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GUTURAIUL::
N

_Un

băiat de nu ştiu unde,

„Cine poate să-l mai ştie!
„Intră călo 'n spiţerie. — „Ce pofteşti ?
— Poi, uite, zice, NI
“Bu

mă rog,

am

fost venit.

“Ca să-mi daţi un guturaiu

=.

Care-o fi mai îndrăcit. „ Voiu să-l dau unui călugăr;
Că de cine-am.: întrebat,

Guturaiul poți a-l trece
Numai după sărutat:

„Te sărută, săruţi mâna:
Cum de-un

altul te-ai 'atins, -

„ Guturaiul, hai, s'a prins.

+

Eu îl dau fetei din casă,
„
-"“ Tatei fata o să-l dea; Şi, precum îmi -dau eu saina, Dela tata îl ia mama;
-lar 'pe urmă dela mama
"Şi călugăru-o să-l ia.
Pa

ANTAGONISMOS
_Ci-că la Galaţi odată,

»

Cumse spune,. chiar în port,
Un biet grec din întâmplare

„A căzut năprasnic mort.
- Ce. să fie, toţi întreabă,
- Ce-i pricina, ce să fie?
"Vine lume, vin *şi doctori Dară nimeni. tot nu ştie.
Ba,

că-i

ciumă,

ba-i holeră,.

__“Să ghicească toţi se 'ntrec,
Până când de-odată numai,

|

Hop, soseşte-un doctor grec.
Doctorul. acesta însă,
Ce-a făcut el, cum a dat.
Căci. de-odată,haide, "ntreabă
“Dacă ştiu ce-o fi mâncat.
„— De, mă rog, răspunde unul,
Asta pot eu'să v'o spui:

"A

mâncat: ridichi cu pâne'
Şi fasole, cât văzui.

-

„— Bine-acum “doctorul, zice;
Dar

ascultă,

“Spune
—

A!

uite, stăi.

ce-a mâncat

Di'intâi

întăi?..

ridichi mâncat-a,

L'am văzut la masă

jos.

-

- — Ei, atunci, doctorul zice,
E mort d'antagonismâs!....
- Antagonismosul este

„O luptă de 'mpotrivire

*

-

Ce se "ntâinplă-adese 'n fire:
Vezi, fasolaşi ridichea,
“După cum la Carte scrie,
Au
în ele o tărie,

Şi tăria de ridiche,

După cum la carte:i spus,

Vrea. mereu
lar tăria. de

să iasăn

fasole,

Nu ştiu pentru

sus ;

|

ce folos,

”:

Vrea mereu să treacă'n
jos.
„Şi la omul ăsta, bietul,
- >
Dând fasola de ridiche.

-N'a pututsă iasă 'n jos.

Şi-a „crăpat bolnavul,
bietul: .
A fost antagonismos!
a

i

>

y

.

-

SENTINELAŞI CĂPRARUL!
„—

-*

Uite, leat, căprarul, zice,

Rămâi

singur tu de- -acum, |

“Iar de trece generalul, ”
Sunt la crâşmă peste drum:

- Dacă vezi că dânsul este
Vin pe loc şi-mi. dă

"—

de veste.

|
.

lan ascultă, sentinelă, . |

Generalul n'a venit?
Că-l aştept: de două ceasuri.
- Fie-al -naibei de pârlit! Îl-aştept, căprarul zice,
-:

„-

Fie-al ciorilor să fie,
E
Şi el nici gând ca să vie!!

_
„Eu

mă

duc

iar,... dacă.:vine

Dă-mi de veste-atuncea dar?...
—

Să trăiţi, da,
-

domn-căprar.
!

îi

,

7

a

_ 7

,

7

_— Cine oare-o fi şi-acela
Care-i zice ghinărar?!..
Rău

s'a supărat pe dânsul

_Domn- -căprar!.. ..
-

—

lan ascultă, sentinelă, |
Eşti nebun ori prost, rectut?

“Pentru ce nu-mi faci sa/uf? |
Dar de ce:salut anume?!.
Şi ce mi te răţoeşti 2!
„Că tu-adică, cine mi-eşti?
— Apoi eu sunt generalul.
— Ghinăraru
? — Atunci dar - Şterge-o iuti că dai de dracu:
Supăraşi pe domn-căprar !..

-.—
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TURCEASCA ŢIGANULUI|
—————

z

Turcu-odată s'a "'ntâmplat

- De sa supărat-pe sat,.

lară satul, vai:de el,

Ca s'o scoată la un fel,
Pe ţigan găsind tălmaciu
luti la Turc l-a şi trimis.
Şi ţiganul ca "țiganul;
Ce-a făcut el, ce-o fi zis,
Tălmăceala. lui la urmă

Nu i-a fost aşa de geaba:

- A“ncureat
În loc

de-a

amarnic
muia

pe

treaba;

.

Ture,

Cum era Turcu *ndrăcit Mai al naibei l-a zburlit,

' Lua zburlit

Căci acum

aşa

de. tare,

Turcul. turbat

Se făcuse foc pe sat.

| a:

|
cu.

lar la urmă

ce să facă? cc

Neputând

sfârşi cu bine, .

Hai

cu toţila judecată. |
Vin sătenii, Turcul vine,

Vin

cu

toţi.

.

Judecătorul

Însă cum se chibzueşte
Vrea să vadă de ţiganul
|
„Ştie 'n adevăr țurceşte ?
| Şi-I întreabă:'n multe feluri

Ca să poată tot află,

lar la urmă

—

'ncheie

aşa:

Ştii turceşte, măi țigane? . -

— O-ho-ho!... Ba cunr mai ştiu,
”

Cât p'aci să fiu hagiu, .

Să mă
—

Dar. cum

De,

—

mir...

zic Turcii

la ca/?

la cal ei zic bighir,

Bine, aşa-i,

Dară

|

la Rusa/im

Să mă miruesc cu
—

—

duc

la cal

bighir,

iepei cum. îi spui?

Apoi iepei cum

Bighirifa. calului...

.

să-i -zică:

N

PUTEREA CA ROATA
Unul, vrând să între "n slujbă,
A umblat cât a umblat,
lar văzând că nu sunt chipuri
“Hai-s'a dus şi la 'mpărat.

" Împăratul, când îl vede,
Ce gândeşte nu se ştie,
Dar

ia suplica

şi scrie:

«Puterea i-o roată căre,

„«Cine-o poate "nvârte-o are !»
- Omul nostru, cum citeşte:
Cele -ce 'mpăratul scrie,
Merge

!ntins la

.vizirie

Şi vizirului 'grăeşte :
„_— Hai, să-mi treci puterea mie!
Biet viziru-i minunat; . .

"Dar când scrisu "i de "mpărat
Ce să faci, ori ce să: spui ?1...
Haide-i dă priterea lui.

A
-

.

P

Omul nostru când 'se vede E
C'a ajuns mai mare n ţară,
Tae,

schimbă, -scoate- afară.

Şin vr'o patru sau cinci'zile
Tot ce-a fost din vechiu a ras,

Numai unul ofticos

-

“Din slujbaşi a mai rămas.
"Ofticosul om cu neamuri,
Cu

cucoane

.mai

Nu cumva

vârtos,

*

să fie scos,

Toate neamurile-a pus.
“La *mpăratul de s'au dus:
— Luminate .
Împărate

-

Ştiţi vizirul nou numit
Lumea

toată

a 'nmărmurit.

-

C'a făcut pârjol în ţară:
“Tot a ras şi-a dat afară,
"Şi-a rămas un... ofticos
-Şi ne temem c'o fi scos... .

Împăratul Paste toate,

-

Zice-atunce: —
De vizir

“Nam

din

habar,

Cum

nou

se poate ?!..

numit

nici n'am

gândit!

- Şi ce face? Răutăţi?
.
Părtenire? Nedreptăţi 2».

— Ba, 'nălţate împărate
Face: lucruri cu dreptate,
Dar de bietul ofticos
Noi ne-temem c'o fi scos.
1

14

.

i.

Bine, 7zice impăratul, ,

—

Hai, vedeţi la 'vizirie"Şi viziru aci să-mi vie.
“Iar când omul nostru vine +

“Împăratul zice:
|

— Bine;
Cine ţi-a dat” voe.ţie

a

e

.

.

Să ie urci la. vizirie?!...
—

Apoi, uite, luminate,
E
zis
aţi
cum
am
făcutEu

Acolo unde mi-aţi scris:
«Puterea i-o roată care,
"«Ciize-o poate *nvârte-o arehi „.—

Ei, şi-o "nvârţi !?

Pi

— "O 'nvârt prea bine,
Cum: văzui eu pân” aice.

— Apoi, bine ."nvârte-o dară...
Împăratu-acuma zice.

.

" RUSDIN
UL
POD
Ci-că-un

rus

soldat,

odată

Când erau Ruşii p'aici
Dând prin mahala ?ntr'o seară
, Printre

- Cum

„Sau

casele

era străin,

mai mici,

.

se vede,

nu ştiu din ce :pricină

Nimeri 'ntr'un pod: de casă
"Lângă-o sdravănă slănină.
“lar în pod cold sărmanul
Ajungând pe ne-aşteptate, Ş
Neavând ce face altă,
“Hai, luă slănina 'n'spate —

,

Şi porni, de drum să-şi vadă. —
Unde-a fost-el de-o fi stat,

Nu

era să umble doară „.
Noaptea rătăcind prin sal, Dar când vrea să plece dâns
ul,
Dintr'odată, cum îi vine,

16

Saltă,

hop,

în sus

slănina

Ca s'o pună ?n spate bine.
lar când saltă numai iată
Scândurile vechi, uscate,

Trosc, se rup şi cade rusul.
Cu
Om,

slănina 'n casă, 'n spate.
femeie,

Vr'un

cei

flăcău,

din

mai

casă,

cine-a fost,

Sar la rus ca să-l apuce
Din cotro şi cu ce rost?!..!
lară rusul când se vede
C'a ajuns în aşa hal,
- Repede cu glas întreabă:

—

Care-i drumul la spital?

ȚIGANUL

DUPĂ NAŞ

„Căpătase biet țiganul
De

curând

un

puradel

Aşa mic şi frumuşel
De nu mai putea de el,
Şi voia şi el acuma

Dac'o fi să-i poată-atla
Şi să-i

Cum

dee-aşa

un

nume

n'a mai fost undeva.

Hai porneşte drept în lume
şi mai mult pe la oraş
Ca să-şi caute vrun naş. .

Şi mergând mai mult aşa

-

Se 'ntâlni cu cineva:
— Cum ţi-e numele?
— Chţist s,
— Hei! Christos şi Christ-osos!
„_

Prea

osos,

Sărăcăcios !
18

Nu te iau de naş, degeabal..:
“Nu-ţize numele frumos.

Mai încolo dă de-un altul
—

Cum te chiamă?
|
».— Dumnezeu.
Ditai!.. Vai de capul meu!

—

Dumnezeu,

Nume

dumnezeos...

lung şi uricios!...

Nu-i cum vreu eu, drăgălaş!...
Fugi

că nu te iau:de

naş!

În sfârşit dă şi de-un altul:
— Cum te chiamă?
— Apoi, Dracu.
— Aoleo! Dracu
Siracu!
Drac... drăcos
“ Nume frumos!
Şi frumos şi drăgălaş,
Haide că te iau de naş...
h
, i

,

.

-

Nei

19

SASUL

GAZDĂ

Sasul vrând şi el s'arate!
"Că-i grozave de primitor,
'
Hai, primi 'ntr'o iarnă "n gazdă
Într'o seară-un călător.
Îl primeşte, dar in casă

„=

Loc să-i dee nu se "'ndură

- Ci mi-l culcă-afară'n şură.
— Uite, dragă, zice Sasul
Culcat ici lângă pătul
Căci în casă strâmt la mine,
Dar în şură larg destul.
>” Uite-aci şi -câne culcă,
Şi purcică mai la vale:
Drept la cap al dumitale.
Călătorul, se 'nţelege,
Cam
strâmbă cold din nas
Dar, ne-având ce face omul,
„

Zice:

Bine,

lasă,

las...

"S'a culcat şi om şi câne,
S'a culcat şi Sasul, dară
Când

vrea

Sasul

ca

s'adoarmă,

Hop, c'aude-umblând pe-afară.:
— Ce-i acolo?! Cine este?...
"—

Apoi,

uite, eu, jupâne

Îi răspunde călătorul,
Strâng surcele să. fac focul
—

C'uite tremură cel câne.
Cum?! Sa îftcut foc în şură?!

i

Asta eu nu 'vreu de fel...
—: Dar, vezi, tremură cel câne

Şi nu pot privi la el.
—

De

nu poţi priveşti,

>

atunce

Vin. te culcă colea 'n casă.
—

Dar ce-o face bietul câne?!
— Ei, ce-o face! Vino, lasă...

RĂSPLATĂ

9
Iy

Intr'o prăvălie-odată,
Prin Covaci ori prin Şelari
Unul târgueşte-o cursă
"D'ale pentru şoareci mari.
Şi se face-o târgueală
D'ale lungi şi împănate:
Din cât, zice negustorul,
Omul dă pe jumătate.
_— Apoi, zice . negustorul,
Cum să 'nchee vorba vrea:
Cu-aşa preţ astfel de cursă
Nici odată nu-i avea,
Alţii vânză cum le place
„C'alţii nu ştiu, de, cum stau,
Dar eu cu- -aşa preţ nu dau.
„_— Dacă nu vrei, zice omul,
" Nam ce-ţi face, de, n'o vinde ;
Eu dau bani şi nu ştiu "'ntr'însa.
Batâr ;Şoareci de s'or prinde.

— Cum?! întreabă negustorul,
Astfel cugeţi dumneata?!
Crezi c'un lucru' rău ţi-aş da?!

Vezi cum sunt cumpărătorii
Cată 'ntr'una garanţie!
Că n'o prinde-acuma şoareci?!
Dar de-o
—
_

prinde ce-mi dai mie?!"

De,, răspunde-acuma omul,
Păi, mai-ce la deal la vale,

Dac'o fi să prindă şoareci
"Eu

ţi-i dau toţi dumitale.

23

ECOUL .
„Doi

cătând

Povestiau

ceva

despre

mai

nou

ecou:

— Ici la noi, vorbeşte unul

E-un ecou aşa de tare
Că chiar şoapta cea mai' mică
Ţi-o răsună ?n gura mare.

>

Când, de pildă, strigi tu: Măi?...
Apo-atunci te-aţine, stăi,

Că-ţi răspunde: Măi, măi, măi!..

lar de-i zice cumva Prost!
Apoi

nu-i mai dai

de rost

Că-ţi răspunde: Prost, prost, prost!...
—

Ba la noi; răspunde cellalt

"E-un ecou mai îndrăcit:
Nu e numaica la tine
Să-ţi

94.

mărească

ce-ai

şoptit;

7

Că

la noi, la ezetură

o

=

De te-o pune Dumnezeu
Ca să zici odată: prost?...
"Apoi vai de capul tău, -

C'unde "'ncepe colo-a zice,
-

Când mai des şi când mai rar:
Prost! Netot! Netrebnic! Vită 7...

Vacă! Dobitoc! Măgar!..

Şi mai câte, vai de mine...
Nu

mai

spun

că mi-e

ruşine...

.

25

ȚIGANUL

UITUC

————

—

Hei, ţigane- ascultă, “Spune ştii turceşte ?
Astfel zice turcul,
La ţigan scrâşneşte.
— Ştiu, cum nu, cocoane ;
“Cum doar să nu ştiu,
Zice iuti ţiganul Privind cam saşiu,

— Cum se chiamă dară
Pâine

—

—

Dară pâne rece

Cum

—
—

pe turceşte ?

De, ekmeg, cocoane,
Astfel se numeşte.

Dar

s'o

fi. zicând?

să se răcească

Parcă are
Dar Bou

când?!
cum se zice ?

—

Ho!

Dracul

_

Aşa de mare,

să-i dea

nume

Grija lui mai are?!
—

Dar ou cum
—

Aşa

se chiamă?

mititel

„Cine, dracu-anume
„Sa gândit la el?1...
—

Dar... rahat ian spune

Ştii tu cum se cheamă?
— Cum ?!.. Cum ?!.. Stai, cocoane,
Mămulică! Mamă!
Parcă dracu-anume
Minţile că-mi fură
Că de-un ceas doar, uite,

Îmi: umblă

prin gură!!..

ÎMPARATUL

ȚIGANULUI

————

Un

ţigan

de

mult

odată

|

Ce-a. gândit: ori ce-a visat

l-abătuse că el musai

Ă

Vrea să vadă-un' împărat.
Vrea să vadă, dară unde?
Împărați p'ori-unde nu's.. -..

Că la Țarigrad e unul!
Hai, la Țarigrad

i

s'a dus,

*

Când la: Țarigrad ajunge, |
Umblă târgu "n lung! şi 'n lat
Ca să dea de împăratul,
Pân ce-ajunge la palat. Dar când la palat ajunge,

Cum el locul nu-l prea ştie,
Cum se uită pe-o fereastră
Vede 'ntr'o bivolărie.

lar cold
Parcă

'n bivolărie
dinadins chiar

pus,

.

o

biet bivol rumegând
Stă cu botwntins în sus.
»

Un
_—

Hau! ţiganul strigă-odotă
Când la bivol jos priveşte
Şi 'napoi se cam fereşte
Apoi zice: Uite-l, mamă...
Bhea! Ce ochi, ce năsoiu

Uite-l câtu-i de 'mpărat!!...
Mulţumesc. lui Dumnezeu
Că văd. împărat -şi eu.
Dar urită baraghină!
Vezi că-i lege mai străină!

,

lat!

USUL

R

ŞI MANTAUA

Mai de mult, “pe când
Cum
lată

?n

cu Ruşii,

mergea

un

rus pe stradă

cale-i,

ce

să

vadă?

La un colţ de-un. stâlp legat
Şade-un cal gata 'nşeuat.
lar pe şea
Şade-o manta:
Rusul cum zăreşte şeaua,
Dă

p'alături,

Şi pe umăr

hăţ

mantaua,

iute-o ia -

Şi se duce-aşa cu ca,

„De puteai chiar tu să spui: :

Că-i curat mantaua lui. ar cum merge dânsul, merge
Făr' a se'ngrija de fel
lată omul după el:
— lan ascultă, gospodine,

D

„ «Dar ce mergi aşa zorit?»

-30

—

«Apoi, rusul ii răspunde,
«Uite, merg că sunt grăbit». .
— Dar de ce luaşi mantaua

«Stăi, mă rog, şi lămureşte».
„.— O luai că-mi trebueşte;.
— Dar şi mie-mi trebueşte,
“Zice omul supărat. —

Mie-mi

trebue

mai

Zice rusul apăsat.
—

Dară

vezi, mai

tare,

,
zice

omul,

__„«Că mantaua este-a. mea».
— A! Aşa?!... vorbeşte rusul,
«Na-ţi-o dar şi mergi cu ea».

5

SACII

FEMEII

Intr'o zi pe drumul mare
Lume multă ?n jos, în sus,
Cu

trăsuri,

călări,

cu

care,

„Şi grăbiţi la "ntors, la dus;
lar în mijlocul şoselei
Unul stă, cun car cu boi,
Şi tot strigă şi injură,
_Pe la car pe dinapoi
— Hei, cu carul!... Strigă lumea
,
— Bade, hei, deschide drumul!
— Haide? n. lături, strigă-un
altul
Arătând cu ciudă pumnul,

„lar în mijlocul şoselei .

Cel cu. câril lui cu boi,
Nici. n'aude, tot înjură
Pe la car.pe dinapoi.
“În sfârşit, din toată lum
ea
„ Ce-i acum pe drumil
mare

32

-

“ lată colo Jângă dâinsul IE
Se opreşte-un oare- care:
_— Dar ce ai tu, măi” creştine,
De tot țipi şi 'njuri mereu?
„— Ce să. am, răspunde. omul; FI
“Ia sunt vai de capul meu,

N

Uite merg cu saci la moară
Şi-mi tot leg într'una sacii

De m'apuc' aci toţi dracii,
"Căci să caţiîn toată lumea
- P'unde-i vrea şi câtu-i vrea
Nici căi mai găsi muiere
Păcătoasă ca a meal!!
—

Dar

de ce?
„—.De

ce! " Poi,

uite,

“Când ă fost să plec la moară -

Mi-a legat ea sacii doară;

„*
"

Şi-aşa

prost ce i-a legat

N

Că. să-ţi spun, mă rog, ce Wrei,
Uite poate-a zecea oară
„. Îi leg iar. pe urma ei !

3

—

TD.

—

Sperantia.
.

Ancedote
”

Nouă.

..

7

„MAI LA UMBRA
Un ţigan s'a prins la popa |
Să-i cosească prin grădină,

”

“Iară popa de mâncare
-

Să-i-dea

ceapă

|

şi slănină.

„Dar să-i dea, d'intâi mâncare, *
Căci

sătul un muncitor,

Ştii, lucrează mai cu spor, ....

"Şi i-a dat mâncare popa,
„Tocmai cum au fost vorbit,

Şi jiganul, făr de vorbă,

Hai, plecat-a: la 'cosit.
lară când se_ duce. popa,

După

dânsul la grădină,

Ce făcea col

-

țiganul?

“S'aşezase pe hodină!,.

“Sub un nuc cold la umb
ră
"Se lungise. frumuşel

“Şi dormia

că şi pământul

„ Adormise pe sub el.

-

"— D'apoi, bine măi ţigane,
" Zice popa
| N'ai

tras

nici

necăjit,
măcar

o brazdă

Şi te-ai pus la hodinit?!...

“Vai, ce păcătos şi leneş!
. N'am văzut aşa tigoare!,
Nu

eşti vrednic! Nu eşti vrednic
Să te vază sfântul Soare!
—. Apoi vezi, ţiganul zice,
Tot cugrija de păcat: .
- M'am ferit şi eu de soare:

Mai la umbră

-

m'am culcat.
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TIGANUL ŞI. PREOTUL.
Un ţigan cum trece drumul
“. Merge dondănind 'din gură
Şi înjură, şi înjură...
lar un preot îl întreabă:

_
-

să

— "Dar de ce 'njuri aşa rău?
Şi tiganulîi răspunde:

—

la-l înjur

i

pe Dumnezeu!

— - Cum

se poate ?!...
— De, se poate,
el câte mi-a făcut!

Ca
"Mi-a

făcut

atâtea

rele.

Că nici mort m'aş fi crezut!
Mi-a luat pe biata mama,
Şi pe tata l-a luat,! Şi dănciucul şi fetiţa...
"Şi măgarul mi-a crăpat! .
Apoi cum să. tac, părinte, .

Cum

26

să rabd atâta rău ?

:

Cum

să-mi

facă-atâtea rele

Dânsul care-i Dumnezeu ! .:
—

Dar

nu ştii ce-zice

'n- carte,

"Cumla slujbă se citeşte:
Dumnezeu
Pe

adese. ceartă

-

acela ce-l iubeşte?

_— A! Grăeşte-acum
Apoi dară,

Doamne

ţigariul,
sfinte,

“Mai iubeşte-l ca pe mine“
Şi pe hăst cinstit părinte!... -..

LA LUAT DUMNEZEU?
Un-ţigan mergând cu tat-su
|:
Pe la munte de'ntâmplare,
:
Printr'un loc cu povârnişuri
Cătr'o

“Cum

râpă-adâncă,.

mergeau

Ham-ta-rata,

Numai

vorbind

tare,

.

într'una:- .

ham-ta-ra,

iată că bătrânul

Cade colo'n râpă, na!
Şi se. duce 'n jidovină
Rostogol, de-a. bou -'n jos
- Până .ce dintr'însul poat
e

Nu rămâne. "ntreg nici os,

lar feciorul-său văzându-l
„"Că se duce 'n aşa
fel,
Stă şi îluerăşi el.

lar când iese 'n drum. încâ
lo,..
lată ?n drum UN Oare-car
e
ÎI întreabă de'ntâmplăre
:
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-

» —: Dară

tet- to! inde, este,

„Căci cu dânsul ai. pornit?
— D'apoi tetea, zice dânsul,
“Pe-acolă s'a prăpădit.
— Cum se poate, zice omul;

Cum se poate, spune, zeu,
L-a luatu-l Dumnezeu?.
—

Aş, de unde, zice dânsu,.
Doar n'a mers în sus, săracul,

Că s'a dus la vale 'n râpă:
Cred că

l-a luat

chiar

dracul...

POTCAPUL MUSCALULUI.
Y

Intr'o

vreme,

Dând
“La

un

când:

Muscalii,

soldaţila gazdă î!n
om

vr'o

trei

:

sat,

muscali

Şi pe- un. popă n "gazdă-au dat.
Intr'o

zi când

„Şi nici popa

nici

nu

Muscalii . |

era,

Hai, “femeia intră "n casă

-

Ca să caute ceva.
lar intrând femeea 'n casă.
"Şi dând colo de potcap,
Cum îi vine, cum îi pare,
Că şi-l pune, hai, pe cap.

- ar

cum dânsa cu poteapul

In oglindă

se .privia

“lată-cun muscal în casă î
Intră, hop, şi dă. de ea.

— A- ha:ha! Ce popă tânăr
"Zice- atunci “muscalul

40...

iute

—

- -

Şi pe dată fără vorbă,

"Hai, s'apucă. sto sărute.
„lar bărbatul

Cum
Şi vedea

de la uşă,

privia prin crăpătură,*
potcapul

popei,

Zice-atunci şi el din gură:

—

Uite-al naibei de muscal,

Oare „ce lo fi- apucat ?...:
la pe popa l-a pupat!..

4

»

„SAL,

LUPULE

Un ţigan de mult odată

P'unde fuseşi umblase
C'un urcior se căpătase.
Deci punând urcioru n băț
lară băţu 'm spate sus,
Hai

la mers pe

drum

s'a pus.

Şi mergeă cu grâbă măre
“Căci eră din depărtare. .
Dar pe drum prinzându- |
noap

tea.

Şi fiind. el singurel.

Se gândeşte cam

astfel:

e mai câmp,şi vale lungă

Şi cum dă pe'ntunecate,
”
Ce mai, lupi se pot abat
e

Prin aşă pustietate!
Iară cum gândeşte
dânsul,
-

lată-un

vânt

cam

tărişor
..

E

Incepând să sufle noaptea.

Flueră prin cel urcior. ...— Lupul, Na! țiganul zice,
_Şifăr a căta 'n napoi:
- Intr'o clipă-o ia la fugă -

Printre grâu şi păpuşoi.
Şi tot fuge, fuge, fuge,.
Făr-a zice vr'un cuvânt,

-

Până când de-odată cade;
Buf, cu nasul de pământ.
lar când-cade, cum vă spui,

Numai

îată şi urciorul,

“But şi el în capul lui.
— Na, răcneşte-acum iganul

Făr

a mai puteă mişcă:

Sai tu lup şi mă

înhapă

Că, se vede 's partea ta!
N
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FRIG
—-

Doamne-amarnic

MARE.
frig mai

este,

Măi, prin ţara muscălească ;
Nici copaci nu sunt pe-acălo,
„Că de'ngheţ n'au când _să crească.
Că de-arunci acolo apă
Dintr'o cofă-aşa deodată, .
Pân să cadă jos, îngheaţă :
Cade jos ca o bucată.

Cam' aşa vorbeşte unul,
”
Despre frig sau ger, când-va;
- lar un altul; care= -ascultă,
li răspunde cam aşa:
..
ÎN
-— Dar la Ruşi, ascultă, frate,

Este-un ger aşa turbat
Că să vezi ce s'a "ntâmplat.

4

N

7

.

Intr-o noapte

astă iarnă.

Era ger aşă'de tare
"Că-o pisică- -umblând, se vede,
P'unde-va,

p'o casă

mare

Şi vrând d'acolo să „sară

Întrun loc. pe-o casă mică;
Ce păţi, biata pisică ?!..
Când

sări

de

de

sus

De pe casa cea

Către casa ceea-laltă
A

rămas,

In văzduh,

rog,

mă

colo,

mai: naltă

|

de-odată,

aşa 'ngheţată l
S

FILOSOFII ŞI PLUTAŞUL,
Vr'o
„Şi

trei filosofi

odată

De la munte scoborând
cam

|

spre Galaţi. în colo

Pe o plută-acum "mergând,

Ne-având alta ce să facă,
|
“Cum-'stau ei “pe plută-aşa,

Intră 'n vorbă cu -plutaşul

Şi s'apuc' a-l întrebă:.

—

lan ascultă, ba. de
Gheorge,

- Să ne spui adevărat, -. .

Ştii ca.să citeşti în stele 2.
„ — D'apoi cine m'a 'nvăţat!
„ — Dar de crugul Lunii,
bade,
» Ce-ai puteă ca să ne spu
i?
„— Dară ce să spun ?
Eu nu ştiu
! .

Nici de este, nici de nu-i
.
-— Cum se poate?!; Apoi
dară
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Da

Ştii ceva psihologie,

Sau din antropologie
Sau din logica formală,
Sau din metodologie?
— Nu, nu,

Şi

zice

badea

'ngrijat spre apă

:.

-

Gheorghe,

.

cată

Căci într'o. holboacă pluta
“Trage

— Cum

iute-a

fi sfarmată...

nu ştii nimic din astea?!

„Nu le ştii riici chiar pe nume ? |
Zice-un filosof atunci,
„Cum dar mai trăeşti pe. lume ?!..
4

— Dară zice, badea Gheorghe,
Cât sunteţi de învăţaţi
Să vă 'ntreb şi eu 'un lucru:
Ştiţi, mă rog să înnâtaţi?

— Da” nici nu gândim la asta |
"Cât e lumea şi pământul !.
— Apoi, zice badea Gheorghe,
Dacă nu,

vă fură sfântul1.

7
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"

VĂCUŢA

— Mamă,

>

_

dară unde-i tata,

„Unde şede-aşa de bine,.
- Că S'a dus 'de dimineaţă
Şi-acum văd că nu-mai vine?
— Tatu-tău de dimineaţă
De cu noapte a plecat

„Şi s'a dus la “Dumbrăvăţ
Unde-i

vaca

N

-

la.suhat.

— Şi ce face el acolo?
— De, s'a dus .s'o vază"i' bine?
“Are apă? De mâncare? —
|

Cum” se duce ori şi cine... .
"-Ba, se poate cine ştie,

După. cum

ziceă şi -el,

Ca .să aibă-acum şi lapte
» De-o fi-având cumva” vițel, .

n
48 -

Şi de are-atunci ce face? -

-

— De.

s'a dus

s'o iee-acasă

De-o găsi-o cu vițel.
—
—

lar de nu?
A!

- —' Atunci o lasă.
Priveşte!! Tata vine,

Dar văcuţii noastre-acuma
Parcă nu-i prea este bine
Că tata din Dumbrăvăţ

l-aduce pelea pe băț.

dote
"4, — Th. D. Sperantia. — Anec

Notă.
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CE FACE CALUL
—————

Un biet om aveă un cal
" Alb. sau negru cum a fost,
Dar bătrân şi slab al naibei,
Deşelat, şoldit şi prost.
„Neputând să-i mai slujească
La nimică, nici de fel
Ce

-

să facă

omul,

bictul,

Hai la târg atunci
cu el.
Merge 'n târg şi azi şi
mâne
Unde-i

bâlciu

sau

iarmaroc,

Dar vr'un muştereu să-l
ice
„_ Nu găseşte nici de
loc,
Care cum pe-acolo trec
e
Vede calu-l cată n gur
ă
|
Ş'apoi pleacă ?n drumuşi iară

Dacă nu mai şi-l înjură.
„Dară toţi îl cată “n gur
ă.

S'a "'nvăţat şi calu
-acum:

50

De te uiţi ceva la el
Făr de nici o supărare

Cască gura 'ndata mare.
Treaba asta merge 'ntr'una
Patru
„Până

săptămâni

când

Hai, se

de-arândul.

la urmă

satură

./

omul,

plimbându-l

Şi nici nu-l mai duce-acasă
Unde stă acâlo 'n sat,
.Ci-i dă drumu ?n câmp, în căâlo,
Unde-l lasă ca uitat. |

După nu ştiu câtă vreme”
Un sătean întreabă: —

Vere,

Dar cu calu-ţi ce-ai făcut, |
Căci eu uite-acum. prin ţarnă

Mi se pare l-am văzut. :
— Vai văzut? întreabă omul.
—

Da,

văzut.

—
Apoi nu

—

Mi

Dar

”

Şi ce făceâ?

se: pare

ştiu, zice celalt,
că

de-trece-un

păşteă;

om

pe-acălo,

EI, să vezi, bătu-l-ar sfinţii,
In spre dânsul cască gura.
Şi rânjind

i-arată dinţii !...

,

TREIZECI DE GALBENI
Un

ovreiu

Încol

sărac

odată,

pe la Bacău,

Ca să-i dea treizeci
Scrie,

de galbeni

hai, lui Dumnezeu,

Şi luând apoi scrisoarea
La pădure drept s'a dus,
Şi ca Dumnezeu s'o ice
Într'un

Un:boer,

pom

a pus-o

văzând

sus.

scrisoarea,

O dă jos, citeşte ?n ea,
Şi văzând ce lucru-ovreiul,
Dela Dumnezeu cerea,
Haide, ia treizeci
Căci eră. boer

de galbeni,
avut, -

Şi chemând p'ovreiu la
dânsul:
Îi dă cât a fost cerut.
“Se 'nţelege că „boerul,
Deşi-i dase din -al său
,

Dar ovreiului îi spuse
Că's

bani

-

dela Dumnezeu.

Deci ovreiul, luând banii,
Întrun suflet fuge-acasă
Ca s'arate şi nevestei

Di

. Banii care-i căpătasă.
—

Ce's

|

aceia?
—

Bani, nevastă;

.

Ce-ai uitat, mă rog, că eu
Ca să-mi dea treizeci de galbeni
“Am
—

fost

Ei,

scris lui Dumnezeu ?!

şapoi?

:

,

„— Apoi acuma
Na, boerul m'a chemat

Şi treizeci de galbeni, aur,
Uite 'n palmă mi i-a dat.
—

Ţi-a
—

dat el? Ovreica 'ntreabă

Apoi, el

mi i-a

dat, zău;

Căci lui, vezi, chiar pentru

mine

l-i dăduse Dumnezeu.
— Bine, bine, zice-ovreica,

Cred c'o fi adevărat;

|

Dară lui...2 Dumnezeu oare
Numai trâizeci i-o fi dat ?..
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„ MORUN

PROASPĂT .
————

Căpitanul
De

cu

nu-i

acasă.

noapte

s'a

pornit;

lară pe soldat cucoana
„L-a trimis la târguit :
Dar soldatul care-acuma

Se găsea la căpitan
Se'ntâmplase cam... ţigan.

Şi țiganu-a mers în piață, ”
După cum l-a fost trimes
Ca s'aducă morun proaspăt,
Nesărat şi într'ales.

” Dar când vine el din piaţă,
Nu

Ce-a adus, ce-a cumpărat ?

morun i-aduce proaspăt
Ci morun bătrân; sărat.
|
Când îl vede-acum cocoana,
Necăjită, supărată,

Ce să-i facă? Să-l.cârpească?

Să-l alunge? Ori să-l bată?
Căci e şi târziu acuma,
.
Nu e doar de dimineaţă
Să-l trimită iar în piaţă;

|
--

Strigă numai supărată:
— Na! Mănâncă-ltu! Ruşine!..
lar ţiganul iute 'ntreabă :

|
4

— Sărut mâna, dar... nu-i pâne?..

FIE.ȚI DE BINE.
—————
1

Un ţigan văzând că'ntr'una
Bărbierul la oricine |,
Când de ras îl isprăveşte,
Zice:

—

Hai,

fie-ţi

de

bine ;

Se gândeşte el în sine;

Mă! Dar cinste ce le face
!..
Bată-i vina lor să-i bată...

Și-uite,

Nu

mie-aşa

mi-a

cuvinte

zis doar

niciodată!

Să-mi fi zis şi mie-al
naibei,
Cum le zice . la oricine,

Acolo : Fie-ţi de bine
1,
lar gândind aşa ţiganul
Şi umblând el chip şi
fel

Şi găsind vrun gologan,
Hai

—

la bărbier

şi el:

D'apoi ce vrei, mă țigane.
Să te rad pe-un gologan
?!..

—- D'apoi de, ţi-o fi pomană!

«2%

d

Ce să faci? Un biet ţigan...
_Bărbierul, ce să facă?
Haide-l rade;

dar

afac

ce-i

vine,

C

Ori mai ce gândeşte, nu ştiu,
Nu-i zice: Fie-ţi de bine.
Ce să facă-atunci ţigânul ?
Şede lângă 'uşă tras,
|
Şi să-i mai aducă-aminte
„Zice ?ncet: Şi-eu m'am
Socotind că bărbierul,
În sfârşit ca la oricine
Îi va zice şi lui, haide,
Acolă : Fie-ţi

de

— Ei,

dacă

bine,

te-ai

CAD
|

ras,

|

Bărbierul naibei însă, .
Mai la urmă ce să-ţi pară,
Zice:

e

.

ras

Haide-atuncia eşi afară !

-

CU

-

LINGUROIUL

Se 'ntinsese praznic mare
„Jos în curte la Şerban,
Intr'un capăt şede popa,
In celalt un biet țigan. Popă este, lume este,

Masa ?ntreagă s'a 'mpănat
Dar mâncare nu s'a dat,

Toţi aşteaptă, când de-odată
lată-un străchinoiu Ss'arată:
“Hop, s'aduce-uri străchinoiu
*
Şi cu el şi-un linguroiu ;
lară cei care 'mpărţesc
Intre dânşii sfătuesc;
N
— Dar cu ce să "'mparţi
acuma
—

De colea din Străchinoiu
?

—

Uite-o lingură mai mare..
,
Ba, na: uite-un linguroiu

|,

Că 'ntr'un linguroiu de vrei
Cât ţi-i strachina îţi iei.
lar când ei vorbesc astfel,
Hop, țiganu-atunci şi el.
— Apoi dacă linguroiul
E mai cât şi străchinoiul,

Dacă poate nu vă vine
Haide "'ncepeţi dela mine.

-

*
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4

DE MOARTE

BUNA

———

Se făcuse-o, 'nmormântare
Nu

ştiu

unde,la

un

sat,

Şi pe urmă dascăli, preoţi,
Tot poporul

adunat

Se 'ntorcea dela "ngropare

Ascultând pe unul, altul
Cum vorbiau de răposatul.
lar cum merg aşa la praznic:
"Şi cum: vorba merge strun
ă,

. Babele mi'ntore povestea
La cei morţi

—

Doamne,

de

Maică,

moarte

bună:

bună

moarte

Mai avu bietul cutare
.
A "'nchis ochii şi-a fost gata
,

Rece, mort, făr de
suflare!
Nici suspin, nici.semn
de chinuri;

N'a mişcat,

60

nu s'a sucit;

-

Dacă nu-l ştiai că moare,
Zău, jurai ca adormit!...
Dar ţiganul dintre oameni,
—

|
-

Hai şi el cu vorba 'ndată:
Ce mai moarte bună-avut'a

Sărmănelul
Numai.

vezi

meu
el n'a

de tată..!
'nchis

Ci-a' făcut nişte ochi
Parcă-ar

fi văzut,

ochii,

mari

mămucă,

Cine ştii-ce: Turci, Tătari !...
Că la el n'a fost chiar moartea,
- Blestemata, să-l

_

omoare :

Ea-"i trimise pe-un 'călău
De-l puse 'n spânzurătoare.
.
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LEGEA

POPII

Merg la drum odată: trei:
Popa, Turcul şi-un Ovrei

Şi fiind un drum mai mare
Au cu toţii de mâncare,
Când ajung la un isvor,
De

subt

umbra

unor

tei,

Hai, s'aşează la mâncare
Pe verdeață jos toţi-trei

Din desagă-acuma Turcul
Mai

flămând ori

mai grăbit

Scoate colo un puiu fript,

"După

dânsu-apoi

Haide

—

scoate

Ovreiul
cu. mândrie

Brânză albă'ntr'o hârtie. .
lară Popa hai şi el
Scoate colo un purcel,
Ei, poftiţi,

Ovreiul

zice,

Amo brânză minunată
De-abia eri a fost sărată,

Şi s'apucă, hai, toţi-trei
De mâncat dela Ovreiu.:
Şi cum stau cu toţii roată.
Hai, mănâncă brânza toată.
— Apoi, uite, zice Turcul,

lată-acuma
Hai

—

brânză nu-i,

luaţi colea

Mulţumesc,

din

puiu.

Ovreiul zice,

Aş luă, dar voe

n'am,

Nu-i tăiat, zău, de Haham.
lară Popa şi cu Turcul
Mi s'aşează bot la bot
Şi mănâncă puiul tot. .
„Apoi Popa hai şi el
Zice: Haideţi la pureel.
— Mulţumesc, răspunde Turcul
Dar la mine nu-i ertat,
|

Că'n Coran spune păcat.
—

Şi

la mine,

zice

Ovreiul,.

Căci nu-i cuşer, cum se ştie.
lar văzând acestea Popa,
Hai se dă lângă purcel

Şi-l mănâncă: singurel.
-—

Hei, grăeştâ-atunci

Brânză,
Popa

ovreiul :

şi purcel şi puiu

le-a mâncat

pe toate|...

„Ştiu că-i bună legea lui... .!

POTOPUL
Trei mergeau

la drum,

„Mai de mult

cândva

pe iarnă,.
întrun

Un ovreiu, un om de-ai noştri
Şi cu dânşii şi-un ţigan.

an:

Cum mergeau, pe-o noapte însă,
Poposind ei într'un” sat,
La o casă oarecare.
Găzduire li s'a dat.
-

Dar, când

fi pe la culcare

Să se culce. fiecare,
Gazda zice către ei:
— Dar ştiţi una; feţii mei?

Cum
De

se, pare-aci la mine |

dormit

e foarte

bine,

- Dar adese-ori se 'ntâmplă |
Că-un

64

potop

de apă

vine.

4

Când

aud

astfel

drumeţii,

Se 'njelege fieşi-ce-care
Cam: gândeşte la scăpare.
românul

toţi, întâiu

Dar 'din

Fără mult a se codi
Merge.de se culcă 'n pat:
fi. scris aşa i-o fi.

Ce-o

Şi ţiganul sus pe vatră
Mi

s'aşază,

covrig:

hai,

.

Până ce-o veni potopul
Barâm n'o muri de frig. lar, ovreiul, ca să scape
nevoe

de
D'astfel.-

greă,

Leagă-o albie de grindă
Şi .se culcă sus în ea:

«De-i potop, gândeşte dânsul,
«Eu cu albia 'mea pot
«Ca să scap. ca şi cu-o luntre.
frânghia,

«Taiu

hai, şi *'nnot!

Noaptea însă-apoi românul,
Mai târziu s'a deşteptat.
pe cât se pare,

Şi având,
Nişte

apă

Ca să nu

mai

iasă-afară

" Intrun frig ca 'n acel

Varsă

apa-acolo

an

'n casă

Peste vatră-pe țigan.

lar ţiganul simțind apa
Peste el deodată hop,

— Ti

|

de-aruncat”.

D, Sperantia, — Anecdote

Nouă.

De prin somn. deodată strigă:
— „Aoleo, săriţi! Potop!
Când potop! ţiganul strigă
Şi ovreiul,. de cuvânt,
Tae

„But...
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-

frânghia... 'dar, haide,

cu capul de pământ..!

LUPTA
Dracul

DRACULUI

BABA

CU

se certă cu Baba,

Vrând odată-a se curmă :,
Cui cu dreptul să.rămână Darul de a descântă. ..
Şi se ceartă ei şi strigă:
Baba : ei şi dracul: Zi,
Până ce văzând la urmă

C'alt chip să sfârşească nu-i;
|
Hotărăsc ca să se bată,
Şi-acel ce-o fugi

bătut

Biruit pe veci să fie
Să se cheme ca perdut.
Deci,

eşind în bătătură,

*

Dracul un băț bun îşi ia,
lară Baba 'nşfacă "'ndată

O dârja lungă-o nuea.
Şi când Dracul să dea 'n BabăDe-abia numai se gândeşte,

+

Baba

Cu

de

Dracu

_

departe,

prăjina

haide,

mi-l :croeşte. “

'ncearcă,

Baba

arde-l,.

Dracu 'ncearcă, Baba iară,
Şi-astfel Dracul tot încearcă,
“Baba-l bate până n sară.
— Ştii ce, Babo, zice. Dracul,
Tu mă baţi aci pe mine
Că-i prea larg în bătătură
Şi-s prea încolo de tine,

“Haide

n

casă

Şi acolo

să

vom

ne. batem!

vedea.

“Când voiu fi de tine-aproape.
Să mă
—

Bine,

Dă-mi

baţi vei mai
zice

Baba,

putea-?.

bine,

şi băţu-atuncia

Şi eu na-ţi prăjină

mie

asta

Cârcotă să nu mai fie.
Fac astfel. şi intră 'n casă ;

Dar cum intră ei, pe dată
Baba, hai, cu. băţu-acuma
- - lute "ncepe iar să-l bată.
“Şi mi-l

bate, şi mi-l

bate,

Şi mi-i trage iuti şi crej,
Pe când Dracul cu, prăjina
Şi

Tot se'ncurcă de păreţi.
mi-l bate

„ Pân-ce

Baba colo,

Dracu-aşa

Spală putina şi-i lasă

pisat

Darul ei de descântat.
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SOACRA ŞI DOCTORII
Intro vreme, spun bătrânii,
Că'ntrun târg sar fi 'ntâmplat
.
_Că s'a bolnăvit o soacră,
pat.
la
Dar bolnavă rău,
lară ginerile bietul,
Haide doctori, doctorii,

Fuge pe la spiţerii;
De nimică- nu-şi mai

|
vede -

Tot pe-acasă mai mult şede,
„_Şede "ntr'una. "'ngândurat,

Nedormit

|

şi nemâncat,

Prăpădit de supărat. . *

Până când, din întâmplare,
La

el vine-un

Unul

oarecare,

care, cât ştia,

Soacră tot bolnavă-avea.

-— Ei, ce faci? Ce-i face
Zice-al nostru către el. .
Păţim amândoi la fel...

|
soacra? :

9

— “Ba eu nu, răspunde celalt,
Nu mai paţ aşa de rău
Că

pe

soacra

mea,

sărmana,

A ertat-o Dumnezeu.
.
— Cum se poate? 'ntreabă al: nostru
A

murit.

Am

—

-

|

i

O-ho!

Murit!..

-.

adus ca azi-un doctor
Şi'n trei zile-am isprăvit.

—Ticticti |.

mai

zice-al

nostru,

Ce noroc, mă rog, pe tine!
Şi eu, uite, patru doctori
Şi-acum pare că-i mai bine!
Şi mai doctorii, măi frate,
Câte sticle i-am mai dat!..:
—

Da,

Dar

mi-ai

eu vezi

dat,

nu

răspunde

le-am

soacra,

luat.

ȚIGANUL NĂTĂRĂU
Un boer voind să plece *
Cu cucoana lă plimbare,
Sau la rude,la .prieteni,
La vro zi ceva mai mare,
Stă”pe

scară 'n faţa uşei

Imbrăcat cold îrumos

Şi cocoana cu capelă ”

” Şi voal ceva -mai gros.

Stau şi-aşteaptă vizitiul

Ca să vină cu trăsura,

lar țiganul
La

colo-"n

cucoană

faţă

cască

gura,

ane“Dar ce stai tu, măi ţig
Şi te uiţi aşa holbat
Îl întreabă-atunci boerul
Parcar fi cam supărat:

nul
— De, răspunde şi țiga
Nu-ţi

mai

fie, zău,

necaz

TI

Mă

uitam

eu

la

cucoana

-Ce mai are pe obraz!
—

Dar

ce are?
,

— Ce să aibă!
De, mai ştiu” eu cum să-i zic!
Parc'ar fi de fier, de sârmă;

Ori de-un
—

fel de tiriplic!

Ei, şi ce-i de

are-aceea?

— De, mă mir de dumneata,
".Dac'o are atunci cu dânsa

Cum mai faci s'o poţi pupa?
„„— Apoi i-o ridic, ţigane;
Eşti aşa de

— lo.ridici?!

nătărău ?!

ţiganul zice

Ei... aşa ţi-o pupşi

eu.

LUPUL ŞI MOCANII
'Un

-

|

oer s'a dus la stână.
Să-şi mai vază cele oi

Şi-a rămas pe noapte-acolo
Ne-având

când

veni 'napoi.

Noaptea însă iaca lupul;

Şi ciobanii sar cu câinii
E
Şi cu chiote Yalungă

-

“ Hăt cold din preajma stânii.

"lar când vin 'napoi ciobanii,
După ce l-au alungat,
__

Hai

oerul

l-a

'ntrebat:

|

|

lupul
— Dar ce-a fost. mă? Vint'a
?!
hopa
Noaptea-aşa deodată,

“lar ciobanul îi răspunde:
—
—

D'apoi ce, socoţi că popa?!

Şi-a luat-vr'o

oae, bată-l,

Dela noi d'aci de sus?
— Diapei ştiu că na adus!

,

-

—

Şi din albe: or din negre -

A luat
— D'apoi
“A venit
—.Şi mai
Luat-a,

el? Cam din care?
ce, ca să le-aleagă
cu lumânare 2!
mare ori mai mică.
bată-l

Dumnezeu

?

—.D'apoi ştiu că n'o vint lupul
Cu cântarul doar la brâu...

x
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CURCANII OVREIULUI
———

laşi,

pe la

“La

de

crâşmă

o

mult,

când

Ca la ori ce crâşmă,
Multă

lume

Ruşii,

"n mahala,

sara,

furnică,

Dară lume ca pe-atuncea,

Nu de-aci de pe la noi,

Ci cazaci şi muscălime

Ce pornise la războiu.

Cum

eră

deci

crâşma

plină,

De gemcă, de forfotia
Şi ovreiul la tişghea,

lată-un rus pe uşă vine,
Parcă s'ar păzi cumvă,
La ovreiu întinsse duce

Şi-i arată sub manta

"

?

"Un

curcan

frumos

şi mare.

De-ţi ziceai: De unde-l are?!

-

— Scolchi "'ntreabă-atunci

ovreiul

Sau cât costă. cum, s'ar spun
e,
— Nu, doa rubia, zice rusul
Și curcanwn mână-i pune.
Pune

—

mâna

şi ovreiul

|

Şi 'ncercându-l de e greu :
Una

rublă,

îi răspunde,

Căci cu două “ţi vând şi
eu.

— Nu, dva

rubla, zice rusul

— Una, hai, ovreiul
zice,
- De vrei, uite, na-ţi
parale.

Că

n'am

când,

e lume-aice.

Şi cu-această vorbă rus
ul
Mai gândeşte ce-a gân
dit
Şi se ia şi dă curcanul

Şi-ia rubla în sfârşit.
Şi cu rubla cun. o
ia
Cere de băut să-i
dea.
lar ovreiul ia curcan
ul,
|
Il mai cearcă ?n mâi
ni de-i greu,
Şi trecând cu el îri
tindă
Zice 'n gându-i :.
|

ă

_

«Ui

«Ce mai pleaşcă, Bună te, zău,
pleaşcă,
«Cu-o

carboavă-aşa

curcan !

Pas

«Face chiar şi trei cărboave,
«lară două, ca un ban.
«Vineri seara pentru Sabeş,
«Ce mai lucru de. friptură!

«Gât umpiut şi chifteluţe .
«Care se topesc în gură!
«Ce mai pleaşcă
!.. Bună pleaşcă, .
«Cu-o carboavă-aşa curcan !
«Face ori când trei carboave
«lară două, ca un ban !»

Ajungând apoi în tindă
„la curcanul bucuros,

-Şi-l aruncă n pod de jos"
Şi se "toarce ?n crâşmă. lară
După el, un rus pe dată;Pe sub streaşină, pe-afară
- Urcă 'n pod mai pe dindos.
„Şi

dă, hai,

curcanul

jos.

Apoi sub manta, cu pază
Indosindu-l frumuşel;

Haide

la ovrei cu el.

ă

r

i

4

Când priveşte-ovreiul colo,
Zice: «Uite; alt curcan ! .
«Parcă mai frumos ca celalt!
«Două ruble ca un ban !
7

-

i

,

«

«Dar

de unde-i scot ei ruşii !...

«Parcă i-ar
fi scos
' -din baltă !
«Dacă-l capăt şi pe-acesta,
» «Am pe: Vinerea! cealaltă»,
Apoi: scolchi iar întreabă.
— Nu,

“—

dva

rubia,

Una, una, zice-ovreiul,
Dacă nu, hai, mergi de-a
ice!

Apoi

unul tot: dva

|

rusul zice

*
|

rubia,

Celalt: Una, nici un ban!

Şi'n curând se'nchee
Incă-o rublă pe-un

târgul;
curcan.

„— Doi: gândeşte acu
m ovreiul,
Pleacă *n tindă. bucuros.
Şi-l aruncă n pod de
jos,

Dară pân' se 'ntoarce dân
sul

Inapoi în crâşmă iară,
lată că alt rus l-ajun
ge
Cu curcanul de pe-afa
ră. |

—

«Incă

unul;

zice

ovreiul.

«l-au furat de undeva
!

«Dar ce-mi pasă;eu

fi cumpăr;

<Altul nu i-ar cum
pără ?|,,,
«Mai vârtos când,
de, ostaşul
«Este om. împărătes
c,

«Despre cinstea lui
atuncea
Pot eu dar să bănues
c ?...!
78

|

«Dacă-l capăt şiş pe-acesta
«Facem noi atunci altfel:
«Mâne merg frumos cu dânşii
«Şi-i vând colo la hotel.
«Şi

iau,

„«Zece

dacă

nu

mai

ruble ca un

bine,.

ban...

«Ce
! pofteai acum la Sabeş
«Să plesneşti .musai curcan ?!
«Ce! pofteai pe "Vineri seara
,
«Ca'să ai musai friptură,
«Gât umplut şi chifteluţey
*
«Care se topesc în gură?!
«Dar 'ce, tată-tu şi mă-ta
«Te-au crescut tot cu curcani?!
-- «Ce, bogaţi, boeri au fost ei

«Ca
«Ai

să-şi bată joc de bani?!
uitat.de 'când

«Nemâncat
"«Şi după-un
«Câtă

adesea

-

.

chiar te culcai,
biet sfert de pâine

vreme

sughiţai
? ;...

«Doi curcani să fie numai
«Şi chiar unul singurel
«Sau ori cât de'mulţi, mai bine
«Vinde-i colo la hotel!
«Vinde, da şi iea parale
«Paşte sunt odată an!
«Prinde banul când îţi vine:

«N'aisă crăpi făr de curcan !..

“Deci o'ncepe iar cu scolchi

Şi doa rubla şi'nsfârşit,

Târguliar
" e isprăvit.

Rusul ia şi-acesta rubla

Şi la cinste, 'hai s'a pus; :
lar ovreiul cu curcanul
Merge şi-l aruncă sus. |

Dar mapucă dânșul

bine .

La tişghea să intre iară
Când alt rus pe uşă vine
Cu curcanul de pe-afară.

—

«Incă

Când

unul,

priveşte

zice-ovreiul,

*n „partea

uşii;

<Au furat de-au stins pământ
ul !
«Indrăzneţi mai

sunt şi ruşii!

* «Mâne'mi trebue-o căr
uţă
« «Că doar n'o să pot
-altfel
«Ca

să duc

de-aici

«Până-acălo

Apoi

iar începe

curcanii

la hotel».. _
târgul

- Tot cu scolchi cum

am

Şi dă rubla, iea cur
canul

Şi-l aruncă iarăşi sus
.
s

Dar acuma când cur
canul
Col» sus în pod se
duce,
Şease, şapte inşi l-a
şieaptă
Numai gata să-l apu
ce. -

spus

Şi. se'ncepe-acum o moară

-

„ Intocmită cu temeiu
Care plimbă biet curcanul
Când

în pod,

când la ovreiu,

Şi ovreiul dă la ruble.
|
Şi mereu îşi zice 'n gând:
— Opt'cu-acesta, nouă, zece,
După cum îi vin la rând.
|

Mai pe urmă însă-ovreiul
Ce-a făcut ori ce-a lucrat
Uită

,

câţi a numărat.

Şi cum

şade-aşa la gând

Câţi anume-o
„Şi cum
Nu

mai

.

fi având

tocmai

lume

este,

căci s'a

'n crâşmă
dus,

—

Dintr'o dată-aşa cu , toţii
De:nu-i nici picior de rus, —
Hai, se sue 'n pod să vază
Insuşi el' cu'ochii lui
Şi ce .este şi ce nu-i.

"-

lar la pod când pune scara
Se gândeşte cl şi zice:
«Ce mai. curcănime-acuma
«Este sus în pod iiice!

«Când
«M'or

în pod cu lumânarea
vedea

ci dintr'odată

6. — Th. D. Sperantia. — Aneclute
.

Noni.

,

,

SI

«O

să facă-un

hodur-hodur,

|

«De-o să crezi că-i o armată.
" «Parcă-aşi vrea cât-mai în grabă,
«Sus în pod ca să mă: sui!

«Parcă vezi cum fişte-care
«Are colo capul lui !...
«Un cap roş cu nâs de-oparte.
«Şi se uită-aşa la tine,
«Aplecându-se "ntr'o parte

" «Parcă mar vedea prea bine,
«Şi-ar voi ca-să te'ntrebe:
_«Ce

pofteşti, mă

Tog,

«Mâni

chiar trebue

căruţă :

„=

cu

|

mine l.

”

«Cum sunt mulţi nu-i chip altfel
«Ca să-i duc pân la hotel.

«Ş'apoi
«Că

trebui
eu,

«Dară

de,

să-i şi-acopăr,
i-am

cumpărat ; |

poţi să dai de dracu,

„«Că vezi, ruşii i-au furat.
"Dar în pod când-urcă călo,
Cât de mare-i podul
Pace, linişte, tăcere,

sus,
|

„De curcani nici urme nu's.
.

.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

lar adouazi află dânsul =
Că mai mulţi crâşmari ovrei
Cumpărase 'n ăcea noapte,

„Tot

aşa curcani şi ei.

.

.

.

FECIORUL

BABEI

Dibla zice,

Cobza sună.|
Joacă hora ca nebună.
Fetele cu foţa'scurtă,

|
.

+

“Cu săltat în pas uşor,
Cu papucu'n vârf, pământul!
„

Pipăesc încetişor.

Flăcăuani aprinşi la faţă Tinerei, voioşi şi sprinteni,
Între fete se răsfaţă,

Sar în sus şi bat în pinteni;
lară lumea: pe delături ..
Drept la joc priveşte 'n zor,

„Şi de drag cu ochi-i soarbey
Căci sunt toţi Copiii lor.
“ Mai

încolo

Mâna

însă-o

babă,

'ncet la ochi îşi pune!”
8

Şi s'apleacă 'şi priveşte Și şoptind
—

lan,

„Că

te

la alta spune:

uită,

cine-i .ăla,

de-aice parcă nuri,

Cum se strâmbă şi se face,
Parcă-ar fi tot satu-al lui!!
Şi ce

strâmb

e, mamă

dragă,

Ogârjit şi păcătos!
Şi

se vede,

Crede
—

Apoi,

bată-l

toaca,

|

că-i şi el frumos!,..
ăla,

nu

Faţă "n faţă cu

vezi,

babo,

cei doi,

E feciorul dumitale,
Îmbrăcat în haine noi?!
— A-ha-ha! răspunde baba,
Lăsând

Mă

84

iarăşi

mâna

'n jos,

miram să fie altul
De cât dânsul mai frumos!..

Pa

PEŞTE GĂSIT
2

“Un ţigan din întâmplare
Întâlnind un car cu peşte,

Cum îi pare, ce gândeşte,
Hai cu pasul după car
Când

mai

iute

când

mai rar;

Dar cu ochii tot la peşte
„Şi din gură-aşa grăeşte:
«Hăi, Peştache,

«Măi Crăpos!
«Ce tot. mergi aşa'n căros
«Şi tot. tragi a boeros 71...
«lan mai dăşte şi pe. jos!»
lar mergând el o bucată

Când mai iute,
„Când mai rar
Şterge- un peşte — hai ! din' car
Şi-o ia fuga frumuşel;

“o
ge

lar pescarul după el.

—

Stăi 'ţigane, faraoane,

Încotro mi-ai apucat?
Adă' nicoace ce-ai furat,
— Apoi nu, că... nu, bădică,
N'am furat, mă rog, nimică;
„Dar găsiiu şi cu un peşte,
Ca

să-l

am

de

Blagoveşte;

Că şi Niţă-al leicăi Floarei,
Sunt vr'o zece. zile-acum
A găsit un. peşte m drum,
Nu ştiu d'unde, n'am. habar,

„A

căzut de prin vr'un car.

»— Dar ce spui, pescarul zice,
Faraon afurisit?!

Ce-mi baţi capul cu găsit ?...
Că te las aice lat!..

—

86

Ce găsit 21... Chiar l-ai furat
Ba, găsit, mă rog, bădică,
Zău găsit ; pre legea mea;
Dar | n apucase a cădea.

“ŢIGANUL ŞI BUCATELE
Aolică,
Romănică,
Eşti om bun şi dărnicos:
Fă şi tu ceva îrumos:.

Când o îi lăsat.de sec.
Masă mare pe la tine,
„Hai, mă cheamă şi pe mine,
Să-ţi arăt eu mâncătură,

Să nu zic nici cârc din gură, .
Şi să 'nghit, să 'nghit vârtos
"Pân

m'oi

face

pântecos.

Să nu pot mişcă de jos.
Tot aşă ziceâ ţiganul

Unor oameni de prin sat.
Până când la urma urmei
Unul, haide, l-a chemat.

Dară când şe pun la masă
Ce-i dau

însă de mâncat?

7

Borş cu sfecle lung şi lat!
Se cam uită el ţiganul
Şi din nas cam strâmbă
Dar la uimă ce să facă?
Haide "'ncepe *ncetinel

el,

Să mi-ţi ia cu linguroiul

Şi să-ţi care, şi. să-ţi care,

Pân ce dă cu 'ncetul gata-

Cât ţi-e strachina de mare.
Da 'nghiţând el cam în silă,
Hai, se satură de:a -bine, |
Când deodată ce mai vine?
Vine tocmai urdă dulce.
Şi țiganul când o vede
Parcă

n'a

mâncat

de-o lună,

Cu-aşă poftă se. repede. -

Dar înghite

el odată

.

Şi "nc'odată... şi atât:
Urda

Nu

dulce,

mai

sănătate,

merge,

îi stă 'n gât.

Dar nu trece urda bine E
Şi friptură iată vine:
“ Purceluş fript în cuptor.
Aburind

şi rumeor!

Cei de casă hai pe dânsul
Fieştecare

scoate,

scoate,

lar ţiganul d'abia gustă ;
Plin burduf e, nu mai poate.
Vin în urmă şi plăcinte
Rumenite,

căldicele :

-

Jar ţiganul

d'abia

gustă,

Numai stă privind
—

Dar

poftim,

îi zice

E

la ele.
omul,

Îndrăzneşte, dă-i vârtos
Păn te-i face pântecos.
Să nu poţi mişcă de jos!...
Ori bucatele nu's bune,.

Şi nu-ţi vine a ne spune?
—

Ba, nu-nu,

ţiganul

zice,

Despre-aceasta nu e price:
Despre bune sunt bucate
Dar

_Că

sunt

rău

cam

aşezate,

decât borşăte.

Şi hăl lingurâte”
" Ş'apoi urdărete
Ş'apoi purcelete
Ş'apoi plăcintate
„ Toate nemăncate ;
Mai

bine

De era
Hântăi
Ş'apoi
„Ş'apoi
Şi cu

eră

,

aşă:
plăcintate
purcălate”
urdătură .
borşetură.

3

-

RĂZBUNAREA ȚIGANULUI
————

Se "'ntâmplase-o 'nmormântare

Şi murise om mai mare,

Mai

cui bani ori mai

cu stare,:

Că făcuse pompă mare:

Cât

eră

de

lungă

strada,

Cât vedeai în depărtare

Dintr'un capăt până'n zare
Numai popi şi boerime,
Prâpuri, cruci şi felinare!
lar ţiganul, se'nţelege,
" Ca Ia lucruri de-aşa fel.
Pe-acolo era şi el,

Dar el nu mergeă cu lumea

Printre
Ci hăt
Lângă
Şi toi
Şi tot

cruci şi felinare |
colo 'n depărtare
cea colivă mare.
drumul cât mergea
mersul cât. țineă

a

-

. Cam

ce credeţi că

făceă?

La colivă 'ntins privea

|

„Şi din gură tot ziceă:
Valeu mamă, valeu tată,
Ce mai sfântă colivată Numa "n dresuri descântată
Şi cu roşşi sprâncenată
Cât un căruţoiu de roată,
S'o mănâncide ciudă toată 1]
- lar din când în când cu mâna

-

Spre colivă 'n vânt trăgeă
Şi pe limbă-apoi puneă
Şi din gură iar zicea:
Haulică, sfintelică,:
. Sfântă de colivătură
lan ascultă şi te'ndură

Şi te dă mai lângă gură
Să m'aşez “în bătătură
Să-ţi arăt descântătură

-

|

Şi c'un puiu.de 'nghiţitură ,
Cum r'a fost prin altă gură!
„Iară când

ajung în urmă

La biserică cu mortul

»

Cu

colivaşi cu totul,

Haide bietul puradică .
Să se roage de vlădică:

Haulete,

Vlădicete,

-

Şi preâ vlădicosule,

Şi protopoposule,
91

Şi economosule,

Şi diaconosule,
Cât fu hulița

de: mare

O duseşti într'o cântare

Ia

Pentru hastă adunare; aa
Dă-mi şi. mie- -acuma voe,
Nu te pune din protivă,

Să-mi spure hastă sfântă guri

Cu pustia de colivă!...
lar când vede 'că vadit Zi
Ca s'o şteargă-i face semn
EI dintâiu rămâne lemn,
lar apoi privind la el
Haide-o "'nchee'n acest fel:
Haulete, d'aulcte,

Că nu-mi eşti tu vladicete

Şi nici vladicos,
Nici protopopos,

7

Nici
Nici

economos, '
diaconos!ta

Eşti un calicos!!....
De-ar muri şi tată- -meu.Să mă vezi atunci şi cu

Cum

m'oiu pune -din protrivă

Să te capeţi

cu

colivă!..,

_

SERGENT

IANOŞ

Ho !' Ce proste lume aste!
Chit păţit şi tot nu 'nvaţe:

Că nu priceput să legat
Nici doi capete de aţe!
Dar eu, uite, drept să spune,

Nu vrem laud să făcut,
„Ori şi când venit nevoe
Eu

fost musai

priceput;

Când eu. fost sergent acolo,
Irica tiner, la armate,

laca la cazarme-odate “
Umble, umble mult soldate.
— Ce

tot umblat?!
|
—
Cum nu umble.
Când n6i vrut frumos să face,

Şi gunoiu când vrut să mătur,
N'avut unde

dat şi pace.

Ce gunoiu ?
— Da,

la cazarme,
93

Domn. sergent,
De

—

la une,

şa mult gunoiu

de iia' alte,

Ei, şi nu-i

loc

unde

pune, .

Când ai vrut să măturat?

Hei, Săraca sergent lanoș,
Tot el trebui “să dat sfat!

Când la case fost gradine
Uite lucru tare sfint:

La gradine gunoiu

ducem :

|

Gunoiu grăşat la 'pomunt!
„. Când la case nu-i gradine

„lar tu stat din târg, afară,,

Dat gunoiu
Ori

la gârle

dat. foc

la el,

'ncâlo,
la sara;

Dar aice la cazarme
„Sape-un grope frumuşel..
Şi. gunoiu la :nuntru bâgat

Şi scapat frumos

—

Bravo,

bravo,

Strig atunce

|

de el!

sergent

lanoş

tot soldat;

Dar pe sara numai colo,
Hop, venit să mă "ntrebat: -

—.Uite, tot gunoiu' la grope, _ Aşezat aşa frumos,
a

- Dar nu ştim noi unde pun
em
Cel pomunt din grope scos?!
— Hei, tot prost — spus eu
atunce —
Du-te colo frumuşel .
Mai săpat un alte grope

94

“Şi băgat pomiint la el.— Bravo,

bravo,

sergent

lanoş,

„ Strigat iară tot soldat;
Dar

pe sara înc'odate,

Hop, venit să mă

'ntrebat:

— Uite, vechiu pomunt la grope
Aşezat aşa frumos;
Dară n'avem unde punem
Nou pomunt din grope scos?!

— Ho! Ce proste! Du-te 'ncolo
Dacă prost aşa de tare!
Când nu 'ncape tot pomunte,

Face un grope atunci mai mare!
—

Bravo, "bravo,

Domnu

lanoş,

lar soldate. tot strigat; .

. Dar pe sara numai

iaca

„lar venit să mă'ntrebat:
— Uite nou pomunt la grope
Aşezat aşa frumos,
.
Dar ce faci cu pomunt care,

De la- grope mare scos ?!...
— Inca pomunt ?.,. zic atunce,
Şi vrut chiar să bate-aprope—
Ce mai trebue 'să 'ntrebe?

Mergi şi făcut înca grope.
“Zău,ce proste lume aste!
"Chit

paţit şi tot nu

'nvaţe!

Nu se priceput să“legat
Nici doi capete

de aţe!...

|

ŢIGANUL

LA

STRAŞINA

Intr'o vară şi 'ntr'un sat
Vrând românul să se ducă

La cosit ori la săpat

Hai, nevasta'n. zori de ziuă.

Face *n grabă de mâncare,
Apoi ia copilu'n cârcă ;

Fata,

traista

în -spinare;

|

Omul cată prin “unelte!
Ca să ia din cele bune;
.
Şi-apoi uşa încuind-o
Cheea'n straşină şi-o pune
.
Merg la câmp de-acum
cu

toţii, |

Că nu-i vreme de-a
mai sta ;
Dar pe drum şi-aduc
aminte

C'au uitat să ia ceva, .

Deci

se'ntoarce-acasă

“Bombănind de supărat

Să-şi aducă ce-a uitat.

9%

omul

/
Dar pe când poiniau de-acasă,
“Căci tot lucrul i-aştepta, |

Un ţigan ce, cum se ştie,
Navea tocmai ce lucra:
. Căci

mavea

doar

a

fân de coasă,

Nici m'avea 'de “secerat,
Nici porumburi de săpat;
Tot umblând trăgând cu ochiul
Când la asta, când la ceea.
Vede şi pe omul nostru
_

Unde-anume

pune

cheea,

- Şi cum vede, foarte: bine,
Doar

o clipă de mai

să

lasă,

Ş'apoi, hai, să cate cheea

Ie

Şi la om să intre 'm casă.
“lar când vine 'n faţa casei:

Şi la uşă când priveşte, .
Cam încet aşa vorbeşte:
Hei,. tu

:
-..

_
ă

lacăt, 'lăcătoiu,

Cât cogeamite broscoiu,
Ce te uiţi aşa.la mine,

Ori se vede, nu-ţi e bine?!...
Ştiu, eu,. dragă, ce'să-ţi fac;
“]ţi găsesc acuşa cheea
Şi mi-ţi-vin atunci de hac!
lar zicând aceste vorbe

Sus pe prispă iute sare,
Și prin straşină
cu mâna

Dă să cate 'n graba mare.
Dar cum

cată dânsul colo

1. — Th. D. Sperantii, — Anccdote
7

Nouă. !
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Numai iată omul vine:
— Dar ce caţi tu măi creştine?
— D'apoi ce să cat, bădică,
Zice dânsul şi-o sfecleşte,'
Ce să caut... caut peşte lee
— Cum întreabă .'ndată omul
De răspunsu-i minunat

? Şi văzând
Umblă
Cum,

el că ţiganul .

chiar
în

după furat:

streaşină. găsit-ai

Să caţi peşte, cioară bearcă?
— D'apoi de..! Țiganul zice,
' Ce să facă... omul... „cearcă...
|
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RÂDICHEA

ŢIGANULUI

Puradică,

“Dănciulică, .

Ce-a păţit tătucu-tău ?
N'a păţit ceva cam'rău?

Că lumea vorbia prin sat
Că popa l-a chelfănat?
—

Nu

se află românică,

- Tetea n'a păţit nimică, -.
“Dar aşa vorbeşte satul
Când

de

Azi când

unul,

când

de

altul. ,

| ”

ziua s'a 'nziuat -

Tetea, haide, s'a sculat
Să se ducă la 'nchinat,

La ?nchinat şi la: rugat
La Biserica din sat.

“Dar, mergând el la "'nchinare,
Cam

greşeşte .cea cărare,

Intră, hop,

la Popa

Dare,
99

N

Popa Dare cel cu stare .
-Şi cu casa mare, mare,
- Tocma n capăt de cărare,
— Bună ziua pe "nziuate
Şi noroc la închinate
La 'nchinate şi Tugate !
“—

Bună

ziua

tetea

zice,

Dară popa nu-i aice,
Că de când s'a. înziuat
Popa Dare s'a

sculat,

-

S'a sculat şi-a şi plecat
La biserica din sat,
lară tetea n grabă. mare,
Cam greşise cea cărare
Și-a intrat la Popa Dare;
Dar cu gândul ca intrat,
La biserica din sat,
„Hai, s'apucă de "nchinat,
“ De "'nchinat şi de rugat,

- Chiar cu drept şi--adevărat.

Dar cum şede şi se. 'nch
ină
: Iaca vede şi-o slănină.
— Aolică, tetea zice,
Poate fi slănină-aice,
De cu noapte, pe "nziu
at

“La biserica din sat?

4

Şi apoi iar se mai înch
ină : :
E slănină ? nu-i Slănină?
!
Dar slănină. de mo
fi,

„Cam
„100

cuc ce s'ar potrivi?

|

Fi-o-ar toacă

prea: curată ?

Ori hanatoră uscată?
"Ori icoană afumată ?
Şi se închină, tetea închină :
E- slănină ? Nu-i slănină ?
--Pân ce urcă *n pod. pe scară

Ca s'o dee.jos afară
Şi s'o vază la. lumină,
E „slănină ? Nu-i slănină? !
Dar când tetea de pe scară
Tocmai dă să ieas' afară
Cu slănina la spinare,.
Hop colo şi Popa Dare.
Hai şi tetea la ?ntrebare:

—

Aoleo, Părinte, spune

Ce e asta, ce minune?
Fi-o-ar toacă prea curată,

Ori hanaforă uscată,
Ori icoană afumată?
Căci aşa făr de lumină
Cam aduce:a fi slănină!

Dar atunci lui Popa Dare
Nu. ştiu-anume

ce-i năzare :

la pe tetea ?n grabă mare:
Să-i

arate

-

cea.cărare;

lar aşa cum il ducea, .
Alt nimică nu-i făcea,

Ci pe cap îl netezea,

.

.

La ceafă-l blagoslovia,
Până” ceafa-i se roşia.

101

lară tetea ce-mi zicea Către casă când veniă?
—

Valeu,

mamă,

|

dabulichea,

- Mi-a frecat popa ridichea !!
Şi-aşa dragă româănică,

“Tetea n'a păţit nimică ;
- Dar âşa vorbeşte satul Când de unul când de altul:

|

ȚIGANUL

SCHIOPAT

Ce tot întrebaţi atâta
Că sunt schiop şi cam schiopat
„Şi că ce s'a întâmplat?!
Ci-că

m'a bătut

vătaful!

Ce tot spuneţi? Nu

vă-i bine?

Dar să-l bată Dumnezeu :
P'ăl de m'a bătut pe mine!

Dar eu, uite-alaltasară
|
Trec prin colţ pe la Cercel
„Iar.un câne-al lui vătaful
Fugăria' pe-un biet purcel.
" Când purcelul da pe câlo
Cânele pe 'câlo da;
. Ca so ia pen ceea parte,
Se temea că l-omhăpa.
Eu de câlo om cu milă

-

,

“Şi'nchinat lui Dumnezeu
Ca să văd scăpat 'purcelul,. .
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„Haide-l prind atuncea eu.
Dar când

prind

cold .purcelul

Ca să-l scap cu sănătate |

_ Numai

cânele “deodată,

Hap m'apucă dela spate.
Şi eu trag şi dânsul trage

Și tot tragem amândoi,
“ Unu'ncoace unw'ncălo,

Ba 'nnainte, ba'napoi;
lar cum tragem noi într
'una,
“Când la dânsul când la
mine,

Când

aproape de scăpare.

Iaca'şi vătafui vine.
— Ce-i acolo, măi jigane
?

Las' purcelul coţofană h.

—

Na că-l

las,: vătaşe,

Dar voiam

nene,

să-mi fac pomană:

Că nu ştii, dulăul

ăsta

Se făcea că-i lup: şi el

Şi umbla

curat

„Să mănânce

ca lupul

hăst purcel, ”.

Aşa crud şi mititel !
Şi vătaful ca vătafu
l,

Inţelege cum

*

aa

îi -spun

lară cânele nebun
„Şi cu gândul la pur

cel,

Tot mă trage către
el.

ŞI el trage către
dânsul
Şi eu trag cold spr
e mine,

i vătatul, se'nițelege,
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Y

Ca să-mi
„Se repede,

facă-atunci un bine,
hai, la câne,

Nu ştiu ce spunând

din gură

"Ca să-i dea o 'nvăţătură,

lar colo prin. întuneric
Neputând să vază bine,
Când în câne vrea să dee
Nimeri şi dete 'n mine |
Şi-a cam dat.
”
"Şi-am cam schiopat...

a
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Ce

“GHEBA

ROŞĂ

mai

Vasile,

om

şi nea

|

Nu ştiu cum să-i zic acum:
_
Lasă gheba 1) lângă drum.
Lasă gheba,şi cu coasa

Tot coseşte-agăle-agale.
Păn ce-ajunge hăt devale,
Păn ce-ajunge aşa departe Că pe unde-i el acum
Nu-l mai vezi de lângă dru
m !
Şi-apoi gheba-i nu-i ca gheb
a,

"Cum

Şi

cum

“Ghebă

avea şi tatu-meu

am

albă,

_

văzut şi eu —
sură,

lae,

|

Ci e roşă palalae! _
„Cum n'am văzut pân-acum
!...
Şi şi-o lasă lângă drum!
?
1) Ghâbă = chăbe.
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N

Eu trecând pe drum ca Omul,
Numa
Văd

iaca dintr'odată -

a

o aia 'mbojorată,:

Stacojie şi “nfocată, |
Sus de-o cracă spânzurată.
— Ditai, Sfântă Palaghie,
Dar acesta.ce

să fie!

|

Ghebă-i oare ori gheboiu,
Ori vrun

fel de dihănoiu,

Ori „statie ori strigoiu!'
Pun un pas, mai pun un pas,
lar mai merg şi iar mai las
S'o privesc, s'o văd eu bine .- Nu cumva se dă la mine ?!...
“Tot mă uit, dar dânsa ba,
Nici gândeşte- a se mişcă!

Ce să fac atuncea eu!
“Dee dracu ?n roşul tău!
Să mă bată Dumnezeu ! _
Cat la deal, mă uit la vale,

Şi înnainte hăt pe cale,
De nu-i nime
Care-ar

-...

pe 'mprejur

zice:că i-o fur;.

Şi-apoi. hai, îndata mare,
Mi-o şi umflu la spinare
Ca s'o duc în-celalt sat
Ca să'ntreb cu-adevărat
Ghebi-i oare sau gheboiu,
Sau vr'un fel de dihănoiu,
| Ori stafie, ori strigoiu,

SI

107,

De nu-i ghebă cum e ghe
ba
Cum avea şi unchiu-meu

Şi cum

am

| Ghebă

avutşi cu:

albă,

sură,

lac,

.

Ci ca focul, palalae !

-

Dar mergând în celalt
sat
Nu mai merg pe-aceeaş
i cale

„Ci-o apuc pe câmp
Căci

aşa

la vale; . :

pusesem

i S'ajung cât

gând

mai curând

Şi să n'o păţese cumva

Să

'ntâlnes.pe
c

Care,

Dă
Dar

Nea
—

cineva

cine ştie cum,

să mă oprească
când

Vasile
lan,

stăi

'n drum,

dau. cold

mi-ese
măi,

devale,

n
tu

cale:
cinghenea,

Und” te duci: cu ghe
ba
— Care ghebă 7.

mea?

NI
— Asta care
Mi-ai umflat'o la
spinare,
— Aolică, nea "Vasil
e.

Dumnezeu:

să-ţi

dee

zile,

- Că-mi spuseşi aic
i “n cale.
„Că e gheba dumi
tale,

Căci

cu asta. miai scăp
„De-a mai merge pâ at .
nă 'n..sat,
Ca
să 'ntreb Cu-adevăra
t

108
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Ghebă-i oare sau gheboiuOri statie, ori strigoiu;

Căci o vezi că nu-i ca gheba
Cum avea şi naşu— meu
Şi cum doară am şi eu,
Ghebă

albă,

sură,

lae,

Ci e roşă palalae!

Dar cum, stau eu şi-i vorbesc
Ca un om lui nea Vasile

Şi "ncă-i zic frumos acolo:
Dumnezeu să-ţi dee zile, .
Nea Vasile strigă-odată,
— Taci tu 'cioară: blestemată !
Vrei să mă chioreşti pe mine

Ori te faci acuma

prost ?!

Ce? Credeai că gheba şade
Singurică
—

făr de: rost?

Ba, nu,

zic eu,

Nea Vasile,

Una casta nu ţi-oiu 'spune,”
Dar credeam
că, cine ştie, Poate-i vr'o sălbătăciune !
— A-ha-ha! Sălbătăciune ?
Zice

dânsul,

i-auzi,

frate,

Şi deodată: să şi 'ntinde
Să-mi iea gheba jos din spate. :
Dară

când

N'o prea

întinde

nimereşte

mâna,

binc:

Dă puţin mai sus de ghebă

09

Şi se 'ncurcă

?n păr la mine!

Ş'apoi pân.s'a descurcat,

Vai de el cât a umblat,
Şi mai cât s'a zbuciumat!
Ce

mai

om

şi nea

Vasile,

.

„Nu ştiu cum să-i zic acum:
- Lasă gheba lângă drum !...
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TÂRGUEALĂ

RUSEASCĂ

Rusul întră'n prăvălie
Vrând ceva să târguească,
Dar în pungă nici lejcae
Nici un ban. ca să plătească.
. —

lan

ascultă,

vrem

să

cumpăr,

«Cisma dat, mă rog la mine
«Dară

cisma' buna

tare,

«Când el bun plăteşte bine».
—

lată cisme.

|

„—

Cât parale ? |

— Opt cărboave,

gospodine.

— .Opt carbova, bun parale,
«Dar

şi cisma

nui

pricina !

«Bun;

Atunce

asta

mele,

«Eu

acuma

cumparat,

«Când eu vrut putut purtam
«Când eu vrut la altul dat.

«Nu-i cu drept, 'jupâne, spune ?»
01

—

Da;

ba

— Haraşd,
“<Eu

acum

drept

ş adevărat.

nu; bun curat,

când

ele-a. mele

„ «Pot chiar singur se purtă
«Ori când vrut şi dumitale .
«Eu pe dânsul pot să da!»
=

Rusul cam aşă: vorbeşte,

„Cismele de-o parte pune,
Dar parale

nu

plăteşte

Ci vr'un meşteşug tot cat
ăCa să facă târguială

" Făr să dee” nici o
plată.
Se sticeşte, se'nvârteşte
Şin sfârşit la urma urm
ei
Iată cum O isprăveşte:
— Nu, dar asta: pălărie.

Cum se

vind
? fos
e t el buna. ?
— Bune, bune, gospod
ine ;
„O cărboavă este una,
|
— Nu, jupâne-atunci
să ştii, Eu luat opt pălării

Şi de plată nici nevoie
“Nu mai este să
mai
Eu dat cisme dum
itale

Şin loc pălării luat,

dat

ȚIGANUL ŞI” APA
întâlnind odată-un om
.
Pe-un ţigan mutat din sat,
La'ntâlnire l-a 'ntrebat:
— Ce mai faci tu, Puradică ?

Te-ai mutat şi nici.
n'ai spus:
De ce, dracu, te'i [i dus,?
— Apoi de, țiganul zice,
N'am mai vrut să stau p'aice.
_— D'apoi ce nuțţi ajungeă ?

—

De, vezi, apa nu-mi plăceă.

— Apa?! Bre! se miră omul,
Bre, dar delicat mai

eşti

Când de-acestea te'ngrijeşti.
Dar lui. Stroe,. lui Frunzete
Lui Buzilă, cum le place?

- —

Hei, răspunde-acum. ţiganul,
De le place,
Ce-are-a face?
Lor preâ bine le-o plăceăCând.au după ce s'o beă.

RE

Th. D.

Sperantia,

—

Anecdote

Nouă.
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BABA ŞI SOLDATUL
“Un soldat venind, odată
- Din

Caden

manevre,
cât se pare,

gazdă la:0 babă :

Şi se-roagă. de mâncare.
Baba colo, ce 'să-i dee?

Nişte borş îi dă şi ea
„Borş cu sfecle'cu
, fasole
„Ori cu ce-a putut avea,
=

se

Ec

Ostenit şi rupt de foame
Hai soldatul la "mbucăât
.

„ SSocoteai că pe la gură-i
Toţi

calicii i se

bat::

Cară dânsul, cară Zd
ravăn
Cât din borş şi cât
din pâne,

lară baba stă "'ngrijată:

„Că nimica nu-i rămâne,
-

4

-.

-

Ce să

facă? Ce să. facă 2

Şade dânsa şi gândeşte
Şi cu grijă mare cată
Cum soldatul horpăeşte.
-

În sfârşit la urma

Ce. să-i vină'n

.

i

*

urmei:

minte ei ?2-

Zice: Domnule, dar apă .
- Nu pofteşti cumva să bei?

— O! Ba da, soldatul zice;
la o cană, beă vârtos:
Apoi lasă 'mcolo cana
Şi s'apucă

bucuros

.

Înc'odată la mâncare
_Şi cu poftă şi mai

mare

“Ş'apoi zice: Zău, mătuşă
Chiar ghicit-ai domniata,
"Că de nu beam apă-acuma

Nici că mai puteam

niânca.

"115

VACA

NEAGRA
—————

Întrun lo—cpe cât se spune
—

„Cam prin sat la Trei-Pârlite
Se'nnădise-un urs odată
|
Şi

mâncă, la oameni, - vite
.
mănâncă, mâne iară
;

Azi

Un

Azi vițel, mai

biet om

mâne

vacă,

păţit, de-acolo.

- Se gândeşte ce să fac
ă >?

Pe-un 'ţigan
Un
_
„

topor

îl iea'ntr'o sară,

în mână-i

Şi'nvăţându-l ce să :facă
Iute-aceste

vorbe-i

pune!

«lan ascultă, măi. Vişane,,

<Prinde'n mână ăst
topor
-, «Şi porneşte?n Colţul
-Babei,

«Stii la mine la ogor:

«Este,

măi,

«Parc'a

116

o vacă

Ă

spune:

neagră,

lui Ion Ciorap;

--

7

«îmi mănâncă tot porumbul.
«De-o
«De-o

veni” să-i dai în cap.
ucizi,

mânca-o

ar

cânii,

«Ai la mine-un irmilic
«Şi-o stamboală de făină «Şi-un fes roş şi cun ilic.»
Când aude-aşa ţiganul,
|
Mai cu seamă de fes roş,
Se porneşte colo mândru,
Socoteai că-i un cocuş.
Ajungând la Colţul-Babei,

Când se face noaptea bine,
Cum s'aşează el la pândă,
Hop, colo, şi ursul vine.
Vine

ursul : dar

țiganul

Socotind, că vaca este,
Nici nu-l lasă-a prinde

Îi trânteşte unam

veste,

frunte

Țapăn colo şi'ndesat
De rămâne” ursul lat.
Apoi pleacă, se'nţelege,
Înnapoi

şi mai

Cocoş

„Ca să-şi iee fesul roş.

“a
—

|
—

Ei,

Vişane 'ntreabă

omul,

Mai făcut'ai ce-am vorbit?
O-ho-ho, ţiganul zice,

Hei, de-asară-am. isprăvit.
117

- Am venit la: juruită,
Cum vorbirăm când m'am dus,
Să-mi dai fes şi celelalte,
Fesul TOş precum ai spus.
Da, dar vaca. ceea neagră
Care-mi pare-a lui Ciorap
?...
— Vaca s'a văcit d'asară,
—

Căci i-am dat o :muche?n cap!

— Şi-ai ucis'o ?:
o
— Da'nviat'o 71...
— Nu

maispune... Să nu minţi
!
— Ba, mă bată sfânta Merc
uri
Şi cei Patruzeci

de sfinţi.

Cum intraiu în porumbişte

„Si stătuiu niţel aşă
Auzii foşnind ceva,

- Mă gândesc

şi zic: e vaca!

Dar n'apuc a zice
bine
Şi mi-o văd călo că
vine,

Neagră,

lungă

Coşcogemite
Că puteai

; lungă,

hăram,

s'o pui

mare,

|

la ham.

Numai nu ştiu Cum
mergea
1 Că prea mică se păre
a
Ori, se vede se pitiă
|

Fie-a

Cum

dracului

de

ea.

trecea,ea prin rezoare

S'arătă scurtă'ppicioare
Şi erâ'n Picioare:
groasă

lar la cap nu prea
cornoasă.
118

-

— Apoi bine, zice omul,
De-ai ucis'o, bine, fie;
.Dar să mergi acum cu mine.
Ca să mi-o arăţi şi mic.

Merge omul şi tiganul.
Omul merge şi nu crede.
Dar țiganul când
Şi--ursul

mort

ajunge
în faţă-i „vede,

Strigă-odată :: Hau,

mămucă!

„Şi rămâne 'ncremenit;
Nici clipeşte, nici nu suflă
Parc'un

trăznet l-a lovit.

Omu-acum la urs.se uită,
La ţigan apoi mai cată;

Dar ţiganul

-

nici” nu "mişcă

Ci cu gura stă căscată.

--..

— Dar ce-i asta, măi Vişane?
Ce te uiţi tu ? Ori ce-ţi pare?
Te mândreşti, 'că l-ai ucis”
Şi-ai făcut un lucru mare?
— Hei, ba cu, ţiganul zice,
Mă gândesc chiar, ce să-mi pară:
“De ştiam că-i urs, mămucă, Zău
muriam de-alaltăsară-

-:
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CORABIA ȚIGANULUI
x

Un

ţigan voind. s'arate
Că nu-i om de rând şi prost,
Povestea că'n toată lumea:

Şi la Țarigrad a fost;
Şi că ştie şi văzut'a
|
- Toate

câte 'n lume

sunt,

Şi prin cer şi pre pământ.
„* Cineva văzând atunce
"Că se. laud'aşa tare
|
7
ÎI. întreabă de'ntâmplare :
„ — Dar corabie! vr "odată
Ai "văzut cât ai umblat? |

„—

E-he-he!

Ţiganul zice,

|

„Ce văzut, ba şi mâncat!
—. Cum mâncat? Intreabă omul,
N'auzii

"—

de- -acestea. încă :

«Ce corabia se mănâncă ?»
Da

de

unde

romănică,

Am
glumit, pe- legea mea,
|
|
Vream să zic şi cu: se bea.

120.

În

oa

.

POETIRE ȚIGÂNEASCĂ

.

4.

“* Un țigan mergând odată
La

Român,

sa

nimerit

Că&'n duşi buni: fiind

Românul,

Hai, la masă, l-a -poftit.

"Şi-a mâncat ţiganul sdravăn
Şi plăcinte- şi friptură :

Inhăpă — credea-i văzânduil |
Că-i se bat calici în- gură.
A

mâncat,

băut-a

bine,

; |

lar când fost'a la plecare

Vrând

şi el să mulţumească

Pentru-o

cinste-aşa. de

.

mare

Zice: «dragă românică
«Te poltesc să vii pe Joi «Să ne faci şi nouă cinste
«Să mănânci cold cu noi».

“

—

»-

Voiu

veni,

grăeşte

omul

Şi cam stă niţel la gând,
— Ba să vii, țiganul zice
„Vorba iute apucând,
«Că de nu vii Joi la.
mine,

„«“Ține minte

nu uita,

«Eu Marţi dis-de dimineaţă
Sunt aici la dumnia-ta».
at
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1

_.

TUNUL OVREIULUI
Un

ovreiu

şi cun

soldat

Amândoi s'au pus la. sfat:
— Ş'apoi ce, că eşti căprar,
Şi eşti încă şi tunar ?!...
Parcă eu,cce? mare treabă-i.
De eram şi eu ca tine -

Şi căprar de mă făcea,

.

o

Nu eram căprar prea bine ?!...
S'apoi tunul mare lucru-i ? Ma:

Parcă nu ştiu eu ce-i tunul 21. ,
Chiar şi eu ţi-aş face unul.

„Ce?

Gândeşti

că-i lucru greu?

Uite-ascultă să-ţi spun eu:

lai o gaură sau bortă

|

de vr'o cinci coţi
Lungă-aşa
Şi-o înveleşti apoi cu spijă,
_C'un: metal

de care

.

poți...

Ce căprar
Şi ce tunar ? 4...
123

VORBA. CUVIOSULUI
d

Intr'o- zi de dimineaţă

Fraţii toți din mănăstir
e

Cu

durerea

scrisă. în faţă

Şi-adânciţi în grea
mâhnire,

Adunați se văd în
ceată
Pe-un tăpşan ColO
din dos
i privesc cu' toţii
parcă

La ceva ce şade jos
. .

Biet măgarul

mănăstirii .

"Sacagiu de-acunr

e anul,

.
Sănătos, voinic Şi
tânăr.
-L'au găsitu-l mort
sărmanul,
— Uite, vezi, prea
cuvioase,
Zice-un frate Prea
'ntristat,
Cuviosului egumen,

" Vezi ce lucru ne
aşteptat ?!
'— Apoi, face cu
viosul,
Nu 'sunt lucruri
neaşteptate

Căci o ştim,o Şt
imcu

" Asta-i soarta

noastră,

4
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i

toții.
frate,
.

HERŞCU
Un

ovrei de nu ştiu unde,
Din cold, de prin vr'un sat,

Întâmplându-se să aibă

Un băiat şi el soldat,
|
S'a luat şi el odată
făcut
Şi-a făcut el ce-a.
Și pe jos ori cu căruța:
Hai s'a dus şi l-a văzut.
L-a văzut, dar când se 'ntoarse
sat la el

în

Îndărăt

În. țâlnindu-se cu oameni
Povesteşte ?n acest fel:
si

.

Pi

„-

-

băa

«Am văzut şi-eu pe Herşcu.
"Ce să zic ori să vorbesc,
l-a. tăiat ce-i: drept perciunii
Da-i chiar om împărătesc!
Îmbrăcat cu puşcă lungă,
Pe

cap

chiveră de- acele,

7

La brâu sulă, lă piept nasturi '
Ladă

'n

spate

cu

curele.

“În sfârşit soidat în formă.
Parc'aşa s'ar fi năşcut!

-.-

"Dar ce-am mai. văzut eu,
alta,
Asta chiar că mi-a plăcut
!
FN
Mi-a plăcut, ştii cum,
minune,
Parcă inima-mi creştea,

"Îmi părea curat că lumea
“Era, parcă,

Câtă

toată-a

oaste-a

foșt

numai

după

mea !

acolo,

“Cum mergea şi se 'ntorcea

Toate

Herşcu, .

După dânsul le făcea.
- Ce-auziai în totdeauna
Când strigau acei mai
mari,

Capitani şi ghinărari?!
Herş...! la dreapta,

a

Herş...! la stânga

Herş. nainte, Herş napoi;
Herş. când merg cu toţi
deodată

Herş când umblă câte doi,
Câtă oaste-a fost acâlo

„Cum, mergeaşi se
'ntorcea,
Toate numai "după
Herşcu,
După dânsul le făc
ea.

Am avut aşa plăcere
Mi-a plăcut atât de
bine

Că simţiam curat
că-mi
Parcă, inima din
mine!...
4

3
creşte,
|

“Cum vorbia- ovreiul astfel,

lată unul, nu ştiu care,

.

î

.-

Zice iute cu mirare:

|

— Dar ce spui, mă rog, jupâne?
Este-aeve ori-e vis?!
i
Crezi că Herş zic “căpitanii ? |
Ei zic marş şi marş au zis.
— Marş au zis?! întreabă- ovreiul.

Marş şi Flerş...! se poate... vine ;
bine.

ce

era mai

!

Dar tot Herş
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„JUDECATA
Le BoPA, BAPA Şi DREPTATEA
Un

biet

om

Car-un

sărac,. odată,

frate-avea bogat.

Putred chiar de bogăţie,

Cu-al său frate s'a 'mpăcat

Ca la el la plug să umble
Şi să-i dea şi lui ca plată
Plugu ?n urmă ca să-şi are

Şi la dânsul vr'o postată.
Ei

Deci i-a dat, să-şi re, plugul,
Şi de grijapoi i-a dat:.
|

— Nu cumva să-l strici! lea 'sam
a:
Căci, pre legea mea, te bat.
Ori

te dau

pe

viaţă

'm

ocnă,

Ca pe-un hoţ! Ţi-o spun cinstit.
128

-

7

.

a

— Nu te teme-atunci răspunse
Omul nostru, şi-a “pornit

La arat.'

-

“Pe

a

plug plătise::

Pentru el a fost muncit,
Dar uitase-acum.
„Im
Vesel,

mândru,

-

”
sine

fericit

Se. credea. Credea că plugul
Ca -un dar i-a fost venit.
ze

E

Incepi voios să are.
Insă iată” s'a "ntâmplat

Ca să-i piară-un bou pe brazdă.
Dânsul groaznic supărat La bogat să-i spună-aleargă

Intâmplarea ne-aşteptată,
lar bogatu "n scurtă vorbă:
" Zice: «Hai la judecată».
Da

Au plecat.
|

ai
Prinir'o pădure

Care 'n cale le venia,
Cel 'sărac mergând; din frunze,
De pe jos mereu strângea
Nişte mere pădureţe
Ce din toamnă-au fost căzut
9.—TD.

Sperantia.

— Anecdote

Nouă.
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Din

copaci. Erau

mulţime,

„Căci un sân el.şi-a umplut
"Şi mânca.
|
|
Dar

Tot mergând

iată

'n

urmă,

li s'a 'ntâmplat

Să 'nsereze şi pe noapte
S'au oprit la popa "n sat.
sk

Ea

Pe chiabur la masă

popa.

Să mănânce l-a chemat "Iar săracul mort de foame
Adormi de. toţi uitat. .
Peste noapte însă foamea
Ajungându-l l-a trezit

-

|

-Şi "ncepi şi el să roadă.
Biet, de foame
Pe

"'ntuneric,

prăpădit,

pădureţe, -

„Căci atât a"fost găsit.
Er

-„ Tot

mâncând

Preoteasa

el,

cum

se

la o vreme,

dormia

Se trezi şi tot întruna

|

-

Auzindu-l cum rodea
li veni, se vede poftă
„Şi sculându-se -a "ntrebat
Ce mănâncă?.

— la, scumpeturi, |
Zice omul înciudat
|
130

|

Căci mâncare decuseară
N'a voit să-i dea. şi lui...

— Dă-mi, te rog, să gust de. poftă,
— la mai puneţi pofta 'n cuiu.
Mai cerut-a. preoteasa

N

Mai apoi, l-a mai rugat,
Dar să-i dea ma 'vrut, riici-unul:

Singur toate. le-a mâncat.

-

-

II

Dimineaţa,

când

porniră,

Popa hai şi el cu ei.
— Hai'şi eu la judecată
-.
Să mă. judec, doar, ce vrei?!

„Zice popa cu mânie

|

Cătră omul cel sărac .
Mi-ai făcut atâta scârbă, 1)
"Am să-ţi vin eu, las, de hac!
Când mâncai mai astă noapte,

Preoteasa
ţi-a 'cerut |
Ca să-i dai.şi ei de poftă,
Dar tu, badeo, nu, n'ai vrut.
Ei, acum

ce fac!

Preoteasa

-

Ia, spune-mi;

mi-a pierdut!

In sfârşit grozav
Au: plecat apoi
Tot răcnind, spre
1 Şi sfâdindu-se

mustrându-l .
tus-trei
judecată
'ntre ei.
EN

1) Scarbă= supărare.
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+

Ajungând un pod să treacă,
|
Văd în glod un om şezând,
Co
căruţă. şi.c'o eapă
Inglodată necăjând

-: Ca s'o scoată,

a

Deci văzându-i
*n grabă zice: staţi

Omu

Şi” veniţi vr'o leacă ?n coace .
“Oameni buni de: m/'ajutaţi».
Nici, chiaburul, dar nici popa
Nu s'a dus, ci s'a găsit
Numai 'cel sărac s'ajute. -

-

-Şi-a plecat, a necăjit,!)

Tot

sucind

Păn

la

deal,

în urmă-a

Căci trăgând

la vale, .

nemerit:

|

de coadă ceapa

Rupt'a coada

în sfârşit.

— Stăi, tălhar ce eşti! de-odată:
Incepi

răcnind a-i zice

Cel cu eapa. Uit-te
Cum ?!... De ce
Să-ţi baţi joc, măi
Râs să-ţi faci de
lan

»

aşteaptă,

las pe

Osândi-te-ar

2

=

sa

mine,

Dumnezeu !

+

1) Necăjit

hoţul!...
venişi aice?
badeo?! Spune,
lucrul meu?!

căznit,

Ba

|

Las te pun eu, las, la dubă
- Cât îi fi să pomeneşii,:
Să.te 'nveţi a-ţi face, badeo,
"Râs de lucruri omeneşti. Hai, să mergila judecată !...
Astiel zis'a şi-au plecat “

Innainte-acum trei pârâşi
Şi cun singur

vinovat.

Deci de-aşa: ciudate lucruri,
Vinovatul, şi de teamă

!

Că-l vor da-pe viaţă 'n-ocnă, .
Hotări să-şi facă. samă.
Şi precum pe-un mal de baltă

„Toţi mergeau pe drum,
Tot o fugă, şi de-odată

plecă
|

a,
Să. se 'nnece s'aruncă.
Dar sub mal, un biet călugăr

Slab, bătrân şedea -cinchit

-

- Şi undia la peşte. Dânsul
Drept în spate i-a sărit.

— Valeu ! strigă biet bătrânul —
“Spânzurat, nebun ce eşti! !...
Nu-ţi găsişi p'aiurea jocuri?
__Ai venit să
Hai de-acum
Să te 'nvăţ
De-un bătrân

mă turteşti ? |...
la judecată
eu joc a-ţi bate
!... Să văd în lege

Spune ca să-mi sări în spate! !

pt

2188

lar vorbind

astfel,

cu

'ncetul

“S'au urcat pe mal în sus

La ceilalţi, şi-apoi cu toţii
"Au plecat din nou; s'au' dus,
Povestindu-şi păn la unul,

"Cum

— Să-mi

a fost şi ce-au păţit.
mânânci,

tu scârbă,

boul! !

Strigă unul amorţit

|

— Să-mi 'rupi coada epei, câne?!
Las că mergi tu la'nchisoare
Strigă altul.
Ne
"Popa
—

Nu

mai

zice:.:

vezi

de

-

|

astăzi

soare,

.

Ci la ocnă mergi de-a dreptul,
|

“Fiu

al Ghienei

blestemat

Căci să-mi faci necinste mie,

"Om cu dar, ai cutezat!

—. ŞI să-mi

.

sări şi.mic "n spate !

.

_

Cel bătrân şi el zicea.
Vinovatul însă "n urmă :
Pietre ?n sânu-şi. grămădia.
%*

ze

Ajungând la judecată
|
Incepură toţi să spună,

Vinovatul,

cam

la

uşă,

Stă tăcut şi 'n pietre suhă.

Peste sân

bătea

cu

mâna

„ŞI din ochi mereu făcea
In spre cel ce da. dreptate,”

ED

.

!

Cure "n gându-i. socotia
Că „r'o pungă-ii tot arată,
Şi-ascultând pe toţi de rând
Intrebă şi el la urmă,
Cam chiorâş la ei cătând:

— Ei, gapoi ce vreţi?
— Dreptate !...
Căci ne-a fript, ne-a calicit!
— Mi-a ucis un. bou! Şi boul

Ca să-l cumpăr am muncit
Mai un an cu carul singur
Şi cu boii!
|
o
—— Bine-Ascultă,
Dâ-i un car cu boi şi haide,
Nu

mai face

vorbă

multă,

Să muncească el cu boii:
Şi să-ți facă bou la loc!...

— hi-hi! La naiba, lasă,
Nu's aşa de dobitoc

Sare-mi dau munca mea din mână...

—- D'apoi eu cu eapa mea?!
— Dă-i să-ţi pună altă coadă
Cam va şti sau cum va vrea:

, Legea noastră, uite, spune:
„ «Când

-

s'ar face vinovat

”. «Cineva de-o 'stricăciune
. «ELl'să dreagă ce-a stricat...

— D'apoi

eu. cu preoteasa
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— Dar

ce mai vrei?

N'aauzi legea/.

— Blesteziiatul!
Osândi-l- ar !.., Aleiei..
Nu

mai

voiu

nimic,
x»

— Cu mine
Hotărâţi acum ceva..
Mi-a sărit nebunu'n spate...
— Mergi de-i sări şi dumneata:
o
se

sa

"Deci luându- -şi toţi drepta
tea N
Au plecat. In urnă însă
|
Al dreptăţii om scoboară
-De pe jilţ cu mâna: 'nti
nsă
a pe cap să netezească
Pe pârâtul „Vinovat:
— Vezi cu “câtă trudă,
zice,
_ Am ajuns de te-am
scăpat?
— Ai făcut destul de
bine.
- Dacă vrei să'ntrebi:
de mine,
Zice bietul vinovat
*
Căutând la cl holbat
Ai făcut-destul de bine
Căci scăparăm amândo
i;
De-mi dedeai cumva
pedeapsă
Te loviam Cu-aceşti
pietroi.
ma

-

MINUNEA LUI MOHAMET |!
Poate-aice fost'au

Nişte nadraşi, dară
De crezut

mai

lesne-i

Că&n turceasca
l-adunase dracul

ţară

Şi de: diavolii
Zeci făceau nebinii,
Sute chiar şi mii:

Ne-auzite boanţe
Câtele treceau
Lor prin cap să îacă
Toate le trântiau.
Astfel dintre dânşii .
Unul într'o zi i

-

lată ce ispravă Nouă

săvârşi:. +
e
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Cum cu el de vorbă
Cineva stăteă

" Despre turci şi tocmai

Când cold zicea:
«Varvar e şi Turcul .
«Lighioană rea:
«De-o nimică-i gata
«Capul să ţi-l iă;
— Hei, răspunde dânsul
_ Cum îi vezi de răi
* Rămăşag cu tine,
„Hai,

Să

m'apuc

"Să

mă

Tocma'n
—

de: vrei,

le fac o boanţă

Pomencască

a lor sfântă

Capişte turcească,

Ce eră şi ţie .
«Prin bostan să-ți
tune
«Dar de-i face-o.
asta

<Rămăşag aş pune!
«Cine-şi vâră capul!!!
— «Capul eu mi-l bag
,

«Şi ţi-o fac eu,
lasă,
- «Haide rămăşag.
cz
ss

23

Rămăşag cu celalt,
Haide dar sa prin
s.

Peste-o

Numai
138

haină

s'a

lungă

încins:

-

Şi cămaşa doară
„Cât şi-a mai lăsat |
Pe desupt, iar alte
Haine:a lepădat.

Apoi astfel sprinten:
Haide s'a pornit
Şi s'a dus cu celalt

|

Cum au fost vorbit.
Dusu-s'au ei într'o
-Capişte turcească
Să .se 'ncerce care
Va să dovedească.
Mers-au deci năuntru.

Omul ă stătut
Intrun colţ la uşă,
Celalt a trecut
Innainte tare
=
"Unde cum s'a dus
In genunchi cu faţa

La pământ's'a pus.
e

Când.cu

haina-i lungă

Printre Turci trecuse
Acolo "n nainte
Turcii mi-l văzuse ;
Dar să-şi bată capul,

Cine-i, să mai

Sănătate, zisau:
«Vine,
EI

las

să

ştie,

|
vie:
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«Mohdmet

e "mare,

“«Câtă -lume 'nu-i
«Care

au

-

nevoe

«D'ajutorul lui !
Insă 'n nepăsare

Mult n'au prea: rămas:

„ Incepură Turcii
"A strâmbă din nas.
Inspre el privirea
Toţi îşi îndreptau, Cam sub haina-i lungă

Parcă tot cătau. :

- Cine

ştie dânşii.

Ce. vor 'fi gândit

Când un pocnet
lată. i-a trezit

sdravăn

Şin picioare *ndată.
Fost'au

toţi sculaţi

Rânduri

adunaţi

Şi pe lângă: dânsul
ES

EI şedeă *ntre dânşii
Totuşi “nemişcat
In genunchi cu faţ
a
La pământ plecat,
lară Turci n juru-i
Strigă nu se "ncurc
ă :

Cun

mişel de ghiaur

Capiştea -le-o spurcă
!!..
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.

Unii ?n laturi scuipă, .
Ali-l. trag de poale
Şi ţinându-şi nasul

N

.

Strigă: să se scoale.
lar la uşă omul,

Ce cu el venise,
- “Nici suflă; sărmanul,
i

Toatele 'sfârşise:

- “ Intr'un colţ se face
Bietul,

mititel,

„Nu cumva s'o paţă
Cu

celalt şi el.

»

-

Se gândia, sărmanul, De-ar-avea

răgele”

Frumuşel pe'uşă
Putina s'o spele. . *

Tremurândel astfel
Ca şi de vr'o boală,
Dintre Turci şi celalt
lată-l că

se scoală

„_ Şi cu glas începe

|

Astfel să le zică:

—

«Staţi,

,

încet, cu *ncetul,

Staţi că nu-i nimică!....

«Ascultaţi pricina
«Numai să vă spun
«Să 'vedeţi' de-i fapta

«Unui om nebun.

«De 'n- delungă

«Eu m'am

«Sufăr

vreme

bolnăvit

de'ncutre,

«Sufăr, vai, cumplit.

«Unde

vreţi prin

lume

«Eu. cătat:am leacuri!

“Am mâncat,
«Mii şi mii

«Fost-am
«Bani

băut'am
de fleacuri !

la biserici,
la popi am

dat

«Pe la sfinţi de-a rândul
<Ani m'am

<Am

rugat

tot rugat.

pe

Moise,

„«Pe proroci rugat-am,

«Pe la orice lege
<MIIă,: vai, cătat-am

«La

Iudâi

zădarnic ;

«La

creştini

«Că

se 'ngroaşă treaba,

degiaba!
«Când. văzu-i atunce - Si

«Intrebându-mi gândul

«Ce folos ori bine
<Voiu avea ținând
u-mi
«Lucrul

„<Omul

rău

în

dela uşă

mine,

«Martur chiar vă
este,
<Dacă nu sunt
drepte,

“Cum

«Drept

vă spun, aceste,

aci venit-am:

«Rugăciuni făcu
t-am.

Şi ce-i. drept eu singur,
_ Insu-mi eu văzut-am
"Că din toţi prorocii
Câţi Alah îi are
Mohamet e singur

- Dintre toţi mai

mare;

Căci la el din dată

Cum

m'am şi rugat

Ştiţi cu mâna

parcă

/

Răul mi-a lua . .

|

Turcii auzindu-l
Mult s'au 'veselit
Şi cu multe daruri.
L'au şi dăruit,
Căci la dânşii tocmai
* Mohamet a vrut :

Ş'astiel de minune
-

. Mare le-a făcut,
Căci cu mâna parcă.

„Răul

.

i-a luat

"Şi pe loc scăpata
Şi s'a uşurat..

i
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CÂNELE
MONOLOG

-

" “In sfârşit sosi şi noaptea,

Când

Să mă

cu dreptul mi se face

'ntorc la mine-acasă,.

|

Să mă culc, să 'dorm în, pace.

Mulţumit de viaţă *n totul

Şi de toate "ndestulat,
—

După cum prin legea firii
„Dreptul cânelui s'a dat

Insă,

vai!

Amărăciune !

- De cu noapte m'am

pornit, .

Alergat-am tot într'una,
Garduri, ziduri am sărit

Ca s'ajung acuin aice
După cât m'am sbuciumat,
!
Mai

flămând

- decât

asară, '

De cât azi când am plecat!....
144
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Te învârteşti pe cât e ziua,

o

-

Fugi, te tupili, te” ndoseşti,.
Şi din toată osteneala Vrun 'gunoiu de nimereşti,
Te mândreşti, îţi pate bine.

Te socoţi, într'un-cuvânt,
De cât

_

ori şi ce: suflare

Ce se mişcă pre pământ
Mai ferice!... Căci acuma
|
„__Nâi

nici drepturi m'ai nimic:

Din stăpân slăvit în lume
„Ai rămas pe drum calic.,
E

Unde's

astăzi toţi aceia

|

Cai de poştă care-odată, | .
_

Ne dădeau ospăţuri grase . +
Şi la care cânii roată
Ne strângeam şi stam la masă :
Şi mâncam, mâncam, mâncam

Din belşug, de plini ţifoae
Tologiţi abia suflam?! |
": Vremuri, vremuri fericite, |
Cum

v'aţi dus! O!

cum v'aţi dus.

Şi-aţi lăsat în urmă numai

“Schelălau ş'amar nespus!
'

zi

“Dacă-aş
"Să

,

fi 'n putere acuma,'-

fiu tânăr

cu

virtute,

.

10. — Th. D. Sperantia. — Anecdote

Nouă,

-

- După

De

cum

eram

“Când puteam

odată,

,

să lupt cu sute,

vrăjmaşi, atunce totul

„Ce

de neamul. meu

mar îi,

Sfâşiere-aşi într'o clipă.
Lumea toată-aş curăţi!...
„lar pe câni, pe toţi grămadă
“La

un

loc i-aşi aduna,

„Şi lătrând cu glasu-mi falnic.
Cu mândrie le-aş 'striga:.
O!

Dulăi, dulăi,
Voi netrebnici,

ruşine,
blestemaţi

Să vă faceţi! Zăui, ruşine;
Să tăceţi să tot răbdaţi,

Să vă calce toţi pe coadă
Pân
„Dintre
Aşi
Să mă
_
Nu

şi cel.mai. păcătos
oameni! Zău, mai bine
voi, mai bucuros,
înnec!.., Atâta lucru
pricepeţi, nu vedeţi- .

„Că de-aţi fost stăpâni. vre- odată,

Azi în îaptă
Bou şi porc şi
„
Câte cânelui:
Să-l slujeașcă,
In stăpâni i

robi. sunteţi?! - |
ora şi toate
s'au dat,
azi: cu toate.
s'au schimbati...

Omul, pace, nici gândeşte.
“Că-i tocinit la noi argat,

„Locuinţa să ne facă,
Să ne dee de” mâncat:
146...

N

S'a 'făcut, acum de-a bine,
Peste noi stăpân deplin;

"Ca pe slugi pe toţi ne ţine!...
Viaţa noastră-i drept un
Zi şi noapte prin gunoae,

chin!...

"Ne hrănim, ne-adăpostim;
| Copţi de soare trecem vara;
Earna frigul suferim.
=
:

O! Dar vântul, uite, trage

|

Prin 'sărmana mea de blană.
Ca” prin: gard, la os străbate.
Şi mă suflă ca pe-o pană!...
_Spună-mi

verde-acum

coteiul

De _mai este azi dreptate,
“Spună-mi

javra care-a lene .

NE

Se desfată prin palate

i,

„Şi se 'ntinde se lungeşte
Pe-aşternut, pe paturi moi,
„Dacă-i drept ca prin gunoae
” Să ne trecem

viaţa

7

noi?!...

Spună-mi javra cea spurcată,
Pricopsitul -de coteiu

De-i. frumos să-şi piardă, vremea
“Ori, s'arate vrun temeiu
Pentru care neamul nostru
Ca mişelul înjoseşte
Tologit

Ş'apoi

şezând

cu

mâţa!..

.:

.

doară nici roşeşt“ E

-

Ş

.

-
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ă

Privind oinul. cum ne'mpilă .
Şi njosirea cum ne creşte... _
Păcătoşi! Mişei! Nemernici |...
-_ Zău, că's buni să-i legi de: cozi

„Şi pe toţi. să-i“svârli în- gârlă,
*

„Să te mântui. de nerozi...

Cuni? Nuci drept? Bai drept,

căci. Î

Am văzut. cu ochii mei
Chiar mai eri. în „colțul stradei
Nişte diavoli mititei
-De băeţi, cum chiar degeaba

„Au legat o tinichea,
După coada unui câine,
De-l

făcuse

de

fugiă,

Parcă-l. văd... Dar mie însu- mi
Câte, dracu, mi-au făcut,

Câte befe mă

loviră

Şi de câţi am

|

Dacă mic cu' mare 'cânii'
"Sa. -şi dea laba s'ar uni
Ca să lupte; -neamul nostru .

De

-

Ă

fost bătut!

necaz

s'ar „mântui,

Şi-ar supune iar pe oameni
Şi i-ar face iar hargaţi, .
După cum prin! tabla legii,
Slugi la câni'au fost: lăsaţi...

Da... atuncea, zic; atunct,
Sar

148

vedeă

ce'este-up

a

câne.-.

|

N

Şi socoi că vremea insă-şi A venit?... „şi azi oii mâne

Vom învinge!... Ştii că frigul
Mă

t.
boţeşte. rău, cumpli?...

“Din dulău, cât casa, “uite,
Tot m'am strâns şi m' am, sgârcit

Cât un ou... Şi: tremur, tremur:

De. socoţi că chiar şi moartea
E Va veni să-mi curme viaţa
Pe gunoiu aice noaptea, Hei!

biata

noroc:de

coadă;

“Căci sărmana de-ar. lipsi
N'aşi. avea. nici botul unde

Să mi-l pot adăposti!
„Las că-i drept că nu-i prea lungă
- Insă cine-i vinovat?
Când, eram un- căţelandru E
Pentru slujbă miam luat

Un hargat, un om pe care:
Mi l-am

fost însărcinat |

să ngrijască

pentru totul,

Să-mi

gătească de mâncat... .

"Şi ce-i dreptul, casă, masă..-

Ori ce vream .şi cum cercâtn
Cu "ngrijire 'mi da de toate .
Şi cu el „mă mulţumeam:.
„Pe la câmp mergeă la muncă,
,
Eu acasă rămânând —

Ca stăpân păzindu-mi” casa—
„Mai lătram

din când în când,
.

azi
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N

-

,

Mai dormiam..! Era chi
ar bine;
Insă?'n urmă-a căpiat
Căci. sărind la mine-odaț

Vârful cozii mi-a tăiat.

ER

ă

Ş'apoi! Fie ! “Căci cuatâta
,
Am. scăpat uşor Îmi
pare

Dar la alţii li se'ntâmpl
ă

„- Câte-o păcoste mai mâr
e!...
Nu-i

cuvânt

că. chiar pe mine

Mă găsise” berechet,

„ Vrea

să:mi

-.Pe când

„Dar scăpai...

tae

|

şi-o ureche

coada mi-a tăcţ,

A

|

Grozavă- earnă!

„Frig de. tot, zău,
ger cumplit
Mi-a 'ngheţat sărman
a, coadă
“Şi

de bot mi s'a lipit

„De-aşi avea: şi cu
vr'0 sobă,
Şi-un hargat' să-mi
facă foc,
N'aşi mai duce grija
ernei
N'aş gândi la ger
de loc,.:
Ă

Dar aşa...

„O!

E

Laspe mine.

.

Chiar îmi pun de-acu
ma ?n gând,
Câte
bețe sunt la. oameni

“Să le rod

pe rând,

pe:

rând
„ŞI să vezi apoi
atuncea ”

Îndrăzni-vor: să-mi
mai zică
Țibă ! tio! cotarl
ă, şarlă, Pentru

7

*n lucru de nimică
,..2
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zi

Tremurând şi morţi de frică
Imi vor zice toţi::stăpâne,:
„Sau :. Jupân Dulău vor zice - ,
Sau vor zice: domnul Câne.

-

Haida-de!... Te-aşteaptă, lasă
Ca să-ţi zică-aşa cum 'spui!
,

Ba' ți vor zice chiar potae!

Dar de ce? Cum?

2

nu-i

Parcă

Lucru drept şi chiar cu cale
Ca să-mi zică- Domn, Jupân!!.
o
“Nu mi-ar sta şi mie bine,
Cum am fost să fiu stăpân?!..
Ba

fi. Vom

vom

toţii,

îi cu

S

Noi dulăii toţi vom fi

Numai noi stăpâni, şi lumea.
Numai noi vom îi stăpâni:!...:

nostru - ?

Numai noi, căci neamul

„Este neamul, cel cânesc.' 2
_EL e greul şi puterea!
,
oşesc
străm
Şi comândul”

Iu
-

,
Stăpânirea peste toate
t.
pămân
Câte sunt. pe-acest

| Pentru câni de sus lăsate,

|

2

“Toate's dreptul lui cel sfânt!...

Da. Să ştiţi, cotei nemernici,
Voi a cânilor ruşine!
Doar

cânescul

Numai

sânge

curge

prin a. noastre

vine!...

8

s.
-

,

o

Ha-ha-ha!

?

.

Te-ai pus pe: plânuti, |

Măi Codău, te-aprinzi
de tot?
"Ai uitat că chiar
'asară
Mâncaşi una peste bot
? :
- Da, mâncat, ba încă
bună -

Şi chiar astăzi am : mân
cat
Peste cap vr'o două
bune
Şi de-alungul mi-au
mai dat!

Dar! Aşa-i acum de-o
vreme

Nici n'ai capsă niergi
pe stradă
Să te miroşi c'un pri
cten;

E de-ajuns să mi te vad
ă

„Vrun

băiat şi las pe dânsul
,

De-ai

mâncat, de mai, mâ
ncat,

De nimica nu

“Eşti

te'ntreabă

cu chef ori supăra
t...

.
Svâr...r... cu piatra
după tine,
S'apoi fă vr'un: sch
elălău,

Dacă

vrei s'audă. ş'alţii,

Căci e vai de capul
tău...
Ei,

de-ar

fi să

fie,

| “Numai” câni în

,

Doamne,

astă ţară,

Numai câni să vez
i pe strâde
De

cu zi şi până'n sar

ă,
Le-ar "mai da la
oameni nasul,
Ori ar fi vre-unu
"n stare
Printre câni Vr'u
n pas'să facă
Chiar

c'un

>

.

băț,

în

mână,

mare!

5

Dar, atunci aşi zice bravo,

. Şi m'aşi prinde: bucuros!
să mă duc la dânşii slugă;
„ Căci dulău-i

Chiar din
> Cât îs
Pot să-ți
Şease,

furios

fire.— Aşa de pildă
eu de păcătos .>
torn acum pe dată
şeapte oameni jos.
EEE

Stăi să văd. S'aude-un tropot
Îndreptâridu-se spre mine.
“Naţi-o bună! Stăi că-mi pare”
Că zăresc pe nu .ştiu-cine”

Din colo venind, încoace?. . |
Un băiat? Da. Uite-l vine.
Hai
să plec, să.cat aiurea, ,
"Dac'ar fi să mai găsesc.
Vr'un, gunoiu. Şezând pe-aicea

”

Mă cam tem să n'o păţesc,
Căci

băiatul naibe 'ndată

Te: păleşte, n'ai habar,
Cu vr'o piatră, şapoi rabdă!

Hai, s'o şierg la fugă iar...
Hai la drum căci stând pe gânduri
S'a'ntâmplă s'o vaţi mai rău,
Te-i trezi c'0 calcavură

'De-o fi vai de capul tău.

SCHIMB ȚIGĂNESC.
Un ţigan intrând în cârciumă
Şi păşind tivilichiu
S'aşeză'ntr'un. cap de. masă .
Şi cerit să-i deă rachiu. .
— Cât să-ţi dau întreabă-ovreiul? — D'apoi vezi şi dumneata
: Dă-mi vr'o litră, vr'o oca.:
|

Mi-a pierit un puiu de iapă,
E vr'o lună şi: mai bine
Şi-a ars inima din mine,
C'aşa - iapă ca a: mea,
-„Nici

chiar vodă,

Mi-a luat-o

zzău,

n avea!

Dumnezeu,

„ Şi-acum vai de capul
N

"

L'aste

.

-

sa

meu..
.,

,

vorbe

iute-ovreiul

„Parcă nici nu pleacă bine
,
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Si cu oca plină-i vine.
Pune: oca dinainte-i
Şi pahar îi dă să beă-

o
aaa

Cât o vrea,

>

Şi i-o plăceă.
Dar când gustă, hai, izanul
Strigă- odată :
— “Haoleu,

«Că

—

|

-

de- acesta eu nu beu.

Cum

nu bei?
— Dar

nu

beau iaca!

«De mi-ai. face ce mi-ai face,
“«Eu”nu „beau- de. loc: nu-mi place! — Dar e bun, nici n'am de altul!.
_— Poţi să n'ai şi poţi să ai, «Eu nu-l beau orice să-mi dai.
— Ei, atunce de nu vrei
<Să- ţi aduc dar vin să bei?
— De, de vin... şi vin aş beâ

"-<Numai dacă mi-ar plăcea.
«Hei! Nici vodă, zău, n'aveă
* «lapă cum a fost a mea: -

.

,

e

Ei
i

Auzind astfel ovreiul, .
.
-Ca 'să vândă vin măcar |

Îi. aduce de cercare

*

o

Nişte vin întrun pahar."
lea ţiganul, gustă vinul,
Pe la gurămncet se şterge

Şi-apoi zice:

_

— Vinul merge;
«Dar: “rachiul nu ştiu cum

«Că nu merge

<lea-ţi: acuma dar

«Şi-adă-mi

e

nici de fel!
rachiul'

vin în “schimb pe el.

.— Cât să-ţi dau? întreabă-ovreiul.
— Apoi vezi şi dumneata.
«Dă-mi acolo cât mi-i da.
—, Să-ţi aduc vre-o oca dară,
«Văd că poftă ai să bei?
.— Dă-mi şi-o ocă, , dacă vrei,
pi

e

Când! aduce vin ovreiul :
a a stă să mai socoată, !
i, țiganul umflă oca
ase

şi intr'o duşcă- -0 trage

" Ş'apoi nu mai zăboveşte
Ci se scoală şi porneşte;
- Iar ovreiul de. colo
„ Strigă. odată: +

a

toată:

„— O-ho-ho!:
«N'auzi; bade, hei, ce
faci.
«Cum. porneşti aşa şi taci
?

—

Da,

mă

duc,

«N'o să dorm

tiganul

zice,

de- -acum aice ! -

«lapă cum a fost a mea
.
«Nici chiar vodă, cred
m'aveâ
—. Ce spui, hei, văcneşte
-ovreiul
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-

Repezindu-se'nspre el,
«Şi oprindu-l de prin uşă
„ Senţeleg îri acest fel:
— Cum te: duci? Plăteşte. vinul.
«Nu te face tirichiu |...
— D'apoi ce să-l mai plătesc E

a.

«Nu ţi-am dat pe el rachiu?
«apă cum

|

a fost a mea.

«Nici chiar vodă,

zău,

n 'aveă!

_—

Cum, ce iapă, ce rachiu? |

—

Ce mai plată vrei, jupâne?

«Cum mi-ai dat rachiu, ţigane?
«Nu te fă, mă rog, nebun,
«Hai plăteşte, dacă-ţi spun!

i

«Ce-o tot schimbi în fel.de fel?.
«De mi-ai dat şi mie vinul .

ţi-am dat rachiu pe el?

«Nu
_—

Cum

mi-ai dat rachiu, țigane.

«Ce, mă rog, ai nebunit?..
«Cu :rachiul. ce-ai avut?

«Lai

.
Să
pitt
?!
băut
am
1— Dar

,
,

NEVESTELE.
——————

-

Doi oameni tineri,. ne'
nsuraţi,
Uimblând să se însoar
e,

Vorbiau odată între ei
_

Cam ce S'aleagă
oare?
* Femee slută de-ai
„luă,

-Urâtă ţi-e şi „pace';,

Frumoasă

iar, de s'o'ntâmplă,

Şi altora le place,

..
Sa
„PSSă caţi s'o iai mai
... cum să zici...
Ceva mai mijlocie.
o.
E rău şiaşă, că nu poți.
şti. |.
La urmă ce-o să
fie:
„Că ori îţi cade

ție chiar.
„Urâtă foarte tare
;
"Ori

altuia, cum nici gân
deşti,

Frumoasă

coz

fi pare.

7

A
pr

Cei oameni tineri sfătuiau
"Mereu

de-acestea,. dară, .

Mai nu ştiu cum au hotărit,
Căci ştiu că se'nsurară.

Si unu-o slută şi-a luat
Urâtă cum nu este;
lar celalt 'una ce-ţi păreă

Frumoasa din poveste.
za
i

Cei oameni tineri însuraţi,
Trăit-au cât se ştie,
"Un an, sau doi,!sau şi mai “mult,

Cu a lor gospodărie ;
- Căci

fiecare

- Aveă,
Avere,

dintre

cei

-<

nici vorhă nu-i,
casă

cu-ale. ei :-

Avea tot rostul lui.
Dar -dup'acest. răstimp “de traiu,

a

Cum vântul soartei bate,
Plecat-au ei, ca negustori,

În locuri depărtate...
câştig,

“ Plecat: au ei după

““Departe'n
Lăsând

ări

străine,

-

Acasă- gospodine.

S'au dus şi stât-au pe-acolo,
-

Un

an, să

zic sau

2

,

nevestele- amândoi,

doi;
Pi

|

>
N

4

pi
4

„lar când negoţul şi-au sfârşit
„ Pornit-au înnapoi.
|
Pornit-au dânşii. îngrijaţi
Să

afle. vrând

cu dor

Nevestele cam ce-âu făcu
t
„.
Acasă'n lipsa lor.
Şi fiecare

făr

a-şi dă

Gândirea. prin cuvinte,

Pe-al său
|.

Pe-ascuns
—

«O,

«Ce
«Cu

vai

tovarăş căină

de el, în minte.
de-al

meu

viaţă amărâtă,
ce mai

dor

tovarăş,

se'ntoarce

e]

„+ «Să-şi vaz'a lui, urât
ă 21,

«Să

am

: «Zău,

2

o slută:ca

nici caş

a lui,

dă pe-acasă».
... Aşă ziceâ în gândul
lui
2?
„. Acel cu. cea frumoa
să, :
—
«Pe-al "meu

" «Bărbatul

tovarăş, se gândiă

celei slute,

- «Frumoasa lui
o

fi'nşelat

„> «Cu alţii, zeci şi
sute.
«Ce chin pe dânsul,
bietul om,
«Când vine-acum
în fară:
«În
loc să

vază

că-i

dorit,

«Se vede tras pe. sfar
ă;
cp
Când

vin -acasă

Ce vrei să

amândoi,

vază: bieţii?

.

biet,

La

cel cu

sluta

s'au, stricat

La casă şi păreţii
Şi "n casa toată şi ''mprejur
Era o sărăcie

“

Că nici chiar apă de băut
N'avea
lar biata

in ce.să ţie...
slută,

cum

era

De felu-i spălocită,
Acum

eră,

ca vai

de. ca,

Curat nesuferită.
Uscată ţâr,. urâtă foc,
Precum! ne spun bătrânii,

|

Fugiau de ea când:o vedeau
„Şi vacile şi cânii.
7
Rămas-au bieţii, amândoi,.

Su

Văzând aşa schimbare,
Ca lemuul, muţi şi nemişcaţi

De milă şi mirare.
«A plâns,sărmana de-a slăbit
"«Cât fost'a singurică,
«lar de /ntristare
n'a putut

. -

«Să'şi cate de nimică,
«Şi ceealaltă, negreşit
«E n tot astfel de stare :>.

" Aşa ziceau în gândul lor
Bărbaţii, fieşte-care.
Dar

când

la ceealaltă . merg,

Minune ne-aşteptată,
O văd frumoasă cum n'a fost
Nici când era ea fată.
UI. —"Th,

D.

Sperantia.

—

Anecdote

Nouă.

.,

161

Era

frumoasă

»- Ca
Cu

la privit

-

cea-cu 'steaua 'n frunte, .

chipu-i

vesel,

drăgălaş,

Ca fraga cea de munte.
lar casa toată strălucia
|

__De

mândră şi bogată:

Părea: palatul, unei zâni
Din vremea de-altă dată.

pa
Aci, bărbaţii, minunaţi "Rămân ca ori şi cine.

"AI

celei slute

e "ntristat :

„L'al ei îi pare bine.
Su

3

Bărbaţii bieţii. s'au mirat,

„Dar lucru-aşa s'a întâmplat:

„Din

ziua 'n care ei-s'au dus

|

-".

„Nevestele coarne le-au” pus;
” Dar cea frumoasă bani prim
ia,
lar cea urită, ea plătia. .'

.

TĂTARUL
—

Vai,

nevastă,

vin

Tătarii,

Zice omul spăimântat.
Fugi degrabă de te-ascunde

-

- Căci acuş ajung în sat.
— .Ei,-şi ce, de vin Tătarii?
Dacă

vor

să vină,

vie —

Îi răspunde iuti nevasta —Şi de vin ei ce-o să fie?]... .
„— Ce să fie, zice omul,
Când un neam de-acestea vine,
- Un neam vărvar ca. Tătarii,
Negreşit că nu e bine. .
-— Cum nu-i bine?
— De, nevastă,
,

- Înţelegi că nu e bine...
De... Tătaru-aşa de vârvar

Nici nu ştie.de ruşine...

„Şi doar, uitte, cad acuşa;

Sunt în zare, vezi:pe unde?
Du-te, zău, nevastă dragă,
Pleacă,

—

puică

te-ascunde.

Cum să plec? De ce nejoe?
Aolio! Fricos ce-mi pari!...

—

_—

Dar, nevastă,

vin

Tătarii!...

Ei, dar voiu să văd 'Tătari!!
*

Au

de

:

*

intrat în sat Tătarii.
Un

Tătar

|

cun cal. turbat,

Tocmai către omul nostru
Drumu ?n- fugă l-a luat,

„Vine, vine ca şi-un fulger.
E
Drept spre casă, ce-o fi asta? .

Se opreşte 'n faţa casei,
|
A văzut acum nevasta! _
Chiar se uită la . nevastă,
Şi se uită-aşa ciudat:

Frumuşică-i,

1

nu-i

pricină,

Nu-i aşa de lepădat.
Se mai uită iar la dânsa,
Parcă-şi face plan! în' minte

Apoi, hai, şi-oia pe calu-i

Şi la fugă; hii, nainte!,..

A furat nevasta, hoţul,
Numai
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cât ai fi clipit !..;

,

Omwn

urmă ca de piatră:

A rămas încremenit:

Cată 'ntruna după dânşii,
-Cătră soare mâna'şi pune
Şi priveşte şi priveşte,
Dar cuvânt măcar nu spune.
Tot se uită dânsul, uită

- Parcă ochilor nu crede,
“Tot se„uită, totse uită
Până chiar din ochi îi pierde:
Iară. când nu mai zăreşte.
: Nici Tătarul,

În pământ

nici nevasta,

îşi lasă ochii

“ Parc'ar zice : ce-o fi asta ?..
Astfel şeade dus pe gânduri,
Ca de piatră 'ncremenit,
Ca şi omul

cui se 'ntâmplă

4

Lucru straniu, negândit.”
În sfârşit ridică ochii, *

Un suspin din peptu-i scoate
Parc'ar zice 'n gându-i: Doamne,
Nu se poate, nu se poate!..
Apoi iar în depărtare
“ Ţintind ochii zice rar, .
Şi cun glas duios şi jalnic:
«Vai, sărmane, biet Tătar |...

7

DRACII
—————

Uri om ce-a fost în viaţa lui
“De soaţa-i tras pe sfoară,

Plecat-a'n

codri

sau

păduri,

Uitat de toţi să „moară.
Plecat'a bietul şi-a lăsat
Avere,

Lăsat-a

casă,
mamă,

toate;
tată,

fraţi,

-

Surori, nepoţi,: nepoate;.
Din tot ce-avea pe. lume
-scump
Un

Atat luă cu el:
mic copil de patru

Un sdravăn băeţel.

ani,

Plecat'a omul ŞI S'a
dus
În locuri depărtate,

Pe unde oameni

n'au răsbit

Şi nici puieau străba
te.
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Trăit-a. dânsul pe-acolo
singur

Cum

Cu

numai

ştie,

cu ce-a putut,.

rădăciuni,

Ca omul priri pustie. -

Trăit-a dânsul

ani mai

Pa.

mulţi,
|

i

o fi putut;

Precum

Şi an cu an, cu bine, rău,
"+ Copilul şi-a crescut,

a

Şi cât au stai ei p'acold
„De

toate

i-a vorbit,

lar- de femei cuvânt măcar
Să zici ca pomenit!!.. i

i

Mersese omul în pustiu. .

Fugind de lume doară

Şi hotărât uitat de toţi,. .
Pe-acdlo chiar să moară;
Dar când văzu el în. sfârşit
Băiatul

-

măricel,

Holteiu colo, curat flăcău

“ Îşi schimbă gândul

Şi: cum

gândeşte,

Că nu „ştim

noi

el,

negreşit,
anume,

Se. Hiotărăşte vrând nevrând
*
Să vină iar în lume.

Pornesc

ei ast-fel

Şi vin la lume

amândoi

iară
167

Şi dau

de-odată

de-un

oraş,

În nu'ştiu care fară.

Când vin acum ei în oraş
„Băiatul .nu mai poate

De

nerăbdare,

Să

“

sare "n

afle. despre: toate."

Şi ce-i aceasta de
Şi-aceea,

sus:

|

colea,

tată, spune,

*

Pe tată 'ntreabă e] mereu
Răspuns să-i dec-l pune,
Şi omul spune rând pe
rând

Aşa
Voia

precum

şi el. să-i

îi cere :.
spună

chiar,

“Şi chiar simţia plăcere.
e

Dar cum tot merg ei
şi vorbesc
Pe drum aşa "ntre
ei,

De-odată iată că'ntâ
lnesc :
-“ Pe-acdlo şi fem
ei.
_: Na
„Dar

astea,

tată, ce

mai sunt?

” Băiatu-acuma zic
e,
Că nicăiurea n'am
'văzut
—

E

De-acestea pân'aice.

- Tu cruce

iuti să-ţi faci;

Răspunde omul pe
minut:
Acestea, dragă, *s
draci!
N

163

.

.

De-acestea, dragă,
ori când vezi

.

— Dar ce sunt dracii? Voiu să ştiu,
Răspunde-mi,

—

dragă

tată.

O dracul, dragă, pot să-ți spun,
E fire blestemată,

E tot ce poate fi mai

rău

In lumea de sub soare!
E şarpe crud şi veninos, .:
'Jivină stricătoare!
- De -n'ar fi dânşii nici de cumPe-aice pe pământ,
| Necazuri, dragă, n'ar mai fi
Şi rele câte sunt.
Şi eu 'din lume de-am fugit,

Doar cine-a fost pricina ?
Un drac de-aceştia mi-a stricat
Şi viaţa şi hodina!

Şi tu, copile, cât vei fi

Cu grijă fii mereu,

|

Ie

a

.

Să nu se 'ntâmple să păţeşti
Precum păţit-am eu.

- Cu-aceste vorbe isprăvind,
Vorbind încet şi rar,
Începe omu-a suspina

* Suspin adânc şi-amar,
lar când închee vorba
„Băiatul lăcrămând,

el,

169

Cu. glas “duios vorbeşte-aşa,
Cu drag la el cătând:

«Ascultă, tată : orice vrei
«Să fac, aceea-ți fac ;
«Dar fii acum aşa de bun
«ŞI cumpără-mi un drac:
N

1 0

IAN | LA MAL NE
FLOR
|
L
Floriânca paturi face,-.

Florian de-acasă pleacă ;
El vrea

sara

'n târg s'o

treacă,

„„Floriancei nu-i prea -place.
El porneşte,

ea-l întreabă:

El îi spune

c'are treabă:

Florian doar jude este, .
Vrea să afle 'n târg vr'o veste.

„Pleacă
Nu

el, dar se gândeşte:
stă mult

de. data

asta,

Căci mai mult dacă "ntârzie
Il snopeşte,

vai, nevasta...
171

N
/

Florian. plecând

Nu

de-acasă

s'a dus în alte părţi:

Dreptla cafenea se duse

Sincepi

să joace cărţi.
a

Joacă-odată
Joacă

şi-altă dată,

'ntr'una, jocu-i

place:

Când. se uită la fereastră
"Uite ziuă chiar se face.

Il.
Florian
Şeade

porneşte-acasă :
chiar

în

strada

Dar în: faţă-i şede-o bab
ă
Cunoscuiă cu nevasta.
Bine-ar

fi să

asta; '

intre-acasă,

Cât nevasta nu-i sculată;

Dar

de-o

fi să-] vază baba *

O să-i spună ei pe dat
ă.
d

Cum

să

- „Şi de

a

între

el

babă

cum

acasă,

să scap

e?
Mintea "n capu-i se fră
mântă,

Gând

în minte nu-i încape.
-

Merge 'ncet, de-abia păşeşte,
Este mortde supărare;
Numai

iată'n

drumu-i

Şi cu lemne

care

—.

de vânzare.
=

ze

i

—

Cum dai carul, moşulică ?
—, Ba, cu-atâta, ba, mai lasă;

Cumpără vr'o patru care
Şi cu ele haide-acasă.

“Când

să intre "n

Baba:

—

lată omul

curte-acasă

Bină-dimineaţă,
care-i

vrednic:

"Cel dentâiu a fost în piaţă.
IL.
Pân-acuma

mers-a

bine:

Despre babă “e scăpat;
Dar “acasă patul este
Păn-acuma

nestricat;

"Se desculţă, intră 'm
Răscoleşte

Apoi

tot în pat,

iar din nou

Parcă-ar

casă,

se "ncalţă |

fi de-un

an

sculat.

113

—

Dar ce

fati tu, Floriene,

Unde pleci pe vremea asta?
Îl întreabă cu'mirare
-

” Deşteptându-se, nevasta. “
—

Taci,

Cată-ţi,

nevastă,

zice

dânsul,

lasă, de dormit:.

Eu mă duc niţel în stradă,
_ Am ceva de târguit.
a
Ea

- S'a.
făcut
”

acum

.

Şi-aceasta ;

3

A scăpat frumos de toate,
“A "nturnat şurupul astfel
Cum mai bine nu se poate,
x

A scăpat şi el.să-şi facă
Un mic chet în noaptea asta,
Nu-l zări nici baba naibei
Şi m'află «nici chiar nevasta.

N

Când

erau să isprăvească

Prânzul cel de dimineaţă
,
Tocmai când să ia caf
eaua,
Vine baba cea din faţă
. 174

—

Bun

bărbat ai,

Florianco;

> Zău, cu-aşa om nici nu-ţi. pasă:
Când mijau azi zori de-ziuă
.
EI venia cu lemne-acasă.
-

Florian

cu îngâmfare

Îşi ptiveşte-acum

nevasta,”

Dar şi dânsa este mândră:
Când

aude

vorba

asta;

“Jar când astfel se mândreşte
„Fişte-care cu-al său gând,

Şi fetița cea mai mare
"Vine,

hai, cu vorba

*n rând.

Ştii tu, mamă, că eu astăzi
Cea de 'ntâiu chiar m'am sculat:
Pe când m'am sculat eu. astăzi
Nu era nici tata 'n pat.

_—

„EL

veni

târziu încolo ;.

Parcă-l văd: desculţ intrând,
Parcă-l văd cum strică patul

Şi-apoi ghetele trăgând...
,

PLATA. MISITULUI
Un

boiar, boiar, ştii, mare,
Are grâne de vânzare
Şin curând lă vinde toate.

Cu preţ bun, cum

nici see. poate.
N

.

Doi ovrei-vestiţi Samsari,
Pe la casele mai mari,
Auzind în data mare
Despre-a grânelor vânzare,
Socotind că nu-i cu cale

Să nu ia şi ei parale,

La boiar pornesc să vie
Şi să-i | ceară misitie.
Ei
Ei

.

Ei-ştiau că la vânzare
Cu nimic n'au ajutat.
176

Şi ştiau -că 'n târgueală
Nici n'a fost samsar. băgat;
Dar, făcându-şi socoteală,
Işi ziseseră ?n de-ei;

— «Dacă poţi să iei parale.
_

«Pentru ce să nu le iei 2...
«De-a putut şi el să vândă
«Făr. de

noi

din

întâmplare,

«Ce-a făcut, mă rog, cu asta,
«Ce minune-aşa de mare ?!...
«Dacă nu putea să vânză,

«Peste-o lună, peste două
«Nu era silit boiarul
«Să ne deâ ceva şi nouă?|...»
ze

La boiar se duc ovreii.
Unu-apucă ?n sus pe scară,.
lar celalt rămânen urmă
Şi-l aşteaptă 'n curte-afară.
ÎI aşteaptă şi gândeşte:

—

«Moti merge-acuma

sus

«Cu boiarul să vorbească|
«Şi să-i spună ce-i de spus;

«Dar de unde ştiu eu oare,
«Cine-mi dă vr'o chezăşie
«Cum că Moti-al meu nu face

«Acolo vr'o pungăşie?
!...
«Ochii omului sunt lacomi
«Şi paralele ciudate: .
.
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Nonă.

„«Cât îi dă boiaru-acuma
„<«EI îmi spune jumătate!...
«Când o fi să vină-afară,

«Ca s'ascundă, să nu poată,

«Îl opresc

«Dintr'o

pe loc să'mi spună,

dată suma

toată.

>
e

Dar boiarul vesel tare ;
Dintr'o astfel de vânzare,
Căpătând

Hai

parale

bune,

la joc de cărţi se pune;

Cere roş şi trage verde,

„ Bănişorii toţi.îi pierde..
lar a doua-zi când. se scoală,

Necăjit cu punga goală,

Cum gândia la banii săi
lată unul din ovrei,
|
— Ce-i jupâne, ce voeşti ?
«Cine

eşti şi ce pofteşti?

— Noi, mă rog, suntem misiţi,

<Am “venit să ne plătiţi.

—

Ce

misiţi?!...

e

a
Samsari, cucoane,
<Muşterii wam dat doar
noi:
«Am tovarăşi, suntem
doi.
Ei

A-ha-hă!

boiarul' zice :

<Ai tovarăş şi vrei
plată...

|

Şi ovrciului

cârpeşte

|

Două palme dintr'o dată,
i

|

Na şi ţie
Misiţie,

Zice dânsul supărat,

“Altă plată n'am de 'dat.
Ec
=:

La aceste vorbe-ovreiul
Ese puşcă iute-afară:
lar tovarăşul din curte

Îl apucă de pe scară:
—

-

Cât ţi-a dat, măi Moti, spune!
Dă-mi şi mie! Dă-mi şi mie!

Ce fugi, măi?!... Stai, stai la dracu,
Nu

suntem

tovărăşie?!...

Dânsul trece celalt strigă:
— Dă-mi şi mie, dă-mi şi mie.
„ Dânsu 'n grabă ce să facă,
Haide-o palmă "i dă 'n mânie.
“e
*

=

Când primeşte celalt palma
Cum nici nu s'a aşteptat,
Pune

mâna,

hai, la falcă

- Şi-l întreabă supărat:
— Bine, Moti, tu dai palme?

? 1...
«Asta-i lucru cu dreptate

—

Da! Ţi--am

dat, răspunde Moti,

Partea 'ta, pe jumătate.
«Voiu să fiu cinstit cu tine
«Şi cu cinstea cea mai naltă::

«Nu vrei numai

«Poţi' să-ţi dau
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jumătate?
şi cealaltă.

FĂRĂ PLATĂ
Un biet om pe cât se pare,

De vr'un Paşti ori zi mai
Vrând şi dânsul să se rază,

Cum

mare

se rade ori şi care,
Se găteşte

Şi porneşte
ineaţă
e-dim
dis-d
Incă
Bărbier să cate "n. piaţă..
Cei mulţi bani să-i.aibă "n pungă,

Ce e dreptul, nu-i avea:

Dar

aşa de-o răsătură

„ Cât avea el i-ajungea...
Dar în piaţă,
Dimineaţă:
,
Ce saudă.el de-o-dată?
«Hai, că radem fără plată».
za
za

zz
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,

«Să te radă fără: plată
Zice

omu,

“i cam 'ciuilat;

lar când merge află 'ndată
Că e lucru-adevărat:
Chiar se rade
Dar această

Cum se cade;
răsătură |

”. Este ras de'nvăţătură,,
,
Un

biet calfă

nou

cu totul

“Meşteşugul ca să-l ia

Câută şi dânsul oameni
.:
Capu 'n mâna lui să-şi dea:

„Căci
Nu

n
„7

ori cine
prea vine

Să te roage el pe tine
Să-i faci capul de ruşine.

«Nu mă dau pe mâna calf
ei,
Zice omul

«Nu

sunt

dintr'odată :

doar

calic, la dracu,

Să mă radă fără plată
;
"

„
x
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Dară gândul
Mai schimbându-]
Zice : ba-i curat prosti
e
Să nu fac economie
!
Merge, deci la bărbie
r.

Bărbierul

bucuros

"Prinde briciul şi-l ascute

Și pe faţă şi pe dos

Şi-ascuţindu-l

Şi ştergându-l
*ndată,

Vine, hai, de "'ncepe

Să mi-l radă fără plată.
că

Rade dânsiil, trâge ntr' una
Când

la deal şi când

_«Zău,

mai bine dau

la vale,'.

Omu ?ncepe să gândească :

parale ;

Căci îmi vine,
Zău, mai bine,

_

Să mă duc ne ras, cacesta
„Îmi ea pielea de pe mine.
=

Se: gândeşte

că s'ar duce

.

Dar nici asta nu prea-i vine:
Cum să pleci aşa ne gata
Râd

N'a

şi câinii
-Hai
Pân
murit el,

N'o.să

toţi de tine.
să rabde
l-o rade:
câte-a tras:

de-un

moară-acum
BI

x
nt

Ici îl rade însă calta

Mai din faţă n prăvălie,

ras.

lar în fund în “altă casă
Fac copiii gălăgie;

„Merg, călare,
Strigă _tare,-

“Fac un mare
Toţi se joacă

tărăboiu!
c'un cotoiu.

L'a "'nceput cât fu pe joacă
Şi cotoiul a răbdat,

lară când treci de glumă
Scoase-un jalnic mieunat,

—

"Şi-aşa tare
Că ?n 'mirare
Calfa strigă supărat:
«Hei, ce faceţi? L'aţi călcat?
«Nu,

nu,

zice-acuma

Nu-i ţipat de -călcătură,
«N'auzişi cu ce durere

omul

- Se văita el, biet, din gur
ă 21...
Nu-i văitare
De călcare;

Eu,

Cred
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săr manul,

cât

s'arată,

că-l rade fără plată...

LASĂ

BĂŢUL

Un soldat e pus de pază
Undeva,

precum

se

pune,

La vre-un loc de-al stăpânirii,
Căci anume nu se-spune.

Şi. căpraru-i dă poruncă :
*

«— Bagă seamă, zice, bine .
Ori şi cine-ar vrea să intre
«Să dea băţu-aici la tine.
«lară

când

«Fie dânsul

nu

vrea

cine-ar

să-l dee.

îi,

«Pune-i puşca iriainte,
«Nu-l lăsa să intre-aci.
Înţelesu-m'ai, răspunde,
Ori vorbit-am în zadar?
«— Ba "nţeles, trăiţi, prea bine;

«Înţeles, da, domn
să

Căprar!

|

După asta cine. vine,

Cum

porunca s'a fost dat,

Dacă vrea să intre-acâlo
„.Lasă 'băţul la soldat.
„Vine

unul,

vine

altul.

Lasă băţul fieşte- -care:
Dacă zice ca să-l lese.
Nu e doar un lucru mare.

Dar în urmă „ce se 'ntâmplă?
Vine-un domn mergând grăbit.
Făr de. băț, cu „mâna goală,
Dar pe gânduri rătăcit.

«— Hei! Mă
Îndrăsneţ

rog, mă
soldatul

rog,

de-odată

zice,

«Stăi! De vrei să intri-acăle
«<Adă-ţi băţu 'ntâiu aice».
— Dar n'am băț, nu vezi că doară:
«Sunt cu mâna 'n buzunar?
„«— Poţi să n'ai, ce'mi pasă mie,
«Astfel cere domn căprar !
«— Cum să ceară ?
«— Uite, cere:
«Bagă

sama,

zice,

bine:

«Orişicine-ar vrea să intre
«Să dea băţu-aci la! tine;
«lară când nu vrea să!] dee.
«Fie dânsul cine-ar fi
<Pune-i puşca înnainte
«Nu-l lăsa să intre-aci,

|

«— Dar n'am băț, nu vezi tu singur,
Zice domnul, «ce mai vrai?
«Las să intrul
RI
|
__va— Nu se poate!
«Du-te şi-adă dacă n'ai».
.
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GARANT:
Un

ovreiu

mărită-o

După Şulem

fată

”

cel. ghebos,

:

Un băiai aşă de treabă...
Las să fie sănătos!...
Şulem -vrea şi vrea şi

fata,

Sunt aşă de potriviţi ::

EI ghebos, dar fata cârnă...
.
Las să fie fericiţi! *

Fata samănă cu mama:

-

e

De: frumoasă şi cuminte,
Şi mai are fraţi vr'o şea
pte -"
Făr de ea. Cei mulți nainte
!
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|

Iară. Şulem

ţine singur

Hanul mare din Piciochi
Şi-aşa samănă cu fata...

N'ar fi numai

De-ar aveă

de diochi!

noroc

oricine

Aşă gineri să găsească!
Cât

de

Zău,

vesel

este ovreiul!

sărmanul,

să-i trăiască!
7

Vrea să facă nunt'ovreiul.
E de loc din Botoşani.
Şi dă crâşme cu chirie,
Dar

deodată

mare

bani.

N'are bani şi chiar acuma
Trebuesc din intâmplare:.
Ginerelui
Pentru

_

vrea: să-i iee
nuntă-un ştramăn-mare.

Ce să facă'el,

săracul ?

Cum să-i ia numai decât ?
Ginerele nu-l aşteaptă .

”

lară fata nici atât.

Pe
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“Ce să facă? Hai să cerce
N'o luă pe datorie?
„la pe ginere şi haide,
- Merg în târg la prăvălie.

Cere stramâni, aleg unul,
Dară

“
—

unu-aşa frumos
Şi-aşa bine .
Ce. mai vine !

Las să fie sănătos!

Vreţi pe- acesta ?

>.
„—
—

Bine,
Fie,

—

Da, .pe-acesta,

hai şi-acesta fie
da,

ovreiul

zice.

„Dar să-l dai pe datorie.
—

Dau, respunde negustorul,
Insă, uite dumneata.
Dă-mi garant pe-un om cu "star
e

Pe- -un. bogat! pe care-va, -

— A! Garant? ovreiul zice,
Dau pe Nuhăm sin Rahmil,
Că mă ştie, hei, mă ştie
De pe când eram copil.
Li
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-

— Nuhăm? Negustoru 'ntreabă,
Nu-l cunosc destul de bine,

|

„Nu ştiu, vezi, de-i bun de plată: N'am cu cl, nici el cu mine.

:

—Cum! Nu vreigarant pe Nuhăm?
SI
Zice-ovreiul supărat,
— Cum să-l vreu când nu ştiu bine
De-i cinstit şi de-i: bogat?

Dacă-l ieu atunce trebui
"Şi Iui alt garant să-i ieu...
— Ba, de loc-ovreiul zice —

Pentru el garant sunt eu.
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'

TOT CISMĂ ŞI BOTFOR.
Dimineaţa, căpitanul
|
Mai cu totul îmbrăcat,
Când voeşte să se "ncalţe

Cheamă 'n grabă

pe soldat;

— Ce-i aceasta, măi loane?
Bagă sama, ţi-am mai spus,
Văd cun botfor şi c'o cismă
De-astă-dată mi-ai adus?
|

Ce vrei tu să fâc-cu ele?. „— Să trăiţi,să vă "ncălţaţi!. |
— Dar c'o cismă şi c'un botfor?
—:A!!

Dar

nu

vă supăraţi...

— Cum să nu ?... Nu vezi tu singur?!
Ce uituc şi gogomanl!...

Eşi, dar ia-le şi le schimbă.

„+ —
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Schimb, trăiţi Domn

. ..

Căpitan

Luând botforul şi cisma,
Hai, soldatul ese-afară
Dar n'apucă cl.să easă
Şin năuntru vine iară.
— «Hei, Pintreabă căpitanul,
Când îl vede ca intrat,
«Pentru ce te 'ntorci cu ele?
«Şi de ce nu le-ai schimbat?

— De, trăiţi, Domn Căpitane,
Răspunzând soldatul zice, '
.

.

«Tot o cismă şi c'un botfor
«E şi-afară ca şi-aice!...

13. — Th. D. Sperantia.

—

Anecdote

Nouă.
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ȚIGANUL LA: MAŞĂ
Un ţigan umblând odată
Nu

ştiu cum

din întâmplare

Dă cold de-o masă mare. |
mare

Masă

Cu mâncare
nici vodă poate mare |...

Cum

e

Când

zăreşte

dânsul

masa

Stă pe loc încremenii:

Aşă masă nici prin minte
Incă

Ce să
Să
Nu e
"Nici
- Hai,

nu

S'aşază

Tocma'n
194

i-a fost venit,

facă el] acuma?
se ducă ori să stee?
nime să-l alunge
să-l cheme, nici să-i dee.
el acuma

capăt,-colo

sus.

Ca şi-un popă sau vlădică
Înadins la masă-adus.
Hai,

s'aşează;

dar

când

tocmai

Să s'apuce de mâncat,
Numai iată-l stă pe gânduri”
«Ş'apoi zice

supărat:

«Ce-ţi e bun de-aşă mâncare,
«De-aşa masă de paradă.
«Dacă şezi tu singur numai
«Şi nu-i nimenisă te vadă ?...
.

MAMA ȚIGANULUI .
——————

O .ţigancă vine-odată
La
„—

fecioru-său

Uicte,

mă,

că

şi-i. zice :
mă

înjură

„” Nişte nandraşi de pe-aice !
—

Cum ? întreabă

iuti țiganul,

Cum ?! Te 'njură ei pe tine?

Nu gândesccă au de-a face,

Păcătoşii, doar, cu mine ?!,..
Aoleu ! Da 'njurătura
|
Nu le-o ert eu nici-odată:

De 'ndrăsnese

—

ei să te 'njure

Pot apoi să te şi:bată!!

:*

D'apoi ce să mă mai bată,

Ce

gândeşti

doar c'au făcut ?...

Că 'njurară nu "njurară
„Dar ca hoţii m'au bătut!,..

"— Te-au bătut? țiganu "ntreabă
,
Ei 2!..Pe
*
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tine?

Mama

mea?!

Dar nici mort nu-i

scap

din palmă,

“Poate dracul chiar să-i ia.
Sar la tine să te bată?!
Sar ca *n codru? Nu le pasă?

Stăi că dau ci peste mine
li învăţ eu minte, lasă !...

Dară unde-s? Cine-s? Cari-s?
Să le-arăt eu chiar acum
— Uite-i, dragă, colo ?n drum:
Unul scurt şi subţirel
Şi cel-alt mai răsărit,
.
Pân' acum stăteau de vorbă
lar acuma s'au pornit.
— A! Aceia's?! zice dânsul,
Mă miram eu pân 'acuş !
Dar -pe-aceia lasă-i naibei
Poate's nişte . bătăuşi !

>

ȚIGANII. CU. CAII
Intr'o zi parcă-i făcut,
Es- toţi caii la păscut:
Unde. mergi pe unde dai
Numai cai şi iară cai.
|

Pasc'la

cai în bătătură!,..

Dar ce-atâta păscătură?
Tot să pască nu-i .păcat?

Pot să crape de mâncat!
Las la dracu păscătură,

- Tetea "ncalecă pe-o sură;
lar eu iute după

el

Hai mă 'ncalec pe-un surel.
Când ne văd pe noi călări

Gloabele se umflă ?n nări. E
“Şi s'apucă iuti ca focul .
Să ne schimbe nouă locul:
Tata "n sura da._să stea
Ea fugea de nebunia. .
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Dam şi eu în cel șurel:.
Da 'm necaz -fugeă şi el.
Fuge sura şi surelul
Să ne facă nouă. felul,
Şi ne duc din loc în loc
Pân'

ne

Vreau

scot în

iarmaroc;

din ciuda lor pe

noi

Să ne vânză pe-amândoi:
Ne-au fost dus la Ibraila

-

Să ne dea la Turci cu sila.
Noi văzându-i că's mişei
li vândurăm noi pe ei.
Ne-am

tocmit şi preţu-am

rupt,

Pân' şi palma am bătut,
Numai

când

la aldămaş

Ditai şi: doi păgubaşi !
«Tăi butucu

fuduleaua

«Handos temniţos beşeaua :
Tetea dă pe-o ulicioară,
Eu pe 'n dos pe-o hudicioară.
Tetea

pe

sub

gard

o.ia

Eu pe urmă-i cât colea:
Că mergeam cam pe cotite:

Ne păzeam 'de 'nghesuite... ..
Şi ne-am dus noi cât ne-am dus

Pân” ce-am dat din târg în sus:

Am mai dat noi, am silit
„Până ?n şleau. când. am €şit;

"Tar când ne-am văzut eşiţi
Am scăpat şi noi.= cinstiţi.

N
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ȚIGANUL

LA BOIAR
————

Un ţigan flămând amarnic
- „Ne mâncat de nu ştiu când,

Că mergea cârlig de' foame,
Ca

un

Umblă

Ba

„Dar

câne

de flămând ;

'ncoace,

umblă

'ncâlo,

la crâşmă, ba prin

sat

nici dracu 'nu se 'ndură:

Să-l îmbie

la mâncat.

?

De, mâncare-ar fi găsit el”
Dar

Prin tot satul, negreşit,
|,
el,. vezi, nu vrea să ceară
,

Aşteptă şi el'poftit. -

Ce să facă? Nu-i mâncare,
..
„ Ori şi unde se 'nturna
;
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|

;

Se opreşte 'n. drum şi dânsul
„Şi se pune-a fluera.
-

Dar cum îlueră şi cată
Peste case el acum

lată vede că la curte
A 'ncetat să easă fum.
«Bravo, zice el în gânduri,
«La boiarul fumu-a stat
«Negreşit că: chiar acuma
«Mi s'aşază la mâncat.
«Hai şi cu 'a dânsu ?n clipă

„«Că-l găsesc cum

e mai bine

«Şi când intru, ce să-facă? «Mă pofteşte şi pe mine.
«Mai cu seamă când i-oiu zice:
«Bună masâ, hei, cocoane,
«Negreşit c'o să-mi răspunză:

«Hai la dânsa măi ţigane!
«Doar pe popa nu-l pofteşte.
«Ori 'şi când

la curte

vine?

«Şi ce-i popa ? Are barbăl!l...

“

«Dar nu-i om şi el ca mine ?»
aa

Cam

ţiganul

aşă gândind

“Hai la curte ?n data mare,

Şi găsindu-l pe; boiarul
- Chiar atunce

la' mâncare,

“Cum făcuse planul zice:
—

«Bună

masă,

2

hei, cocoane!
„201

Dar boiarul
—

«Eşi

ce-i răspunde ?

afară,

măi

ţigane!

— «Aoleu, ţiganul zice,
«Ce-am

gândit

«Şi ce-a eşit!!.,.
«Dar la urmă n'ai ce-i face
«Căci

202

ş'aşa s'a' potrivit.»

-

MÂNCARE DE TOPOR
.

*

_Un ostaş cazac odată
"

bătălie,

venea. din

Cum

Ostenit şi rupt de foame,

:

Dă de-o casă ?ntr'o câmpie,
— Bună ziua !
— Bună ziua!
— N'ai, mă rog, ceva mâncare,
«Că's drumeţ de cale lungă

«Şi ţi-o îi pomană
—

Nam,

răspunde

!

mare.

*ndată

.

gazda,

Căci era un om sgârcit,
Un sgârcit cum wa fost altul

-

De când lumea s'a zidit.
— N'ai? întreabă iar ostaşul;

“

Cum ? Nici apă poate n'ai?!
— Ba, de apă, apă este,
—

Dar ceva mălaiu — făină —
N'ai

dai.

Te rog apă. dar să-mi
găsi

din

întâmplare,

.

Ca să fac vr'o mămăligă».
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— N'am atâta! Rău îmi pare!
Dar cât ai?
-

—

|

—
"Dar,

„_—

Dă-mi
mă

Aşa vr'o mână!

şi-atâta, fie-aşa.

TOg, vr'un

N'ai p'aice?

.

pic de sare

|

— Ba, ţi-oiu da.
Uit'te, dar, te rog atunce!
Apă dă-mi, mălaiu şi sare
Şi vr'un vas de fert — vr'o oală
—

Să-ţi torn eu coleă mâncare:
* Să mănânc şi eu dintr'insa
|

Să mănânci

Şi s'o faci d'aci

şi dumneata
"nainte

Chiar şi singur când îi vra.
L'aste vorbe haide gazda

Apă dă, mălaiu şi sare
„Ca din ele-acum cazacul
Să gătească de mâncare.
Ei

la cazacul astea toate
_ la şi-o oală. şi pe:loc
Toarnă 'ntr'însa iute apă
.

” Şi-o aşează lângă foc;

lar privind prin jurul. case
i
lată vede de. "ntâmplare
Un topor eşit din coadă,

"Dar
Fuge
204

topor frumos şi mare.

iute, ia toporul

a

Şi la fert în oală-l

pune.

Ş'apoi zice: «ia, de-acuma
O savem

bucate bune.

— Ce bucate? "'ntreabă gazda,
_

Faci bucate

din

topor?

— Oho-ho!

Şi ce bucate!

După

omor!

ele mă

O să vezi pe urmă, lasă,
Când o fi mâncarea gata!!...
Cu ce gust mânca de-aceasta

Răposatul bietul tata;
Dar — mai zice iar cazacul —
Stăi să cat iar lemne-acuma,

- Stăi aci, păzeşte oala
Nu
Că,

cumva

să dea m foc spuma.;;
este

spuma

vezi,

totul:

“Dacă spuma sa vărsat
Şi mâncarea, pace bună,
Dă-o

naibei,

»

s'a stricat!

Haide, gazda stă la oală

-

Şi de spumă se” 'ngrijeşte,
lar cazacul după lemne
Casa iute ocoleşte. ,

Şi găsind pe după casă.
De 'ntâmplare: cum s'a dus
Pe sub: straşină-o

spărtură

Intră m pod pe dânsa sus.

Şi găsind

în pod

slănină

-

|

Şi costiţe de purcel
„la din ele câtu-i vine.
Şi le pune

în sân

la el.

Vine jos apoi cu totul.

Duce lemne ce-a găsit,
Mulţumindu-i groaznic gazdei

Că de spumă s'a 'ngrijit,
Şi se roagă încă-odată..
Ca să fie-aşa de bună
Un capac să-i dea de vală
Ca pe oală-acumsă pună;
Căci aşa-i mâncarea asta:
Trebueşte negreşit,
Ca

să

iasă

Să

Gazda

se

cade,

pleacă să-i găsească

- Pentru

lar el pune
„"

cum,

fierbi -oala năbuşit,

oală vr'un

Ia toporul

pocriş

carnea ?n oală,
pe furiş,

Îl aruncă în sân pe dată
Căci

aiurea

nu-i

venea,

Şi pe oală pune mâna
Ca s'ascunză ce e 'n ea.
— Dar ce ţii acolo mâna?
Zice gazda minunat,

Când

se "'ntoarce cu pocrişul

După

—
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De,

care

a alergat,

ţin mâna,

n'am

ce face,

Îi răspunde iuti-cazacul
„Că de n'6 ţin, hai, tot gustul

l-se duce-atunci la dracul.
la pocrişul dela- gazdă

1

Şi pe .oală 'n clipă-l pune
Ş'apoi pân” să fiarbă oala
se pune.

de-acum

“Pe-aşteptat
Ei

Stă cazacul, stă şi gazda,
Stă şi-aşteaptă fie-care:

lar când oala 'ncepe-a fierbe
Pune

„Apoi

"n ea făină,

sare

mestecă -printr'insa .

Cât mai e de mestecat

Şi 'n sfârşit când este gata .
Zice: haide la mâncat.
Gustă gazda şi cu "ncetul
_ Chiar începe, şi-a mâncă

Căci era curat mâncare:

„„-A pilaf cam semăna. .
" lară când sfârşesc mâncarea |

"Haide gazda cam mirat

"Zice: dar toporul unde-i
Că de dânsul

n'am

mai

A
dat!

„ — Hei, topor?! Cazacul zice,
“Eşti la minte cam uşor!...

Dar.mâncarea asta, frate,
Nu ştii doar că-i din topor?!
ÎI

E,

SARUTAȚI MÂNA PARINTELUI
Cam

de-o vreme protopopul, nu ştiu cum, dar s'a
a
['nfruptat
Ca să tragă 'n gazdă, 'ntr'una, la boiarul dintrun
-.

|

[sat.

"Se ducea la popi prin sate, ori-şi-unde se ducea,

Când era la mas pe noapte,

“Om

blajin era boiarul,

lar cocoana gospodină:

la boiarul nemeria.

şi-avea vin 'de,şeapte ani:

rațe, pui, găini, curcani.

- Intr'o seară la boiarul slugile prin curte toate,
Una chiamă, una fuge, una strigă cât ce poate:

Protopopul! protopopul! “Toţi din casă es-afar
ă;
Protopopul chiar sosita! Uibte-l merge 'n
sus pe
|
N
[scară,
Vin copiii şi cocoana şi boiarul însuşi
vine.
Ce mai faceţi dumnea-voastră? Cum mai
mergeţi?

(Sunteţi bine?
» 208

Îl poftesc frumos în casă, îi dau apă şi dulceaţă.
Protopopul se desbracă pe stătut pân' dimineaţă;
Om blajin boiarul este, ş'-are vin de şeapte ani;
lar cocoana gospodină: rațe, pui, găini, curcani.

Om blajin boiarul este, dar acuma s'a gândit
Protopopului să-i tae gustul de-aşa des venit:

Ese deci şi dă poruncă unei slugi să spună-afară.
Vizitiului să vină cu trăsura iuti la scară,
Că părintele e gata, n'are vreme de perdut,

Vrea să plece, pe minut.
a

Cum şedea acuma popa şi 'ncepuse-o
Pân' la masă
-

vorbă lungă
să-i ajungă,

Hop de- odată aud trăsura huruind grăbit pe-afară
Şi oprindu-se la scară.
Protopopul curmă vorba „că el nici visă la dus;

lar boiarul strigă: «Haide, hai copii, cu toţii -sus,
duce».
<Sărutaţi degrabă mâna; că părintele se
L'aste vorbe protopopul se'nroşeşte, "şi face cruce
Şi răspunde :

Mese

Că,

«Nuca.

cum

nu!

mai

de-abia

ra

(mişcându- şi gu

|

— «Da,

Că.

boiarul

zice:

n'auzişi

acum

[trăsura ?!... -

-

Nu-ţi mai fă degiaba cruce!
duce».
«Sărutaţi degrabă mâna că părintele se

14 — Th. D. Sperantia. _ Anecdote
«

Nouă.
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BORŞ CU PEŞTE.
x ariantă 1)

Unui

om

odată,

cum

şedea'la

masă,

Numai, hop, un oaspe îi soseşte 'n casă..
—

Bună

masa,

bade.

Gazda

mulţumeşte,

Dar pe dată 'n minte-i astfel se gândeşte:

|

«Să-l poftim la masă, nu-i de- -ajuns mâncare
«Nu-l pofteşti, la. dracu, e Tuşine mare,
«Mămăligă este, dar nu-i udătură:
«Îl poftesc eu, lasă, mai c'un sfert de gură.
«N'o să vină doară tronc şi el la masă,
«Căci obrazul, cinstea negreşit nu-l lasă.
Deci cu-aceste gânduri şi tuşind niţel
Omul cătră oaspe zice "ncetinel :
— Apoi, de, ne iartă, cum venişi în casă,

«Nu prea e mâncare,

dar poftim la_masă.

1) Când am scris această anecdotă
mai

scris-o

210

odată.

am fost „uitat că am

— Că chiar vin, răspunde

oaspele. râzând.

Vin, zău, chiar că, uite, tocmai sânt" flămând.
— Vii, mai

zice gazda,

Dară, vezi, pe masă

vino

nu

dumneata

e ce mâncă.

— Nu-i nimica lasă, oaspele mai zice,
Mai păţiiu de-acestea, nu e 'ntâiu aice.
,

w
z
Ei

Cam cu-aceste vorbe oaspele frumos
„Pe-un genunchiu s'așează lângă masă jos
Şi pe loc s'apucă, nu că doar glumeşte,

"Hai sapucă "ndată d& mâncat la peşte,
Omul,

dintr'odată,

Dar în urmă

Zice:
-—

tace el

bietul

m'are

Sa
D'apoi, frate, mai

cât tace
ce

mai

face,

băgatde

seamă,

Dar poftim mănâncă borş deodată, zamă,
_— Ba, văzui, eu bine, oaspele vorbeşte,
Dar mănânc

eu, lasă, lașs mănânc

eu peşte,

Căci i-aşa un peşte cum. nu pot să-ţi spun
Are gust, ce-i dreptul, ştii, e foarte bun,
— Bun e dar şi scump e, costă la parale lea

— D'apoi că şi face, vorba dumitale...”
+

Omul ca să scape cu ceva din peşte
O braşoavă cată iute de cârpeşte:
Aoleo,

te uită, zice

minunat,

Calul dumitale rupta

Fuge:acuş hăramul

şi-a

scăpat:

dincolo de sat,

*

.

.

+

-— Ptru-ptru-ptrii ! deodată oaspele răcneşte
- Şi pe'loc apucă talerul cu peşte,
|
— Dar ce faci, creştine; ce te-ai apucat? ,
—" Ce? Mă duc de grabă calul să mi-l cat.
— Bine, du-te, lasă, nu-i cuvânt de dus
Dar

„_—

pe

Apoi

taler, uite, mâna

l-am

luatu-l

cum

de-ai

pus...

că de l-aş lăsa

„ Pân'ce vin eu totul poate aţi mânca.
— Bine, zice gazda, dar nu-i prea frumos,
Eşti, precum se pare de obraz cam gros ?...
„ — Hei, răspunde dânsul, nu's gros... să mă crezi

Eu zăcui de friguri... frate-meu să-l vezi.
7

a

7

BA VA 'NTOARCEŢI VOL.
Un

„

ţigan

făcuse-o

poznă,

Nu-ştiu ce; dar ştiu atât
Că

eşiseră cu dânsul

"Ca să-i pună laţu 'n gât.

|

Dar când vor să-i pună ştreangul,
„Când

voesc a-l spânzură..

Îl întreabă-atunci călăul
„Dacă 'ar dori ceva.

—

-

D'apoi ce să pot dori?..

Zice dânsul, dar eau sama
C'aş voi să joc un joc
Ce-l ţin minte. dela mama.
Ce mai joc cu marafeturi !
Dac'ar fi să mă lăsaţi .
„" Aţi avea şi dumnea-voastră,

Zău, la ce să vă uitaţi!
Cum gândeşte stăpânirea:
ba, dă'ncoace,
Ba, dă'ncâlo,
tă

„218

După

multă

chibzueală

Lasă pe ţigan să joace.
Când -se vede-acum

țiganul

„Că ce-a vrut a căpătat,
Intr'o clipă se desculță ”
_ Şi s'apucă

de jucat.

Dar cum joacă ? Dintr'odată
Frumuşelo ia pe loc:
Dă căciula de-a cățaua „Şi se frânge de mijloc.

După asta mai cu "'ncetul
“Face pasul tot mai. mare:
“Şi dă roata mai

prin

lume,

„+ Incolo prin depărtare.

" Apoi

vine

i

iar la locu-i.

Şi iar roată mare face.
Şi -tot cântă şi tot spune

Gura într'una nu-i mai tace
Daţi o *n pinteni,

Măi băeţi,
Păni *n fund
La castraveți.
Și vă fineţi
Bine firea
Ca să râdă
.
Stăpânirea!!...
lar aşa mereu cântând
Şi la roţi mereu făcând,

Când

râdeau

EI fiind

cu toţi mai tare

în depărtare

Dintr'odată schimbă pasul
Intro clipă jocu 'şi curmă
Şi tiveşte-un puiu de fugă

Epurii să-i lase 'n urmă!...

Fuge, fuge până ce scapă,
Trece-un codru, trece-o apă
Şi-ajungând -pe un drum devale
“Intâlneşte lume
—

—

Buna

'n cale.

ziua, zice

unul,

Da'ncotro te duci acum ?
Ia, mă duc, ţiganul zice;

Incold p'aci pe drum

_

Că de mult, la nunta

mamei,

Când era s'o iee tata,
Cam p'aci treceau nuntaşi
Când
—

veneau

Dar. ce nuntă,

Hai cu noi din

cu

nunta gata.
zice

altul,

sus de

han

_Să vedem şi noi acâlo

Cum se spânzură-un ţigan.

—

Aş, răspunde iuti ţiganul,

Ba vă "'ntoarceţi voi mai bine Căci acolo nu, se face
- Azi, nimica făr' de mine.

aL

CRĂCIUNUL ȚIGANULUI
7

larnă mare, ger şi vâut,
Alb în cer şi-pe pământ.

Oamenii

la crâşmă"n sat

Împrejur

s'au' strâns

la sfat

Şi de ger în pinteni bat.-

Doamne, ce-ain mai petrecut
Cu cârnaţi şi cu vin bun,
Astă-iarnă

de Crăciun !

Dimineaţă-am

început,

Ziua 'ntreagă, s'a trecut.
Ziua "ntreagă noaptea toată
N'a încetat la vin să scoată.:
“Când era la ziua 'n zori
Noi

mâncasem

de

cinci: ori,

Când era la prânzul niare
Ne făcea din nou mâncare.
Când
Noi
Na,

era.la

toacă?'n sară

eram la masă iară:
cumetre, ţine fine,

la paharul

tot de bine.

Ziua "'ntreagă s'a trecut
Cu mâncat şi cu beut;
Dar şi cum ne-am mai bătut!
Pârâia,

măi

neică,

chica

Şi jurai că nu-i nimica.
Naşul se ruga de finul
Şi cumătrul
«de vecinul,
Insă toţi tovărăşie -

Se băteau în vălmăşie...
Ş'auzia

numai

suflat,

-

Câte-un pumn mai îndesat,
Cum se bat la noi în sat.
* se
ze

Oamenii

aşa vorbesc

Şi de-acestea

povestesc,

lar ţiganul ne "ntrebat .
|
Hai şi el colo la sfat:
D'apoi eu. ce-am petrecnt

Cu mâncat şi cu

beut!.

De la rătoşul vecin
Adusese tetea vin,
lar din sat dela Bălțați
Adusese şi cârnaţi
Şi vr'o zece gâşte fripte
Şi plăcinte”şi "nvârtite,

Şi am mâncat şi-am tot mâncat
Până şi peste cap ne-am dat!
Şi eraşi Hăimărilă

_

Ruginc;
9

“Şicu Dediu din

Hăimărilă ?n _diblă zice,
"Dediu în cobză hangu-i ține.

Şi se'ncepe-o horă, neico,
Şi din horă pe chindie
Ş'apoi sârba şi bătuta
Ş'apoi dă-o 'n ciocârlie
Şi suceşte-o, şi învârteşte-o
Şi mi-o adă şi mi-o bate

Cu *nvârtite şi strigateDe
Ce

te scot din sănătate !
mai chefşi bucurie,

Ce

mâncat

* Ca

la

noi

şi ce beţie,
să

nuimai

fie!

Şi-am tot mers aşa mereu

Pân' ni s'a făcut şi. rău;
Am mâncat şi-am tot băut
Pân” _şi rău ni s'a făcut;
Am mâncat să pomenesc
-

„Câte

zile-o

să

trăesc!!,

— Aţi mâncat, un om “vorbeşte,
Aţi mâncat voi şi-aţi băut
Dară voi nu v'aţ: bătut?

— Hei, ţiganul îi răspunde,
Noi bătut ?1:.. Aşa! De unde!

Vezi
"Că

la noi atâta'i șut

noi,

vezi,

Şi ce gust

am

nu' ne-am

mai

bătut,

fi avut!

Ne băteam pân” ne-ar fi 'nchis,
Dacă

vezi c'a fost... în vis.
N

ȚIGANUL

Da

.

N

Ă

LA

BOBOTEAZĂ.

-

" Întro zi de Bobotează:
Nu- ştiu unde,

sat,.

la vr'un

Un ţigan la popa vine

|

C'un dănciuc de botezat.
Când ajunge vremea slujbei
Că să easă cu lordanul,
„Şi la gârlă merg la copcă .
lată colo şi țiganul.

Face popa slujba toată,

Cum în carte desluşeşte,
Moae crucea cu sfiştocul,
Lumea *n juru-i o stropeşte,
Apoi,

haide,

ia dănciucul

Să-l boteze ?n gârlă 'n apă.
„Dară când-iîl bagă 'n copcă
"Pe sub. gheaţă,

haide-l

scapă!

Când îl scapă, se 'nţelege

Bietul popă supărat

po]
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Nici nu_ştie ce mai face:
„Ba, că-i milă, ba, păcat!
lar de colo Bulibaşa
Strigă celor adunaţi:

Na, s'a dus pe copcă-acesta
Daţi-i

altul, ce mai

staţi?

NAŞUL

GU

ŢIGANUL

Un ţigan, precum se spune,
|
"Tot la naşu-său mergea

Şi mâncă la el şi beă;

-

Câte-odată şi dormia.
Naşul om de-omenie
Nu-i venia de rău să-l ţie

Ci-l primeă şi-l ospătă
Ca pe-un om precum eră. ”
Dar ţiganul
Cât

mâncă

ce făcea? .
şi cât

Naşului mereu
Valeu

naşe,

cinstea

zicea:

dragul

meu,

:

“ Îndreptă-te-ar Dumnezeu
Să

te văd

în satul

meu;

Să te văd la mine 'n casă
Să te pun şi eu la masă;
Că 'să ştii atuncea, bine,
N'o să scapi uşor de mine !...
221

Tot la masă-o să te ţin
Cu plăcinte şi cu vin,

Şi cu vin şi cu plăcinte
Să

mă

ţii, năşică,

minte

Azi-aşa
Alt-dată-aşa
Şi ori-când se nemeria
Pe la naşul de venia

Finu 'ntr'una mi-l poftiă.
Dar odată ?'ntr'un ernat,
_Nu ştiu cum de s'a "ntâmplat,
Naşul hai la finu ?n sat:
lată-mă's

acuma, fine,.

Am

venit şi eu la tine,

Tot

la masă

Cum
Tot

să mă

ţii

îţi place şi cum ştii.
cu vin

şi cu plăcinte -

". Să te ţin, măi

fine, minte.

Bietul fin acuma hai,
"Dă prin sat după” mălaiu;
Mai

şurdeşte

vr'o găină

Şterge şi ceva slănină
Şi cu

ce-a

mai

căpătat .

-

Dela oameni. de. prin sat-

Îi găteşte

demâncat.

Sfătueşte-apoi ţiganul Şi ţiganca, amândoi:
Am gătit şi noi mâncare
Am scăpat acum şi noi!...

Am
Am

scăpat, ţigarul zice.
scăpat.uşor şi eu

Merg de-acum oricând la naşul
Să mânânc colo, să beu.:
se

Dimineaţa
Dacă

nu

de prin

zori
-

la cântători;

Hai, ţiganul s'a sculat
eră "*mbrăcat

De 'mbrăcat

Şi s'apucă de strigat:
Hai

Burilă,

Hai Ciurilă,
“Hai degrabă vă sculaţii Şi pe naşul îincălţaţi!...
Hai

că nașul

e grănit

|

Că de eri doar a venit
Şi pe-acasă, zău, din toate
Biata naşă nu mai poate.
—

Nu-i. nevoe,

naşul

zice,

Că nu plec doar azi d'aice

“Căci la finu mi-este bine:
Stau la dânsul ca la mine!...
— Aolică,
_D'aolică
Ce

ne

facem,

mămulică!

A

Prinde naşul rădăcină
Şi la casă nu-i slănină:
|
Nici slănină.
„Nici găină

Şi socot că nici făină,

+

i el prinde

—

Ştii

rădăcină !....

ce, fa

pirando,

mă?

Tu_vr'o turtă azi ne fă,
— Fac o turtă, dacă spui
Dară,

—

Dacă

vezi,

făină nu-i.

Fă vr'o două
—

Cum

.

nu-i aşă cum zici
să

|

dar mai. mici.

fac,

bre,

dacă

nu-i,

Fie'm capul: naşului!...
3

Hai ţiganul iar prin sat,
lar mai cată. de mâncat. ,
Mai se roagă, mai şurdeşte,
Mai din pasări căptuşeşte
Şi pe-o zi, cu trudă mare

lar adună demâncare:
Bietul naşul, negreşit,

După cât l:am tot pottit,
A cătat şi el să -stea

Două zile p'acolea; .

|

Dar d'aci "'ncold, mămucă, .
Poate oricând să se ducă!...
ze
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Când
Şi de
„Hop,
Şi la

a treia-zi! soseşte,
: .-:
zori d'abia mijeşte,
ţiganul s'a sculat.
naşul, hai la pat:
— Naşe, naşe.
«Mări naşe, .
IE

«Şi la lume drăgălaşe ; :

«Scoală, haide 'n data

mare -

«Căci e vreme de plecare,:
«C'uite, 'n cot pe -la grădini
«Pleacă naşii dela fini !1....
—

Şi de pleacă,

—

De,

tu

'ce vrei ?2

uitându-mă
la

Mă “gândiam

ei,

şi eu mirat

„ Oare naşul a plecat ?
"— Nam plecat şi nici nu
Voiu aci să mai petrec:
Că la urmă: de, .ce vrei?
Tot rămas-am

doar

plec

de ei!,

— Ce.rămas! Dar nu-i rănias
Pui colo. mai iute-un pas.
Şi 'ntr'o clipă; două, trei.
Eşti şi dincolo de ei!
— Lasă, fine, nu mai. plec:

Voiu aci să mai petrec!!!
— Na! Ţiganu?n gându-i zice,
" C'a rămas şi azi aice !!...
Bună-ar îi petrecătura

De n'ar fi:să fie gura! la

15, — Th. D. Sperantia, -- Anecdate Nouă.
7

|

Hai țiganul iar prin sat.
Maipe

Ă

unde n'a umblat

Să mai-cate de mâncat.
„Ici colo
7

minciuni
mai

:

spune,

-

Un zălogla cârciumă pune
„Şi mai face el ce poate
Pân

ceva

mâncare

-

scoate.

x.

s

"Când soseşte- a patra zi -.
Naşul

şede tot aci;

Şade, râde şi vorbeşte

-

Şi de ducă nici gândeşte;
lar ţiganul. supărat
„Umblă-acuma ca. turbat,
Intră ?n casă,
"lar

mai

Apoi

ese-afară;. .

intră,

pleacă

ese iară,

iute 'n, sat.

-. Şi se 'ntoarce spăimântat :i

—

:Aolică,

_Năşulică! +»
Ce-auzii îmi este îrică !

-Uite ?n sat curat acum.
Întâlniiu

un

om

.
,

.

în. drum

Şi mi-a spus că 'm târg devale
Arde. casa d-tale!!..
Şi-ar fi bine

să te duci

|

Ca din foc ceva S'apuci.
.
-— Cum, chiar arde ? Ştie bine?
—

296.

Doar

acum vorbi

cu

mine ! ,

“

—

Apoi dară, fine dragă,

Cum
Am

PR

văd lucrul nu-i de şagă i
rămas lipit sărac

Nu ştiu singur ce să fac,

„S

N'am nici casă
N'am

nici masă.

Şi-e rău; e rău de mine,
|
Deci rămân de-acum la tine.
E

“

pg

„Auzind

astfel ţiganuly

Hai şi el învârte planul:
—: Apoi uite, năşulică,
Dacă stai, de, nu-i nimică,.
Dar

de

vrei aci

să

stai,

-

Stăi, năşică, oricât vrai

„Dar să mergi de-acum prin sat
Să caţi singur de mâncat!
Că de naş, de, fost-ai naş
_Şi la ţară şi'n' oraş
Dar aş vreă
- De sar puteă
Şi toţi sfinţii dac'ar --vreă
Să te văd ce toane-ţi: vin
Cându-i fi sărac... şi fin!
7.

|

-ȚIGÂNUL
Un

LA ŢĂRIGRAD

ţigan, de mult odată
Dar ţigan bogat, cu rost,

Se gândeşte că el încă
-

-

Pe la Țarigrad n'a fost.

Face dar ce poate. face, .
Vinde tot ce poate vinde,
" Strânge

bani frumos

la taşcă.

Şi la Țarigrad o'ntinde.
E

„Când

*

ajunge-apoi țiganul

Şi la Țarigrad

Saren
Turc

se vede,..

sus de bucurie :
întreg şi, el. se crede.

Ce gândeşte dânsu'n' minte-i ?
Când voiu merge-acum acasă
Nici de

mamă,

nici de tată

Nici de vodă nu-mi mai pasă!

De-mi

mai zice unu-o

Că's ţigan, cumva,

vorbă

ase

sau prost

Îi taiu apa dela, moară,
Zic: La Țarigrad ai îost?

Merge-aşă prin târg ţiganul
Şi la planuri tot croeşte,
“Dar stomahu-i nu, ia sama
„Câte mintea-i plănueşte, ,
Ori că iea prea bine sama,
“Bine prea "ncepând să-i pae
Căci de-odată se trezeşte

Că'n. stomah cumplit îl tac.
„Treaba asta-l dă pe gânduri:
Şi mi-l sperie de foc...
-.

Căci în Țarigrad

de- acestea

Nu-i ertat prin sirăzi de
Ce să facă el acuma?
Hai, ocheşte ici colea

loc.

"De-ar găsi vr'un loc mai dosnic
„Ca să scape de belea.

a.

Deci ocheşte: el, ocheşte,

Dar_ochitu-i e. degiaba :
Pest-tot locul numai lume:
Se sluțeşte zdravăn treaba.
Jar, văzând la urma urmei

Că scăpare alta nu-i,
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" Hai, s'ascunde
de nevoie
După poarta nu ştiu cui. - Dar şi- acolo după poartă
* Om străin şi om fricos
-.

Când se duce de s'ascunde
O basma şi'ntinde jos.

-. Cu basmaua 'nchide gura,
Se'nţelege, ori. şi cui:
Fie

poarta

cui

îi place,

Dar basmaua este-a lui!...
Îşi aşterne deci basmaua,

„lar când
Înnodând

|

scapă de belca
basmaua

Întrun

'n

colţuri

deget, hai, şi-o ia

Casă cate s'o arunce

*

Încold prin depărtare,
În vr'o gârlă,

mai

|

-. -

de-oparte,

“În vr'o râpă sau în mare..
S
Ei

Dar cum
„.

=
>

merge el pe stradă

Liniştit. în gând acum,
Tată-un poliţist de-odată .

ÎL opreşte'n loc pe drum.»
—

Stăi,“mă rog, grăeşte turcul,
lartă, nu

"Căci

avem

te supăra.
şi

noi

poruncă,

Dar ce duci colon
Li

7

Lui
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*

basma?

Bict ţiganul ce să zică?
Stă pe-loc încremenit,
|.se pare că visează,
| .se -pare ca “murit!...
— Ei, răspunde, zice turcul —

Ce. te uiţi aşă holbat?
la dracu,

Ce duci, bre, "n basma,

Sau ce ai, ce-ai
|
„e.

0

cumpărat? :
DI

a-i

r

”

-

Ce să zică biet ţiganul
S'o ghicească el mai bine?!...
Zice : de... ia' duc acdlo...
„Duc şi eu cevaz. masline_
A! Masline, zice: turcul ;
Şi. de unde -le-ai luat?.
Hai să văd cântaru-anume,
Dacă nu te-au înșelat.

—

—

—

Las,

mă

rog „ țiganul

zice,

Nw's sgârcit eu într'atât !...

Ba, să, mergi c'aşa-i poruncă ;
"Da, să mergi numai de cât.

— Ce'să merg? De-o
O

maslină-i lucru

— Ba,
Pa

Îi şi lipsă...

mare

?...

i
să. mergi |! o
dracu,
la
las
Ba,
'—

„Căci: e loc cu depărtare.

-—

Nu! Sa mergi, să văd eu singur.

„Dacă nu te-au înşelat

231,

t

— Da de unde ! Mi-e pricten,.
Tot

la el am

cumpărat

—: Ce prieten! Ce prieten!
Când e vorba de parale.
Chiar prietenul

te'mpinge

De țe dă de râpă ?n vale.
Ei

„Turcul .hai, ţigănul lasă;
Turcul hai, ţiganul ba;
Unu 'ncoace,

- Tot

altu

'ncolo,

se .țese ei câtva

Până

când

la urmă

turcul

-Se sburleşte puţintel,
Şi

porneşte-atunci

şiganul,

Ba 'nainte-apucă el.
Si

Merg ei, deci, să vadă turcul
De-a

“Dar

de

fost. bine

unde

*. Când

„—

La

n'a târguit ?!

băcariul. dumitale ?-

Nu, răspunde
EI

Merge
—

Nu
Nici

- » 232

el nici

Nuci aici; întreabă turcul

—

—

cântărit,

să-i arăte

e

iuti--țiganul,

"ncoace, 'mai

la vale.

Turcul

mai

devale.”

Băcănia

asta

nu-i?,

răspunde:
iar țiganul
nu

seamănă

cu-a

lui.

7

,

—

Dar

,

aice?

Dar aice?

„Tot întreabă turcul meu. |
lar țiganul ce. să: zică li răspunde: n mereu..

SR

Zice,

_

însă,

nu

țiganul,

Şi răspunde el de-aceste
“ Pân ce zice. turcu-aici-e.
„Căci un alt băcan nu este.

Da, aci şi el răspunde,

—

Pricepând că s'a sfârşit
Şi cu turcul intră ”n nuntru
La cântar, la cântărit.

E
la şă-mi spui, grăeşte turcul *

—

*

“La băcan colo" când vine, o
Dumncalui, mă rog de-aice
„ Cumpărat-a, azi măsline? :
„— Ştiu eu, de — băcanul zice—
Este lucru ce se poate:.

Câte vând eu toată ziua

mai ţin eu „minte „toate ?
— Cum să nu ţii când îmi spune
Dumnealui că. şi: te ştie ?
— Bine-aşa mă ştiu, pe mine:
„Toţi câţi vin în prăvălie !...
Le

—

Dar mi-a spus că- i eşti prieten .

Şi-atât capul .mi-a bătut...
4

.

=

Eu pricten?! Până. -acuma.
„Doară nici nu l-am văzut.
— lân auzi, ţiganul zice:

-D'apoi ştii că-mi pare rău? :
Câţi prieteni am p'aice -.
“Să mă bată-un Dumnezeu!!
Ed

[i

—

Haide,

-

Cât-văd

"Dă

.

zice-acuma

turcul ;

lucrul nu-i 'curat,

cântarul

să văd

singur

Cât “de drept atunci. i-ai dat.
„Hai,

băcanul' dă cântarul,

„Gata-i tot de cântărit;

.

-

“lar ţiganul cu basmaua

Stă pe loc încremenii. “

|

—. Dă: basmaua,; -zice “turcul
Ce te uiţi aşa la mine?
Ad'o 'ncoace şi_hai spune
- Cât au fost în ea măsline?

_—

Cât au fost? țiganu "ntreabă,

Şi se 'ntreabă

Cât să
Cât
Cât-a
Cam
„De,

el şi "n gând

spună? Şi basmaua
anume-o fi trăgând ? .
|
fost?,.. A fost... răspunde
cercând basmaua 'n mână,

a fost -un

fund... că uite

"Am luat pe-o săptămână...
___— Bine, fund, grăeşte turcul *
Pune * n cumpănă basmaua,
+

og

a

- Cântăreşte, potriveşte:
“Pune. fundul

şi daraua

i
Şi-apoi zice:
jupâne,
Vezi,
—
_ N'ai dat drept cum trebuea.
Ba, dat, dat; ţiganul zice,
Dar am mai mâncat din ca.

—
» —

_—
—

Nu

se poate, zice

_

tureni,

N'a fost bine cântărit.

Bă; a fost, mă rog, cocoane,
IE
.
Zău să fiu afurisit!
N'a

fost,

nu;

se vede

treaba,

N'a fost: bine «cântărit.

.

Dar de-acuma mavea grijă.»
„Că ţi-l fac eu om- cinstit.:

„Cum

aşa vorbeşte turcul,

“Lasă ?n pace pe'ţigan

Ş'apoi. zice: hai cu mine,
Şi-l înştacă pe băcan.

strigă,
— Stăi, mă. rog; păcanul
ine,
: Dacă-i lipsă la: “masl

în basma, să văd anume
Dacă-i

marfa „dela mine ?!...

„— Da-i de-aici, tiganul zice,

Se nţelege că-i de-aci,
aiurea
Că de-ar fi, mă rog; de-

Noi paci

la ce-am „veni?

|

—

lan

să

- Nu-mi

văd,

mai

băcanul

spune

strigă, .

dumneata,

Şi'ntr'o clipă bagă mâna

Repede colon basma.
lar când vâră dânsul mâna,
Înţelege” ori şi, cine,
Strigă

'ndată:

„—. Dar, ce-i asta?
Ce-i aceasta, bre? Măsline?
Şi luând, de' ciudă-atunce,
Pe ţigan vârtos de chică,
Hai

să-i

dee

iârnueală,

Tot îl pleacă şi-l ridică
"ŞI-L întoarce şi-l suceşte
Şi-i tot trage cum îi vine.

"Şi. -i tot zice: 'na dreptate,
Na

cântar şi na 1 masline!
se

În sfârşit-îl bate ţapăn,
Poate cum

nu s'a căzut,

Căci la urmă şi țiganul *

“Ce păcat a fost: facuto
A ținut ţiganul minte

Cât a fost el şi-a trăit

Numai nu ştiu pe la alţii
* Dac'a spus el ce-a păţit.
“După cât povestea spune,

Când

"Mâna
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y

de Țarigrad vorbiă

"'ntâiu trecea prin chică

Ş'apoi

astfel incheia:

«Ce “mai Țarigrad atâta?
Dă-l la naiba,

nu mai

spune.

«Că pe-acolo orice lucru
«La cântar 'pe loc îl pune
„«Şi de dă cumva păcatul
«De nu trage... tocmai bine «Mi

te bate ca pe tine».

BROŞA
„

Într'o zi la boiar Radu,
Într'o zi de! sărbătoare,

- >
.

“Casa'ntreagă se'nvârteşte
Lumea toată e.'n picioare
„Şi icucoana supărată Aci-i albă, „aci 'roşă,
Răscoleşte pretutindeni:
S'a perdut din casă-o broşă.

„ Răscoleşte şi de ciudă.
Vrea să sfarme, vrea să rumpă,
Căci eră -doar broşa scumpă.
Deci. cucoana cată iute

Prin cutii ba-pe la rochii,
„ Dincolo .bucătăreasa
„Zice ca să-i sară ochii,
„Colo'n fund, în capul
Mătură pufnind Vasile:

El de broşă nici nu ştie!
y

298

-

|
scării

|
N

Că-i venit de două zile.
Vizitiu'n fundul curţii -

„Tot

înjură, dar nu-i pasă;

"Tololoiu

şi gura. mare

Face Lina, fată? n- casă.
CAE

'

ci

.

S'a. sfârşit cu căutatul .
Doar cu gândul de-o mai cată. .
Ce să-i faci la urma urmei?

Negreşit a fost luată.
Vizitiu, bucătăreasă
Şi: Vasile tac cu toţi;

Dar le pare rău c'ajuns'au
Pe ne-drept să-i facă. hoţi...

lar țiganca fată'n casă,
Povesteşte lung şi | at
Cum

mai nu

aiurea

ştiu când

“Tot o broşă s'a furat.
a

.

,

Povesteşte, dar cucoană.
Ascultând” o povestind
"Printre

blană

la scurteică-i

Vede nu ştiu ce lucind
— lan. stai, Lino!. Ce-i acâlo?
_— Nuci nimica, ce să fie?
— Tocmai: stăi să văd de este
Ori de'mi pare numai mie.
Stai să văd, cucoana zice
2
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Şi când călo'ri

blană cată

“lată broşa-i acăţată
„Şi cu

acul

;

închecată.

— Apoi: ce-i aceasta, Lino?
„Vezi că-i tocmai broşa 'mea?
—
—

De, mă uit şi eu la ea!
Da, te uiţi tu, dar cuim vine

În scurteică-aici la tine? .
— De, mai ştiu cu ce păcat,
Ştiu eu cum s'o fi luat!:

—

Ce păcat şi ce luat

Acul cine l-a încheiat?
— Apoi uite, cuconiţă,
A putut, de, să se ice:
Acul dacă e richeiat
Nu-i. făcut el să se-'nchee?
-
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a

«

-

na

!

VĂLENI

DELA

MINUNEA

Mercuri seara, 25 Aug. 1901 i
Văleni de Munte.

Ce fac ai cârmuirii
Priveşte, uite, frate,
.
Au spăimântat Vălenii
!..
te
Fac lucruri minuna
=

.

Dar

|

|
|

* De-odată Luni, pe-amiază

|

ştii, namiaza-mare,

Pe uliță-o femee
„Co scară la 'spinare!
Dar

„

ce vrea

ea să facă ?

Priveşte-o cum aleargă !..

„ Pe-un

felinar s'acaţă |

“Şi 'mcepe să

D.

Sperantia.

—

fi-l şteargă, |

Aneciote
,

Nouă.

.

,

|
-

Apoi

plecând

d'acălo,

Cu scara la spinare, |
Mai şterge şi-alelalte.
Vre-o patru felinare
!...

A două-zi,

Marţi, mulţime

De oameni cu grămada, "
Pun târgul tot pe gânduri,
S'apuc de mătur stradal...
Şi Marţi, pe cât imi pare,
Ori cam aşa ceva,:
„Dela
“În

Ploeşti: soseşte
fine

şi-o

!

sacă,

» Saca de fier şi mare,
“Vopsită cenuşie,
Dar

Ce
Un
A

lumea

cam

se

“treabă

fel de vas să fie?!...
domn. riscând 'cuvântul,
zis

că-i

lar damele
Privesc

stropitoare,

de-arândul,
ne'ncrezătoare!...

Şi cum: sacaua trece,
Cu

patru

cai la pas,

Cucoanele şi'ndreaptă
Batistele spre nas.
Apoi

căruţi

cu

leandri

Şi steaguri cu: toptanul
242

|

Şi foi de teiu seendreaptă
Pe pod spre Cireşanu.
Apoi,

precum

-Prin

Încolo

se spune,

sferele

mai

vecine,

pe seară

Şi dom-prefect chiar vine.
S'aprind şi felinare.
Şi spun că sunt aprinse,
Şi-ar arde foarte bine,

De-ar fi la ars deprinse.
se

%

x

Vezi âpoi ridicate
Şi arcuri triumfale
În deal la Cireşianu,
La Tutungiu'n. vale.

Şi lângă pod o casă
Cu grabă se spoeşte,
lar: Mercuri. şi sacaua
Începe de stropeşte!...

- Aleargă şi primarul
Aleargă poliţaiul,
Vardiştii şi jandarmii:
Răsună-acum tot plaiul,
Răsună chiar şi podul,

Căci unul la isvor.

943.

Cu-armănica să'nveţe
Regalul

imn,
x

dă zor.

ze

Şi e. mişcare, frate,
- Cum nici că se putea:
Sacaua

cu

stropitul,

Copiii după ea;
Armonică, plimbare,
Boeri trimit. bezele.
În deal la: Cireşianu

S'aud

bătând saltele;

Şi- telegrafu 'niruna
Lucrează
Cu Londra

-

cu Ploeştii .
cu New-Yorkul

Şi chiar cu Filipeştii!
=

>

Schimbatu-s'au Vălenii
Şi nu's ca mai 'nainte!

Şi Ulpian sărmanul,
Al poştei diriginte.
Întreabă-l

cum

a dus-o

În astă săptămână?
Ajuns'a să mănânce
Cu telefonu'n mână!...

Ce

fac

ai cârmuirii.

Priveşte-i,
244

uite,

|

frate,

Au

transformat

Vălenii,

Fac lucruri minunate
Aşa'i împinge'nvăţul

Aşa'i împinge
Dar

Le

astea

fac

!
m

simţul...

toate-acuma

căci trece Prinţul.
Li
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“STRUNA ȚIGANULUI..
e

Un tigan găseşte- odată

|

Nu ştiu cum pe drum, pe jos
Un crâmpeiu de. gumelastic,
Însă gumelastic. gros.

Şi pe loc cum îl găseşte
„Hai

de capete mi-l prinde

Şi-l întinde
Şi-l destinde

.

Şi-l lungeşte
Şi-l priveşte
Ş'apoi 'stă şi socoteşte:
Oare ce mâncare-i asta?
“Aţă-o fi ?. Ori ce să fie?

Se lungeşte parcă-i vie,
Parcă-i altă diavolie?!...
Aşa aţă până-acuma
N'am văzut, pre legea mea,
„ Ce-aşi putea
246

să fac cu ea?

.

Parcă-ar fi la ceva bună...
?
Doamne, maică, n'o îi strună

|

Strună-i, frate, negreşit,
_Îi dădui de rost acum,

Numai nu ştiu, nu pricep
Cum de-ajuns'a ea. pe drum?!
z

Când gândeşte aşa țiganul,
spune,
„ Şi-aste vorbe când le

Gumelasticul cun capăt

Pe minut în. dinţi îl pune
Şintinzându-l

_

Haide-acum. să

frumuşel
cânten

el.

Dând cu degetul într'însul,
Drânga-drânga face'ntr'una
Şi cu mâna

- Tot mereu

ceealaltă

întinde struna.

|

|

Întinzând-o însă sdravăn,
După-atâta "ntinsătură
o scapă
Spârc, cold, din mâni
.
gură
Şi-l loveşte: peste,
dânsul
eşte
răcn
Ai... Strunoiu!...
|...
Fii-al naibe-afurisit

muri,
D'aia te-am găsit pe dru

Că eşti rău, şi'nărăvit
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GLUMA BĂRBATULUI
| „ Auzişi, nevastă dragii,
Înc”o poznă ca aceea:
Pe Costache:al Dobriţoaei
„Ci-că l-a bătut femeca? . .
— Ei, şi ce-i?
:
— Cum ce- iz Săraca,

De s'ar gurguţala mine
Ar găsi-o

alte alea

Nu i-ar îi, socot, prea bine!!.. .
—

Ce i-ai face?!
— Ce i-aşi
Bat'o Paştele s'o bată,
Când i-aşi da odată
Ar rămâne-acâlo lată.
— Ei, atuncea, na-ți
Dacă eşti aşa voinic!
— Ei! Aşa... când e
248

face?!
una
|
|

eu una
.
pe glumă.

nimic,
a
?! Nu-i
Ce-i aceast
— Ba, na-ţieuna îndesată,
Înadins chiar, dacă vrei!
— Ei, aşa de astea, drâgă,

Poţi să dai şi două, trei...
— Fi-atuncea na-ţi cinci, şase,
Fire-ai tu, să fii!... Na! Na!

Na-ţi şin cap şi na-ţi şin ceafă !
|
Ţine pân te-i sătura!... Na şi ghionţi.şi palme multe: Şi-urecheală câtă'ţi place...

— Ei! Degeaba, măi nevastă,
Gluma-i glumă, n'ai ce-i face...

,
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ȚIGANUL ŞI CIOARA
Un

ţigan, de mult, odată,
Printriun sât, pe cât se spune,

" Când era şi dânsul mire.
Şi mergeâ să se cunune,
Cum ajunge cu nuntaşii
La

biserică

la poartă,

Dintr'odată, ce să vază ?
Lângă gard o cioară moartă.

Când

o vede, ce să facă?

Să vorbească, ori să tacă?
«Vai! — grăeşte el acuma,
Stând pe loc d'odată!'n drum, i
«Vai, sărmană păsărghie,
«De-ai

fi fost

tu-acuma vie

«Te duceai la liturghie,
«Nu'mi ieşai 'nainte mie

«Tocmai
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drept la cununie

«Să te vază lumea'n cale
«Şi să-mi faci la nuntă jale.., .
î

.

.

.

.

..

.

......

| «Vai, sărmana oare- ce
«Ce mai gae, ce mai ge
«Ş'a lovit-o nu ştiu ce
„«Şi-acum şade bahahaia
«Lângă-un

ăla,

cu o

aia...

«Şi i-aşi zice cu pe nume,
«Dar m'aude astă lume I..>

TATĂL FETEI
Un

biet tată

Aveă fată.
Şi steteă pe gânduri tata

Că era urită fata
Şi nici dracu nu voiă

De nevastă să-şi o ia.
*
*

-

*

Stat-a omul

supărat

Şi

căutat,

umblat-a,

Până peste-un orb a dat
Şi cu orbul s'a împăcat
Că cu sluta l-a'msurat.
Pe
e

Mai în urmă,
lată'n

lume

Despre-un
252

de'ntâmplare,

vâlvă

'mare

doctor oarecare,

Doctor

mare

şi'nvăţat:

Că cinci orbi a vindecat.

:

Haide mama, hai şi fata
Ca să roage-acum pe tata
Pe-acel

doctor

a chemă

Şi pe orb a-l vindecă.
—

Nu,

nu,

nu,

Ce, voiţi să-mi

respunde

lase

fata?

tata:-

_

CHIOFTELE

Şari e bucătăreasă

Face-acuma

la chioftele.

Cuconiţa e de faţă
Şi vorbesc aşa'ntre ele:
— la te uită icea, Sari, .
«Cum ai zis şi ce-a ieşit,
«Vezi că iar n'ai nemerit ?
«Mi-ai spus că din carnea asta
«Doar

vr'o

douăzeci

să iasă;

«Şi te uită pân'acuma

-

«Ai făcut treizeci şi şase!l...
— „Apoi de;
«N'am ghicit
«N'am ştiut
«Şade numai
«la să ducă

eu cuconiţă.
aşa de bine,
că cuconiţa
lângă mine;
cuconiţa,

«Bat-o scârba de păcate
«Şi să vezi,

" «Nici măcar
254

atunci

nu iese

pe jumătatel...

|

FESUL

ȚIGANULUI

Aoleo, pârlit de fes'
Rea podoabă te-ai ales!
Când boiarul mi! te-aveă

Şi pe cap mi te puneâ
Te ţineai la cinste mare:
La primblare, |
-Tot călare;
La domnie,
'N veselie;

Şi
'N

pe-acasă,
cap

de masă,

lar de când venişi la mine
„Ai ajuns ca vai de tine:
Roşu, roş; moţat, moţat;
Şezi pe cap, adevărat .
|
Dar năravul ţi-ai schimbat:
" La

primblat,

Nemâncat;

x

La

domnie,

'N

puşcărie;

Si pe-acasă,
A

Nici

sub

masă,

* Decât m'aşteptai, sermane
Să te iau acum
Mai

"Mă
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bine,

lăsai

pe tine;

boiarul,

luai-tu'ntâi
pe mine.

y

CHIAR DIN BOTOŞANI.
“Doi ovrei în drum de fer
Se'ntâlnesc
„Şi

sfătuesc:

-

— Dumneata? — Din Bucureşti!
— Dumneata? — Din

—E

Lam

Botoşani!:

.

frumos la Bucureşti

-

văzut acum. doi ani.

— E frumos şi Botoşanii,

Ştiu, am fost şin Darabani:
Dar de d-ta mi-e

ciudă

Că eşti chiar. din: Botoşani.
— Dar de ce să-ţi fie ciudă?!

— De, să-ţi spuiu, cu dumneata

“De n'ai fi din Botoşani

.

Eu m'aşi prinde la ceva.

— Dar aşa?! — Aşa, degiaba':.

Nouă

! |

—

ote
1 = Th D. Sperantia. — Anecd

SI.

sunt vestiți :

9

Bot'şenenii

Nu mă bag.cu ei la treburi,
Căci aud că nu-s cinstiţi.:
— Cum?! Ai noştrii? Cum se poate
Da's minciuni, mă rog, prostii:
- Sunt la noi cei mai cinstiţi,
Sunt atâţia, sute, Mile.
-— Sunt? Aşa? Atunci dară
*. Spune-mi unul dintr'o mie.

— Spun. De pildă... Dar, ascultă,
„Chiar. din Botoşani să fie?.
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/

UNGURUL ŞI MORTUL
Ungurul

mergând

odată,
şi cum,

Nu - ştiu-anume” când

găseşte-un mort în drum.

"Hop!

„Nici

N

_

priveşte,

o

crâcneşte.

Strigă tare,”

Ra

mirare;

Cu

|
E

Dar el, unde?
.
: Nu răspunde,
;
Vin şi oameni, lume .vine .
!

d'a bine.
Dar el: mort, e:mort
turi,
d'ală
lar în traista
„Cum stă mortul pe hodină,

Are pâne şi: slănină,

,

:_ Dar ce draculăvut dânsul

«De
E Aste

murit aci pe drum!?
nu pricep nici

|

cum !

,

a
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«Pita ăvut,
_

«<Avut

slană,

«Ce? murit el de pomană ?!»
lar un Ungur 'mai cuminte
„Şi din toţi mai: priceput,
Zice-atuncea

la minut:

Avut slană,.
«Pita ăvut,

«Dar el, vezi, briceag n'avât!».

ŢIGANUL MARE
Un ţigan pe unde fost-a... .

:

Ce-a făcut ori ce-a lucrat, ..

Într'o zi se căpătase ..
Cu-o tunică de soldat!
Şi'mbrăcat acum cu ea

Drept, cu _nasw'n sus mergeă
„Şi. cu gândul se gândeă:
„—.Ce mai nasturi, lucitori!
Ce mai roş la: 'cheutori!
Aur ici şi roş 'Zolea
Parc-2ş fi o beizadea,
" Ori aş fi vr'un ghinărar,

-: Ori un vodă, ori.căprar!

Cine ştie, mamă dragă,
Poate- -oi fi, sau poate sunt.
Zău

ce-ar

îi să . vezi

că lumea

” Cade'n faţă-ţi la pământ ?. ..
Şi cum

merge

dânsul
/

mândru

261
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Şi cu gânduri de astiel

„* O. biserică zăreşte
Şi'năuntru,
„

“Dar

hai şi el.

a:

-

când intră dânsul

tocmai :

“Popa'n uşa'mpărătească
„„Să găteşte ca: să'nceapă |
“Evanghelia să citească;

lară lumea mai de gloată
În. genunchi s'aşează toată

Şi țiganul cum îi vede Strigă: Hei, lăsaţi, .sculaţi Mie nu mai vă'nchinaţi
Căci

acuma's

Dar am

mai

de soi

fost 'şi eu ca -voi.

SUR ZI
* Într'o vreme

nu. ştiu unde, |

Prin ce locuri s'a brodit
Că trei surzi s'au întâlnit.

a

Doi din ei puteţi s "aflaţi
“ Că erau îimpricinaţi,,
lar cel-Valt, de felul lor.
"Le era: judecător.
—

A

Domnule, vorbeşte unul

“Cu tot sufletul mă'nchin
Prea cinstitei feţei tale;
"Dar 'mă plâng de-acest creştin,
Că de şi arată chipul
Ca să fie-om cinstit,
„El o putină cu brânză
Dela mine-a şterpelit.
“ Cum simţii că el e-hoţul
Nici o vorbă nu i-am spus

Ci-apucându-l de. pulpană a
Drept

— Nu

aice lam

adus

e drept, respunde cel- Palt,

Domnule

judecător,.

-

Decât astfel de năpastă
-Zău

mai

bine

chiar

să

mor!

“ Haina asta-i haină veche.
. Mi-o 'făcui de sfânt Ion,

“ Când” am praznic de patron.
Poate că la căptuşală
Să

fi sămănând

Dar un

câne-i

cu-a lui

scurt

de

coadă?!

"Haina mea de furat nu-i
Şi-apoi

ştie şi Tănase

Şi Costache şi Mardare

"Cum

|

|

se leagă el de mine?

Cinstea doar e lucru mare.
—

Apoi

bine, zice-acuma

Celalalt de felul lor
Ce: era judecător
- “Daca- -aşa stă lucrul, bine
- N'aveţi grijă, fiţi pe. pace.

* Nunta dar se poate face.
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“ ȚIGANUL LA "POMANA
————
1

-

Un ţigân aflând odată

.

“De pe unde-a fost aflat,
Ca murit boer cutare

„De colo din cel-Palt: sat. |
Lasă tot ce-avea de 'lucru
Şi hai iute-'n fuga mare

„La

pomană *n satul cellalt
Ca.murit boer cutare:

—

-- Ce

Maică, maică, .ce *ntâmplare
Ca murit.boer cutare

mai praznic
Ce

o să fie |

pomană,.ce

mâncare,

Zamă albă, pâne grasă,
Să “te 'ntorci. burduf acasă ;

Şi friptură de purcel
"Cu şorici-colă pe el .
Şi cu vin

din

Drăgăneşti

Ca să uiţi pe unde eşti... p..

N

Maică, maică ce "'ntâmplare
C'a murit boer cutare”
Ce: mai praznic, ce mâncare,

- Dară când ajunge dânsul .

.

=

Acolo prin

După
Nici

celalt sat

cât a alungat.

tu mort,

nici

2

tu mâncare ;

Parcă nici se, pomenea
"Ca murit 'boer. cutare;
"Hai la curte la cocoana
— Nu ți-o fi cu supărare Dară praznic voi nu face-ţi
După biet boer cutare?

— Cum

nu. facem
! Dar făcut-a-am

După curni. a. trebuit
Chiar atunci când a murit .
— Dară când muri, cocoană
-— Când muri, -de, naţi-o bună,
A “murit acum o lună...

—

Aole6, ţiganul, zice

ro

“Dar cumplit să mai grăbia...
„Zău, mai bine nu- murea.
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_ CE MAL VOINIC
N

———

eră odată lume,

-_ Cum

Oameni

„Numai

mulţi la o ?ngropare

”

iată printre dânşii

Şi-un ţigan colo răsare.

„
“Un

ţigan cu roş, cu nasturi

- însfârşit aşa "mbrăcat
Că-ţi părea car fi soldat;
|
"Şi cu-o mână la mustăţi,

= Şi.cu alta n buzunar,
e
Se: primblațtrufaş prin lum
- Şi păşia “ndesat şi rar. .
bla.
„Se primbla “ce se prim
da:
îi
- 5 Şi din gură tot
«Valeu, sfinte Dumnezeu
«Ce voinic. eşii şi eull..
«Valeu, sfinte Dumnezeu

'
«Ce voinic eşii şi eul...

-

=.

7

—

Ce voinic? Intreabă-atunce

Care-va din adunare,
—

Hui,
Păi,

respunde

şi țiganul, .

voinicul cel

mai mare,

Căci colo la bătălie
Cum de-un ture. în drum am dat
Hai, picioarele de- odată
Ă
Din genunchi i-am retezat!,.'
— Dar, de ce, luntreabă omul Mi-ajunseşi pe la picioare;
Când, puteai mai cu'nlesnire

Să-i tai capul, făţioare ?!,

—. Uite,

nu-ti

treci

prin

minte

Că, vezi, capul, nu ştiu cine
I-l tăese mai nainte. |

26S

OVERIUL CU MINTE.
—

lan ascultă. măi jidane,
În maidan, în bătătură

Cine-a fost acel cu barbă, _
Şi cu pălăria sură?
—
i

E

Cine-a

fost acel

cu

barbă?

Un nebun, un cirezar.
ă
Îi credeam .că-i om de treab

Şi când
—

câlo i-un

Dar eră “turbat

măgar! !..

al naibei

că tot ţipa -

Că-l vedeam

- Şi-ţi da pumni şi palme-ţi
— Da, aşa curat degeaba.

da!

i

!

- Mai întâiu mă ia cu bine
Parc'ar sfătui cu mine *
e,
- lar cu ncetul tot. s'aprind

.
"Ş'apoi ţipă parcă-l tae .
| Şapoi sare la bătae
e
ŞI mi dă ghionţi şi pumni în spat
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”

Şi mă bate,

şi mă

bate... .

—'Şi tu taci“şi-l laşi să dee?
—

Dar

cu cine să mă

pun -

Când vedeam că-i chiar. nebun ?!,
—

Vrea să zică; te-a bătut

Şi tu colo te-ai lăsat
Şi 'ncă te vedem că râzi?!.,

— D'apoi ce, eram să plâng?:
* Dacă

nu sunt vinovat?!...

i

'

Ă

A

.

”

ȚIGANII LA STRUNGA
ă

i

Cum treceau” țiganii 'apa
"„Peste-o

punte,

numai,

pac!

„Şi de-odată doi-sprezece
Cad în gârlă sau în lac.
„— Hai!

Ha- hai ! Răcnesc

cu: toţii

Şi se bat cu moartea 'n apă.

Până

când

cu

vai

nevoe

-

Dau de mal şi haide, scapă.
Dar când scapă ei. de călo

Şi să văd că's pe “uscat,
Hai. se numără să vadă
Nu-i. vre unul înecat?
Dar! la număr unu-i lipsă - Cum socot ei chip şi fel;
“Căci acel cu număratul
Nu se numărăpe el.

Dinu este, Anghel este...
Care

dracu s'a "pecat?1.

Bacă
Ba

nu

lipseşte nimeni

nu-i

bine numărat.

lar trecând

pe. lângă-o

stână

Un ciobanîi sfătueşte:

.

Haide să vă dau prin strungă
Şi vă spun de mai lipseşte.
— Haila strungă. Hai la Strungă
Zic ţiganii "n gura mare, .
lar ciobanul numărându-i
Dă cu biciu ?n -fieşte-care;,
Dară dă cu biciul sdravăn
Şi-având biciu 'n două: pus

Când iuşnea cu el odată

Săria biet ţiganu 'm sus.
— Ei, apoi. ciobanu "'ntreabă
Isprăvind de numărat,

Sunteţi toţi acum aice?
"E vre unul înecat?

— Ba, suntem, respund ţiganii Nu ne-ai însemnat în spate ?;
' Dacă-o mai 'lipsi vre-unul

>

19

» Dă-l

în

strungă,

să se cate!

SPORUL

LAPTELUI

Un

ţigan de mult odată
Nu ştiu unde şi "n ce loc, :
|
A fost pus şi el să fiarbă
Lapte ?ntr'un ceaun, pe foc. :
Şi cum tot făceă el focul
Şi la lemne tot băgă
Laptele 'ncepând să fiarbă

,

Haide "'ncepe-a se umflă;
Iară dânsul cum îl vede
Că -mereu se tot ridică

Ce să facă? Ce să zică?
Haide 'ncepe-a bate *n palme
Şi-a juca şi-a tot cânta:
«Aşa Doamne! Aşa! Aşa!
«Umilă-l doamne şi-l sporeşte
«Şi "nzecit îl înmulţeşte
«Că lui Dediu-i trebueşte»

18, — Th, D. Sperantia.

—

Anecdote

Nouă.

|

>
=
W-

lar când laptele de-odată

Începi. să dee 'n foc
El oprindu-se din joc,
Incepi să strige tare:
Fa

Pirando,

măi. cutare,

— "Hai cu oale, cu hârdae
„Că

mai

mare

ţi-e păcatul

Umple laptele tot satul.
Pân să vină dânşii însă »
La aşa mare noroc
Laptele s'a dus în foc :

lar ţiganul stă şi zice
Ce-mi

|

făcuşi tu Doamne-aice? .

Gălăgie,
Bucurie,

Şi grozavă dărnicie,
Şi grozavă tevatură
Când colo pâcâlitură!
Doamne cât eşti de tiran!
"Nu-i îi, zău, şi tu, ţigan?..

RUBLA RUSULUI
Mai demult pe când muscalii
Un
_—

Se duceau la bătălie
muscal c'o rublă 'n mână
Intră într'o prăvălie
Hei,

jupâne,

iată

rubla

" Care 'mprumutat la noi, |
Eu adus acum napoi.
— Nu, respunde negustorul,

După ce gândeşte bine,

“N'ai
—

Bine,

Dacă
_

luat-o
zice,

dela
dar

Dumneata

Trebu-aiurea

eu

mine.
muscalul,

nu

dat

..

luat.

Şi se duce el şi--aiurca,
Într'un loc, în două, 'n trei,
Dar şi-acolo i se spuse

Că tot nu e dela ei.

e

Însfârşit la urmă tocmai:
Într'o cârciumă-a intrat:
—

Unde,

eu adus,

jupâne,

Rubla care'mprumutat
— Bine, bine, zice-ovreiul,
Ado "'ncoace foarte bine

—

Dar, întreabă acum muscalul,

Dumneata chiar dat la mine?
— Se "'nţelege, zice-ovreiul,
N'am vorbit chiar amândoi ? |
—

Bine,

dar,

muscalul,

zice,

- Davai polul înapoi.
—

Cum, ce pol? întreabă-ovreiul

Ştii ce spui? Ori ai visat?

t9
a
O

—

Ba chiar pol ce dat la tine
Ca să rublă 'mprumutat..

-

NUMĂRATUL LUI IANOŞI Într'o zi Costică

Oprea.

Negustor dela Obor
Auzind că se cam fură
Porcii de prih partea lor,
Şi voind să ştie dacă
N'au furat şi dela

el

Cheamă, hai, cold pe lanoş
-” Şi-i vorbeşte !n. acest fel:
— Haide, lanoş, pleacă ?n grabă
“ Ici la groapa -de pământ
Şi să-mi numeri porcii bine

Şi să-mi spui, din toţi, câţi sunt,
— Bine, lanoş îi respunde
Şi..se duce cum i-a zis,

Şi ?ntr'un ceas sau două vine
De pe unde l'a trimis;
—

Ei, măi lanoş, fost-ai colo?
— Fost, la dracu !... Cât umbiat!..
Pi

—

— Ai găsit? Ai numărat?
Găsit, toate, şede-acolo,
Una

culcat

Alta păscut

la. noroi,

amândoi,

Alta multe, tot tovarăşi
Sapă,

sapăla pământ

Dar nu pot eu număr bine
Că să vede câte sunt!..
.
Ce spui tu? stăpânul zice,
Poate nu i-ai numărat?!.
— Dar ce vrut? respunde lanoş,
Vrut cold cu el să bat?!
N
Eu vrut uumăr toate bine, .
Dar când la trei-zeci şi trei
Una mică, negru toată
Cel mai mică dintre ei,
Când să număr şi pe dânsa
EI la fugă, hai, plecat
Şi fugit la dracu "'ncâlo
Nu putut să numărat,

—

MUSCĂLEŞTE
Mai

demult,

Un muscal

pe

când

Muscalii,

în gazdă-i dat

La un om ce de'ntâmplare
Are ?n casă-un singur pat.

Ce să facă ei pe noapte
Cum s'o potrivească ei?

Trebueşte

de

nevoe

Să se culce ?n pat toţi trei;

”
Pun muscalul la perete,
Ca pe-un musafir ce este;
_Locu'm coace pe la mijloc,
- ÎI dau tinerii neveste;
lar în locul

mai

Pe la margină

din

de

coace,

pat

Mi-l aşează pe bărbat.
Ş -a găsit acuma "locul
„Ca să doarmă fiesce-care,

Deci

de-acuma:

noapte

bună,

-Haide, puf! în lumînare.
Dar în urmă iată numai
Dela margină de pat
- Că s'aude cel bărbat:
— Dar ce faci tu, măi nevastă?
— Voiu s'adorm cu doamne-ajută.
—

Bine,

Mi
—

—

muscalu-acolo

se pare, te sărută?

Apoi uite, de, bărbate
Îndrăsneala-i e cam mare

Dar

—

dar

aşa şi mie 'mi pare!:

Apai spune-i să 'nceteze
Că, la dracul, ce gândeşte?
Păi i-aşi

spune,

de,

bărbate,

Dară nu ştiu muscăleşte.
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BOERULUI

"MÂNCAREA

Un boer şi cu ţiganul
Cum mergea la drum mai mare
i
Îşi luase la pornire :
Şi merinde
Dar pe drum

sau
din

mâncare.
ce pricină,

N'aşi putea ca să vă spui,

Se opreşte

cu

trăsura

:

La un cunoscut al lui;
Iar oprindu-se el colo,
Cunoscutul ca ori care,

ÎN

pofteşte 'aşa din fugă”
Ca să ia ceva gustare.

„Şi: boerul ca ori cine,
"Se 'nţelege, mulţumeşte
Pentru cinste.şi primeşte.
„lar cât stă boeru "n casă
" La vorbit şi la gustat
"Hai ţiganul la trăsură

5

Mi s'aşează

la. mâncat;

Şi mănâncă nu glumeşte
Tot ce "n traistă găseşte.
După .asta,

hăt

în

colo,

După ce pornesc la drum,
„Hai

boerul flămânzeşte:

—

lan'stăi să mâncâm acum...
— Să mâncăm, ţiganul zice,
D'apoi ce mâncăm aice?
— D'apoi traista nu-i plină?
Ce? d'acasă n'am luat ?...

__—

De luat, dar vezi acelea,

Uite... eu... le-am cam mâncat
— Cum şi ouă şi sardele
Şi friptură?! Cum se poate? .
Le-ai mâncat tu singur toate?

—

—

De cucoane le-am mâncat-am
.Să mă bată Dumnezeu!
Apoi bine, singur toate?!
—

2s2

Dacă-arm

fost, de, numai

eu!

CÂNTEC

DE JALE

Dascălul Costache strună
De

la Sfânt

lon -din vale,

E vestit de mult că'i meşter
Pentru cântece de jale;
Ori şi cine vrea să facă
Vr'o îngropare mai de jale,
Duce mortul fără vorbă
Drept la Sfint lon, din

Dar
O

odată când
'ngropare

vale..

e tocmai
mai

de

samă,

Unui bogătaş murindu-i. .
“Un părinte: tată, mamă,
Dascălul Costache strună,
De la Sfint lon, din vale
Cântă; cântă, dar de geaba,

Nu mai cântă aşa cu jale.

Ba de bagi mai bine seama
Parcă ţi-ar părea mereu

:

C'a început să cânte-ăcuma:
—

Am

—

lan

un

leu şi vreau să-i beu.

ascultă,

ian

mai

schimbă

Mai întoarce-o imai de jale..
Zice-un preot, lui Costache
De la Sfint lon din vale
E-he-hei răspunde dânsul
Aş întoarce-o de-aşi putea,
Dar nu pot de jale-acuma
Ca murit eri soacră-mea.
—

N

PENTRU UN CÂNE
Într'o zi la judecată
lată doi împricinaţi,
Şi judecătoru 'ntreabă:

,

— Ce pottiţi, ori ce cătaţi?
— Apoi uite, zice unul,
Omul
Zăpăcit,

Se

să spui

cum

ăsta,

căhui,

turbat,

nici ruşine

Fără frică,

Mi-a -ucis mai eri un câne!

Şi era doar câne mare,
:
„* Domnule Judecător,

„ Singurul
-— Apoi

meu

>

păzitor,

uite, zice cel-l'alt,

Uite, parcă văd acum,
Eu treceam colo, pe drum,

Şi jăvroiul
“Sare

dintr'o, dată

bată-l

sfânta

cruce

„Drept la mine să m'apuce,
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Şi eu iute cu toporul
- M'am întors şi lam lovit,
—

Şiael, hait, a şi murit.
Ei, apoi, grăeşte acuma

Supărat, judecătorul,
Dară tu de ce nevoe

L'ai lovit chiar cu toporul?
Tu puteai ca om cuminte
"Să te mai gândeşti niţel,
Să fi *ntors colo toporul
Şi să dai cu coada 'n:el.
— E-he-hei, pârâtul zice, - |

Mintea... proasta şi neroada!
D'apoi

cânele la mine.

Ce, s'a repezitcu coada?
*
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OPT-ZECI DE LUPI
figan de la o curte,
Nu ştiu unde-a fost umblat ”
Că soseşte colo seara

Un

Gâfâind
„—

Dar

şi speriat.

ce-i măi?

-

Valeu,

—

cucoane,

Vai de mine

ce văzui

Colo ?n vale

la fântână,

Nici, nu ştiu cum
Mai

la dreapta

să mai spui...

de cărare,

Ce să vezi?! Negreaţă mare!
Vre-o opt zeci. de lupi, mai bine,

- Se-luase

după

mine.

„Şi fugeau, fugeau. mereu.
Cum vedeau că fug şi eu!
— Ce spui'tu? opt-zeci de lupi?
Ori pe cine ei de prost?
—

Ba, mâincaţi- aş, zău, cucoane,

987

Dar
—

vre-o
Dar

Două-zeci
—

Apoi

două-zeci

au

nici „două-zeci,

fost
la dracul,

sunt mulţi, ce vrei!
dar

să zic, cucoane,

_C'or fi fost vr'o doi sau trei.
— Dar n'au fost nici lupi, ţigane,
Nici tu singur
nu ştii bine!
— Dar cum, nu-i văzui eu doară
Clănţănind din dinţi la mine?!
— Ei văzuşi, văzuşi vre-o tufă,

Nu mai spune, eşti un prost!
—

Dară

.
Dacă-i
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tufa mişcă?
— Mişcă
vânt.
— Păi... tufă-a fost,

PANAHIDA
Un

boer chemând
Zice:

Du-te

Uite,

mă

acuma'n

ţiganul
Stănică,.

data

mare

La părintele Vlădică,
Şi să-i spui caş vrea pe mâne
Când şi praznicul e gata, Pi
Ca să-mi facă o panahidă
Pentru. sufletul

Ce mai om
-

lui tata...

şi bietul tata

Nu aşa ca ori şi care...
" Parcă'l văd colo în, trăsură

Şi cu blana lui'cea mare... i

Apoi

haide

şi Stănică

La părintele Vlădică

|

Dară când să intre colo
Numai iată d'intâmplare,
Nouă.
19. —' Th. D. Sperantia. — An6cdote
„

Dintr'un

colţ un câine sare,

Şi ham, ham, în jos şi sus
„Până când Stănică bietul,

"Uită tot ce-avea de spus.
— Ei, ce vrei? Vlădica zice,
— De, venii părinte aice,
Că

boerul

te-a

rugat,

Doar te-i pune pe lucrat
» Ca să-i faci una de

ale

. Pentru. tata dumitale...
!
— Ce de ale, măi ţigane?

—

De,

de ale

părinţele

“Care umbli, de, cu ele...
Dar a.zis să vezi ca mâne

_S'o ai gata isprăvită
Şi săfie şi blănită
— Dar ce-i aia, măi ţigane,
Care spui tu? Ce's acele?

Cum se chiamă ? Cum îi zice?
—
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Paraschiva,

părinţele:

STAI CU BĂTAIA
Un

ţigan

Cam

trecând

pe

pe lângă-un

stradă

car cu boi,

“ Pune mâna pe-un ţăpoi.
Dar țăpoiul, cine ştie,
Cum s'o fi mai întâmplat,
Fermecat,

ori

ţiganul

„Când

Puţintel

descântat,

pune mâna

de-l netezeşte :

„Hop de mână se lipeşte!
Şi ţiganul ce să facă,
Să mai dea pe lângă boi,
Cu-aşa coşgogea ţăpoi?
O ia bietul înapoi.
„lară

omui

Cum

cel

cu

carul

se uită de 'ntâmplare

Şi pe biet ţigan

zăreşte

Cu ţăpoiul la spinare,

' Haide-odată-o ia la fugă
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După dânsul, ca turbat,
Să-l înhaţe la bătae

Că
Deci

ţăpoiul i-a furat:
smulgând

ţăpoiu

=
'ndată

Haide 'n mijloc de maidan
Dă să bată pe ţigan,
Dar ţiganul când îl vede,

Şi pe dânsul c'o să-l bată

Şi pe alta-atâta lume -

|

Imprejuru-i adunată,
Strigă-odată în gura

mare

Cum e omul înfricat,
—

»92

Da stăi bade cu bătaia
Încă doar, nu ne-am certat.

POMANA DRACULUI
Dracul auzind.că lumea
Face într'una

la pomene

Şi cătând şi el pricină,
Ca să se mai umile în pene,

p
“Haişi el adună lume
La băut 'şi la mâncat.
Că de-al-măsii suflet dânsul
Face-acum pomană mare.
Luimea vine, se'nţelege,
Căci doar dracul i-a chemat
Nu să-i bată ori să-i smulgă
Ci la masă, la mâncat.
Dar când vin la masă colo
Hai mănâncă dacă poţi:
Căci au linguri lungi în coadă
De vre-o şâpte sau opt coţi !

Cum s'o întinzi să iei mâncare ?
Cum s'oo'ntorci apoi laa gură?
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Cum

s'e dai, nu eşi la capăt

E' o

mare

tevatură,

Însă doi ce de 'ntâmplare
„Pe

la

capete-au

Pricepând

căzut

cum vine

.

lucrul

Ştiţi în urmă ce-au făcut?
„Luând lingurilen mână
Cam aşa s'au potrivit
Că cum stau în depărtare
Unul

pe-altul s'au hrănit. -

Astfel singuri ei la masă:
Dintre, toţi. numai, rămân
Dar şi dracul mi-i'preface

Pe-unul roş şi pe-altul spân:
Să se şţie, cum

“Cau

294

să spui,

fost la pomana

lui.
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Un ovrei mergând pe stradă

Tot întrunase văita:

— Acia-ia-ia! Acia-ia !!
Alt ovrei trecând pe-alături
- Alt ovrei

mai

boerit,

Mai bogat, mai sclivisit,
Auzindu-l cum se vaită
Îl întreabă cam ce are
De se vaită aşa tare.
lalt.
— Cum? ce am, răspunde cel'
te!
păca
“Cum ce am?! Nevoi,
Casă grea, copii,nnevastă,

Boli, nevoi nenumărate.
Şi mai câte, şi mai

câte.

Poate altuia nu-i pasă,
Dară cu ce fac sărmanul
“
Când am zece guri acasă! -e
poat
se
= Zece guri?! Dar cum

"Ai atunci atâţi copii?
Dar de câţi ani poţi să fii?

—
>—

De câţi ani? am uite joi,
Cinci-zeci ş'unu fără doi.
Cum

aşa?

Ce vorbă-i

asta?

"Cinci-zeci şi unu fără două .
Face : patru-zeci şi nouă?

—

Ba am, uite acuma joi,
Cinci-zeci şi unu fără doi.
— Apoi nu e tot atâta?

—

Nu,

Cam

“am

fost

în aşa hal

stat doi ani în spital.

—

A! "n spital? Şi anii- aceia .
Nu voeşti a'i număra?
“Ce'n spital, doar mai trăit?

—

Da, trăeşte tu aşa.

PĂRUL, BARBA ŞI SPÂNUL
—————

Într' un rând se 'nfăţoşează
"La "mpăratul trei bărbaţi,
Poate având la el vre-e jalbă
Ori de el fiind chemaţi.
"Unu-i alb la păr cu totul
Şi cu barba neagră tare ;
Altu-i negru la păr, însă
|

Barba

albă

toat-o

are;

!
lar un altul la vedere
Pare tot aşa bătrân,
Dară barbă, ori mustață
Nici un fir, ca'n palmă, spân.

A,

" Împăratul cum îi vede

la pe 'ntâiul la 'ntrebare:
— Pentru ce ţi-i albit părul
„Iară barba neagră tare?
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— Apoi, de, răspunde omul
Păru-i mai bătrân de fel
Şi-a "'nălbit, căci eu pe lume
- Am

venit

lară barba

întăi

cu

'

el.

hăt în urmă

A "'nceput ca să mijească

Şi de-aceea pân” acuma
N'avu când să 'se 'nălbească.
— Bine, zice împăratul ;
Şi pe-al doilea' întrebând
.

Tu, te văd cu capul negru, !
lară barbă

albă-având ?!

— Apoi, capul, zice omul,
„Tot Vacopăr cât se poate
lară barba colea n faţă,
Goală, sufere de toate!!

Astiel barba se 'nţelege
Cum mai mult a suferit
Mai curând â şi 'nălbit.
— Bine, zice împăratul
Şi-l întreabă acum pe spân
Dară tu dece n'ai barbă
Că te văd că eşti bătrân?
— De, 'mpărate, zice spânul
Când a fost să viu în lume
Mama fată vrea să aibă
Tata

vrea

băiat,

Şi-amândoi

anume;

Pe prea bunul Dumnezeu,
Unul ca să-i dee fată,
998

.

rugau într'una

Altul ca să-i: dea. îlăcău.
Dumnezeu 'ca să-i împace
Mă dădu *ntr'o clipă gata:
Mă făcu la chip ca mama
Şi 'ncolo băiat ca tata.
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„FECIORII OVREIULUI
Un

bătrân ovreiu,
Care trei feciori

bolnav,
avea

La cei trei feciori le zice:
— Dragi. copii, „la moartea
Aşi voi să se "'ngrijască.
Fie-care

dintre

mea

voi,

În cosciugul meu să pună
“Câte-o sută de lei noi.
După ce vorbeşte acestea
Mai trăeşte un an, doi, trei;
Doi feciori îşi schimbă legea,
Unul a rămas ovreiu.

Când: muri *p sfârşit bătrânul,
Preotu 'ntrebă pe fii
__De şi-au împlinit cu toții
Tot ce-avut-au datorii.
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Celce se făcuse turc
Zice : In cosciug” am
Lei

o

sută

în

pus

irmilici,

„Chiar acuma i-am adus.
Cel ce s'a făcut creştin
Zice: Da, şi eu am dat
Lei o sută în lei noi,
- Care azi chiar i-am schimbat.
lar cel ce-a .rămas ovreiu,
Răspunzând acum şi el,
Zice : Eu făcuiu astfel:

Găsind în cosciug amestec
_De vro două sute Iei,

l-am luat să pun cu alţii
Care-ar fi la fel cu-ai mei. .
Datoream, precum se vede,
Sa
Am

dau lei trei sute
pus dar trei sute,

buni,
tocmai,.

Într'o trată „pe trei luni.

- 801

.

IANOŞ SPĂLAT.
- lanoş

intră

"n

slujbă

mare,

Intră mâni fecior în casă;
_E boier şi el de-acurma, *

Nici de hogea nu-i mai pasă.

Merge-acuma

să se scalde“

Că doar intrăm slujbă mâni

Căci aşa i-au dat de grijă
Astă-zi,

noii

lui stăpâni.

Merge deci frumos, la gârlă
Şi se spală şi se freacă.
Vrea
Pe
302

curat de tot să fie
boieri

chiar

să-i întreacă.

Dar pe când se spală dânsul
“Cu-aşa muncă, cu aşa chin,
_ată-un

om

deşartă

'n gârlă

Nişte drojdie de :vin.

Drojdia

venind

la vale

Şi la Ianoş ajungând,

Împrejuru-i

se

Pe la nasu-i

El

se

uită,

mai

învârteşte

tot jucând,

se-miră,

Mai se învârte ca să scape

Când colo: zăreşte drojdii
Peste faţa întregii ape:

— An! gândeşte el atuncea,
Cum boiar văţat la mine
Vede acum nu este bine.

În loc curat de la murdar
ce,
Făcui mine, cum cu pla
EI întâiu tot curat făcut
.
Şi pe urmă mirdar face

„803

COPTORUL
- Un bărbat s'a dus de-acasă,
"Iar nevasta-i, sărmănica, -

Ce 'să facă ea s'alunge
“Şi urâtul şi chiar frica?
A chemat şi ea pe dată
Pe-un ibovnic cel aveă

Să mai vină pe la ea.
„Şi-a

“

venit şi el, ce-i dreptul,

„Şi nevasta, nu-i pricină,
Ca o bună gospodină,
Muncitoare şi. cuminte,
A făcut bucate bune. :

Şi-a făcut chiar şi plăcinte.
A făcut,

Când

dar,

ce păcat,

s'aşează.la mâncat,

Hop şi faptul de bărbat!
Ce

să facă ea

Să-i
304. -

mai

sărmana?

facă supărare

=

tare?

A-tânjit aşa de

|

totul

ascunde

—

strânge

Haide

urmări

el că n

să vază

Ca

Prin cupior,. pe unde. poate
Şi le-ascunde bine. toate.
“Jar când toate's puse bine
vine:

'n casă

Şi bărbatu

— Bună vremea. Ei,: nevastă
mai

Ce

=— Mam
Capul

faci tu, te-ai culcat ?

că uite -

culcatu-mă,
rău

apucat.

ma

=- Dar ce miroase,
A plăcinte aşa

nevastă
de tare?

|

— Nu. ştiu zău, bărbate -dragă
Dară, uite, mi_se pare |
fâcut

„Ca

vecina

noastră

. Alivenci, plăcinte moi,

Şi cuptorul, coşul

-

„Trage

mirosul

nostru

la noi.

Auzind acestea omul,
minte,
Nu ştiu cum îi vine'n

Şi

cuptor! cătând "de-odată

Ce să vadă el? Plăcinte.

“ Când zăreşte el, .plăcinte,'
Bucuros de-aşa mâncare

Zice acuma
i

.

,

20.

tras

mirare:

cuptorul

nostru,

.
“Căci el mirosul trăgând,

ae
=...
j

Binc-a

cu

Th.

Şi plăcintele le trase :
„de .rând.
Uitecle coleae
D.

Sperautia,

—

Anecdote

Noni.

JOC PE FLAMÂND
Un boier - :
Chemând flăcăii.
Lăutari le:a pus să joace
- Şi jucau
Flăcăi şi fete:
Dă-i încolo,. dă-i-i încoace.

Şi boiarul. .
Stând la masă,
Tot privea colo.la ei,
Ca boierii, ce mai vrei!

|

“Iar ţiganul,
+. Mort. de foame, .

"Mai

de-o-parte,

lângă

joc.

De boier mai mult aproape:
O băteă şi el pe loc. . Joacă el, „flăcăii

joacă..

Dar boiarul cum priveşte,
Tot mâncând ticnit la masă,
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7

Către-un alt boer grăeşte':
«Ce frumos la joc le şeade!

.
-

-

Di

Î.4

«Daţi nainte .
«Măi băeţi!
iar țiganul iuti răspunde:
«Dar la masă să-i vedeţi!
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BRÂNZA CĂPITANULUI
Într'o. zi un căpitan
Â trimis

Pe-un

la băcânie

soldat a

lui, țigan:

.

— Mergi Pândică şi ia brânză
Şi ia şi. ceva mezeluri,
Dară vezi de bagă seamă ; .Brânza e de multe feluri :

Este-o brânză-aşa cu găuri,
Găuri mari şi dese tare;
"De-o.fi bună. ia de-aceea

“lar de nu, de ori şi-care.
N
Bă

Ajungând

la băcănie

Ia țiganu întâiu mezeluri
lar'la brânză,
Cum

eră

de

ce să: facă ?
multe

feluri,

Haide *ncepe-a se uită
0S

Şi de preţuri

*

a

a

Te

——

—

Cum

se

a'ntrebâ?

vinde

brânza

asta

„Care-i-i albă şi'ndesată .
Şi en putină murată?
„ŞI cum dai şi p'astă-laltă
Găurită.
Prăpădită ?

!
._:

“Căci aşi vrea să ştiu şi cu
Cam de care pot:să ieu
_— Apoi

de,

băcanul

zice,

- Ori din care.poţi să iei:
Asta albă-i

un

-- Ă

leu kilo,:

„Cea 'cu găuri, patru

lei.

-- Aoleo, dar. scumpă-i Doamne,
- Zice acum ţiganu ?n- gând: :
“Târgueşte brânză albă

Şi se duce fluerând.
„Iară, când

ia

ajunge

acasă,

Căpitanul supărat.

-

. ..

Hai să-l iee la certat,

Brânză albă-a cumpărat?
Cum? adică nu puteă 'De cea-l'altă ca “să-i ia?
Spune multe căpitanul
lar când vorba isprăveşte
Hai răspundeşi “țiganul:
-.— Păi, domn căpitane,
Să iau, dar cum vrei?
De brânză-un leu kilo,'
Şi de găuri: trei?
-

-

-

.

2
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CRUCEA

LUI IONIȚĂ

Toţi ai casei stau la masă,
„Masa este pe sfârşit;
"Băeţelul loniţă
De mâncare-i mulţumit.
Dânsul are atâtea treburi :
Cai, soldaţi şi jucării,
„Are

„_» Cei

treburi

sute,

-

mii,

bătrâni mai stau de vorbă,

* Dar ei stau că: nu-s. copii ;
- lară el la ce să .stea
Când doar jocul e colea?"
Face cruce
Şi se duce,

„Dar când pleacă

Ioniţă

Cu-a lui jocuri dragi în minte,
Hop, la masă acuma vine:
Farfuria cu plăcinte.
310

loniţă

cum

o vede

lar la masă se- repede
Şi colo pe scăunel.
Mi

s'aşează

frumuşel.

— «D'apoi ce faci, loniţă,
«ÎL întreabă

«Te-am

văzut

mama

mare,

făcându-ţi

cruce

«Şi te-ai dus dela mâncare !?»_—

Da, plecasem — zice dânsul, —
«Şi de cruce ţin eu minte;

«Mi-am

făcut eu cruce,

mamă

«Dară nu pentru plăcinte 1».
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