, care
ne-a fost de foarte mare folos, s, i pentru care suntem s, i-i
vom fi totdeauna recunoscători d-lui Maiorescu. Căci, în
t, ară la noi, singurul care a înt, eles rolul ce joacă s, tiint, a pe-
dagogică întemeiată pe practică, este d-l Maiorescu, care,
în tot timpul profesoratului său de pedagogie, s-a ferit de
a îndopa pe s, colarii săi cu teorii pedagogice abstracte, fără
să fie întemeiate pe o practică adevărată. Pentru acest



scop a înfiint, at cursuri practice de predare, la clasa I-a
s, i a II-a primară, atît la s, coala din Trei Ierarhi, cît s, i la
celelalte s, coale primare din Ias, i, unde trimitea pe s, colarii
săi, ca să pună în practică ceea ce singur li arăta la s, coala
pedagogică din Trei Ierarhi.

Pe lîngă acest pret, ios curs al d-lui Maiorescu, am mai
fost ajutat, i s, i luminat, i în cariera noastră didactică s, i de
cătră alt, i eminent, i profesori, ca d-l I. Cîmpeanu, d-l V. A.
Ureche, d-l N. Culianu, actual rector s, i profesor la Uni-
versitatea din Ias, i, d-l I. Bombacilă, actual profesor de
filozofie la Liceul s, i la s, coala fiilor de militari din Craiova,
de cătră mult regretatul profesor Ioan Stavrat, de d-l I. A.
Darzeu, integrul, cons, tiinciosul s, i neobositul institutor,
cu care am fost s, i suntem s, i astăzi în strînse legături de
colegialitate s, i frăt, ie, precum s, i de cătră alt, i dăscăli mai
bătrîni s, i mai competent, i în dăscălie decît noi.

Totodată am fost s, i suntem s, i astăzi, pe cît se poate, în
curent cu literatura didactică din Transilvania, încît am
cunoscut mai toate lipsurile s, i toate bunurile abecedarelor
apărute acolo, precum: abecedarul d-lui Zaharia Boiu, al d-
lui Basiliu Petri, al d-lui S, tefan Pop, abecedarul s, i Organul
pedagogic al d-lui Popescu s, i alte lucrări pedagogice. Prin
urmare, cu aceste cunos, tint, i s, i cu practica pedagogică ce o
făcusem s, -o făceam zilnic fiecare în clasă cu s, colarii, eram
în stare, credem, pentru a putea face Metoda nouă de scriere
s, i cetire, fără să avem nevoie de a copia.

La întrarea noastră în cariera didactică, fiind tot, i in-
stitutori de clasa I-a, n-am găsit alt abecedariu în s, coală,
decît pe-a lui Iarca, abecedariu care era cel mai răspîndit
pe vremile acele. Acest abecedariu însă nu mai corespun-
dea cu cerint, ele timpului nici cu noul metod de învăt, area
cetirei prin scriere, după sistema fonetică.
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Pe lîngă aceste, abecedariul lui Iarca, nici în celelalte
părt, i nu era întocmit în mod intuitiv, precum se cerea, căci
cuprindea mai multe sentint, e filozofice s, i teologice s, i alte
bucăt, i instructive s, i morale, într-adevăr, însă nepotrivite
cu priceperea s, colarilor de clasa I-a primară. Astfeliu dar,
de la începutul carierei noastre didactice, fiind lipsit, i de
un abecedariu întocmit cum se cade, chiar în anul 1863—
64 ne-am întrunit s, i am luat hotărîrea de a ne aduna în
toate serile, în localul s, coalei de la Trei Ierarhi, s, i a păs, i
la coordonarea materialului, pe care, în vreme îndelun-
gată s, i cu multă trudă îl adunasem înadins, s, i tot adunam,
pentru întocmirea unui abecedariu. S, i astfel am izbutit a
alcătui Metoda nouă, as, a cum se vede astăzi, carte pe care
atîtea sute s, i mii de copii au învăt, at s, i învat, ă a scrie s, i a
ceti cu us, urint, ă. Astfel dar, cînd a apărut Cursul de scriere
s, i cetire, pretins a lui M. S, vartz, cartea noastră Metoda nouă
era întocmită s, i gata de-a o pune sub presă, numai mijloa-
cele bănes, ti ni lipsiau pentru acest scop, lucru ce este bine
cunoscut de multe persoane de valoare, cu care putem
dovedi oris, icînd atît d-lui Florantin cît s, i d-lui Densus, anu,
care a căutat a ne descredita în fat, a Corpului didactic din
toată t, ara s, i de toate gradele, întrunit în Congresul didac-
tic de la Ias, i.

Neavînd însă mijloace de a tipări cartea, după cum am
arătat mai sus, tocmai în anul 1867 ne-am dus la societatea
„Junimea”, înfiint, ată atunci, în Ias, i, din care societate fă-
cea parte s, i d-l Titu Maiorescu. S, i această onorabilă socie-
tate, apreciind meritul lucrărei noastre, n-a pregetat de a-i
da intelegenta sa aprobare, s, i de a o lua sub scutul său, ho-
tărînd a o s, i tipări, pe socoteala sa, în tipografia societăt, ei.
Însă din pricină că tipografia „Junimei” nu avea încă literă
caligrafică, s, i noi nemaiputlnd întîrzia cu tipărirea, în pri-
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măvara anului 1868, după ce s-a înfiint, at în Ias, i Societatea
pentru învăt, ătura poporului român s, i s-a adunat un capi-
tal oarecare, ne-am dus apoi la această onorabilă societate,
cu cerere de a ni înlesni mijloace, spre a putea scoate la
lumină cartea. S, i Societatea pentru învăt, ătura poporului
român, în urma cererei noastre, a rînduit o comisiune,
alcătuită din onorabilii domni: I. A. Darzeu, institutor,
M. Buznea, profesor la liceu s, i mult regretatul profesor
Ioan Stavrat. Această onorabilă comisiune, ca s, i societatea
„Junimea”, găsind cartea noastră mai bună decît toate abe-
cedarele apărute pînă atunci, a venit cu un raport destul
de măgulitor pentru noi, cerînd a ni se înlesni mijloace
pentru tipărirea cărt, ei; s, i Societatea pentru învăt, ătura po-
porului român ascultînd s, i t, inînd samă de acest raport, a
s, i luat cartea sub patronagiul său s, i a hotărît ca de îndată
să fie dată la tipariu, cu o singură condit, ie: de a i se înapoi
capitalul dat pentru tipărire s, i cîs, tigul ce ar ies, i de la edit, ia
I-a s, i a II-a.

Din acel raport încă pot vedea onorabilii domni profe-
sori, Florantin s, i Densus, anu, dacă, după cum au zis d-nia-
lor, am copiat, sau nu cartea lui S, vartz.
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Dare de samă despre „Cursul de scriere s, i
cetire” de M. S, vartz

După ce am arătat originea s, i modul cum a apărut car-
tea noastră Metoda nouă, să facem o mică dare de samă s, i
despre cartea răposatului M. S, vartz, spre a se convinge ori-
cine că între cartea noastră s, i cartea lui S, vartz este foarte
mare deosebire. Să discutăm deci din punct de vedere
metodic s, i practic, pentru a se vedea dacă este cea mai
mică asămănare între una s, i alta, s, i dacă M. S, vartz a avut
o carte românească, bună de pus în mîna copiilor. Mai întăi
trebuie s, tiut un lucru, că M. S, vartz nu era om de s, coală,
adecă n-avea cunos, tint, ă în ceea ce se atinge de mes, tes, ugul
dăscăliei, des, i era pe vremile acele profesor s, i director la
o s, coală israilită din Ias, i, pus din partea Epitropiei israi-
lite. Afară de aceasta, lucru de căpetenie, M, S, vartz nu s, tia
românes, te, s, i dovadă despre aceasta este, că, mai înainte
de a-s, i tipări Cursul de scriere s, i cetire, s-a dus cu manuscrip-
tul său la d-l Maiorescu, rugîndu-l ca să i-l cerceteze în
privint, a metodică s, i să i-l îndrepteze în privint, a limbei.
Însă, d-l Maiorescu l-a îndreptat cu acel manuscript la d-l
institutor I. A. Darzeu, care, cu bunătatea ce-l caracteri-
zază, s, -a luat osteneala de a i-l cerceta s, i îndrepta, pe cît a
fost cu putint, ă; s, i, după cum s, tim, d-l Darzeu a avut foarte



mult de lucru în acest manuscript. Astfel dar, lipsind lui
M. S, vartz putint, a de a face singur, de la sine, o asemine
carte românească, oricine poate înt, elege că S, vartz, care
s, tia nemt, es, te (?), n-a făcut alta decît a luat un abecedariu
nemt, esc s, i, prin ajutoarele altora, tot as, a de competent, i,
l-a tradus în românes, te, ca vai de el! S, i dacă voiesc d-nii
Florantin s, i Densus, anu, pot găsi originalul de pe care a
tradus M. S, vartz. Însă, după cît se vede, l-a schilodit as, a de
rău, traducîndu-1, că n-a rămas din el decît o caricatură;
căci, nu ne vine a crede că asemine lipsă de întocmire s, i
asemine întortocheri de idei s, i nepotriviri să fi fost în vrun
abecedariu nemt, esc, cum se cade.

Înainte de toate, des, i s-ar părea că abecedariul ră-
posatului M. S, vartz este întocmit, în totul, după metoda
legografică-fonetică, dar în realitate nu este, s, i iată de ce:
la început, în pagina I-a, cartea lui S, vartz părăses, te, într-
adevăr, sistemul cel învechit de a pune toate literile în s, ir
alfabetic, s, i introduce numai cîte una, însă nu înlesnes, te
copiilor calea de a putea disface cu us, urint, ă cuvintele în
sunete, s, i de a ceti fără greutate, us, urînd această cale,
printr-un material bogat de cuvinte monosilabe s, i propozit, ii
us, oare, după cum face cartea noastră Metoda nouă, lucru
ce ne-a costat destul timp s, i multă osteneală, pînă ce am
adunat s, i coordonat acest material, care nu se vede nici
într-un abecedariu românesc de pînă atunci; iar de atunci
încoace, se vede în abecedarele autorilor cari ne-au co-
piat fără păsare, schimonosind lect, iunile întocmite de noi.
Apoi, în privint, a scrierei, M.S, vartz, în loc să caute a in-
troduce de la început litere de acele care sunt mai us, or
de scris, din contra, el întroduce chiar de la pagina I-a,
literele cele mai greu de scris, precum: a, m s, i altele. Iar
după cîteva lect, iuni, pune s, i literele mari! Astfeliu dar,
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chiar de la început, cu nemilostivire, toarnă deodată toate
greutăt, ile de scriere s, i cetire pe capul copilului, după cum
fac s, i mai tot, i abecedaris, tii nos, tri români..., fără a t, inea samă
de cele mai elementare principii de pedagogie. Afară de
acestea, M.S, vartz crede că, arătînd o singură dată litera,
ea s-a s, i întipărit în mintea copilului, încît nu mai găses, te
de trebuint, ă de a face repet, irea literelor cunoscute, după
cum o face cartea noastră, Metoda nouă. În ceea ce se atinge
de înt, elegere, adecă de des, teptarea judecăt, ei, după cum
cîntă răposatul M. S, vartz, în prefat, a cărt, ei sale, prefat, ă
pe care desigur că a copiat-o fără s-o înt, eleagă, nici mai
este de vorbit. Ca dovadă, iată cuvinte s, i propozit, ii din
cartea sa: „am un manual la mine”. „O am mamone”, ex-
presiune ce samănă cu „mană-munăs” jidoves, te 1 . Mai
departe: „mama dete mie pîne”, expresiune jidovască, ca
s, i: „el vorbes, te la mine”; „Nu mînca multă chină”, în loc
de „nu lua multă chină”; „el goni pe măgar” (?); „gonim
în galop”; „vara e verde”; „servule, du-te în sus”; „el zidi
un zid”; „zise că el căzu din zi în zi”; „hot, ul a hăt, uit ca-
lul”; „jitarul îs, i bate joc de junime” (?!). „Psalmul să cînte”;
„vîrful este înalt” (al cui vîrf?); „Domnul face milă de noi”.
„T, ăranul lucră” (...?!); „Elena cîntă un psalm”; „hirurgul
caută pre bolnavi”; „cererea se acordă”; „juna trebuie să
se învet, e” (?!...); „frica Domnului e fără prihană”; „omul
caută cu ochii”; „Iacob a visat de o scară...”; „sum vesel
totdeauna”. Păcat că n-a zis: sum vesel în tot timpul, ca
să placă s, i d-lui Densus, anu! S, i altele, de care te împiedici,
mai la fiecare rînd. S, i dacă ar mai fi s, i acele pe care i le-a
s, ters d-l Darzeu, desigur că s-ar spori foarte mult numărul
acestor cuvinte s, i expresiuni neromânes, ti.

De asemine s, i în bucăt, ile din partea a III-a, cu toate

1Ceea ce se tălmăces, te în românes, te: „pe legea mea”.
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că d-nul Darzeu a avut mult de lucru s, i în această parte,
tot n-a fost în stare de a i le îndrepta pe toate, căci atunci
ar fi trebuit să le facă din talpă. Într-un cuvînt, mai tot
sistemul s, i metodul din cartea răposatului M.S, vartz nu
este decît greutate s, i mecanism.

După ce M. S, vartz s, -a tipărit abecedariul, s-a vîrît, ca
oricare evreu, ba în sufletul unuia, ba în sufletul altuia, ca
să i-l introducă; s, i a venit cu această marfă, mărunt, us, uri s, i
pe la noi. S, i ce-i drept, uniia dintre noi, pînă la tipărirea
Metodei nouă, i l-am întrodus... Însă, izbindu-ne de atîtea
greutăt, i chiar de la început, am văzut că această carte
era mai greu de predat chiar s, i decît abecedariul lui Iarca.
Pentru că este de s, tiut, un lucru: cînd cineva iese cu o
sistemă oarecare, mai cu samă în ceea ce prives, te o carte
de s, coală, s, i în loc să t, ină samă de toate împrejurările s, i
să caute prin toate mijloacele de a mics, ura greutăt, ile, atît
pentru învăt, ătoriu cît s, i pentru s, colari, din contra, încă li
mai măres, te, acel sistem este osîndit chiar de la început
de a se nimici; cu alte cuvinte este un copil născut mort.
As, a a făcut s, i a păt, it S, vartz cu cartea sa: în loc să caute de a
mics, ura, în predare, greutăt, ile de mai înainte, din contra,
el încă le-a mai adăugit s, i de aceea, cartea sa a fost osîndită
chiar de la început de a nu putea fi întrodusă în s, coale.
Dacă abecedarul răposatului S, vartz ar fi fost bun, să fie
siguri domnii Florantin s, i Densus, anu, că o mie de Metode
nouă de-ar fi apărut, nu i-ar fi putut lua locul. S, i ca dovadă,
cînd a apărut edit, ia I-a a Metodei nouă, ce 40 s-a tipărit în
4.000 de exemplare, s-a vîndut numai în cîteva săptămîni,
întroducîndu-se în foarte multe s, coale din t, ară. Tot, i d-nii
învăt, ători s, i învăt, ătoare cari au întrodus-o, au simt, it s, i
simt, esc mare us, urint, ă în predare. Copiii, de asemine, cu
us, urint, ă învat, ă a scrie s, i a ceti de pe această carte. Sunt s, i
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oameni în vîrstă, cărora li-a fost drag să învet, e a ceti s, i a
scrie, după Metoda nouă.

Avem o mult, ime de scrisori de pe la colegii nos, tri,
învăt, ători s, i institutori, precum s, i de pe la diferite per-
soane competente, prin care se apreciază meritul cărt, ei
noastre, în această privint, ă, s, i le putem arăta oris, icînd s, i
oris, icui. Ba chiar pînă s, i coreligionarii lui S, vartz, de pe la
s, coalele israelite, văzînd superioritatea Metodei nouă, au
înlăturat cartea lui S, vartz s, i au întrodus în locu-i Metoda
nouă.

De asemine, la s, coala protestantă din Ias, i de 20 de ani
se predă limba română de pe cărt, ile noastre; s, i credem
că profesorii acestei s, coli s, tiu să aprecieze meritul unei cărt, i
didactice.

Prin urmare, rugăm pe d-nii Pop Florantin s, i Aron
Densus, anu să ne răspundă: ce am fi putut copia din abe-
cedarul lui S, vartz? Lipsa de sistemă? Limba cea nero-
mânească? Ori procedarea nepedagogică? — După tre-
cere de 20 de ani, de cînd a apărut ”Metoda nouă, ”tocmai
acum se trezes, te d-l Florantin să ne învinovăt, ască as, a de
învers, unat că am fi copiat pe S, vartz? Cît de „flămînd s, i
însătos, at de dreptate trebuie să mai fie, onorabilul!...”

Dacă am fi copiat, să fie sigur d-l Florantin cît s, i d-l
Densus, anu, că S, vartz, care a murit abia de vro 2—3 ani,
în urmă, nu ni-ar fi lăsat în pace.

Însă, mult, ămită luminilor dobîndite de la d-l Maio-
rescu, Metoda nouă este o lucrare cu totul originală a noas-
tră; s, i, ca dovadă, îndrăznim a aduce următoarea scrisoare,
din 21 octom., anul 1875, dată de cătră d-l Maiorescu, pe
cînd era ministru al Instruct, iunei Publice.

Iată cuprinsul acelei scrisori:
„Domnule Creangă,
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Din inspect, iile făcute la s, coalele primare am văzut că
cei mai mult, i învăt, ători nu înt, eleg aplicarea metodei nouă
de cetire s, i scriere, nici în cartea d-voastră nici în a lui Con-
stantinescu. Învat, ă tot după obiceiul vechi s, i apoi cetesc
numai bucăt, i din cărt, ile nouă. Cred că este neapărat de
trebuint, ă un conducător sau o călăuză pentru învăt, ători,
în întindere de cel mult 2—2½ coale de tipar. Acest con-
ducător însă trebuie să se refere atît la cartea d-voastră cît
s, i la abecedarul lui Constantinescu, fiind întemeiate pe
acelas, i principiu. Fă bine, scrie acea bros, ură 2. Eu t, i-o voi
tipări în tipografia statului.

S, i de altmintrelea as, dori să te văd explicînd la învăt, ătorii
de sat din viu grai, ce s, i cum trebuie să facă. Ar fi bine poate
s, i la oras, . Cel put, in pentru vro 2 săptămîni. Cum crezi
că s-ar putea întocmi mai practic un asemine curs pentru
institutorii actuali? Cum s, i cînd?

T. Maiorescu”
Această scrisoare vorbes, te îndeajuns. S, i credem că

toate aceste dovezi vor închide gura, atît d-lui Pop 20 Flo-
rantin, cît s, i d-lui Ar. Densus, anu, s, i nu vor mai avea cura-
jul de a zice că am copiat pe S, vartz.

2Această bros, ură s-a s, i făcut s, i s-a tipărit în 1876, sub nume de:
Povăt, uitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică.
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Figurile ca mijloc de a sprijini memoria
copiilor la cunoas, terea literelor

Din toate cîte le spune d-l Florantin în critica sa năstrus, nică,
intitulată: Cărt, ile didactice în clasa I-a primară, la un lucru
avem să ne oprim s, i anume, la chestiunea figurilor, ca mij-
loc de a sprijini memoria copiilor la cunoas, terea literelor.
D-l Florantin, la începutul criticei sale zice:

„Copilul are să învet, e să cunoască vro 30 de semne deo-
sebite, ca să s, tie la fiecare cînd îl vede ce sunet să pronunt, ă
s, i să-s, i asocieze psihic ideea literei cu ideea sunetului.
Aceasta este munca cea mai grea pentru copil s, i durează
un mare număr de zile.

Cu abecedarul fără figuri, la cunoas, terea literelor, învăt, ătorul
s, i părint, ii sunt fort, at, i a-i tot spune copilului din nou s, i din
nou sunetul relativ la fiecare literă. Cîtă tortură! pentru
învăt, ători s, i părint, i, cîtă greutate s, i descuragiare pentru
biet, ii copilas, i!”

Des, i nu avem titlurile de s, coală ale d-lui Ioan Pop
Florantin, nici dorint, a „de a fi filozofi de o mie de ori”,
totus, i îndrăznim a-i spune, că d-nia-lui pare a nu prea fi
înt, elegînd ce va să zică „metod scriptoleg”.

D-sa ar trebui să s, tie că, după metoda legografică s, i



fonetică, nu se învat, ă cunoas, terea literelor numai prin
arătarea lor, ci mai întăi prin scrierea treptat-treptat a
fiecărei litere, în fat, a copilului, începînd mai întăi cu cele
mai us, or de scris, s, i apoi prin spunerea sunetului fiecă-
ria; s, i de aceea, această procedare se s, i numes, te metod
scriptoleg sau legografic: adecă învăt, area cetirei prin scriere.

După aceea, d-l Florantin ca să-s, i arăte întinsele cunos, tint, i
pedagogice, între altele, d-sa mai adaugă: „După rugini-
tele bucoavne, avem de aceste învechite metode de cărt, i
sau abecedare fără figuri, abecedarul de M. S, vartz din
1867, apoi acelas, i metod, publicat în anul următoriu de I.
Creangă s, i alt, i autori, retipărit în curs de 17 ani, în vreo
18 edit, ii; (se vede că asta nu-i vine la socoteală d-lui Flo-
rantin, că am tipărit 18 edit, ii!) mai avem, zice d-nia-lui,
abecedarul de V. Dogariu, tot fără figuri s, i altele”. D-l
Pop Florantin face un pas uries, de la azibucoavnă pînă la
aparit, iunea abecedarelor; dovadă că nu s, tie prin cîte faze
a trecut literatura noastră didactică, nici cîte forme de abe-
cedare s-au strecurat de atunci s, i pînă acum, cînd apare
d-nia-lui ca mare reformatoriu (?) de abecedare. Dar aceasta
îl prives, te pe d-nia-lui. Noi să venim la metodul d-sale de
„prioritate, urgent, ă s, i generalitate”, după cum el numes, te
însus, i; adecă, la abecedarele cu figuri, în care stă toată
măiestria metodului, ce sust, ine cu atîta încăpăt, înare, că
la cunoas, terea literelor este de nevoie de a se sprijini me-
moria copilului pe ceva, „pentru us, urarea pasului celui
mai greu”. Apoi tot cam as, a se urmă cu trătajii s, i mai tîrziu
cu azibucoavna, la arătarea s, i cunoas, terea slovelor. Ce altă
însemnează: azi, buche, vede, glagore, dobru, est, juvele, zalu,
zemne, iji, i, cacu, lude, mislete s, .a.l., decît nis, te numiri sau
nis, te cuvinte cunoscute, la slavoni, s, i luate ca mijloc de-
a ajuta s, i sprijini memoria copilului pe ceva, ca să poată
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t, inea minte slovele mai cu us, urint, ă?
Celor vechi, cînd întrebuint, au numiri ca: azi, buche,

vede, glagore..., la cunoas, terea slovelor, pentru a ajunge la
slovenire s, i cetire, des, i se t, ineau ca orbul de gard, totus, i
li se mai putea da oarecare dreptate, căci as, a era sistema
pe care o primise de la slavoni, deodată cu împrumutarea
alfabetului chirilic, s, i de care sistemă nu se puteau dezbăra
as, a de us, or, macar că întîmpinau foarte mare greutate.

De asemine s, i după metoda nominală sau a silabizărei,
pe care am primit-o deodată cu întroducerea literelor stră-
bune, s, i care metodă n-a avut la noi în t, ară o viat, ă as, a de
lungă, încă se întîmpină destulă greutate; totus, i, după
multă trudă din partea învăt, ătorului, buimăceală de cap
s, i dezgust din partea s, colarului, ies, eai la un capăt cum
ies, eai, căci, fiecare literă avînd numele său propriu, ne aju-
tam, de bine de rău, cu aceste nume la silabirea înt, eleasă
ori neînt, eleasă, pentru a ajunge curînd sau mai tîrziu la
cetirea mecanică.

Astăzi, însă, după metodul legografic s, i sistema fone-
tică, se us, urează mult sarcina învăt, ătorului s, i mai cu samă
greutatea ce întîmpinau copiii la cunoas, terea literelor s, i
cetirea cuvintelor. S, i ce oare trebuie să se arate copilului
mai mult, declt o literă sau un semn pentru un sunet oare-
care? Iar pentru a us, ura pas, ii copilului, după cum zice d-l
Florantin, cei ce s-au ocupat cu metodul scriptoleg au gă-
sit mijloace destul de us, oare, pentru ca să poată învăt, a cu
înlesnire, adecă să facă us, oară s, i plăcută pentru copii scri-
erea s, i cunoas, terea literelor 1, încît, toate greutăt, ile care le
vede d-l Florantin, dispar cu desăvîrs, ire. Cu toate aceste,
însă, după cunoas, terea literelor, pas, ii micilor copilas, i nu

1Vezi Povăt, uitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică de Gh.
Ienăchescu s, i I. Creangă.

417



s-au us, urat încă, după cum crede d-l Florantin, cînd zice
în fit, uica d-sale de-o coală, tipărită numai pe-o parte, înti-
tulată: Us, orul cetitoriu, că după cunoas, terea literelor, micii
copilas, i pot ceti pe oris, ice carte românească s, i că abece-
darul îl putem t, intui în părete?!! Ci, tot mes, tes, ugul s, i
toată greutatea bietului învăt, ătoriu este la exercit, iile de
cetire mai departe, pentru ca să se poată deprinde ochiul
copilului cu fizionomia literilor din cuvinte, spre a putea
apoi ajunge copilul cu sigurant, ă la cetirea logică s, i estetică,
lucru, despre care d-l Florantin, cît s, i mult, i autori de abe-
cedare, habar n-au. Însă, d-l Florantin s, i alt, ii cari nu-s, i
pot da samă despre metodul legografic s, i fonetic, cred că
la cunoas, terea literelor, în loc de numiri, trebuie sprijinită
memoria copilului, numaidecît, prin arătare de figuri. Ast-
fel, arătînd sau înfăt, os, înd copilului o literă oarecare, să-i
arăte sau să-i înfăt, os, eze tot atunci s, i figura unui lucru ori
a unui animal, al cărui nume, la unii autori de abecedare,
la început, la alt, ii, la mijloc, iar la alt, ii la sfîrs, it, să aducă
aminte copilului sunetul ori poate numele literei arătate
(?!), spre a-i sluji la cunoas, terea ei; adecă, după cum s-ar
zice, „la us, urarea pasului celui mai greu”. D. ex.: pentru a
sprijini memoria copilului la cunoas, terea literei e, în abe-
cedarul d-lui I. Popescu, din Transilvania, este pusă figura
unui melc; pentru cunoas, terea literei i, este arătată figura
unui spic etc. Dar să stăm s, i să judecăm asupra greutăt, ei
ce ar întîmpina copiii la cunoas, terea literelor prin figuri.
Mai întăi, o figură înfăt, os, ază o fiint, ă ori un lucru, al cărui
nume este un cuvînt; încît, de la cuvînt s, i pînă la sunetul
ori numele literei ce se arată alăturea cu figura, este mare
deosebire, s, i mare confuzie poate să aducă în mintea unui
copil, care trebuie să umble pe gîcitele, pentru a nimeri
sau a descoperi sunetul cu care se începe ori se sfîrs, es, te
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numele lucrului ori a fiint, ei ce este arătată prin acea figură;
după care apoi să conchidă că sunetul ori numele literei
ce se vede scrisă în carte alăturea cu figura se potrives, te
cu cel de la început sau cu cel de la mijloc sau cu cel de la
urmă sunet, din cuvîntul sau numele fiint, ei ori a lucrului
ce se înfăt, os, ază prin acea figură, după exemplul dat prin
cuvintele: melc s, i spic. Acest lucru, pentru d-l Florantin
s, i pentru cei de-o părere cu d-nia-lui, se pare us, or, însă,
pentru bietul copil, chiar dacă ar s, ti foarte bine a deosebi
sunetele din cuvinte, totus, i este foarte greu. S, i, deci, figu-
rile în loc de a us, ura pasul cel mai greu al copilului, din
contra, îl îngreuie s, i mai mult.

Crede d-l Florantin că, înainte de a ni deschide d-nia-
lui ochii... noi n-am fi pus figuri în Metoda nouă, dacă am fi
văzut din practica noastră, mai bine de 24 de ani, cum că
figurile ar aduce mai mare us, urătate s, i folos pentru copii,
la formarea s, i cunoas, terea literelor? S, i încă ceva: lucrul
foarte greu, s, i despre care cu părere de rău vedem că nu
poate să-s, i deie samă atît d-l Florantin, cît s, i ceialalt, i parti-
zani ai abecedarelor cu figuri, mai este s, i acesta, că figurile
nu pot să arăte realitatea, chiar dacă s-ar face de cătră un
autor cea mai potrivită alegere de lucruri s, i fiint, i, pentru
a le reprezenta în carte prin figuri. Căci s, tiut este că unele
fiint, i s, i unele lucruri se apropie mult, iar altele se deose-
besc mult, în privint, a formei s, i a asămănărei; unele se
deosebesc într-un feliu, altele, în alt feliu; unele se deose-
besc ori se asamănă prin formele exterioare, altele prin co-
loare etc. As, a că, toate aceste condit, iuni sînt foarte greu de
îndeplinit, ca să-t, i iasă figura as, a feliu, încît să-t, i arăte rea-
litatea. Atunci, ruginitele azibucoavne, după cum le numes, te
d-l Pop Florantin, nu erau mai rele decît abecedarele cu fi-
guri, cel put, in, prin numirile ideale: azi, buche, vede, glagore
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etc., fiind uniformitate, poate că mai degrabă era în stare
să învet, e a t, inea minte s, i a cunoas, te un copil slovele, decît
prin variat, iunea caricaturilor celor proaste s, i nepotrivite,
din abecedarul d-sale s, i ale altora.

Cînd se uită cineva în abecedarele noastre cu figuri,
trebuie să-l cuprindă rîsul s, i jalea totodată, văzînd abuzul
ce se face cu figurile, la cunoas, terea literelor, s, i caricaturile
întrebuint, ate pentru acest scop. As, a, în unele abecedare
vezi, bunăoară, pentru a ajuta pe copil la cunoas, terea li-
terei r, arătîndu-se prin figură, un rege, cu coroana pe
cap, stînd pe tron. Cîtă us, urint, ă nu este de partea cuiva
de a crede, că dînd copilul peste această figură, are să-
s, i facă închipuirea că-i un rege, cînd n-a putut vedea în
viat, a sa niciodată un rege stînd pe tron, ca apoi să-s, i facă
idee numaidecît despre acea maiestoasă figură! Mai vezi
arătat, prin figură, pentru a ajuta la cunoas, terea literei e
bunăoară, un elefant. Cît, i copii de la noi au putut vedea
un elefant? Mai vezi apoi arătat, prin figură, farul de la
Constant, a, bunăoară, pentru cunoas, terea literei f, s, i încă
scrisă cu ph (?!). Răspundă d-l autoriu al acestui abece-
dar, cît, i copii au văzut în viat, a lor un far? Apoi, în unele
abecedare, cîte varietăt, i de caricaturi nu se văd! Vezi în
unele: figuri de ochi, nas, gură, sprîncene, gene, t, ît, e, s, i
altele, care de care mai nostime, de te fac să rîzi cu hohot!

Ba încă, d-l Pop Florantin, ca să placă, se vede, frat, ilor
S, araga, cu cari s-a întovărăs, it să facă negustorie de cărt, i
s, colastice, este de părere a se arăta pentru litera u, un fir
de usturoi. Pentru litera c, un fir de ceapă. Iar pentru litera
e, figura unui eremit. Auzit, i, oameni buni! Răspundet, i,
vă rugăm, cît, i copii s, tiu ce va să zică eremit? Spunet, i
acuma, dacă d-l Pop Florantin nu aiurează?! D-nia-lui
singur spune, în critica sa, că ar fi prea greu de înt, eles
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figura unui elefant, s, i acum găses, te de cuviint, ă a arăta
figura unui eremit?!!

Nu era mai potrivit oare, ca după usturoi s, i ceapă să fi
arătat figura unui ermuc 2?

Pe lîngă toate aceste, d-l Florantin s, i cei ce împărtăs, esc
părerea d-sale ar trebui să mai s, tie încă un lucru: că copii-
lor li place să rupă figurile din carte, s, i prin urmare, vor
dispărea figurile, împreună cu literile, mai înainte de a le
cunoas, te copilul.

Mai înainte, abecedaris, tii nos, tri se întreceau care de
care, cum să scoată pe copii deodată, chiar din clasa I-
a primară, oameni învăt, at, i s, i filozofi; pentru acest scop,
îngrămădeau în abecedare texturi întregi filozofice, para-
bolele cele mai grele din evanghelie, maxime religioase s, i
sentint, e morale, s, i alte bucăt, i care de care mai nepotrivite
s, i mai neînt, elese, de frageda minte a copiilor.

N-au apucat a se curăt, i bine abecedarele noastre de
aceste greutăt, i, s, i iată că vine boala figurilor, alt păcat.
Astăzi, o samă dintre autorii de abecedare nu văd bunăta-
tea unei asemine cărt, i, decît numai în figuri; s, i nu se mai
gîndesc la alta decît ce feliu de figuri ar iscodi, crezînd că
figurile singure au să învet, e pe copil a ceti s, i a scrie, iar nu
învăt, ătorul cel sîrguincios s, i competent. S, i dacă unii din-
tre ei mai s, tiu s, i cîte-o leacă de nemt, ască ori frant, uzască,
ît, i răspund cu îngîmfare: „As, a-s acum toate abecedarele în
Germania, sau, as, a lucrează tot, i abecedaris, tii din Frant, a,
Svit, era etc.” S, tim că pe acolo sunt abecedare s, i de aceste.
Dar întrebarea este, dacă autorii acelor abecedare îs bine
convins, i că figurile sunt de trebuint, ă la cunoas, terea lite-
relor, sau lucrează s, i aceia numai din fantazie.

După cît cunoas, tem s, i noi, ca mijloc de a sprijini me-
2Un fes jidovesc, care e nedezlipit de capul jidovilor habotnici.
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moria copiilor, nu sunt pînă acum decît literele însăs, i, căci
cu ele ne ajutăm la scriere s, i cetire, iar nu cu figuri.

Prin urmare, ne pronunt, ăm contra figurilor, luate ca
mijloc pentru a se ajunge la cunoas, terea literelor s, i spune-
rea sunetelor. Iar pentru partea a III-a a abecedarului, cît
s, i pentru cărt, ile de cetire, unde se predau cunos, tint, i mai
întinse despre lucruri s, i fiint, i, mai ales de acele care nu se
pot găsi la noi, acolo figurile sunt de trebuint, ă.

Pentru a se putea cunoas, te care sistem de abecedar e
bun s, i care gres, it, ar fi bine, credem, ca Onor. Ministeriu
să cheme pe tot, i autorii de abecedare în fat, a unor comi-
siuni competente s, i nepărtinitoare, s, i să pună pe fiecare
autor la prubă, într-o s, coală primară, bunăoară, ca să-s, i
predeie fiecare cîteva lect, iuni din abecedarul pe care pre-
tinde că l-a lucrat, s, i numai atunci, credem, că s-ar putea
cunoas, te cine a fost competent în lucrarea sa s, i cine a co-
piat. Cu modul acesta s-ar putea alege grîul de neghină
s, i s-ar face s, i cea mai bună alegere s, i aprobare de cărt, i
didactice.

Mult, i au pretent, ie că, dacă sunt buni profesori, bună-
oară, de gimnazii s, i licee, ori de cursul universitar, pot fi
în stare a face s, i cărt, i bune pentru cursul primariu, dar
se îns, ală; căci este mare deosebire între a fi om învăt, at
s, i a fi învăt, ătoriu. Poate fi cineva foarte bun profesor de
cursul secundar sau de cursul universitar, s, i să nu poată fi
competent la cursul primariu. Pentru că între gradele de
învăt, ămînt, după cum se s, tie, este mare deosebire, în ceea
ce prives, te modul de predare, s, i de aceea, să avem iertare,
dacă îndrăznim a zice că foarte rar se găsesc dintre profe-
sorii secundari sau universitari cari să fie destoinici a face
cărt, i bune, pentru toate gradele de învăt, ămînt. Numai
astfeliu de profesori, prin luminile s, i cunos, tint, ele lor, ni
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pot îi folositori nouă, învăt, ătorilor primari.
D-l Pop Florantin, însă, s, i alt, ii ca d-nia-lui, cari scot la

iveală cărt, i de nici o treabă, pentru cursul primar, ar face
mult mai bine dacă s, -ar declina competent, a în asemine
materie.
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Calomniile d-lui profesor Ioan Pop
Florantin

D-l Ioan Pop Florantin văzînd că nimene nu-l bagă în samă
s, i nu-i ia în serios cele publicate în ziarul Liberalul, printr-
un panflet publicat în no. 294 al ziarului Lupta, din 8 iulie
1887, întitulat Plagiatura, ascunzîndu-se de astă dată sub
init, iala Z, voies, te a ne arăta lumei ca pe nis, te cot, cari s, i
potlogari. Pînă a nu-s, i ies, i din marginile bunei cuviint, i,
tot mai era de respectat: dacă nu făptura sa, cel put, in
numele de profesor ce-l poartă. Dar după ce s, -a ies, it din
bunele măsuri, ne-am putea crede în drept de a nu-i mai
da considerat, iunea s, i respectul cuvenit.

Cu toate aceste, des, i nu se respectează singur, pentru
numele de profesor ce-l poartă, cît s, i pentru respectul ce-
titorilor, îi vom răspunde pe un ton de bună cuviint, ă s, i
ne vom sili a-i spulbera în vînt toate calomniile aruncate
asupra noastră cu atîta us, urint, ă s, i răutate.

În acel panflet, d-l Florantin punind fat, ă-n fat, ă tex-
turi din ambele cărt, i, ni us, urează foarte mult pozit, iunea
s, i sarcina de a-i răspunde, iar domnia-sa se face s, i mai
caraghios, căci toate cîte le arată, cu intent, iune de a ne
doborî s, i a ne prinde cu plagiatul, se potrivesc întocmai
ca nuca în părete.



La început, ca introducere, iată ce zice: „De mult se
vorbes, te (adică d-lui vorbes, te) că as, a numita Metodă nouă
de scriere s, i cetire, publicată de către 6 institutori din Ias, i, I.
Creangă etc., n-ar fi o lucrare destul de originală, ci ar fi
copiată din un alt abecedariu românesc (vorbă să fie), atît
ca metodă cît s, i prea mare parte (auzit, i stil) ca material
de cetire. Lumina se va face, dacă vom pune amîndouă
lucrările din chestiune fat, ă-n fat, ă. Iată-le:

Curs de scriere s, i cetire
de M. S, vartz, edit, ia II-a,
1867,
Ias, i, Tipografia H. Goldner.

Metodă nouă de scriere s, i
cetire
de institutorii: I.C. — C.G.
— G.I. — N.C. — V.R. — s, i
A.S.
Lucrată în 1867-68, în Ias, i.

Oare ce se potrives, te la aceste titluri? S, i ce a voit să
arăte prin aceasta?

Răspundă d-l Pop Florantin!
Mai departe:

Cartea lui S, vartz
Partea I-ia
Litere mici s, i mari. Silabe,
vorbe s, i fraze.

Metoda nouă
Partea I-ia
Litere mici de scris s, i de
tipar. Cuvinte de cîte o
silabă s, i propozit, ii.

Oare ce se potrives, te s, i aici, între una s, i alta s, i unde
este măiestrie dăscălească, în cartea lui S, vartz, unde se fac
deodată exercit, ii de scriere cu litere mari s, i mici s, i exercit, ii
de cetire cu vorbe s, i fraze, sau în cartea noastră, unde se
fac la început numai exercit, ii de scriere cu litere mici s, i
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exercit, ii de cetire, alcătuite numai din cuvinte monosilabe
s, i propozit, ii us, oare? Răspundă iarăs, i d-l Pop Florantin!

Mai departe, d-l Florantin pune în paralel cîteva lect, ii,
s, i dintr-o carte s, i din alta, pe care orice om binevoito-
riu s, i competent cetindu-le s, i văzînd nepotrivirea între
bucăt, ile uneia s, i bucăt, ile celeialalte, precum s, i exercit, iile
cele us, oare din cartea noastră s, i bucăt, ile cele grele s, i ne-
potrivite din cartea lui S, vartz, n-ar putea întîmpina pe d-l
Pop Florantin decît cu expresiunea: mint, es, ti!

Într-o notit, ă din panfletul său, suntem învinovăt, it, i că
am fi copiat pînă s, i semnele intuitive de la 1 —10, puse
la numerele lect, iilor; însă, de astă dată, furătura am fi
făcut-o din aritmetica lui S, vartz (?!).

La bucăt, ile de cetire, zice d-l Pop Florantin că S, vartz
arăta bucăt, ile care le-a luat de la alt, i autori români, cît s, i
acele pe care le-a prelucrat singur; pe cînd noi nu o facem
aceasta.

Are gres, ală d-nia-lui. Mai întăi, S, vartz, după cum
am arătat, n-a prelucrat nimica singur, pentru că nu s, tia
românes, te, s, i toate bucăt, ile de cetire i le-au prelucrat alt, ii,
s, i i le-a cercetat s, i corectat d-l Darzeu, lucru, despre care
răposatul M. S, vartz, fie-i t, ărîna us, oară, n-a avut macar
modestia s, i recunos, tint, a de a pomeni. Afară de aceasta,
nu este adevărat că toate bucăt, ile luate de la alt, i autori le
arată S, vartz; dovadă, bucata S, oarecele s, iret s, i alte bucăt, i
despre care ne impută autorul panfletului că le-am fi co-
piat de la S, vartz, sunt bucăt, i ce le aveam în caietele noastre
încă din s, coala normală, date de d-l Maiorescu ca exemple
de bucăt, i us, oare de cetit, pentru copii, bucăt, i, pe care nu
le arată S, vartz, de unde le-a luat. Iată dar cum autorul pan-
fletului s, tie să respecte adevărul! Prin urmare, bucăt, ile
pentru care ne mustră d-l Florantin că le-am fi luat de la
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S, vartz, unele, după cum am arătat, sunt date de d-l Maio-
rescu, bucăt, i care se văd s, i astăzi în Regulele limbii române.

Cîteva bucăt, i, afară de cele arătate mai sus, le-am luat
s, i noi, bineînt, eles, de prin alte cărt, i; însă, pe cît ne-am
priceput, am căutat a le stiliza, credem, după firea lim-
bei românes, ti, potrivit cu priceperea copiilor începători.
Aceasta n-am făcut-o numai noi, ci o fac s, i alt, i autori.
Poate cineva să lucreze singur, totul, din talpă? A văzut
d-l Florantin vrun abecedar, în partea de cetire, lucrat, în
totul, de autoriu? Poate fi cineva s, i scriitor în proză s, i poet
s, i fabulist etc.? As, adar, ce ni impută d-l Florantin? Ceea
ce n-a văzut la nimene?

Între altele, d-nia-lui, crezînd că ne-a prins cu plagia-
tul, aduce de mărturie cuvîntul sigur, din bucata Copilul s, i
cucul, aflată în cartea lui S, vartz, cuvînt pe care îl crede că ar
fi din eroare tipărit altfeliu, în loc de singur, zicînd că l-am
copiat s, i noi întocmai. Se îns, ală d-l Florantin. Acest cuvînt,
după înt, elesul ce-l are în această bucată, trebuie să fie sigur
s, i nu ”singur, ”după cum crede d-nia-lui; căci sigur însem-
nează fără nici o grijă, adecă, nebîntuit de nimene, pe cînd
cuvîntul singur, însemnează altăceva; s, i dacă alt, i autori
îl întrebuint, ază după cum zice d-sa „singur” sunt gres, it, i
acei autori. De pe aceasta se cunoas, te cît s, tie să judece
autorul panfletului. Ne mai acuză d-l Florantin că n-am fi
arătat care bucăt, i din partea a III-a a cărt, ei noastre sunt
prelucrate de noi s, i care le-am luat de la alt, ii. Are gres, eală
d-nia-lui. Noi am arătat, prin semne convent, ionale, care
sunt bucăt, ile noastre s, i care le-am luat de la alt, ii; s, i dacă
la vro poezie, din eroare de tipariu, nu s-a pus cumva acel
semn convent, ional, însemnează cu asta că noi ne însus, im
acea poezie? Lumea nu s, tie de cine e făcută acea poezie,
bunăoară? S, i de pe asta se cunoas, te, cîtu-i de serios în
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critică s, i tare în argumente autorul ascuns după paravan!
Apoi autorul panfletului nemaiavînd ce zice, se leagă

pînă s, i de dreptul de proprietate. Iată ce spune: „Asupra
acestei cărt, i d-nia-lor s-au declarat de autori, iar patru
dintre d-nia-lor (I.C. — C.G. — G.I. s, i V.R.), s-au declarat
editori s, i proprietari, amenint, înd că dacă vreun altcineva
i-ar imita, d-nia-lor îi vor urmări conform legei”. Auzit, i,
oameni buni, mustrare!... Ce a voit oare autoriul panfletu-
lui să scoată de aici, tăgăduindu-ne dreptul de proprietate?
Aceasta nu-i decît o simplă notit, ă, prin care arătăm că, din
cei 6 institutori, cît, i am fost la început, 2 s-au retras de bu-
năvoie, luîndu-s, i atît partea ce li s-a cuvenit de la edit, iile
tipărite pînă la acea dată, cît s, i un plus oarecare, după în-
voiala făcută între noi, rămîind numai cu partea morală;
adecă, să li figureze numele pe coperta cărt, ei, pe cît timp
se va tipări Metoda nouă. Prin urmare, din cei 6 rămîind
numai 4, aces, tia sunt acum s, i autorii s, i proprietarii s, i edi-
torii cărt, ei. Ceilalt, i 2 nu mai fac parte. Aceasta o arată
notit, a s, i nimic mai mult.

Văzînd autorul panfletului că nu poate găsi dovezi că
am copiat, se leagă apoi de cuvîntul manual, pus la rugă-
ciuni, ca titlu, s, i zice că l-am întrebuint, at s, i noi gres, it, ca s, i
S, vartz, căci, manual, însemnează bros, ură aparte. Cuvîn-
tul manual, întrebuint, at la rugăciuni ca titlu, nu era numai
în abecedarul lui S, vartz, ci era s, i în abecedarul lui Iarca,
precum s, i în alte abecedare vechi, deci l-am întrebuint, at s, i
noi. S, i ce-i dreptul, mai pe urmă, după ce am văzut că are
înt, eles gres, it acel cuvînt, l-am dat afară. Mai departe, zice:
„Fiindcă Metoda nouă nu are numai calităt, i bune, ci s, i mari
defecte, faptul cel mai caracteristic rămîne că (cel put, in
de la edit, ia a V-a din 1871), d-nii institutori n-au cores
acele defecte des, i s, i alt, i români au realizat de atunci sub
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ochii tuturor progrese văzute”. Auzit, i contrazicere, într-
un loc spune că în edit, iile celelalte am făcut îndreptări,
s, i aici spune că n-am făcut. Vedet, i-l cîtu-i de consecvent
autorul panfletului? De pe aprecierea ce face unor abece-
dare, fat, ă de cartea noastră încă, se pot vedea întinsele sale
cunos, tint, i pedagogice, cît s, i impart, ialitatea de a critica.
Tot aici, încheie cu următorul calcul: „S, i să nu uităm, că
timpul de 15 ani pentru 6 institutori reprezintă pentru un
institutor 90 de ani”. Oare ce-a fi mai însemnînd s, i acest
calcul după capul filozofic al d-lui Florantin? Binevoiască
a ne lămuri, ca să-l înt, elegem, căci altfeliu, numai D-zeu
să-l înt, eleagă s, i să-l îndrepteze pe calea drept, ilor!...

La urmă, celebrul pedagog s, i filozof ca să ne strivească
cu desăvîrs, ire, îs, i încheie panfletul cu următoarele: „Ceilalt, i
abecedaris, ti români, pun în cărt, ile lor s, i literele străine,
pe cari le întîlnes, te copilul român în toate părt, ile în scrieri
românes, ti s, i e constrîns să le cetească. Aceste sunt literile:.
Y.y. — K.k. — Q.q. — W.w. — s, i X.x. în cartea Metoda
nouă, toate aceste litere, 10 semne deosebite, lipsesc cu
totul pînă s, i în edit, iile cele mai nouă, (s, i în edit, ia 19-a din
anul 1886!). Care să fie cauza? Judecat, i; toate aceste litere
lipsesc din cartea lui S, vartz. Iată dar o mare plagiatură,
speculată timp de aproape 20 de ani”.

Va să zică, argumentul cel mai tare al d-lui Florantin
că am copiat este că n-am pus literele: Y, K, Q, W s, i X, ca-
ractere mari s, i mici, care lipsesc s, i din cartea lui S, vartz!...
Bravo!... Minunat!... Ia, acum suntem prins, i cu plagiatul!
Ce-i drept, n-avem încotro!... Auzit, i, oameni buni, cu ce
dovezi s, i temeiuri ne-a gîbuit d-l Florantin că am copiat?!
Des, i n-ar trebui să ni mai pierdem vremea cu toate aceste,
îi răspundem atît d-sale cît s, i altor boboci curios, i ca d-nia-
lui, că literele Y, K, Q, W s, i X, caractere mari s, i mici, nu
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le-am pus în cartea noastră, nu pentru că nu erau în car-
tea lui S, vartz, ci pentru că nu trebuiesc împovărat, i copiii
cei mici cu aceste semne streine. Mustre dar des, teptul
filozof s, i pe d-l T. Maiorescu care, nici d-nia-lui n-a găsit
cu cale a îns, ira acele caractere streine în Regulele limbei
române pentru începători. Oare s, i d-l Maiorescu să fi copiat
pe S, vartz?

Spuie acum oricine, cu mîna pe cons, tiint, ă, dacă din
toate cîte le-a arătat d-l Florantin, este vrouna pe care se
poate pune temei! S, i dacă între bucăt, ile din cartea noastră
s, i cele din cartea lui S, vartz, puse fat, ă în fat, ă, este vreo
asămănare?

Dacă d-l Florantin ar fi avut put, ină pricepere s, i simt,
de demnitate, nu s-ar fi făcut de rîs într-un mod as, a de
vădit.

În ceea ce prives, te însă învinuirea ce ni se aduce, că de
la început s, i pînă acum n-am fi făcut nici o îmbunătăt, ire
în cartea noastră, lăsăm ca lumea competentă s, i nepărtini-
toare să ne judece dacă în timp de 20 de ani, am făcut sau
nu îmbunătăt, iri s, i dacă am lucrat din interes de cîs, tig sau
din zel dăscălesc. Mai ales că noi n-am făcut alte cărt, i decît
acele cu care ne slujim la predare, cărt, i pe care s, i colegii
nos, tri au s, tiut a le aprecia, primindu-le s, i întroducîndu-le
în s, coală cu multă bunăvoint, ă.

Pe lîngă aceste, mai t, inem a da s, i următoarea lămurire:
că, în cît se atinge de bucăt, ile de cetire din partea a III-a,
ele se pot reforma, după cum se s, i reformează, s, i unele se
pot schimba cu totul, dacă trebuint, a ar cere.

Meritul unei cărt, i începătoare, însă, este la început,
în partea I-a s, i a II-a, unde stă tot mes, tes, ugul de a duce
pe copil mai cu înlesnire la cetire s, i scriere; s, i, după cum
sunt întocmite bucăt, ile din aceste părt, i, în cartea noastră,
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ele n-au nevoie de reforme niciodată. Astfeliu dar, Metoda
nouă, care astăzi este as, a de hulită de cătră d-l Florantin, în
ciuda d-sale, tot nouă va rămînea s, i de acum înainte! Iar
d-nia-lui va rămînea un calomniatoriu de rînd, precum s, i
este!...
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Nerus, inarea d-lui Ioan Pop Florantin

D-l Florantin, încurajat, se vede, de tăcerea noastră, s, i
nemult, emit numai cu cît ne-a calomniat în panfletul întăi,
vine s, i a doua oară cu un alt panflet s, i mai învers, unat sub
init, iala F, s, i intitulat de astă dată O neomenoasă speculă cu
cărt, i didactice, articol găzduit iarăs, i în ziarul Lupta, no. 303,
din 18 iulie, anul trecut. Prin acest panflet se năpustes, te
asupra noastră cu o furie s, i mai mare, s, i net, inînd samă de
nici un scrupul s, i de nimic ce s-ar putea numi cuviincios,
vroies, te a ne arăta lumei ca pe nis, te mîrs, avi speculant, i
(?!)... Des, i, după cum am spus, n-ar trebui să mai stăm la
vorbă cu un om care n-are curaj să iasă la iveală, cu toate
aceste, în interesul adevărului, cît s, i pentru respectul ce
purtăm confrat, ilor nos, tri învăt, ători, vom analiza fiecare
parte s, i din acest panflet s, i vom arăta la cîtă înjosire nu se
poate scoborî un om, care nu se respectă; apoi, vom face o
dare de samă s, i despre operele sale didactice, spre a se s, ti
cîtu-s de bune s, i de ieftine.

La începutul articolului O neomenoasă speculă cu cărt, i
didactice, ca întroducere, cinstitul autor de panflete începe
a spune cum e la franceji, nemt, i s, i mai ales la unguri, de
unde a venit d-nia-lui; că, pe acolo, autorii de cărt, i didac-
tice t, in samă de faptul că s, colarii rup multe cărt, i pe an, s, i



de aceea le tipăresc în format mic s, i le cartonează; că, la
noi, autorii s, i editorii nu t, in sama de aceasta, că îs, i tipăresc
toate cărt, ile în format mare s, i necartonate etc. S, -apoi „noi
părint, ii, zice d-nia-lui, suntem constrîns, i a le cumpăra din
nou s, i aceasta de vro 2 s, i 3 ori pe an!...” După aceste mai
zice: „în această nemai suferibilă gres, ală vedem abece-
darul numit Metodă nouă. S, i, că, ceilalt, i abecedaris, ti s-au
abt, inut de la această procedare etc.” Să discutăm deci s, i
această chestiune.

Mai întăi, nu este adevărat că formatul mic ar putea
scăpa o carte să nu fie ruptă de copii. Cînd se poartă filele,
într-o carte, mai mult? Desigur că atunci cînd cartea este
în format mic; s, i cu cît se poartă filele mai mult, de cătră
copii, cu atîta se slăbes, te hîrtia s, i se rupe. Deci, pentru
începători, o carte de s, coală, în format mic, mai put, in
poate trăi decît una în format mare. S, i Metoda nouă chiar
dacă am voi s-o tipărim în format mic, n-am face bine, căci
atunci am strica cu totul formatul s, i întocmirea lect, iunilor,
care cuprind, pe lîngă literă de tipariu numită „tert, ia”, s, i
mai multă s, i mai mare literă caligrafică, decît în alte abe-
cedare, literă pe care o cetes, te copilul mai cu us, urint, ă s, i
mai cu drag, s, i care îl feres, te de a deveni miop. Afară de
aceasta, s-ar mai mări costul tipariului s, i prin urmare s, i
costul unui exemplar, lucru de care ne-am ferit întotdea-
una, tocmai spre a nu cădea în păcatul ce ni-l impută d-l
profesor Florantin.

Cartea de cetire Învăt, ătorul copiilor, iarăs, i pentru acel
motiv, n-am tipărit-o în format mic fiindcă are multe fi-
guri, care cuprind mult loc; s, i tipărirea în format mic, face
să între put, in text pe lîngă figuri, încît, întoarcerea necon-
tenit a filelor, pe lîngă stricarea cărt, ei, aduce s, i o mult, ime
de pierdere de timp, atît de pret, ios în s, coală s, i despre care
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d-l Florantin ar trebui să t, ină samă. Este prea adevărat că
s, colarii pot să rupă multe cărt, i, s, i să dărîme pînă s, i păret, ii
s, coalei, dacă nu vor fi priveghet, i, povăt, uit, i s, i ocîrmuit, i
s, colarii, cum se cade, ci lăsat, i în buestru, după cum crede
d-l Florantin s, i mult, i alt, ii, cari s-au căit mai tîrziu, însă
fără folos!...

Lăsînd apoi Metoda nouă, stimabilul se leagă de cartea
întitulată: Elemente de aritmetică pentru clasa I-a primară,
elaborată de C. Grigorescu. Despre această carte zice că
ar fi copiată din aritmetica de S, vartz s, i că se vinde cu 50%
mai scump decît ”Metoda nouă. ”După ce onorabilul autor
de panflete a copiat singur aritmetica sa intitulată Me-
toda nouă de aritmetică din aritmetica de G. Grigorescu, s, -o
vinde cu sută la sută mai scump, tot d-nia-lui apucă înainte
s, i face pe alt, ii copis, ti de cărt, i s, i speculant, i. Mai departe,
sfîrs, ind cu aritmetica pomenită mai sus, se acolises, te de
Regulele limbei române de Titu Maiorescu, retipărite de I.
Creangă, cu învoirea autoriului. Aici însă, recunoscînd
bunătatea cărt, ei, se leagă numai de pret, s, i mai zice că nu
se spune numărul edit, iilor. Tot numărul edit, iilor îl roade
la inimă s, i aici!... Apoi mai adaoge: că, intent, ionat se ci-
tează în Regulele limbei române exercit, ii gramaticale din
Metoda nouă, ca să se cumpere această carte a doua oară.
D-l Florantin, dacă n-ar fi cum este, ar s, ti că în Regulele
limbei române se recomandă exercit, ii gramaticale din Me-
toda nouă, nu din interes de cîs, tig ci pentru că lect, iile din
Metoda nouă stau în strînsă legătură cu gramatica de clasa
a II-a primară întitulată Regulele limbei române pentru înce-
pători, de Titu Maiorescu, care, spre fericirea noastră, ni-a
fost profesor s, i de limba română, la S, coala normală de la
Trei Ierarhi din Ias, i, în 1863 —64 s, i 1864—65.

La urmă, d-l profesor Florantin se leagă de cartea noas-
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tră de cetire Învăt, ătoriul copiilor s, i neavînd ce cusur găsi,
spune că mai înainte bros, am la un loc tustrele părt, ile, cu
gîndul de a ne îmbogăt, i s, i că, abia de un an de zile bros, ăm
această carte separat. Cît de minunate mai sunt aprecierile
d-lui Florantin!?!

În sfîrs, it, la toată urma, vestitul autor de panflete, în-
cheie cu următoarele cuvinte pline de venin: „Mă opresc
de astă dată la punctele aceste s, i le zic domnilor în ches-
tiune, destul! parte în interesul a sute mii de copii s, i parte
în interesul a zeci de mii de părint, i”. Aceste cuvinte pline
de răutate, numai de la un om de rînd pot ies, i, iar nicide-
cum de la un profesor. Trebuie să fie cineva de caracterul
d-lui Florantin ca, s, tiindu-se vinovat, să-s, i arunce păcatele
sale pe spatele altora!...

Punem deci fat, ă în fat, ă pret, urile cărt, ilor noastre cu
pret, urile cărt, ilor d-sale, ca să se convingă lumea s, i despre
cele ce le arată d-nul Florantin, în panfletul O neomenoasă
speculă cu cărt, i didactice, s, i să vadă oricine, dacă noi suntem
aceia care facem „speculă neomenoasă cu cărt, i didactice”
în s, coală, sau d-lui!...
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Operele didactice ale d-lui profesor Ioan
Pop Florantin s, i „ieftinătatea” lor, fat, ă cu

cărt, ile noastre

Pentru ca lumea competentă s, i nepărtinitoare să poată
hotărî între noi s, i d-l Florantin, s, i să fie în stare a apre-
cia mai bine atît munca s, i buna credint, ă a noastră cît s, i
intent, iunea s, i reaua credint, ă a d-sale, vom face o dare de
seamă amănunt, ită s, i cons, tiincioasă despre toate operele
didactice scoase la iveală de cătră d-l profesor Ioan Pop
Florantin, s, i le vom pune fat, ă în fat, ă cu cărt, ile noastre,
mai cu samă în privint, a ieftinătăt, ei. Iată-le:

a) Estetica, partea I-a s, i partea a II-a, scoase la iveală
pentru cursul secundar

Estetica, partea I-a, tratează despre frumos s, i este
scoasă la iveală în 1874, iar partea a II-a tratează despre
arte, s, i este scoasă la iveală în 1887, adecă în interval de 13
ani de la aparit, iunea celei dintăi.

Des, i nu suntem versat, i în estetică s, i nu ne-am născut
filozofi „de-o mie de ori” ca d-l Ioan Pop Florantin (?!),
totus, i, credem că s, i despre cuprinsul acestor opuri nu tre-
buie să-s, i facă cineva nis, te închipuiri pînă pe-acolo; n-are
decît să se uite pe coperta cărt, ilor mai sus arătate s, i să



vadă că autoriul a profesat s, i ”predat ”acest sistem estetic al
său, notat, i bine, adecă al d-lui Pop Florantin, în 1873, în
Ias, i, la catedra de filozofie de la Universitate s, i la catedra
de estetică de la s, coala de Bele-arte s, i, mai cetind s, i cîteva
pagini, va înt, elege cetitoriul, credem, de pe estetica stilului
cît s, i de pe stilul esteticei d-lui Florantin, cît de admirabile
trebuie să fi fost aceste cursuri, predate după sistemul s, i gus-
tul d-sale estetic, s, i cît de fericit, i trebuie să fi fost student, ii
Universităt, ei s, i cei ai s, coalei de Bele-arte, ascultînd acest
frumos s, i minunat curs?!... Păcatul mare că nu sunt apro-
bate aceste opuri, de la care putea să se procopsească încă
s, i mai multă lume!? Dar să nu facem ca ciubotarul lui
Rafael, sau, după cum zice proverbul românesc, să nu ne
amestecăm unde nu ni fierbe oala; lăsăm, deci, pe sama
celor competent, i să judece s, i să aprecieze aceste opere,
iară noi ne mărginim numai la pret, ul cu care sunt puse în
vînzare.

Partea I-a, estetica generală, care tratează despre fru-
mos, abia cuprinde 96 de pagini, adecă 6 coale, format
octav, s, i cea a II-a, estetica specială, care tratează despre
arte, nu cuprinde mai mult de 128 de pagini sau 8 coale,
tot de acelas, i format, s, i se vînd cu pret, 35 de cîte 2½ lei
bucata. Am făcut socoteală tipograficească s, i am aflat că,
pentru partea I-a, care este, cum am spus, din 6 coale tipă-
rită, bunăoară, în 1.000 de exemplare, nu s-ar putea plăti
mai mult de 360 de lei, adică 60 de lei coala, ceea ce ar
veni cîte 36 de bani 40 exemplarul. Iar pentru partea a II-a,
care este din 8 coale, tipărită iarăs, i în 1.000 de exemplare,
nu s-ar putea cheltui mai mult cu tipărirea decît 480 de
lei, adecă, în totul, vreo 840 de lei, pe cari scot, îndu-i din
5.000 de lei pret, ul vînzărei amînduror părt, ilor, ar rămînea
cîs, tig net în punga mărinimosului autoriu s, i a jupînas, ilor
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S, araga, 4.160 de lei. Făcînd socoteală pentru o coală, după
cîte coale sunt în partea I-a, ar veni cîte 42 de bani coala;
iar la partea a II-a, cîte 32 de bani coala. Oare nu aceasta
s-ar putea zice „o speculă nemaipomenită?”

La toate cărt, ile noastre, socotind după coale, nu vin-
dem coala decît numai cu 10 bani, atîta cît costă exem-
plarul celui mai ieftin ziar, hîrtia de 24—36. Prin urmare,
estetica d-lui Pop Florantin se vinde aproape de 5 ori mai
scump decît cartea noastră Metoda nouă. Întrebăm deci pe
d-l profesor Ioan Pop Florantin s, i-l rugăm să binevoiască
a ni răspunde, cine face „speculă neomenoasă” cu cărt, i
didactice în s, coală, noi sau d-nia-lui?!...

b) Us, orul cetitoriu
Întăiul op al d-lui profesor Florantin, pentru cursul

primar, este Us, orul cetitoriu. Aceasta e una dintre cele mai
curioase s, i mai nostime opere scoasă la iveală în anul mîn-
tuirei 1883. S, i pentru ca să s, tit, i, onorat, i cetitori, ce este
acest „us, or cetitoriu”, pe care credem că, cei mai mult, i din-
tre d-voastră, n-at, i avut fericirea de a-l fi văzut aievea, îi
vom face o dare de seamă cît mai amănunt, ită. Această mă-
iastră operă, anunt, ată pe toate copert, ile cărt, ilor d-lui au-
toriu Florantin, tipărite în tovărăs, ie cu evreii frat, ii S, araga,
din Ias, i, titluit, i „librarii s, coalelor”, nu este decît o singură
foaie volantă, tipărită numai pe-o parte, în lungime de 63
cm. s, i în lăt, ime de 47, cu margini cu tot, sau, cu alte cu-
vinte, pe hîrtie de 24—36 t, oli, subt, ire aproape ca hîrtia de
t, igară, bineînt, eles ca să fie mai trainică... Pe această foit, ă,
dedesubtul titlului ”Us, orul cetitoriu ”mai sunt tipărite s, i
următoarele: „Metoda cea mai nouă: abecedariu intuitiv
de părete, pentru copii, recrut, i, ucenici, săteni, elevi de
clasa I-a primară etc.”

Auzit, i, oameni buni... Mai văzut-at, i abecedariu in-
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tuitiv?... Noi s, tim că este metod intuitiv, iar nu abecedariu
intuitiv. Poate că, după metodul intuitiv. După aceea, „abe-
cedariu de părete” (?!...) Gîndit, i-vă numai cum au să-l
învet, e copiii, recrut, ii, sătenii etc. de pe părete. Asta n-a
fost minciună, că „vorbes, te de pe păret, i”. D-l Pop Floran-
tin, însă, după cît se vede, nu numai că vorbes, te, dar s, i
cites, te s, i scrie de pe păret, i!... Halal să-i fiel... Păcat că nu
s-a născut un aseminea mare pedagog cu o sută de ani în
urmă, căci mare năduh i-ar mai fi făcut bietului Pestalo-
zzi!... Apoi, sus la stînga, în rînd cu titlul ”Us, orul cetitoriu,
”mai este scris următorul pretent, ios moto: „Luminează-te
s, i vei fi”. Cuvinte furate din fruntea ziarului Românul. Iar
sus, la dreapta, următorul pedagogic moto: „Se învat, ă de
la s, tiut la nes, tiut.” într-adevăr, că acest nostim abecedariu
poate să-l facă pe un copil să uite s, i ceea ce a s, tiut de la
maică-sa, de acasă!...

După aceste frumoase inscript, ii, urmează un feliu de
povat, ă către acei ce au să învet, e pe recrut, i, săteni etc.,
de pe acest ingenios s, i nepret, uit abecedariu. În această
povat, ă, după ce, mai întăi, îndrugă cîte s, i cîte, începe
apoi a-s, i arăta nepret, uitul metod, după care tot, i sătenii,
recrut, ii etc. vor putea învăt, a us, or literile, numai prin aju-
torul unor puncte de la 1—10 s, i a unor figuri ce se văd
desemnate pe acest năpraznic abecedariu. După ce au
învăt, at a cunoas, te literile cu modul acesta, zice ilustrul
pedagog, atunci putem t, intui „us, orul cetitoriu în părete,
căci micut, ii s, i puiut, ii copilas, i pot ceti bine pe orice carte
românească” (!?!)

Cu acest „grabnic învăt, ătoriu”, mai adauge d-nia-lui,
„orice copilas, s, i orice om bătrîn poate învăt, a să cetească
bine într-un timp foarte scurt s, i poate învăt, a mai mult
singur, s, i chiar a scrie, dacă va vrea.
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Auzit, i, oameni buni, cît de us, or a rezolvit chestiunea
învăt, ărei cetirei s, i a scrierei d-l Pop Florantin?!... Bine a
zis d-nia-sa, că nu-i put, in lucru de a se nas, te cineva filozof,
s, i încă „de-o mie de ori”!... Dacă voit, i, onorat, i cetitori, să
auzit, i cîteva exemple de cuvinte s, i propozit, ii din acest
„us, or cetitoriu s, i grabnic învăt, ătorul”, iată-le:

„petre are (?!); orbu e duios; (?) adă-ni bere; jigu ni tae;
gura ta jură; duce perje pe-o prăjină; bran ni facă; s, i pes, te
prăjit pofta-n cui; fuge Gogu cu cartea badei; vaca-i pe iaz;
văd văsc verde; vis gingas, ; poftit, i la hrean; nu sta pes, te;
să te ridici din noapte spre soare”; s, i altele, care de care
mai nostime s, i mai hazlii!... Dar poate că at, i voi, onorat, i
cetitori, să aflat, i s, i pret, ul acestui Us, or cetitoriu? Iată-l: „25
bani, p. Austr. 15 cruceri”, pret, ul unui exemplar!... As, ă-
i că pentr-o 100.000 de mii de micut, i copilas, i, ar face o
sumă rotundă de douăzeci s, i cinci de mii de lei, cari nu
s-ar lua din drum, de cătră un modest filozof, s, i mai ales
pentru o marfă as, a de bună?... Ce fericit este acela care se
îmbogăt, es, te cu gîndul!... Spunet, i acum, vă rugăm, onorat, i
cetitori, de cîte ori costă mai scump acest „grabnic cetito-
riu” decît Metoda nouă? Socotit, i, vă rugăm: Us, orul cetitoriu,
după cum am spus, este numai dintr-o singură coală, tipă-
rită numai pe-o fat, ă, s, i se vinde cu 25 de bani exemplarul;
tipărită pe amîndouă fet, ele ar trebui s-o vîndă cu 50 bani.
Pe cînd Metoda nouă care e din 5 coale, tipărite, bineînt, eles,
pe amîndouă fet, ele, se vinde cîte cu 50 de bani exemplarul,
adecă 10 bani coala. Prin urmare, Us, orul cetitoriu se vinde
de 10 ori mai scump decît ”Metoda nouă. ”Întrebăm acum:
cine face speculă neomenoasă cu cărt, i didactice, noi sau
d-l Florantin, care s-a ascuns după paravan s, i strigă, cîtu-i
ia gura: iaca hot, ii, punet, i mîna pe ei!?!...

Nenorocire însă, că acest nepret, uit dar al literaturei
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noastre didactice, acest grabnic luminătoriu al poporu-
lui... zace, de la data aparit, iunei sale, viu s, i nevătămat, în
praf s, i în pulbere, într-un colt, al tipografiei d-lui Hers, cu
Goldner, pe care, cinstitul autoriu,nici pînă astăzi nu l-a
despăgubit de costul tipariului! Dacă voit, i, onorat, i ceti-
tori, să cunoas, tet, i tot fondosul acestui Us, or cetitoriu, nu
fit, i ingrat, i cătră modestul autoriu s, i grăbit, i de a vă duce
la tipografia d-lui Goldner de vă cumpărat, i cîte un exem-
plariu. S, i cu modul acesta, pe de-o parte vet, i despăgubi
pe d-l tipograf Goldner de cheltuielile hîrtiei s, i a tipari-
ului, pe eruditul s, i laboriosul autoriu îl vet, i încuraja, iar
d-voastre vă vet, i îmbogăt, i bibliotecile cîte c-o operă ce nu
s-a mai văzut pînă acum în tezaurul literaturei noastre
didactice!...

c) Aritmetica pentru clasa I-a primară
A doua lucrare, publicată acum de curînd, tot pentru

cursul primar, este vestita aritmetică întitulată: Metodă
nouă de a învăt, a aritmetica pentru începători. Această fit, uică,
după cum la pagina 32 am arătat, cuprinde material furat
din aritmetica pentru cl. I-a primară, elaborată de C. Gri-
gorescu. S, i ca să nu se cunoască plagiatura, d-l Florantin
face nis, te salturi as, a de grozave, încît, după cîteva exercit, ii
proaste de adunare, scădere, înmult, ire s, i împărt, ire, de la
1—10, la pagina a 13-a ajunge tocmai la milioane. Cei ce
s, tiu ce va să zică copil de clasa I-a primară, se pot mira de
us, urint, a cu care i s-a aprobat această carte! Dar pentru
aceasta nu sunt de vină decît d-nii cari au fost numit, i de
către Onorabilul Ministeriu, în comisiunea pentru cerce-
tarea acestei cărt, i. S, i ar fi de dorit, credem, ca cei ce sunt
numit, i în asemine comisiuni să fie mai serios, i în cerceta-
rea cărt, ilor de s, coală s, i să nu-s, i deie raportul de aprobare,
pe nevăzute, în paguba instruct, iunei!
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Lăsînd la o parte calitatea cărt, ei s, i modul d-lui Floran-
tin de a lucra, venim la pret, ul grozav de mare s, i la specula
neomenoasă, ce o face tot în unire cu frat, ii S, araga, cari, de
unde s, i pînă unde, s, -au dat numire de „Librarii s, coalelor”.
Această fit, uică, în mărime iarăs, i de vro coală de cele mari,
ca s, i Us, orul cetitoriu, cu deosebire că-i tipărită pe amîndouă
fet, ele, o vînd tot cîte cu 25 de bani exemplariul, ceea ce
vine de 5 ori mai scumpă decît aritmetica de C. Grigorescu,
care-i din 8 coale s, i se vinde numai cu 75 bani exempla-
riul. Prin urmare, întrebăm a treia oară pe d-l profesor
Ioan Pop Florantin, cine speculează lumea „în as, a chip
neomenos”, noi sau d-nia-lui?...

d) Metoda nouă de a învăt, a desemnul
Al treilea op scos la iveală, de curînd, pentru cursul

primar, este iarăs, i o fit, uică întitulată s, i aceasta Metodă
nouă de a invăt, a desemnul, cu următorul adaus: „dezvoltare
în mod intuitiv, fröbelian”. Atîta dragoste a căpătat d-l
Florantin de numirea Metoda nouă, încît toate operele sale
au să poarte de acum înainte numele acesta, s, i toate au
să fie făcute în mod intuitiv fröbelian?! În această fit, uică,
care cuprinde cîteva figuri de desemn s, i nis, te jucării care
de care mai proaste, chipurile, pentru a sămăna cu cele
fröbeliane, care, mila sfîntului, numai de un idiot nu au
fost întocmite, la urmă vine tot la aceleas, i definit, iuni, care
se văd s, i în celelalte desemnuri, s, i care, neapărat că nu
se pot schimba. Cu alte cuvinte, numai „a sucit porcul
de coadă”, cum zice românul. Această fit, uică nu este mai
mare decît opera sa amintită mai sus, Metoda nouă a aritme-
ticei s, i este scoasă la vînzare cu un pret, tot as, a de scump s, i
tot în tovărăs, ie cu frat, ii S, araga. Dar mirarea ne cuprinde
că s, i această fit, uică este aprobată tot cu aceeas, i iut, ală s, i
us, urint, ă, ca s, i Metoda nouă a aritmeticei s, i încă menită de
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a se da s, i în mîna copiilor!... Noi s, tim că în clasa I-a pri-
mară, numai singur abecedariul se poate pune în mîna
copiilor. S, i încă s, i acesta, după trecere de cîteva săptămîni
1. Pentru toate celelalte, cartea este gura învăt, ătoriului.
S, i mai cu samă, desemnul trebuie să se predeie s, colarilor
de clasa I-a primară numai în mod imitativ, desemnînd
învăt, ătoriul cîte o figură-două, pe tabelă, s, i apoi spuind
numele fiecăreia, iar s, colarii să le imiteze 2. Ce folos pot
să aibă copiii de clasa I-a primară de la o carte de aritme-
tică ori de desemn, cînd ei abia pot gîngăvi pe abecedariu.
Doar numai ca să le strice. Iată, dar, că acel care strigă că
noi speculăm lumea, cu cărt, i de s, coală, a ajuns pînă acolo,
ca, împreună cu frat, ii S, araga, să speculeze intent, ionat s, i
cărt, i de acele care nu se pot pune în mîna copiilor începă-
tori!...Noroc numai, că s, i această proaspătă marfă nu i se
poate trece!...

Alte opere, pentru clasele primare, lucrate de acest au-
toriu, n-am văzut scoase la iveală pînă acum, cu care să
putem face cunos, tint, ă. Dar după ce făcuse d-l Florantin
critica cea năstrus, nică cu abecedarele în ziarul Liberalul,
critică ce n-a fost făcută decît numai în scop de a-s, i reco-
manda marfa cea nouă, cu care era să iasă la iveală, într-
adevăr, auzisem de un abecedariu, cu care se dusese la
furnizorii săi, frat, ii S, araga, ca să i-l editeze... Cînd colo,
ce să vedet, i: frat, ii S, araga găsiseră un alt mus, tereu tot cu
numele de Pop, însă nu s, i Florantin... Neputînd, deci, face
s, i de astă dată ghes, eftul cu frat, ii S, araga, s-a dus, se zice,
la d-l librariu Daniil, cu care a întrat în tocmală. Nu s, tim
dacă a rupt tocmala sau ba, dar ceea ce s, tim este că acest

1Vezi Povăt, uitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică, de la
pagina 5—42.

2Vezi iarăs, i Povăt, uitoriu la cetire prin scriere...
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abecedariu, în privint, a varietăt, ei figurilor, e de o rară nos-
timadă, încît, întrece pe toate celelalte abecedare cu figuri.
Se vorbes, te că însus, i comisiunea rînduită pentru cerceta-
rea acestui abecedariu a rămas uimită de figurile de tot
caraghioase întrebuint, ate de cătră d-l Florantin, pentru
cunoas, terea literelor. Încît, nu s, tie comisiunea ce cale
să apuce: să-l recomande Onor. Ministeriu pentru apro-
bare,... sau să i-l respingă. As, teptăm să vedem sfîrs, itul.

e) Operele fröbeliene. „Grădina de copii”
Venind la operele fröbeliene, găsim scoasă la iveală,

de cătră d-l Florantin, tot acum de curînd, opera întitulată
Grădina de copii sau „educat, iunea fröbeliană”. Aici trebuie
să ne oprim mai întăi la titlu s, i să facem întrebare merito-
sului autoriu, cine a mai auzit vorbindu-se de educat, iune
fröbeliană?... Noi s, tim, pînă acum, că educat, iunea este
numai de trei feliuri: fizică, morală s, i intelectuală; dar des-
pre „educat, iune fröbeliană” încă n-am auzit. Poate, după
sistema fröbeliană?... Despre elaborarea unui asemine op
s-a auzit as, a ceva s, i s-a s, i văzut s, i o polemică prin ziarul Li-
beralul că, adecă, d-l Florantin s, -a procurat cărt, i nemt, es, ti
s, i poate s, i ungures, ti;... s, i că traduce s, i memorizază de
mănîncă pămîntul, ca doar ar scoate la iveală ceva, în scop
de a i se da pe mînă (îndată ce se va înfiint, a) s, colit, a frö-
beliană a Societăt, ei pentru învăt, ătura poporului român,
din Ias, i, s, colit, ă pe care a pîndit-o s, i pentru care s-a zvîrco-
lit vro 2 ani, făcîndu-se luntre s, i punte pe lîngă membrii
consiliului de administrat, ie ai acestei societăt, i, spre a o
înfiint, a s, i a i-o da pe mîna d-sale. Dar s, i membrii con-
siliului de administrat, ie ai Societăt, ei pentru învăt, ătura
poporului român, ca oameni mehenghi, cum zice româ-
nul, cunoscîndu-i planurile, i-au întors ois, tea!... Atunci
d-l Florantin s-a supărat foc s, i a început a tuna s, i a fulgera
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grozav prin ziarul Liberalul asupra membrilor consiliului
de administrat, ie, s, i mai cu samă asupra membrilor din
comitetul s, coalei fröbeliene. Din care pricină, consiliul de
administrat, ie al Societăt, ei pentru Învăt, ătura poporului
român s-a văzut silit, spre a înlătura pe renumitul peda-
gog s, i din consiliul de administrat, ie al Societăt, ei, lucru
pentru care d-l Florantin s-a turburat as, a de tare, încît nu
s-a putut linis, ti multă vreme!

Pierzînd această locmà din mînă, pentru care se lup-
tase atîta amar de vreme, aleargă la frat, ii S, araga s, i face
tovărăs, ie cu ei, ca să-i tipărească opul întitulat Grădina de
copii, spre a vedea tot, i membrii Societăt, ei pentru învăt, ătura
poporului român pe cine a înlăturat de la s, coala fröbeli-
ană consiliul de administrat, ie al acestei societăt, i s, i să cu-
noască s, i lumea profană ce va să zică educat, ie fröbeliană
de-a d-lui profesor I. Pop Florantin, de profesiune filozof.

Dar poate că nu s, tit, i, onorat, i cetitori, ce cuprinde acest
op? Ca să-i cunoas, tet, i valoarea, n-avet, i decît să-l cetit, i s, i
vet, i vedea că, pe lîngă stilul cel prost, totul este numai
străin, s, i nimic localizat. Încît, în privint, a jocurilor, nimic
din jocurile noastre copilăres, ti, cu care sunt deprins, i a se
desfăta copiii nos, tri români s, i cărora, putem zice, fără
leac de păcat, că li fac mult mai mare plăcere decît jocurile
nemt, es, ti. Fröbel, cînd a întocmit acele jocuri, le-a cules din
viat, a copiilor din t, ara lui, s, i le-a întocmit as, a, după cum
se văd astăzi. La noi, jocurile copiilor sunt altfeliu. Oare să
nu găsim nimic bun în jocurile copiilor nos, tri, ca să întoc-
mim ceva românesc? Dar să zicem că la as, a lucru, pe d-l
Florantin nu-l duce capul. Vorba ceea: „Umblă el, sărma-
nul, după înt, elepciune, dar n-are unde-o pune!”... Atunci
de ce n-a crut, at macar limba, de-a introdus o mult, ime
de inovat, ii, bunăoară ca aceea de la fat, a a 14-a: poezioara
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Cuibul de pasere unde zice ourele în loc de ous, oare. Pe cine a
auzit d-nia-lui zicînd ourele? Ba încă, dedesubt, pune s, i nu-
mele lui Fröbel, ca să-s, i bată joc, se vede, s, i de acest ilustru
nume! Căci, nu ni vine a crede că Fröbel să fi ajuns pînă
acolo, ca să-s, i strice limba neamului său, cum îndrăznes, te
a face d-l Pop Florantin s, i mult, i alt, ii, cu limba neamului
românesc!... Mai departe, în această carte întitulată Gră-
dina de copii, sunt atîtea bazaconii s, i cabazlîcuri limbistice,
despre care, dacă ne-am ocupa, am face un volum întreg.
Păcatul mare că acestei opere, pînă acum, nu i s-a dat apro-
barea!... Dar ce mai atîta vorbă pentru limbă? Ce-i pasă
d-lui Florantin de asta? Vorba este, cum să poată lua 80
de bani pentru o cărt, ulie de vro 80 de pagini sau 5 coale,
format ”Scharpentier, ”ceea ce vin la vro 3½ coale, după
formatul octav al cărt, ei noastre Metoda nouă. Iată dar că s, i
această Grădină de copii, pe care o exploatează în tovărăs, ie
cu frat, ii S, araga, costă de 2 ori mai scump decît Metoda
nouă. Prin urmare, întrebăm a cincea oară pe onorabilul
d-nu Pop Florantin, cine face „speculă neomenoasă cu
cărt, ile de s, coală”: noi sau d-lui care nu poate nimica fără
jidani?

f) Recreat, iuni fröbeliene, pentru tinerime, în s, coală s, i
familie

Această minunată operă nu era apărută cînd ni-am
propus a face întîmpinarea de fat, ă, s, i suntem cu mare pă-
rere de rău că n-a apărut mai de mult, căci am fi renunt, at
de a ne mai ocupa cu asemine săcături s, i a mai sta la vorbă
cu unul ca d-l Pop Florantin, care s, -a pus în gînd, se vede,
cu orice pret, , să inundeze lumea cu tot soiul de năzbîtii, ce
le scoate la iveală cu ghiotura. Nu ne mirăm că d-l Pop Flo-
rantin are cerneală s, i hîrtie multă de stricat. Dar mirarea
ne cuprinde cînd vedem că s, i această celebră operă poartă
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firma aprobărei!... Văzut-a onorata comisiune, care a fost
rînduită pentru cercetarea acestei cărt, i, că totul este nu-
mai o amestecătură s, -o încurcătură, s, i toate sunt luate
de-a îndoasele: una de la răsărit s, i alta de la apus, încît nu
s, tii de unde să începi s, i unde să sfîrs, es, ti?!... După cum
s, tim s, i noi, Fröbel, cînd a organizat jocurile ce-i poartă
numele, le-a întocmit după vîrstă s, i după sex, as, a, după
cum se dezvoltă copilul s, i natura în el; căci jocurile de care
simt plăcere s, i cu care se desfătează copiii la vîrsta de 4
ani, bunăoară, aceleas, i jocuri nu li fac mai nici o plăcere la
vîrsta de 7 ani, ci, la această vîrstă, trebuiesc întocmite alte
serii de jocuri. De asemine, trebuiesc întocmite jocurile s, i
după sex, căci altfeliu este natura s, i apucăturile băiet, ilor
s, i alta este natura s, i apucăturile fetelor. În cartea d-lui
Florantin, totul este numai o amestecătură, ca s, i în tas, ca
ursariului. Dacă s, i cărt, ile lui Vergnes s, i Lenoël, din care zice
eruditul filozof că a copiat, vor fi tot as, a de bine lămurite,
atunci?... Dar să zicem că onorabilii membri ai comisiunei
au voit a se ilustra prin indulgent, a d-nia-lor. În acest caz,
li facem umilita întrebare: dacă s, i această harababură a
d-lui Pop Florantin se poate numi o carte de s, coală, apoi
care sunt adevăratele cărt, i de s, coală?

Cu această operă, d-l Florantin nu s-a ilustrat numai
în privint, a capacităt, ei, ci s, i în privint, a lăcomiei de cîs, tig.
Socotit, i, onorat, i cetitori: unei cărt, ulii de ¾ de coală, tipă-
rită în format mic, i s-a fixat pret, ul de 50 de bani, adecă
de vro 8 ori mai scumpă decît cartea noastră Metoda nouă.
Aceste grozave pret, uri covîrs, esc, fără îndoială, orice mar-
gini!

În urma atîtor dovezi de necompetent, ă s, i lăcomie de
cîs, tig din partea d-lui Florantin, îi facem a 6-a oară între-
bare, s, i-l rugăm să binevoiască a ni da răspuns, dacă noi
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suntem aceia cari facem „specula neomenoasă” în s, coală,
cu cărt, i didactice, sau domnia-sa?
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Pret, ul cărt, ilor noastre, fat, ă cu pret, ul
celorlalte cărt, i

În 1868, cînd a apărut Metoda nouă, mai cu samă edit, ia
I-a s, i a II-a, fiindcă erau mai put, ine coale s, i tipariul mai
ieftin, s-a vîndut numai cu 40 de parale sau cu 33 de bani
exemplariul, încît era cel mai ieftin abecedariu pe vremile
acele, s, i astfeliu a făcut concurent, ă tuturor abecedarelor,
atît în privint, a calităt, ei cît s, i în privint, a ieftinătăt, ei s, i a
sfărmat negustoria ce proiectase, fără doar s, i poate, s-o
facă răposatul M. S, vartz cu cartea lui, care era c-o jumătate
de coală mai put, in voluminoasă decît Metoda nouă, s, -o vin-
dea cu un sfant, ic austriacesc sau cu 85 de bani românes, ti
exemplarul. Cu alte cuvinte, cartea noastră se vindea de
2½ ori mai ieftin decît cartea lui S, vartz. De atunci s, i pînă
astăzi, cîte abecedare au apărut, nu se vînd mai ieftin de-
cît cartea noastră. Între aceste se află abecedarele d-lor:
Vasile Ionescu, Victor Dogariu, Th. Sperant, ă, apărute în
Ias, i. Aceste, fiecare în parte, sunt tot atît de voluminoase
ca s, i cartea noastră Metoda nouă s, i se vînd tot cîte cu 50 de
bani exemplariul. De asemine, abecedariul d-lui Domet, iu
Dogariu, dispărt, it în două părt, i, cu amîndouă părt, ile la un
loc, fiind tot atît de voluminos ca s, i cartea noastră, nu se
vinde mai ieftin. Abecedariul d-lui Basile Haram... apărut



în Bucures, ti, s, i dispărt, it tot în două părt, i, cu amîndouă la
un loc, fiind tot atît de voluminos cît s, i Metoda nouă, din
care onorabilul autoriu a mîncat de haram destul de mult
material, se vînd cu 65 de bani amîndouă părt, ile. Abeceda-
riul d-lui Mihail Pop, apărut în Ias, i de vro 7-8 luni de zile,
este dispărt, it tot în două părt, i, fiind cu amîndouă la un
loc, mai tot atlt de voluminos ca s, i cartea noastră ”Metoda
nouă ”de pe care, numitul autoriu s, i tînărul învăt, ătoriu a
copiat de-a întregul, adecă mai mult decît galantones, te
1. Acest abecedariu, fiind editat de evreii frat, ii S, araga, îl
speculează, se înt, elege, tot ei, vînzîndu-l cu 60 de bani
amîndouă părt, ile, necartonate, iar cartonate jidoves, te le
vind cu 80 de bani. Aceasta deocamdată. Mai pe urmă, vor
s, ti ei negustorii ce să facă!.. Chiar s-a s, i văzut publicat prin
ziarul Liberalul că unul dintre d-nii învăt, ători, voind să-s, i
bată joc, pesemne, de misiunea sa de învăt, ătoriu, vinde
s, colarilor săi, numai o parte a acestui abecedariu cu 1 leu
s, i 50 de banii!! Aceasta este o hot, ie în toată puterea cu-
vîntului! Acei cari au la cunos, tint, ă că am făcut sau facem
speculă de feliul acesta, cu cărt, ile noastre, îi rugăm să vie
s, i să ni-o spuie verde, în fat, ă. Noi s, tim că totdeauna am
pus hîrtie bună s, i igienică pentru ochiul copilului; tipariul
am căutat să fie cît se poate de curat s, i bros, atul făcut la
cel mai bun legătoriu din Ias, i; am fixat pret, ul s, i am dat
rabat mult, ămitoriu tuturor d-lor librari s, i altor persoane,
rugîndu-i, după cum se vede anunt, at pe copert, ile tutu-
ror cărt, ilor noastre, de a nu fi speculat, i în mod rus, inos!
Abecedariul d-lui Barbu Constantinescu, de la o vreme
încoace, se vinde, în adevăr, ceva mai ieftin, fiindcă este

1Acest modest autoriu, încaltea, în naivitatea lui mărturises, te drept
că s-a folosit de cărt, ile noastre, adecă a furluat dintr-însele, dar nu
spune cine i-a dat voie să ieie.
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editura d-lui Socec, mare proprietariu din Bucures, ti s, i
capitalist, căruia îi dă mîna să-l vindă astfeliu, fiind singur
s, i librariu s, i editoriu s, i tipograf s, i... s, i de toate!... Mai este
abecedariul de Nestorescu. Acest abecedariu se vinde cu
40 de bani exemplariul, însă e mai put, in voluminos decît
Metoda nouă, de pe care d-l Nestorescu a ciupit cît se poate
de bines, or, s, i este, pare-ni-se, tot editura unei tipografii...
Alte abecedare apărute în România, afară de aceste, nu
mai sunt 2.

De asemine s, i cartea noastră de cetire Învăt, ătoriul co-
piilor, fat, ă de celelalte cărt, i, costă mai ieftin căci, tustrele
părt, ile se vînd numai cu 2 lei s, i 30 de bani. Pe cînd, cartea
de cetire de d-nii asociat, i, editată iarăs, i în trei părt, i de d-l
Socec, se vinde cu 2 lei s, i 60 de bani; cea de I. Ionescu, se
vinde cu 4 lei s, i 60 de bani, de două ori mai scumpă decît
cartea noastră. Cartea d-lui Puiu, apărută în Ias, i, acum
de curînd, în editura frat, ilor S, araga, este pusă în vînzare
cu 3 lei s, i 20 de bani, tustrele părt, ile. Iar în cît prives, te
potrivirea bucăt, ilor s, i despre limbă s, i stil, n-ai ce zice!?...

În urma atîtor dovezi, întrebăm pe tot omul de s, tiint, ă
s, i cu dreptate, pe tot dascalul care-s, i iubes, te sfînta sa mi-
siune s, i pe tot omul nepărtinitoriu să ni spuie, unde se
vede plagiatura s, i „specula neomenoasă”, ce ni-o atribuies, te
d-l Florantin? Da, am înt, eles s, i înt, elegem să fie arătat cu
degetul acel ce copiază s, i se foloses, te de munca s, i sudoarea
altora, ca să-l cunoască lumea cît pret, uies, te. Înt, elegem să
fie defăimat acel ce speculează lumea cu cărt, ile didactice,

2Ba mai scăpat-am din vedere, două: al d-lui D.R. Cordescu s, i pe al
d-lui Mih. Mihăilescu; acest din urmă abecedariu este apărut în editura
„Librăriei universal”... Leon Alcalay, s, i recomandat cu stăruint, ă...?, tot
de această librărie ... în terminii aces, tia: „Lucrare excelentă ce merită
(?) a fi întrodusă în toate s, coalele primare, publice s, i particulare” (?)
. . . Unde mai găses, ti jidan care să nu-s, i laude marfa lui că-i „excelentă”?
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s, i o pradă în orice feliu. Înt, elegem, în sfîrs, it, critică dăscă-
lească, serioasă, nepărtinitoare s, i neinteresată, întemeiată
numai pe dreptate s, i pe adevăruri s, tiint, ifice s, i pedagogice.
Această critică este în interesul s, coalei s, i folositoare dăscă-
limei, mai cu samă nouă, istor mici, cari avem neapărată
nevoie de luminile celor mai înaintat, i în s, tiint, ă. Dar nu
înt, elegem critică mis, elească, într-ascuns, prin pamflete
s, i calomnii, care sunt tot atît de stricătoare s, i păgubitoare
instruct, iunei, pe cît sunt de folositoare criticele sănătoase,
pornite, cum am zis, din dragoste dăscălească s, i din simt,
de dreptate s, i adevăr.

Din cele ce am arătat, d-l profesor Ioan Pop Floran-
tin, cînd s, -a propus a ne critica, n-a fost împins nici de
dragostea dăscălească, nici de sentimentul pentru drep-
tate s, i adevăr, ci numai de ura care-l caracterizază s, i de
interesul meschin de a-s, i deschide calea spre negustorie,
întovărăs, it de evreii frat, ii S, araga. Cu astfeliu de purtare,
putem zice că d-l profesor Ioan Pop Florantin s-a făcut
s, i mai nedemn de stima s, i considerat, iunea oamenilor de
bine. Iar în fat, a noastră, nu-l putem privi decît ca pe un ca-
lomniatoriu de rînd s, i credem că s, i lumea nepărtinitoare
va s, ti să-l judece s, i să-l aprecieze, după cum merită!..
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Postume





[Fragment de autobiografie]

Sînt născut la 1 martie 1837 în satul Humules, tii, judet, ul
Neamt, ului, Plasa de Sus, din părint, i români: S, tefan a lui
Petrea Ciubotariul din Humules, ti s, i sot, ia sa Smaranda,
născută David Creangă, din satul Pipirig, judet, ul Neamt, ului.

Întăiu s, i-ntăiu, am început a învăt, a cruce-ajută, după
moda veche, la s, coala din Humules, ti, o chilie făcută cu
cheltuiala sătenilor, prin îndemnul s, i osîrdia părintelui
Ioan Humulescu, care avea o mînă de învăt, ătură, un car
de minte s, i multă bunătate de inimă, Dumnezeu să-l ierte!
Poate să fi fost de vreo unsprezece ani, cînd am început
a învăt, a. S, tiu că eram atunci un băiet sfrijit, prizărit s, i
fricos s, i de umbra mea.

Dascălul nostru era un holteiu frumos, zdravăn s, i voi-
nic, s, i-l chema Vasile a Vasilcăi. El era s, i dascălul bisericei
din sat. Un sorcovăt, nemt, esc plătea tata pe lună dască-
lului, ca să mă învet, e. S, i pe atunci îmi ziceau în sat s, i la
s, coală Ionică a lui S, tefan a Petrei.

Peste vrun an, vornicul prinzînd la oaste cu arcanul pe
bădit, a Vasile, dascălul nostru, s, coala a rămas pustie, iară
noi s, colarii, cari eram peste patruzeci la număr, ne-am
împrăs, tiat pe la casele noastre. După vrun an, iarăs, i s-a
deschis s, coala. Dar dascălul Iordache, fiind cam chilaciu,



a început a ne rîdica de urechi la fîrta (FI), deasupra us, ei,
s, i a ne prea îndesi la spinare cu Sfîntul Neculai, un biciu
de curele, făcut s, i dăruit s, coalei de mos, Fotea, cojocariul
satului. S, i as, a, de unde pănă atunci mă duceam cu drag
la s, coală, am început a umbla huciu-marginea: o zi mă
duceam, două nu, dar tot deprinsesem a ceti oleacă.

Tata nu s, tia carte de feliu, s, i nici mult haz nu făcea de
dînsa. El cam ades îmi zicea „Logofete brînză-n cuiu, lapte
acru-n călămări, cam prea te codes, ti la treabă; mă tem că
de atîta cărturărie n-a avea cine să ne tragă ciubotele”.
Dar mama, luînd sama cum învăt, am eu, ajunsese a ceti la
ceaslov mai bine decît mine s, i se bucura grozav, cînd vedea
că mă trag la carte. Din partea tatei puteam să rămîn cum
era mai bine: „Nică a lui S, tefan a Petrei”, om de treabă s, i
gospodariu în sat la Humules, ti. Mama însă era în stare
să toarcă-n furcă s, i să învăt, mai departe. Dar ce să mai
învăt, în Humules, ti? Căci în biserică ceteam s, i cîntam pe
dinafară toate troparele, ca s, i dascălul Iordache.

Într-o zi, as, a prin cîs, legile Crăciunului, aproape de
cîrnileagă, viind bunicu-mieu David Creangă din Pipirig
pe la noi, m-a luat s, i m-a dus la munte, în s, coala lui Alecu
Balus, din satul Bros, tenii, judet, ul Suceava, s, i m-a as, ezat
în gazdă, cu toată cheltuiala lui, la una Irinuca, care avea
două capre pline de rîie. De aice urmam la s, coală, s, i ori
s-a prins cartea de mine, ori nu, dar rîia căprească s, tiu că
s-a prins.

Aproape de Florii, profesorul Nanu mi-a dat drumul
acasă, s, i de la Bros, teni am venit, cu nis, te plutas, i, pe Bistrit, a,
la Borca, de la Borca, cu o rudă a mea, pe Plaiul-Bătrîn în
Pipirig s, i din Pipirig la Humules, ti. S, i cînd m-au văzut tata
s, i mama tuns chilug s, i plin de rîie, bucuria lor n-a fost
proastă! Ce să facă? Au început a mă scălda ba cu les, ie
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de ciocălăi, ba cu usuc de lînă, ba a mă unge cu dohot, s, i-
ntr-o săptămînă m-au izbăvit de podoabă. Dar s, i eu le-am
tras în ziua de Pas, ti un Îngerul a strigat la biserică, de-au
rămas toate babele din sat cu gura căscată la mine, iar fe-
tele numa-s, i dau ghiont una alteia, văzînd ce poate acum
„Nică a lui S, tefan a Petrei”. Dascalul Iordache rămăsese
acum pe jos, era a cincea roată la car. Biata mamă, crezînd
că am să ies un al doilea Cucuzel, s-a pus cu rugăminte
pe lîngă tata s, i m-a dat să învăt, psaltichie la un psalt de
la biserica Adormirea din Tîrgul-Neamt, ului, peste baltă,
la vreo două zvîrlituri de piatră departe de satul nostru.
Trei husăs, i plătea acum tata pe lună pentru mine. O iarnă
am învăt, at s, i la această s, coală, căci iarna ce mai puteam
învăt, a, iar vara nu făceam purici mult, i pe la s, coală, trebuia
s-ajut acasă: la tras în pieptănas, i, la nevedit, la făcut t, evi
cu sucala s, i la tors cu roata. Cîte trei-patru oci de canură
torceam pe zi. Mă întreceam cu fetele cele mari din tors,
s, i ele, din răutate, mă porecleau „Ion Torcălău”.
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Făt-frumos, fiul iepei

Amu, cică era odată un om, care avea o iapă. S, i într-o
zi vroia omul să bage iapa în ocol, s, i ea nu vrea nici în
ruptul capului; s, i înciudându-se omul pe dânsa începu a o
bate. Atunci iapa a sărit peste gardul de răzlogi s, i a fugit
într-o pădure depărtată. Iapa era a făta s, i, peste noapte, a
fătat un băiet în loc de mânz, care băiet s-au chemat Făt-
Frumos, Fiul Iepei. S, i băiet ca acela nici că mai era altul
prin meleagurile acele: era frumos s, i cres, tea ca din apă;
cât cres, tea el într-o zi, altul cres, tea într-un an. S, i când a
împlinit anul, socotind băietul, în gândul său, că-i destul
de voinic, s-a dus prin codru s, i a chitit un copac care era
mai gros, pe care a vrut să-l smulgă din pământ, dar n-a
putut.

Văzând el că s-a încurcat în slăbăciune, s-a întors plin
de mâhnire la mă-sa s, i a rugat-o să-i mai deie încă un
an de zile t, ât, ă. Mă-sa l-a mai lăsat un an de zile să sugă,
s, i la anul, ducându-se băietul iar în codru la stejarul cu
pricina s, i umflându-l in brat, e, l-a smuls din pământ ca
pe o burueană s, i l-a zvârlit într-o tihăraie ca pe-o surcică.
Apoi, îndată s-a dus la mă-sa s, i i-a zis:

— Mamă, de-acum înainte mă duc să-mi caut nis, te
tovarăs, i după gândul meu, ca să fac s, i eu vo ispravă în



lume.
S, i cum a zis, a s, i pornit. S, i mergând el prin codri, de

năduh ce era s, i de osteneală, a însătat s, i nu găsea nicăiri
apă să beie; dar tot horhăind el încoace s, i încolea, de la o
vreme a dat peste un părâu grozav de tulbure.

— Dar aist păcat! Oare ce să fie de vine apa cu mâl în
două pe as, a secetă mare? zise Făt-Frumos. S, i mergând
el pe scursura părâului, tot în susul apei, ca să afle care-
i pricina, numai iaca ce vede un om care năruia munt, ii,
sfărma bolovani în mână, de-i făcea t, ărnă, s, i apoi îi arunca
în părâu. Făt-Frumos, văzând că omul acesta tulbură apa,
s-apropie de dânsul s, i-l întreabă răstit:

— Mă, da’ cu asta t, -ai găsit de jucat? Pentru ce năruies, ti
munt, ii s, i tulburi apele?

— Iaca vorbă! Da’ ce ai tu? Aista-i mes, tes, ugul meu;
nu s, tii că mă cheamă Sfarmă-Peatră? Să nu cumva să mai
bles, tes, ti ceva din gură, c-acus, te sfărm s, i pe tine!

— Pe mine? Pesemne tu n-ai auzit încă de Făt-Frumos,
Fiul Iepei?

— N-am auzit nici de tretinul iepei, necum de Fiul
Iepei! zise Sfarmă-Peatră, zâmbind pe sub mustet, e.

— Încă te faci a râde? Las’ că te fac eu acus, să râzi
mânzes, te. Hai la luptă, fârtate, să-t, i arăt eu cine-i Fiul
Iepei.

— Bucuros; da’ din ce vrei? Din luptă să ne luptăm, ori
din săbii să ne tăiem?

— Ba din luptă, că-i mai dreaptă, zise Fiul Iepei.
Atunci Sfarmă-Peatră, umflându-l pe Fiul Iepei în brat, e,

l-a izbit de pământ, de-a intrat până-n genunchi. Fiul Ie-
pei se scoală de jos, îns, facă s, i el pe Sfarmă-Peatră s, i, când
îl trântes, te o dată, îl cufundă până-n brâu. Sfarmă-Peatră
se scoală de jos mânios s, i, când mai apucă o dată pe Fiul
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Iepei în brat, e, îl trântes, te, de se cufundă până subsuori.
Atunci Fiul Iepei se scoală s, i de jos înfuriet s, i, când mai
trântes, te s, i el o dată pe Sfarmă-Peatră, îl cufundă până-n
gât, iute îi iè palos, ul s, i vrè să-i reteze capul. Sfarmă-Peatră,
văzându-se atunci in primejdie, se roagă de iertare s, i zice
că se prinde frate de cruce cu Fiul Iepei s, i-i va da ascultare
la tot ce i-a poronci. Făt-Frumos îl iartă s, i, scot, ându-l din
pământ, ii dă palos, ul să-l sărute, s, i apoi pornesc împreună.
S, i mergând ei câteva zile tot prin codru, Fiul Iepei a bă-
gat de samă, pe unde mai mersese el, că copacii, cari erau
atunci drept, i, acum sunt strâmbi, s, i cei strâmbi, drept, i.
Văzând el asta, zice cătră Sfarmă-Peatră:

— Mă, da’ oare ce dracul să fie, de copacii ais, tia din
drept, i se fac strâmbi s, i din strâmbi, drept, i?

— S, tiu eu ce bâzdâganie să mai fie s, i asta? zise Sfarmă-
Peatră.

S, i mergând ei înainte, tot mirându-se de asta, numai
iaca ce văd un om care tocmai atunci apucase un copac
mare de vârf s, i-l strâmba, ca să facă din el o cujbă de pus
ceaunul. Fiul Iepei îl întreabă:

— Mă, de ce te-ai apucat tu de slut, it copacii?
— Da’ ce ai tu cu asta? Acesta-i mes, tes, ugul meu. Nu

s, tii că mă cheamă Strâmbă-Lemne s, i, de-i mai crâcni ceva,
acus, te strâmb s, i pe tine.

— Ce-ai zis, să mă strâmbi? D-apoi se vede că tu n-ai
auzit încă de Fiul Iepei, Făt-Frumos.

— Nici n-am auzit s, i nici nu vreu s-aud, zise Strâmbă-
Lemne, îndârjindu-se.

— Apoi, dacă n-ai auzit, hai la luptă, să te fac eu ca
s-auzi!

— Bucuros! Asta as, teptam s, i eu! Hai! Din luptă să ne
luptăm, ori din săbii să ne tăiem?
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— Ba din luptă, că-i mai dreaptă, zise Făt-Frumos.
Atunci Strâmbă-Lemne apucă pe Fiul Iepei în brat, e

s, i-l trântes, te de se cufundă până-n glezne. Fiul Iepei,
rădicându-se de jos, apucă s, i el pe Strâmbă-Lemne. s, i când
îl trântes, te, se cufundă până-n genunchi. Strâmbă-Lemne
se ridică mânios s, i, apucând pe Făt-Frumos, îl izbes, te de
se cufundă până-n brâu. Atunci Fiul Iepei se rădică s, i el
furios s, i, când apucă pe Strâmbă-Lemne, îl trântes, te de se
cufundă până-n gât, scoate iute palos, ul s, i vrè să-i răteze
capul. Dar Strâmbă-Lemne, văzându-se în primejdie, se
roagă de iertare, zicând că se prinde s, i el frate de cruce cu
Făt-Frumos s, i-i va da ascultare la tot ce-i va poronci. Lui
Făt-Frumos făcându-i-se milă, l-a iertat s, i pe acesta, l-a
scos din pământ, i-a dat palos, ul să-l sărute s, i apoi a pornit
s, i s-a dus împreună cu dâns, ii la mă-sa. S, i cum a ajuns, i-a
zis:

— Mamă, de-acum înainte, rămâi sănătoasă, că eu mi-
am găsit tovarăs, i s, i mă duc cu dâns, ii în lumea lui D-zeu.
Iaca-t, i dau năframa asta, s, i când îi vedè trei picături de
sânge pe dânsa, să s, tii că atunci am murit s, i să vii să mă
caut, i. S, i cum a zis aceste, a s, i pornit cu tovarăs, ii săi.

S, i tot mergând ei zi s, i noapte prin păduri s, i codri pus-
tii, într-o târzie vreme au dat de nis, te curt, i foarte mari
s, i frumoase. S, i ducându-se ei acolo s, i intrând înlăuntru,
n-au văzut pe nimene, ci numai o masă întinsă, plină cu
fel de fel de bucate. S, i fiind ei grozav de flămânzi, s-au pus
să mănânce. Bucatele erau foarte bune s, i gustoase, dar nu
se pricepeau ei cine să li fi făcut, căci, după cum vă spun,
nu văzuse acolo pe nimine. După ce s-au săturat ei bine,
au pornit la vânat, s, i apoi, în toate zilele, pe vremea aceea,
veneau de mâncau domnes, te s, i iar se duceau la vânat.

Dar, de la o vreme încoace, au băgat ei de samă că
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bucatele nu mai sunt as, a de bune ca mai înainte s, i se mirau
ce să fie oare. S, i stând ei pe gânduri, Făt-Frumos zise:

— Frat, ilor, mie mi se pare că bucatele aiestea-s pripite,
s, i trebuie să fie ceva la mijloc. Ia să rămâi tu, măi Strâmbă-
Lemne, s, i să vezi care-i pricina. Că noi ne ducem la vânat,
s, i mâne, când ne-om întoarce, să ni dai răspuns.

S, i cum pornesc ei, Strâmbă-Lemne se face o surcică
s, i se pune sub lait, ă. Nu trece multă vreme la mijloc, s, i
numai iaca ce vede el o pocitură intrând pe us, ă: la stat de-
o palmă s, i cu barba de-un cot, cu capul cât nuca, cu ochii
cât talgerele, cu mânele cât fusele, cu picioarele cât drugii
s, i cu s, ezutul cât o fat, ă de arie. Acesta era Statu-palmă-
barba-cot, uries, ul zmeilor. S, i cum întră pe us, ă, o dată iè
un topor s, i se duce drept la surcică s, -o buchisază bine cu
muchea toporului. Pe urmă se as, ază la masă: s, i-ntr-o clipă
linge tot ce era pus pe dânsa. Apoi iese s, i se duce, el s, tie
unde.

Cum s-a dus zmeul, numai iaca se scoboară din pod,
printr-un loc tainic, trei zâne frumoase s, i repede fac alta
bucate, le pun pe masă, s, i apoi zânele se fac nevăzute.

Strâmbă-Lemne, stâlcit cum era, vedea de sub lait, ă
tot ce se petrecea, dar îl luase frica s, i nu mai avea nici o
putere.

Nu mult după aceasta, iaca vin s, i Făt-Frumos cu Sfarmă-
Peatră de la vânat. S, i intrând în casă, încep a striga :

— Unde es, ti, măi Strâmbă-Lemne?
— Ia aici sunt s, i eu, s, i, stâlcit ca vai de el, ies, ind de sub

lait, ă, începu să le povestească ce i s-a întâmplat.
Văzând Făt-Frumos că Strâmbă-Lemne n-a făcut nici

o ispravă, a hotărât ca să rămâie de pândă Sfarmă-Peatră,
iară el s, i cu Strâmbă-Lemne au pornit la vânat. S, i cum
s-au dus ei, Sfarmă-Peatră se făcu o pietricică s, i se puse
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sub lait, ă; s, i nu trece mult, s, i numai iaca vede intrând pe
us, ă pocitura de Statu-palmă-barba-cot, care iè toporul, se
duce de-a dreptul la petricică s, i, după ce-o buchisază s, i
pe dânsa bine, apoi să pune la masă s, i mănâncă. După ce
s-a săturat, a ies, it s, i s-a dus în treaba lui. Iacă zânele iar
se coboară, fac iute alte bucate, le as, ază pe masă s, i apoi
iarăs, i se fac nevăzute.

Când se întorc Făt-Frumos s, i cu Strâmbă-Lemne de
la vânat, găsesc pe Sfarmă-Peatră stâlcit ca vai de el. Il
întreabă ce-a văzut. Dar n-a spus nici el mai mult decât
tot ceea ce spusese s, i Strâmbă- Lemne.

— Măi! da’ ticăit, i mai suntet, i, zise Fiul Iepei. Degeaba
vă mai lăudat, i voi cu strâmbatul lemnelor s, i cu sfărmatul
petrilor, dacă n-at, i putut prinde o onànie ca aceea s, i nis, te
femei. Ia să rămân eu acum, s, i duce-t, i-vă voi la vânat, să
vedem ce are să fie.

Atunci tovarăs, ii lui pornesc, iară Făt-Frumos se face
un palos, s, i se pune în cuiu după us, ă. Nu trece mult la mij-
loc, s, i iaca Statu-palmă-barba-cot vine cu o falcă în ceriu
s, i cu una în pământ, s, i cum întră pe us, ă, Făt-Frumos sare
iute din cuiu, apucă pe Statu-palmă-barba-cot s, i, scot, ându-
l afară, îl duce la un copac gros, pe care crăpându-l de-a
lungul cu palos, ul, îl bagă pe Statu-palmă cu barba în cră-
pătură, s, i apoi scot, ând palos, ul, copacul se strânse la loc, s, i
pocitura rămase prins cu barba în copac. Apoi Făt-Frumos,
întorcându-se în casă, se sui prin locul tainic ca să prindă
zânele. Ele, cum l-au văzut, au vrut să fugă, dar n-au avut
când, căci Făt-Frumos ca fulgerul a fost lângă ele s, i le-a
prins. Tocmai atunci iaca intră s, i tovarăs, ii lui.

— Ei, ei, măi frat, ilor, iaca cine ne făcea nouă bucate,
s, -apoi încă să vedet, i cine mânca pe cele bune. Să stăm mai
întăi la masă, s, i apoi vă voiu arăta eu ce face frumus, elul
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oaspete.
Se pun cu tot, ii la masă s, i, după ce ospătează in ticnă,

apoi se scoală s, i se duc la copac. Dar, când colo, văd că
copacul era smuls din pământ. Se uită ei in toate părt, ile s, i
numai iaca Fiul Iepei zăres, te pe Scaraoschi suindu-se în
văzduh cu copacul atârnat de barbă...

— Ei, las’ că oiu pune eu vrodată mâna pe tine! strigă
Făt-Frumos înfuriet. Iară Statu-palmă-barba-cot răspunse:

— Să ne întâlnim la gura iadului de-acum într-un an,
s, i cum au zis, nu s-au mai văzut.

După asta, Făt-Frumos a luat de sot, ie pe zâna cea mai
mică, care era cea mai frumoasă din toate. Pe cea mijlocie
o dădu de sot, ie lui Sfarmă-Peatră, iar pe cea mai mare, lui
Strâmbă-Lemne.

La săptămâna după ce s-au însurat ei, Făt-Frumos s, i
cu tovarăs, ii săi fiind dus, i la vânat, au venit la dâns, ii acasă
trei fii ai lui Statu-palmă-barba-cot, au furat zânele, s-au
făcut nevăzut, i cu dânsele s, i le-au luat lor de neveste. S, i
când s-au întors Făt-Frumos s, i cu ai săi de la vânat, iè ne-
veste, dacă ai de unde! Nu se pricepeau ei unde să fie!
S, i văzând că nu mai vin de nicăiri, au început să le caute
peste tot locul, dar negăsindu-le, se puseră pe gânduri, s, i
îndată îi veni în minte lui Făt-Frumos că Uries, ul Zmei-
lor trebuie să-i fi făcut s, otia. S, i as, a s-a hotărât Fiul Iepei
să plece numaidecât la gura iadului, ca să întâlnească pe
Statu-palmă-barba-cot. S, i luându-s, i tovarăs, ii, au pornit.
S, i mergând ei cale lungă să li-ajungă, au trecut peste nouă
mări s, i peste nouă t, ări, călcând codri s, i pustietăt, i îngro-
zitoare. S, i, în sfârs, it, după multă trudă s, i primejdii, pe
care numai nis, te voinici ca dâns, ii au putut să le înfrunte,
au ajuns la gura iadului tocmai în ziua când se împlinise
anul de când Statu-palmă-barba-cot scăpase din mânele
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lui Făt-Frumos cu copacul atârnat de barbă. Statu-palmă-
barba-cot îl as, tepta afară cu toată oastea lui, care era câtă
frunză s, i iarbă, de nu mai încăpea pe locurile acele.

Făt-Frumos, văzând atâta amar de oaste, întrebă pe
Strâmbă-Lemne cât poate să taie. Strâmbă-Lemne răs-
punse că poate să taie până ce va ajunge sângele la brâu,
s, i atunci moare s, i el.

— Dar tu, Sfarmă-Peatră, ce putere ai?
— Eu pot să taiu până ce va ajunge sângele subsuori,

s, i atunci moriu s, i eu.
— Dar tu, măi Făt-Frumos, cât pot, i tăiè? întrebară

ceilalt, i.
— Apoi eu pot să taiu până deasupra capului, cât oiu

putè ajunge cu vârful palos, ului, s, i până ce-a trece sângele
de-un cot deasupra palos, ului, s, -apoi atunci moriu s, i eu.

— Dacă-i as, a, încep eu, zise Strâmbă-Lemne, S, -odată
s, i-ncepu a tăiè la zmei, de-i potopea s, i când sângele ajunse
până la brâu, Strâmbă-Lemne căzu jos s, i muri.

Atunci Sfarmă-Peatră începu a tăiè înainte, până ce
ajunse sângele subsuori, s, i apoi căzu s, i el mort.

Venind acum s, i rândul lui Făt-Frumos, începu s, i el a
tăiè înainte, până ce s-a rădicat sângele de un cot mai sus
de vârful palos, ului, s, i atunci numaidecât căzu s, i el mort.

În acest timp, numai iaca să s, i arată pe năframă cele
trei picături de sânge despre care spusese Făt-Frumos
mâne-sa, când a pornit de acasă. S, i cunoscând iapa că
acesta este semnul perderei fiului sau, a s, i pornit în grabă
să-l caute. S, i fiind ea năzdrăvană, după multă trudă s, i
căutare, l-a s, i aflat; s, i împrăs, tiind sângele cu picioarele,
suflă asupra fiului său, s, i atunci el a înviet. S, i deschizând
ochii s, i văzând pe mă-sa lângă dânsul, zise:

— Doamne, mamă, Doamne! din greu mai adormi-
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sem...!
— Dormeai tu, fătul meu, mult s, i bine, dacă nu eram

eu să le înviez, dragul mamei.
— Mamă, înviază încai s, i pe Sfarmă-Peatră, care s-a

luptat voinices, te alăture cu mine s, i n-a jignit până acum
întru nimic frăt, asca noastră tovărăs, ie, căci nu mai pot trăi
fără de dânsul. Ea se înduplecă de rugămint, ele fiului său,
suflă s, i asupra lui Sfarmă-Peatră s, i-l învie s, i pe dânsul.

— Dar pe Strâmbă-Lemne, mamă, ai să-l las, i pentru
ves, nicie să zacă fără suflare în noroiul acest de sânge în-
chegat? Înviază-l s, i pe dânsul, căci s, i el, sărmanul, s, -a pus
viat, a în primejdie pentru sfânta noastră tovărăs, ie.

Atunci mă-sa oftă s, i zise:
— Dragul mamei, drag! eu am avut numai trei suflete

s, i dacă l-oiu mai da s, i pe acesta, cu ce mai rămân? Atunci
trebuie să moriu!

— Mamă! zise Făt-Frumos, d-ta es, ti de acum bătrână;
dă s, i sufletul acesta lui Strâmbă-Lemne, s, i t, -oiu face o
îngropare frumoasă, iară mormântul t, i l-oiu acoperi cu
flori.

Atunci iapa, înduios, ată de cuvintele fiului său, suflă
s, i asupra lui Strâmbă-Lemne, care pe loc învie, iară ea s, i
căzu jos, moartă! Făt-Frumos o îngropă după făgăduint, ă
s, i-i presură flori deasupra mormântului.

După aceasta făcură ei un hârzob, cu care să-s, i deie
drumul în iad, pentru a-s, i căuta nevestele, căci numai în
iad nu le căutase, s, i tocmai acolo trebuiau să fie.

S, i cum mântuiră ei de făcut hârzobul, Făt-Frumos zise
lui Strâmbă-Lemne să-s, i dea el mai întăi drumul s, i, dacă
nu va putè suferi să ajungă până jos, să scuture tare de
hârzob, s, i atunci ei îl vor trage afară. Strâmbă-Lemne se
s, i pune în hârzob, s, i tovarăs, ii lui încep să-l sloboadă, cu
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încetul, dar nu ajunge până pe la jumătate s, i s, i scutură de
hârzob. Atunci tovarăs, ii traseră hârzobul afară, s, i, între-
bând pe Strâmbă-Lemne de ce a scuturat, el spuse că se
cutremura iadul de s, uierături s, i urlete îngrozitoare, „de
m-am spăriet”.

Atunci Făt-Frumos hotărî ca să se scoboare Sfarmă-
Peatră, care se s, i puse în hârzob, zicând ca să-l scoată s, i pe
dânsul când va scutura. S, i dându-i ei drumul, când a ajuns
pe la jumătate, a început s, i el a scutura. Atunci tovarăs, ii
lui îl scoaseră afară, s, i, întrebându-l de ce a scuturat, a
spus s, i el tot aceea ce spusese s, i Strâmbă-Lemne.

Văzând Făt-Frumos că tovarăs, ii lui sunt as, a de fricos, i,
se hotărî să se coboare el singur s, i li spuse că lui, de ce
va scutura mai tare de hârzob, de ce să-i dea drumul mai
afund; s, i când nu va mai scutura de fel, să s, tie ei că el a
ajuns jos s, i că să-i as, tepte acolo până ce se va întoarce cu
zânele. S, i cum a zis, s-a s, i pus în hârzob, iară tovarăs, ii lui
au început să-i deie drumul. S, i de ce scutura el mai tare,
de ce-i dădeau s, i ei drumul mai afund, până ce, în sfârs, it,
a ajuns în fundul iadului. Ajungând aici, se mai odihni
put, in s, i apoi porni să caute nevestele. S, i tot mergând
el înainte, iaca vede nis, te curt, i mari, s, i, apropiindu-se de
dânsele, numai iaca ce dă de zâna cea mai mare, care spăla
nis, te cămes, i la fântână. Cum se văzură, se îmbrăt, os, ară s, i,
întrând în casă, Făt-Frumos întrebă pe zână că ce putere
are zmăul ei s, i unde se află el acum. Ea spuse că-i dus
la vânat s, i, când se întoarce, zvârle buzduganul de trei
mile de loc s, i izbes, te drept în poartă, din poartă în us, ă,
s, i din us, ă se pune în cuiu, s, i atunci bucatele trebuie să
fie nici reci, nici calde, cum îs mai bune de mâncare. S, i
cum vorbeau, se s, i aude buzduganul izbind în poartă, din
poartă în us, ă, s, i din us, ă se pune în cuiu. Atunci zâna,

470



spăimântată, zise lui Făt-Frumos: Fă-te ce te-i face, că te
prăpădes, te zmăul!

— Da’ că doar n-am înviet eu din mort, i, ca să mai mor
s, i de mâna unui câne de zmău! S, -odată iè buzduganul din
cuiu s, i-l zvârle înapoi de s, ese mile de loc s, i apoi iesă în
calea zmăului, punându-se de pândă sub podul de aramă,
care se afla la poarta curt, ei.

Zmăul, văzând că buzduganul trece înapoi pe la ure-
chea lui cu atâta putere, oftă s, i zise: Măi, da’ grei oaspet, i
trebuie să mai fie la mine acasă! Apoi, întorcându-se după
buzdugan, îl ia s, i pornes, te spre casă. S, i, când la podul de
aramă, calul zmăului începu a forăi s, i a da înapoi. Atunci
zmăul dădu pinteni calului s, i zice: De! cal zălud, mânca-
t, -ar corbii carnea s, i lupii oasele! că doar s, tiu că nu-i Fiul
Iepei, Făt-Frumos pe aici.

— Ba, dacă îl caut, i, îl găses, ti s, i pe aici, răspunse Făt-
Frumos, ies, ind de sub pod. As, ă-i că mi-ai încăput in gheare,
cine de zmău ce es, ti! Gândeai că nu te-oiu găsi? Hai la
luptă, să te învăt, eu cum să mai furi nevestele altora!

— Din luptă să ne luptăm, ori din săbii să ne tăiem?
zise zmăul.

— Ba din luptă, că-i mai dreaptă, zise Făt-Frumos.
S, i descălecând zmăul, s-apucară la luptă s, i se luptară

ei o zi de vară până-n sară, s, i, pe la asfint, itul soarelui,
Făt-Frumos birui pe zmău s, i-l lăsă mort la pământ, după
care îl hăcui în bucăt, i cu cal cu tot, făcând dintr-îns, ii două
grămezi. Apoi întră in casă s, i spuse zânei că a scăpat-o de
zmău s, i să fie gata de drum, când se va întoarce pe acolo,
căci el se duce să scape s, i pe celelalte surori ale sale de la
cânii de zmei,

Zâna îl îndreptă încotro să apuce, ca să găsască mai
degrabă pe soră-sa cea mijlocie, s, i Făt-Frumos, fără multă
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zăbavă, îs, i luă ziua bună s, i porni. S, i mergând el încotro îi
arătase, pe la amează iaca vede nis, te curt, i s, i mai frumoase
decât cele dintăi. S, i apropiindu-se de dânsele, dă s, i de
zâna cea mijlocie, care s, i ea tocmai spăla nis, te cămes, i
la fântână. Cum se văzură amândoi, se îmbrăt, os, ară. S, i
intrând în casă, Făt-Frumos întrebă pe zână ca’ ce putere
are zmăul ei s, i unde se află el acum. Ea răspunse că-i dus
la vânat s, i, când se întoarce, zvârle buzduganul de s, ese
mile de loc s, i izbes, te în poartă, din poartă în us, ă, s, i din
us, ă se pune în cuiu. S, i atunci bucatele trebuie să fie nici
reci, nici calde, cum îs mai bune de mâncat. Pe când încă
vorbeau ei, se s, i aude buzduganul izbind în poartă, din
poartă in us, ă, s, i din us, ă se pune în cuiu. Atunci zâna zise
înspăimântată:

— Ascunde-te, Făt-Frumos, că, de te-a găsi zmăul aici,
te face mii s, i fărâme.

— Ba l-oiu fărma eu, cum am fărmat s, i pe cânele de
frate-său, zise Făt-Frumos, care s, i ie buzduganul din cuiu
s, i, ies, ind afară, îl zvârle înapoi de 12 mile de loc. S, i apoi
iese în calea zmăului, punându-se de pândă sub podul de
argint de la poartă.

Zmăul, văzând că buzduganul său trece înapoi cu atâta
putere, suspină s, i zise: Da’ grei oaspet, i trebuie să mai
fie acasă la mine, de vreme ce mi-au trămis buzduganul
înapoi! Apoi, întorcându-se s, i el după buzdugan, îl ie s, i
pornes, te cu dânsul spre casă. Când la podul de argint,
calul zmăului începe a sări în două picioare, a forăi s, i a da
înapoi. Atunci zmăul înfuriet ii dă pinteni s, i zice: De! cal
nebun, mânca-t, -ar corbii carnea s, i lupii oasele! De ce te
temi? Că doar s, tiu că nu-i Făt-Frumos, Fiul Iepei, pe aici!

— Ba, dacă-l caut, i, îl găses, ti s, i pe-aici, răspunse Făt-
Frumos, ies, ind de sub pod. As, ă-i că mi-ai încăput in labă,
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câne de zmău ce es, ti? Hai la luptă, să te-nvăt, eu cum să
mai furi nevestele altora!

— Din luptă să ne luptăm, ori din săbii să ne tăiem?
zise zmăul.

— Ba din luptă, că-i mai dreaptă, zise Făt-Frumos.
S, i luându-se la luptă, se luptară ei două zile de-a rân-

dul, s, i a doua zi, tocmai pe la asfint, itul soarelui, FătFrumos
biruies, te pe zmău s, i-l taie in bucăt, i cu cal cu tot, de face
dintr-îns, ii alte două grămezi.

După aceea se duce în casă s, i spune zânei că a scăpat-o
s, i pe dânsa de cânele de zmău s, i că să fie gata de drum, pe
când se va întoarce pe aici, că el se duce să scape s, i pe ne-
vasta lui de cânele de zmău, cel mai mare. Zâna îl îndreptă
încotro să apuce, ca să găsască mai degrabă pe soră-sa cea
mică. S, i Făt-Frumos, fără multă zăbavă, îs, i iè ziua bună s, i
pornes, te. S, i mergând el încotro îi arătase, pe la prânzul cel
mare iaca vede nis, te curt, i mult mai frumoase decât cele
ce văzuse până acum. S, i apropiindu-se de dânsele, numai
iaca ce vede s, i pe iubita lui sot, ie, care tocmai acum ghilea
s, i ea nis, te pânză la fântână. Cum se văzură amândoi, se
îmbrăt, os, ară, cu ochii înecat, i în lacrămi, s, i, întrând în casă,
Făt-Frumos întrebă ca’ ce putere are zmăul ei s, i unde se
află el acum.

Ea spuse că-i dus la vânat s, i, când se întoarce, zvârle
buzduganul de 12 mile de loc s, i izbes, te-n poartă; din poartă-
n us, ă, s, i din us, ă se pune în cuiu. S, i-atunci bucatele trebuie
să fie nici reci, nici calde, cum îs mai bune de mâncare. S, i
când spunea ea acestea, se s, i aude buzduganul izbind în
poartă, din poartă în us, ă, s, i din us, ă se pune în cuiu. Atunci
zâna, cuprinsă de spaimă, îmbrăt, os, ază pe Făt-Frumos
s, i-i zice: Fă-te ce te-i face, că, de te-a găsi zmăul aici, te
prăpădes, te!
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— Ba l-oiu prăpădi cu, cum am prăpădit s, i pe cei doi
câni de frat, i ai lui. S, -odată s, i iè buzduganul din cuiu s, i-
l zvârle înapoi de 24 de mile de loc, s, i apoi iesă în calea
zmăului, punându-se de pândă sub podul de aur de la
poartă.

Zmăul, văzând că buzduganul său trece înapoi cu atâta
putere, zise îngrijit: Măi, da’ grei oaspet, i trebuie să mai fie
la mine acasă, de s-a întors buzduganul înapoi cu atâta pu-
tere! Apoi, întorcându-se după buzdugan, îl ia s, i pornes, te
cu dânsul spre casă. S, i, când la podul de aur, calul zmeului
începe a sări, a forăi s, i a da înapoi. Atunci zmăul dă pinteni
calului s, i zice: De! cal nebun, mânca-t, -ar corbii carnea s, i
lupii oasele! că doar s, tiu că nu-l Fiul Iepei, Făt-Frumos pe
aici.

— Ba, dacă-l caut, i, îl găses, ti s, i pe-aici, răspunse Făt-
Frumos, ies, ind de sub pod. As, ă-i că mi-ai încăput în labă,
câne de zmău ce es, ti? Hai la luptă, să te-nvăt, eu cum să
mai furi nevestele altora!

— Din luptă să ne luptam, ori din săbii să ne tăiem?
zise zmăul.

— Ba din luptă, că-i mai dreaptă, zise Făt-Frumos. S, i
luându-se la luptă, se luptară ei trei zile s, i trei nopt, i de-a
rândul. S, i a treia zi pe la amează, când ardea soarele mai
tare, încă luptându-se ei, de aprins, i ce erau, din gura lui
Făt-Frumos ies, ea o pară verde, iară din gura zmăului ies, ea
o pară ros, ie; s, i tocmai pe atuncea trecea pe deasupra lor
un vultur. Zmeul, cum îl vede, zice:

— Vultur, vulturas, ! Du-te s, i adă două picături de lapte,
una rece s, i una caldă; pe cea rece toarn-o pe mine, iar pe
cea caldă toarn-o pe cânele ist de Făt-Frumos, că t, -oiu da
un hoit să mănânci.

Atunci Făt-Frumos îi zice s, i el :
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— Vultur, vulturas, ! Du-te de adă două picături de
lapte, una rece s, i una caldă; pe cea rece toarn-o pe mine,
iar pe cea caldă, pe cânele ista de zmău, că t, -oiu da s, ese
hoituri să mănânci.

Vulturul, cum aude aceasta, alergă iute s, i-ntr-o clipă
aduce cele două picături de lapte: pe cea rece o toarnă pe
Făt-Frumos, de se răcores, te, iar pe cea caldă o toarnă pe
zmău, de se aprinde s, i mai tare. S, i atunci Făt-Frumos
birui pe zmău, scoase palos, ul s, i-l tăie în bucăt, i cu cal cu
tot, de făcu dintr-îns, ii iar două grămezi. După aceasta
întră în casă s, i spuse nevestei lui că a scăpat-o s, i pe dânsa.
Apoi, luând-o cu dânsul, se duse pe la celelalte surori, le luă
s, i pe ele s, i apoi cu tot, ii se duseră la gura iadului. Hârzobul
era scoborât, s, i Făt-Frumos scutură tare de el, ca să dea
de s, tire tovarăs, ilor lui că a sosit. Apoi punând zânele câte
pe una în hârzob, tovarăs, ii le traseră afară. Venind acum
rândul să scoată s, i pe Făt-Frumos, el, care era năzdrăvan,
s, tia că tovarăs, ii lui vreu să-l peardă, s, i de aceea, în loc să
se puie el, puse un bolovan mare în hârzob, s, i tovarăs, ii
începură a-l trage afară, dar, când ie la jumătate, frat, ii lui
de cruce îi dădură drumul cu hârzob cu tot, socotind că de
acum înainte l-au prăpădit.
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Dragoste chioară s, i amoriu ghebos

Actul I se petrece într-o căsut, ă din Tătaras, , pe malul Căcă-
inei, unde-i locul dragalas, ...

PERSOANELE
1) Zamfir Bîlbîilă, proprietarul casei.
2) Maria Tololoi, ofit, ereasă alungată de la barbat.
3) Zărghilă, psalt, amorezul Tololoaei.
4) Marit, a cea mare, fiica Tololoaei.
5) Marit, a cea mică, a doua fiică a Tololoaei.
6) Un căpitan s, -o căpitaneasă.
7) Advocatul Dierie, sprijinul ofit, eresei.
8) Îngrijitoriul unei monastiri s, i prietenul advocatului.
9) Sarsailă, debitant de tutun.
10) Mai multe persoane, prieteni de-a lui Zarghilă s, -a

Tololoaei.
SCENA I
Zărghilă, singur
Ei, apoi zi că nu-s nebun. Eu psalt, ea ofit, ereasă. De la

dînsa pînă la mine cîtu-i de la ceriu pînă la pămînt. Dar o
încercare nu strică. Ia să mă ciuciulit, esc s, i eu oleacă: un
surduc negru, o pălărie naltă s, -o păreche de mănus, i negre,
nu-i vorbă, pot să-mi fac; că am eu cîteva părălut, e într-un



loc. Dar oare, dac-as, face asta, i-as, cădè eu tronc la inimă?
Zoit, a era Zoit, a, fată din sat de la noi; mă puteam înt, elege
cu dînsa în vorbă. Dar asta-i asta: ofit, ereasă, femeie iscu-
sită, cucoană mare, vorbes, te cu noimă s, i poate să fi avînd
multe năcăfale. Dar s, i eu am să fac pe dracu-n patru s, -am
s-o îndesesc cu scofeturi s, i cu aghioasele s, i poate s-o scot
din minte. S, i rob de m-as, vîrî la dînsa, am pentru ce: că-i
o dată cucoană s, i femeie la locul ei.

SCENA II
Zărghilă, Tololoaia s, i Bîlbîilă
Zărghilă: Sărut mînele, cucoana Mărie! Bine, sănătos, ică?

Cum at, i petrecut, de cînd nu v-am văzut?
Tololoaia: A... Cîrnoiu, a Sculeni, a spart feres, tile, a

dracu ieie a dîns, ii. A nu hi domnu Zamfir acolo, eu a
moartă fost, poate, nu mai agiunge ei ziua de mîni!

478



Satirice (Versuri inedite)

Azi am bani, azi am parale, Azi de lume joc îmi bat, În
Cazin s, i-n tribunale Sunt primit s, i-mbrăt, os, at. Sună, sună,
pungă sună Că tot, i joacă pe a ta strună.

Onorabili s, i cochete, S, i voi bravi judecători, Eu cunosc
a voastră sete: Credet, i tot, i în bănis, ori. Sună, sună, pungă
sună Legea rea tu o faci bună.

Să am rang sau boerie Astea lucruri sunt prea mici,
S, tiu armeni s, i greci o mie, Boerit, i pe irmilici. Sună, sună,
pungă sună Legea rea tu o faci bună.

Fără nici o-nvăt, ătură Eu trec astăzi de n-văt, at, Tot, i
se uită-n a mea gură Când pungut, a mi-a sunat, Banul la
tot, i face nume, Banul te rădică-n lume. Sună, sună, pungă
sună Legea rea tu o faci bună.

Astăzi curtea mă poftes, te Post sau slujbă ca să-mi dea,
S, tit, i de ce mă măgules, te? Căci mi-e pungulit, a grea. Sună,
sună, pungă sună Căci tot, i joacă pe a ta strună.





Cunoas, te-te pre tine însut, i

Cînd mă ia lumea-nainte,
Ori de prost, ori de cuminte,
Ori de bine, ori de rău,
De asta habar n-am eu:
De-mi zice cuminte,
Lumea s, tiu că minte!
De mă ia de bine,
Nu mă simt în mine!
De mă ia de prost,
De cînd sînt am fost.
De mă ia de rău,
Acolo sînt eu,
Cu tot neamul mieu.





Poezii populare

[Frunzuleaua mics, unele]

Frunzuleaua
Ia vezi lacrimile mele,

Cum se varsă cu durere,
Fără nici o mîngăiere!
S, i se varsă pentr-un pui,
Numele nu vreu să-i spui.
De l-oiu spune,
l-oiu răpune
De-oiu tăcea, l-oiu mai avè,
Sărmana inima mea,
Mai bine s-ar fi topit
Decît m-as, fi despărt, it
De-un puis, or ce-am iubit.
Colo în vale, la brad mare,
Mîndru codru să răsună
Drăgalas, noaptea pe lună:
Este glasul puiului
Ce-a zburat din cuibul lui.
Stă, copile, te opres, te



S, i oftînd la el gîndes, te.

[Frunză verde, iarbă neagră]

Foaie verde de cucută,
Drag mi-e puiul de pe luncă,
Cu drag vine s, i se culcă.
Cucu cîntă, se siles, te,
Puiu locul s, i-l gătes, te.
Puica din poartă-l prives, te,
Puica plînge s, i-l jăles, te,
Puiul se călătores, te.
Te-am iubit de copilas, ,
S, -acum te duci s, i mă las, i.
Astăzi plec, mîne mă-ntorc
La pustiul de noroc.
De-i mai zăbovi o lună,
Mă găses, ti pe drum nebună;
Da’ de-i zăbovi un an,
Mă găses, ti negru bus, tean.

[Frunzulit, ă Maghira]

Frunzulit, ă Maghira,
Mă miram, puică, miram,
Mă miram de ce slăbeam.
Eu nu slăbeam de vrun rău,
Ci slăbeam de dorul tău.
S, apte văi s, -o vale-adîncă,
P-aici lupii mă mănîncă.
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Stăi, lupe, nu mă mînca,
Păn-o răsări luna,
Să dau mîna cu puica;
Pe lună că s-o întîlnesc,
Trei vorbe ca să-i vorbesc
S, -apoi să mă prăpădesc!

[Frunză verde, iarbă neagră]

Frunză verde, iarbă neagră,
Am avut o puică dragă.
De dragă ce-mi era dragă,
O purtam cu tasma neagră
S, -o t, inem cu noaptea-ntreagă
Las’ să treacă, să se ducă,
Mi-i urîtă vorba lungă,
La Neamt, u, la mănîstire,
La icoane să se-nchine.
Să se ducă să se sfint, ască,
De mine să se despărt, ască.
Iarbă neagră din grădină,
Să s, tii, puiculit, ă, bine
Că eu mă duc de la tine;
Să rămîie pajis, tea,
Să vezi cum ii dragostea.
Dragostea de fată mare,
Ca fasola din caldare,
Cînd îi pui un pumn de sare;
Iar dragostea de nevastă,
Ca garofa din fereastă:
Dimineat, a înflores, te,
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Peste zi se vestejes, te.

[Cît oiu trăi, să iubesc]

Cit oiu trăi, să iubesc
Că, de-oiu muri, putrezesc;
S, i pămantul cres, te iarbă,
Nimene nu mai mă-ntreabă
Ce puicut, ă mi-a fost dragă!

[Cînd ai s, ti s, i te-ai pricepe]

Cînd ai s, ti s, i te-ai pricepe,
Dragostea de un’ se-ncepe?
De la ochi, de la sprincene,
De la buze subt, irele,
Mus, care-ar neica din ele,
Ca dintr-un fagur de miere.

[Cuculet, de la pădure]

Cuculet, de la pădure!
Du-te la puică s, i-i spune
Să nu se mai poarte bine,
Că mi-a rupt inima-n mine.
Să se poarte mai vlăvioasă,
Să-mi mai văd s, i eu de casă.
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[Zup, zup, zup]

Zup, zup, zup!
De-abia mi-o duc,
S, i mi-o duc cu mes, tes, ug
Pe două roate de plug.
Joacă, fată, ce-i juca,
Du-te-acasă s, i-i mînca,
Că t, -a fript-o carnea in sac,
S, i t, -a lăsat o bucatica

[La crîs, mut, a cea din deal]

La crîs, mut, a cea din deal
Vinu-i bun s, i oca-i mare,
Crîs, mărit, a slută tare,
Beu voinicii de călare.
La crîs, mut, a cea din vale
Vinu-i rău s, i oca-i mică
Crîs, mărit, a frumus, ică,
Beu voinicii de se strică.
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Rostiri, zicători, cuvinte

Cele bune să s-adune,
Cele rele să se spele.

Asta să n-o ponosăs, ti
S, i cu alta să te înnoies, ti.

Chirotea.
Umblă în pogheazuri.
Să are de bine cu nevasta lui.
Să lipses, ti de aici, că acus, mi-i că nu te-oi putea prinde

s, i t, i-oi face spinarea dobă s, i pîntecele coastă.
Gura lui era clopot.
— Da’ cum ai făcut, de i-ai omorit? — Cum să fac? Ia,

i-am toropit pe tot, i, de parcă n-au mai fost vii de cînd îs
ei.

Dă trei bice calului, să sară trei munt, i s, i trei văi.
Ticălos bărbatul mieu,
El munces, te s, i eu beu.
Basta-i, de-acum s-a mîntuit.
El nu vorbea pleavă.
’Tă-te pîrdalnicul, să te bată, inimă, că tot aceea ai

rămas!
Cioclej, hlujan.



Acus, te fură sfîntul.
Trei zile trapădul, s, i un ceas praznicul.
Mîncarea cam pe sponci, dar apa, mila Domnului.
Cu omul prost să nu ai a face nici în clin, nici în mînecă.
Dar dis, ănt, at (curioz, straniu) mai es, ti!
Hîlpav (lacom).
Halaturi (ciocane, unelte).
Parcă nu es, ti în toate simt, irile.
Vină-t, i în simt, iri, Doamne, iartă-mă!
Ăracan de mine (săracul de mine).
În toate zilele sînt sfint, i, dar nopt, ile sînt ale noastre.
Varga lui Dumnezeu, de aspru ce era.
Cînd sufletul ît, i este gol s, i inima fără simt, ire, degeaba

mai caut, i pricină cu lumea din afară.
Hădărag.
Am fost s, -am văzut. Era s, i nu era. A zis c-a veni, dacă

n-a veni. Se vede c-a venit, de n-a mai venit.
Zăbavnic (de la zăbavă, întîrziere).
A rîde cu incot (chicote).
Românului î-i greu pînă se apucă de treabă, că, de lăsat,

îndată se lasă.
L-a dat prin s, perlă.
Bobotind.
Dator nu-s, că nu-mi dă nimene pe datorie.
Bet, iv nu-s, că n-am ce bè.
Bătăus, nu-s, că tot, i mă bat.
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Corespondent, ă





Scrisori către Elena Creangă-Chit, ei

Scrisoare

Domniei-sale,
doamnei Elena Gheorghe a Chitei (Chit, ei), sau preotu-

lui Vasile T, ifescu, pentru Elena foastă Creangă, la comuna
Galu, din judet, ul Neamt, , plasa sau plaiul Muntele (prin
pos, ta rurală).

La satul Galu. Grabnic.
Ias, i, 1883, august 30
Dragă soră Elenut, ă,
Ni s-a umplut sufletul de bucurie, aflînd că es, ti sănă-

toasă s, i că te ocupi cu gospodăria. Dorim să fii sănătoasă
s, i fericită, în unire cu cumnăt, elul nostru, sot, ul ce t, i l-a dat
D-zeu! Află, dragă, că s, i noi suntem sănătos, i din mila lui
D-zeu! S, i tare as, i dori să te văd s, i să vă văd. Eu nu am fost
în astă-vară pe la Neamt, . Numai Maria lui Zahei a fost.
Despre partea de loc din Humules, ti mă întrebi? Cred că
nu avet, i gind să vă mutat, i acolo. Să nu crezi că t, -a răpi
cineva dreptul, cît vom trăi noi. Mihalache s, i Tinca nu pot
să aibă mai mult decît li se cuvine. Dar lasă-i să t, ie casa
în bună stare s, i să se folosească de venitul ei, decît a s, edè
pustie s, i s-or folosi străinii. Vă sărut cu drag s, i doresc să
ne vedem.

I. Creangă
Elenut, ă, tare as, i vrè să am vro 20 de cot, i sumani de

noaten, buni pentru un suman pentru mine. I-as, i plăti cît
de scump, numai să-i am. Scriet, i-mi, dacă s-ar găsi, să vă
trămit banii. Mi-as, face chiar acum o manta pentru iarnă
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din sum[an] de noaten. Mai scriit, i-ni cum vă aflat, i.
I. Cr.

Scrisori către Gheorghe Creangă

Scrisoare

T, inutul districtului urbei Ias, i, 3 din luna a s, eptea, timpul
seceris, ului la ovreii din Ias, i.

Sărut mîinele s, i pe dos, s, i pe fat, ă, preaiubit, ilor mei
bădit, ă s, i lelit, ă Ecaterină.

Despre noi vet, i s, ti, dupe cum s, i s, tit, i, că suntem sănătos, i
din grat, ia lui D-zeu.

Dorim deci, ca s, i pe d-voastră această simplă epistolă
să vă găsească în cel mai perfect grad al sănătăt, ei s, i al
fericirei! De vret, i a s, ti noutăt, i, nouă, iată vă spun: cu nefe-
ricita ocaziune a răposatului întru fericire a Bondarului
s, i pusu la revineală în pus, căriă, [a] sfîntului Nichipercea,
m-am dus la Pru!!u!utu, s, i am făcut feredeie de pungă.
Sunt bune ori ba?

De făceam pulpe, poate-mi vei zice c-ar fi fost mai
bune, că-mi întăreau slăbiciunea nervilor... As, a-i c-am
gres, it?

Altă noutate nouă: în timpul vijeliei unui înderetnic
vînt de la finele nepomenitei luni, iunie, clopotnit, a Goliei
fu aruncată deasupra celei de la Bărboiu, s, i clopotele toc-
mai la Patruzeci de Sf[in]t, i; s, i la Arhiman-Dracu Meris, esco,
în grădină, a crescut un crastavete de doi cot, i s, i jumătate
(2 1/2) care merită a fi dus la expozit, ia de la Frumoasa,
care are a fi la septemvrie, curgător în avusul (abusul) ur-
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bei Neamt, ul buza-bri de Bercu, în casele lui Grama, să
se mur[e]ze; — s, i atunci ar putea fi gustos pentru mah-
murul s, i gherghetegul paroh a cos, ului de biserică Posa,
care a căzut cu curu în par, pardon de espresiune! s, i a
nevalabilului prohesore din satul rural T, ipirigu, cucurigu,
sau Pi! pi! ri! gu, care are trei mii de zile pe un an de lei,
patru care de cărbuni din pădurea Dumesnicului, pentru
văcsuit opincile, s, i apă cît va putè bea, cu cal cu tot, din
părîul trecător pe lîngă băsărică; afară de alte venituri ce-i
mai curg de pe dealul Cetăt, ei, cînd vine vro ploaie repede.

În fine: în consederăciunea observărei fiindcă t, ara
n-are motivele ei, Doamna face toate trebile, pamplesiru.
Destul!!!

Eu să mai salut s, i pe amicii prieteni a d-voastre: să-
rutări amicabile din parte-mi, d-lui Georgiu, — precum
mîinile, gurit, a s, i ochii d-nei E... le... nu... t, a rugîndu-i
totodată de iertare! căci zic amicalminte; iar de-as, fi acolo,
v-as, arăta în faptă, dacă nu m-as, trezi cu vro cîteva testele
de pumni pe lîngă spinare. Aoileo! rău mă doare!!!

Închinăciuni mutuale la cei ce nu mă vor întreba; iar
venerabilului părinte Vasilie Răsmirit, ă s, i familiei, sărutări
de mîini din parte-ne. Altă noutate: m-am 20 mutat într-o
casă unde se află s, i cîteva frumus, ele, ce pe la Ias, i le zic fete;
s, tii proverbu cela: „Bet, ivului s, i dracu-i iese cu ocaua plină“.
Cu alte cuvinte sunt factor de... iaca o nouă funct, iune!!!

Părintele Ienăchescu vă trimite un sac de complimente,
s, i sărutări de mînă: lui Gogu, Lazarachi, Manole a Laza-
roae[i] etc., etc,; se-nt, elege pe la tot, i acei la cari am băut
vin mai gustos...

Astă-noapte, cînd scriam, am visat că mă suiam la
Cetatea Neamt, ului cu proviantu de trei posci s, -un cozo-
nac, ce-i ducea diaconul Theodor, [s, i vin] într-un ulcior,
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s, i cu mai mult, i companioni s, i companioane, carii mer-
geau pînă la punticica dinaintea casei sf.-voastre s, i iar se
întorceau înapoi.

Ce frumoasă petrecere!!!
S, -as, a m-am trezit! cu condeiul după urechi; s, tii cum

s, ed cei du pe la cănt, elării; adecă ca un cinovnic de la pre-
susftie, trimis în pozvoleanii de nagrajdeanii.

Pe Vasilică l-am văzut de demult; grăbit, i a veni la Ias, i,
să-l as, ezăm în Seminărie.

Al domniei-voastre serv!
I. Creangă

Scrisoare

Ias, i, 1888, maiu 19
Bădit, ă Gheorghe dragă, s, i preaiubite veris, oare, Anetă

s, i Elenut, ă, iertat, i-ne, vă rugăm, că nu v-am scris pînă
acum! Despre boala mea din fevruarie s, i maiu, care în
amîndouă rîndurile a fost asemine cu moartea cred că va
fi scris Zahei. Mă aflu acum put, in mai bines, or, dar tot îmi
tremură carnea pe mine s, i sunt trist s, i descurageat din
această pricină!

Vă dorim din tot sufletul multă sănătate s, i bucurie la
tot, i s, i la toate!

Pe vara Elenut, a o felicităm de ziua onomastică, dorindu-
i fericire s, i bucurie nesfirs, ită, de la D-zeu.

Vă îmbrăt, os, ăm cu drag, dorindu-vă multă sănătate s, i
bucurie!

I. Creangă s, i Tinca
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Scrisoare

Ias, i, 1888, iunie 5 (Duminică)
Dragă s, i iar dragă bădit, ă Gheorghe,
Vă sărutăm cu drag s, i vă dorim din suflet multă sănă-

tate s, i bucurie la tot, i!
Din scrisoarea sf.-tale, de la 1 iunie, am văzut că trebuie

să pleci la Slănic.
Drum bun! S, i nu te îndoi cîtus, i de put, in că ai să capet, i

sănătate, s, i ai să vii de acolo voinic s, i zdravăn, cum îi tunul.
Apele sunt foarte bune, locurile foarte frumoase s, i în-

grijirea cît se poate de bună; doftori o mult, ime, cari s, i ei
vin la izvorul tămăduirilor, ca s, i ceialalt, i muritori; ai să ai
cu cine te consulta. Eu nu pot să merg în anul acesta; dacă
s, tiam dinainte că mergi s, i sf.-ta, ceream s, i eu un loc mai
de demult, dar acum s-au dat toate locurile gratis, cîte au
fost de dat de la Epitropie.

Eu sunt mai bines, or. Tinca vă dores, te drum bun, ca s, i
mine, vă îmbrăt, is, ează pe tot, i: pe Aneta, Lut, a, S, oimariu,
Mihălache s, i Tinca etc.

Al sf.-voastre,
I. Creangă s, i Tinca

Scrisoare

Ias, i, 1889, iulie 2
Mos, ule dragă,
Iertat, i-mă, vă rog, căci eu cu boala mea, nu v-am mai

scris tare de mult. Dorim din suflet a s, ti cum vă aflat, i?
Tot, i ai nos, tri, afară de mine, sunt sănătos, i, vă trimitem
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sf.-voastre sărutări de mîni s, i îmbrăt, ăs, ări prietenes, ti la
tot, i s, i la toate.

Oare nu-i păcat de D-zeu să nu ne mai vedem noi, as, a
din cînd în cînd? Dacă nu ne-om mai vedè, cît mai trăim,
apoi... mort, i... D-zeu s, tie! Ce zici? adevărat să fie ori nu?

Al sf.-voastre întru tot supus, i fii sufletes, ti,
Tinca s, i Ion Creangă

Scrisori către Zahei Creangă

Scrisoare

Domnului Zahei Creangă, la debitul de tutun I. Creangă,
din strada Băncei,

Ias, i, Grabnic.
Slănic, 1884, iunie 24
Frate Zahei,
Mercuri în 13 a curentei, sara, am mas în Tîrgul-Ocna,

s, i joi, în 14, pe la 2 după amează, am ajuns la Slănic. Pe
drum s, i la Slănic, vro cîteva zile, am avut amet, ele; iar mai
ales sîmbătă noaptea spre duminică (în 16) mi-a fost foarte
rău; perdusem chiar cunos, tint, a. Însă d-l dr. Aronovici
grabnic mi-a dat ajutorul cuvenit, s, i mi-am venit în sine.
De ape am fost oprit a bè pînă astăzi în 24, s, i băi calde
numai 3 am făcut pînă acum; după care mă simt mai bine,
s, i amet, ele nu mai am de vro 4 zile. Sper că mă voiu face
bine cu ajutorul lui D-zeu. Am primit amîndouă scrisorile
tale, cea din bros, ură s, i asta din 22, s, i-t, i mult, emesc din tot
sufletul. V-am scris s, i eu o carte de pos, tă, dar se vede că
s-a rătăcit!
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Pe aici au fost ploi s, i un pohoiu grozav, care a făcut
mare stricăciune băilor s, i stinghireală nouă tuturor.

Vă salut cu drag,
I. Creangă
Mai îns, tiint, at, i-mă cum vă aflat, i. Vă doresc sănătate

s, i bucurie la tot, i!

Scrisori către Ecaterina Vartic

Scrisoare

Domnis, oarei Ecaterina Vartic,
peste drum de s, coala evreească în Sărărie (devale).
La Ias, i
1884, iuniu 16, Slănic
Tincă,
Am ajuns joi în 14 la Slănic, m-am as, ezat la locul des-

tinat s, i am început a bè apele hotărîte de dr. Băi încă nu
mi-a hotărît pînă acum. Hrana este scumpă aici, s, i se
găses, te cam cu greu ce-t, i trebuie. Eu am mai avut de cî-
teva ori amet, ele us, oare; sper însă că cu timpul vor începe
a despărè.

Vă salut pe tot, i cu drag s, i vă doresc sănătate. Comple-
mente lui Mus, nit, anu s, i la tot, i prietenii.

Al vostru sincer prieten,
I. Creangă
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Scrisoare

Domniei-sale, domnis, oarei Tinca Vartic,
strada Sărăriei, devale, peste drum de s, coala evreească,

lîngă Mustea Casapu.
La Ias, i. F. grabnic.
Slănic, 1884, iulie 12
Tincă,
Am primit scrisoarea s, i m-am bucurat aflînd că suntet, i

sănătos, i, dar m-am mîhnit de biata Zamfirit, ă, că este bol-
navă! Însă curaj! D-zeu s, i d-rii au s-o facă sănătoasă. Pe
aici plouă necontenit; potop, nu altăceva! Nu prea pot bè
nici apele, nici face băile în regulă.

Doctorul chiar mă întrerupe din cînd în cînd. Astăzi
de-abia am împlinit 19 feredeie. Spre 17 iunie s, i spre 3 iulie
noaptea, pe la 2 ceasuri (s, i întăi s, i a doua oară), mi-a fost
foarte rău! (amet, ele). Dar d-rul mi-a dat ajutorul cuvenit,
s, i mi-am venit în sine. Acum sunt mai bine, mult, emesc lui
D-zeu! Spune d-lui Mus, nit, anu că am primit scrisoarea s, i-i
mult, emesc din suflet, dorindu-li sănătate s, i bucurie! Lui
Zahei de asemene arată-i sărutăris, i îmbrăt, os, eri frăt, es, ti
din parte-mi. Zamfirit, ei, lui Singhel, lui Mihălache s, i Tin-
căi de asemine spune-le că-i doresc s, i-i îmbrăt, os, ez cu drag.
Cucoanei Rucsandei sărutări de mîni, s, i, în sfîrs, it, tutu-
ror vă doresc deplină sănătate s, i bucurie! Eu, dac-as, putè
sta macar pînă la finele lunei aces, tia! Mai scriet, i, cum vă
aflat, i? să ne vedem sănătos, i!

I. Creangă
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Scrisori către Vasile Conta

Scrisoare

Iubite prietene,
Nu s, tii cît ne-am bucurat noi ies, enii de succesul ce l-ai

avut în Cameră.
Eu, după cum mă cunos, ti, parcă înnebunisem de entu-

ziasm, s, i de, prost oi fi, dar inimă mare am. M-am apucat
de am t, inut o s, ezătoare acasă cu Răceanu, Ienăcheacu,
Mis, u Nicsoi s, i te-am proclamat cel mai mare orator al nos-
tru. Să trăies, ti, căci tu faci cinstire Ies, ului nostru, oropsit
s, i blestemat de D-zeu s, i de oameni!

Frate Conta, nu ne uita s, i scrie-mi cînd vii.
Cu dragoste,
Ion Creangă
Alegător nat, ionalist

Scrisori către Mihai Eminescu

Prima scrisoare

Bădie Mihai,
Ai plecat s, i mata din Ies, i, lăsând în sufletul meu multă

scârbă s, i amăreală. Să deie Dumnezeu să fie mai bine pe
acolo, dar nu cred. Munteanul e frate cu dracul, dintr-un
pol el face doi; s, -apoi dă, poate nu-s cu inima curată când
grăiesc de fratele nostru că-i cu dracul, în loc să fie cu Dum-
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nezeu. Dar, iartă s, i mata, căci o prietinie care ne-a legat
as, a de strâns nu poate să fie ruptă fără de ciudă din partea
aceluia care rămâne singur. Această epistolie t, i-o scriu
în cerdacul unde de atâtea ori am stat împreună, unde
mata, uitându-te pe cerul plin cu minunăt, ii, îmi povesteai
atâtea lucruri frumoase. . . frumoase. . . Dar cos, cogemite
om ca mine, gândindu-se la acele vremuri, a început să
plângă. . . Bădie Mihai, nu pot să uit acele nopt, i albe când
hoinăream prin Ciric si Aroneanu, fără pic de gânduri rele,
dar din dragostea cea mare pentru Ies, ul nostru uitat si
părăsit de tot, i. S, i dimineat, a când ne întorceam la cuibar,
blagoslovit, i de aghiazma cea fără de prihană si atât iertă-
toare a Tincăi, care ne primea cu alai, parcă cine s, tie ce
nelegiuire am făptuit s, i noi. T, i-as scrie mai multis, or, însă
a venit Enăchescu si trebuie să plec cu dânsul la tipografie.

Cu toată dragostea,
Ionică
Ies, i, 1877, decembre

A doua scrisoare

Bădie Mihai,
Ce-i cu Bucures, tiul, de ai uitat cu totul Ies, ul nostru cel

oropsit si plin de jidani? O fi musai viat, ă burlăcească pe
acolo, dar nu se cade să ne uit, i prea de tot. Veronica a fost
azi pe la mine si mi-a spus că s, i cu dânsa faci ca s, i cu mine.
De ce? Ce rău t, i-am făcut noi?! De Crăciun te asteptăm să
vii. Tinca a pregătit de toate si mai ales „sarmalele“, care
t, ie ît, i plăceau foarte mult. Eu am început, de, ca prostul,
să scriu, dragă Doamne, o comedie. Când voi isprăvi-o, nu
s, tiu. Atâta s, tiu, că subiectul e copiat, as, a cum prea bine s, tii
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că pot copia, e luat din viat, a de măhăla, unde stau de când
am părăsit Humules, tii. M-am întâlnit cu fratele Conta. La
Ies, i ninge frumos de ast-noapte, încât s-a făcut drum de
sanie. Ciricul e mai frumos acum. Vino, frate Mihai, vino,
căci fără tine sunt străin.

Te sărut pe frunte,
Ion Creangă

A treia scrisoare

Bădie Mihai,
Slavă Domnului c-am primit ves, ti de la tine! Eu te

credeam mort si mă luam de dor cu amintirile, când erat, i
în jurul meu, tu, Augură, cel blestemat, Conta s, i alt, ii, cari
acum vă fudulit, i prin căpitală, alături cu ciocoii, mânca-
i-ar cânii, că sunt fiii lui Scaraot, chi, s, i pe voi norocul s, i
binele. De ce las, i pe Veronica să se zbuciume? Te-am
as, teptat de Crăciun să vii, dar. . . bes, teleu, fes, teleu, că
nu pot striga văleu, s, i cuvântul s-a dus, ca fumul în sus,
s, i de venit n-ai mai venit. . . Aferim. . . Dar noi, adică Ie-
năchescu, Răceanu s, i alt, i mus, terii pentru mâncărică s, i
băuturică bună, am tras un bairam de cel turcesc, cu vin
grecesc de la Amira. Apoi ne-am dus cu sania afară din
oras, , si acolo pune-te din nou masă! A doua zi la fel; de-
abia a treia zi ne-am zburătăcit, ca vrăbiile, fiecare pe la
vatra lui. Acum stau lângă horn cu pisicele mele si mai
pun rânduială în cele însemnări. Tu, te cert, i cu politicienii
prin Timpul; ce-ai păt, it de te-ai făcut as, a războinic?

Sănătate s, i voie bună,
Ionică
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Scrisori către Nicolae Gane

Scrisoare

Ias, i, 1887, noiemvrie 28
Stimabile domnule Gane,
La scrisoarea dumnevoastră am cinstea a răspunde:

Tăunul este un fel de muscă lungăreat, ă la trup, de coloare
surie-gălbîie, care „mai cu samă, bunăoară, fires, te, mai
departe, vorba burlăcăritului” pis, că vitele (mai ales caii
de sex femenin) la partea delicată ... put, in bulbucată... cu
bortă la mijloc s, i nici ca cît aiurea...

Unii t, ărani drăcos, i prind cîte un tăun, îi vîră un paiu în
cur, apoi îi dă drumul cu paiul, încît fuge nebun de durere.
S, i de aici a rămas vorba că „fuge ca tăunul cu paiul în c...”
— Prin urmare, zicătoarea se ia cu înt, eles de iut, ală.

Altfel suntem sănătos, i; numai caracuda, urgisită de
soartă, aleargă s, i ea după nevoile ei, mai ca tăunul cu paiul
în cur. Cu bine s, i cu sănătate să dea D-zeu să ne vedem.

I. Creangă

Scrisori către Mihail Kogălniceanu

Scrisoare

Ias, i, 1888, noiemvrie 7
Mult respectabile cuconule Mihalache,
Mai întăi s, i-ntăi, respectuos vă felicitez de ziua nume-
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lui, dorindu-vă de la D-zeu sănătate „că-i mai bună decît
toate”! Iar pre Sf. voievozi Mihail s, i Gavriil rugîndu-i să
vă fie întru ajutoriu mult, i încă, mult, i ani s, i buni, pentru
mîndria s, i fericirea scumpei noastre t, ări!

Al doilea, cu respect vă trămit atît scrisoarea mos, u-
meu, părintele Gheorghe Creangă, cît s, i lista de cărt, i a
părintelui Starit, ul, s, i doresc din suflet ca această, scrisoare
să vă găsască sănătos s, i voios!

Al d-voastre întru tot supus
Ion Creangă
N. B. Vă rog iertat, i de întîrziere că am fost s, i eu bolnav

de boala mea.

Scrisori către Titu Maiorescu

Scrisoare

Ias, i, 1876, noiemvrie 10
Stimabile d-le Maiorescu,
Vă rog trămitet, i povestea Mos, Nichifor, pentru ca s-o

dau la tipar. „Junimea” din Ias, i, într-o s, edint, ă a sa, pe la
12 noaptea, fiind cam somnoroasă — după obiceiul ei — a
votat să se tipărească; poate mai mult pentru încurajare.
Sau mai s, tiu eu... poate ca s, i pentru: P. A. Călescu...

D-voastră cred că vet, i fi rîs s, i de mine s, i de dînsa, s, i cu
drept cuvînt: pentru că este o copilărie, scrisă de un om
mai mult bătrîn decît tînăr; da’ bine, da’ rău, D-zeu s, tie.
Eu atîta s, tiu numai, că am scris lung, pentru că n-am avut
timp să scriu scurt. Dar ce am scris, s, i cum am scris, am
scris...
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Povăt, uitorul la cetire prin scriere, ce l-am alcătuit s, i l-am
tipărit din îndemnul d-voastră, nu s, tiu dacă l-at, i văzut;
ce-i drept, prostis, or lucru am făcut, dar s, -a luat plata, căci,
înapoit de Onor. Ministeriu actual, s, ede la răcoare în pod
la părintele Ienăchescu, tovarăs, la pagubă. Vro 30—40 de
galbeni, nu-s mai mult, i. Un exemplar însă l-am vîndut
d-lui Sigara, advocat, care mi-a arătat că are dorint, ă a se
ocupa s, i cu didactica. Cal bătrîn să învet, e la umblat.

Dar nouă nu ne pasă; l-am zmomit, de ni-am scos 1½
franc, s, i pace bună.

De acum poate să se povăt, uiască cu dînsul cum s, tie s, i
la ce s, tie.

Iertat, i-mi, vă rog, îndrăzneala!
Al d-voastră întru tot supus servitor,
I. Creangă

Scrisoare

Ias, i, 1881, iunie 11
Stimabile d-le Maiorescu,
Ca să vă descriu biserica Buna-Vestire din Ias, i, nu am

nevoie, căci domnia-voastră, care din porunca lui Dumne-
zeu at, i lăsat aci un odor scump, o cunoas, tet, i.

La această biserică, diaconului servitor, anume Va-
sile Vasilescu, nu i-a fost destulă sărăcia, de care se bucură
în genere clerul nostru de mir, s, i nici grozava boală de
care sufere de vro zece luni de zile (as, a că astăzi se află
în spitalul Sfîntului Spiridon, cu candeletă în gît s, i nu-
mai cu o mînă de suflet, încît n-are să se mai poată hrăni
cu meseria sa, chiar în cazul cel mai norocos, macar că
este om tînăr, inteligent s, i cu cele mai bune purtări), a
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trebuit să mai aibă femeie s, i patru copii mici, cari mor în
casă de foame. Asupra cărora respectuos chem îndurarea
domniei-voastre.

Vă salut cu adînc respect,
I.Creangă

Scrisoare

Ias, i, 1881, iunie 17
Stimabile domnule Maiorescu,
Dacă am îndrăznit a recurge la generozitatea d-voastre

pentru nenorocitul diacon Vasile Vasilescu de la Buna-
Vestire, am s, tiut cărei inimi mă adresez. S, i cît, iva franci
sînt de ajuns unei familii sărace s, i nenorocite pentru pîine
de azi pe mîne. Ceea ce vă lasă inima să dat, i „cu împru-
mutare lui Dumnezeu” putet, i trimite Onorabilului preot
Alexandru Gavrilescu, de la Buna-Vestire care singur mai
sust, ine familia numitului diacon de vreo zece luni de zile,
prin mila cîtorva poporeni cres, tini, cari îl cunosc.

Dumnezeu, care v-a împodobit cu atîtea haruri, are să
vă deie d-voastre de aiurea. Iar pentru mine vet, i face să
am partea celui mai din urmă ucenic a lui Lumînărică.

Vă salut cu adînc respect,
I. Creangă

Scrisoare

Ias, i, 1881, decemvrie 16
Stimabile domnule Maiorescu,
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Am auzit că at, i avea bunătate a traduce cîteva din
poves, tile scrise de mine.

Doresc a se face cîteva îndreptări: unele scăpate din
vedere la tipar, altele tipărite fără s, ir.

La Soacra cu trei nurori:
„Soacră, soacră, poamă acră,

De te-ai coace cît te-ai coace,
Dulce tot nu te-i mai face;
De te-ai coace toată toamna,
Es, ti mai acră decît coarna;
De te-ai coace-un an s, -o vară,
Tot es, ti acră s, i amară;
Ies, i afară ca o pară;
Intri-n casă ca o coasă;
S, ezi în unghiu ca un junghiu”.

La Harap-Alb:
„Lumea asta e pe dos,

Toate merg cu capu-n jos;
Put, ini suie, mult, i coboară,
Unul macină la moară;
S, -apoi acel unu!...”

Vă salut cu adînc respect,
I. Creangă

Scrisoare

Ias, i, 1882, noiemvrie 13
Stimabile domnule Maiorescu,
Iaca chiar acum, la 6 oare dimineat, a, am gătit de scris
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anecdota pentru România jună s, i o s, i trimit cu pos, ta de
astăzi.

Tare am avut dorint, a să vă văd, cînd at, i fost de aniver-
sara „Junimei“, însă nu mi-a fost tocmai bine, s, i nici nu
puteam să scriu ceea ce începusem a scrie pentru Româ-
nia jună, de-mi venia să înnebunesc de necaz. Ferească
D-zeu de omul tîmp, cînd începe să facă ceva, că el singur
nu s, tie ce face, decît numai întîmplare poate să-l scoată
din încurcătură. Iaca as, a sînt eu s, i-n asemine încurcătură
mă aflam de aniversară, fat, ă cu făgăduint, a ce vă dădusem
că voiu trimite ceva la Viena. Tocmai în ziua de aniversară
mi-a venit s, i mie cîteva idei, s, i, ca să nu le scap, am fost
nevoit să las cea mai veselă petrecere, aniversara, s, i să nu
vă pot vedè pe dumnevoastră, cel mai drăgălas, profesor s, i
cel mai bun voitor ce am avut în viat, a mea.

De aceea vă rog să mă iertat, i s, i, măcar că nu v-am
văzut, credet, i că cu mintea s, i inima mea totdeauna vă văd
s, i vă doresc.

Am fost pe la d-l Lambrior, s, i mi-a comunicat ce i-at, i
spus d-voastră. Vă mult, emesc din suflet, domnule Mai-
orescu, pentru interesul ce purtat, i de copilul meu; s, i, de
credet, i că poate ies, i dintr-însul ceva, vă rog nu-i refozat, i
sfatul s, i protect, iea d-voastră.

Vă salut cu adînc respect s, i vă doresc sănătate s, i bucu-
rie.

I. Creangă
Bietul Lambrior, oare nu a călcat pe urma lui Conta?

Tare-mi pare rău, sărmanul! Iaca s, i munca peste măsuri
la ce duce!
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Scrisoare

Ias, i, 1883, maiu 25
Stimabile domnule Maiorescu,
La 21 a curentei, corpul institutorilor din Ias, i mi-a fă-

cut iarăs, i onoare a mă alege între cei trei..., dintre cari,
precum s, tit, i, numai unul e destinat a lua parte ca membru
în Consiliul general al instruct, iunii, după voint, a ministru-
lui.

As, a fiind a se urma, s, i avînd încredere în mine că în
rîndul trecut să nu fi adus vreo nemult, umire prin pacinica
mea dormitare în sînul acestui consiliu, cutez a vă ruga să
punet, i un cuvînt pe lîngă cine se cuvine, pentru ca să fiu
numit membru s, i în rîndul acesta.

Stăruint, a mea de a mai vedea Bucures, tii nu e nici din
ambit, ie, nici pentru niscaiva interese particulare.

Întîi doresc să-mi mai văd băiatul; al doilea, cîteva
persoane stimate s, i iubite, cari mă atrag; al treilea, cu oca-
ziunea aceasta poate să-mi tipăresc put, inele mele scrieri
la Socec, făcînd eu însumi corectura; s, i al patrulea, cred, în
prostia mea, că cel ce cunoas, te cît de put, in firul oarecăror
lucrări, tot mai de folos poate fi decît cel ce poftes, te a face
experient, e din nou, dacă are plăcere să o facă s, i nu este
altceva la mijloc.

Vă salut cu dragă inimă s, i vă doresc sănătate s, i bucu-
rie.

I. Creangă
N.B. Ceilalt, i doi ales, i sînt: Ropală, grecus, or, dar bun

băiat altfel, s, i Hrisoscoleu, care m-a sfredelit mult împre-
ună cu Săvescu s, i alt, i cît, iva, afară de d-l Darzeu, care este
un tip de om cinstit în toată puterea cuvîntului.
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Scrisoare

[1887, Septemvrie 19]
Respectabile s, i mult iubite d-le Maiorescu,
Dacă n-ai rîs de mult de vreo prostie a vreunui idiot,

de care numai în răposata „Junime” de la Ias, i se putea rîde
mai cu haz, poftim, vă rog, de-t, i rîde cu hohot de una acum.
Dar, vă rog! multe prostii s, i în vreo două trei rînduri în
viat, a mea, de cînd am avut norocirea de a vă cunoas, te,
chiar grosolănii am îndrăznit a spune cătră d-voastră, nu
însă din răutate, ci din prostie; m-a luat gura pe dinainte.

Căci d-ta nu se poate să nu înt, elegi inima mea. Iertat, i-
mă, vă rog, de toate s, i dat, i-mi voie să vă spun s, i acuma
una.

În bojdeuca unde locuiesc eu, dorm afară s, i pe vre-
mea asta, în 18 spre 19 septemvrie. De vet, i avea răbdare,
că bunătate totdeauna at, i avut, vet, i întreba poate, unde-i
bojdeuca mea? Vă voiu răspunde respectuos: în mahalaua
T, icău, ce-i mai zic s, i Valea plîngerei, strada T, icăul de sus,
no. 4 (dacă se mai poate numi stradă o hudicioară dosnică,
plină de noroiu păn’ la genunchi, cînd sînt ploi mari s, i
îndelungate, zise s, i putrede, s, i la secetă geme colbul pe
dînsa). Iar bojdeuca de căsut, ă în care locuiesc eu de vreo
18 ani e de vălătuci s, i povîrnită spre cădere pe zi ce merge,
de n-ar fi răzămată în vreo 24 de furci de stejar s, i acelea
putrede. Iarna dorm într-o odăit, ă toată hrentuită, iară
vara într-un cerdăcel din dos, începînd de pe la maiu s, i
sfîrs, ind pe la octomvrie, cînd este vremea bună cum îi
acum. As, a m-am deprins. Răposatul Conta s, i Lambrior
s, tiau căsut, a mea. Pompiliu, d-l Nica s, i mai ales bietul Emi-
nescu, de asemenea. În sfîrs, it, vinerea trecută în 18 spre 19

511



m-am culcat iarăs, i afară după obiceiu s, i pe la cîte oare voi
fi adormit nu s, tiu, dar s, tiu că am adormit gîndindu-mă cu
jale mare la societatea „Junimea” s, i ce mai este ea acum!
la bietul Eminescu s, i ce mai este el acum! la Gheorghe
Scheleti, Lambrior, Conta s, i unde sînt ei acum!...

Scrisori către Iacob Negruzzi

Scrisoare

1877, martie 6
Stimabile d-le Negrutzi,
Fost-am s, i la p. rail... s, i la rop, rop..., s, i s-au prins că în-

tru un cuget vor mărturisi pentru chir., fiind rasasiat, i pînă-
n gît de frac... S, i că pentru chir. huludet, e sunt informat, i
s, i din partea altora în bine.

Însă n-ar fi rău să mai batet, i ferul pînă-i cald, că s, tit, i
cum e lumea la noi.

Vă doresc sănătate s, i iertare de păcate.
I. Creangă

Scrisoare

Ias, i, 1885, fevruarie 22
Stimabile d-le Negrutz,
Prin ziarul Voint, a nat, ională de ieri, joi 21, se vede publi-

cată o „deciziune ministerială” destul de aspră s, i, pe cît se
pare, nepărtinitoare în privint, a cărt, ilor didactice, deocam-
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dată a celor de parte s, tiint, ifică, după raportul comisiunei
însărcinate cu esaminarea unor asemine cărt, i.

Desigur că s, i cele de partea literară vor trece prin ase-
mene purgator degrabă, degrabă. Eu, împreună cu colegii
mei: Răceanu, Ienăchescu s, i Grigorescu, încă de pe la 1868,
am început a scoate la lumină asemine cărticele, s, i anume:
1) Metoda nouă de scriere s, i cetire pentru clasa I-a primară, 2)
Învăt, ătorul copiilor, carte de cetire pentru clasele primare, 3)
Geografia judet, ului Ias, i, 4) Harta judet, ului Ias, i, 5) Povăt, uitor
la cetire prin scriere. S, i al 6) Regulele limbei române de d-l T.
Maiorescu, pentru clas. II primară, retipărite de mine cu în-
voirea autoriului. Metoda nouă s, i învăt, ătorul copiilor sunt
aprobate s, i prin decret domnes[c] din timpul d-lui Maiorescu.
Celelalte încă sunt aprobate prin deciziuni ministeriale.
Noi, fiind ucenicii d-lui Maiorescu s, i ai societăt, ei literare
„Junimea”, parcă nu ne-am prea teme ca lucrările noastre
să fie azvîrlite cu despret, din s, coală, dacă comisiunea în-
sărcinată nu va judeca muntenes, te... Vorba ceea (cimilitura
rîmei): „Apără-mă de găini, că de cîni nu mă tem”.

Dori[n]d dar cu nerăbdare a s, ti cam ce soartă ar avè
cărt, ile noastre, vă rugăm respectuos a face, prin prietenii
d-voastre, să aflăm cam ce ne as, teaptă în privint, a cărt, ilor
mai sus însemnate.

Iertat, i-ne, vă rugăm, de îndrăzneala ce am avut de a
vă supăra, s, i primit, i din parte-ne încredint, are de stima s, i
respectul ce vă păstrăm.

I. Creangă

Scrisoare

Ias, i, 1885, maiu 15
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Stimabile s, i mult iubite d-le Negruzzi!
Văzînd cele cuprinse în scrisoarea d-voastre din 12 ale

curentei, m-am pus pe gînduri.
Pisemne d-voastră nu mă credet, i că sunt bolnav s, i

aproape, dacă nu de tot, idiot. Apoi, ocupat 30 de oare pe
săptămînă cu s, coala primară, plus dusul s, i întorsul de 2
ori pe zi, cine s, tie de unde, prin ploaie s, i noroiu, ger sau
ars, it, ă, cum se întîmplă, nu e lucru tocmai us, or pentru
omul vrîsnic s, i greoiu. Se mai apropie încă s, i esamenul cu
multis, oare formalităt, i de îndeplinit.

Cu toate aceste, încuragiat de d-voastră, voiu mai în-
cerca a scrie cîte ceva. Timpul însă pe cînd voiu avè ceva
gata nu vi-l pot hotărî; căci s, tit, i d-voastră tare bine că
aceasta e treabă de gust, nu de silint, ă.

Vă salut respectuos s, i vă doresc sănătate s, i bucurie.
I. Creangă

Scrisori către Ion Slavici

Scrisoare

Ias, i, 1878, oct. 21
Stimabile domnule s, i frate Slaviciu,
Ît, i mult, emesc din suflet pentru bros, ura ce mi-ai tră-

mis.
Ca fiu din popor, admit în totul părerile d-voastră; nu

m-am putut opri de a vărsa lacrămi, văzînd nenorocirea
ce ne amenint, ă în viitorul t, ărei s, i al copiilor ei! S, i cu atita
mai mult am simt, it, cu cît de mic copil am văzut vicles, ugul
acestui neam... îndărătnic s, i risipitoriu la ce t, intes, te...

514



Dar oamenii nos, tri de stat!... Ochi au s, i nu văd, urechi
au s, i nu aud, căci totdeauna au luat cărbunele cu mîna
sărmanului t, ăran, care, la urma urmelor, tot el a plătit
gloaba. Vorba ceea: „Capra b... s, i oaia trage rus, ine”. De-ar
s, ti boii din cireadă ce mînă bicisnică îi duce la tăietoare!
— Dar nu s, tie sărmanul dobitoc s, i de aceea tace s, i rabdă!
Duce în spate toate sarcinele s, i hrănes, te pe netrebnicii
cari îs, i rîd de dînsul! Păstori nu-s, s, i cînii lipsesc. S, -apoi
s, tii că într-un sat fără cîni se primblă mis, eii fără băt, !...

Noi cari am gustat amarul să despret, uim pe oamenii
cei ce lucrează fără de lege s, i să nu ne însot, im cu ales, ii lor
pentru a lua pînea din gura fiilor s, i a o arunca cînilor.

Cred că-i destul o măciucă la un car de oale.
Stimabile frate Slaviciu, chiar acuma scriu în dugheana

unui negustoriu cinstit din Ias, i, anume Nicolai Ioan, de
care as, dori să avem macar vro zece mii în Ias, i; dar unde-s?
Domnul Nicolai Ioan mi-a spus că să-i trămitet, i deocam-
dată vro două trei sute de bros, uri s, i după desfacere banii
sunt siguri; dacă nu mă credet, i, vă putet, i încredint, a de la
prieteni moldoveni, cari sunt în Bucures, ti, despre onora-
bilitatea d-lui Nicolai Ioan. Adresa: Nicolai Ioan, Ias, i, Strada
Mare.

Vă salut cu drag s, i vă as, teptăm de aniversara „Juni-
mei”. Salutări d-lui Eminesc[u]. Arătat, i, vă rog, respectele
mele d-lui Maiorescu s, i la toată familia. Iară d-voastră per-
sonal vă mult, emesc de mii de ori s, i vă rog a mai povăt, ui
pe copilul meu, care s, tiu că vă supără din cînd în cînd.

Al d-tale cu inimă s, i cu suflet,
I. Creangă
N.B. Pentru rabat, chibzuit, i d-voastră cît putet, i da d-

lui Nicolai Ioan. Plătit, i-i portul, facet, i, în sfîrs, it, cum vă
dă mîna.
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Nu s, tiu dacă Creangă al meu învat, ă ori se lasă pe-o
ureche?

Scrisoare

Ias, i, 1882, fevruarie 8
Iubite domnule Slavici,
Prin pos, ta de astăzi am trimis o scrisoare d-lui librariu

Socec, poftindu-l să ni răspundă dacă binevoies, te a primi
în desfacere cărt, i didactice de ale noastre: Metoda nouă,
Învăt, ătorul copiilor, Regulele limbei române de Maiorescu etc.,
dîndu-i, de la mie înainte, rabat de 35% pe bani gata s, i
portul pe socoteala d-sale.

Noi am avè plăcere să facem s, i această negustorie (des, i
nu-i vro pricopsală), gîndindu-ne la mult, imea ce s-ar putè
trece, mai ales că chiar acum suntem la corectura coalei
I, edit, . XVI s, i am putè trage cu înlesnire un număr s, i mai
mare de exemplare.

Vă rog dar, în puterea prietes, ugului, dragă d-le Slavici,
abatet, i-vă, în treacăt, pe la Socec, întrat, i în vorbă cu el
despre această afacere, stăruit, i să ne răspundă ori da ori
ba s, i totodată comunicat, i-mi s, i dv. rezultatul.

Vă salut cu dragă inimă!
Salutări s, i sărutări din parte-mi d-lor Eminescu, Nica,

Gaster etc., etc.
I. Creangă
Acum un an am vorbit cu Socec chiar eu s, i ne-a lăsat

cu 40%. Poate să lese cu 35%. În sfîrs, it, ori as, a ori as, a; asta,
spre s, tiint, a d-voastre. Marfa, ce-i drept, e prostut, ă, dar
am văzut s, i mai proastă vînzîndu-se la dînsul, dacă are
noroc...
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I. C.

Scrisori către Societatea „România jună”

Scrisoare

Ias, i, în 14 noiem. 1882
Anecdota trimite-voi, însă put, ină zăbavă.
Creangă
[Ias, i], 25/11 1882
Trimis astăzi.
Creangă

Scrisoare

Ias, i, 1882, decembr. 28
Domnule Pres, edinte,
Mis, cat sufletes, te, mult, emesc onorabilei Societăt, i aca-

demice „România jună” pentru distinsa onoare ce mi-a fă-
cut de a mă numi „membru onorar” al ei s, i vă rog, domnule
Pres, edinte, a comunica onorabilei societăt, i, din parte-mi,
că sunt mîndru de această numire neas, teptată.

Primit, i, vă rog, d-le Pres, edinte, încredint, are despre
stima s, i recunos, tint, a ce vă păstrez.

I. Creangă
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Scrisori către Victor Zaharovici

Scrisoare

Ias, i, 1886, octomvrie 8/20
Iubit, ilor confrat, i, inteligent, ilor s, i activi studint, i, mă

închin cu sănătate! Scopul înfiint, ărei Biblioteca poporală
bucovineană vă este nobil din toate punctele de vedere s, i
mai ales din acel al dezvoltării simt, ului nat, ional, atît de
moles, it s, i amenint, at a se pierde în secolul nostru materia-
list, egoist s, i sărăcăcios de fapte mari s, i nepieritoare, de
care s-au bucurat românii în trecutul lor glorios!

Merget, i curagios, i înainte pe această cale, s, i să dea D-
zeu ca tot tineretul român studios, de pretutindene, să vă
poată imita!

Iubit, ilor confrat, i,
Dintre „poves, tile poporale” scrise de mine avet, i voie

a retipări oricare vet, i crede-o potrivită pentru ajungerea
scopului urmărit de d-voastră. S, i sunt prea măgulit s, i
mîndru de cinstea ce mi-at, i făcut de a mă număra s, i pe
unul ca mine între „scriitorii nos, tri cei mai renumit, i”. Dar
fie s, i cum zicet, i!...

Politet, a oamenilor binecrescut, i nu are margini.
Vă salut cu dragă inimă s, i vă îmbrăt, os, ez frăt, es, te!
Ion Creangă
N.B. Vă mult, emesc din suflet pentru cele trei bros, uri!
Ion Creangă
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Poezii





Păsărica în timpul iernei

Iarna ninge s, i îngheat, ă,
Frigul cres, te tot mereu,
Păsărica cea isteat, ă
Nu mai zice cântul său.
Când afară viscoles, te,
Ea s-ascunde tremurând
Într-un dos, unde găses, te,
Nu ca vara, ciripind;
Ci, zburlită s, i-ntristată,
Flămândă ca vai de ea,
Pe la drum mâncarea-s, i cată,
Sărmănica păsărea.
Dumnezeu care-a făcut-o
Pe dânsa, ca s, i pe noi,
O nutres, te s-o-ncălzes, te,
El o scapă din nevoi!

Nu lucrezi, n-ai ce mânca

Ar fi un mare păcat
Omul lenes, de-ajutat.
Dacă lenea-l stăpânes, te,
Singur este vinovat.
Cine ziua nu munces, te
Doarmă noaptea nemâncat!
Bine-a zis biata furnică
Greierului calicind:
Ai petrecut astă-vară?
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Joac-acum, de-i fi putând!
Iar la vara viitoare,
Măi jupâne grierus, ,
Fii ca mine strângătoare,
Nu tot trage din arcus, . . .
T, -ei deda corpul la lucru,
Lenea nu te-a stăpâni;
S, i la iarn-având strânsură,
Lipsa-t, i vei îndeplini.

Ia! Clopot, elul sună

Clopot, elul de la gară
Dând sămnalul de pornire,
Tot, i-n grabă alergară,
Tot, i cu tot, i într-o unire,
Rar rămâne un drumet,
Surd la astă des, teptare;
Somnorosul e istet, ,
Când e ora de plecare.
Sare iute în trăsură
Călătorul îngrijit.
Trenu-n grabă se smunces, te,
Trenu-iată-l a pornit!
Fumul iesă, trenul zboară,
Călătorii linis, tit, i,
Orice vreme-a fi afară,
Au pornit, îs buni pornit, i.
Animalul ce odată
Sub jug greu se chinuia,
În trăsură, astă-dată,
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Parte dreaptă s, i el ia.
Mas, inistu-i surugiu,
T, ipătoarea, biciul său,
Iar vaporii, cai fugari,
Îmboldit, i de foc mereu!
Nici te simt, i, s, i ai ajuns
La părint, i, rude, amici,
Când odată puteai perde
Interese mari s, i mici.
Iaca mintea omenească
Apa, focul a-njugat,
S, i de-atunci cu înlesnire
T, ări cu t, ări mâna au dat.

Când eram în floarea mea

Când eram în floarea mea,
Zburam ca o păserea,
S, i zburam din cracă-n cracă,
N-avea nime ce să-mi facă.
Dar un hot, de vânător
Îmi întinse-un lăt, is, or
S, i mă prinse de-un picior.
S, i mă băgă în colivie,
Mai mult moartă decât vie.

Mielus, ica

Pogoară, pogoară pe plai
Tot nouă ciobani,
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De sunt veri primari,
S, i cu unul zece.
El e streins, or,
Cu oit, e multe;
Câte pietre-n munte,
Atâtea-s cornute;
Câte pietre-n vale,
Atâtea-s mieoare ;
Câte pietricele,
Atâtea-s mielus, ele.
Vai ! nouă ciobani,
De sunt veri primari,
Ei că s-au vorbit
S, i s-au sfătuit,
La apus de soare
Pe el să-l omoare,
Bănis, ori să-i bea,
Oit, e să-i ia,
Să le împărt, ească,
Să le răspândească.
Dar o mielus, ică
(Ea îi ochis, ică)
Ea mi-s, i auzea,
S, chioapă se făcea
În urmă rămânea ;
S, i unde mi-s, i zbiera,
Locul tremura,
Brazii ves, tezea,
Iarba se pârlea.
Dar stăpânul ei
Cârlig răsucea
S, i în loc stătea,
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Oit, a-ntreba :
„Oit, ă lăit, ă,
Mie drăgulit, ă !
De când te-am văzut,
S, i te-am cunoscut,
As, a n-ai făcut;
Doar nu v-am păscut
Tot prin livezi verzi ?
Apă nu v-am dat
La izvoare răci?
Ori nu v-am culcat
P-alea vârfuri nalte,
Unde vântul bate ?”
Oit, a-mi grăia:
„Stăpâne, stăpâne,
Stăpiiorul nostru;
Ba tu ne-ai culcat
P-alea vârfuri nalte,
Unde vântul bate,
S, i tu ne-ai păscut
Tot prin livezi verzi
S, i apă ne-ai dat
La izvoare reci.
Stăpâne stăpâne,
Vai ! nouă ciobani,
De sunt veri primari,
Ei că s-au vorbit
S, i s-au sfătuit
La apus de soare
Să mi te omoare,
Bănis, ori să-t, i bea,
Pe noi să ne ia,
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Să ne împărt, ască
Să ne răspândească !
” Stăpânul grăi :
„Oit, ă lăit, ă,
Mie drăgulit, ă!
De m-or omorî,
Voi mă-t, i îngropa
În târla oilor,
În jocul mieilor,
În dosul stânei,
Să-mi aud cânii;
Cârligelul mieu,
Voi că mi-l vet, i pune
Stâlp la căpătăiu.
Iar ca mângăiere
Fluieras, de soc,
Ce-mi zice cu foc,
Voi că mi-l vet, i pune
În us, a târlei;
Vânt mi-a adia,
Fluier mi-a mis, ca;
Fluierul mi-a zice,
Oile s-ar strânge,
Pe mine m-or plânge,
Cu lacrimi de sânge”. ............
Ah ! strein de mine,
Mult strein în lume,
Nici un ajutoriu
De la Dumnezeu
S, i stăpânul mieu.

526



Bratu

Are Bratu trei feciori,
Câte trei sunt vânători;
Dar mai are, Bratu are
Pe Dobrica fată mare,
Se primblă pe hat călare
Cu cozile pe spinare,
Împletite cu parale,
Cunjurate de pistoale.
Frunzulit, a fagului,
Sus pe plaiul muntelui,
La tulpina fagului,
La umbrit, a bradului,
S, ed feciorii Bratului
Cu Nit, -a Plos, carului,
Cu Manea S, alariului,
Cu soră-lui Dobrica.
Dar ei tot bea s, i mânca
Iar Dobrica se culca
S, i put, intel c’adormea
S, i urât vis că visa.
Drept în picioare sărea
S, i din gură că grăia:
Valeu, Neico Stanciule!
Voi bet, i mări s, i mâncat, i,
Nicio grijă nu purtat, i,
Dar eu neică mă culcai,
Put, intel că adormii
S, i urât vis că visai:
Neico, pistoalele tăle
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S, edea’n cuiu fără ot, ăle.
Neico, flintis, oara mea
S, edea’n cuiu făr’ de vergea.
Nici cuvânt nu săvârs, ea,
Potera că-i cotropea,
Căpitanul că grăia:
D’alei Stance-al Bratului,
Vrei tu mări să te dai,
Sau la poteră legat
Ori de ea să fii tăiat?
Dar Stanciu că mi-i grăia:
– Căpitan Bălăurean,
Nu sunt muiere de sat
Să mă dau t, ie legat,
Că-s voinic cu comănac,
Îi vedea ce-oiu să vă fac.
Dar soră-sa Dobrica
Ea din gură că grăia:
– Taci, neică, nu zice-as, a,
Că mi-t, i răpui vieat, a,
Ci ad’o’ncoa pe durda.
Pe durda ’n mână i-oda,
Praful cu poala-l turna,
Gloant, ele cu chivăra.
Ea de stânga ’ngenunchia
S, i pe dreptul mi-o punea,
Oda tă ce ’slobozea
S, eptespreze dobora.
Ceilalti cât, i mai rămânea,
Pe tot, i greu că mi-i rănea,
Numai căpitan scăpa,
Dar ea din gură-i grăia:
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– Căpitan Bălăurean,
Tu du-te mări de spune,
Tu mări, tu la Domnie,
Să sloboadă pe maica,
Pe maica s, i pe taica,
Că-i aprind pus, căria.
As, tepta ea ce-as, tepta
S, i văzând că nu venea,
Ea pe cal încăleca
S, i la Domnie pleca,
La pâinariu se-abătea,
Pâne că mi-s, i târguia
S, i felii că le tăia,
La pus, cărie mergea.
Sărea ici, sărea colea
S, i un amnăras, scotea
S, i din el că scăpăra
S, i foc pus, căriei da.
Vinovatii tot, i scăpa
S, i pâinea că li-o împărt, ea.
S, i taică-său s, i mă-sa
Din pus, cărie scăpa.
Dar Bucures, tiu vedea,
După dânsa se lua
Calul îl loc îi oprea
S, i pe dânsa o prindea
S, i la Domnie-o ducea;
Un ou ros, u în par punea,
Toti Bucures, tii că da
S, i oul nu-l nemerea.
Dobrica că mi-i privea
Inima ’ntr’însa fierbea,
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Până ce rându-i venea;
Iacă rândul că-i venea,
Când odată slobozea,
Oul fărâme-l făcea.
Dar pe ea o cotropea
La Domnie-o ridica;
Ea acolo că mergea,
Pieptul că s, i-l arăta,
Domnia dac’o vedea,
Iertare că-i dăruia,
S, i la frat, i că se ’ntorcea,
Iute ca o rândunea
Cu părint, ii lângă ea.

Lina Cătălina

În sus, Pe Mures, în sus,
Este-o casă naltă.
Da-n ea cine s, ede?
Domnul Jomnai craiu
S, i cu Jecmăneasă,
Cinstita crăiasă,
La masă s, edeau.
Dar cu pahar cin’ le da ?
Lina Cătălină,
Floare din grădină,
Fată de română,
Albă ca o zână,
De român bogat,
Tot din T, arigrad,
Cu paharul da.
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Domnul Jemnai craiu
Paharul lua,
De mân-o strângea.
Dară Jecmăneasă,
Cinstita crăiasă,
Ea, că mi-s, i vedea,
Nimic nu zicea,
Masa ridica.
Domnul Jemnai craiu
Pe Lina chema,
Din gură-i grăia:
„Lino Cătălină,
Floare din grădină,
Fată de română,
Albă ca o zână,
De român bogat,
Tot din T, arigrad,
Du-te de-mi as, terne,
Tot în cea grădină,
În cap de răzor,
În miros de flori”.
Lina se ducea
S, i mi-i as, ternea,
Unde-i poroncea.
El vesel mergea
S, i mi se culca.
Dară Jecmăneasă,
Cinstita crăiasă,
Vezeteu chema
S, i mi-i poroncea,
Caii să mi-i puie,
Telegarii iut, i,
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Iut, ii ca zmeii,
Negri ca corbii.
Apoi de îndată
Pe Lina chema,
În bute-o punea
S, i cu ea pleca
În sus, Pe Mures, în sus,
La „Lacul Rotund”,
Care n-are fund.
S, i dac-ajungea,
Pe ea jos c-o da,
Pietre aduna
S, i-n roche-i cosea,
Brânci în apă-i da,
Lina se-neca.
Doamna Jecmăneasă,
Cinstita crăiasă,
Acasă venea
S, i mi se culca.
În vărsat de zori,
În miros de flori,
Domnul Jemnai craiu,
El se des, tepta;
Pe Lina chema:
„Lino Cătălină,
Floare din grădină,
Fată de română,
Albă ca o zână,
Adă-mi năstrapa,
Ca să-mi spăl fat, a” !
Lina nu răspunde,
Că n-are de unde.
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El că mi-a striga,
S, i nu răspundea.
Dar o t, igăncus, ă
La dânsul ies, ea,
Din gură-i grăia:
„Doamne, Jemnai craiu,
Lina nu răspunde,
Că n-are de unde !”,
El dac-auzea,
Iute, se scula,
Degrab’ se-mbrăca,
Robii s, i-i strângea,
La chin îi punea.
Dar o t, igăncus, ă,
Ea că răspundea :
„Doamne, Jemnai craiu,
Pe noi nu ne bate;
Că măicut, a voastră
S, i stăpâna noastră,
Doamna Jecmăneasă,
Cinstita crăiasă,
Pe Lin-a luat,
Cu ea a plecat
În sus. Pe Mures, în sus,
S, i-n „Lacul Rotund”;
Care n-are fund,
Pe Lin-a-necat !”
Domnul Jemnai craiu,
El dac-auzea,
Năvodari chema,
S, i el se scula
La dânsul lua
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Cut, it de argint,
Să moară curând;
Acolo mergea,
La „Lacul ’Rotund”,
Care n-are fund,
Năvodarii da
Cu năvoadele,
Pe Lina găseau
S, -afar-o scoteau.
Domnul Jemnai craiu,
El dac-o vedea,
În brat, e-o lua .
S, i mi-o săruta
S, i mi-o dezmierda:
„Lino Cătălină,
Floare din grădină,
Fată de română,
Albă ca o zână !”
S, i degrab’ scotea
Cut, it de argint,
Să moară curând,
S, i mi se junghia,
S, -aproape de ea
Degrab’ că murea.
Doamna Jecmăneasă,
Cinstita crăiasă,
Ea când se scula,
Roabele-s, i chema,
De fiiu le-ntreba,
Ele răspundea :
„Vai ! Măria-ta;
Stăpânas, ul nostru;
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El că s, i-a plecat
La „Lacul Rotund”,
Care n-are fund ! ”
Ea dac-auzea,
Iute se scula,
După el pleca
La „Lacul Rotund”,
Care n-are fund,
S, i mi t, i-l găsea
Mort chiar lângă ea !
Dac-as, a vedea,
Îndărăpt venea,
În iatac întra
S, i se otrăvea.
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