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 COMISIUNEA 

„PELUTRU  ESATIINAREA BASHIELOR - 
| pa ol iai 

PR fe i Cr 

Având adunată o colecţiune de basme popu- | 

Tare, şi neavând * midl6ce să! lei imprim, am! ară- 

at acâstă “dorinţă, printr'o! petiţiune; Domnului. 

Ministru al Instrucțiunii: publice, cerend. să-mi 

vie în ajutor cu imprimarea. E ci Iată 

"Domnul Ministru "a: nuinit -o comisiune — com- 

pusă din D-nii T. Văcărescu şi B.P. Hăjdtii, - — 

"căria a "Urimis acea colscţiune a'0' cerceta; "dacă. 

ancrită să se! impirhe; "şi ai: raporta. - 

' Membrii acei “coimisiuni,: dupe: ce -aii' cercetat. 

:acele “basme, a trimis, fi i câre' în parte, urmă- 

"tărole raporturi e i a te 
a S at 

  

Raportul. D- lui Trajaa. către Ministerul 

Instrucţiunei publice, „înregistrat la „No. 5,966 

i Decembre,. 1865. , 

“Contor adresei. D-vâstră, am. cercetat. -ma- 

“mascriptul basmelor populare; adunate de. D.Fun-: 

-descu, şi sunt de opiniune - că publicarea; lor e. 

Nu numai utilă, ci chiar. necesară, cu atât mai 

îi



„vârtos că literatura română e mai săracă decât. 

raţiuni. > 

oră .care alta în asemenea colecţiuni. 
Primiţă asigurarea celei mai: inalte conside-- 

iza 4 B. P. Ilăjdcă. 

. sea 

Raporkul: :D. luai T.. “ădăoscul ăla d. Ministra 
„cultelor şi al Instrucţiineă publice, înregistrat la 

“No. 926. din 26 Februarie 1866. 
cp. Y 
EU fam, aia sat îmmeatgiee 

Ra : Prin „adresa: Dvgtuă No. 39, 504, imi “ face 
on&re. a Mă; insăreina, ; cu, „esaminare a basmelor“ 
Populare, „culese; de D. 1; c, Fundescu, și a comu- 

i spesele; Statului. i ge 

nica Ministerali „opiniunea, mea ASupia, acestei 

py : fin ŞI ue age 
„ist: Fără aintea inte'aân:, studii mai „intins, me: 

voi mărgini. â,;spune, Domnule. Ministru, „Că. acest 
"gen, „literar, al y basmelor, afară. de,. forma. plă-— 
n Cută şi încântătăre e, „merită. o. aţenţiune, mai SG- : 
„Ti6să, fiind- -că într” ensul aflăm suvenizile cele 1naă 

| depiirtăte ale unui popor ce este. proba puterci. 
sale” poetice şi:'a” viei. sale” imaginaţiuni.: Ceia. ce 
face plăcerea, copilului! astă- A, va: face mai târ-- 
di studiul bărbătului şi: inspiraţiunea “poetului... | 

-"Seriitorul-care:? 'şi-aldat-'ostendla a: culege; în sim- 
i plicitatca.” lor, “aceste: poveşti: şi: basme; .pâte fi. 
sigură; a „cules tot, d 9: dată: şi mulțumirea na 

"tonală, ti i pa 
3 pis „ta ; a ă  



Opera: D- vit Fundescu;! este: o” :opetă de :mare:! 

'fols, Şi: incă âs6rienea “'opere;-ar! trâbui să:sei pe 

«dea “incuragihrea) desvoltareă:işii“respindirea:! ce -- : 
merită: "Ar: fi “biniesă: se rrespândescăn pri şcoli: 
Şi; “editată : într'uti număr “de ':esemplăre+ mai. 
îngrijite şi mal lucsâsâ; "să! se ihipârtă::câte-vajcă 

| ptemitiri pe la“ scoli, “înlocuind 'ast-fel!: cărţile 

“ «străine şi obscure ice : 'Se'idâili:inrasemensa ! ocazii !. 

tinerii; care: ară: “trebuinţă iînaint6Td6 tâte;să: 

“cuhăscă-"frumuseţile”limbii: şi: âlenaţionalităţii» - 
:năstre, stia uit ir SG att Ptiadn marta 

“Priimiţi, 2 văl. 10, :Domnuile: Ministru, impreună: 

„Gu opinica'” meă,şi : asigurarea: înalte coisidă- 
rațiuni: ica:vă: 'tonserv.: ci aia er Po 

0. Tai Văcărescu: sm 

- 
D
i
 

  

Tm urma acestor raporturi, D. Ministru al Cul- 
„Telor şi Instrucțiunii. publice'aâ” şi” scris “Minis- 
terului de Interne, rugândul a da ordine ti- 

:pografiei Statului a le imprima. In acâstă. pri- 

sinţă a urmat 0 lungă corespondenţă, dar has”. 

zonele aii rămas "neimprimaâte până la .1867. 

„„Am găsit; deci, :de cuviință a -le imprima tot 

sei singur; însă, pentru înlesnire, nu tote odată .. 

„i în mai multe broşuri. 

„La 1887 am tipărit partea I, care se com-.. 
punea din dou&-spre-dece basme, de :dou& ora 

uni „ărânesci, —una ţinută şi astă-di la nun-



: 6 ; 

țile --de la ţsră, și: alta. ţinută; în vechime la ale-- 

gerea unui :domn,—dece păcălituriși 17 ghicitori. 

“Vîndendu-se „-ediţiunea::de. la 67,. Domnul So-. 

cec "ml ia+cumpărat dreptul-spre; a;:imprima a. 

doua: ediţiune,: mai! adăogaţă încă'.cu 2. basme, 
10 :păcălituri şi. 31: ghicitori. .; i 

"+ Desfăcându-se şi.:a II. edițiune,, am; concedat. 

Domnului. Socec dreptul de. ajtipări şi a II ediţie. 

la anul 41875;:Terminindu:se şi acâsta, astădi am. 
cedat a. IV-a :ediţiune d:lui;: Steinberg, librar din. 
strada .Covavi, revăzută, corectată şi mult aug- 

mentată,. care :-se! va. tipări în două. volume de. 

câte” gece câle;;fie-care,- întliul volum. copringdind. 
numai basme, şi al doilea anecdote, . oraţii, pă-- 
călituri “şi ghicitori. 

1, C. Fundescu. 

it Pe, 

„ Bocareşti Noeinbre 1890. SE Ea 
Ii , : Da . 4 pt 
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„LITERATURA POPULARA 
DIRICA AI Pa AI 

uite +, Daţi”mi basme şi istorit 'eavalleresci,| | 
Ii um „căci în ele se.află zaterie pentru tot 7. 
| ce e mare şi frumos. 

otite "Schiller. 

Cuventul literatură, derivat de la - ditteră, 

esprimă de cât d' 'abia 'pe jumătate 0 iiaee;: e 
tru! care limbile latine” moderne : nu“ posedă! un: | 

alt termen mail “general, „mai complect, mat, câ-: 

racteristic. | IE ui 
| " Literatura” se născu - o “dată cu fiinţa” umiană,! 

mult mai 'nainte de'a se fi inventat acele soia 
ne: convenţionale, cu ajutorul căroră * cugetarea' 

are avantagiul de a se petrifica, în loc de 'a sbura 

prin aer, schimbătâre şi mlădisă ca, însăşi: vocea. 
"Primul: cuvânt, eşit: din gura primului om, a 

fost deja | co literatură», ii viii: 
“Ast:fel, străbunii noştrii, romanii, cel: 'antici,! 

aveati dreptate de a numi literatura; şi omeni-! 

rea cu o. singură: şi aceiaşi vorbă: humanitas. 
“ Invenţiunea scrierii, permiţând memoriei accu- 

mularea cunoscințelor: şi 'o procedere; mai sigură 
sâă mai 'sistematică în desvoltărea concepţiunilor; 
dădu : nascere' une! literature: artificiale propriii- 

| 

4
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disă, fără însă-a fi putut câtuşi de puţin a im- 
_pedica esistenţa şi persistența litteraturei cellei 

| - primitive nescrise, conservate şi continuate în 
| "stratele de - jos- alle . -Popsrelor. .. 

Dacă nu “origină. cel: puţin mijlcete aces- 
tor două genuri de literatură fiind cu totul di- 

„feritejuna: pretenţi6să din causa variatelor și nu- 
(riăâăloi” 's6lg“ “vessurseii „cea- laltă simplă ca în- 
Săşi. natura, nu este de mirăre că . distincţiunea 
între. amohele, e atâţ „de, protundă, în cit, produc- 
tele, ditteratupei, Populare, chiar, fiind scrise. mal. 
13, ară, „dot încă, „păstreză, sigiliul. naivității ori-. 

„ginales,„ 6 prorluctele - liţteraturei „celiei „culte, 
(trecând mai “la urmă în popor, tot încă nu, se pot. 

| deșhăra, de; semnele, „derivaţiunii cellei. „savante. 
N “iaăaa! rămaş „în; fond, tot un „CPOS popular, 
de;şi.aii: transcrişro, Pișistratizii ; „Cassandra. lui Lycofton,. „se, fi tregut iși, în, gura, rapsodilor, tot. încă, „remânea, 0; Poemă, epudită, mila ocia uta 
ri Doug; calităţi. -essenţiale „aii. distinş, ;Şi 1vor;.dis- tinge tot- d'auna literatura, ; populară «din;.ori- ce: jtârră: de. nt6ă e ea;,se „inspiră, din. isv6rele;, im- mediate alle :naturei) brute; pe „când; litterațtura: cea. cultă. cunsce. natura; deja; :epurată;. şi, _ = ciuntită, prin, Prișma; «Preyenţiunilor, „Sciinţifice ; | al; dgileazea- roglindescej,c caracterul „naţiunii; j-iîn ă sinul, „căreia, se, deșfăşără, De, când. Jitteratur 

"cultă nu pâte.ra, nu fi. „pai; mult, sati; m 
cosmopolită. | - 

   

adesea, 

a.cea, 

mai puţin, 
“A



  

ptr ia Meg ZT ta ta Cziilriri i a id d 

x câ: şiilitteratura - 'c6a :cultă, ilitteratura :poputi! 

lară” traduce! cite. Găătăi din alte; limbi: işi: imprur- 

riută de'lă: 'altei 'popârei: cul cave-este pusă in:cohnrij 

tact. prin posiţiunea geografică sai: prin: veveniii: . 

mentele::politice. iuni: +: sit Dont sean miile 

X Aşa! de; veseim pluj, balada, n6stră,., qMidra»:. o! 

mai: găsim la;greci; (Şila, arnăuţi: 30 “acea despre, | 

x Baba-Novac ne. este commună cu;sârbii, acea, des. - 

a pre 'Doicin. 0 iat: -de ;0-motrivă; românii, şi, bul: ; 

> garii: 6ru sublima. „doină: despre; «Sărmana, tars, 

turică»,: ne; întimpină,,; ca; „prin ppinune,tocniei, 

la: tepi” capete -estreme: alle; Europei, in România. 3 

în Spania: şi:î în Danemarca,| : ast pi Date 

-«ÎNSE ș imprumutând şi „i teaducând,. „ittejraura. 

opularăe, reface. intrun: mod. admirabil::; materia, 

cea ştrăină:dândută;;. un 'aersCU,, totul, local ;.;pe.; y 

când: imprumuturile ; şi: traducerile; litteraturei,, N 

celei culte;;;din contra „atind,; se, șilesc;, Şi, se, a-i 

udă a surprinde orbeste: fondul; „Spital, adesee, 

pânăişi : forma originalului ierte sora, „brate 

AS fel, „nu: pâte;. fi..un: midloc, mai. 'teresanț. 

_ şi. „mai sigur. dea. cungsce : forțele, morale; aŞĂ în, 

7 tellectuale” alis, unei naţiuni, de cât pumai prini 

litter atura, „Sa „populară; Și. nu este, nici. AN. alt 
az ae, 

mijloc. mai nemerit ș şi. ana; frumos, dea a da, „nel, 

o literature, culte un,: „caracter  soriginal., ş şi, distin=. 

| ctâv,, „de, cât, numai, nutrind'o, „din literatura, po- 

pulară, precum literatură Bopulara,, se: ; adlapă, 

din fântânele. unui instinct vitginal, 

d
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“ Vastă şi confusă, ca tot ce este primordial, o- 
literatură: populară nu; se „Pste. diseca;: in, nisce 

+ ramure atât; de speciale :şi, atât de .determinate, 
precum: sunt: divisiunile; și . sub-divisiunile, unei. 
literature: culte. - Die mess mda, si 

x Din contra, unul din semnele .cele ::mai.. dins-- 
tinctive şi 'cele' inai universale 'ale unui: adevărat 

„product al 'literaturei: populare, este! un amestec. 
(în. fond 'şi în formă, poesia: amalgamată cu prosa,. 

E istoria : cu fabulă, idealul: cel mai transcendent cu. 
realitatea cea' mat: barială; ::elementele empirice. 
ale ! tuturor“''sciinţelor,:: în fine,: 6 :enciclopediă.! 
chaotică”! diipă' câre un! observator filosof : pâte-! 

„judeca tot ce şcie şi 'tot':ce crede o:naţiune. «i: 
„Cu! tâte astea, utilitatea generală: a: :clasifica-. 

. țiunilor: face :necesariă împărţirea întregului 'lite- : 
raturei “in câte-vă'spăâcii separate, “dacă: nu de. tot precise, încai presintând maarele avantagiă de : a se putea grupă” sub! o-! singură! rubrică may: 
mult'ssi'mai puţin înrudite, 
* Ast-fel, producţiunile 'uner: literature populara; se pot distribui în îtrei genuri: întinse, cuprin- dend fie-care un mars “număr 'de 'specii : genul: poetic, genul aforistic, genul 'narratiy, 

Aplicând acestă iapărţire generală anume către” literatura populară “a Românilor, lesne putem ob- - servă '0 predominăţiunie decisivă a genului poetic.: „Pocsia ndstră populară se sub-divide în urmă-: 
- pe  



Mi 

  

4) Cântecul bătrânese, + un fel de baladă sail po- 

mă descriind faptele "vitejilor, mal cu: s&mă ale : 

haiducilor, $ Şi presintând, tâte elemetele, dintre cati 
i 

s'ar' putea ora o „epopei. națională! Să 

ae + Doina : sai elegii, espresiunea ainorălui şi a. 
3 

: . 
+ 

ie sia i pi . 

vestite” în aureola. teologiei creştine. Ma 

ka Hora sati ditirambul, cântec de joc ş şi de veseliii. 

BVielcemul, forma primorăială ; a teatrului, “în. 

care păpuşele represintă într'un “mod” , grosier; 

forte apropiat de maniera lui Aristofan, dramă şi | 

mai ales comedia vieţei umane, N 

6, Descântecul, nai “tot-d'aună în prosă. ca şi 

Vicleemul, dar ficând o parte integrantă. din ge: 

nul poetic! prin sacramentălitatea foemelor sale, 

în cari cuvintele suni inșirate într” un! mod ar- - 

tificial şi. nu admit nici o schimbare, este “poe- 

sia aşa dicând | medicală, „cunoscută! deja iînanti-. 

citatea elenă, care făcea. pe Esculap fii al. la 

Apoline. ..- | - 

N Oraţia, o poesie 'zecitativă, “avănd un caracter 

juridic, este o moştenire din străbunul Carinen 

roman, ce “ însoţia, ! şi întăria "Iegis actiones la că- 

sătorie, la tocmeli,. şi în alte solemnitatibus. | 

Afară de aceste: şapte. varietăți dinstinetive, 

poesia, populară a: românilor. mai impres6ră ade- 

sea-ori terenul genului -aforistie şi al genului na- 

palate i pt



Au 

  

„a 
iz ine uta nf ROȚI sai IE 6 

rativ, furişându- -se în „Proverbe, 
„doit SUR . basme, | y io til tote a fontei. ha ii Tie ra 

Crt : 

in ehiăitoni, “în 
: pa 

p. . . 
a gta [ai “a 

-D. Marianescu, reposatul Anton. Pann,;, dar mai 
cu deosebire. ilustrul AleȘânări,, adunară! „mari 
colecţiuni: de cântece române. populare de tot fe- 
lul; Însă, mult, forte, „mult, „mal „pemâne, „de fi 
cut. de acum; înainte. 

il air 

tri ; 

„zi 
prea 2 

se “Vicleemul și. descântecul, “ară cu sâmi, sunt ' 
două varietăţi, maţ- mai; „neatinse, TE 

egy — = Genul aloriştic, „în, „care poporul se Norman în mpa TI 
„ie 

OP pe Pie 

., tri 

Gsprimă dib 
o formă laconică, “cuprinde; numai trăi Specii: sata 

șa O; Idiotisme,. Sati 0, ' fpasologiă” îngeni6si şi pit - 
[Si Ri, i rescă, Cu, ajutorul ciria, ;Poporul “manifestă prin: 

dci A ee „losoha practică, a vietei, marie. 
i ic 

  

  

un, cuvent. sali dout „Risce. idei, pentru, cari i- stii 

tevaturele „cele, culte, sunt orțale a 
r je DP pitt N peridde intregi 

  

: 4 ie 4 

îi 

„nt ehuința” 
ş . , 

va d, Ghicitori! Gui Cnigane, tin "unijloc: ds a ascuţi. atita 

care se "mai pot. adioa, aşa numitele « 
de! limbă»: ” Mi 

, Anton Pan, adunând, an, moare: număr de! oi: verbe. române, puse incepttiul, unei 
mai 'coinpleci 6 pe. care! aşteptăm” ca! 
viitorul, fără, ca. SS fe însă „Permis; 
Valte. „două, Vaio,” nu: rai: putin 
idiotismeie' Și &hicitonile!” 

  

— In fing,! geniul biăra tiv *: cu rinăe; "d6“us 

  

inteligenița, prin grouiziţi și prin analogie; căt 
« frâmân tăzi - 
+ : pe etate Mu) 

, 
7 

coleetiini si. 
să” ne- -o dea! 

a uita! cele 
importanță ; : 

: + 
Dori A 

  

aa RTP, tun, HE Cori iza ze trei specii: * 7 ii | i 

ri: . 

asomerieai |



„- Tradiţiunea populară istorică, precum sunt, 

“bună ră, “acelea: adiinate de Cronicarul Năbulcea 

"în fruntea 'analelor $ ale; sub titlul! de: «O sâmă de 

cuvinte, ce “sunt audite din“ om în ori ide | comenii 

„vechi şi bătrâni şi în letopiscţe nu Sunt! iSckise. » 

A 2 “Ancedota, sin fel. da” Maraţiuni. satirice)! '“fârte 

4 

“gani s6ii 'ovrei. 

DIE ccnăii 

| culte” şi chiar” 'al' drămelor” rriodernie, 

“scurte, precuin sunt, pană “Si acelea "despre ţ ți- 
i re i met 

Basmu, prototipul romantelor” lițeraturet! 'călei 

însă între-. 

„cându- le şi lăsându-le "departe; in urmă „prin 'bo-: 

“găţia complicaţiunilor şi prin puterea fântăsiei. 

Aşa dar, putem. 'resumă "în “uemătorul'! nod, 

“aşa dicend plastic,. “Clasificâţiunea:! literăturei po- : 

; Pulare, a românilor :, 

2. 

tai ei bem e 
& 

„Ii Genul poetic. iz ii 
; | . „De 

E tioeata tur Asen 

7. 

N n Genul. aforistic. $a. 
Ea Ps “3 “ 

Dia 

eat aa git ERE 
.. 

„pe 

| pi 
„III. Geiul 'narafâv,, | 2: 

viclean. 

bir 
anti ina bt 

sI 'Cânts! pătrâiiese., 
iii 

Doină. i 

Colinaă, o | 
Cp bi 

Tori. 
pt ini 

  

“Doscântec, m 

"Oraţia. . ! 
Proveibe,. 

“Idiotisnie.! a 
"Ghicitori: şi frământări . 

“ae limbă. 

“Tradiţiunea:! 

Anecdotă... ” 

Basmul: i i 

 



14 

IE Dour fraţi Schott publicară, in nemţesce, sunt 
„acum. „Yo, două- „deci de. ani, o colecţiune de bas- 
me şi. “anecdote. română din Banat. 

Intenţiunea. a fost lăudabilă, notițele şi comen- 
ariile, sunţ Toric, +6. ortidite,, dar traducerea e. ast- 

ne ici pe "colo câte o slabă “scântee din spiritul 
naţional. al, românului. , „ 
„Nu ește dat ori: şi: cui de, a putea "transmite 

_„producţiunile unei. literature popolare cu acea 
„sublimă fidelitate, de „caracter. şi chiar | cu acea 
„nuanţă. de. expresiune,. cu. „care D. Rocques reuşi 
„a traduce, în franțusesce, mai an- ţărţ, Nr o âle- -va 
 ballade române ! i | | 

„Ast-fn?.. lucrarea fraţilor Scho "este ca şi 
inutilă. | 

Neobositul Anton "Pan publicase mai multe 
anecdote române ; ş, repausătul Filimon, neuitatul 
nostru amic, „reproduse | intr'un “mod . admirabil, 

— în col6nele giarului Țăranul, basmul despre «Ro- 
“mân Năzdrăvan; >». dar.o colecţiune numerosă, sus- 
ţinută şi tot-d'o-dată adevărat românească, ne 
lipsesce până acuma, : a E 

D, Fundescu, eşit din Popor, n n” a uitat poporul. 
Sub pana acestui june poet, basmele române 

consarvă, cu pertețiune sigiliul opincei şi respiră 
cu libertate aerul dela eră. 

Colecţiunea d- lay Fundăscu e mai numerâsă 
de cât acea a fraţilor Schot și este şi românescă,
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Vorbind despre.:: propria: nâstră:: impresiune, 

-mărturisim, că cea :ce : ne-a.isbit mai cu deo- 

:sebire in basmele; adunate de iubitul nostru amic, 

„sunt nu:atât mulţimea. alusiunilor, mitologice şi 

etnografice,. pretisei: ; din puntul de vedere. al is-: 

„toriei. naţionale, pre cît fecundul element psico- 

-.logic, din care. dramaturgii și romanţierii ; români 

-ar putea să imprumute cu abundenţă-observaţiunile 

“cele mai: profunde: şi cele mai :fine.: asupra. ini- 

„mel UMANE. ii ag 

Marginile unel.mici. introăucţiuni nu: ne per- 

“mit, a presinta aci de::cât:.numai:'vr'o' două : sâii 

“trei: esemple. .:Ast-fel, bune-oră, : în „basmul «Fata 

„din. Dafini»,: cu care se incepe -colecţiunea, Îm- 

“păratui nu :se “satură.:a întreba pe . călugăraşul 

despre cea ce "i spuse iubita sa, îl întrebă. „i ş şi 

--mâpte,.îl întrebă pe; drum; şi 'în casă, îl întrebă 

-da tot pasul:şi în tot momentul, şi :ar vrea mereu: 

„s&'tot audă: cea: ce'-aadise. deja d'o:miă . de ori. 

-. Acestă, sublimă trăsură. psicologică. se pare a fi 

“luată, aşa dicând,. pede 'ntregul dintro elegii a 

“ui Propertius; IE PE ea 

Et rorsus buerum' quaerendo audita fatigar, 
„Quem, quae scrie timet, quaererere plura jubet, W. 

  

(1). Şi Erăşi obosesce pe slugă, inirebândul cela audite şi po- 

“zuncindu'i să spună cea ce ze teme a afl. O 

[ 
-
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pe care'o0o găsim, nu tradusă, ci dă mult ghi- 

„"cită,-: de: ilustrul nostru „Bliade:. cita 

cre deo di 14 Î:Bul ofcăut la: tot locul, să site i 
iza pet ntiŞi, şciii: bine, că șta «US usa „ci i it 

e “Tia Bare imparaă şii pescarul»i: este. 
"ouitat” '6i'dramă atițică, lipsită” numai: de: dialog. 
 Siniplitatea ! întrigei cea mai estremă::unită cu 

î 9” estate Deimitabiă?- de. car acteroy: “constitue fon” 
“dal dicâsteimici'icap! d operefiiirricțti, no isi ni a". 

  

  

0: fată: de'iinpărat : se''inamoreză” de: un: tânăr :- 
pescar şi'l iea de bărbat; la prândul':d6: nuntă 

"Vădendu'l căr'vrea" săi. Bibi: 'uni''fel - AG: prioritate, 
;' ni vesa îl'amintescei:cui. mâhndiiă distanţa ce'este | 
x "intro pâscar . şi: ofâtă, „d&- înipăraț:;::pescarul 
se 'sedlăi:de“lamasă fără a dice :un, cuvint, ete. 

"- Cătițătînsuşi  bâsniul, pentru:a înţelege; frumu.. 
stea! Tu ia in lin matii pa NEI its 

"Fără! a. vosbit AG fidelitatea, circare 'este. Sur- 
"prins catacterul ; sinipresionabil 'şi itot: d! odată va- 

“ nitos' al: itemeii, . 'atragem:i aci: atenţiunea inumai | 
 asuprăi scenei: 'când-"pescarul se: 'sz6lă. de-la:im6să, 
 făăia “dice. uni singur cuvent, „burii tsi „ii 

Acâstă elocinţă a tăcerii este: unil. din“! 'r6s6r- 
„tele cele..mai'-favorite; ale. dramei. eline: 7 

"Omul, “mişcăt” păi: in "fandul' inimei; mu vor: 
besce. | | 

In Sofocle; de câte. ori: un person agiii simte o 
durere tare ŞI neaşi leptată, el ese că a glice 
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RATA DIN DAFIN 
A fost o dată ca nici odatii, când era „corul 

aprâpe de păment, în“ cât 6menii cei mai mal 

| ațingeaii cu mâna de el; dacă n ar, fi fost nu: 
Sar povesti. “A fost un impărat ş şi o împărătâsă. 

i Impărătesa, rămâind grea, inaintea facerii cu, ş6se 

sepătămâni s'a. pomenit că i plinge copilul. în 

“pântece. ID i dise că; dacă va tăcea, îi va da 

i bani mulţi, un cal! cu aripi, fata; împăratului 

vecin şi armele cele mai bune; cu ttă astă fă- 

„gădudlă, el tot plingea. Când însă "spuse că . 
: “i xa da pe Sanda . " Lucsandra, de peste nouă 

| _Mări şi nouă ţări, atunci” făcu ca un peşte. 

- După ce se născu: copilul, se făcu mare şi veni 

în verstă de însurat, „ceru dela părinţi. să, A dea 
“ceea ce-a făgăduit. 7 

Impărătesa. i. spune că Sanda Lucsandra. nu 

se află pe. lume ci că ea a născocit: acest nume 

ca să'l facă să nu mai plingă. 

  
. o N  



  

Ss
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— Dacă | nu 'mi aţi da pe aceea care mi- -aţi 
făgăduit, _dise feciorul de împărat, mă duc în 

lazne. Ă 
— “Săţi dăm pe fata impăratului -vecin, dise mu- 

mă- -sa; e frumâsii, bună şi cea mai „inţeleptă fată 
din lamei, 

— D'ar fi chiar Sora: Sărehuă no iat. Fii voiil 
"p'aceea care "'mi-aţi, făgăduit-o. Dacă nu ni-o: 
daţi, mă voii; duce s'o caut pînă voi găsi- o. 
 Vădena însă că nu-i o dă “nici de cum, el 
“chemă, îndată, pe slug ga -sa "cea -mai credincissi, 
si! i dise să. i gătescă calul săi cel mai bun şi 
'merinde pentru mai. multă vreme. Dupe ce se gătiră. tâte, plecă ” însoţit de slugă şi de câţi-va Să soldaţi. : -» Me 
„Se. duse, - se duse, şi “iar se „mai - duse, „până “ajunse” pe o câmpiă forte frumsii, plină de fe- luriini de flori, şi udată de un Mic riuleţ lim- pede. In miijlocul acelei câmpii era un dafi în verde, forte mare. Impăratul îşi întinse cortul subt da- . . “ fin, şi pe când se da odihnei subt corțul săi, augi eşind din dafin aceste cuvinte: | - 

« Deschide-te, dafin verde, 
"ae iasă fata curată, | 
"De sâre nevădută, : 

«De vint ne “bătută, ! 
". «De plie neudată,. 

«De voinic ne sărutată ; 
«Căci se duce la fântână, 
«Unde este apa lină;.. 
„«Feţişora s%'şI o spele, 

” Şi s'adune floricele... - 
Dafinul se deschise îndată, şi din eleşi o fată
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„cu: părul cu totul şi cu totul de aur ; ea- era aşa , 

_de frumâsă, în cât. la s6re te. „Puteai . uita, ear 

-la dinsa ba!.." aa 

Cum o vădu feciorul. de pimpiirat, 'viumase ui 

mit de frumuseţea ei. „Se sculă dar, numai de 

„cit, se duse: la 'ea şii: dise: 

o Fată frumâsă |: Dacă “mi: ai da'o flâre' din 

cosiţa ta so sărut, eii ţi-aşi face un leagăn. 'de 

„mătase în, sala palatului ei, unde să nu-te 

ajungă nici pui de'om; dacă 'mi: ai da o' fl6re 

“dupe guriţa ta s'o sărut, i aş “muta dafinul în 

curtea palatului; şi dacă mai lăsa să adun flori 

dupe sinul tăi te- aşi face impărătesă, 

„Fata, cum sunt fetele cam - cregătore, il credu 

Şi - primind propunereă împăratului, ii 'dete cei E 

ceru. Şedând.. ei ast-fel imbrăţişatţă, adormiră şi i E 

„apucă dioa. Impăratul însă, deşteptându- se şi. î 

- arăbindu- se de plecare, porunci să se gătescă de. 
pr 

cale iar fetei, care dormea încă, îi lăsă în brate; 

un mănuchiit de flori în locul săii. | 

EL se duse şi se mai duse, până. dete peste 

un palat imare numai de aur şi de 'topaz. 

- Aci întrebă pe cel. dintăiti om care'l intilni: - 

unde şade: Sanda Luicsandra, fata de. împărat ce 

i-a figăduit. mhumă-sa cînd a plâns în pintece. 

Acela pe care La. întrebat feciorul de împărat, 

„Bind stăpinul « acelui palat, şi: avend şi el o fată, 
S . - 7
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şi fiind că auslise de frumuseţia. şi bogăţia aces- 
tui băiat, ii spuse că Sanda Lucsandra şade Chiar aci în palat, şi este fata sa. | 

Acâsta il bucură mult pe băiat, şi-i o ceru de nevastă. . | 
I-o dete, se înţelege, numai de cât, şi plecă împreună -să se cunune în palatul feciorului de împărat, 

Fata din. dafin, deștoptănduse in midlocul - i câmpului. printe flori, . şi vădâna că a rămas 
singură numai cu Morile, (lise: Nae 

[- “«Floricelele mele, : 
„Cum m'aţi-adormit vot de grei, j. Şi m'aţi despărţit de iubitul meri !. 

Apoi. scolându- -se, se duse la dafin, şi . bătu de „cite- -va ori, gicând: 
N :eDeschidete, dafin verde, i | N «Să itre fata curată, ete, -: 

| Insă dafinul nu se. mai 1, deschise, ci” ii riispunse astfel: 

- «Fugi fată (rumăsă, 
«Că eşti păcătâsă;, 

“Atunci ea mcepu a plânge: şi a se jeli; şi vădend că nu e nici o nădejde de 'a mai intra „în dafin, luă un. b&ţ în mână ŞI plecă” pe dru- mul: pe care plecase împăratul. Mergând ea pe cale, întâlni un. călugăr; Şi - gândinduse - că, cu hainele „săle, „atât „de bogate, nu, putea să morgă
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“pe drumul cel „mare, „rugă pe călugăr săi 

"dea hainele; sâle de lână, şi ea să'i dea pe ale 

ei de aur. Călugărul ; priimi "butures; şi ' fata, 

după ce se îmbrăcă. cu hainele călugărului, ple- 
că pe drum 'nainte; Se mai duse. încă, și ajunse 

lângă o pădure; acolo şedu la umbră să se mai 

odinâscă, când stă că. vede o trăsură însoţită de | 

mai mulţi 6meni că ' vine spre pădure. Cum 

ajunse trăsura lângă ea, vădu într'insa un om 

şi o femeiă,-şi cunoscu. pe feciorul. de împărat 

care o părăsise, pentru Sanda-Lucsandra.: 
_— Bună dioa, călugăraş, (lise imperatul.. .. 

+ — Mulţumim D-tale, prea slăvite :impă&rate, 

dise călugărul, apropiindu-s se. de uşa trăsurei. 
—De. unde-vii MN A 

_—Viii dincoaci de la vale i 
—Și ce ai vădut pe acolo? întrebă. impăra- 
tul mişcat. _ 

-— Trecând “printr'o câmpie, am vădut o fată - 

„care. plingea dinaintea unui dafin. “Intrebând- -0 

de ce plinge; ea "mi a spus 0 istoriă. | 

— Spunene 'şi nouă acea istoriă, gise împă 

ratul cu intereş. - 

Călugărașul urmă 'ast-fel: 

'—Eă lăcuiam o dată într” un dafin, dicea fata ; : 

“eşind într'o di din'el că să "adun flori, am în- 
tâlnit un fecior de împărat; el imi ceru o fire . ” 

_- din cosiţa mea s'o mirse, şi:eiti-am dato. 
pa



  

„Adi. călugărul se opri pun ca să se uite la 
 umpăratul Impăratul insă” i gise: | 
 — Spune,: călugăraş, spune. 
— Mi-a cerut .0 lGre dupe: gurița mea s'o să- 
rute, şi ei "i 'am. dat-o. In: „Sfirşit mi-a “mai 
cerut să adune: flori după sinul meii, şi ei i-am 
dat şi acesta. - 

— Spune, călugiraş, « spune, dlise impăratul, 
vădând că călugărul se opresce iar. _  - 
:— Șegena cu împăratul sub cort, în midlocul 

câmpiei de. flori, am” adormit; când “m'am deş- 
“teptat! insă; nara: vedut singură numai cu Lun . 
măhuchiii de flori în: braţe. - --- 

Atunci m'am dus la dafin, şi dafinul n'a voit 
să mai mă priimâscă. Iată de ce pling... 
„-— Unde. mergi? întreabă împăratul , pe că- 

Ilugăr, 

— “In oraşul! în care merge Măria Vâstră, 
— Atunci urcăte în trăsură cu mine. | “Călugărul ' se urcă în trăsură, și, până ajunse | acasă, impăratul îi dicea 1 mereu: 
„— la mai spune călugăraş; ia mai spune. Cind: ajunseră în oraş, împăratul duse pe că- lugăr. acasă. la densu şi "i dete o cameră lingă cameră sa. Mat erai trei dile pină.să se. facă nunta cu Sanda Imosandra şi imperatul, în tâte
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serile, cână mergea să se cxilce in Gdaia sa, ve- 

nea la ușa călugărului şi "i dicea.: 

— la mai spune, călugăraşi, ia mai spune. 

Când fuse diua nunţii, călugărul nu se mai 

vădu, nu se mai * audi. “După ce se cununară, 

când . era vremea să se ducă mirii în casă să se 

culce, impăratul se: "duse se mai întrebe pe că 

lugăr; "dar fu mirat când, în loc de- a-i spune 

călugărașul istoria, el. augi un gemăt înăbuşit. | 

Alergi numai de cât acolo, şi. găsi pe călugăr _ 

spindurat de o fringhiă. | 

Cum vădu impăratul acesta, tie. fringhia nu- 

mai de cât şi, vădend părul vesfirat şi sinul des 

velit al fetei care se “lupta cu m6rtea, "cunescu 

că este fata pe care o părăsise in câmpiă. | Atunci 

,. aflând tot de odată 'că aceea pe care o luase nu 

era adevărata Sanda- Lucsandra, o trimise - ind, 

răt la părinţi, şi luă de nevastă pe fata din dafin. * : 

Cununia se făcu peste o septemână, pâni sa 

| insănătoșit fata. 

“Nunta a: fost forte. îrumâsă, ca nuntă impără-” 

tâscă. Eram şi et “acolo. Ba incă am jucat şi o 

“horă d'ale mari,



SPAIMA. SMEILOR 
]: 

“A- fst o dată ca mici o dată, dacă n'ar fi nici 
că sar povesti, când pescii cei: mici înghiţiau 
pe cei -mari, Şi. lumea le dicea tilhari. De A fost odată” un - impărat lare şi mare. Dupe : ce băta | pe toţi, împărații pământului, Şi le luă _ impărăţiile, se însură. şi făcu îrei- fete: una cu _s6rele in frunte, „alta cu - luna'n spate, &r cea "mai mică” cu Tuceatitui "de dimineaţă iarăşi în. “frunte; şi l6te eraă mai fruimose de cât zinele munţilor şi ale pădurilor. 

Ele se duseră intro di la scăldat, ŞI. întrară într'o baie cu totul şi cu totul de marmoră. Dar pe când ele se scăldat, se ridică, O. furtună pe cer şi le răpi pe câte- -şi  irele. - Ă | Ajungând la urechile“ . împăratului acestă în- | templare, i se tăie inima şi. muri .pe loc, lăsând să împărăţescă . pe muerea sea. a ” Datee 0 qi impări it6sa se apucă să imătare- „prin, 
„m Păi , 
N , .
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casă, dar pe când . mătura, ii Sări un. bob de 

“piper in poală; ea luă bobul şil puse pe, sobă, 

dar el sări, iar de. acolo : în-p6la împărătesei, 

„V &dend impărătâsa că nu pâte scăpa de dânsul, 

Îl înghiţi; şi aşa rămase grea, şi. născu un co-.. 

pil: cu părul de aur. 
Acest copil creştea în „trei “ile cât cresc. alţi. 

“copii în trei-spre-dece ani, .şi se ficu voinic ca 
brazii munţilor și ca stejarii câmpiilor. Impără-.... 
tâsa îl'dete la dascăl de invăță „toate măestriile: 

lumesci; şi temându-se ca să nu'l pârdă, îi făcu : 
o colivie de aur şil inchise intr'6nsa,  dânăuri: _ 
jucării copilăresci ca Să-i treacă de. urât 

- 

Intr'o di.trecu p'acolo. o babă “cu două tigve - 
cu apă, feciorul de "mpărat, o vădu, Şi trăgând : - 

cu arcul îi sparse amândouă tivgele. Baba, se uită; 

ă în sus şi: vădendu-l'îi: dise, 2 

— Luate- -ar mama. ventului turbat, care,a a luat 

şi pe. surorile. tale.' 

Feciorul de înăpărat, | cum audi. blestemul ba- 

bei, se duse la: mumă-sa şi'i dise: Nae 

— la spune n mi, mamă, „am „avut - ei „surori 
e. 

ori nu? i ii 

— -Nai avut, dragul“ mamtci,: „nici 0 suroră, 

răspunse impărătesa. 

"— Spune'mi. drept, mamă, că, dacă nu, mă 
vel perde. a . 

rea 3. 

„
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"Văgend insă că mumă-sa nu voia săi spiie 
adevărul, se făcu bolhav şii glise că, dacă nu-i 
va da 'ţița pe sub: tapla., casei, 'el va muri. Îm- 
părătesa: îl : făgădui că-i va implini acâstă cerere, 

- atunci - el se 'sculă din pat şi: ridică talpa. casei, 
şi măsa puse ţița sub talpă; şi el lăsă. talpa cam 

| “grei peste ţiţă, gicând 6răşi mă-sel: 
v e — Spune- -mi, mamă, am avut e ei alți îraţi și 

surori ?. m a a 
| Deotamdată” măsa nu” vroi': si-i spue; dar el 
lăsând" talpa: şi mal mult, şi “ea-ne „mai putând 

| să: rabde, glise. Sa e 
n — SE seiă; “fătul meii, că + ai avut trei surori, 
maj frumâse de cât dinele- munţilor şi “ale pă- 
durilor; dar le- au răpit ref! smei care „Ioouesc. 

„pe: tăremul cel-l- alt, . ie E — Spune'mi acum, „dise băiatul, ce tel de om 
a fos | “tatăl: „mei, care .sunț armele - ce Purta ŞI 
pe ce cal încăleca ? NR II 
— Tatăl-tăit a: fost un mare vitez; Şi s'a bătut | 

9 ani cu smeul :Pirjol,:cel mai. vitez dintre smei; 
ca,să:ia pe sora-sa. de nevastă; armele. lui sunt 
ingropate. la. rădăcina - unui plop în grădină; 6. 
calul săi pasce .€rbă, Yerde prin livede. 
"Atunci băiatul, incredinţându-se. despre tâte, a . dat drumul măsel de sub talpă; şi, . ducându-se 

la un vrăjitor, %-a spus tot ce aflase de, la mu- . mă-sa. | Se



ga 

„ Nrăjitorul "i-a - dis si .se ducă să ia friul ca-! 

lului, şi să'l sune-de trei ori;in livede. El: se “ 

duse, luă=friul, sună de trei ori la cele trei părţi 

ale. livedei;, şi îndată. veni la: dinsul o  mârţogă 

de “cal chior, olog, şi plin: de bube. Făt-Frumos 

| ii dete un picior în piept, şi calul se duse da 

 “ berbeleacul, cale de 9-dile şi 9 nopţi. - 

Sună fiul de al doilea şi de al. treilea dar 

tot acel: cal veni. Vădând: acesta, scâse.. paloşul 

| să-l infigă in pieptul. calului; dar. calul îă. dise:: 

— Făt-Frumos! Făt-Frumos! Nu. mă omori, ci 

dute de taie trei sute. de viţer,de la trei sute de 

vacă, şi dă-mi miie laptele să]. beaii.. | 

Făt- Frumos făcu precum. îi glise calul, şi peste 

trei: dile sună 6ră ăşi friul; dar. astă dată .veni un 

cal ca.uh smei, Şi-i. dise: o Sa 

„— a încalecă acum. pe .mine, . şi. atiăge. mă 

de trei.ori cu scările.. F&t- Frumos făcu -aşa şi: 

“dupe. ce se plimbă puţin cu dinsul, îl atinse de 

“ trei ori cu scările ;:atunci calul” deschise. două- 

spre- -gece aripi,'şi, sbură cu dinsul, pină | la vintiil= 

turbat; apoi coborindu- -se. tot pe. locul, de. „unde . 

plecase, dise : 
— F&t- Frumos, dacă vrei să. te Slujesese ci cum 

"se. cade, să mal. tai, şase. sute de. viței de Ja şase. 

sute de vaci, şi să-mi dai laptele. să-l beaii. . 

| Păt- Frumos implini. şi acâstă.: poruncă, a ca- 

i “Tului, Ear peste trei dile veni. irobrăcat în fier. 

( : . | - | ” _ . A 
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Şi. incoi fat, şi sună. friul. Calul veni şi el numai 
de cât înşelat şi infrinat; apoi dise:: - 

—. Eată-mă stăpâne,” gata. la poruncile tale. 
Făt Frumos încălecă. pe cal Şi se duse şi iar Se duse: 

'-pi de veră' 
i it str Si SR * Cale lungă | o 

Să-Y ajungă. a pi N 
'Eară când sârele ajunse pe la chindii, intrase 

îitr'o pădure. negră : şi intunecoasă. După ce că- - 
lătoriră: câtă-va vreme prin acea pădure, calul 

_se opri în- loc şi: “lise: . Sa a _ 
— Stăpâne, uitete bine „inainte, şi spune mi 

, ce vâgi 9. 

“Făt Frumos se: uită, dar nu qui nimic. Calul 
"6r îi glise să se uite; atunci el se. uită cum se - cade; şi vedu :o milţime- de şerpi cu capetele 
ridicate „Până la „cer şi vărsând” flacări - de foc 
din guri ; ; el spuse: calului ce vede. şi calulii dise” — Stăpâne, noi trebue : să. trecem: prin mijlo: a cul acelor” balauri ! I'Bagă: dar mâna. în utechia 

7 mea - cea dreptă: şi scâte” un arc" cu: “săgeți, şi "când vom fi aprâpe de. dânşii, să slobozi . o: să- „geată; şi ci: ne vor face: loc să trecem. 
RI Făt- Frumos ficu cum î i gisecalul; iar când ajunse aprâpe: de balâuri | trase o săgctă; şi șerpii de frică + plecară capetele” la. „Pământ ŞI-A lăsară să br6că,



A ae De aci er plecară:-inainte, şi deteră: peste:o câm-, 
pie cu păduri frumâse de chiparos, cu &rbăveidej x 
ca mătasea şi: cu'mulţime de fântâni cu apă-lim- 

pede ca -vioreaoa şi. rece: ca. ghiaţa;: er:la că-. 
"pătâiul acelei câmpii 'era: un palat cu totul : de... 
argint. Ti Ia e 

Cum. ajunse. la oala pita în poartă, şi ieşi 
o fată frumâsă ;: el îi arătă -un ineluşi: de aur” pe 

„care:cum il vădu; fata cunoscu' că : Făt: Frumos. 
„i este frate, şi: strângândul în. braţe ii lise : a 

—  Fusi, frate; că de te: va găsi smeul! aci 'te va 
omori, „. a. IRI a ea mă 

la: spâne' 'mi,: gise Făt Frumos, ce senine 
are » smeul când vine? i dag i 

— EL îşi trimete busduganul î înainte, dise fata. 
„Nu trecu mult şi- buzduganul veni, şi dupe 

„ce hătu de trei ori în. pârtă, se puse în cuii. 
Făt-Frumos luă :buzduganul, Şi, invirtindul de . 

„trei ori, îl 'asveârli înapoi. la smetă;,. apoi, : “îicălă= 
„când pe cal, se”. duse de s se , ascunse. subt” podul 

de argint.. e i EA 
Smeul veni numai de cât ; dar cum! ajunse 

la- capul podului, calal., începu a: sforăi :şi a.-sa 
trage înapoi, €r smeul îi dete cu scările şi'i i dise: 
"— Hilcal- de. smeu, de parălei mergi în ainte 

că n'am frică de nimeni, de. cât. de Făt-frumos. 
Dar -el este. pe tărâmul! cel-l- alt, şi nu cred sti. 
fi adus corbul osciorul şi ventul: „perişoriul ? 

p— e a a
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o :Ba „păi: o. . adas iso Făt-Frumos, eșind 

de subt. pod. 
:Smeul -se apeşi la cel. şi-i dise: 

„=. — Com vrei-să. ne batein ? In .stbii să ne tă- 

iem,. sati în luptă să.ne - lupţăm? 

„— Ba în laptă, că-l mai dreptă, dise Est 

Frumos. Sa 
„Apoi dupe. aceia. amândoi :voinicii se: luară li 

luptă. Smeul -aduse .pe: ;Fet:Frumos şi îl::băgă. în 
pământ până:la genunchi; Făt-Frumos; învirti pe : 

smeii, şi băgândul în. pământ. până „la gât, ii 
tăie capul, pe când. calul săti omora pe al smeului. 

: F&t-Frumos. scâse un biciiși,.plesnind de. trei ori, 
- făcu palatul smeului - o nucă,:o băgă în :sin si | 

Ş plecă. Ca . 

A 
- Dupe e ce călători căteva - timp, dete „peste: un 
palat :cu:totul :şicuitotul. de „aur; bitu -in-portă 
ŞI .eşi inainte-i .o :fată,: fârte: frumosă ;. ii arătă şi 

“ei inelul .cel :de -aur pe care, cum il.vădu, cuno- . 
„seu pe Fât-Frumos de. frate, Şi,  strângindu'! în. 
brațe, iîi.gise: 
— Eugi,: frățiorul. meii, că. de: va veni. _gmeul | 

“te-va :face. mii: „sfărime.. 
—: Ia spune'mi, “intrebi itPrumos, ce șemne 

făcea. .smeul. când „vine ? 
5 —EI îşi: trimite: buzdugan înainte; cespaneo 

ata. i e : - |
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„Nu teeeu mult timp, şi buzdugănul veni ; 
apoi, dupe 'ce bătu de trel ori in pârtă, se „puse în 

cui. Fit Frumos il luă din, cuii Şi asvirli= îna- 
poi la smeii; iar dupe aceia incălecă: calul gi. sa 

ascunse subt podul de aur al palațului. - 
Smeu! veni, co. falcă! n cer şi alta în pământ; 

“dar când ajunse . Ja capul podul, calul. săi în- 

cepu sii se tragă inapoi; | însă el îi dete cu. Beă- 

rile şi “i "giso : | | - 

—Hilcal de smei şi de paraleiil mișcă, 'nainteeii | 

_nu'mie trică” de nimeni, de cât de. Făt. Frumos) dar 

el este pe. țărmul | cel: l- alt, Și nu cred să f 
„adus. corbul osciorul. şi vântul perişorul. Ra 

| — Ba pote i. To f adus, „gise F atiPru mos &- 

şind “de supt pod. : | 
“Atunci smeul. îi gise :. 

— Cum vrei? în luptă să ne „luptă ș seu în. 

săbii să ne” tăiem? 

—:Ba în luptă, Gă-l mai iarta răsupnse, Făt 
Frumos, o - a 

„Apoi s 'se luară la luptă și se - luptară: ca. 
- : : Di de” vară. e II - 4 

Până sâra. poftă 

Barcând ajunse sorele la chindii, Fât- Prymneutiidincă 

pe, șmeit. şi i tăiă capul; şi pe când el. i 

"Dipea aceia a pleșni cu Biciul deireirsâncă. “plecă şi 

se. ficui oniică, pe caroo băgă în. lătângă,. ca“ Dum- 
e i „curentul din „poveste 

x
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„se duise, ș şi Gr se mai i duse, până ce aete peste un. 

Pe palat de topaz, care strălucea atât de mult în cât la. 
pi" sore, teputeaiuita, dar la densul ba. Aci şedea Soru-. 

sa cea mai mică. Dupe ce se cunoscu cu ea, se as-. 
cunse Sră subt „pod, şi venind smeul,. se uk şi 

cu densul: la „luptă; şi - se luptară, „tâtă „dioa ș. ; 

dap nu putură. să se. trintescă unul pe altul. Vă 

- dând. acesta smeul, 'se făcu flacăre! galbenă, Gri 

Făt-Frumos se făcu şi el flacără roşie, Şi „Gr, se- 

“Iuptară, dar. nu putură să se. biruiască, Smeul 

se uită în sus, şi vădând un corb îi dise:| Sa 
| — Corbule, corbuleţule ! „Dute la. zahana, şiţă. 

„mâie o aripă” în: seii şi ună: în. apă, şi cu scut 
_s6 mă stropesci pe. Phine, &r cu apa să 'stropesci. 

pe Făt-Frumos, că ți dai împreună, cu calul: 

„săi sl mănânci, = a - ! 

  

„Fet- Frumos ridică ŞI a capul în sus, și “disez. 
„— Corbule, corbuleţule ! „Dute la . zahana ŞI 

şmâie “ți o aripă în seii şi alta în apă, şi cu seul. 
“ej! mă stropesci pe: mine, €r. cu apa se. ugi pe 
cu pb că ţi dai” să mănânci, trei smei împreună . 

braţe, il lor. 
— Fugi plecă, şi ” întorcându-se pestă: puţin, udă. 

“te.-xa 'face:inos cu seii, “şi. pe smeii cu apă. Fât- 
„5. .—la spune! asupra . smeului. Şi i „tăie capul ;: 

fâce. :smeul când vubiciiă, şi făcând şi palatul acesta. 
El îşi: trimite: Ba şi se duse inainte până 

fata. a ie ! i
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„ce „ajunse la o griidină c cu psme forte fr um6se; 

el intinse mâna! să ia o pară "dar c calul + se opri Şi 

în loc şi“i dise : ai 
— Stăpine, se nu mănânci din aceste "pâm6, 

-că vei muri i; căci 'este sora cea mare a smeului 

„prefăcută, în “grădină; dar. dacă ai - poftă . mare, 
dă mai întâi cu” sabia in trei părți ale pomului, 

Şapoi mănâncă câte vei voi. . Ă 

„ Pât-Frumos tăi pomul în. trei părți, şi. incepu 

se curgi sânge, apoi culese pere şi mânci. - 
“Nu” trecu mult şi- vădu o fântână cu apă rece ;, 

dar când “voi ca se bea,” calul Grăşi ii dise -se 

“facă ce făcuse la grădină. Făt Frumos lovi fân- 

tâna de trei ori cu sabia, şi: dupe ce 'cuirse sân- 

ge, băi. apă Şi se -răcori: Ear dupe aceia merse 

“înainte până ce dete peste o vie cu. struguri, 

„dulci ca zahăral şi mirositori :ca, chihlibarul. BL 
„voi să-rupă un. strugure, dar: calul îi dise:. 

— Stăpâne,. nu rupe: strugurii, căci via acesta. 

este sora - cea 'mică. a smeilor ; ş ŞI. de xei. mânca. 

_numai-o borbână, vei muri; dar dacă ai: poftă 

de. struguri, taiă o viţă cu sabia, şi apoi 1 mănîncă 

- „câţi struguri. iţi: place.. - 

-: Făt-Frumos tăiă o viţă; şi dupe ce cursă. un 
„pirâii de 'singe, luă: struguri şi: mâncă, Pleci şi 

"se duse, :măre, cale lungă şi: lătângă,. ca: Dum- 

negeii: să. ne- ajungă; căci cuvântul: din: -poveste 
a. - Pa x.
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mai “nainte: mai” “Tali Şi. mâai. frumos esto; dar 
"când iiniăse sărele de o suliță, | calul ise: lui 

Fet-Frumos: a „7 
— Stăpâne, ia: uitete indărăt, şi spună' mi veţi 

- ce-va?. 

, Fât:Frunios se uită, dar nu văd nimic. 

— Uitete. mai bine, ii “gise calul. 

Atunci Făt- Frumos se. „uită mat bine şi vădu 
o flacără cât gămălia acului de mică. 

— Să șcii, stăpâne; că acâstă fiacără este mu- 
ma smeilor. şi a 'smedicelor, şi nu sciti cum vorm. 

scăpa: de dânsa. Ține-te bine de: comă, că amsi | 

ocolesc lumea. cât-te ştergi la ochi ca se: ajun- 

j gem la cetatea _ omului de flori cu: barbă do-mă- * 
i tase, căci numai: acolo e scăpare pentru NOI: 

Făt-Fruinios: ascultă: povaţa. calului, care deschi- 
se tâte: atipilg şi începu să. sbâre.: mai iute de 

| cât! "x6ntiul şi mai: încet. de -cât gândul; dăr fla- 
căra” din ce în ce ser-mărea: şi: incepu''se- argă 
pe Pât-Frumoa în: 'spăte;;. calul. vădând că nui 
nădejde: de--sctiparei! se “înălţă până la vântul tur- 
bat, Şi, intră in cetatea omului dă: flori: Atunci 

- smedica; remâind: afară: “din cetate, dise: ci amă- 
| răciung: -. | Sa 

: — FOt:Frun68;- Bă: Pruzăs 1 fe mi: 6: gaură: în 
a st văd cină! “eşti tu care! Ti. ai „omorât teei - 
băeţi şi trei fete, Sa: - 

, | . 
* Ă . . - „N



pe . 

Făt. Frumos porunci să facă o. gaură, dar când: 

smedica : băgă :capul: şi xoi sil: sârbă; el: îi aruncă - 

in gură: un-busdugan de: fer: ars: în foc, pecare, 

„sorbindu-l;; se. unflă- şi: plesni. - | 

-Omul de flori cu. barbă. de. “mătase;, augind. 

că Făt-Erumos se află: în împărăţia: lui,. trimise 

/ciodari: şi idelcii. de-il-chemă la împărăţie,.şi i 

puse în fruntea mesei; dar. el: vădend: “pă: fatai.. 

- omului: de: flori r&mase: incroinenit de”. frimuse-* 

tea: ei, şi o:ceru- dela: tatăl:săă- de soţiă”.. Omuli.. 
"i-dise: că! "i-o “di, dacă: li: vă iauca: apă: via! Si 

| apă: -mmortă- de'' ude șa: : bat. râiiățit: in capete. Făt: 

Frumos incălică calul, şi se duse spre sâre apu: . 

n şi det! pesteţuii ori câre” bea! apă de lă:niouă 

scăcuri de: mori şi s& “văata că: pare ce bea: 

 Făt-Erutnos- stătu în LOC! şi! sâ“ “raită de: ddsiăl, SR 

el iidis:i 
—Nu te mira de „mine, şi te miră ii: Bio” 

- de Făt-Frumos, câre' a“ “ ornozât trei: set şi “tei 

smeșice -şi: pe . mama smeilor.. . 

 — Rusunt acela, respinsă” PăPiilos. | 

| — Dacă eşti. tu, ia-mă cu tine! a „mult „bine 

aţi voi prihde, i pa 

Ta 
 Pat-Fruimăs; Lut pes oinul ce! rii: se! : gitarăt de: 
apă, şi: plecă: înainte; Pe driura“ intâlrii; :unraitul: 

care “mânca pâine de la nouă ă cuptize $ şi seevtita > |
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pe  Gă “in6re: do” tome. Făt Frumos se uită la dâu- Î sul: şi incepu: sii. se : mire j dar'el ii: lise; . | 
— Nu.te mira: de. mine, ci.te miră. de: Fet- Teutnos, care a omorit tei. smei, boi smedice și „pe muma': smeiloi:, 

i — Eu sunt: acela, dise- Făt-Frurhos, | 
-— Dacă: eşti tu, apoi ia- ină cu tine, că. mult! bine iți: voi prinde,. = pi 

2: FO-Frumos ît- luă şi pe acesta : şi plecă îna- „înte.: Merse cât merse; şi dete: peste. un om care săria din. munte în munte: cu nouă - petre de zi legate de picior, „Şi se plângea că n are ce Sări. .: DI : 
„Dupe ce ir lui şi pe acesta. cu dânsul, merse; » înainte ca „cuvântul din poveste, că inainte, mult mai, este, ŞI ajunse, intro Ccâmpiă. de unde se-a-. udea un “sgomot mare, Atunci | calul dise „lui Fet- Frumos. 

  

| — Stăpâne,. cată Spire „S6re apune, şi 'spuno- mi _ vedi ce-vâ? 

- F&t-Frumos se” it, şi vădu doi munţi bitn-, _ du-se în capete, - 
| | — Printre. aceşti doi nunți avea. să trecem ca să luăm apă viă şi apă m6rtă, “Qise: calul: să „Mergem: incetişor ; şi. când „Vom fi .aprâpe de „munţi, s&'mi-dai. de. -3.ori „Cu pinteni, şi. să te ţii bine: dee comă, cu: omână Şi: cu cea- -L Mraltă să iei api-. 
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Cum: ajunse Făt- Frumos dinaintea - munţilor, 

det“ pinteni calului, care sbură nial iute de cât 

gândul, trecu pe la” fântână şi luă pi, “şi eşi 

dintre munți mai nainte da se-lovi în capete. 

| Aa “Păt-F PIUMOS "aduse! apă la omul de flori cu barbă 

de mătase, şi ceru să-i. dea] pe. fasa dei nevastă. Dar | 

omul de flori ii “dise: E i 

Dă — Fă "ți -oi da-o, dacă. "mi ei & găsi un om: 

care se miinânce pâinea, de la nouă, cuptâre şi Da 

altul să bea, apă de li nouă 'scocuri! “de mori. i 

" Făt-frumos dise impăratul: a 

— - Găteşte cele Nouă. cupiăre,. şi arată” mi cele 

nouă scocuri de mâră, că .am Gmeni * să ţi mănin- 

| | ce pâinea. şi să ţi bea Apa, 

Omul de. floră porunci. viziruluă “se “giitâsoi | 

' pâinea, şi să arate scocurile; ŞI dupe. că le găti, 

veni “impăratul se privescă.. Atunci. Făt- Frumos - 

făcu semn. Smenilor sti şi, cât te ştergi la ochi, 

.  mâncar ă pâinea şi băură.. apa. Dar omul de flori 

nu voi. săi. dea fata. nici dupe. acâsta ; şi îi gise: 

— Dacă. voesci să aibi pe fijica mea „de soție, 

să mi. aduci: garăfa- care mivâse cale:de .nouă. anis. 

Şi apoi ii voi da negreşit. „pe fiica- mea... 

; Făt-Frumos. plecă să caute. garda, Şi “se. , duse, 

cale. lung ă. ca. Dumnezeii: săi „ajungă, .până ce 

- simţi . mirosul sârdfel.. “Atunci „calul îă - „glise : a 

a 
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— Stiipane, bagi. mâna în: urechea mea Cea 
| dreptă. și scote din ea o. bucată de. săpun, o pe- 

vie şi O gresie, şi mergi. inainte fără frică. 
De ce mergea şi "mergea,- mirosul mai mare 

se făcea, până ce ajunse la palatul de” sticlă, trase 
la pârtă, bătu în ea şi nimeni nui răspunse. A- 
tunci el intră în lăuntu, vădu garfa şi o luă, 
„Apoi încălecă pe cal şi -plecă spre omul cel de 
flori. Nu- făcu multă. cale, şi simţi că vine după 

el smeul'- palatului de sticlă, cu o falcă în cer 
şi cu una în pământ. Dar, tocmai” când era sl “ajungă, calul îi disc: | i — Stăpâne; aruncă: săpunul. 

x ELI: aruiică;, şi numai decât: se făcu uh ali. 
necuş care impedică. pe'smei dear ajunge: Smeul - 
însă” făcu 'ce făcu: şi' trecu cum putu alungciuşul, - Calul - dis: 's6: arunce pariă. Cum o ăruncă: se “făcu: 'o' pădiire! dâăt de''nu piited: nimeni! sa ră bată: printr” &nsaș dar sh eul făcu ce făcu Ş'o . trăcu.: “Apoi' luă“ ie. Fă&t-Frumoş: Grăşi în“ gână şi câna: eta :să'] -Prângă, ariincă gresia, cate se “făcu” unt: munta :mâke Şi înălt! până la! căr: Snieul “POS piâtra: cu: dinţii Şi trecu! prin a: “Atiiiici „calul gisgii:. .. 

! —— Stăping;, 'HuTe ve; dă n6i; o: să: “pei ș “dar "măi: avent o' scăpare; Să ţi tragi suflațul ae: nouă ori, că .am. să. mă: ridic. şi să trec. dă noii; | $'apoi d'acolo. o'să cad „peste. 'smeti și să! strive, 
IN V A . pr 

ş i . 

N



  

Fât-Pruries: se: luă : dupe: povaţa: călulizi; să ri- 

dică până: la oii, apoi sei lăsă: pestă! eriioăi: sii 

strivi; €r' după” acesă“ să: duse: şi dâte: garctă | 

orhălui: de fiori, care, n6: mai “avoinat ce'i - ceră,: îi 

dete 'pe: : Bica:să; Dar cână- veni vremea; să se” 'cuz 

_nine;: v&ni omul” cel-cu: nouă: “pietre” dă: pici6iiă, - 

Şi câiu! să s6'' “culceşi: el: ini 'cămeiă; cu dânşii. Făt- 

Frurâc' 1. lăsă, căci aşă: făcuse. jurământul să 

nu'i calcă'nici:o' dâtă: vorba. Paste' nsptă, tocinăi 

când F&tFrurios dormiat “mai: bine, eşi un Dă 

„Jaur din“gută” fetei, „şi“ când” s-: iritinse! să niste 

pe: Făt: Frumos, omul cti- pâtrel&de: piciâre: st6să . 

- paloşul şi'l tăiă' în riici fărămături. Mâteşi unul, 

şi tăiă și pe acela; şi când eși şi cel! dâ'al tei 

lea, îi-sdrobi' câpul' ci oi “piătră“ Ac':m6iă. Apoi 

"după cei” pusă lă'o părte pe: bisitret bălatrii 

cei oniorisă,. s8 culcă: Şi dormi. . - 

„-A' douii” gi' de dinăifidță” pălătul îibărtătea 

” “eta plin de vlădici şi de popi ce veniseră: se iii=- 

- giâpe. pe Fet-Frunos, credăiidiu-l "mort: că şi pe 

cei-l-alţi! gineri: at” iripăratului. 'Dâr cad” i ovă= 7 

"dură vită” sâi:mirară” şi i s8 închihărăi Ori d€ 

flori! teni! şi: el ca: să: să: liicredințăge: de” eăte 

viii săi mort FBCFrunios: dar când! vădu! pă 

pălăurii căi: ioni spărit, şi: i inteebăr ce sa 

intepat? i



  

-Omul-e cu petrele de, anbră ii spuse căci ati eşit: “dinu 
fica. -sa, şi. când era se.musce pe Făt-Frumos .şi sa- -L, 
omâre. ca.pe cei-l- alţi gineri, el ia, ucis; atunci 
omul: de: flori: începu: nunta şi-o inu trei ile - Şi. trăi nopţi. Ear după 'aceia Făt -Frumos iși lua (iua bună şi „plecă cu nevasta sa la Împărăţia 
lui, - şi făcu ;tâte avuţiile: Smeilor in. trei. şi le | dete. celor fbci- -Omeni. care. 1 ajutaseră. :Omul cu petrile de..m6ră. nu se . mulţumi Şi ceru sii 'im- - part ţă.. şi nevasta. cu. dânsul, Făt-Frumos se me. _Botrivi FR "dar. el. sc6se paloşul, şi când. era gata - _Să stae impărăteasa, atunci eşi. din gura ei inca un balaur, Pe care omul. cu: 1 petele: de: nidră il făcu. fărâme... E 
Făt Frumos, Rit. Frunios ! la ți: avuţiile, ia ţi Și neyvestica şi trăiţi sănătoşi, „Că am.. scos „până - acum dintr” insa patru. “balări. Şi “am mai. lăsat “<onumai unul, că nu e. bine Să rime "femâa fără "nici un drac. | e , o 

„- Făt- Frumos, se prinse fe 
“cu „petrile :dg. m6ră, şi] rugă :să nu se. prea de- | piirteze de locurile” acesiea, ca nu: Cum- -va: dracu care a.mai: „rămas. in: femee.. să. îi. -răpue.. dilelg; Apoi.: :a:ajuns.a. „casă ; Şi după :ce a vădut pe: “îna-. | TRă-sa, a. plesnit :de trei ori i. cu- „biciul,. şi. cele | trei nuci Sai desfăcut în trej palate. frum&se,; Şi „cu cele trei. surori: ale lui într” ensele, Pe cari, 

ale de cruce cu oniul
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dupe ce le- -a dat inapoi, le-a- măritat ; şi saficut. 

mare bucurie: şi veselie în tâtă împărăţia. Şi eit 

încălicaiil pe o şea şi vă spuseiiă Diumneavâstră aşa. 7 
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PET F RUNOS. 

“PATA LUI ROȘIT TIPERAT 

A fost odată | un impărat,. care avea un n băiat 
<u numele Făt-Frumos, şi „r6be multe. După 
mârtea împăratului, băiatul sa: indrăgostit cu o: 

- r6bă. Augdind mumă-sa de aceasta,” "la certat 
şi el, dintr'acel. ceas, s'a supărat şi a plecat la 

- norul venăt, la porțile de fier, la fata lui Roșii 
“împărat, - Sa 

„Mergend. pe. drum călare, ; a dat de un pod de - 
aramă. Acolo erai trei. smei, care ii diseră; 
— Făt-Frumos! .Făt- Frumos! ce'ți porţ vi osul pe 

(aande ciorile nu-şi - duce. soțul? . 
"Făt-Frumos le răspunse: - 
— De ce să nu'mi port ei osul pe unde cio- 
rile nu'şi' duce soţal?, Mă duc la. norul vânăt, 
4a porţile de: fier, la fata lui Roşii - împărat, 

= 

, pf - ăi = - 
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" Atunci sei Îl. gisoră: Da ai 

— Descalecă să -ne batern; ŞI dacă ne vei bi- 

| rui, te: lăsăm. 

1 :descălecă.. şi „ii bir ui. Apoi, plecând şi. mer- 

| :gend mai: *naînte, : dete de un pod . d6 argint, “la 

care se afla: 9 - sei. Aceşti 3mei:î intrebară 

ca şi cei trei; el 'le-ri ispunse ca şi. acelora, gi 

btu şi pe.aceştia. 

-Dupe aceia merse. mai nainte, şi: dete.-de: Dă 

pod de aur, la: care era smei câtă. frunză”. 

iarbă este pe câmpie. Aceștia ii giseră. ca. şi căt. 

“dalti; el insă le răspunse şi lor ca şi - acelora ; | 

şi a descălecat şi sa luptat cu: denşii 3 : dile şi E 

_.3 nopți; şi: tot.ia- biruit. 

Apoi, mergend: pe -câmp. dete de .nisce case 

mari, în .care: era împăratul smeilor,- cufata lui. 

_ Roşiu impărat, pe :care o furase de:3 dile. Fet- - 

_* -mumos-ântră în lăunteu Şi-i. gise:. 

| — Impărate ai smeilor, dăte jos si ne: pater, 

ŞI: cine o birui, -a.. lui si fiefata, 

Ie Atunci impăratul « dându-se jos. fa „omorit „de 

- Fete Frumos. 

Şegina: păt-Feumnos cu :fata. de, vorbii, începută 

«de;şi schimbară . inelele. Acolo. era un. „CONOr, oi 

„căciulă, „un baston şi:0: pereche . de; „papuci. . 

Și, i întâi Ei Sir Fra umos pe; “fată: ce: făcea - im- 

pâratul.sraeilor- ci aceste, lucruri; şi fata îi ris 

pie: | a : 
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— pe covor punea cătă, de multi greutate şi 
dacă, il ridica. dupe pămint, de o palma. se inalța 
sus, şi se ducea ori incotro vrea; cu căciula, când o 

- punea in cap, se ducea in ori ce casă vrea, fără 
“ca să "1. vadă cine-va;..cu. bastonul .. învia mortu 

„.. de 7ani, dacă. il punea încrucişi pe. mormânt | 
cu papucii trecea. marea . fără : ca să se ude. i 
După cea ce-i spuse fata, Făt-Frumos. şi : fata. 

„uitându-se: pe: câmp, vădură o jumătate de om. 
Atunci fata .dise:: 7 

—, Acest om, este de la tatăl. mei, | _ 
Aflând Făt- Frumos. acesta, se armă Şi 'se dete- 

- jos ca:să se lupte cu acea jumătate de. om, pe 
“pe care îl şi omori. Când Făât- Frumos: puse pi- 

 ciorul pe trâpta dintâi a.- scărei, „jumătatea „do. 
om -inviă. și îl. strigă si se lupte 6răşi. 
“Atunci. Făt-Frumos gis: ij 
— De vei mai învia iţi voi da Sabia : mea, şi 

me vei tăia tu:pe mine: a 
 F&t-R Frumos il--taie. din: noi, și când puse pi- . ciorul: pe .tr&pta a doua a scării, -inviă Erăşi ju- 

m&tatea de om, şi îl chemă: pe Făt-Frumos 'să 
se lupte: din' noi: Atunci Făt- Frumos 'scâse sabia ” şi o dete jumătăţii de om, :dupe cum: vorbise, şi acesta 'omoră pe F&t- Frămos în: acel cs, 

Atunci - jumătatea de - om - întră în: casă, luă. fata şi tâte': bucrurile,- şi se. a duse la- “Roșii: îrn- „perat.. 
N



n 

Impe&rătâsa, mumă: -să,ne mai sciind nimicde Răt- + 

Frumos, plecase să'l caute. Mergând; mergând cale 

lungă să'i ajungă, dete peste densul mort; şi înce- 

pând a-l boci, veni un pui de şarpe care i. mușcă 

- de-picior; mumă-sa luă -şi ea un gătej şi, „lovind 

pe şarpe, îl omoră.. Atunci veni mumia, “şarpeluj 

„pe acolo, şi, vedând pe fiul. săi “mort, se duse 

iute şi veni cu 'o buruiană în gură, o dete pe la. 

"nasul şarpelui $ şi îl. învie; apoi lăsă buriapa acolo - 

şi plecă. 1 

 Impărăteasa luă şi ea buriana aceea, dete pe. 

„la. nasul lui L&t- Frumos şi îl înviă. El îşi luă 

atunci diua bună de la: „mumă- -sa, încălică pe - 

„cal şi plecă iar la, fata. lui Roşu . împărat. Ajun- 

“gând acolo lăsă calul. la o casă de țăran . şi el 

se făcu un cerşetor, intră în. curtea 2 împăratului | 

şi se puse lângă. cuhniă. 
Fata de. irăpărat chemă atunci u una din slugi ș şi - 

-: porunci săi facă o asimă.- Pe când slujnica făcea 

-. asima, cerşetorul i i. gise: | 

— Dimi să fac ei asima! | N, 
“ Slujnica îi dete să o facă şi. i: gise: -s'0 o tacă” 

"- bună- că este pentru fata împăratului. | „, 

- Indată cum audi cerşetorul acesta, scâse' îne- 

„Iul fetei pe care îl schimbase cu ea' pe când era în... 

casele smeilor, şil puse în asimă, “Dupe ce sa. E 

- copt asima, slujnica o duse sus în. casa fetei şi E 

rr 

a
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o puse pe masii, Luând fata - asima in mână, o 
vădu „Cain necâpti, şi se dee: jos” la slujnicii. Pe 
când, se: “ducea lă culniă, o rupse în două şi dete 

„pește inel; i luă şi: băgă în degetul ej. Ajan- 
„Bed, la ciihiiie, întrebă pe acea: slijnicti : — Cine 

a. făcut aceă asini? Ea îi răspunse - “că ea a fi- 
- cut! 0. Dar! fata de. împărat o întrebă; — De inde 
are ea * inelul care], a găsit în asimă ? Ea îi dise 
“că pote a fost în: făină. Atunci fata: „de împărat 
„0 sili casă spue cine a făcut'o; Si numai! ast-fel - - 
spuse că cerşotorul ! care Venise "de curind în cur- 
tea palatului! Fata” chemă 'indâtă . -pe cerşetor, 
şi, cunoscândul, îl întrebă cum a. înviat? El “îi 
spuse istoria, şi “i dise ca"! 'se întrebe. pe. jumă- tatea: de” oin, “unăe. îi "stă putere ea; Intrebândui'l, 

„îi spuse că în "vatra de! la culinie.. „Ducendu- -se fata la Făt- Frumos, îi spuse, că. 'pătare ea “îi stă. în vatra, de: “a culinie: Făt Friimos îi. spuse că _miânte, şi sl imai! întrebe incă odată. Intrebându!1. 
fata a doua, Gră, îi spuse că. în 'mintele” Hi Triului este. un , lac: de! "lapte: dulce“: Şi: acolo este bă an: "pâre; şi” în “porc. este un epure, şi în „epure un Cocoş, şi în: „cotoş “Sunt trei gândaci, ! şi în “gândacii aceia: îi stă” puterea, ia 

Ducându- -să. fata: la Pt: Prutnos, i spuse unde stă. puterea juniătățar 'de oră.: Atunci : Ft. Frumos: „eregu, şi rug pe fată s5: „Porincăscă cui. -va s6 
ÎS
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y plecând: către partea. de. . unde. a- audit glasul, 

m. 

51 

facă a un cuptor: de pâine, să, gătescă vr'o 6. pu- 

„tini. de brindă şi să le pue pe tote într opere-- 

che de dăsagi.! N E i 

Gătindu-i-se! t6te- acestea, îşi Tali dica bună de 

la fată, puse dăsagii pe cal, încălică şi plecă la 

satu unde se afla. muntele. Hiviului. Ajungând a- 

. colo, s'a tocmit cioban la. un popi: Când.s'a;:scu- 

“lat a. doina di” de diminâţă, îi numără. popa. oile. 

Şi le dete în : -ssmă; “apoi : îi dise să se. ducă 

preste tot locul: din sat, numai în: muntele Hi- | 

riului::să nu: se ducă, că este răi. de; densul- EI 

își luă oile şi plecă da dreptul la muntele Hiri-:, 

| ului. Ajungând. acolo strigă: - 

— Vin'o,: porcule, să ne: batem. pr 

Atunci porcul se miră, că cine. să strige; şi 

i. dete. peste Făt-Frumos “şi începuță - „a. scâte bu: 

„turugă. din, pământ, şi: asvirli, “upul:. într altul, şi - 

„se, bătură până. sâra. fără ca'să se omâre nici unul, | 

numai porcul. ostenise. Făt-Frumos atunci se. re. 

poti iute şi luă. două! găleți de lapte; din: la6 

şi „se. duse . acasă. "A doua di .se sculă mai de 

“ dimineţă, şi. se duse. eră . la muntele : „Hiriulul 

“şi, dupe. o luptă. îny erşunată, omori. -porcul, î îl 

“spintecă şi găsi în el. epurile, “şi găsi în: -epure 

cocoșul, spintecă cocoşul și găsi. în. el gândacii ș. 

“luă gândaci şi se duse acasă. a
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“A treia di se îmbrăcă cu: „hainele cele -hune,. 
lăsă. tâte: lucrurile la popă, încălică pe cal, se duse la porta impăratului, şi îndată ce ajunse acolo omori „cei trei Bindaci, și „din. acel - câs se bolnăvi jumătatea de om. - 
- Împăratul, avându']: pe dânsul cel mai puternic „în "curtea şi în. oștirea. sa, trimise pe . un soldat “dupe. doctor. Când :ajunse soldatul la portă, Făt. 

îi. r&spunse că se. duce dupe doctor, .: 
“Cum “audi. Făt-frumos, se „duse : în: casele luj- 

- Frumos îl: întrebă”: — Unde se duce ? Soldatul . 

Roşiu împărat şii gise: 
— Daca vreisă trăiască jumătatea de om aşa pre- :cum este,să'mi dai pe fata ta de nevastă şi lucrurile Ă _ - >: v e. : „de la smei: Dacă vrei, bine; dacă nu, „îl omor.  Impăratul îi dise că'i dă toate acestea, numai să/| facă să trăiască. Dupe. aceia. impăratul luă _co- - vorul, il: întinse pe pămînt şi -puse “pe dânsul pe fată, pe Făt-Frumos şi toate Iucrurile -de la: „ smei; apoi ridică covorul dis palmă de la-pă- „ment şi plecară la palatul: lui Făt-Frumos. Pe “când mergeau, ei -vădură. că “Sai rătăcit, şi se lăsară, cu covoru într'o pădure, unde craii trei po- * teci. F&t-Fruimos lăsă, fâta şi lucrurile 'acolea, şi „apacă p'o. potecă, unde. dete de nişte case: in care se afla” tot felul “de pasări, care cântat -tot



  

-fel de tel de cîntece; şi intrând în case, începu să se 

mire de cântecul acestor » pastril Un papagal 
e: 

insă îi gize: 

— De ce te miri pentru că. cântăm! Cântăm 

"find-că am avut şi noi un stăpân al nostru, care 

-a murit de 3 ani. 

„Atuncă întrebă F&t- Frumos: C 

— Unde e mormântul 1ui? : 

Și, arătându-i'|, se duse acolo. şi 'înviă mortul. 

„ Indată ce sa deşteptat mortul, “începu săi mul 

| pamiască şi sil întrebe că ce bine să'1 facă pen- 

"tru că l'a sculat: din acest. somn grei. EI îi dise 

: că-nu voeşte nimic, decât, numai st ducă. acasă. 

Intrebând - mortul tâte pasările care erai “acolo, 

găsi numai un ciocirlan, care scia casa ui Făt 

“Frumos, ŞI care chiar în acel. c6as, venise din 

acea, parte. Plecară dar împreuni, şi. ducânduse 

- deteră de fată şi de Covor, se .puseră, pe. dânsul | 

„Şi se. duseră a casă. Ajungând Făt-Fr umos a casă, 

„se. cunună cu fata lui Roşiu împărat. şi, ficură 
e 

o nuntă: cum. nu: s'a mai dat pe faţa pământului, 

NI N a 

»
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DAFIN e Brema | 
e. Pa , a a 

A fost o o. dată an Iinpărat | şi. o iinpăriitcasă, a mânâoi tineri. şi: frumoși, ar hu făceaii. copii. Într'o di veni la Amperatul 4 un arap, buzat și i dise: 
— Sa titesci, liiiînate inipărate 1 Am audit -că “impătăteasa. nu face. copii, şi Am adus bu- | rieni pe. care! cum 16 va bea, Tămâne | rea. Tnpăralul luă bubieiilo de- la afap şi porunci săi dea „calul! impări ătesc Şi un rând de haine de aut, ce'ţi Lăa! vederile de. frănhiiseţe; poi chemă "pe. imipătătăasă şi'i- ăgte: burieniie ! să le: fearbă şi "să le bea, Impărăteasa „chemă pe “bucătăre asă să “le foarbă, fără s&i spuie de ce treabă sunt. Bucă- tăreasa,” neștiind puţerea, lor,. gustă dintrânsele şi apoi le. dete impăritesei * să le bea. Nu. trecu multă. vreme la mijloc şi rămase grea împărăteasa i bucităreasa. Ear “când Veni vremea, născură "3 “i - . . | | . N 7
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amândouă. câte un. coconaş, mai frumos. de. cât 

tot ce este frumos p2 lumea. aceasta; şi le- -puse 

nume: unuia. Dafin.. şi altuia Afin. SEE 

Intr'o. di. împăratul plecă. la “bătălie, ş şi. lisând 

“pe. ful, săi în locui, îi. dete o; mulțime de ck ei 

în mână. şi E giset . 

| — Fiule tin țâte: casele ce. se deschid « cu . aceste 

chei să intri, ear. în Cașa,: ce se deschide « Cu. cheia 

“de aur să nu'ţi calce pieiorul, căci nu va fi. bine 

de tine. : | e 

_* Când. plecă” impăratul. din oraş, „îl săi intră 

în tote casele, şi vădu o mulțime. de piele nesti- : 

mate. foarte” frumâse ; - dar. nui „plăcu, nici una 

„dintr 'Snsele;. in cele. din urmă ajunse. şi ia, casa. 

ce se, deschidea, cu: cheia, de. „aur, stătu, puţini în- 

aintea „uşei,,, se gândi. lo, porunca. ce' Ă dedese ta- 

tă -săi, dar biruindul. nertbdărea, - intră in pă i 
te 

untru ŞI vădu un. ochian de sticlă ,. se. uită prin 

el şi vtdu un palat Cu,. jetul. şi cu totul de; aur 

= în cât. la bre. țe . „puteai. uita ear la; densul ba. 

a „aStaot ini'ţi vedea ; 

- eCă ?n palat şedea 

* <Domna Chiralina, | 
„2: “ePinăra: copilă; ti 

«Flore. dia ertăină. PRR 

După « ce o privi mai -malt țimp, puse, ocheânul | . 

- earăşi la.locul.. lui şi eşi. afară cu ochii plini d de 

“lacrămi. : - i
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Nu trecu mult: timp și împăratul se intârse 
„de: lă bătălie biruitor; dar in loc săi iasă fiul 
săi inaite, săi'l primească cu. bucurie, eşi numai 
„împărăteasa şi'i spuse” că fiul sgii este bolnav. Im- 
păratul pricepu numai de cât de unde'i venea. 

„bâla, şi chemă pe toţi doctorii şi doctori ele din 
lume; dar toţi îi dliseră, că până nu- va da fiu- 
ului” săi de: soţie pe Dâmna Chiralina;: el nu: se. 

„Yva însănătoşi.. Impăratul : trimise. -soli peste soli 
“la Dâmna Chiralina; dar fu peste putinţă, căci ta- 
„stă: e nu! voia seb mărite, pc 

“ Augind feciorul împăratului tâte: acestea, ho- 
Dei să „se. ducă el însuşi să o ceară de! la tatăl 

. Aşa dar, spuse tote acestea. fratelui săii de N Gruce; şi, într'o qi, plecară amândoi şi se făcură N 

s
a
i
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Să nevădii. Merseră, gi de vară până seara, şi ajun- “seră, la, muma crivăţului ; bătură la uşe și eşi: "înaintea lor. o' babă sbircită, şi întrebă ce caută? „Ei: răspunseră. că cer să'i găsduiască ș până ad6ua- di şi să le spuie pe care druna. să apuce ca se ajungă “a împărăţia Dâmnei Chiralina,. 
“ Baba se uită la dânşii cu, milă şi le dise: — V'aşii primi 2 în „casă: cu mare bucurie ; dar "mi-e frică că: va veni fiul meii,: Şi vă va face. Sloj, de 'ghiaţă ; duceţi-vă: mai bine la sora mea cea! mai mică,. că '&a pâte :să''v& Băsdui6scă Şi “să vă spuie şi. drumul. la dâmna Chiralină,
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x Feciorul de impărat plecă snăthte ji şi ajunse 

la muma vintului turbat; plecaiă. ș ȘI "dratolă- 
ajunseră la muma vintului de primăvară ; pătte 

„la uşe şi eşi:o femee înaltă, “tenără şi - “fruimâsă: 

| Acâstă femeiă, cum : vedu pe. feciorul de împă- 

| at, Ă dlise: CR ea oare Da 

| = Dragă Făt-Frumos, - sciiă că aj “plecat: să 

E caţi. pe Dâmna Chiralina ca s'o- ei de soţie; dar 

nu vei putea să ajungi până 'la împărăţia” ei fără 

ajutorul fiului mei. Rămâneţi aci; însă trebue 

„să-vă ascund. fârte bine;, „căci, cum o simţi. fiul 

| mei că se “află la: “mine: ;6meni. dupe tărimul 

cel-lalt, te.omâră, 

& „ Dicend.: aceste vorbe, alesi de irei--ori i: din 

| palme Şi” îndată, sări după. sobă o pasăre de aur, 

cu ciocul de diamant şi cu “ochii : de smarand 

şi i: băgă sub aripi pe amândoui, apoi se sui i Srâşi 
pe sobă. . E , 

Nu, trecu, mult . timp. şi se, augi o “dulce - 

a E vijietură de, “vent. care” aducea. un miros” de , 

trandafiri şi de- rosmariri . „uşea! se - deschise ,, 

singură, Şi întră. în „casă. un. flăcăi frumos - 

cu perul lung de. aur, cu aripi de . argint şi 

“cu un bă în mână impletit! cu, de tot felul. de 

. erburi şi flori. “Cum intră. în, casă, dise măsii : 

2 — Mamă, mie "ini mirse a _om dupe. tăr-. 
mul cel- L- alt L 

, 

NT : :
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n —"Ți-o f mirosind,.. mamă; dar p'aicea nu 
„are; ce „căuta 6meni. după. tărâmul: cel-l-ali.: 

Vântul “se - linişţi şi se puse la masă; car după 
ce. mâncă o strachină . de. lapte dulce de căpri-.. 
ră, şi: bău. apă de. micşunele. dintr'o 6lă de 
marmură, se puse la povestit, | | 

-Măsa vedându'l - cu: voe bună îi. glise : LT 
„„— Fiul meă, ia, spune mi: unde este împără. - 

- raţia Dâmnei Chiralina, . şi. cum: ar. fuce Cine-va - 
s'o ia de. nevastă ? ...... : i 
.— Grâă “lucră: mă întrobaşi, 'înamă; dat aide 
trâcă, mergă. Impărăţia - Doranti. Chiralina este . 
departe de aici cale de 'dece ani; şi se pote face 
cât. te: ştergi la: ochi, dacă cine-va so: „ducă. în: 

"pădure cea: nâgră:de. lângă Bărla de păcură căre 
ăruncă. cu pictre şi foc până la cor, şi dăcăio. 
incăleda: pe buştânul Elelor cu câre pâte să treci | 
gârla; însă cine aude şi. va spune cui-vă, acela 
să se facă 'de: piatră: până: la: genunchi. -Dupe ce 
va. ajunge la impărăţie, trebue « să facă un cerb 
de aiir şi 'să inire intinsa” ca! să ajingă | 

„odaia “imprătosei şi S'6 fure ; ;"cihe 'aude şi dă „spune cul-va, să e. facă. de: piatră până la briă, | După” ce 0 va lua de: sâţie, numa Crivăţului de -pismă 0: si trifnită un” 'ovrei: cu -nisce “cămăși. |. feuinâse şi' măf! subţiri: de cit pânza - păiajinu-! 
lui; Dsrana. Chiralina : “0 să. „cumpere cămăși, şi a



dacă nu le va. “uda. „cu lacrămt de turturică, 

cum se va imbrăca cu dânsele va muri; cine 

- aude şi va-:spune” 'cul-va, să se facă” cu totul şi 
cu:totul de piatră... i ca 

„Pe când ventul spunea tâte acesteă, feciorul ds - 

împărat adorniise ; “67 feciorul. “bucătăresei ve- 

măsese deştept şi augise toti: 

- A doua di, dupe ce plecă vântul d” acasă, fe- 

„ciorul de imperat -întrebă pe. muma: vântului 

dacăi . a spus fiul: său ceva; dar. ea; “temendu- se 

să nu 86: tacă piatră, ii. răspunse că n'a. “aflat 

nimic. e Dia 

Atunci” feciorul bucăbireset şi cei ae impărat . 
luară drumul: îndinte :şi-se 'duseiă di - de: vâră | 

pină sâra; dar când” fu pe li scăpătatul sGrelui, 

ăudită “ui "sgomot: şi -un: urlet mare; apoi vă: 

dură o gârlă mară ds păcură . aprinsă, abun-. 
când pietie piriă lă înaltul cer: Feciorul de îm- 

| părăt să sperie; dar feciorul! “bucătiireseă ji gise: i 
—"Nu te taine dă riimmic şi vin'o “cui mine 7 

îi acestă pădure: şi fă ce ţi:oi dice âi.. 7: 

Ajungând în” inijlocul păduiei, dăriră “bugte- 

“nul Elelet ;. încălicară âmâtidoi pe * dânsul, : şi 

dândui pinteni 'dg. trei. ori se “prefăcu iiitr'o 

| căruţă cu. doi- -spre- -dece cai de foc, şi înti”o cli: 
pă se. ihălţară până lă Yentul turbat şi 'se po-. 

goriră. la „ponţile pâlătului dâmnei ! Chiralina;
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Apoi, dupe ce. se deteră: jos, căruța se. pre- 
făcii iar: buştân, -şi ei. rămase dinaintea unui 
palat de safir şi: cu porţile de Chiparos, iar la 

“una din-ferestre sta Dâmna Chiralina, îmbrăcată i în 
- haine de aur țesute cu mărgăritar. : 
Cum vedu Dâmna: Chiralina pe feciorul de 
împărat, prinse o aşa de. mare drafoste. de dân- 
sul, în. cât: cădu la. grea. b6lă.. şi ajunsese! la 
cesul morţei. a E 

„ Ce nu: făcu Bietul: impărat ca ..să o scâpe ? 
Dâr t6te erai în -zadar NIn cele dupe. urmă veni 
0. babă şi'i dise: o 
— - Luminate împărate se. trăesci întru mulţi 

“ani ! dacă - vrei_ să se facă sănătâsă fiica impărăţiei 
„tale, să cauţi cerbul care cântă “ca tâte.. pase- 
„ile: şi să/1 aduci în casă : numai. trei dile, Şi vei - 
vedea „cum se vă. face sânăt6să.... i. 
-. Împăratul: puse să strige, pristavul i în  tătă îm. - părăţia; ear dupe trei. dile: feciorul. bucătăresei | lovi. buşteanul. 'de. trei ori şi: se „făcu un cerb de „aur frumos; „apoi băgă într” &nsul. pe. feciorul I de impărat, şi se. duse dinaintea : palatului, . „ Împăratul, “Vădând cerbul,. se dete . jos şi în- trebă pe “feciorul “Pucătăresel: dacă i este „de vingdare? 

. —_Nu mi. este. de. miadare, ci de închiriere, respuiise cu, semeţie feciorul bucăăresel,-
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— Fi: bine! ce să-'mi: ceri ca. să ' mil. dai 

- numai trei -dile?: i... Sa 

„5 — Simi dai o miă de bani de. au pe 

Tocmsla se făcu; şi împăratul luă cerbul şi'l 

băgă în - odaia dâmnei Ghiralina ; ; apol 'se duse 

la treaba lui. ' SE ii 

- Cerbul, cura” se vădu nuraat. Cu - dâmna Chi: 

ralina, începu să cânte un; cântec de dor de: 

plângea lemnile şi "pietrile. Dâmna Chiralina a- 

dormi, ear feciorul de împărat eşi din cerb şi : 

o sărută pe”frunte, apoi intră iarăşi. în. cerb. . 

“A doua gi dâmna Chiralina - spuse femeilor 

sâle că'a visat. de'două oii . că a sărutat'o-:un 

tânăr frumos. Atunci una din: femei, „fiind maj 

pricepută, Qise dâmnei. Chiralina, că pe dati: ce 

„va începă cerbul “să cânte, să'-se prefacă că 

„„dârme; şi cum va,simţi. că-o sărută cine- -va să 

puie . mâna 'pe- dânsul. i Ă Se 

Cum .veni noptea, cerbul începu să. cânte un 

"cântec; de jale. Dâmna Chiralina. se prefăcu: că: 

dârme; şi. când veni F&t- Frumos” să o sărute, i 

„strinse. în . braţe şi. i: „dise :.- Aaa 

—D' acum înainte nu vei mai scăpa, “că | mult 

am dorit să te. dobindesc.. i 

“EI se giăgiuliră, ca nisce porumbel, până a- 

pucă” dioa ; apoi F&t-Frumos intră în- cerb; ear - 

când fu Pe. la prânz veni impăratul şi. cu
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fiul bucătăresei. ca să'i “dea cerbul. Dânna Chi- ralina incepu să. plângă şi nu vrea nici de cum să "se cospartă de cerb; dar. fiul, bucătăiresci dise încetine]. Sea 
> 1 —- Cere. de: la impăratul voie să. petrcăi cer- bul până afară 'din orâş; acolo ne aşteptă o că- 
Puţă cu! doi-spre- dece “cai. de foc, in care -o să 
ne suim cu: toţii şi o sine ducem la. nperă- | ţia” lui. Făt-r Framos, iubitul t&i - 
=-Dâmna Chiralina.. ceru şi dobândi de a îm- ă păratul acea. voce, şi :petrecu. pe .cerb. cu. mare "alai până afară di Oraş, Atunci „Afin' lovi cer. bul de trei ori în: burtă Şi îndată se fâcu:o că- ruţă cu 'doi: “spre-dece-cai de foc; apoi, luând pe "d6mna. Chiralina c'o: mână: Şi pe Dafin .cu alta, Sări intr'6nsa şi se făcură nevăduți,. Și dupe ce „umblară: di.de. vară: până. n: Scră, ' cu “cuvântul „din poveste “ce d'acilea. încolo se sătoşie,. eşiră pe. terâmul: cel:l:alt ŞI ajuriseră in ț6ra lor. | “Impăratul, cum primi scire despre” sosivea-: fi- ului S6ă. îi. eşi. în cale: “cu o- mulţime de:. oşti ; apoi il însoţi. cu. d6nina” Chiralina şi făcu: nuntă | împăratescă câre ținu trei. dile Şi: trei „Nopti. Intr'o di -d6mna . Chiralina' şedea la  ferâstră - | palatului şi. se uita :la drum, când €că un Ovreiii “cu 'cămăşi de vendare. Dorna Chivalina, îl che-: mă Sus şi luă de la el două. cămăși „mai - sub: | 

+
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ţiri de cât -pânza păianjenului, şi: se îmbrăcă cu 
una dintr'ânsele:*Nu trecu mult, şi Dâmna Chi- * 
ralina se îmbolnăvi atât de grei în : cât ajunse 

-pe i mâna morţei. -- îi: iii E e 

Afin' află despre. bla: impărtitosci, si întră pe 
la: miezul nopţii în: odaia unde dormea eâ; apoio 

stropi peste tot cu: lacrămi de turturică şi-eşi afară; | 

dar strejarii: de. la. uşi se duseră- la: Dafin im- 
| părat şi "1 pârâră o că la vădut săruțând „pe. “im- | 

perălesa. je , 
Împăratul, cum audi, se făcu fe de” mâniă, 

şi porunci să tâe capul lui Afn; dar când a: 

„junse, la locul de porgare, Alin glise impăratu 

Il. a . Se o 
— Mulţi” ani-să Eţi dea. Dumnedeii, “impărate! 

Pentru tâtă frăţia şi "dragostea cea către” tine, 

„te rog să stringi pe toți boerii cdi mari aj im- 
părăiei, "că am. să. spui înaintea lor un mare - 

= cuvânt Şi apoi “vei porunci să'mi- tâie: capul. 

“ Impăratul port unci să se adune. divanul impărite 

tesc în. care. să fie de faciă, Şi d6mina Chiralina; 

şi aducând pe Afin Di qise: 

— Spune. nelegiuitule; acea ce. ai de spus 

„Atunci Afin' începu aşa: : Sa 

a “A fost o dată-un- fecior de. mipărat, care 

prinse dragoste asupra, unei fete. de. împărat, du- 

„pe tărâmul: cel-alt;” şi. fiind” că nu putea. să tră-
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_iască .fără densa, a plecat impreună cu fratele 
săi de cruce. ca, ori s'o găsâscă, ori. să'și r&pue “capul prin pustii, "Dupe: ce 'umblară. lumea în 
cruciş și în curmedliş, ajunseră la muma crivăţu- 
lui care'i:. trimise la muma vintului de primăveră, î care ii găsdui! şi le: făgădui. să întrebe” pe fiiul său. Ea s'a ținut - de vorbă; Căci, cum a .venit “fiul seu, la. intrebat, şi el a inceput să spue . Aa A * «Împărăţia dâmnei Chirilina este de la noi cale „de dece ani; dar acestă cale se pâte' face: într'o clipâlă . de. ochi, daca - s'o găsi cine-va . care . să. -se. ducă în pădurea cea . neagră. de lângă gârla de păcură care aruncă pietre . şi foc până, la cer, unde va găsi  buşteanul: Elelor şiva încăleca pe densul ca să trecă gâria. Dupe ce va ajunge la iîmpărăţiă, trebue si facă. din buştean un cerb de aur şi să intre în- tr'6nsul ca să ajungă în odaia d&mnei Chiralina „şi să o fure. Dupe .ce o va 'lua de soţie, sora vân- | „tului turbat o să trămiţă un ovrei cu nisce că: măşi mai: subţiri de, cât pinza păiajenului, și daca nu' va sci să le “ude cu. lacrămi de turtu- RR : Sa « i. - 

TICă, cum se vă imbrăca cu dânsele, în trei di- le va muri, A E a. „«Dupe ce vântul spuse _tte acestea'mu jură că de va spune cul-va ceea ce a audit, să -- se facă cu totul şi cu 'totul. de piatră, 
7 . . .
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că doua di feciorul de împărat întrebă. pe 

-muma ventului daca a aflat ceva" de la fiul stu, 

dar ea, temându-se să nu se facă piatră, îi dise 

că n'a aflat nimic. Bar fratele de cruce: al fe 

ciorului de împărat nu adormise în noaptea 

"aceea și audise tot, Ast- fel fără să 'spue fecio- 

- rul de inpărat această tâină, se duse împre- 

ună cu dânsul in pădurea” neagră, încălecară pe 

“buştân şi trecură gârlă dincolo.» Si 

. Cum sfirşi Afin aceste vorbe, se făcu de pia- . 

tră până la genuchi. Boerii din divan, cum. v&- 

dură această minune, se speri: iară. „An începu 

" iarăși şi dise:: | 

«Dupe ce ajunse. la Dalatul dâmnei Chiralina. 

fratele de cruce lovi buştânul de! trei ori ŞI se 

făcu un' cerb de aur şi Dăgă. pe "feciorul. de în- 

"părat într 'ânsul carele prin acestă, şirelenie. se | 

_ctinoscu cu fata şi o fură de - 

Picâad aceste” cuvinte, Afin se fiori de piatră | 

“până la brâiă. 

“Impăratul şi împărăteasa, vădend nevinoviiţia 

„luă Afin, începură a plânge. şi a- -l ruga” să ince- 

„-tede. din, povestire. | "Dar el nu VO, € ci merse înainte 

dicend: aa | 

«Dupe ce irapăratul s se cunună cu: i Chiralină, - 

nu trecu mult şi împărăteasa cumpără “două 

cămăși „de la un. ovreiii, „Se, “îmbrăcă cu. una 

7
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dintr: însele | şi îndată, . cădu la grea -boală. Afiu 

- sciind din ce'venea bâla, intră pe la miedul nopții 

„la împărăteasă, şi,. găsindu-o dormind, o stropi - 

„cu lacrămi. de turturică, Şi o scăpă de morte». 
„Cum sfirşi Afin. această povestire, se făcu cu 

“totul şi cu totul. de piatră; ear . Dafin . “împărat 

şi cu dsmna Chiralina. plinseră trei dile Şi trei 

nopti; apoi luară trupul cel impetrit * al. fâcă- 
torului lor de. bine şil puseră. in odaia . lor ca 

“să şi "aducă aminte, de densul tot: d&una, 

Dupe aceea ei: trăiră mai - mult timp şi năs 

“cură un. “copil, 

Into dimineaţă. Dafin împărat intai în ca- 

mera împărătesei ș şi i spuse: că a visat 0 femeiă i im 

= brăcată. în haine. albe care i-a dis că, daca vo- 
„eşte să. înviede pe. fratele săii cel. impetrit, să 

taie, copilul. lor ŞI se ung i. piatra cu sângele lui. 
Impărăteasa- spuse că şi ea a visat tot un ast- 

„fel de. vis, „Apoi, unindu: -se âmândoi, tăiară” co- 
„“pilul, ŞI, stropind piatra cu! sânge, Afia începu 
„să se mişce, apoi înviă cum se cade! ŞI _gise: 
—0 doamne! dar: grei somn ara “adormit! 
n EI „BE! „frate, răspunse împăratul, ai fi! 
dormit mult şi bine daca. niu tăiam copilul ca 
să. te stropim cu sângele: lui. 
„Atunei Afin se crestă a un - "deget cu, seuţi- 

„tul şi lăsă se curg să sângele să săi i peste copil, caro 
”
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înviă numai intro clipă; iar impăratul de bu- 

curiă” „porunci să se facă veselie mare in tstă 

țera. i 

Și incălecaiii po sea, 

„Și vă spuseit. dumnâvâstră aşa. 

——— 
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IN ŞIRTE-MARG ARI TE . 

A fost odată că nici. odată, când nar fi. 
Sar povesti. 

| 
„A fost trei fete care şedâti la. s6re lângă un 

/nerete, Tocmai atunci trecu pe acolo un fecior: 
de împărat şi fetele, vădendu-l, cea mai mare: 
glise: - 
— De miar lua de. nevastă. feciorul de îm-- 

“părat, i-aşi ţine tâtă casa cu o pâine. 
—:De m'ar -lua pe mine. feciorul | de Îm-- 

| părat de nevastă, lise cea e midlocii, i-aş învirti 
“t6tă casa; cu un fus. 

— De m'ar lua pe mine de. nevastă feciorul 
de: împărat, dise cea Mică, -"i-aş face doui „COCO-" nași, frumoşi, cu totul şi cu totul de aur. | 

Feciorul de împărat, ascultână cu bucurie cu- -vintele fetei mai mici, primi se o ia pe dânsa: „de nevastă, şi se „cunună cu ea dupe legea dom- nilor şi a împăraţilor, a „Dupe ceaii trăit câtă-va vreme, fată rămase grea 
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“şi într'o gi, pe când se afla impăratul la v6nă- 

„toare, ii veni vremea să” nască; şi fiind-că ea 

nu ştia cum se face copii, spuse la una din râbele 

“sele,- rugându-o să o înveţe. -cum se nască. R6- 

ba, pismaşă, îi. spuse că trebue să se sue în pod 

şi ea să ţie jos un ciur şi când va face co- 

_pililul să cadă în ciur. Fata ascultă . poveţele TO- 

bei stle şi, suindu-se în pod,- făcu doi. copii, un. - 

băiat şo fată, cu “totul şi cu totul de aur. Dupe 

-aceia râba, luând copii îi îngropă in băligarul cai- 

lor; 6ră în locul lor puse doi căţei deo la o 

căţea câ fătase-de curând ; şi când veni. împă- 

— Eată, împărate, rodul laudei împărătesei. ta- 

le: aceşti rcăţei,. pe care ii vedi, i-a: făcut împă- 

răteasa dupe ce ai plecat la vânătore. | 

Imp&ratul credând că roba îi spune. adevărul, 

că, “împărăteasa "li a luat în bătae de joc, când 
v 

Ya dis că i va naşce doi  coconi de aur, se 

“supără foarte mult, şi luând .pe împărăteasa - 0 

N 

-_ratul de. la vânătoare, se: duse cu căţeii la dân- - 

băgă în băligaru cailor, lăsându'i numai ţâţele . 

afară, la -care puse căţeii: să sugă; sră în locul 

ei luă pe r6bă de nevastă. | | 

Din cei doui copii care erati băgaţi i în băligar se se 

“făcură doi bragdi frumoşi cu totul şi cu totul 'de 

“aur, Roba, „văgend acestă minune, pricepu nu- 

i . . 
2
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y mai i'de cât că sint copii pe carii ii ingropase şi se 
duse. la! impiiratu şi îi gise: | 

— Impărate, bradii iştia sunt o „ Denorocire 
pentr rioi ; pentru că: vedi, Impărate, cun ai 
răsărit ei singuri, fără săi sădâscă cine-va, tocmai 

“în băligar! De ce n'ait răsărit în. grădinii S6il în 
alt loc? Trebue să fie vre un - "semn răii acesta 

| pentru noi Şi. mai bine să “i tiem, ca se n avem fe 
ce să me temem: - . i | 

Impăratul. ii răspunse că de ce, sti tae el, că nu 
mai pe. ei “ii are, şi nici uri împărat uu are așa 

„Bragr fruinoşi” ca “dânsul. 
— Ba nu, împ&rate, dise râha. Ce mi pasii mie 

dâcă sunt frumoși Şi sunt pentru răul nostru ! 
Dâcă nu "i „vei tăea, „pâine şi sare cu „mine „Pe 
un. taler” nu mai mănânci. 

"Impăratiul stărui prin "vorbe. înțelepte ca .se întoarcă, pe. noua. împărăteasă | de la. hotiirirea „sea ; dar neputând face: aceasta, fu silit să taiă  brâgii, şi. făcând două scânduri i de pat. puse una la patul împăratului; şi. pe. alta, la patu. îm părătesei.  Scândura din bradul fetei, 0. puse la împărăteasă, și” po, cea. dii bradul: băeatuluii la - împăratul, şi rOba dotinea, „acum pe fată Şi îm- păratu pe băeat, 
Peste . n6pte, E când împărațul + "dorma, „audi pe: fată Vorbind cu biieatul, 
N 

“15 
şi dicându'i :



îl 
———— 

— Cam “tă -e frăţiorul mei ? Grei sâii uşor? 

-— Uşor, rspunse “băstul, pentru -că pe mine 

dârme tata. Dară ție cum ită este, surioara mea p 

—Greti, frăţiorul piei, răspunse fata, că “pe: 

„mine Arme sbrigdica de rohă. e 

| „Audind strigdica de r6bă, şi. temându- se ca. 

nu cum- -va să audi și impăratul, în nsptea vii 

tore, a dona gi când se sculă, dise împăratului : 

— De geaba, împărate, ai “tăiat: bradii, dacă - 

nu 'i- al aruncat în foc, că tot una: era de îlă- .-. 

sai ori dacă "i ai făcut scânduri. Eu văd că tot. 

.0 sii vie asupra nâstră o nenorocire: Ra 

ȘI, dicând ea mal multe vorbe, cu tote că im-: 

păratul: se impotrivea, il induplecă- in sfârşit ca: 

se arunce scândurile in foc; şi le aruncă. Tocmai 

când auncase impăratul. scândurile în foc, şi pe 

când ardea! ele, o oae minca nişte tărițe, într-o 

copae aprâpe de. foc, ș şi o scânteie, shurind | 

târățe, ea o. măncă impreună cu: ele. . 

“Nu trecu - mult: dupe aceia, Şi: Dia născu duoi 

„niei cu totul şi: cu totul : de aur. - Imperăteasa . 

pricepu şi această minune, şi ducându- să -la-îm=: 

" păratul, “dupe cel cicăli multă vreme, ALsîndu- 

N plecă, se. tae şi meii: Şi dupe ce'i: tăie, împărăr 

tâsa. porunci roabelor' s6le să 'se ducă . să "spele 

mațele la girlă;- dâră, se bage de seamă - să nu 

„scape. vre. mul pe- apă i
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mai i de cât că sunt copii pe cari i ingropase şi se 
duse. la impăratu şi îi dise: Aa 

— Impărate, bradii ăştia sunt o „nenorocire 
pentră noi ; pentru că: vedi, Impărate, cum ai 
răsiirit ei singuri, fără sti sidescă cine-va, tocmai 

în băligar! De ce n ai răsărit, în grădini s6ii in 
„alt loc? Trebue. să fie vre un - semn răi acesta 
pentru noi Şi. mai bine s& i tăern, ca se n "avem de 
ce să rie temem: . i 
_ Impăratul ii răspunse că de ce se i tac el, că nu 
mai pe-ei ii are, şi nici uni. impiirat mu are așa 

| „ bragi frumoşi” ca "dânsul. 
— Ba nu, împărate, dise râha. Ce mi pasă mie 

“dâcă sunt frumoşi Și sunt pentru răul nostru |! 
Dâcă nu "i ei “tiea, „pâine şi sare, cu „Mine pe. 

“un taler. nu mai mănânci, | 
“Impăratil, sțărui prin "vorbe. inţelâpie ca „se 

întoarcă, pe noua, "împărăteasă de la. hotărire a 
sea ; dar neputând face: aceasta, fu: silit să taiă 
- bragii, ŞI făcând două scânduri „de pat. puse 
„una la patul împăratului, şi. pe alta. la. patu, im- 
p&rătesei. Șcândura din bradul fetei, 0 puse la 
împărăţeasiă, şi” pe cea. din bradul: hăeatuluii la . 
împăratul, şi rOba dormea. acum pe, fată Şi îm 
păratu pe băeat. | 

Peste - n6pte, | când * “împăratul - “dornica, dia 
"-augi pe fată: vorbind cu. băeatul,- şi dicându'i: 

N 
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—————— 

— Cum “tă -e îrăţiorul meit ?. Greti: săii uşor ? 

" — Uşor, răspunse băgtul, „pentru că: pe mine 

dârrăe tata. Dară ție cum i este, surioara mea ?: 

| —eGreit, frăţiorul nieti,, râspunse fata, că pe: 

. mine drme strigoica de vObă.: Dai a 

Audind strigica de r6bă, şi: temându- se ca: 

nu cum- va să audă și împăratul, în nâptea xii-. 

târe, a dona di când se sculă, dise împăratului : 

| 2 De geaba, împărate, ai tăiat: bragii,! dacă 

nu: i-ai aruncat in foc, că tot una era de." “lă- 

sai ori dacă 1 ai făcut scânduri. Ei văd că tot. 

„0 să vie asupră nâstră o nenorocire: -- 

Și dicând ca mai multe vorbe, cu-tote. că im. 

păratul se. impotrivea, il induplecă- în sfârşit ca; 

se arunce scândurile in foc; şi le aruncă. "Tocmai 

când atuncase impăratul. scândurile in foc, şi pe 

când ardâa: “ele, o oae mânca nişte tărite, într-o 

copae aprâpe de. toc, şi :0 scânteie, sburind 

tirățe, ea o. mâncă' impreună cu: ele. 

“>Nu trecu: mult: dupe aceia, Şi: „dia născu duoi -! 

"miei cu- totul şi cu totul -de aur.  Impăriiteasa Ă 

pricepi şi această minune, şi ducându-să . la: îm-: 

" păratul,' dupe cel. cicăli multă: vreme, Îl ::indu= 

plecă. se. tae şi meii: ŞI dupe ce'i. tăie, împără- 

lesa porunci roabelor” sâle să 'se ducă.. să “spele” 

mațele' la girlă;;: dâri se bage de seamă. să nu - 

„scape. vre. nriul: pe- apă.



  

R6bele se duseră la girlă ; şi, pe “când spăla 
"maţele, scăpară două din. ele, care se făcuri -6riăi 
„copii împărătesei celei d ăntei,- adică o fată ş'un 
băiat,. Ei erati. aşa de frumoşi. în cât soarele 
vădândui sa mirat de. frumuseţea lor ŞI a dat ă 
fetei o "furculiță şi băeatului un cuţit ca să se 
jâce. Dupe ce aii. şedut ei câtă-va vreme. pe: mar- 
'ginea girlei, a venit un uncheaş la girii, ŞI, V6- 

_ dendu'i i, i-a luat la dânsul acasă, . 
“Peste câte-va dile, - făcându-se o , sediitoare: la 

| imperatul, unde. trebuia să se înşire mărgărita- 
re, 's'a chemât: toți copii din acel oraş. Augind 
unchiaşul, a adus şi el pe aceşti copii. Imp&ra- 

„tul a pus pe toți se “spue câte un basm.: Dupe 
„ce ati spus toţi câte unul, aă - "venit. Şi rândul 
„copiilor, eră ei au inceput se spue aşa: 
A fost -odată ca, nici odată, inşirte mărgă- 

"rite, a fost trei fete, înşirte mărgărite, c care sedii 
„R s6re lingă un. perete, inşirte mărg ărite... 
"Și aşa aii spus ei toată istoria ce Y'o spuseiii;;, i 

Iară impăratul. s'a- mirat fârte mult, - şi desbră- 
cându-i de hainele cu care ereaii îmbrăcaţi, im- peratul "i-a. „v&gdut -că. sunt cu totul şi. cu totul 

: de aur; şi tocmai atunci a cunoscut nevinovăția i împărătesei: şi viclenia: r6bei! Și mergând la  împărăteasa- a scos'o “din . hbăligar; şi luându-și - Copii se cunună de a doua Gră cu “densa: „dupe.
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“legea Domnilor şi a impăraţilor. “Eară pe r6hă, 

luând doi cai, unul de la munte şi altul de la 

baltă, o legă de câdele lor, impreună cu: un sac 

cu nuci şi caii “speriindu- se de sunetul nucilor. 

şi de ea,ail fugit fie-care către locul săi şi ai 

ficuto în bucățele şi, unde pica nuca pica și 

bucăţica, Şi. “incălicai. p'o şea şi vă spusei Dr. aşa,



LR II-PRUMOS | 
„CU PERUL DE AUR 

Ă fost o dată ca nici o dată, den: ar fi nu Sar - 
-mai povesti; că nu suntem de când cu basmele ci 

„ Suntem de când: cu minciunile: de când se pot-- 
covea' puricele la „un picior 'cu nouă-deci Şi no- 
uă de oca de fer şi călcâiul tot rămânea gol, 
şi se urca în slava. cerului şi tot i.se părea CĂ. . 
este Uşor. - Si 

| „De când: scriea muscă pe părate. 
Mai „mincinos care nu crede. Sa 

„A- fost o. dati intr'o pustie mare un -pusnic. 
El petrecea singur. singurel. - Vecinii săi erati fiarele pădurilor. Și aşa era de bun la: Dumne- 
dei, în cât toate: dobitscele i se închina, când se întilnâi cu dânsul. “Intauna. din dile; se duse 

„pusnicul la marginea gârlei, care curgea p'aprâpe 
de coliba lui, şi 6tă v&du că vine pe apă un 
sicriaş smolit bine, Şi audi un orăciit eşind din-. s 

“e
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Ar 'Ensul. Stitu puţin de cugetă, şi după « ce (lise 

N câte-va vorbe de rugăciune, întră în “apă, şi cu o 

prăjini trase sicriaşul la margine. Când îl deschise, .. 

ce se vedă -în el? Un copilaş ca de vr'o dou€ 

luni; îl scoase din siciiii, şi, cum iL luă în brate, 

„copilul tăcu. Coiplul avea ce-va atârnat de gât. 

ȘI când luă baerul de la gătul copilului, vădu 

că intr'ensul era o sciisăre; o ceti, ŞI află că 

copilul este lepădat de o fală, mare de împărat 

„care alunecâse şi ea în valurile lume, şi care” 

de frica „părinţilor că, "lepădând copilil, îl pusese ş 

in sicriaş şii dase drumul „pe garlă, lișândul în 

"ştirea lui Dumnedeii. A - 

Pusnicul voia “din tstă inima se crăscă prun- 

“cul ce i trimesese Dumnedeii, dar când. se gândi 

că, n'are ci ce. st hrânescă, i podidi. un. plins- 

„ce .nu se: mai. putea sfirşi. Căgdu in genuchi, şi, 

se-ruză lui. Dumnegeii. -O minune, mare! d'o dată 

“răsări. dinte” un. colţ _al. chiliei sele, o.viţă, şi. 

„numai de cât cresc şi se... înălță, „până Ja „str6-: 

-şină, Pusnicul căntă, la dânsa şi văd - struguri, 

- unii. sopți, alţii pârguiă, alții . aguridă- şi alţii in 

- bre; indată luă” şi. dete. copilului şi-vădând căi. - 
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ui Dumnedeti. Cu. must. de viţă: crescut: copilul. 

până ce începu. să. mân ince şi: alt-ceva.. 

7 a - - ..   mănâncă, se bucură din tot: sufletul. şi mulţumi . ăi
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Eară decă -se mai mări copilul, pusnicul se 
apucă şi] învăţă să. citâscă, să adune rădăcini 
ca. să se 'hrănâscă şi se.umble la venat. | 

„Dar într'o di chiemă pusnicul! pe copil și“ gdise:, _ a ă 
— F&tul' mei, simţ că slăbese din ce în ce; 

sunt bătrân, precum mă vegi, și află că de ag în. „trei dile mă duc pe lumea cea-laltă. Ei nu . 
sunt tatăl tăă cel adevărat, ci te-am prins pe gârlă, unde ereai dat şi pus intrun “sicriaş de mumă-ta, ca . să nu se dovedescă fapta sa cea nelegiuită, cu tâte Că era fată de impărat. 

Dacă voii adormi somnul cel vecinic care o s&-l cunoşti după -răcăla 'şi amorţirea ce vei ve- dea în. tot trupul meii, să bagi de sâmă căi o. să vie un leu; Se nu te.sperii, dragul tatei; leul îmi va face grâpa, şi tu vel. trage pământ'peste mine. De moştenire n'ani 'ce sEți las decât un frii de cal. După ce vei rămânea singur, să te: 

N 

sui în pod,.să ek friul, să&'1 scuturi, şi îndată va _ - „Yeni un cal la-astă chemare. şi te va învăţa ce „s& faci, - = | a | - După. cum disese, bătrânul aşa se şi intâmplă.: „A treea qi pusnicul, luându'și remas bun de la „fiul săi cel de suflet, se culcă şi dormi somnul cel lung. Apoi îndată veni „un leii grâsnic, nevoe mare, şi veni răcnind; - şi. cum vădu pe bă 

. Se 3 , 
a - 

s



n 
- N Ma 77 

a
 
n
 

ma
ra

 
aa

re
, 
i
 

| tren mort ii sipă grâpa cu unghiile ssle; car 

7 fiul îl iîngropă, şi r&mase acolo trei dile şi trei: 

nopți plângând Ja mormânt. A. treia, - di fomea, 

ii aduse aminte că era dator să trăiască; .se 

sculă dupe mormânt cu inima sdrobită de du- 

pere, se duse la viţă şi cu mare mâhnire văzu că 

“ea se uscase; atunci şi aduse aminte de vorbele 

“bătrenului, şi se sui în pod unde 'găsi friul, il 

scutură şi tă că veni un cal cu aripi şi stând, 

inainte'i: dise: 

— Ce. poirunceşti, stipâne? 

N i = Copilul spuse calului din cuvânt in cuvânt t6tă. 

IL întemplarea cu mârtea pătrenului, şi îi. dise: 

-— Eată-mă aici singur; tatăl, “care mi-a fost. 

dat Dumnedeii; nu mai "este; rămâi tu aici cu 

mine ;! dar 'se mergem într” altă parte unde să ne 

facem - o colibă ;.. căci aici, dinaintea astui “mor-- 

ment, nu şciiu de ce mi vine : să tot pling: . 

Ear calul îi răspiinse: e 

| — Nu așa, stăpâne; noi ne vom , duce să locuita 

- unde sunt mulţă 6meni ca dumnsta,.: : i 

E 1 — Cum? întrebă biiatul, sunt mulţi. Smeni ca 

| mine: şi, ca. tata? Şi o să trăim în „mijlocul lor i 

| — Negreşit, ii răspunse: calul:' Ra 

Atunci, dacă -i aşa, întrebă copilul, de ce: 

| DUR, şi. ei. pe la not? : e 
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— Ei -nu vin, il mai dise calul, Bind-i -că n'aii 
„ce “căuta p'aici; trebue să mergem noi la denșii. 
— Se mergem, răspunse copilul cu bucurie. 

„.. Ear dacă "i spuse .că trebue se fie îmbrăcat, Ă 
fiind-că  cei-]- alţi” Gmeni nu umblă. aşa goi, el ră- 
mase cam pe. ginduri ; şi calul ii dise să bage 

“mâna în vurechia lui stângă ; ; şi după: ce băgă 
“mâna, scose niste haine pe ară le îmbrăcă ciu- 
“dinduse că nu ştia cum să le intrebuințeze ; ca 

-. lul însă îl invăţă, şi apoi. copilul se îmbriică, incă- 
lecă pe dânsul ŞI: porni. 
"Dupe ce ajunse în : oraşul cel mai 'de- aprâpe, | 

şi :se vădu „între- mulţimea de Omeni, furnicând 
în sus şi in jos, se cam. spăimântiă copilul de a- 
tâta: sgomot, şi umbla . tot cu frică, mirânduse de” 

| frumuseţea caselor. şi de tot ce vedea, băgând: în- -- 
- sa de s&mă că fiă-care. lucru ” şi are rânduiala sa, 
Dar calul înbărbătendul, ii dise: | 

— Vedi stăpâne ? aici tte- sunt cu-şartul lor, | 
-de aceea dar- trebue se ştii ca să Sți faci "Şi tu 
un căpătei, . - 

Și. după ce: edu acolo câte: -va. ile, hal: de. 
dânduse 'Gi lumea: şi 'obicinuindu-se: a trăi in huetul ce înăpuşesce' oraşele, plecă, luând cu si- ne calul său; _Şi se duse, -şi ! 'se duse, până ce ajunse pe tărâmul unor gin. “După ce ajunse la ine, care erai în număr de. trei, _Căută să se 
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bage argat la donsele, « căci așa 7 sfăluise” calul . 

si “Tucă, - | 

Dinele de o cam dati nu piea'. voiăit ! să ia 

în slujbă, dar se induplecari la rugăciunile: luă - 

şil primiră. | 

- Calul adesea venia pe la Domnul sii, ş şi intro di 

4 

case, ginele aveti o Daie încare Jacâţi-va ani, într'o 

: gi hotăritii, curge aur; şi cine se scaldă intsi, aceluia 

Ş i se face: părul de aur. Li mai spuse să vadă că în- 

w'unul din tonurile casei, € ș dinele aveati o leg ătură 

„ci trei rânduri de haine; pecare le păstraiicu îngri- 

| o tire, EL - băgă bine: de -semă aceste. vorbe, şi de 
“d 
câte ori avea câte ce-a. grei de: făcut, el chema 

„calul şii da ajutor. . - 

„Dinele ' i daseră voie si imbie prin ste casele, să 

deretice, săscutur e, dai în came
ra cubaia să nu în- 

„tre. Insă când lipsiră ele odată d'acâsii, el intră şi luă 

„aminte la tote. câte i Qiisese calul, Ochi şi legătura -. 

„CU hainele puse cu. 'ngrijire, intr” un tron. Inte” odi: 

„dinele- ai plecat la o- strbiitâre,, la “âlte. Qine, şi 

E avură grije să pornească aigătului că, in minut 

“ceva audi ceva sgomot “in căinăruța cu baia, 

50 rupă o şindrilă. din sbieașina, casei, ca să le dea. 

! 

| 

| 

| de! ştire 18i- Şi să se. 'ntârcă “ae e bă, Bind- -că ele 

| ” aliati că % apr pe să incap a curge acoasli apă 

4 

  

„de aur. 
. sc ceia pipa 

are şi ds scie “gândea, și icâină vă zi minunea, 

îi. gise se bage bine de semi, cum că în una din.
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asta, chemă numai de cât pe cal. Calul îi dise.. 
-să se scalde; şi aşa şi ficu. Eşind din baie, el 
luă şi legătura cu. hâinele, şi o porni la sănătssa, 
călare pe calul cel cu aripi, cu care sbura ca. 

» ventul şi se ducea ca gândul. Cum, _călcă peste 
| „pragul porței, incepu casele, curtea - şi grădina 

„a se 'cutremura -aşa de grâsnic, în cât se audi 
până ia dine, şi dinele indată se intârseră acasă.. 

Dacă vegură că argatul  lipsesce; 'şi hainele nu 
“sunt la loc, se luară după, densul, şi 1 urmăriră. 
din loc in loc până ce, când era s& puie mâna 
pe dinsul, el trecu : hotarele lor şi apoi stătu. Cum - 

„Îl v&dură: "scăpat, ginele se "ciudiră de. necas că 
nu. putur i. s&l prindă. . Atunci | ele îi“ „diseră: . 
i Ahr fecior_de lele ce: eşti, cum de ne amă-- 

gişi? Arată- -ne, măcar, să 'ă vedem părul. | 
E "Atunci el 'şi răsfiră părul pe. spinare; Gr ele 
se uitati cu jind.. la dânsul - Şi-i - diseră: N IN 
o Aşa păr. frumos nici odată n'am mai văgduti 

Fii sănătos, însă, incai fii bun de ne dă hainele:- 
| Dar el nu voi ci le „opri şi le luă i în; locul sim 
ial, cei datorii dinele. | De o 

| De. aci. se, dusă întrun oraş, își use o bişică 
de cirivişi în „Cap, Şi se duse- de se rugă de gră- 

i dinarul impărătului ca să primâscă argat la. 
gr ădina impărăt6scă, Grădinarul nu: Prea ir gI 

Paza



Se 

asculte; da” după rată, vuăciune i primi, i pu- 

se să Jucrede pământ, să, care apă, să ude: florile; 

dinarul, stăpenul săi. îi | 

Iinpăratul ayea, „trei fete; şi! aşa “iuită grije în 

dase! trebile iinperăţiei, în cât uitase, de. fete "ş 
y 

că. trebuie să. le. “mărite.. Intr una “din, "dile, fata 

cea mai. mare. se. „vorbi. cu, surorile « ci “ca să du- 

că fie- -care câte “un pepene din care: i “alesese să 

  

puseră » dinaintea. împăratul: 

sfatul împărăției. să” i ghicâscă. ce pildă; să fă asta,   mai bun de. mâneare, şi. al, treilea. dase. în, copt 

“gise : i 
| — Inapărate, să irăesci raul ani, . „pilda asta 

insemneză vârsta fetelor Măriei als, şi că a 

sosit timpul, de. a le dala casă 16r. i 

  

eat 

„Atunci impăratul hotări să, le: “mărite. "Dete, 

de. a, doua di incepură a veni peţitori « de la cu- 

"tare şi de la. cutare fecior de impărat. 
6 

fie duşi :la masa împăratului. După, ce se puse. 

împăratul | la, masă, veniră. şi . fetele. şi „aduseră, - 

fie-care. „câte un „pepene. pe “tipsia, dș aur Și îi 

| 

IL 
deci; Sforă, în. țeră, de; acâstă hotărâre; şi “chiar 

| 

îl, învăţă ca să, curețe. “porii, şi “brazdele, de bu- . 

rueni.. „Făt- Frumos, lua, în cap. tot! cell învăţa At 

Impăratul. se miră, de acestă foii; și chăriă 

Și, dacă se, adună “'sfaul, tăie „pepenil. şi dipă ce 

vădu că unul se cam trecuse, al doilea. era toc-



a 

Eară după ce , fata. cea mai mare ş'alese mire 

pe. un fiu de impărat, care " i păru. mai frumos, 

se făcu mare nuntă, împărătescă, Şi: după ce 
sfârşi yeseliele, plecă” impăratul cu tOță curtea ca. 

să “petreacă pe “fică-sa până la hotarele Impără- 

iei sale celei. noi. Numai fica împăratului: cea 
mai mică rămase a “casă. "Fât-Frumos, argatul 

de la grădină, "vădână că şi grădinarul se duse-. 

se cu alaiul, chemă calul,. încălecă, se îmbrăcă 

- cu un rând de haine din câmpul. ci florile, din 
“cele luate 'de la "ine, şi „după ce' şi lăsă părul 

său de aur pe spate, începu a alerga prin gră- 
din în tâte' părţile, fără să fie. băgat în seamă | 

că, fica” impă&ratului îl. vede de | pe fereăstă, căci 

„odaia, ei da în: „grădină. Calul cu Rat Fru- 

: MOS „strică tetă grădina, şi când vădu” că "vese- | 

Tia lui făcuse pagubă, descălecă, se îmbrăcă! cu 
- hainele sale, de argat şi începu a ,, drege. ceea ce 

se stricăse,. 

 Câna veni acasă grădinarulș şi vădu stricăciuriea, 
se. luă de gânduri, şi incepu a certa pe 'argat 

îi ii 

de, neingrijire, şi, 'era atit! de supărat: în cit pa aci, 
era să] şi baţă,. pa 
„Dar! fiica impăratuli, care “privea da. la fe- 

reastră” tote. „acestea, “bătu în Sâm” şi: „cerii gră- 
dinarului sări. aducă niţele. floră. Grădinaril făcu Out ee 

ce > făcu şi și adună de prii colțuri câte-va fioricele; 

7
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le legă şi je trimise imperătese celei mici, Ear . 

ea, dacă primi iflorile,: îi dete : un: purn::de' gal: 

beni şi'i trimise răspuns 'să'-nu' se ! atingă” „de 

bietul argat. Atunci “grădinarul, : vessl::'de' un : 

dar: aşa 'de' frumos, işi puse :tote: silinţele;: şi în 

trei săptămâni: făcu. grădina la: loc, ca cura! nu 

sar fi întâmplat. nimic într” însa. a 

Nu mult după .acâsta, fata - împărâtalul cea 

mijlocie işi ălese şi ea un: fecior: de îniipărat şi'1 

luă de bărbat, "Veseliele ținură ca şi 'lă sora cea, 

“ mare; ear la sfârşitul 'veseliilor fu: petrecută” și 

ea până la hotarele împărăției : :săle. Dar” fata 

cea mică a împăratului” nu. se duse, ci rămase 

acasă, “prefăcânidu- -se de astă- dată că'este' bolnavă. - 

Argatul grădinei, cum sâ:vădu 6ră singur; vru 

să se vâselească ; şi el ca toţi slujitorii! curţii, dar 

fiind-că el-nu se putea veseli de cât cu :bidiviul 

săi, îşi chemă! calul, “ss: îmbrăcă' cu. alte haine, 

i cerul cu stelile, îşi - lăsă părul pe spate, încălică 

Şi „călcă tâtă grădina. “Când băgă de seamă: 'că 

iară; fărimase' tot, se imibrăcă. cu - hainele: sale 

“4 cele prâste şi, bocinduse, începu să: dreagă: ceea 

“ ce stricase. Ca şi.la “întâia dată, grădinarul voiind. 

“s51 cârpească, fu oprit de: fata: cea: "mai: Mică 

a împăratului, * care: “cerusei:flori, 'şi care îi ! tri 

mise: doi" pumni de 'bani. 'Grădinarul “se piise iar 

-"pe muncă, şi. dădu 1 grădina gata în. patru s&p- 
ș , „ti . 

tămeni. DN DI A A A A a a



s+ 
pai 

+ Imperatul: făcuse .o. v6năt$re.-mare, şi fiind că 

scăpase: de o; mare .primejdie, ridică. un. Chioşc . 

în pădurea. „aceea «şi chemă..ca:să serbeze: mân- 

rea, sa,.pe toți. ;boerii şi slujitorii cuţii..la o 
masă. înfricoşată ;ce. pregătise acolo. . Toţi curtenii 

- se duseră: la chemarea impratului, numai fiica 
sa rămase.: „+, ea II 

Făt-Frumos, vădându: se iar singur, , chemă ca- 
Tai, şi, voind. să se .veselească. şi dânsul, imbrăcă 
hainele cu, sârele 'în piept, luna în.:spate şi doi 
Juceferi în: „umeri; , îşi lăsă părul de aur pe spate, 
încălecă : calul şi | încură prin grădină. în cât nu 
„mai. era chip de.a o- drege. Far dacă, vădu ac6- 
sta el, începu 'a.se, văicura, se. imbrăcă, iute cu 
“hainele: lui: cele de, argat. şi nu scia. de unde Să - 
înceapă; meremetul.. Mânia, grădinarului. „trecu 

“ ori-ce hotare, când veni şi. vădu. acea mare pa- 
gubă. Dar: când voi.să'i. dea: pe foi. pentru. ne-, 
îngrijirea lui, fiica împăratului bătu iar în ge. 
şi :ceru flori. Grădinarul dă din; colţ în colţ şi 
nu ştia: ce'.să. facă ;. în cele, din rmă: cătă,;. şi - 
imaâi. găsi vre-o, două floricele care. abia, scăpaseră 
“decopitele calului: cu:. aripi... şi. le trimise. Dar 
„fata :de impărat. îl. dete. poruncă ca: să .erte. pe 

| „bietul. argat,. pentru care îi şi dădu trei, „pumni 
-de. galbeni. E curţi ti ja 

Se apucă dar, eroi: du noă, şi în. patru sptă- 

7 
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“mână abia putu face ceva care să mai semene 

a grădină ;: iar argatului dete.: făgăduinţa“ că de 

se va mal: “Ant&mpla * una ca asta apoi £ are: sa, fie 

“sdrobit-in bătae şi: “gonit.. Ea 

„ Impâratul, se: luase de zinduti vedend pe fiică- 

sa. „toti: tristă. Ra: acum nu mai voia! 'să-iasă afară 

pici: din! casă.” Hotări dar 's'0 mărite; şi începu 

ai spune de cutare, de cutăre 'şi de” cutare fii 

de 'impărat. 'Dar'ea: nu: voia:"să! “audă. 'de nici 

unul:: Şi 'dacă: vădu: aşia impliratul ichiămă 'sfa- A 

tul şi boarii şi îi întrebă ce să facă? si - 

„== Un. foişor cu: porta pe: dede-subt,: îi râs. - 

punseră, pe: “unde :să “treacă toţi fii:'de. împărat! 

şi de boeri;' Şi: pe icăre'L va alege“ fata, să'1 “:lo-. - 

vească ' cu. ui mer dau cel: va: tine în”: mână: Sa 
p. 

„Şi după. icela s'o' dea: împăratul. ! iii 

"Asa se: ŞI. făcu:. Se: 'dete sforă- în țară că: este 

hotărirea-. împăratului. să se adune. mic: şi! imare: 

„şi: să: "treacă: pre: sub 'pârlă.: “Toţă-: trecură ș "dar * 

fata nu lovi pe nici “unul: Mulţi - credeai. că, fata : 

n'are Noie' să se. mărite. Insă un: boer bătrin dise_ 

să' treacă! şi" 6menii : “curţei. "Trecu: şi! grădinarul” 

şi::bucătariul: cel: mare, şi vătaful.: şi slugile, şi: 

vizitiă şi: răndaşii,- dar: 'giaba,. :fatai nu: :lovi - pe: 

„nici unul: Se: făcu: intrebare - că: daca n'a maj. 

rămas cine- -va:: :netrecut. şi: se-: află: că .a:mai răi: 

“mas un: argat de: la! grădinărie,- un argat! “cheleş, Si 

Ă iată „: “ i iati ir i La
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— „Să, treacă „Şi. acesta, dise impăratul. 
„Atunci chemă şi 'pe, argatul. cel cheleş şi'i dise 

să treacă şi densul, dar.el, nu: cuteza; iar .dacă 
fu. silit ca să. trâcă. trecu, şi “când. trecu fata'l 
loși: Cu, „mărul! „Argatul incepu a tipa şi. a fugi. 

„gi dlise, că iza. spart capul!. Imp&ratul, „cum vEdu 
"una ca; acâsta, dise,: o i N | 

„— Nu se.pote. asta. este o greşeală ! fata x mea, . 
nu; e > de credut să fi ales.tocmai pe cheleşul ăsta ! 

Căci nu putea să se invoiască. a.da,pe. fie- -Sa 
după dânșul, de .şi era lovit: cu mărul, Atunci 
puse. de a. doua Gră să, treacă - lumea, şi de a 

„doua :6ră fică- -sa lovi cu.mă&rul în ap. pe. che- 
leş, care. iar; fugi. ţinendu-se, du. mâinele de cap. 
Impăratul, plin de, mâbnire, iar. "şi : luă „vorba, | 
înapoi; şi -puse; dea: treia. Oră: să treacă toti, lu- 
mea.. Dacă, v&du, împăratul, : :că şi, d'a, treia,. dre. 
-toţ;:cheleşul. a.fos; loyit,; s'a plecatla sfatul: împă: 
rățiel, şi "i'a. da; lui pe. fică- -sa. Ni 
Nunta: se făcu în tăcere, :şi . „apoi îi. oropsi, pe. 

amândoi şi. nici nu voia să ştie şi să. corespundă cu. 
dânşii; atat numai: că de silă,. de. milă,.. îi. primi: 

"să. lochească, în; curtea: “palatuluț; Un. bordeii:;în-. 
„în tn colţ al curţii Ti; se. dete spre. locuinţă, iar. 
argatul se, făcu, „sacagiul curţii: Tâte slugile îrnpă- 
ratului. Tideai de dânsul, şi: tâle : murdăriile „le 

ă arunca pe . bordeiul lui, Inăuntru - însă, ca-
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lul cu aripi le aduse framusețile lunacii nu 'era în. 

„palaturile împăratului cea ce era în. “bordeiul lor. 

Fii. de împărat, cari. jeniseră. înpeţit ! la fica 

cea. mică, se 'npufnară: de ruşinea ce ail “păţit, 

fiind-că. fica imipăratului. alesăsă” pe € cheleş, şi “să 

înv oiră între, denşii ca să pornâscă oste' mâre 

impotriva, lui. Impăratul” simţi. nâre durere când. . 

audi hotărârea vecinilor. să; însă, ce. să facă? 

se pregăti, de. răsboiii, şi nici, că ayea încotro, în 

„ Amândoi. ginerii trapăratulu
i se sculară. cu. 6ste | 

şi veniră, În. ajutorul Sâ: Făt-Frumos trimise şi . 

el pe soţia, sa „ca sii râge, pe. împăratul „ai da 

voie, să meargă ŞI. el la bătaie. _Isopăratul. insă 

o goni, dicându'i:, | 

— -Dute: dinaitea” mea  nesocotit” 
'0,. „fiind că iati 

din pricina, ta mi. se turbură. liniştea : Fă numai, 

” voiiă. să vă văd inaitea, ochilor, mei, „nensrociţilor, 

ce sunteti. e 
. o 

Dar după multe. rugăciuni. se indupletă, Ș Ă 

porunci să'l lase să care şi el măcar apă pentru, 

oştire, Să pregătiră şi porniră. a 

Făt-frumos, cu hainele lui preste. şi călare pe, | 

o mârţgă - -şchi6pă, plecă inainte. „Oştirea, 1 
ajunse - 

intr'o, mlaștină, + unde, "i se siomolise pa şi unde. 

se, muncia- să .0, “scoţi, irăgând'o. când, de. câdă,
 

dând „de: cap,. când. de. piciore, Râseră “oștirea. Şi 
zi 16 

impăratul cu ginerii cei mari: ai săi. şi frecură 

4
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înainte, După ce, însă. nu se, mai văduri dânşii; 
Fâi- Frumos scose. „spa “din nOToĂ, şi “chemă calul 
sâii, „se îmbrăcă, cu 'Bainele” câmpul” cu Morile. ȘI 

- porni, la „câimpul Dătălioi i ajungenă, 'se 'Şi “sui 
inte un inunte apropiat ca. să vagă care parte e' 
mai tare. „Oştile. dacă” ajunseră; s6! şi loviră; iar 
Făt-E Frumos, vădând: că 6stea vrăşmaşe este! mare 
la număr şi mai tare, se! repegi din vârful: mun: 
telui asupra ci, şi ca. um „vârtej ! se intorceă prin 
mijlocul ei “cu Paloşui” în mână, şi tăea cuin' se 
tae, în dieapta! şi în Stânga! Aşa spaimă le 'dete 

iuițăla, strălucirea ! hainelor. sale” şi 'sborul călilut: 
săi, în, cât stea. vrășmaşe întie eagă' o luă la fugă; ” zane 

'apucând' drumul fid-care încotro Vedea. cu ochii. 
Iar impăratul, după ce ve&du; mininea, "mulţurai 

din uoroj.. 

lui. „Dumnsdeii. că ia “trimis! pe” îngerul! săi” de - 
la. Scăpăt: din” mâna! răjmaşului şi se întârse 
vesel a casă. Pe dum iarăşi “întâlni ” pe “Făt 
Frumos „prefăcut în argat, „muncind: să'şi: "Şesţă 
spa, din noroi ; şi cm era! cu “voie, „bună, "lise 

Sai VI 
- . e. lă câţiva : N ta ia 

v — Duceţi- -vă de: scolaţi şi “pe noroieșul acela” 3. 
iai „i "a 

N: apucară să se -ăşede' bilă, Şi veni “Veste: la * unpăratul” că răjinăşii ui cu oştire! şi mai: mare s'au: “ridicat : asupra: lui. Să. găti dară. şi! “el! "de 
PAT răsboiă, ş şi Becă, s o o ritalnească: FăFi ruriios iar ie rez pi) tir ii 

-
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se rugă "să lase şi pe dânsul. să mergi, şi iar 

fu Buiduit; dar dacă, dobândi” voea, “porni iar cu 

âpa lui. Fu'şi - de astă dati de ris şi de bătae 

de joc când Ta vădut oștirea că iar se 'inomolise. . 

şi nu putea să! şi scoţă epa “din noroi, 1 lăsară 

inapoi, dar: el ajunse şi acum mai nainte la lo-, 

: cul de luptă, prefăcut i în Făt- Frumos, € călare pe 

calul cu aripi, ŞI îmbrăcat cu, hainele lui câle. 

cu. “cerul. cu stelle. | îi 5 

Oştile deteră în tăripene” şi în surle, şi se lo- 

viză; iar Făt: -Frimos iar vădând | că. Yrăjmaşii _ 

sunt mal puternici, 'se repedi din munte şi. puse 

pe. gonă. “ Impăratul 'se intârse, iar "vesel, “mulţu- _ 

mind, lui Ijumnegeii de ajutorul ce Yi a dat, şi . 

iar porunci | ostaşilor - se “scoţi din. noroi „pe ne- 

voiaşul de sacagiii. Tar el era împăcat. cu L Guige-, 

„tul săi de ishândele sale 

- Impărătul' se mâhni până în fuidul' inimhei ii 

sale. când augi că xrăjmaşii se: ridică de a “treia 

Sră cu 6sie şi“ maj mare, şi. că a şi aduns, d 

hotarele “împărăției sale: cât fiunza” şi iarba; 

plâns: îl năpădi, să ferească. Diimnedeii, ș şi Slânsă 

până ce simţi. că “i “slăbesc: 'vederele. . “Apoi “își 

strânse, şi dânsul. tâtă 6stea, sa şi porni! la bătălie 

cu nădejdea în Duinneqgii. i Dai i 

"pât Frumos porni şi el“ “tot “pe inârțâga” “Tar 

lat după! ce treci totă. stea făcând haz ds deh 

e 

7
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se inbrăcă cu, hainele, cele. cu ssrele în piept, 
luna în spate. şi doi luceferi in umeri, Și. lăsă 

N părul de aur „pe spate, încalecă. calul şi într' un 
minut. fu &raşi „pe munte unde agicapla să vagă 
ce. s'o întârâpla. PR . 

- „Se întâlniră oştile şi se loviră de. trei „părţi, 
! și se tăeaii unii pre alţii fâră de nici o milă, 
“atâta, eraii de înverşinaţi ostașii. Iar când fu, către 
scră, când vădu că oștirea vrăjmaşe era să ia 
în” g6nă pe a. împăratului, unde se repedi odată 
Făt- Frumos din. munte! ca . „un fulg ger, şi unde. 

trăsni odată în mijlocul lor cât. se Îngroziră.. de 
numai ştiaii „ce fac; se înprăştiai ca pui de 
potărniche, şi fugeaii de' şi rupeati gâturile, Făt- 
Frumos însă” gonea, Şi tăea ca pe nişte oi. Tm- 
păratul îl. vădu sângerat la mână, „la care se 
crestase, însuşi, şi îi dete năframa, ;ca,. să, se lege, 
apoi se. intârseră acasă isbăsiţi de primejdie. 
Când: „Veniră, găsiră,. iar pe Fet: Frumos i în n0- 

roiil, cu €pa,; şi iar "1 scoseră, Iar, dacă  sosiră 
a casă, impăratul, cădu la, bolă de ochi şi orbi. 
Toţi vracii și toţi. filosofii carii citeaii pe stele 
fură aduşi, ! şi nimeni nu; „putu săi. dea, nici un 
ajutor. Intr'una. din „gile: dacă se sculă din somn 
împăratul . spuse, că a vădut în „Vis un. bătrân. | „care "i-a dis. că. dacă se va „spăla la ochi şi. dacă
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„va bea lapte de capră roșie sălbatică, va dobândi 

vedere. Augind ast-fel -ginerii..sti, porniră : cu. 

toţii, cei doi mai mari “singuri, fără; să, ia şi pe. 

cel: mai. mic, Şi fără a. voi. săl lase măcar a. 

merge cu denşii. Jar, Făt-Frumos. chemă.. calut 

“şi merse cu "dânsul. pe smârcuri, găsi capre roşii 

„sălbatice, le, mulse şi, când se întorcea, se îm- . 

 brăcă cu: haine de cioban. şi eşi înaintea cumna- 

ţilor, săi cuo 'cofă plină de lapte de oi. Ei îl iîn- 

trebară lapte are acolo? iar el: le răspunse, da, 

preficând- -se că.nu'i cunsște şi gicând căil aduce la - 

! împăratul; care visase că'i va, veni vederea dacă! 

„va da cu. acel, lapte, la ochi, Ei se, cercară ai 

da, bani şi, el să le dea laptele;, dar, ciobanul le 

răspunse, că, laptele, nul, dă pe. bani, şi că, dacă 

vroesce. să aibă : lapte. de. capră roşie, să se dică. 

că. sunt, robi lui, şi. să, rabde ca să le; pună, pe- 

ceția. “Iu pe spinareă lor, măcar, .Că: el are gând. 

să, se, ducă. şi, să. nu, mai dea pe la denşii. RE 

„Cei. doi -ginerii. se, socotiră : că ei, : pentru & 

"sunt, immpărați, Şi gineri.. “de impărat,. no să. „le, 

„pese nimic ; ; se. lăsară, deci, de. le puse pecetia: 

„luă. în; „spinare, şi. apoi, luară Japlele si aduseră, 

dicând. pe, dram:
 

„—, De se; va; incerca neroăul să, ne gicăe ceva, 

isi -facern., nebun, şi. tot noi. vom. - fi. mai! “creguți. 

4 

de cât dânsul.. e a. Me
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Se. întărseră, deci, la mpăratil, îi deteră lap- 
tele, 'se unșe la ochi şi b&u ; "dar! nui: ajută. 
nimic; “După acea veni şi Besa « cea mai” mică! la 
împăratul şi-i “gise: Dati 
= Tată, ia acest lapte; 6l: este. adiis de: băr 

| batul: met: unge- -te cu densiil, aşa: te roz, 
“ Iipăratul îi răspunse: re a 
— Ce-lutru :bun a făcut nătărăul îi de! 

„bărbat, ca să facă şi” acum ceva” de" ispravă 2 
Na! putut face: nimic: gineri' mei 'cej-l- alţi, “cari. 
măi ajutat” aşa de: mult in' 'răsbo;, ŞI tocmai el, 
ticălosul, o'5&'ini: potă” ajuta ? Şi apoi “nu v'ain: 

_ dis, că r'aveţi: voa a vă: mâi - arăta “inaintea feței * 
mele? Cum ai cutesăt. să” calci! poriinca mea ?” 
— Mă supui la orice pedeapsă vei “bine: -voi': 

să! mi faci, tată numai unigete; aşa: te rog, şi cu! 
acest lapte ce ţil aduce: umilitul “rob. m 

“ linpăratul: dăcă "văzu: că! atâta de mult se: “rgă” 
fica sa, se “înduplecă, şi Jaă laptele: ce'i i adusese 
Şi apoi 's6 unse cu dânsul la ochi o: “di, 'se unse î 

„Şi a doua dis Şi, “cu Mara sa; mnirăre, simţi că 
"azer -că începtise” a” zări ca prin sită; “Şi. dacă se. 

mai. ulise” şi a treia; Qi. vădu cât se: păte - “de. 
bile. După” ce: 86: însănătoşi, 'det6 o masă: la toţi”: 
boerii şi „Sfetnicii împărăției, şi după; “rugăciunea: 

| „or; “primi şi. pe Făt-Frumos să șeadă” în'.c6da - 
o m6sei-! "Pe când: se '-Veselăiă” “mesenii şi i chofuiati 

7
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„? o. ze , Pa 

se soulă, Făt-Frumos, și: rugându-se. de.. ertare, 
întrebă ; NE ae i 

— Mâărite impărate, robii; pot şedea e cu ustăpă ânit 

lor la masă? ee pe ete e 

„— Nu, nici- -de- -cu, răspunse împăratul. 

Apoi: dacă. este: aşa, şi „fiind-că. Jamnea te | 

stie de om. drept, . fă- -mj. ŞI: mie dreptate, şi seslă 

"pe cei: doi. âspeți” cari şed d' a'dreapta şi: d; a stin- 

„ga. Măriei: tale, . căci. ef, sunt robii mei ;. şi ca, si. 

„mă credi,. caută Şi vel vedea. că: sunt însemnați 

cu pecetia în spinare, o e 

Cum audiră ginerii, împăratului, O. bă igară pe . 

minică, şi mărturisiră căaşa este.; îndată. fură 

“nevoiţi a se scula de la. masă şi a, sta... în pi 

cidre. lar către sfârşitul mesei, Făt- Frumos scose 

“năframa care i-a. fost “dat'o. împăratul la, bătălie. 

Cum 'a ajuns” năframa -mea în mâinele tale? 

“întreabă împăratul. Ei am dat'o ingerului Dom- 

nului care ne-a: ajutat la r&sboii. 

— Ba nu, mărite inpărate, mie: "mi: :ai dato! 

— Apoi dacă e aşa, tu eşti acela care ne-ai 

ajutat? .: e 

— Bi, mărite impărate: . _ 

-— Nu te cred, ădaogă iute impăratul, dacă. 

nu te vei! arăta aşa cum era atunci âcela căruia 

-am dat năframna. - | 

Atunci el se sculă de la masă, se duse de se



gg , 

îmbrăcă cu hainele cele mai frumâse, işi lăsă 

părul pe spate şi se înfăţișe împăratului: şi la 

ttă adunarea. Cum il vădură mesenii îndată se 
ridicară şi se minunară: Făt-Frumos” era: atât 
de mândru şi strălucitor, în cât la sore : te pu- 

teai uita, dar la el"ba. 

“Impăratul, după ce lăudă - pe fiică-sa. pentru 
alegerea sa cea bună, se dete. jos din scaunul 

impărăţiei - şi ridică în. el pre ginerele” său 
Făt-Frumos; iar: el cea d'ântâii treabă “ce făcu, 

fu de a 'slobogi pe cumnaţii: sei, şi în. toată im-. 

părăţia s6 făcu bucurie mare şi masă împără- 

tească.. Eram şi “ei p'acolo și căram mersi la 

vatră lemne cu. frigarea, apă cu ciurul şi glume 

cu căldarea, pentru. care. căpătai: 

| Un năpârstoe de ciorbă, 
* Şi-o sfântă de cociorbă _” ! 
„ Pentru cel ce's lungă vorbă,



  
    

BATA DE IMPERA? a 

„PESOARUL 

A fost odată. ca, nică o. dată, că de n'ar fi nu 

Sar. povesti, pe când se bătea urşii în câde. — : 

A fost un pescar, nici: prea bogat, : nici prea, 

sărac; el era tinăr cu mustaţa răsucită, scii. co- 

lea, şi chipeş. De câte- -ori trecea cu peşte pela - 

curtea. împărătescă, i fata. împăratului trimitea să] 

chieme, cumpăra. de la-el „peşte . şii da bani de 

dece ori cât făcea „peştele lui, Pescarul nostru 

se spurcase. la bani;, el de. câte- ori. avea ceva 

peşte bun.. si proaspăt, . trecea pe la curtea îm 

părătească, şi. nu era. diulică. lăsată de. la Dum- 

- nedeii,. în, care. să. nu cumpere fata împăratului 

“peşte, daca. trecea" -p'acol0, pescarul. , Intr! una din 

dile,, fata. smpăratului, când î plăti. “peștele, ce 

“cumpărase,; îl strânse, de, mână; iar „ pescarul' se 

făcu roşu ca sfecla și puse ochii în 'păracpt: dar 

"pe.urmă .ridicândui îi trase şi el. cu “mustața. 

> 
x 
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„Dupe aceea fata impăratului se luă la vorbă cu 
„dânsul, şi află că era flăcăi; el dase nişte răs- 
punsuri la, toate întrebările ei de te . minunai, 
şi cum era de nurliă, prinse dragoste de dinsul 

_fata împăratului, şi ii dete o pungă de bani, ca 
“să'şi cumpere un rând ds huine bune, şi apoi 
să vie la. densa. să? “vadă îmbrăcat, . 

Dupe ce "Şi. Tuă haine, ca. de poet; şi. se îm- 
“brăcă cu ele, pescarul: veni să le arate fetei im- 
păratuluj. Ea cât: p'aci era si nu'l : cunoască; 
fiind. -că “umbletul: şi boiul lui semănaii de boer. 
mare. Atiinci ea nu mat putu să ție focul ce 

avea. la” inimă, şi i “spuse că vrea să] ia de 
bărbat!" Pescarul se cam. "codea; căci “cunoștea 
şi “el că nu e 'de nasul 1ui' aşa ! bucăţică :” dar, 
dacă” vădu că iubea într: una, priimi şi el; însă 
cu. ruşine şi uitându- -se la căciulița” „luă po căre 
o "tot întorcea mereiă. în! mână. 

Impăratului nu prea, . îi vensă la socoteală că- | 
sătoria.- aceasta; dar: fiind că şi: iubea fata, nu mai 
„una fiind! la părinţi, se înduplecă la rugăciunile. 

| ej; Fata mai dădu o pungă de bani pescărului, 
şi glise să” şi. ia alte; haine! şi mai frumâse; Pes-. 
carul! se "întârse cu nişte ; haine muiate” numai 
în fir; iar! fata n duse de-i arătă! „impăratului, | 
Car6 ti şi logodi. ERE 
Nu trecu multe dile, şi se. facu nuntă” “d'ale: 

3 

-r
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împărătești. Când se  puseră | 1ă masă, le aduseră 

şi lor un oii cu: zSmă, “după lege, din care amân- 

doi trebuiaii să mănânce, Fata: împăratului, când 

voi 'să întingă el, il opri gicendu'i : o 

— “Ra trebue să înting intâii, find că sunt 

fată de împărat şi tu un pescar. 

„Pescarul nu r&spunse nimic, se” “sculăi” de la i 

măsă Şi se fâcu nevăgut. Mesenii,. care nu ştiau. 

„ce “se petrecuse, se uita unii la alţii şi se în- 

treba cu mirare, ce se fie asta, “peniru.. că . ei: 

nu audise nimic despre ginerile irapăratului că 

ar fi fost pescar. 

Se; câia, fata şi şi mușcă buzele pentru. neso- 

cotinţa ei. Mâncă ce mâncă, dar părea că aruncă 

la „spate, căci nu'i. mergea la inimă nică 0 îm- 

bucătură, „Se“ duse dar după masă în odaia ci. 

Toată noaptea nu închise ochii, căci nici somnul 

n'0 prindea, AŞA, - de tristă era; şi. cum avea gin- 

dul tot la: dânsul, se temea foarte să nu do=: 

y 

bândească lipici. Focul ei. era. de, ce să plece | 

fără să-i. dică măcar o vorbă. ” 

A doua di ea merse la E rata şii spuse 

| că se duce 'după bărbatul seii .se'l, găsescă, atât - 

o tricinsese dorul lui, Imp&ratul voi s'o  oprâscă,, 

dar ea nul ascultă şi plecă. o 

Umblă prin. tot oraşul, căută - in sus şi în jos . Ia 

“şi nu'l află nicăiri. Plecă .dar! din oraş în oraş” 

„sil adă băgat slugă la un han. Cum îl vedu se



    

su “ duse rept la. el şi , începu săi. "vorbească; dar 
i ie se. făcu că n'o cunâşte, intârse - capul incolo, 

imu'i răspunse Nimic şi se duse la treaba lui. 
- “Ba, se luă după . el şi l ruga s5'1 vorbâscă un cu- 
a vinţel, dar în zadar, Far, dacă o vădu stăpânul 
„lui că: din pricina et: se face zăticnire la trebile 
ce face sluga” lui, îi dise : 
„— Cum de nu- mi laşi sluga . în pace? să d 

sfârşească - trebile? nu vegi că e mut? Fă bine 
| “Şi „te cară d'aci. dacă eşti femee de treabă. 

î — Nu este mut, strigă ea; acesta este bărba- 
ă tul mei, care pentru O greşeală ma lăsat şi a 

| fugit. e Su - . 
a „Toţi omenii din han rămaseră. uimiţi, când 

augiră. vorbele ci, care nu. glumea; iar st tăpânul” 
: hanului nui venea a creade una ca, asta; „căci, 
dicea el, nu se poate să ştie om ca să vorbească. 

şi să ţie o “săptămână întreagă fără să dea măcar - 
un cuvințel; ŞI în adevâr toţi. îl cunoşteaii . de 

mut; se înţelegea cu dânsul. „prin semne şiliu- 
- beat. pentru vrednicia ui, Atunci fata “împăra- 

tului fâcu priossre cu toți ca, în soroc. de trei - 
ile, să] facă. a. vorbi, numai să. aibă voie a fi 
cu dânsul; iar dacă. nu, :ea să. “fe spânzurată. Se... 
făcu înscrişuri, le - arătă la „stăpânire. Şi o rugă să 

„ţie în s6mă învoeala lor. Tocmela. fu “făcută ŞI 
“sorocul de trei gile. începu de a doua qi 

Pescarul nu snia de la. inceput de aste istorii: 

,
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dar apoi ală; iar . . fata impăratul se ţinu mereu. 

ie capul lui. - 

_— Dragul mei, îi dicea ea, tu scii că eii sunt. 

„cea - „greşită; sii. te-am ales pentru că te-am iubit; 

mă leg si Liu mai fac- asemena greşeli; indurăte. 

de'mi vorbeşte numai. un cuvînt, şi mă scapă de 

“ruşinea. asta care “mă: omoră. „Şciii că ai. dreptul - 

„să fii supărat; dar pentru dragostea. noastră 6rtă-mă. 

EL- întorcindu'şi capul către dânsa, da din ue | 

meri, şi cu -chip. de batjocură se făcea că n'ocu-. 

ntşte şi că .nu ştie despre ce este vorbă.  Trecu - 

o di, teecu şi două şi-nu dise nici -- măcar bob. 

A .treia qi fiica de. împărat se infricoşă grozav, 

şi ori unde. mergea mutul, ea. îi. tot eşia inainte. 

sil ruga. săi. vorbescă. a 

- Pescarul, din -pârtea Tu, „când. simţea căi pri 

dideşte ' rugăciunile, . fugea ca. un: sălbatec de 

dinaintea ei, ca să nul podidească . lacremile şi: 

pe el; ca. şi cum i-ar fi fost inima sloiii de ghia- 

-ţă ; îar ea nu înceta a" face mii de rugăciuni - 

„de ar “fi inmuiat, ŞI Chiar. “inimele fiarelor - săl- - 

„bateci. În sfâriit: trecută trei dile, şi și pescarul nu 

= lise. măcrr. cre, -. 

_T6tă. lumea se mira de astă în tăniplae. Nu 

-ara, altă vorbă în. acel: oraş de. cât: despre. “arga_.: 

tul cel. mut de la han şi despre fata. cea. Îru- 

mâsă şi gingaşă, care, diceaii Ornenii, s'a „amăşii 

-
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semuind pe mut cu aut “cineva, şi singuri Sa 
r i “nenorocit., e i 

A doua di. spindurătârea e era gata. Se adunari 
„deci “toţi cu. totul ca să vâdă  sfirşitul istoriei, 
Oamenii stăpinirei: fură chemaţi: la fața locului 
şi siliți, -fără- voea' lor, a pune în lucrare ceea 

| ce coprindea invoiala ce făcuseră. Veni gidea 
şi o chemă la osândă, căci nu, isbutise a, implini 
legăturile” la “care _ singură -.se- indatorase ;. iară 
fata 'se intoarse încă o dată şi, suspiriend, se-mai 
încercă. a înmuia- inima pescarului ; .dar în 

“zadar. “Daca vădu şi vădu că nu.e scăpare, işi 
lăsă părul desplitit :pe spate: şi începu a 'se jeli, 
ferâscă Dumnegeii, mergând : către. locul: osândei.. 
Ea 6menii,-cu mic cu mare, “lăcr&mati de mila 

„ei şi nu puteaii săi ajute. întru. nimic. 
- Ear daca. ajunse la. spindurătăre, plină de nă-. 

dejăe- se uită. la. mut, care “venise: şi el cu glota 
de 6meni, şi sta ca-un: nesimţitor,: şi îi dise : 
= Dragul. meii bărbat, scapă- mă, dragul mei, 

„care numai cu o. vorbă. mă poţi mântui! -. 
“Ear el da din - „umeri Şi: se uita anapoda peste 

„câmpii. 

Gâdea, sta cu laţul i in mână ; duoi slujitori. o: 
urcară pe Scară, şi gâdea ii puse, laţul de gât. - 
O- clipă de ochiii şi fata era Să fe. mortă. : Dar 
tocmal: în Minutul când era să' i. dea drumul şi 

==
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s'0 lase atârnată, pescarul intinse mâna şi strigă: 

__-Ho! hol staţi! - | 

Ţetă lumaa incremeni ; lacrămi de bucurie 

curşeră din toți ochii celor care eraii de faţă; 

ear gâdea s09se lau de la:gâtul fetei. Atunci 

pescarul, uitendu-s6 la fată, „îl gtise de trei” ori. 

— Imi mai dici pescar. ? 

„Rar fata se grăbi aj răspunde: 

„— Bastă-mă, scumpul meit bărbat; odată am 

| gis, şi chiar atunci din: n gregălă făgăduese a nu "ţi 

“mai dice. _. --.-. | îi 

-— Daţi-o jos,. strigă el; căci. “acesta. este fe- 

meia mea... ...:: ; aa 

-. Și o luă: de oână ș şi, i plecată! la. casa._o or; : Dar 

aceea trăiră în fericire, şi trăesc şi. “până în dioa 

de astă- di daca n'or fi murit: e aa



0 PRINSOARE 
a A fost odată ca nici odată, "când n'ar fi: nu 

s'ar povesti. A fost şi este şi de aceia se poves- 
- tesce: Basmul daci 'nainte se gătesce. Dum- 

nezeii in casă sosesce. A fost trei flăcăi ciobani. 
Ducându-se ei. într'o gi la vânătore ai: rătăcit * 
într'o pădure, şi, inoptând, aii rămas acolo! lângă - 
un copac. Șegtend , ei acolo, li se. făcu :fome, şi 
fiind-că n'avâi foc ca. să frigă vânatul ce- l'avei, 
fratele. cel mai mare se sui. pe copac ca. dâră 
„vă vedea vro licărire de foc, ca să-ia şi ei foc 

m
,
 

pentru. ca să friză vânatul şi să mănânce. Dupe * 
ce se sui în copac, zări '0 flacără mică în de- 
„părtare -și. dându-se jos se” duse -acolo. Acolo 
"găsi o jumătate de om frigând un-om.- 

— Ce. minune mare, mă! dise el! o jumă- 
tate de om să frigă un om! lucru! neaudit şi 
nevăgut | ! - 

— Der scii că o să te frig şi pe tine, decă 
Bu mi vei „spune o minciună bunz, ti răspunse 

| jumătatea, de om. 

N 
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_—Nu sciit nici o xiinciună, ii răspunse ciobanul, 

Atunci jumătatea. 'de om. îl legă. cot la cot de. 

„un copac şi” se puse & la foc. Fraţii” cei-l- alți 

aşteptară . eât-va.. timp Şi, vădând că nu vine cel-, 

alt. frate al lor; fratele cel midlociti se sui şi . 

el pe un copac Şi văgu aceiaşi. flacără, şi du- 

'cându-se acolo păti tot ca. fratele săi cel mare. 

--Dupe aceia se sui şi fratele cel mai mic ȘI vă- 

dând flacăra, se duse şi el acolo. 

"— Ce fel? dise el, când vădu: jurnălatea de 

om că frige un om; ds o. să poți tu să mănâncă 

un om intreg ? | 

— De nu scil că te frig şi te mănânc şi pe 

tine dâca' nu'mi vei spune o minciună bună? 

—- Pe cinei? respunse ciobanul, 

— Pe tine, sti "dise jumătatea de om. 

_— Fă bine, îl dise ciobânul, o 'săţi.. “spui 

mninciună, dâe dâca. yei „gice. că. minţ, si scii că 

te omor. ” 

— Bine, dise jumătatea de. om, să mă omori 

deca voiă dice că minţi. 

“Atuncă ciobanul incepu a spuno'. aşa: i 

“La nunta tati: ducându-m& la mâră. că să ma- 

“cân "porumb, să fac mălai, am injugat sacii la 

„car, am pus. porumb in car ŞI am plecăt. Acolo 

“am: măcinat, pe. urmă am pus "boii în. car, am 

înjugat, saci şi am plâcat acasă. "Când am ajuns 

acasă, “rămase mamă grea. cu mine. ) ME fica sâm- 

N



104 

  

Dătă ş şi se cunună duminică După aceea intr'o 
"di tata îmi dete o bardă şi ms trimese la pă- 
„dure să tai lene - “tocmai din vârful unui co- 
pac, care ajungea la cer și care n 'avea crăci: de cât. 
numai în vârf: îmi spuse că deca, voii să mă urc în E vârtal lui, cată să înfig barda i în pom și să puiii pi- 

| 'ciorul pe densa; dupe aceea :s'o iai şi s'o înfig mai 
„sus, şi ear să pui piciorul pe dânsa, şi asa să mă 
„Ure până: în. virful, lui ; der îmj. spuse. să bag de 
„S6mă să înfig barda mai bine în copac, ca 'să nu 
cad că, daca voii cădea, barda - va face șspte. berde 

“Şi un bărdoi şi va Shura cu mine la cer, unde | sunt nisce pu de „Tindunică cari, decă mă. vor 
vedea, mă vor minca. 

-: 

Așa ducâridu- -mă eii în pădure, “ioni după | 
cum; “mă învățase: tata, şi "din întâmplare scăpă 
barda şi. cădui jos. Barda făcu. „Ş6pte, berde. Şi 

un "bărdoiti - şi sbură cu mine la. cer, unde, dâca mă vădură puii .de rândunică, în loe se mă mă- nînce, mă Tuară şi mă băgara în năuntru i în raiii, Acolo, cum, intraj, văgui o “fântă nă şi mă „dusei | la dinsa. să Beat apă. După ce băuiii apă mă du- | şei mai. „Încolo-să.. înă plimb ;dâr Dăgaiii de S6- “mă 6ă” “mi-am uitat capăl” la fântână, Când mă - întorsgi” la, fântână. văduii că „Capri | făcuse. două “- pioiâre Şi se “da „pe ghiață. 1 luai şi, după. aceea,  nu'şi. ce' mi veni miă,: că de- -0- dată, îmi băgai Se „capul! în  fintină, Când, a scoseiti „afară, astă- dată,
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mă pomenii pe păment, şi văduiti pe tata şi pe 

tatăl tăi că şadea jos pe un trunchi de ştejâr. . 

şi făceaii 6le ; însă tata trântea în capul tatălui” 

tăi toate oalele care nu le. făcea bune. 

"Atunci jumătatea de: om, care 'şițuitase de legă- 

mântul ce, |. făcuse, îi i gise. că minte. 

2— Suit că minţii, respunse, băiatul; der ţi- -aă 

uitat de legătura ce am făcut amândoi: că dci 

vei dice. că: minţ să-te OMOr ? 

"Şi. dicând acesa, trase- “una în capul jumătăţi 

-de' om şi'l: omori. Sa 

- Dupe aceea deslegă pe fraţii lui şi, luând : foc,. 

se duseră &r în pădure, îripseră, venatul ș şi min-



va0a! | NAVEDE 
Nazi 

| “A fost « o dată ca nici o dată, când n ar fi nu 
sar. povesti. A. fost un unchiaş. şi o mătuşă, 
Amindoi avâi câte o fată şi un..băiat;, căci mă- 

„tuşa mai fusese. măritată odată şi unchiașul încă 
„odată însurat. Copii babei erai fârte bine îngri- 
“jiță Şi hrăniţi, erai ai unchiaşului umblai tren- 

„-ţeroşi, nu le da de "mâncare, îi bătea şi'i ocărea, 
"cu tâte că: Fă. erau cei mai buni. 

__. Mătuşa nu se mulţămea numai cu atâta; "vă- 
- dend că copii unchiaşului întrec prin bunătate 

şi frumuseţe pe copil sei, „prinsese pismă şi într'o 
di (lise unchiaşului : 

— Copii tăi sunt nisce leneşi, riisce molatici ; 
se-i gonesci din casă, căci alt-fel pâine şi sare . 
pe un taler cu: tine nu mai mănânc. 
— Der unde se-i duc? întrebă unchiaşul. 
— Unde vei sci, 
Vădând unchiaşul că nu pâte' se > scape de mă- 

tuşe, se otări şi plecă a doua di cu copii prin- 
„ro pădure. mare şi desă, Băiatul luase o mână
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de “mălai şi fata o mână de cenușe. Ducindu-se 

ei aşia, presărâii unul, malai şi altul cenuşiă. 

Ajungind. într'o 'r&spintie, - unchiaşul le dise 

să'] aştepte aci, că el are să tae lerine de, foc. 

şi le 'lăsă merinde, dicând că el păle să „zăbo- 

- vâscă diua jumătăte. : : 

EL se duse în. pădure, “legă o tivgă . de un CO- 

| pac ; apoi plecă acasă. Cind bătea vintul, tigra. 

se -lovea de: copac şi făcea sgomotul unei secure. 

care loveşte întrun lemn ; ear. copii augind acest, o 

sgomot, .diceai.: IE | 

— Audi: cum tae tata. lemne | a 

-_Aşteptind: gliua jumătate şi. vedind că tatăl lor ă 

nu mai vine, se: duseră la. copac ; „dar: vădind, 

că nu - este .acolo, începură să plingă, căci “se 

“gîndiră că nu sciii drămul . “să se „întorci îndă- . 

răt. acasă. ! Sa a. 

“Atunci se: întrseră la răspintiă, cum. putură, 

ŞI aci, vădind mălaiul risipit, se, luară pe urma 

“lui şi :ajunseră acasă. Sa 

- Baba:şi unchiaşul cu copil. Dabijir mîncat: la foc” 

aibă ; “dar o: „parte din coji fiind arse, baba 'dise 

— Unde sunt şi copii i, unchiaşe, să mă 

nince- 'aste cojiţe?. mai 

=: Tată-ne şi noi; „mamă, iată-ne și 'noi;: stri- 

gară "după: COŞ copii, şi apoi: intrară in. bordeiti 

i--miîncară cojile, e ni 2 

Mai trecând câte- -va a ile; mătuşa: iar “incepu 

> - , 1
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a se certa cu unchiaşul,  gicândui -i- că nu mai 
-pâte trăi cu copii lui, fi. să-i ducă să-i i pergă in 
lume. ........ . iu E 

Unchiaşul plecă. ar, şi iar. făcu: ca - întâi u; 
dar: copii se întârsoră şi d'astă-dată.: ” 

„A treia ră “plecând unchiaşul cu copii, îi list 
şi mai departe.. Astă „dată însă, „trecând  pasări 
multe! pe poteca pe unde trecuse “ei, mâncară. 
mălaiul, şi - dind şi. o 'plse, cenuşa. se: amestecă 
cu pământul şi nu rai g găsiră druznul, 

_ Umblară tâtă diua Dină s6ra. Apoi se urcară 
într'un copac stufos. şi. cu :crăci :multe, făcute 
€a un pat,.de.frică de fiare „s&lbatice, ai dor- | 
miră acolo. până dimineţa.. 
*Când se făcu diuă, se deteră. jos an copac'ş şi 

| plecară iar. prin pădure. Ast-fel umblând, li: se” 
„făcu fome.. Ce. era: de făcut ?. Căci. ei nu avâii 
nimic de mâncare |. Băiatul, tăiă un. băț şi + fata. 
sc6se câte-va fire. din părul săi cu care băiatul 
făcu un arc, Cu el venă mai multe paseri şi, 

. scăpărână, făcu: un foc. mare; „unde  Îripse, vena- 
tul, şi. mâncară.; e a A 
"Mai multe dile le petrecurăi;. „prin. pădure, 

„Intr'o di -plecână iar. la, vînătâre; intilni în drum 
"o..vulpe. Cum. v&du,. trase. din: tolbă. o: săgetă, o 
puse în arc şi voi să 'o omâre,, 
„Dar vulpea i dlise : rii
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—Nu mă , săgeta băete, că a voii da un pui 

d'ai 'mei care mult bine iţi: va face: 

El o lăsă; luă puiul şi plecă inainte. - Mai 

mergând intilni un lup. lar voi să săgeteze ; . 

dar lupul îi dise şi el că, dacă nu'l “o 6 omori, 

îi dă un puii: Băiatul: nul omori: şi luă și de 

„la el.un puii. - NE p 

„Apoi. mai mergind, se” întilni cu: un” urs. Ur- 

sul ii dise asemenea şi, „lăsându-l neimpuşeat,- ii 

dete şi el un. „puiii. : 

Mai mnergind inainte mult, cu căţgii după el, 

dete de un palat mare şi frumos în cât de stră- 

„_lucire îţi lua ochii. Intrind înăuntru, la : pârtă,. 

“într'o chiliuță. găsi, un maldăr de chei. Era cheile - 

"de'la tote: uşile palatului. - ., Sia 

“EL deschise şi intră în tâte “casele ; ; dar: când -- 

se duse în una, cea “mai mare şi: mai . bogată, 

cu uşă: de oţel, aci găsi.un smeii legat: cu trei 

cercuri” de: fier.: Cum îl vădu smeul îi. dise : : | 

— Tinere, tinere | Dă'mi o doniţă de apă că. 

“mult îmi este sete! a 

- Dar, băiatul nu voi. să-i: dea. Şi : plecă indărăt 

la soru-sa,. şi, luând'o, veniră în palat. di 

“EI .dete soru-si cheile şi-i. dise să intre în tăte- | 

casele, numai in aceia -cu -uşa de oţel: să nu 

între, că va, fi râă. de dinsa;.şi apoi: „plecă iară 

cu cei trei câini aj: sei la vânat. . „Fi | 

F ata, » după c ce se duse, frate- -s8i întră ş şi vea
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tăte casele, dar venind Şi, inaintea uşei' de oțel, 
“ŞI. dise: | n 

— De ce 6re frate- -mei m'a oprit să întru i în. 
acestă casă ? Dacă va fi-vr'o taină, de. ce frate- 
mei o. âscunde de: mine, care “i sunt soră ? la 

“ să. vedem 'ce este înăuntru! 

Și ast-fel, dicând,;: “întră, Aci vădu pe smeii 
“care ii dise :- - 

„— Fetiţo, fetiţo ! Da mi o doniţă de apă că 
mult: bine “ţă oii, face şi cu. > 

Fata s'a .dus şi “i a adus o doniţă de apă şi 
smeul: bând'o, indata + i a plesnit un cere. 

Și iară i-a dis: | aa 
— Fetiţo, fetițo ! a det mu E mult: 

„bine “ţi voii face. IE a 
“Fata. s'a. dus. şi “i-a mai adus incă „una, pe 

care bând'o,:a mai. plesnit un - cere. ini 
— Fetiţo, fetiţo! mai adu'mi una, ca să es 

aici că - mi. Şa urât. d'atâţia ani de. dile de 
când șed aici - legat, şi voii face tot ce voeştă 1. 

Fata -îi mai. aduse. una, şi când.6 bău. şi pe . „aceia, o dată se. desficu. şi al. tteilea cerc ;. şi 
"smeul -vă&dindu-se slobod: „dise fetei: 

— Unde .este . frate- tă 9: A Ta “ Fata. Ă respunse: . ., * aa 
— Nenea. s'a: “dus la vânătăre, | e — Fă voia să omor pe. frate-tăi, dise smeul şi să. „trăesci cu mine în acest palat. frumos, de.
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cât s să trăesci cu venatul. Voeşti-tu. acesta ? Dacă 

voeşti, spune-mi, că eii nu mai pot răi fără 

tine de dragă ce-mi eştil” Se 

— Dar cum o să faci să-l oroori, dise £ fata, căci 

el.se duce. cu căţeii săi la vinătâre? 

— Când so duce altă dată, să-i opreşti câinii. - 

acasă, şi ei mă voi duce şi-l voii mânca. - 

Fata îi făgădui, şi _smeul întră jar „în casa cu 

uşa de oțel. 

— Viind. Băiatul de. la vânătore, soru-sa A 

piugiuli mai. “mult ca in. tot- d'a- una. 

Apoi găti vinatul, mincară - şi. se culcară. 

A -doua gi de diminâţă. când păiatul voi să. : 

plece iar la „vinătore, soru-sa, . îmbrățişindu-l, 

- glise cu un. glas. de pisică :,.. | - 

— Frate ! tu petreci, , cu venătore ; ;. iar ei stati 

singură. în casă tătă diua. De. „Ce nu- -mi, laşi şi. 

mie câinii să mă joc cuci? 

Băiatul se înduioşă. de rugăciunea. sa și i lisă 

căţeii, “După ce- a plecat, el, smeul a eşii şi a 

gis, fetei să închidă câinii chiar, în casa cu „ușa 

de. oţel, care se, deschidea pe. afară, şi la uşă. 

- să pue, un Poloyan mare. de: piatră. e 

Apoi. făcându- -se ast-fel, smeul plecă. la băiat. 

Când vădu: el de. departe pe. smei venind ca un . 

nor, bănui că soru-sa a intrat în „casă şi i-a dat. 

drumul, „şi se urcă, într! un „copac. nalt.
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“ Smeul cum “sosi, dise băiatul să se dea jos ca 
"să l mănânce. Sa 

* Dar băiatul îi aruncă - „căciula, şi-i: gise să: 
mai râdă Până va cânta un. cântec de. dorul 
părinţilor. “Smeul - „luă căciula şi incepu să. 
FOdă ;- iar băiatul incepu să strige ast- fel: 

- Ul Nauider ” - 
"eN'a vede! DI e ICE 
“«N'a greul pămânţulur, a DT 
«Uşurelul câmpului, . N 

-aCă "vă pere stăpânul. i i 

Vulpea audi acest strigăt şi dlise : : 
— Audi? ne strigă stăpânul. * 
:— Taci urechi de cârpă! diseră cei doi. 
Smeul isprăvi. căciula şi îi dise “să se dea jos; 

dar băiatul îi mai aruncă o opincă şi "1 disesă 
râdă până: va. mai cânta o dată cântecul, şi  stri- 
gând al doilea, augi lupul: şi dise : A 

Adevărat că ne chiamă stăpânul ) 
„Dar ursul ji respunse : a 
— Taci: urechi. de ac! aaa 
Smeul . isprăvind şi opinca, îi i gise. iar să se- 

. dea jos ; iar băiatul li mal! aruncă „cea-l” altă 0-. 
pincă şi-l maj rugă să-l lase; Tnăcar o dată să 

„cânte. EL, „incepu să r6gă şi a doua opincă ; ; iar 
a băiatul” mai strigă .o dată. = 

| „Acum insă âugi şi ursul şi glise : E o: 
— „Late adevăr, stăpânul, nostru. este “în: mare:
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prifnejdie; dar” cum să! eşira de aici, căci suntem 

închişi ? . : it E a Saca 

Vulpea (lise : 
— Voiii deschide etil: 

Apoi se:trânii cu Satele de uşă; ; dar nu putu 

so deschidă. Făcu şi lupul dserneriea ; Însă când“: 

se triînti ursul, uşa cu piatra cu tot sări cât colo, 

Când se „vădură afară slobogi, lupul! dise: o 

"— "Cum" sa: : mefgern, că. Vintul,! ori 'ca 
gindul 2 Ea Ea Sai ee ami E ata 

Ca vântul, dise ursul, că: ca “indul prea me: 
prăpădim. i ie ut i 

Şi plecând, numai de cât -fuseră la băiat. 

Cum vtdu smeul că'vin câinii cu atâta furie 

se făcu un buşten. lar băiatul dise câinilor să: 

_— Să-mi mâncaţi acest buşten, şi să-mi lă- 

sați numai inima şi ficaţii. _ 

Aşa se şi făcu. „Apoi plecând şi ajungând a- 

casă, în mirarea soru-si, băiatul făcu o fripare, 

puse inima şi ficaţii în ea, le sără şi le dete ei 

să-le frigă, dicând că sunt ale vânatului din.. 

diua aceia. 

După ce se fripseră. binişor, băiatul luă . fri- 

garea şi, lovind pe soru-sa peste ochi, îi dise : 

—  Acâsta este pentru că ai dat drumul smeu. 

lui şi ai voit să mă omore. Mai vegi? 

— Mai văd ca prin ciur. 

. 
ae 

DP
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„Mal, sărând friptura şi mat trigână 0, a lovit-o 
iar peste ochi şi-a gis: 
— Mai vedi ? 
— Mai văd ca prin sită, 
Sărând-o şi irigend-o pentru a treia Sră, a mai 

lovit-o şi a întrebat- -o iar: 
— Mai vegi?. ŞI 
— Nu; mai văd. 
Atunci . Ma pus nouă butse fără fana şi-i a 

dis că nu-i va veni vederi până” nu va umple 
acele butâe cu, lacrămi, 

lar el a plecat în lume, ii 

    

  



“BĂSMUL '0U MINOIUNILE 

Un: țăran se dusese la moră se macine grâu 

şi porumb. El era insoţit de un băiat; al său ca | 

„de vr'o 14 ani. Găsind! mâra prinsă, - el se “aşedă -- 

cu fiul săi lângă foc aşteptând 'să'i vie şi rindul: - 
lui . Aşteptând - ei, se făcu' n6pte. Morarul făcu a o : 

-azimă şi o puse în foc. a 

— Până să se cocă azima, ise morarul, să 
„*spue fie-care câte o minciună care să: fie: cregută. | 

Acela care va: spune- 0, va fi cel d ânteiii care va -: 

mânca din azimă. - ae aa 

Toţi ţăranii. spuseră :câte-o: minciună, "dar nu: 
fură. credute. Morarul uitându-se la băiatul ţ&-': 

'ranului, s'adresă către densul şi gise să spe! 

“şi el:o minciună. i i 
Tatăl: băiatului, "fiindu-i: frică ca , Dăiatul să 1 nu: 

spue: ce-va' rii: "d'acasă, îă gise: i i ET 

— Ia lăsăţi pe: băiatu în: pace: că el: fu scie; 

:ast- fel de secături. n i 

— Bai: scită, răspunse. iat: cer: ei nu sun: 

om:ca'd-vâstră ? i iti tn i a,
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— Atunci spune şi tu o minciună, dise mo- 
. rarul. 

Băiatul începu ast-fel : | 
«Știți ce mi-s'a întâmplat mie mai alaltă-eri 

rămâind acasă singur ? - 
«Jucându-mă pe, bătătură,. dând cu, praştia, am 

lovit vaca: cea bălțată, ' Mama "venind din sat şi 
vădendu-mă mi-a dat vr'o două palme. Ei, în- 
cepend a,.plinge, eşii pe portă afară şi mă du- seiit pe malul: gârlii care e, pe. marginea satului. 
Ajungând la mal, ,văduiii. o, sămânță. de pepene. plutind. pe apă... M& „plecai şi. luând-o o. înfipsei. 
cu,,degetul în «pământ. pe .mal.. Mai :plimbându-- 
mă eii puţin în sus şi 'n jos, pe malul. apei, ca - 
s&'mi treacă necazul, când eram să plec, sămânţa. 
mea; de pepene _răsărise, şi vrejul ei crescuse. aşa. | 
de, mare în: cât: trecuse. pe; malul. cel-l'alt al apei... 

„Acolo în virful vrejului, vădui un, pepene: mare. 
grozav... M6, desbrăcaiii şi trecuiă la densul Când 
mE&. apropiaiii de el, îmi veni. poftă să mănânc. : 
dintr'Ensul. MB. uitaiii jur. împrejurul. lui şi vă: 

„dui că e copt bine. Dar vrând să'] încerc:şi nea- ;.. 
„Vend; cu:ce,:mă, dusei în. târg:şi :mi. cumpăraiă 
un briceag. După ce .cumpăraii .briceagul,. venii «;.. 
iar. la. pepene,. şi,. şedend lângă: dânsul,-începu-i 
să-i fac dop, ca la o proprietate:a:mea 3 căci eu: 
sădisem':simânţa: în: pământ . din. care'-.crescuse - 
el. Dar întâmplare ciudată | Briceagul-cădu. in...
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năuntru. Atunci întru şi eii în pepene ca să] caut, 

«Caută briceagul în sug, caută - în jos, nu e 

picăeri.  Căntând miereii, m& intilniiti c'un erghe-: 
3 

EA 

legiti care mă întrebă: ce caut. Ei 

că caut briceagul mei." pi 

av ii răspunseiii 

-_ Bi Bi caut de trei dile erghelia mea de 

cai, care am peduto prin pepene, şi nu am 

-prăpădit: aşa păi nedul: pepenelui! i 

«Apoi luându-mă 'de mână, îmi dete şi el'două 

palme şi mă scâse din pepene. 
7 

«Eşind din pepene afară, plecâiti peste câmp 

“necăjit, gindindu-mă că sămînţa fusese a -mea, 

- prin urmare Şi pepenele al mei, şi prin urmare 

cum a putut să mă dea afară un 

«Privind peste 'câmpii; vădui nis 

strein. 

ce ţărani cari 

“arati, : Uitându-mă ine, vădui albina tati înju- 

“pată cu un bivol la plug. M& dusei şi luai: âl- 

bina. Când mă uitâi bine la dânsa, o-vădui stri- 

cată, la câfă de jug. Mergând mai "nainte niţel, 

_-găsil o nucă mare. O -spăzrsei în două şi, după 

„ce scoseiii miedul, oblojiii albina la ceafă. Când 

mă uitaiti mail pe urmă, ce se văd ? Pe „ceafa 

ei crescuse un nuc aşa de mare în cât abia îl 

vedeam virful. El era plin de nuci, şi cine ire- 

„cea lua dintr'Ensul. 

«Eu stând şi uitându-mă la nuc, mă gândii că 

dacă albina e a tati, şi nucul e al mei, şi luai . 

o 'sburătură şi asvirliă în-nuc ca să dărim câte-
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„va nuci. Dar sburătura nu se. mai întârse, ci se, făcu d'asupra nucului o. poiană de nu se vedea „Inarginile.: Ei: iar Stătui şi mă gindiii ; Albina e "a tati, nuca e a: mea, prin urmare şi moșia e tot a mea. Mă urcai dar sus, Acolo ce să văd? O mulţime de. 6meni cari secerau. Cum mă vă-. - dură, îndată mă şi rugară să le ajut. Eu le ceruj dijma, ca după pământul mei. “Ei m& duseră să'mi o dea. Pe Când umblam. pe câmpie, văduj un epure cu o 6lă legată - de câaă fugind aşa de - 

era strins, Apoi luându'mi dijma, mă dusei acasă. şi, luând. pe tata, venii cu el aici la m6ră 

„„Ca..Bo: fringă şi să Şi ia partea. Apoi venindu-le.



  

A fost odată ca nici 'o dată, când se cocea ouleX 

"în gheaţă şi nâptea se ficea de diminsţă. Atunci 

era o mituşe şi un unchiaş. Ei, către bătrânețe, . 

-făcură un copil pe care "1 botezară Ion; dar fiind- 

"că erati săraci lipsiţi şi n 'aveail cu ce să trăscă, 

şi cu ce să 'şi crească copilul, unchiaşul se băgă 

văcar la sat şi pădea vacile '&menilor. . | 

Ducânău-se el vro' două, trei - luni 'cu vacile 

-“pe câmp, găsesce într'o pădure o comoră. 

.. Cum vădu el 'cazanul cu “galbeni, se: duse în 

_saț cu: vacile pe la stăpânii or, şi, dândule în. 

-dărăt, le: dise : Da 

—'Na-vă vacile îndă&răt, creştini buni, că prea 

“sunt rele şi nu pociii să le' mai 'pădesc. Astă-di 

le-am scos de două-deci de ori:din grânele 6me- - 

„nilor. Aaa 

Apoi dând vacile în primirea  fie-căruia, 'ş'a 

primit :l&fa şi s'a întors:a :casă ; er cu banii din 

“l6fa sa şa cumpărat: un “măgar şi '0 pereche de . 

: dăsagi, şi Sa dus“cu 'ei în pădure '1a “comâră.
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El umplu dăsagii indată şi apoi porni a casă, 
Pe drum întâlnind mai mulți din ţărani cărora 
le pădiise vacile, ei ii diseră : 
— Mai bine e, moşule, să cari pământ cu mă- ? - garul de cât să păzesci vacile ? 

— De, tată, « e: = PEspunse. unchiaşul , , , maj bine; că'mi lipesc spărturile de la casă cu el! Dacă a- şi fi r&mas cu vacile, n'ar fi avut cine să mi le lipescă, că “baba: este mai bătrână şi „mai neputinci6să. de cât mine, şi de iarnă am A _deg gerat de. frig, | ERE | 
„:Duse. apoi banii. acasă, şi pe. urmă s se mai duse „Şi mai cără, incă de- vre-o dou ori cu dăsagii Şi, ducându- -i şi pe aceia, îi puse: în lacră. Fiind-că. fiul săi se. făcuse mare şi.. avea. cu „ce. să, “trăiască, tată-săi îi, dise:; | .. aa — Acum, tată, aj, «bani destui .n'ai. de. cât să sed pe saltea, şi. să porunceşti.: Carte -ai. învă tat „destulă, cât „să scrii: “Şi să citesci, nu "ţi trebue mai multă că n'o si te faci popă. .. ci — Nu, yvreaii, iată,. gise băiatul ; i vreaii să- "mi dai ce-va ca să. - alerg: tota din, dar nâptea i „să. mă. „odihnesc. . | -. dea — Dacă o dată ai bani, ce etrehue să mal alergi „şi să maj. mMunceşii 2, , ai —..Nu,. nu, „aşa . vreată. eu, să. „alerg totă diua „şi ndptea să :mă,. odihnesc, :. ; — Bine, dise „ată- -său, o, să “e iaă-o prăvălie.
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— Aşil o prăvălie! să şed câtă ina pe scaun, 

o veni muşterii n'o veni! | 

— Să-ţi iau, dar, capre că numai alea te fac 

să alergi totă diua,: dar această, alergătiră te 

va prăpădi | 
— Ia-mi atunci „capre, că ei mă nalimise 

cu atâta | 

In sfirşit îi cumpără capre, $ şi vaita se duse cu 

ele să le pască. 
"Trecând ele printr'o pădure, la. rarginea ei 

„J vedu un pâriii limpede. ca. cristalul; €r în el se 

scăldat trei deite. - | 

- Ion se duse şi luă hainele celei mai mari şi 

incepu să fugă cu ele, lăsând şi capre şi tot. 

Deiţa vădend acesta, începu să strige: . 

7 — Inel I6ne! Ia, uităte la mine de vedi ce îru- 

" mbsă sunt! ce fugi aşa de mine, 'care te iubesc? 

Atunci Ion stătu şi aşteptă până veni deiţa la 

+ densul.: 

"Dar ea, apropiindu- -se de el, îl trase o palmă şi 

ii luă hainele" din mână, Vădend el acesta, sa în- 

„tors supărat la tată-săi şi-ă a spus ce is a întâmplat. 

— Prostule, IL dis tată-săii | la. ce, te-a! uitat 

îndărăt? Când îi mai lua altă dată. hainele vre 

unei deiţe, să nu mai asculţi ce i dice ea şi să 

- vii la mine în dată. 

El îi făgădui că altă dată” va fâcăi aşia cumi- a 

- dis tată-seil, |
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- Când se - duse 6r cu 1 caprele, dete er peste de- 
iţe scăldânda- -se, şi 6r luă hainele deiţei celei mi- 

| dlocii. şi începu să fugă; dar deiţa îi dise şi ea: 
— I6ne I6nel! făt frazmos ! ui:ete indărăt la mi- 

ne că ei te iubesc în cât te voiii- lua de. bărbat 
şi ne vom „cununa amândoui. 

lon audind acestea se inşelă 6r, şi 6r se în- 

„târse îndărăt. Deiţa atunci. îi trase două palme 
"şi îi luă hainele îndărăt. EI plecă 6r necăjit a- 

casă şi spuse, tată-săti ceea -ce i se întâmplase. 
— „Păi bine, mă prostule, îi gise tată-seii, nu 
ți” am mai spus să nu asculți 'ce'ţi va dice de- 
iţele şi st nu te mai.-uiţi iîndărăt?. 

„— Bine, tată | d' acum înainte dacă oii mai fa- 
ce aşa să-mi "dici ce vrei. 
— Dute. cu caprele 6r, dise tată-seă, şi s&'mi 

vii ori: cu hainele ori cu deiţa. i 
Ion plecând €r cu caprele. unde se. scălda 

deiţele, luă hainele celei mai mici şi începu a- 
fugi cu ele; 6r deiţa începu -să strige: . . 

LL — I5ne, Iâne, făt-frumos, vino să. te sărut „că, 
tu. ești. acela ce iubese mal mult in lumea asta. 
Ce zindeşti, „dise Ion, că. o să. mă înşeli $ şi 
tu ca cele Talie? Nu mal sunt eii prost acum. 

| Și o 1uă d'a fuga, până „acasă, fără. a se. mai 
uita indărăt. 

Ajungând, acăsă, dise tdă-sătt: 3
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— Uită-te, tată, la haine, ce frumsse sunt! Le- 
„am luat; acum te las pe. tiue să faci ce- X vrea, 

numai să o iaii de nevastă. 

Atunci tată-săi le ascunse. într'o lacră, aştep- 

tendu-să vie deiţa dupe ele...; 

Întw'o qi tatăl băiatului ducându-se în podul: 
grajdului” găsi pe deiţă invelită intr'un cearşeaf. 

EL îi gise că, dacă voeşte să-i dea hainele, i le 
dă cu. condiţie să ia pe fiul seu de bărbat. * 

Peiţa priimi, căci totă puterea sea. îi sta. în 

„ haine, şi fără ele nu putea să șbore. 

Atunci Ion de bucurie chiemi pe toță megi- 

aşii la nuntă şi.se făcu o nuntă impărătescă. Lr 

pe deiţă o imbrăcă cu nişte haine făcute de el 

“numai de aur. : 

„Toţă începură să jăce fel . de tel de j jocuri ; dar 

când începu deiţa, - juca așa, de frumos, în cât 

„nu atingea . de. pământ; &r cele-l' alte femei se 

minunaii de uşurinţa, şi mlădierea. ei. | 

d Nu, vă miraţi, dlise deița, de jocul care: "a 

joc acum; nu este nimic ;. voii juca. şi: mai fru- 

mos, 'când,.îmi va “da hainele. mele socrul mei, 

Atunci tâte femeile incepură să se răge. de bă&- 

“trân ca săi dea hainele, şi abia. il înduăplecară ; 

când se, îmbrăcă însă geița cu hainele, Şi înce- - 

pu să jâce, puţin câte puţin se inălţă până. când 

ajunse la. tavan, şi, când. era „aprope să sbâre, “qi- 
"se lui Ion: _
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— - 16ne, Ina! Tu m ai făcut se vii dupe tine, 

er, dacă mă vei putea găsi. - 

Şi shură în mirarea mulţimei.. 
Ce să facă, bietul 'băiat, în! urma acestei în- 

templări? Ii luă arcul! şi săgețile; ŞI, plecând 

"prin pădure, găsi un' copac. forte înalt şi mare 

“şi se pune subt umbra lui. D'asupra copacului 

era puii împărătesei păstrilor, Ei cum îl vă&dură 

"ti giseră: 

— I6ne, TSnst! Cu cât eşti” tu de vitez, dar 

“smeul „care: vine la noi cu' două deci ș şi patru de 
- aripi te” va omorâ când. te- 0. "vedea aicea. 

“Ion însă le gise: 
— Uşi! „pasări fără de minte, că nu sciți ce 

„vorbiţi; lasă se vie > doub- “deci de: smei că nu mi 
este: frică, 

“Dupe un 'c&s insă se audi că vine smeul cu 
_dou&-deci. şi patru de aripi, care numai când 

| 'sbura se, cutremura pământul. Cum veni, „voi să 
„ia un pui; “dar Ion Îi dise: 
a Lasă priul, că slobod săgâta în tina şi te 

„fac praf. 
Do- -cam- -dată” sineul lăsă puiul, dar &r îl luă 

“în gură. "Atunci Ion trase arcul : să dea în smei, | 
dicendu-i A: : : 
„:— Lasă puiul că dati în! tine numai de cât. 

— Ear smeul îi răspunse: 

1
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— Nu: las puiul, că, nu mi e frică, de tine. 

Atuncă irase cu săgâta şi smeul cădu i mort 08 | 

Apoi îl făcu.cu paloşul | bucăți. i 

Vădând. puii acâsta, îi, diseră:,, | 

— Ione, lonel vin'o să te pitin. aicea a noi, 

că. daca..ya veni muma nostră te. va inghiţi de 

bucurie că ai omorit smeul. E | 

— Ce spunetă. voi „că mă inghite ? L Dar, îi trag - 

Şi ei o săgetă cum va veni. ” 

Far puii îi Miseră:: +. e 

—.Dar, nu, scii, Lone, că. “pomul sub care te. _ 

umbreşti tu este al, £i, şi ea este îapărătâsa par. 

serilor ?. ,..-.. i 

— Ei, bine, dar unde oiţi să i mă iuli ră E 

__ Urcă-te la noi sus. a 

Urcându-se el sus, la pus. unul, subt aripă
. 

Viind nipărătâsa “păserilor - la, pui, î îi întrebă, că. 

ce. mirose, aşa a carne... de "OM, . dar puii, i. di 

seră: ge
 pai IEI 

- imi n, sa „i; au 

—. Uitete. jos, şi vei "vedea de „ce, 
mirdse a „car 

ne de om. De 
“ a 

"Când, se: uită, mura, dor. în "jos şi văqu.s smcul - 

făcut bucăţi, dise: 

—, Cine mi-a; făcut mie acest vine?” i 

=. — Nu-i, spunea, că, daca tion, 
spune îl în-, 

ghiţ, diseră puii. 
SR 

—. Nu-l iinghiţ,. dacă, „rm „a, făcut, aşa binomma- 

  
re |.. aa ati 

ee



1%... ——— 
— Iacă-l 26 dise + un puii; Lam Pitit subt _ „aripa mea, 
Ridicâna puiul aripa și muma lor vădena pe - Ion, îl Înghiţi ; &r puii incepură, să se TOge de muma "lor, dicând : o — Scste-] afară, mamă, „că el ne-ai “Meat un! mare bine. a Și aşa paserea l'a scos afară mai vita după cum a fost, şi.i-a gis: Ia — Ce bine s&'ţi fac et ție în “Schimbul ace- luia care'mi:ai făcut. tu ? - Vrei să "ți dai como- | ri, să 'te fac împărat 9 ce vrei? | — Nu voii 'să'mi daj nimic. Voi numai să'mi “spui unde este cetatea „din aer că-mi a fugit nevasta . acolo. 

- — Nu ştii eii unde este, dar să chiem pase- rile că ele pâte să ştie: * | 
Apoi” sună „cu cornul! odată şi veniră tâte pă- s&rile de peste tot Pământul. Er impărătesa lor le întrebă dacă ştii unde este cetatea: din: a&r unde stau irei deiţe ; tote rEspunseră că nu Scită, Intre ' pasări însă era : un: Pițigoiă” care, „la între- bare, rEspunse:.  - de o — : Șlăvită Irmpărtesă, ei sciă, “Cana ai trim biţat, ei 'tocimaj mâncain nişte fătamituri” de la masa lor, - 

aaa: — Bina; 'disai împărătâsa:” Dute: cu: "on: acolo: Plecând, ai „Mers ca -la o jumătate de di şi i
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"de o dată, audind un “ somot forte mare” - într'o: 

parte de loc în nişte case, ei s'aii dus acolo Şi: 

aii vădut că era o sumă forte mare de 'smei ca: 

se certati pe trei lucruri. Ion qise. piţigoiulut. 

— Segi aci, că ei mă due la ei. 

Şi plecă acolo. Când intră” în casă, “vădu un 

bici forte mare în care sta puterea sineilor, şi 

îl luă. 

Asigurat de puterea sea, lon întrebă pe smei 

de ce : fac ei. aşa gălăgie, Fi îi respunseră 

că se cert pe' o corână, pe o batistă şi „pe o pe- 

reche de -papuci. | 

— Şi la ce: sunt bune acestea? întrebă Ion. | 

Ear smeii respunseră :- E 

— Cu. corâna, :când..o-pui în cap nu. te iat j 

vedi, cu batista 'când o legi de. mâna dreptă * 

„sbori, şi cu papuci când îi incalță treci ori + ce 

„apă ca pe uscat! 

— Dacă le voii lua eii, lise Ion, n'o să mai 

aveţi pentru ce vE certa. 

Şi de odată se infâşură cu batista la mâna 

dreptă, işi puse 'corâna. şi papuci, luă pe piţi- 

goi, sbură în aer şi se opri tocmal în palatul 

deiţelor. 

Ele se pregătâii să să la masă, când el in- 

tră în casă fără să fie văgut.. 

Apoi tocmai . când şoduseră tâte deițele” “la:
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masă, şi mâncaii, el işi pici puţin corâna şi 
dise nevestei. sale : 
— „Dar pentru mine: nu put. un tacân la masă 

ca să mănânc şi et? 
- Deiţa vădândul sări de gâtul săă şi Si dise: 
— Dar cum ai venit până aici? | 
au tă spuse; 6r. e ea ti. dise: 
— De vrme ce ai putu să vij până aici „apoi voi. merge | cu. tine. „pe. terimul cel- alt să trăim împreună, 

Și dupe masă, ai şi plecat pe pământ, la casa bătrânului, 
Aci ! Şi-au făcut un palat frunacs, "de strălucea ca srele, în care ati trăit, fericiţi şi irăeso Şi a- 

cumu.



  

“UNUL PATE PENTRU TOŢI 

A fost o dată: ca 'nici 'o' dată, pe când se pot- 

covea puricele .cu 99 oca de fer la 'un picior şi - 

tot îi rămânea călcâiul gol, se-suia în slava ce- - 

rului şi se lăsa pe frunga- teiului. ! - 

A fost'o dată o 6ie.care'aveaitrei fete (oiţe).: _ 

Ea se ducea tot-d'auna la &rbă şi lăsa pe fetele: 

"ei la bordeiiă, şi apoi, când se întorcea; apropiindu- 

“se-de uşa: bordeiului, dicea.: - pi 

— Deschideţi, maică, uşile, că :vine maica cu: 

ţițile pline: de lapte,: date: după spate, cu aa] 

"m buză şi cu 6rba "n barbă. - a 

Fetele deschidsii uşa Şi. ea: intra şi le dadea 

să- sugă. : ia 

„Apoi diminsţa, când pleca la &rbă, le: dicea 

să! nu :deschidă uşa. la nimeni" “pen nu le va - 

arăta câda .pe crăpătura - uşei. E a 

O-dată'un; Urs, voind casă :le mănânce, veni 

la densele şi le; “dise..: E a REY 

— Deschideţi, maică, uşile, că: vine mama:cu 

țiţile pline de lapte date după spate; cu frunza 
| 9
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n buză, cu iarba *'n barbă.: 
Insă ele nu deschiseră ușa ci îi diseră: 
— Arată căda pe crăpătură, ca să vedem dacă 

eşti mama. Ă 
„EL arătând câda, fetele îi diseră: 
— Fugi, de-aici. că:nu eşti: mama, : ci - eşti 

ursul care aj venit 'să 'ne mănînc. 
Și ast-fel ursul nu putu să le mănânce. 
„După: aceia venind. lupul, asemenea n'a putut 

sa, le. mănânce. In. “fine, veni vulpea şi, apropiin- 
:du-se.de. uşe, legise: :-- iii iu 

— „Deschideţi, maică, uşile, e că vine maica cu 
țițile pline'de. lapte, date. după spate, cu frunza 
n „buză, cu iarba /ni:barbă... 

Jar, fetele ;răspunseră. iarăşi: ct ei 
—  Aratăţi câda pe răpătura ușii;.ca.să ve- .. 

dem dacă: eşti mama. tt bai 
Vulpea arătând căa ele credură că 'este'mama.:: 

lor, şi deschidându-t uşa ; ea .chemă pe lup şipe.. 
urs, mâncară:, fetele: şi.. .maţele le -puseră "'nşirate 
între zăbrelele ferestrii; iar „ căpăţânele le. puse. - 
lângă fereastră. : re a 

Atunci :muma: lor; vind şi, de departe. vagend 
maţelele şi - capetele .la-- „ferăastră,. dise ridend : 
Uite; fetele .mele.-at.-tors şi “ati: pusi Storsul 

la ferâstră, și rid fiind-că m& v&d. -pe::mine. 
După: acea :apropiindu-se,'şi vădând: fetele min- 

cate, a, inceput. să plângă : Şi: să şi rupă. părul,” şi 

ii
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îndată plecă: după urs, m 
- Căutând aşa în tote. părțile po ur, dete pe ste 

„Vulpe şi o întrebă: 

— Ai vădut, fetele mel: 

- Ea răspuise că nu'il6-a: -vădut. "Apoi margân” 

mai 'nainte dete' peste lup, pe care, întrebândul 

de. fetele ei, el răspunseică nu le-a 'vădut. In sfâr- 

şit mergând mai 'nainte şi: dând peste urs, îl în. 

trebă dacă a. vedut pe fetele sale ;el îi răspunse 

că le-a vădut şi le-a mâncat, şi să tacă din gură 

"că o mănâcă şi pe ea; dar ea îi răspunse : - 

— Ursule, nu te supăra şi vin'o joi la noi ca - 

să mănânci plăcinte moi. o 
Atunci ursul îi r&spunse: 

— Oi veni, oi veni, 

După aceia ducându-s2 pe la lup şi pela vulpe, 

„le disa asemenea ca să vie, şi lupul cu vul- 

psa răspunsară că vor veni. Ea ducânduse a- 

casă, făcu trei gropi adânci, dintre care două. 

"cu trei care de lemne, îar cea.de a treia cu 

- nouă care de lemne; şi după ce veniră vulpea, 

lupul şi ursul, Gea pofti pe urs să şeadă pe sca- 

unul cel de csră care era d'asupra gropei celei 

arsa cu 9 câre plin2 de lemne, iară pe lup şi 

pe vulpe îl puse pa scaunele de lemu care erau. 

pa cele-l- alte două gropi. După aceia topindu- se 

scaunul celde ciară, ursul” cădu in gropă, Şi ince- 

: pând să ardă” „incepu a „striga: e - 
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— Oaie 6ie ! scâte-mă din gripă că Li voiii da 
pe fetele tale...  ... ii 

Insă ea îi dise: SE | | 
— Nu! cum "'ma-ai. mâncat ta ele, aşa Să 

mea, « aşa “a. -0. ard şi eii pe.a a ta, 

| Ear lupul ŞI. vulpea fugiră, 
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SPANTA-VINERI 

  

A fost o dată un unchiaşi ş şi o  mătuşe. Unchia- 

şul avea o fată de la nevasta din tâiiu şi mătuşia 

o fată de la unchiaşul: din. Gili; căci amândoi 

mai fuseseră' căsătoriţi căte 'o dată. Fata unchia- 

şiului era atăt de bună şi de harnică, şi atât 

de frumssă, în cât totă lumea se înira de ea. 

Iar fata babei era. atât de rea şi "de “leneşe; Şi 

ațât de urâtă în cât tâtă lumea 0 ura. 

Mătuşia era: tot-d'a- una necăjită:: de ce' fata. 

unchiaşului să fie aşa de frumăsă. și iubiță de 

“în tote die, ca” d6ră se. va aspăaaji şi va 

lua lumea. în cap; dar vădend că. ea răbda cu 

linişte. tâte ocările şi tâte certele “sale, se necăji 

şi mai mult. şi gise într'o di “unchiașului . 

— Unchiaşi! fața ta e o desmetică, 9 'nevoiaşă, 

o neascultătdre, Fi nu mai pot să o: mai “sufer: 

prin casă. Ori. o duci unde oi vedea. ci ochii, 

oră, de unde nu, pâine şi sare pe. un taler cu 

tine nu mai “măcânc.
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Se gândi unchiaşul, se e cibzui; dar, sciind cine 
e mătuşea, chemă pe fata sa şi-i dise : 
— Fata mea! Tu acum te-ai făcut mare, Eşti 

înțeleaptă şi harnică: poţi să-ți câştigi singură 
hrana. Dute, dar, unde teo învaţă Dumnedeii; căci 

- alt-fel, ei nu maj pot trăi în. casă Cu muma 
ta cea vitregă. ' - 

Fata la aceste cuvinte începu să plângă, şi, 
cu: inima sfirşită, după, ce- -şi luă lucrurile sale 

Şi: puţine merinde, Şi. după, ce. îmbrăcişă pe b&- 
trinul s&i tată, plecă, -Se. duse, „se, duse până 
ajunse inaintea. unei, fântâne. Iar  ntâna cum 
0 vădu. ii gise: | 5 i 
„— Fată: “mare. şi feumâsă |. ce. treci aşa de 

iute, fără. să. .mă& bagi în s6mă?, „Vin'o de. m& 
curăţă de; noroi şi. mă slujeşte că la întrecere 
iţi voit da. şi ei apă rece să bei. E 

Fata. „se „opri, o curăţi. de noroi, oslei, o drese 
pe unde, era stricată şi plecă inaințe, „Merse, inainte, | 
până. ajunse. într” un 'cring. Aci. un ogar se tot 
uita la un 'picior.; Cum 0, vădu îi „dise: | 
—, Fată mare, şi frumâsă | ce. treci aşa „de! 

iute, fâră, Să. „mă, bagi. în S6măl. „Vino de- mi. 
scâte, un „Ehimpe. ce mi-a dat, în, picior, „că la 
întârcere At „voii. da „pure. “fript, , . 

Fata” se opri, scâse!  Shimpele. din. piciorul o: 
garului, îă astupă Tana cu clei din urechiă şi 
o legă cu o cârpă ruptă dintr'o haină dale ei, |
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-apoi plecă naite. -Merse : mai nainte, “până ajun- 

se in: fata unui cuptor. Cm o „văgu: cuptorul îi 

“gise! - 

Duta Fată ! mara; “şi  'truinâsă | ce: “treci asa .deiute 

fără să mă bagi în sâmă | Vin'o de mă lipeşte, 

mă curăţă şi îmi dă foc, că la intârcere iti voii 

“da şi-eii pâihe, caldă. o a 

„Fata 'se “opri, lipi cuptorul, d cură, e 

“foc şi “placă” inainte. „Merse, . merse şi mai departe 

până "dete de: un păr. Tar peri “cum o. văd 

îi. „lise : o 

— Fată mare Şi, frumâsă | 'ce teeăi aşa iute, 

fără măcar ate uita la mine ! | Vin o de înă curăță 

de, „frunge şi de” pisica popi, (un fel” “de omidi). 

că Ja întârcere ii voii dă pere! 'c6p te. 

— Fata se opri, curăţă părul de 'omidi. şi de 

frunze şi apoi plecă- înainte. Merse, „inerse, şi. 

“mai “departe, până ajunse inaintea unei v vițe, Iar 

vița cum. o vădu îi dise: n 

— “Fată mare şi frumiâsă | ce treci, aşa iute, fără 

a te tiita la mine! Vin'o- de mă “curăţă, de mă 

pliveşte şi-mi rupe tâte frungele uscate, că! la 

întârcere iţi voiii da: struguri: -- i: «n. 

Fata se opri, plivi! via, O' curăţi: E i 

ramuri uscate, apoi placă. înainte, Se duse, se . 

duse până aprope de inserat, şi ajunse într'o 

“pădure: întunecosă, : la: porta! unui! palat. Aci ise 

făcu frică se mai mârgă inainte şi se. igândi să -
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să ceară gisduire la acel palat. Se duse, dar, „la pârta palatului şi bătu de trei ori. In acest palat şedea sânta Vineri! Cum audi că bate Ci- ne-va la -portă, „sânta , Vineri Veni, şi întrebă cine - bate,. | 
— Călătore, răspunse. fata | | 
— - Dacă eşti femeiă bune, îi dise sânta Vineri 

deschigând „Porta, intră ; iar dacă eşti femeiă Tea,: nu intra, că am o căţelușe' cu dinţii. de fer şi cu măselile de oţel care te, va face mii de fărâme. 
Sa 

— Sunt o, fată „săracă gonită din casa părin- tâscă de miimă- -mea cea vitregă, 
a — Atunci. trebue să fii bună, „întră, | Fata întră, şi sfânta Vineri o întrebă dacă voeşte .să se bage la dânsa. Iar fata, primi -cu „mulţumire De cu sâră sfânta îi arătă locul unde „trebue să şeadă Şi apoi o. nvăţă ce trebue să facă adoua gi. 
„— Se faci, îi lise ea, tăriţe, 'nici Bârbinţi ni- ci reci, Și apoi se strigă „tâte paserile „mele ast- 

«Puii mamii g'ay mătuşii ! 
«Alergaţi de unde sunteţi, . ; 
«Ca se să dea mama demâncare, „“Alergați în fuga mare, a 

«0. se, wie. o. muţime de; Tighioni, dar se nu te Serii, că nu- ţi fac: Nimic,»
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Adoua, di de diminsţă. sânta. Vineri. s'a dus la 

biserică. lar fata a făcut tărăţele cum i-a dis sân- 

ta şi. apol a început. se: strige: 

Pui mamit gai mătuşit! | | , 

aAlergaţi de unde sunteţi, ::-î NR 

„_«Ca se vă dea mama demăncare, . ! 

pa -«Alergaţi în fuga mare». . 

De o dată, „din tâte părțile incepură se vie 'şer- 

pi, broşce, şopârle, ” guşteri; nevăstuici, balauri 

'sburători şi nesburători, şi o' mulţime, nenumărată 

de lighioni. Fata le dete'la tâte; "demâncare, 

apoi se retraseră tâte prin cuiburile! 16: Sa 

Când să: întorse sânta Vineri şi “"cercetă, pe li- 

ghioni dacă aii fost mulţurmnite, tote întio glăsu- 

ire: ; răspunseră/ că aii fost prea “mulţumite şi ni 

„ci nu le-a îngrijit vre o slujnică” din' câte a a- 

vut până în acea di cum e: a “ingrijit fata care | 
i: 

o avea acum.! - ă 

Fata a urmat! sta ei. ast- fel răai mvilte lu- 

ni de: dile, fără se- dea prilegiti nică  lighionilor 

să se plângă. de ea, „nici sântei Vineri să se ne- 

mulţuridscă, 

“Intr” o di sânta Vineri! o chiamă sei caute în 

cap: Pe când îi căuită, o] lăcrămă fierbinite cădu 

— De ce plângi, fată? —0 întrebă” Sânta 2— 

Ori "4 e dor d'acasă? . a : 

1 *Mi e dor, maică, răspunse” “fata, că nu sciii
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ce o: fi “făcând! bătrănul mei: tată. 
—: Dacă! este: aşa, “dise: sânta Vineri, dute în chelarul mei şi alegeţi 'd'acolo o: “ladă” care o fi mai urâtă ; ia- -0 şi dute cu, ea acasă, , dar să-n'0 - deschidi până - acolo..... i aa 
“Fata se dusa: “în: chelar,: “lui: :0 1agă Care era “mai urâtă şi plecă âcasă. In drum trecu pe lingă „viţa „ce. -0, „Curăţise, Vita. cum 0.vădu-o opri şi ii dete. stu uguri. şi. vin, Mai. merse, nainte. „Şi  dete “de. părf;, Sr părul o. „Opri: Şi: îi..dete nişte pere aşa „de. gustose încât nu:te, puteai sătura mâncându-le. Mai nainte întâlni cuptorul, care-i dete pâine caldă ; apoi, ogarul. care-i, dete epure “ip şi: „apoi, fântâna Care-i dete apă rece, ee ee In sfârșit, „ajunse, şi acasă. “Unehiagal „« “cum 0 văgu de. departe, alergă. înaintea, ei plângând de bucurie şi. 0 imbrăcișă, Amândoi remaseră îmbră- cişați şi plângând. Apoi intrară în „Casă şi, fata, deschișe lada, pi i 

da. mituri Se ţ 

sii! 

„Ce mare minune 1 In, ladă erai, tăte lucrurile trobuincise! „Pentru o, mir6să, „cușute numai cu fir. de cel'mai bun şi tâte de botangie ; şi de arnici. Era cele mai frumose, era, 0. rochiă cu luna: în spate şi Sărele în, „piept, o, brățară o cu totul ŞI cu totul de! aur, şi 6 şiruri de mărgăritar, it, E Mătuşea ;Yedend „aceste bogății, s'a amărât forte, | Apoi a întrebat ) pe fată cum. a făcut del-ea câş- gat; „Er „fata. Î- a „Șpus totă şiretenia, Atunci mă-
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tuşa a chemât şi ea pe fie-sa şi-i i a dis se se ducă 

şi 'ea ca să.:vie cu ast- fel. de. bogății. Fata: “mă- 

tuşei a iinceput se" plingă ; dar mătuşia a bătut-o 

şi a gonitu- -0, dicându-i se nu se întorcă în casa, 

ej fără acele lucruri, sir tt 

Văgdend fata mătuşei! că:nu 1 este nici O nădejde 

de scăpare, a plecat; şi 'ea.: Sa dus pe drum .na- 

inte până a dat de o fântână, + be fântâna - i-a 

dis: „i Sai i 

— Fată. mare |. fată mare | Ce treci: aşa iute, 

fără, se mă bagi în sâmă? Vin'o de mă curăţă 

de noroi. şi -mă 'sleeşte că..la întOrcare: îţi voi. i da, îi 

-apă rece -se..bei,.: A Ie 

— Ba puneţi pofta: “m cui, răspunse. fata, că 

nu-mi umplu. eii mâinile ce'mi le-a spălat mama. 

: Mai merse înainte şi întâlni şi ea:un.ogar, un 

cuptor; un. păr. şi o. viţă, care toţi o: rugară se-i 

curețe. Şi. se. scâţă. ghimpele; dar ea la. toţi::l: 

răspunse că nu-şi mânjeşte mâinele pe care i le-a 

spălat mă-sa. Mai mergând înainte, ajunse în a-. 

ceiaşi pădure în care era palatul sânței Vineri. 

Fiind că înoptase, şi fiindu-i frică, se otâri- se 

câră şi ea găzduire, la locuitorii acestui palat. 

Bătu, dar, în pârtă de. trei orj.. Cum, audi sânta 

Vineri că bate cine-va la. pârtă, veni și întrebă: 

cine bate ? Sa ME 

— 0 călătăre, . îi i răspunse “fata “patituşei.; 

— Dacă: eşti femeii bună, i i die, sânta Vineri,
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bi 

“deschidind porta, intră; 6r de eşti -femeiă rea, 
nu intra, că am o .cățeluşe cu dinţii de fier şi 
cu măselese de oţel care te: va. face mii de fă. 
râme. . „la 

— Sunt o. fată gonită de mumă- -mea, şi am 
“plecat să-mi: găsesc':un 'loc,: răspunse fata, - 
„— Intră, dar, la mine, dise sânta Vineri. - 
— Intru; dar cu legătură. se-mi Gai o rochiă 

cu luna în spate şi sârele în piept, o brățară cu 
totul şi. cu totul de aur Şi -ş6se şiruri de măr- 
găritare. :.. i a 

—-Dacă îmi vei face slujbă bine şi voi fi mul- 
înmită, îţi dată şi aceia ce ceri. şi alte . lucruri 
mai multe, : a ii o 

- Fata figădui. că va . face tots' o mulţumse, Sânta 
Vineri îi spuse''de cu:sâră că a: doua di de di- 
min6ţă se facă tărâţe, nici prea reci prea nici fer- 
binţi, şi se chiăme tâte lighiGnele se le dea se mă- 
nănce, strigându: le: ast- fel: iii o, 

«Puii mami Sai imătuşei ! ii 

„Alergați de unde sunteţi, 

“ „Ca se ve dea mama demâncare, Na 
, pblereați în! fuga mare, 

si. 

A doua qi e de, dimingţă sânta Vineri ! s'a dus 
la biserică. ar fata a făcut tărâţele. şi i apoi a în- 

i 'ceput să strige: i
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„Puil mamii şat mătuşii ! 

--  „ălergaţi :de unde sunteţi,.:.:.. - 

„Ca să vă dea mama demâncare, : 

nălergaţi în. fuga mare. 

“De o dată 'âin tte părțile ai i început. să viei 

aceleaşi lighisne ce veniseră, la, fata unchiaşului.. 

Dar cum le dete tărăţele, ele eraii aşa, de. ferbinţi 

că îndată ce. mâncară cele cari veniră, întâi se, 

„opăriră şi muriră pe. dată, 6r cele l'alte, vădând 

acesta, fugiră prin găurile lor. | 

Cum: veni sânta Vineri de la biserică, tate li 

ghiânele „ce mai rămiiseseră, alergară, înaintea, ei 

şi îi spuseră ceia ce. s'a întâmplat. Ear. sânta 

Vineri, „supări Andu-se forte mult, a chemat pe fată, 

îi, dupe. ce î- a spus că nu face, . „pentru . dânsa, 

i i adis se mârgă în. chelar . şi se. ia o. ladă care 

va fi mai frumsă, dar, se n'o deschidă. până, 'a- 

casă, ct a 

Fata mătușei sa “dus! în chelar, a “ales 0 ladă _ 

care i-a plăcut mai mult, a luat-o şi a plecat cu 

dânsa acasă. Pe drum vădend nisce struguri fru- 

moşi pe viţa ce o rugase s'o.cureţe, a voit să culăgă | 

câţi-va, dar strugurii sai făcu indată aguridă,.. 

în cât na mai putut se-i mănănce. Mai mergând, 

a dat de păr, şi voind se ia pere, părul a inţepat-o 

şi n'a putut se ia nici una. Apoi a voitise ia pâine 

de la cuptor, dar cuptorul a arsu-o; voind se îa 

epure de la ogar, ogarul a muşcat-o. Ajungându- -0;



CI: III _ 

în sfârşit, setea, a voit s6 bea puţină apă de 1 
fântina sciută ; dar. e ea a început s să curgă, în loc 

noroj.. o “ 
Făcându-i-se şi f5me şi sete grozavă, şi credend că 

p6te să găsâscă în ladă ce- va demincare Şi băutură, 
a deschis lada. Dar cât l-a fost de mare spaima 

| când “ în "locul celor ce căuta și celor ce se aştepta 
se: găsâscă, vede o mulţime de: lighioni cari se reped 
asupra ei şi! cari o' mănincă, dicîndu-i di i 
— Cum'tu aj omiorit. pe raţiă noştrii, aşa te 

omorim şi noi. pe “tine, o | 
“Pe. când | pe fata mătușii o mincaii şerpi şi-ne- 
văstuicele aprâpe de sat, „tot în acea di ŞI în acel - 
Jc6s. fata unchiașului se cununa cu unul din 'cei: 

- mai frumoși ! flăcăi din sat la biserică, Nuntă a 
fost” dia cele maj: "frumâse. Numai mătuşea era 
tristă că nu era si'fata ei “acolo, 

Fata: unchiaşiulni trăeşte' şi "adi în “acel sa” 
„Dacă nu „mă , credeţi, duceţi- -vă „acolo de vedeţi
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“A'fost odată 'ca! nici! Odată: în i 

A fostun împărat ş şi: O impărătâsă ' cari, “singurul - 

lucru 'ce aveai de la Dumnedei, era: un băiatca 

de 'vr'o'45 ani. Din copilărie băiatul se obicinuise : 

a trage” cu'aroul''şi:a umbla” “călare. Intr'o di: 

trăgend! el: cu: arcul, una din săgeți seduse aşa:de 

departe: încât: nu''s6: mai: »xădu: Atunci băiatul: 

„se duse” la” tată-seii, îi: ceru: barii! şi :calul' săiă cel: 

măi "bun ca: să'se' ducă se-şi: caute săgâta:: Tată-- 

seii "ii: dete:'bani'şi calul 'cel mai: bun din Breda 

&r băialul, iincălecând, plecă: iii tii 

“Se “duse, se: duse, “cale: Tune să! ajungă; Er: 
A 

când s5rele era la chindii, el ajunse întrun câmp. 

„plin numai” ide flori.» Aci' opri calul-şi :incepu. să 

se “uite peste: câmpie:. In':midlocul .câmpiei -vădu 

cu: mirare! săgâta sea înfiptă în : părgiănt: Alergă. 

îndată 'acolo, descălică, şi cind. 'scâse săgeta:: eşi:: 

şi o :mulţime de:pămentcu, ea :făcându-se o grâpă. 

mare. El se cobori în acsă grâpă şi „acolo: găsi:
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a
,
 un boi, şi pe Spinarea: boului găsi un paloş ş 

„0 scrisore care dicea că „cine va - lua boul, să-i 
dea pe fiă care di se mănânce câte trei baniţe 
de grâi şi câte o vadră de 'vin să bea ; şi daca 

„va urma aşa, boul acela va învia pe. omul care 
îl va lua, ori-de câte ori va muri, Far despre 
paloş dicea 'că: p5te -cu el. să. împietrâscă ori-ce 
lucru. 

„Băiatul luă boul şi paloșul şi. plecă înainte, 
merse, merse şi mai nainte, până ajunse într'un 
oraşi. Acolo trase: la. 0 . babă bătrână .şi ceru să-i 
dea să mănânce, lui şi, boului, şi să-i dea şi pu- 
țină apă: lut? 3de. băut, 6r boului o vadră: de vin. 
“Baba îi dete.. demâncare,, şi lui şi: “boului, precum . 
Şi. vadra. de .vin. boului ; .&r. cât despre : apă, îl - 
spuse; că în. acel oraş este , numai un puț, care. 
este păgit. de un. balaur, şi: că fie care, dacă vrea . 
se ia apă;. “trebuie, se dea balaurului câte o fată 
ca:să'o0 mănânce. Ii. mai. spuse, că chiar a doua . . 

"di eră rândul împăratului ca.;să dea, pe -fiică-sa, + 
pentru: carg tuse “pristav.. că - acelui „care va 0- 
mori. pe: balaur şi. va scăpa :fata îi. va da bo- . 
găţii: nenumărate şi pe fisa. de. nevastă, . : 
Băiatul audind acestea, “dise. babei. că: adoua . 

- di se-i, dea. lui::doniţele-:ca să se ducă să-i.aducă 
apă” de''la :puţ;. fără: să ':dea. nimic. bâlaurului. 

Baba făgădui! că: i „le va- “da, 6r. »: băiatul: se culcă: 
liniştit: ”
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A doua gi de diminâţă, cum se sculă băiatul 
îşi luă paloşul şi arcul, ceru doniţele băbei şi 

plecă la. puț, unde găsi şi pe fata împăratului 

aşteptând, ca să vie balaurul s'o mănânce. . Dar 

băiatul nu aşteptă nici de cum.ri «2 apropiă de 
fată în dată ce ajunse, spuindu-i Ă că vrea so scape | 

din gura balaurului,. cu învoire s&1 lase se-şi 

puie capul: în pâla ei şi, de va dormi, să '1 scâle 
numai atunci când balaurul va scâte capul din 

Fata primi cu. bucuriă ce-i .ceru băiatul. a 

îşi puse capul în „pâlă-i: şi adormi, Ear când eşi 

balaurul” din 'puţ, fata, de frică, nu îndrăsni să-l - 

scâle, ci începu să plângă cu lacrămi, ast-fel că 

o lacrămă pică pe obrazul băiatului. Acestă la- 

'crămă afost atât de ferbinte” în cât, ardendu-l, 

de o dată a sărit în sus şi a vedut pe balaur 

în faţa lui.. Atunci el ş'a scos arcul şi sa pus | 

in dreptul fetei, - | 

Balaurul, văgend: acâsta, a dis băiatului: - 

— Dă-te la o parte să-mi iaii darul. 

Ear băiatul nu voi ci işi întinse arcul, . 

“Atunci. balaurul întinse un cap să-l: mănânce, 

&r băiatul trase o săgâtă şi '] reteză: Balaurul 

începu a se svircoli, apoi mai întinse şi capul 

al douilea ; dar băiatul îi retegă şi pe acela.. 

Atunci începi O luptă grozavă între băiat şi ba- 

laur. Băiatul nu avea altă apărare de cât voini= 

- . Ă 10 ..
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|  cia, sea şi i arcul cu săgeţele ; ; &r balaurul cele -. 
două-spre= -dece. capete şi otrava „ce. arunca mereil 

_din gură. Da cae | 
Se luptară.. gi. as: Vară până s6ra ; când remă-: 

sese însă sorele; -d'o' suliță, băiatul nu rai avea 
- nică o. „săgetă, arcul .se „Pupsese şi el abia se mai 

ținea pe picigre ; &r balaurul: mai „avea numai 
un Cap... .Ceru: 0. şuviţă de păr: fetei, “care era. mai 
mult mortă de cât viă, de. frică, şi işi. drese ar- 
-cul.. Apoi începu lupta cu balaurul, şi de astă 
dată îi reteză. şi. cel din : urmă. cap; insă cu 
acestă | din: urmă biruinţă cădu.. şi. băiatul Jos, 
mai mult mort; aşa -era „leşinat de ostenălă.; 

Pe când . băiatul şi fata erai, leşinaţi pe mar: “ 
ginea puţului, tocmai: atunci Yeni un ţigan de 

la curtea impărătescă, ca: ss'ia apă; dar vădând 
| balaurul mort se duse” la fată, o: căută să vadă. 
dacă nu e:-mârtă,: şi vădend “că. e. caldă, stro- . 
pind'o cu apă, fata “se. deşteptă şi țiganul o în- 

-trebă cine, a, omorit pe balaur ;: 6r fata arătân- 
"du-i pe băiat, i-a. spus că el la omorit, Atunci. . 
tiganul a luat paloşul băiatului Şi: Pa tăiat cu: 

“el mii de bucăţi ; apoi a luat cele- 19 capete Şi. 
cele 12. limbi ale balaurului, precum. şi pe fată 
dicându-i. să nu spue. nimic impăratului că ova 
omori, şi ai plecat apoi . la Palat. Fata, însă,. 

 înăinte; de. a pleca, -a lăsat să-i cagă un inel Şi | 
o mahramă; fără să i vadă, iganul. |
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Impăratul cum a vădut pe” fă sa, ne mai pu- 

“tind de: bucuriă a intrebat. cine” este. mântuito-: 

“rul ei ; âr ţiganul a răspuns cu los: i | 

— Bă, slăvite impărate. 

— Adevărat e? a întrebat, impăratul pe fă -sa, 

—. Adevărat, a răspuns, fata. cu glasul. juună- 

tate, fiindu-i frică de țigan dacă va: spune + aşa n. 

precum fusese. . 

„Atuncă mpăratul, de ŞI cu destulă mâhnire. 

că. mântuitorul fiicii scle era. un țigan; prin. ue. 

mare :un rob, dar fiind că i făgăduise, se  otori ai 

:o da de: nevastă. | 

II: 

Pe când. Dăiatul zăcea mort Şi făcut bucăţi la - 

marginea - puţalui, baba, gazda sa, tocmai intrase 

"se dea demâncare şi de. băut boului. EI. cum : o 

    
vădu nu. voi nici să mănânce nică. să. pea, “ci. îl 

„spuse că- i este sete. de apă, 6r-nu de: vin, şi că 

trebuie şi-l: ducă -la .puţul din oraş că balaurul 

“nu mai trăieşte şi 0% pote fie care să bea. slohod. | 

apă, dar să ia. Şun bulgăre de sare... Să 

Baba luă - sarea, îl luă de funie . şi i plecă cu. 

€l la puț. Când ajunse acdlo;: cum vădu pe băiat 

făcut bucăţi, -] baba. începu să se vaite ; ; Er boul 

îi Qise: cp 

— Nu. te. mai văita, babo; ci mai: “pina adu: -
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„nă bucăţică lângă bucăţică, dar fie care să fie: 
la locul ei. | 

Baba aiună bucăţică lângă bucăţică, pină făcu. 
trupul băiatului, cum fusese ; 6r boul, după ce 
linse sarea, începu să lingă pe băiat, să sufle: 
peste el, aşa că băiatul numai de cât căpătă. 

„Viaţă, şi când el deschise ochii dise: | | 
— Da mult am dormit. - 

„..— Dormia-i şi mai mult, îi dise baba, dacă 
„nu venea boul să mă pue să adun bucată lângă. 
bucată şi el să te lingă și să sufle pese tine ca. 
să inviedi. i 

EI nu înţelese nimic dintr'aceăta ; dar când îi 
spuse boul tstă şiretenia, . atunci înțelese tot, și. 
chiar de ce fata nu mai era lângă dânsul: Nu. „se desnădăjdui însă, ci porniră . cu toţii acasă la 
mătuşe, după ce băiatul luă cu e] mahrama. 
şi inelul fetei de împărat: Da 
A doua di, după mârtea balaurului, impăra-- tul a dat sforă în ţară că peste o săptămână are: 

să se facă nunta prea iubitei sale fiice cu Bur-. 
„cea ţiganul, mântuitorul ei, şi :chiămă pe toţi . boerii din coprinsul săti să fie faţă la “nuntă, cum: 
_Şi pe toți împărații vecini. Chiămă tot de odată. pe croitorul palatului şi-i porunci să facă pentru. „ ginerile săi haine numai “cu fir de aur şi cu | pietre nestimate, dând şi poruncă hasnătaruluj, si dea lui Burcea ori câți bani va cere,



  

149 - 

La, diua. otărită pentru cununiă, cei chemaţi 

"erati în palatul împărătesc. Toţi erati trişti pen- | 
tru că un ţigan urât şi nerod să ia o fată atât 

-de frumâsă şi atât de inţeleptă. Din toţi însă 

cel mai trist era impăratul. şi, mai cu s6mă, fiă- 

“sea, care avea mustrare de cuget că nu pote 

-spune că nu este ţiganul mântuitorul săi, ci 

altul, tot fecior de împărat ca dânsa. 

Țiganul insă eră vesel. | | 

Pe timpul acela era obicei ca la nunta unei 

“fete de impărat, fie care locuitor din acel oraş, 

“unde şedea împăratul, se ducă câte un plocon 

fetei. Băiatul dise mătuşii se facă şi ea o burtă 

“şi so ducă la Palat plocon.. 

- Baba primi bucuros şi incepu se cearnă, se 
frământe şi se facă turta. Când era gata de a 

o pune în cuptor, băiatul desfăcu la m idloc coca, 

băgă inelul la mijloc şi apoi drese coca la loc. 
Dupe ce turta. s'a copt, bătrâna a „plecat cu 

ea la Palatul” impărătesc, Când a voit se intre 

in curte, slugile, cum sunt ele, tot deuna obraz- 

„nice, n'a: voit so lase, fiind că avea. hainele E 

“rupte şi cârpite. Dar. tocmai fata împăratului se | 

„pusese la ferâstră şi se uita, prin curte, ca dâră 

va vedea pe mântuitorul ej. Vedend pe slugi, 

că opreşte pe o bătrână, le făcu semn s6-o lase. 

să mârgă până la ea; 6r slugile, la “poruncele 

“stăpânii lor, o lăsară. Baba îi dete azima, urân-
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du-i fericiri veciice ; 6 fata, mulţuminduii, luă. * 
azima şi chiar de faţă cu bătrâna. o: >” rupse “în 

două. - 

„Dar care fuse mirarea. fetei când, in nidlocul 

azimi, găsi inelul ei! 
— Unde este. acela, cara a pus acest înel în 

azimă ? întrebă” fata. o 
_— La mine acasă trebue:-se fiă; „căci ei nu 

__ am acasă de cât un băiat frumos ca un iîmpă- 

at, pe care l'a omorit robul “mării vâstre, dar. 

“care apoi a fost înviat de un boii al sâii şi a-. 

cesta trebue se. fi pus. inelul. in azimă, 
— - Eacă,-ia punga asta cu bani pentru tine, 

(lise fata, şi dute fuga de-i -i | spune se vie acum 
că îl aştept. | 

"Baba alergă numai de cât, îi spuse: ceia ce 
s'a petrecut, şi-i dise să se ducă .că:l. aşteptă. 
fata împăratului cu braţele deschise. Băiatul, plin 

- de bucuriă, dupe ce işi luă paloșul şi mahrama: 
| "se, duse la palatul împărătesc. Când intră în Sala. 

cea „mare a palatului, vădu: o mulţime de omeni 
care se plimbaii în- tâte părţile şi: în 'rhijlocul - 

_ lor pe țigan îngâmfat şi mândru ca. un vizir. 
Ear trecând i în altă sală, „unde era fata, ea cum. 

A vădu sări de gâtul său şi strigă: 
— Ăsta este mântuitorul meii ! | Ăsta este MÂN-. 

| tuitorul mei ML |
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 motă lamea se strinse in darul. lor. Bar ptiiatul 

„vorbi astfel : 

| — Aşa este ! Eu sunt mântuitorul acestei fete - 

“ câre eră s'o mănânce balaurul de la puţul din 

oraş. AM omorit balaurul şi am “scăpat-o. Dar 

„de. osteneală: leşinând, un rob al împăratului a. 

  

“ venit lă puţ,.se ia apă şi, vădenă, ps balaur mort, 

şi pe fată. viă, ma: tăiat: în bucăţi, a.. luat pe 

fată cu ameninţări ca.58 dică că el. este mân-! 

tuitorul, luând „tot de o dată şi semnele cu care: 

"se arate mortea. balaurului. Fără un boi al mei, 

şi astă-di aş fi, mort. Acum fiind: că aici este 

norod mult, şi fiind că judecata, celor mulţi este 

“tot douna mai drepti, “judecaţi Şi osândiţi pe. 

vinovat." 

— La morte 1 la morte! Strigă mulţimea. 

Atunci impăratul, audind tote acestea, chiămă 

| slugile: 's6le şi “le. porurici se. scăţă „două cai din 

grajd, unul de la munte şi altul de la balti ; pa 

&r' de codele lor se lege pe țigan de câte- an 

E picior, impreună -cu un sac de: nuci. 

Aşa se şi. făcu, Şi când caii o luară 'd'a fuga, 

fiă “care. în partea lui, fâcură pe: “țigan bucățele, 3 

Și, unde. cădea nuca, "cădea. și bucăţica. . 

".Dupe pedâpsi țigariului, împăratul îmbrățişă: E 

pe. băiat şi îi dise că a lui să fă fata. Dar fiind 

că nu este. pregătit. ca să facă- o nuntă, cum se 
1
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| cade unor” fii de împărați, să o amâne pentru 
săptămâna - viitore; . 

Băiatul primi bucuros, şi aşa se şi  otări, A 
doua di însă, împăratul se pomeni cu o scrisâre 

--de la flul împăratului vecin, Roşu împărat, in 
care cerea de 'Sociă - pe fiă-sa;. căci, nedândui- -0, 
se va scula cu "ste - in - potriva. lui. Imp&ratul, 
cum. priimi acestă - scrisore, adună pe. toţi boerii 
împărăției, între care şi pe băiat, şi le arătă 
cele coprinse într'ânsa; Cei mai mulţi din boeri 
găsiră cu cale să dea pe fată, ca să nu pue in 
primejdie “ împărăţia, car alţii găsiră cu cale că 
mai bine să se bată şi să-mâră până la unul, 
de cât să primească ruşinea, “dicendu-se că a 
priimit de frică. Dintre aceştia fu şi împăratul; 
băiatul însă, ca unul car6 era la mijloc, n'a dis 
nici una, nici alta, . Si | 

Luându- -se acestă ot.zvâre din urmă, fiind - mai 
mulţi pentru ea, “împăratul o şi ficu | cunoscut 
protivnicului săi, ear el, priimindu-o, se şi sculă: 

“cu 6ste impotriva Impă&ratului. Imp&ratul and 
îşi găti şi el Ostea şi o împărţi în trei părți : 
parte pusă sub poruncile lui, a doua a sizirului 
s&u, şi a treia a băiatului, şi porniră inaintea 
vrăjmaşului. Băiatul ceru împăratului: se mârgă 
el nainte, ca să incâpă el. -intâi bătălia, la care . cerere impăratul se invoi. | | „Oştirile. cum se intâlniră, pe un câmp mare;
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deteră în timpine şi -în surle, şi incepură a se 

tăia cum se tae. Iar când băiatul vădu că oşti- 

rea-protivnicului este de o sută de ori mai mare 

de cât -a lui, şi nu mai pote să ţie, so6se palo- 

'şul săi, care'l găsise pe boii, şi, cum îl arătă oşti- 

rei, stă impelri, numai fiul lui Roşu împărat 

rămase neînpstrit. Când veniră împăratul şi cu 

vizirul şi găsiră totă armata vrăjmaşe împetrită, 

mult se mirară. Apoi făcură.un chef mare de 

se duse pomina, şi după chef, s' au întors: la. 

scaunul împărăției. 

Fiul lui Roşu împărat văendu- se ruşinat! atâta. 

s'a intors la împărăţia sa şi a adunat altă 6ste, 

atâta de multă că frunza şi earba le puteai nu- 

mă&ra, iar stea lui ba. Tatal fetei- aflând şi de 

asta, voi să mârgă iar cu oştire impotriva: lui ; 

dar băiatul îi qise-că nu trebue să mai mergă . 

el, ci să'l lase numai pe densul, cu “oștirea lui, 

să intimpine. -. _. 

. impăratul priimi, iar băiatul porni şi ficu ca 

şi întâia dată, -lăsând numai pe flul Im Roşu 

împărat neimpetrit. Atunci fiul lui Roşu împărat 

vădend că nu e:nici o nădejde a birui pe pro- 

tivnicul sei cu stea, şi inţelegând că totă ne- 

norocirea îi vine de la băiat, şi mai cu s&mă 

de la paloşul său, se -otără să caute. un alt mij- 

loc ca să prăpădească pe băiat. 

-Intr'o qi se imbrăcă in haine proste ş şi se duse
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tiptil in oraşul anac locuia tată”. fetei, Aci căută 
un vrăjmaşi do aprope al impăratului şi al pă 
iatului şi găsi pe muma ţiganului, pe: care o- 
morâse împăratul în diua când era să fie nunta. 
Ea, şedea chiar în curtea împărătescă. Ii. făgădui 

„ei avere -mare ca să fure paloşul băiatului când 
el va dormi şi să- i, pue alt păloş în Joc. câre se 
semene cu: al său, “Țiganca, „când dormea băia- 

tul, făcu cum îl disese Roşia împărat, schimbă pa- 
loşul, îl dete'. impratului, apoi plecă cu el la 
împărăţia lui, 

- Acum. fiul lui Roşu împărat strârise i iar oste şi 
„porni iar împotrivă. împăratul. Băiatul iar. luă 

“şi 'el.:6ste şi. .porni .s8'] întâmpine. Dar astă- - 
dată, când voi: să împetrâscă - oștirea, vrăjmașe, 
se pomeni că se împe!reşte tâtă oștirea. lui, iar 
pe el il prinse şi il tăie bucăţi. Apoi fiul lui 
"Roşu împăraţ porni asupra împăratului, il bătu 
Şi ii-luă fata. Si 

“Boul. insă, sirhţind mortea stăipânuilui său, spuse 
babii să”l ducă acolo. Baba. îl duse; iar boul su- 
Mă. iar asupra: lui, îl linse. şi: Dăiiatul înviă iar. | 
Dar aflând răpirea “logodnicii, vorbeşte. cu Doul - 
sil facă un „cal..cu stemă! în. -frunte,. pe care boul îl: şi: face; iar babii îi: dice să'l ducă lui 
Roşu împărat ŞI să nul vindă de cât lui. Daba plecă cu el, şi: cim il: vădu Roşu împărat îl şi „cumpără, aşa de. feinos era. 

ps ”
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Roșu împărat; cum a luat calul » nu s'a. miş- 

cat de lingă el două săptămâni de dile. Atunci 

țiganca, care era tare şi mare în casa împărătescă> 

E inţelegind - că calul 'rebue să “ fiie feciorul de 

împărat, "incepu si qică impăratul, că . ori- ce 

preţ să taie calul.. 

„Roşu “împărat se incercă in deşert. "săi arate si 

că n'are nici un. cuvânt - să/'1 tae, dar tâte fuseră 

de gâba, căci țiganca 'stăruia într'una să tae . 

“că n'o să mârgă bine "nici lui. nică împărăției. 

Atuncă calul simțind că i se! apropiă mârtea Şi | 

vegend o fetiţă pe drum, o rugă ca să stea a- 

"colo când o tăia şi să ia două picături de sânge 

să le pue o picătură intr'o parte a porții $ si alta 

in ceia-laltă parte. Fata fâcu aşa, Şi peste pu- 

țin din aceste picături - de sânge răsări doui meri 

de aur, Țigarnica gise. se . tae şi meri : ăştia. Pe 

„când se tăiati merii, trecea pe drum iar! “fata a-, 

„ceia de mai “nainte, . şi „merii” ii qiseră să, ia câte! 

-..0 c0je de la amânduoi şi să le arunce în gârlă. 

Fata ficu aşa, după cum. i-a dis merii. În una 

„din gile slugile lui Roşu împărat se duseră să. 

ia apă de la gârlă şi vădură pe. d'astipraj, apei. 

„doui: răţoi -fărte frumoși, în cât la, sre te.puteai 

uita 'dar la ei ba; slugile vvură săi prindă, dar 

răţoii le spuse că numai Roşu împărat pote săi 

„prindă. Atunci slugile luară apă şi se duseră a- 

casă; când insă impăratul îi întrebi de ce a
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zăbovit atâta, ei îi spuseră cele. văgute la gârlă, 
Impăratul, auţlind aceea minune, işi luă cu sine 
paloșul săii impietritor şi se duse Ia gârlă. Acolo 
să desbrăcă şi lăsă paloşul la mal şi apoi intră 
in gârlă. Când vru să pue mâna pe răţoi, vădu 
că se făcură nevăduţi; dar “când se uită la mal 
vedu pe băiat că-şi luase paloşul. Atunci băiatul 
il împietri în „mijlocul - apei, apoi se duse, işi 
luă logodniea şi pe ţigancă, şi porni la tatăl 
fetei. Aci se făcu o nuntă cum nu s'a mai făcut 
Pe când el se cununa cu fata, în răspântia o- 

> : jŞincălecai p'o lingură scurtă, 
„+ So bag in gura cui ascultă: ! îngură de prun ori de tei, 
"A-Plină de minciuni cara vă spusei !



      

OEI REL FRAȚI DI CRUCE 
Pa — 

„A fost.o dată ca nici o “dată, când n'ar fi nu 

sar maj povesti. A fost o babă şi un vruniaşi. 

Fi aveaii un băiat anume Vişer. Acest „băiat . 

mărindu-se, îşi ceru voie ae la tatăl săi şi de 

la muma sa ca să meargă şi să se hrănescii 

siteur. Părinta ii dete voie şi el plecă. Vişin a- 

junse int 'o pădure: mare şi voi să tae un lemn | 

ca să'şi dregă arcul; însă îndată ce sapucă să. 

tae, începu a se strâmba tâte lemnele. EI necă- 

jindu-se dise : | 

— (lăci nu găsesc ei pe acela care îmi face 

ast-fel de neajuns. . - 

Atunci Strâmbă Lemne, căci era el, “intrebi pe 

Viși: 1: . 
: 

-- Tu eşti Vişine ? 

— Bi, răspunse. 

— Eşi afără să ne luptăm, dise Strâmbă Lemne. 

"Aşa . dar incepură a se lupta. Strâmbă Lemne. 

aduse pe Vişin şil băgă în pământ până la ge- i 

nuchi, iar Vişin, când îl aduse pe Strâmbă Lemne,.



îl băgă până la umeri în pământ, ŞI scuse palo- 
şul ca să -omâre.. Strămbi lemne insă îi gise: 
Nu mă tăia, Vişine, că'ţi oi fi frate până 
la mârte. | | 

— Aşa dar se fâcură ei fraţi şi plecară a- 
mândoi; Şi mergâni ej, pe cale i se fâcu sete 
şi Vivin şi. vădu un râii; dar - aplecându- -se să 
bea apă, incepu apa, a: se varbura, şi „aa iar 
-Vişin. dlise :- 

| 
— “Cine o fi acela care îmi turbură n mie apa? ? 
lar firâmă, Petre,. căci. era el, die: : | 
— Tu eşci Vişine? E 
— Ei, răspunse” dinsul. 
— _ Stai să ne luptăm; adiog gă el 
Aşia dani începură a se lupta, şi Vişin îl birui 

şi pe el, şi când voi Să „tragi, paloşul ca să 0- 
msre, sl! îi dise : o 5 - 
— Last- -mă, Vişine, că ți oi. fi „frate „până la 

m6rte, | 
Și aşa se. pbinserii ei trei: frau şi plecară ina- 

“înte,. Ajungând într'o pădure, ei îşi. găsiră un. 
loc şi ficură o. mică. colibă und6 stătea și se 
odihneaii de osten€lă; ei mergea în tâte dilele: 
la vânat, dar la int5rcere găsea în colibă măturat, 
aşternutii,. masă 

„to di lăsară pe Strâmbă Lemne : ca. să pidească ; dar Strâmbă. Lemne, puindu-se ca să pădâscă, se 
culcă şi adortnise. De „odată veniră, 3 deiţe: și 

A pusă, cea ce ii făcea ş să, se mire. În.. -
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incepură simte Şi S Pe Nasa fără ca 

- Strâmbă Lemne si simtă. le. apoi plecară. După 

acea: viind.. Vişin şi “cu.Fărâmă Pietre il între- - 

“bară 'dacă' a vădut pe: cina-va. Str âmbă lemne 

răspunse că n'a vădut pe nimeni, fiind-că ador- 

mise. Atunci a doua qi rămase: F irâmă Pietre 

şi tot asemenea nu putu să vadă nimic. Rămase, - 

dar Vişin. El se puse după uşe şi.: când: acele 3... 

deițe, după ce măturară şi puseră masa, xoiail 

să plece, -el le opri. Văgându-le aşa 'de fu mose | 

„işi alese “una din “ele,..pe cea mai: frumosă, Şi - 

când veniră cei 2 frați lo dete lor pe: cele două ă 

şi ast-fel se” tâcură trei : “fraţi cu trei: neveste., - 

„A doua di. plecând ei la viriătâre, lăsară pe 

femei acasă şi: când: veniră sera. îndără; nu -gă- 

siră pe femei, fiind-că le furase 3- Smej. Atunci | 

plecară să. le caute.-Merseră 3: dile şi 3 nopți. 

şi ajunseră : intr'o' pădure mare: la un bordeiiă. 

Acolo se afla un Moşi bătrin pe cari A intrebari, 

dicendu-i:: E n 

— Moşule, nu cum- va aj , văgui alaltă- -eri scră i 

3 deițe trecând. pe: aici € 9 

Eră moşul respunse:. | 

—Ba am audit tată asră un sgomot: pe dâsu- | 

-pra. bordeiului mei; „tmeceait 3 smei: cu 3 deite 

şi le-a băgatii pe tărâmul cel lalt. 

Merseră der “ei: pănă lă: grâpa pe care trebuia | 

e intre'ca. “se, treacă i pe tărâmul cel- tal şi ajun-
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„gând işi făcură un burduf şi lăsară în jos pe 
Strâmbă Lemne. Eară acesta dise că îndată ce 
va scutura funia se'l'ridice in sus. Aşa aceștia 
îl lăsară până la jumătate şi, sguduind funia il 

„ scâseră afară. Apoi băgară .pe fârâmă Petre, şi 
acesta tot asemenea dise, şi sguduind funia, îl 
scoaseră afară. In <firsit dine ococa pe isa Vi- 
şin şi Qise că: decă va sgudui funia săl lase 
mult mai adinc ; şi îl: lăsară până ajunse pe te- 
râmul cel-lalt. Mergând el pe .acolo zări nisce 
case forte mari şi veEţlu pe. nevasta sa căutând 
Smeul în-cap; ea vădendul îi pică o lacrimă pe 

obrazul Smeului care Sculânduse dise: - 
— Ce este?. Se a 

_„ “-paEară ea respunse. că, uitânduse în ssre, '!- 
a „picat o lacrămă din ochi. Smeul se sculă și 
plecă de se duse la vânat, “Atunci Vişin se în- 
făcişe şi el la nevasta sa, -pe care o luase Smeul 
cel mare, şi-i dise:. a 

— Iubita mea soţiă, ce meşteşug are .smeul ? 
ar ea respunse : e o 
„EL se duce la vănătâre peste 9 mări şi pes- 

te 9 ţări, şi când vrea să vie aruncă de acolo “busduganul care se isbeşte în poartă, din portă 
în uşă şi din uşă se pune în cui dupe uşe. -. — Aflând el tâte acestea, puse un mic cleşte: în foc ca să se roşască şi, când veni smeul, ' 

Îl apucă cu dânsul de limbă şi dându-i una în 
cap îl omori. Apoi plecă mai nainte și ajunse la al doilea smei care luase pe nevasta lui Strâmbă



    
  

          

  

Lean): şi plecind. Seul. Ta: vinat: SI “onâori. şi îi 

: pe densul.. Asemenea ficu şi Gu 'cel-l'alt şi. luă. + 

pe cite. trele. deiţele şi 'merseră, la. locul: pe “unde :- 

“se „scoborise.. Aci puse pe deiţe : în: burduf Şi, ră Ri 

“gând. de fani. Şi strigând: la fraţii .lui ca să:le. 
„2 S06ţă-. afară, ei. le scoseră.. Când: voia însă ca să 

“"scâţă şi pe. el;: „pare. că ar, fi sciut că o s51.0-. 
_m6re, el. a pus: în: burdut un. pietroiiă.. mare, &r. 
în. capul. -pietroiului apus. căciula. lui şi a strigat. -- 
ca.se'l- -SCOţă.. Aceia.- “traseră, . până la: jumătate. 

„ funia şi: îi dete drumul. EL. Vedand, aoâsta:: dise - 

„cu mâhnire: i - că : i 
i—Ce. bine le-am. ficat eu, lor şi. ei. “voesc - ca | 

să mă. omoare |: PD e j. 5 

A plecat el atunci ş şi a rămas pe g tărărnul cel- ' ali, 

Acolo a. umblat multă vreme şi a ajuns. la un un- 

„chiaş orb, : Acestă, când mânca,.avea să. mănânce 

un cazan: de lapte: şi unul,de. mămiiligă.. “Tocmai. : Li 

-* el minca; Gind. ajunse: Vişin, şi când..moşiu lăsa | 

lingura : el' lua.-şi. minca şi el, şi:  ast- fel o dată . 

„ Picând lingura, din mîna: lui Vişin,. -moşiu: audi, E 

“şi când voi. ca se pipăe' dete peste: Vişinii: Şi dise:. : 

= “AL me să fii, “moşicule:. Eari.: densul gise : : 

i „i — AID: “tale, inoșule 

  

    pu „i. 

   



cine :să:16 păzească; Bară băiatul ceru să le pă- 
 dească el i aa 
„i = Bine, dise moşul, dară tată. să . nu te “duci 

“zu densele î în valea - cea mare, că: sunt lupi şi te 

mănîncă. El fâgădui că nu se va duce pe acolo, 

"de şi nui este: frică,. Plecând însă cu oile, else 

duse drept: acolo ŞI. viind -un! lup; ei A apucă de 

" c6dă şi dându-i una în cap îl omori; apoi luă pielea 
şi 0" duse la moșul. Moşul s6 miră de voinicia lui. 

„i Viind. răşi: vremea că s5::5e ducă cu oile, 
hoşul i-a dissă! iu se. ducă-: întrun minte ve- 
cin că sunt Ielele „cari “i-a. luat lui ochii. lar 

„băiatul a. gis'că: nu se! duce: "Dar . mergând cu: 
- oile, ajunse “tocmai! acolo. şi începu. a cânta cu. 
fluerul,: sr” elel6, voind se. j5ce;'6l- le prinse, luă . 
“ochii şi îi 'duse moşului.: “Dupe: aceia. plecă și 
ajungind: la un; arbore: vădu! nisce- pui. 

: — Vişine, îi gise « ei, tae blaurul de sub arbore 
că:voesce se! ne mănînce.-El îl omori, Când muma 

- puilor veni Şi “îl vădu. mort;. începu .se intrebe: 
ine. ia: "făcut. acest bine.! EL atunci îi spuse, 

po 2 Acuma ce” bine vrei să i. „fac? dise muma 
„Puilor. + ADR aa a IN o a 
Vişin” dise si câtă: 'pe. “tărâmul cel : Valt; 

aşa: şi-ficu, şi! scoțândul,:el -se duse acasă - unde. 
_ “omori. pe cei.2 frați, găsi pe nevastă şi'petrecură . 
a birie amândoi. | a i



  

| î SORA CRRIRULUI, N 
e 

A fost o dată, ca. nici Gdată, căci de: nat. “i, 

“au sar mai; povesti. - OD E 

"Pe timpurile - cele frumâs6 şi blagoslovite, e era 

un împărat, tare şi puternic, der se . întâmplă Ea 

ca în.timpul. împărăției sâle să. argă „tote. ora- . i 

„şele .celor-l-alte' împărăţii „vecine, din jurul Săi. 
Atunci. el temându- -se ca să nu ardă ş şi “ale sale, 

a 

vădu o lumină „tocmăi, la. margine.. „Ajungând 

acolo, vădută; “că şedeaii la; foc 3. fete, „surori. 

- dete „poruncă. ca -în tot coprinsul. ținu; ului * săi, 
E 

„se nu“se mai facă foci! nici luminăre. să se mai; - 
| apringă. pie i 

După aceasta, inte? una “din s seri,  plimbându-s se. . 

“împăratul: prin oraş, împreună cu vizirul şi cu, 

bucătarul. săi, ca. să v6dă. daca: supușii ; 'săi îm- 

. plinesc poruncile sale, ocolind aprâpe tot oraşul, . . 

„cari torceaii, şi ele: între ele:. vorbeaii. Cea, mai . 

mare dicea.: celor:l-alte: daca. mar. lua. pe. mine - 

bucătarul împăratului, de nevastă, ei. X-aşi: ținea - 
ei casa : numai - €u-o. „pâină.. :



    

“Cea mijlocie “icea : E 
— Daca m'ar.lua pe mine vizirul impăratu- 

lui, %- -aşi ţinea cassa numai cun caer de lână, 

Cea. mai: mică, glicea :: 

— Dacă m'ar lua pe mine împăratul de ne-! 

vastă, ei "i-aş, face. duoi coconi cu stelele pe ini- 

O 
am
tn
aa
a mă, buna pe. spate şi o fată asemenea, cu de- 

osebire” c'ar. avea sorele pe frunte. 

“ Impăratul, Vizirul şi Bucătarul, augiră” tote 
„acestea, şi apoi se intorseră către” palat, 

A doua” 'di de dimineaţă, împăratul “porunci. 
ca să cheme - pe câte'şi trele fetele, la palat, 
“spre 'a le întreba pentru ce aii. făcut foc?! 

* Venind fătele şi. întrebându- le, ele ai răspuns 
E că n'ait: făcut “nici un foc; atunci impăratul le 

3 - dise ca să'i spus: tot ceia-ce at vorbit ele în n6p- - 
„tea trecută;:de! o cam” "dată, adică cu binele, nu 
voiră ; dâră în urmă, silite; supuseră “tot “ce vor- 
“bisoră aşia “întocmai: după cum augise chiar i îm- 

. păratul că! urechile: sale, - 
"Dupe toate acestea, împăratul porunci: ca, să se 

iz: pregătească de nuntă, şi ast-fel se şi urmă, 
“ Impăratul” atunci luă de. soţie pe fata ceamai 

i mică, dete” vizirului. pe cea mijlocie ș şi bucătaru=, 
i lui: pe cea, mai mare. 

„Peste: vro câtă-va:: vrenie, împărătăsa rămase. | 
“. gre a; 6ră. “împtiratul plecă. pentru. cite-va luni la 
E vinătore, —Venind, timpul” se nască - “ împărăt&sa, ia
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surorile săle E! dise că, inpărătesilo nu fac. ca - 

“tâte cele-l- alte femei ci trebue să se urce în pod 

şi de acolo si nască... 

“Atunci 'audind impărătsa aş, se urcă în pod 

și indată şi născu copilul. care cădu într'un ciur 

cel ţinea soră-sa. cea mare jos. Ea vădendul aşa 

frumos, după cum. qisese. împăratului, de. necaz 

ca să nu le urască. pe ele,.luă copiloul şi] puse 

într'o - albiă şii dete drumul pe un. rii vecin, 

"er în locullui puse un. căţel pe care] ariită îm: 

“părătesei - sorei. lor. 

Albia cu. băiatul, ducându-se -se. pe rii, se - în-. 

_timplă ca: mai: în jos să scază riul, şi. copilul“ 
rămase pe uscat, Tocmai în “momentele acelea 

"se intimplă .ca un. păstor să vie st'şi adape mica 

sa turmă de oi; apă. însă nu găsi, de .6re ce 
 “scăduse de tot, dar. află copilul “în albiora Sa, pe 

„Care îndată ']- ŞI. “luă cu sine, 
“Venind. împăratul; de. la vinătăre, cumnatele 

. “ sele “i arătă cățelul. că: giceati că] făcuse împă- : 

” rătesa. Astă dată dânsul: se. îndură, ertând' 0, 

- Peste Vre-o câţiva, ani, născu: împărătesa un 
-- alt băiat; asemenea, celui: dWântiti, Şi “care. avuse: - 

aceiași | soartă, „găsind acelaș . cioban, şi. venind 

împăratul de la vinătăre, o îertă. Grăşi. NE 

„Na. trecu mult timp și împărătâsa rămase eră -, 

grea, dupe care şi fâcu o, fată mai frumâsă. bă | 
cât sărele, -căci la ssre te „puteai .u vâta. „6. a:
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denisa ba ; : dâr' căţelele. de surori ale împărătesei 
o. ăruncară şi pe acesta asemenea: celor doi năs-! 

- cuţi. "mai! nainte, şi „pe € care o “prinse tot: cio- 
“banul acela. e ie 

Reinturnându- se împăratul de: la: vinăidre şi SI 
arătându'i cumnăţelile sâle “aceea -ce pusese ele 
în. locul! fetei, se necăji-: forte mult? când: vădu . 
„cregând că „femeia sa făcuse: şi de astă- dată tot 
un căţel, se:hotări:a: porunci ca să o arunce într'o 

Ă “hasnă „unde se aruncaii lăturile şi bucatele cele 
„rămase. pui SE a 
"In: timpul” acela,” copii cresceait: în pădure: cu 
tarimele de. oi 'şi "se luptaii cu. urşiă şi cu lupii 

RR cari 6 mânca mieii sâu 'oile. 
Nu trecu mult; şi împăratul detă poruncă, ca 

"să se! adune” toţi tinerii. din împărăţia sa” pentru 
„luptă, Şi. cel! ce va fi“imai voinic -va. avea drept 

E resplată- o tipsiă cu imonăde: de aur. 
- Augind şi copii: lui despre. acâsta, se duseră. 

şi denşii, şi se. întâmplă ca: tocmai ej să biruiască | 
„pe toţi cei alţi tineri; luară; tipsia: cu monedele | 
de: aur şo duseră păstorului:“ e 
"Dupe un an, se chemară i iarăşi [toţi tinerii de - 

“prin” prejur, “bivuiră, tot: ei: şi „luară 2 tipi cu 
monede de aur, Nae e 

* Atunci surorile împărătesei, cunoscură pe Băieți 
şi trimise pe mâșa : lor se facă ea. cum va sci, casă . 
omâre „pe 'acei. copii, căci „daca nu, e rău. -de ele,
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Intr-o. qi, pe când “pieţii erati duși la vivătâre, 

veni. haba. la sora lor, şi "i gise:. 

| — Dragă, fraţii “ter sai vorbit e ca'să te. omore ; pr 

“ 6ră tu .Gând vor. “veni. ei, să dică, că- "ţi-e răi, eşti : 

bolnavă şi. că ai. “visat, că: daca : 'ă-o . aduce că- 

+ MaŞA_ babei din sfircuri le, mării, atunci te. faci . 

sănătosă ; căci ei acolo. at să se „prăpădesci, Si. 

“ast-fel o să scapi de &..:-....: 

Venind fraţii săi acâsă, sora lor le spuse tote. câte 

cirele pe. cea l-altă” margine, . şi de mult ce dor- 

_mise î'se, lipise, genele - Şi. NU. putea. ca să-și des- 

. chidă.. ochii; atunci păeţii, vedondul, scoșeră, tr A 

- fecele şi-i. liiară genele. - 
| 

| Uriasul, drept: mulţuimiră,-: i ţinu: trei aie pe 

mâncare şi pe. băutură,  6ră când fu .ca să plece 

| băeţi di intebară “unde. sunt sfirciurile mării. U- 

. riaşul. le răspunse, să:.se, ducă mai: "nainte că o 

“să dea :de. îratele. său. cel măi. mare 
şi acela. pste - 

“să le 'spue..: | i 

“Atuncă etil SL “luară ici Bună şi  plecâră ; 3 

ajungend la. fratele ariaşului,- pe. care. „1 -.găsiră | 

asmenea: adormit, îi tăiară, şi lui genele; şi în: 

az 

_0 învățase baba; sră. ci. audind aşia, îndată - şi 

| „plecară, Vuându' şi „fie- care „câte o teaistă la. spi- 

"; nare, şi 0. pereche. de forfeci... în: - E ai 

"Se duseră 'cale- lungă şi. lătîngă, şi. d'abia- a- , 

_junseră - la.o. mare, acolo: deteră de iun, uriaşi - - 

“ culcat, cu. capul pe o margine: a măret şi cu pi-
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trebânău:.4 ŞI” pe! acesta. tot de: sfircurile mării, > . 
! „Uriâşul : ceru: sei. 'spue. ce. trâbă: au. acolo ? * EI. „ 
"Auspusară. totă: istoria, :6ră. Uriașul: le. dise.:-. - i 
? — Duceţi-vă şi luaţi 9 “luntrg, "6ră “unul. din 
0% să: se dea:afund: în mare, şi să bage - bine . 
„„de's6mă, “căi acolo: se: află: baba: pe care 0. cău- . 

| taţi; „şi:s'0 apuce: de.gât s'o. stingă „bine, şi. aşia 
so! scâţă -afară ; 6r cel-l-alt so. 'desbrace de: „tte „ “cămăşile până “la a gecea şi. să-i o. scâţă. şi ':pe -- 

   

  

"aceea. ;: apoi să: vă. “puneţi în: luntre.-: și. să: fugiţi ae 

  

i înainte, căci: în. urma: v6stră, 0.:să; iiceapă: baba... să: țipe şi o..să'vie „şerpii,. “balauri ca. să: vă: în- N *ghiţă:; "munţii. 0 să cadă. în urma vâstră ; ; pietrele 5 şi bolovani: “pe lâng gi voi o:săpice; deră st. nu, ve: speriaţi : şi: să. nu -v6 uitaţi inapoi, căci . atunci - e. vai. de voi, vă şi înecaţi. | 2 Băeţii mulţurairă: acestui om. şi - “plecată. îna- 

     

          

   
ră. i învăţăs6 Uriaşul : 
rinse pe. zgripţordică,. 0. SCOS > “afari şi - 0: apucă; -de” dupe. gât: Si: 'scâse până la: “a: decea - cămaşe: 

"şi fndată inicepu- S “cagă: munţii: şi pietrele, -ba- “laurii şi șerpii veneaii asupra. băeţilor.; dâră: et Ni nu! se uitară înapoi, şi: ajung ând la Uriaş, acesta să „Puse i mâna : pe, e, şi dlise babi: hol ho zgrip- E 
.      

inte; âjungâna: acolo, “luară: luntrea. şi făcură dupe 
'sâ:-deţe: “unul . afind, 

pe: care-o şi luară; se puseră în' Juntre şi: fugiră ; ia 
“atunci: începu: haha. a! țipa:. din. tote. puterile, săle; --. SE
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țordica dracului, Cai. .. călca, pe moşiă a mea, acum 

: Aci: şedură trei die. de « se. veseli; după acea: | 

E plecară Şi ajungând la..soră. lor, . 'deţe: „cămaşia, pi 

se îmbrăca: cu ea; şi îndată se făcu că e. stintitosă | | 

“In anul al TII-lea,. impăratul &ră dete poruncă ai 

de se strinse toţi tinerii din ţinutul împărăției, | 

„sale ca. Să se “lupte; veniră şi. păeţii; asemenea .. 

se. intemplă ca să biruiască, tot. e, Și priimiră. Da 

astă- dată 3 tipsii. cu galbeni. - 

a „Surorile împărătesei, - văgană, eră. “cheii e Ei 

îi “-mioșe,. Şi. “i „spuse, 'ca'.să "facă ori. ce-o face - să se. 

Ei scape. de ei, se i omâre, căci, de unde nu, vor fi. 

- perdute.: pi ie 

Baba, plecă ră la fată, o. tnşelă: tot ca _înteiă 

- şi-o. învăță, când: vor veni fraţii ei, să .qică- că: . 

„ dacă nui vor aduce pe! Sora Criv&ţului, dârisa. more, :. 

: i: Vata! urmă i după sfatul:, Babei, se. făcu: Dsinăsă; 

> 
6ră şi” când: iveniră frăţii- IL le gise: că; “dacă...     

a :aduce. pe. “Sora rivalul, a așia.. se. da ma 

insdrâveni, a alt- fel nui. i î „i 

„Atunci: “fraţii: “ej plecari, se. „duiserăi şi: 6r. se: 
    

duseră până ce. deteră tot: de. "acel. Uriaş pe e care” pa - 

“şi întrebară: “dacă. ştie unde: să: află -Soră Crivă-.: 

. ţului: “EL spuse: că hu. ştie, dâră să. se ducă” să 

n întreba: pe. frate- sei cel. anal mare. că el. păte . 

să. ştie. m ae DE 
- 

« Ajungând 1 da, Uriașul cel mai. mare, d spuseră, 
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pentru ce-au; venit, _6r : uriașul îi povăţui "ca să 
nu se mai ducă, că. acolo ai murit: mai „malţi 

: tineri mai - "viteji, de! cât-ei şi; toi. nu "au. putut 
'să o ia. Bară. :băeţii *i respunseră că 'sâii că vor 
muri, 's6i că: vor: lua: pe Sora. Cri văţului. | 
- Atunci: uriaşul le 'diso î: A ae 

| 2 Duceţi:vă drept pe poteca acesta, şi 0 să. 
"dați de. o câmpiă: frumâsă ; cum veţi ajunge acolo, | 
„să strigaţi 'de:3 ori: Fată frumosi, fată frumosă | 
e dâcă VE -va - răspunde, ea. Yostră, Gră - dacă nu, 
0: să .vă.- împetriţi: + E Ra [ 

* Băeţii . i mulţurniră ŞI. Plecari a; “ajunigănd “în 
câmpii. 'strigară - o dată, dupe cură .le: spusese; 
şi, nerespungându-le, se împietriră până la „ge-: 
nunchi ;: strigară a: “două: şi a treia „Oră, şi, neres-. . 

- pundăiidu- le, . se împietriră şi ei, şi caii lor, 
-- Sora. lor, așteptând mereii şi “vădând că: nu | 

„mai vine fraţii. ci,i se făcu. dor. şi “plecă ca sei 
| găsâscă, “Ajungând şi. dânsa la ânteiul "Uriaş, . îl întrebă - dâcă a 'vădut pe "fraţii. ei, şi acesta. 'i spuse 

că “i-a văgut, şi să-se ducă: înainte până ce va 
| da de” frate: -scii, 'că. el' o să o îndrepteze ; ajun- 
gând şi la Uriașul cel mare, îl întrebă şi pe acesta; | 

- 6ră, “dânsul o învâţă ce. să qlică şi o  îndreptă ca: dă 
şi pe fraţii -ei. ae se apte 
„Ta merse ce merse. până ce. -dete de. câmpia - 

cea, frumâsă, şi „Începu' a striga: «Fată frumosă, 
fată îramdsă, eşi alară», Şi, norăspindendu și ei;
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se împietri, până in “genunchi; strigă și a. doua: 

Gră ŞI, nerespundendu'i j, se :impetri până . în brit. 

Atunci desperându-se, strigă şi de a treia Oră : 

«Fată fturnosă;. fată . “frumosă, . eşi. afară pentru 

frumuseţea, ŞI. tinereţea mea», şi 'şi desfăcu, hai-- 

„nele la pept. Ea -vădând'o atâta.: de. frumâsă, nu - 

inai putu răbda,. şi respunse: am. “audit, şi. eşi-, 

afară, dicând: -.ce. polteşti, stăpină:? 

— Să mă despietreşti. 

— -Despietreşte"i.. şi pe: „ej, Bară; dânsa. '% :res- 

„.punse: stăpână, udăi. cu apă din fântâna aceia. 

„că vor învia; şi. aşia făcu de inviă-pe fraţii săi. 

- Dupe acâia mai întrebă: ce sunt acele mulţimi 

de pietre? Dânsa = i răspunse că! sunt tineri mult 

mai viteji de cât ei. Inviadăii şi pe «i, „ gliseră 

. dânşii; 6ră : : Sora: Crivăţului e. dise.; duceţi-vă” Şi 

vă urcați pe. fântână, „daţă drumul apei, că o să . 

încâpă să înviede: tinerii, d ca; frunda; şi ca, iarba, 

„şi. ast-fel” se'şi întâmplă. *.. pate 

Apoi: îi dise: cari .sunt fraţii mei? Ta i arătă 

| - “două pistre; şi "i qise:. aceştia, : sunt. Sa 

+ 

"După: tâte “acestea, porianci -< ca. “sei 1 ducă acasă! 

şi: la: “moment: fură duşi acasă; apoi: făcu două. 

polaturi cari lă sore te puteai uita, dev a ele ba. - 

- A: doua-di. sculându-se : cumnatele
. împărâtului, 

ŞI. vădând . acele. palate, .trămise indată pe baba, 

ca să vedă. ce este.acolo.: 

„Sora Crivăţului șciind, .dise fetet că îndată „ce
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0. veni: baba, săi dai o palmă, şi: ea --are să se 
facă un baston, „6ră: tu. să iei şi sei pui dup 
uşă; şi tocrhai: aşa. s'a şi virmat:: it a 

| Împăratul dete “poruncă: “straşnică.. ca să. se a-. 
dune: toţi! tinerii: înpreună. cu. fetele din acel o- - 

„„ Taş şi de prin prejue chiar, „ca toți pe rând să 
- spuie: câte-o: "istorie, i | Ii 

Se adună şi se strinseră mai toţi tinerii, unde 
„Yeni şi Sora Crivăţului. cu -Dăeţii şi cu fata; 
"_d&r după 'ce „spuseră toţi: câte o :istorie; Sora 

ză Crivăţului . dise: :Prea. înălțate împărate,' acum a 
| . Venit şi rândul: mei'ca să: spui. o istorie, | 

i - Împăratul se: uită în“ tote „părţ tile şi întrebă 
cine'mi: “vorhesce.. : > 
“Ea respunse : “Prea. înălțate impătate, acuma 

nu: mă “vegi; deră:: să. „mai trecă şi mă vei ve-. 
Si „dea. >. Maia : e E - Pa : 

 Tmpăratul i dise: urmeze; și istoria», a 
“Şi. ea. începu: aşia, precum. s'au. urinat. | 

n cf fost un: împărat. mare şi. „puternic, şi vă. 
ă dend. că. "tâte casele . din: împărăţiile “vecine: aul. 

Ea ars, porunci ca: să, nu: 'se:mai: facă. foc. în. ţinu- 
„tul împărăției. s616 ;; şi 'ast-fel povesti tâtă istoria 

"- pe care “am. Spuso' până acum... 
lar împăratul, -audind tot şirul istoriet, se ne- 

„Căji pe cumnatele: s6le, .şi porunci ca să le lege” 
= pe fie- -care de: „cdda unui cal neinvăţat şi să
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'dea “drumul cailor. ori i încotr” O vor apuca; ş şi aşia 

se şi urmă. = 

 Dapă tâte acestea. trimise pe Vizârul şi râ- 

bele curţii de aii scos pe nevasta sa din hasna : 

şi a îmbăiat-o; €r după aceea, se cunună de a : 

doua 6ră cu dânsa şi adună copilaşii, şi ast- fel 

'se veseliră şi făcură o nuntă strălucită de nu. 

ati fost, bici nu este, şi. nici că s'o mai pomeni. 

Incălecai P '0 şea şi vă, spusei £ d-vâstră aşia,. 

  



A fost 0 aa ca. nici o dată, cănă Sfinţii tră- A 
(ai pe: pământ Şi nu- ra. nici zăpadă nici vent. 
“În acea vreme împărătesa împăratului. din țâra 
„unde s'a petrecut acestă, poveste . rămăsese grea. 

; Înainte da a naşte, 'ea a visat că copilul care va veni | îndată 'ce va vedea sârele va naşte şi el un copil. | Impăratul | auidind acesta, a zidit nisce 'case 
noui. de fier. fără ferestre, puţin mai departe -de ă 

„palatul săi, Indată ce s'a născut copilul, care a : - 
fost o fată, a băgat'o în acea. casă de fier şi “i-a . dat o: doitii, îindatorând'o să nu 'scâtă pe copilă . afară, nici să deschidă, vre o uşă Prin, care să | răshâscă „sorele înăuntru, i 
Doica Şi-a, împlinit: însărcinarea: cu sfinţenie, 

dai  icându:s -se.. fata „mare îâ:a. trebuit so pără-.-
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“ sâscă, Fata .a rănias “singură şi i se , aducea de 

mâncare în camera ei . printi”o “ scară care'da 

din. pimniţă la ca. “Intr'o di “când veni: slujnica, 

cu bucate, fata: o rugă: să o lase puţin 'să- vagă 

şi ea lumina, qilei, căci: de: când se. niiscuse : nu 

văduse decât. întuneric. Sci aa i 

= Am poruncă de. la impăratul, qiso e ea, nu: 

pot să'fac acesta. 

= — Te.rog, Ea 

n — Nu se pâte. a 

— De unde scie imptrtul că ei am. sade 

lumina ? es En 

“Și fata - începu să, plângă și să se  jelăsot: că 0 

să mâră fără să vagă lumina” dilei: aa i 

--Slujnicei i'se făcu milă şi îi deschise, uşa toc- - 

mai în. faţa sârelui, Cum - a , vădut-o sârele, fata aa. . 

-. vomas grea. aaa SE 

„Peste „câte-va luni. veni şi “irpăratul. cu:împă- 

| pătâsa . ca, să -0 vadă: când. o vădură “cu : burtă. 

mare se: “mirară “şi cercetară” cum au ajuns lu. 

" crurile: până aci. Atunci slujnica de frică a spus, 

tot: ce se întimplase, pentru nenorocirea 'ei, căci i 

impăratul: a poruncit “ca pe. 'slujnică să o lege. 

de -câda unui! cal şi: 'să'i “dea “drumul: în - lime, - 

iar pe. fata să o -pue. întrun : butoiii . legat, GU 

„cercuri de lemn şi să o arunce în. mare. te 

SI - Aşa, şa şi: “făcut. Dar butea; merg gând pe. mare: - 

- si şi sirele” ardind: mereit “partea. de d'asupra. care, 

-



   
nu era, 'coprinsti. de: "apă, a “ plesnit. tocinăi “ini 
“marginea “mărci şi, fata. a eşit:la mal: Aci -a şe- 
„ut ijos pe iarbă şi. a început să. plină. In acel. 
„Minut o sguduitură „puternică .a: simţit în -. ipân- 
tece şi numai de, cât: a născut un băiat, Tocmai 

“atunci: trecea pe „acolo: Sânta Vineri. Ea a. bote= 
zat. copilul în râare şi i-a, pus numele. de Sorin, 

(find: -că el era născut de la sore, şi îl imbrăcă 
în cămaşe făcută de ea. Apoi a dus pe fată în-. 

23 tr'o pădure. vecină şi a poruncit slugilor salg. să-i 
facă o casă frumâsă care a fost zidită numai de: cât. | 

. Fata: a stat multă vreme în pădure "până. băia- 
“tul sa făcut: “mare: EJ trăiaii aci cu erburi şi cu - 

ati "laptele: de “la nisce. capre. pe .care i le trimisese 
„Sânta Vineri, Dar ajungând „la o vârstă 6re-care, | 
„.-- înicepu să simtă că hrana, nu le este ; indestulă-: E 
-“t6re. Atunci - el: îşi. ficu un. arc 'şi: începu, să ....: 
„mârgă: la':vânătâre, Intr'o gi vânând mai mult, +: 

se: luă după nisce păsări măestre şi le goni până. - 
„trecu înaltă. “pădure. . Aci găsi: un' palaţ . care 

Si strălucea: ca. sorele.: Intră: înăuntru . şi. găsi nouă: 
E smei,- “dintre care unul. era, forte” frumos, EI. se 
apucă la luptă cu ei şi omori. pe! opt, iarpe al... 
„noulea ÎL: lasă în. viaţă: pentru: frumuseţea lil. i.    

  
   

  

2 Pe. acesta- îl. puse, într'o.bute- şi îl închise: într'o. 
„„. cameră:'In. acea, cameră: “erai . fel: de: „fel. -de bo 

- sății, între” cari uii isvor: de aur: şi altul de argint 
„Sorin. APOI se” “duca acasă, = a: pe. “muină-să 
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o aduce aci. Când pleacă! la vânătâre, fiind-că 

acesta era slăbiciunea lui, dise mume-sei să se 

plimbe prin “tote camerile; numai în cea inchisă 

să nu între. că va fi răi de ea. 

După ce plecă” Sorin, murmnă-sa îşi dise : adică . 

de ce se nu intru în acea cameră ? ce taină se 

ascunde acolo pe care copilul mei m&- „opresce 

să o văd? 

Luă cheia din cui şi deschise uşa. „Ea vădu 

butea ' şi ceva strălucind în ea. Voi să se tragă 

„înapoi, insă smeul îi dise : 

— Nu te speria, fată frumosă, ci mai bine 

dă-mi trei picături de apă, că mult bine iţi voii 

face. 

Ea îi dete trei picături de apă şi butea plesni, 

“Fata earăși voi să fugă, dar smeul îi mai 

dise: i 

— Fată frumâsă, nu te speria şi ia o nuia., 

dă Tmi trei lovituri cu ea „peste codă „că mult 

bine îți va fi. 

Ea îi dete trei lovituri cu nuiaua peste coadă 

şi smeul. se schimbă într” un tânăr aşa de fru- 

mos că la sâre te?puteai uita 6r la dânsul .ba. 
Fata prinse atâta dragoste “de el în cât uită 

totul otul în lume, până şi pe fiul ei. “Tâtă, diua pe- 

trecea împreună şi când venea Sorin smeul se 

ascundea, întrun grajd. | i 
Intr'o di Sorin găsesce în, drumul săi o cracă 

49
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„de măr de aur și o puse in vârful „casei, după. 
sfătuirea mumei s6le, In curând. Craca s'a făcut 
un: adevărat pom. Când pleca. Şorin de acașă, a- 
cest pom inverdea,. cât sta el acolo prin pădure, 
înflorea, şi când era pe drum, până ajungea, ne: 
rele se formaii. şi se. coceaii.. Smeul când vedea 

-că merele, Sail: copt, se ascundea, căci. scia că 
vine" Sorin. i 

Intr'o -di smeul, văgână că este fărte des. tur- 
burat de băiat, dlise iubitei sale: 
— Fă-te bolnavă şi. „spune fului tău c'ai visat 

“astă n6pte că .dacă vei bea apă, de unde se bat 
doui: munţi, în. capete, te vei face- bine, căci nu- 

„mai ast-fel mai putem trăi împreună. 
„Ea ascultă. pe, smeii şi se făcu bolnavă, Când 

veni Sorin o întrebă ce are, &r ea il răspunse 
că îi este fârte răi şi „că a visat că'i va trece: 
niimâi când va bea apă ir unde” se se bat munţii 
în capete. - 

Ea nu scia pericolul ce se pâte: întâmpla fu- 
*lui seu in acestă întreprindere, dar iubea pe 
smeii şi ficea.. tot ce” i dlicea. Insă smeul era sicur . 
că băiatul nu se. mai, întârce, căci putea, cină 
lua. apă, să&'l strivâscă munţii ntre ei. 

Sorin plecă - numai. de cât. In drum îşi aduse 
aminte, că mumă- -sa i, vorbise de sânta Vineri 
şi ii spusese că ea la: botezat. EI se duse drept 
la densa şi îi” spuse pentru ce' a plecat d'acasă.
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Sânta Vineri. îl opri. să dârmă la ea şi apoi 

îl sculă pe la.-o' vrem6, îi date-un cal'cu- aripi 

şi V sticluţă legată! cu: sfâră ca din repediciune 

să: bage -sticla în: apă, să o umple. şi'să fugă 

înapoi până nu se deşteptă munţii. Sorin plecă 

şi acolo, când ajunse, -băgă sticla în apă,o umplu, 

dâr îndată se deşteptară muniții, se luară după 

el şil: goniră, îl goniră până la pârta: sântei 
Vineri ;: dâr nu putură intra indunira, căci sânta 

era "acolo şi îi opri: 

Bucuria lui: Sorin fuse: mare. că a scăpat: şi, 

că potâ se ducă mamei sale. apa cu care să se 

vindice. Sânta Vineri! înse i luă apă de unde 

se băteau în: capete unit şi ÎI - dădu o. altă 

sticluţă cu apă din fânti ină, căci. ea scia că mamă: 

lui Sorin nu 'e bolnavă ci. îl: trimisese numai 

după- povaţa “smeului ca să piardă. : El voi să 

plece * pe jos" îndărăt,. însă Sânta Vineri îi dise se 

ia calul''că este al'lui, i la dat pentru tot-d'a- 

una ca una cel botezase. Plecă dar călare şi a- 

junse acasă. Dădu. “mamei sale apă se bea şi o 

| întrebă apoi cum îi - “este? Ea îi spuse” căi: „este. 

mai bine. 
Sorin. 6răşi începu vânătorile s6le. Seul însă 

nu „mai putea: să 'sufere “acea viaţă” chinuită, se 

stea cu ea când el lipsea şi să să ascundă când: 

venea. Se adresă 6răşi iubitei sâle şi îl ceru se 

facă tot ce se'pâte ca. sl omore, „căci alt-fel
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pâine 'şi sare pe un. taler cu densa nu mai mă- 
nâncă.. Fata se opuse, der îi dise se găsâseă ceva 
ca să'l depărteze de ei. Atunci el ii dise ca să 
se facă 6răşi bolnavă şi se spue că numai dâcă 
va mânca carne de purcel de la o seroafă mis- 
treţă va .putea să se facă sănătâsă, - | 
„Când. Sorin. veni. de la vânătâre şi întrebă pe. 
mamă-sa “ce are, ea, îi spuse că e forte răi și 
că numai cu carne pe. purcel de .la o scrâfi 
mistreți pote să se faci bine; căci aşa a visat, 
"- Băiatul incălecă şi plecă în căutarea scrâfei. 

„Se duse insă.-mai intâii la Sânta Vineri. Aci 
sânta îl. priimi 6răşi: cu dragoste ca pe un fin 
al ei. EI îi spuse istoria şi ea ii dete un cârlig 
de fier şi ii gise: o. N 
„— Dormi. puţin şi când "va cânta cocoşul se 

te duci în pădurea vecină. Acolo e scrofa, săl-. 
batică. Ea dârme pe vremea aceia. Aruncă câr- 
ligul în purcei şi trage unul. Der pe urmă se 
fugi, căci la ţipetele. purcelului-scrâfa să deştâptă. 
şi, dâcă te va ajunge, te va sfâşia, 
„Când cântă cocoşul Sorin plecă. EL aruncă câr- 

ligul, apucă un puricel şi plecă în fuga mare cu. calul s&i.. Scrâfa se :deşteptă, v&du că "i lipsesce puricelul şi, se luă după el. II goni, il goni 
şi iar il goni incât p'aci era să'l ajungă şi Se apuce calul de picior, dar tocmai atunci sosi la porta sântei Vineri, intră. înăuntru şi 
Cf
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părta se închise în urma lui, rămâind sersfa afară. 
Sorin după “ce mîncă se :culcă, fiind ostenit, 
er Sfânta Vineri îi luă purcelul mistreţ, şi îi puse 
în loc altul :de 'cei' domestici; A doua. di plecă 

şi ajungând acasă dete mumesei purcelul. 
“Vădând. smeul că nici astă dată n'a perit bă- 

iatul şi aflând că tâtă puterea lui sta în cămaşa pe 

„care i-o dedese sânta Vineri la: botez, indemnă 
pe mumă-sa să se facă iarăşi bolnavă şi s&'i spue 

că numai cu cămaşa “lui să p5te vindeca. - 
Aşa şi făcu. El'se cam împotrivi, dar în sfirşit 

îşi seste 'cămaşa şi o date: mumei sale. :Snieul 
se făcuse şoarice şi sta sub masă. Când -vădu pe 
„băiat fără cămaşe, eşi :numat 'de cât, luă :palo- 

şul şi îl taie în bucăţi, adună 'tâte bucăţile, le 
aşadă în nisce dăsagi şi le * puse, pe calul băia-, 

tului. Daia a a 

Calul cu desagii sa. dtise drept la : Sfanta! Vi-.: 

neri 'şi, fiind-că pârta' era închisă, bătu cu co-: 

pitele -de -dândărt: în ea: 'Sfânta-Vineri cum. augi: 
alergă la psrtă şi deschise. Ea șe aştepta. la a- 

cest lucru.! 

Sfânta Vineri desfăcu disagii, luă bucăţelele, | 

le. puse “una lângă alta! şi unde 'nu se ajungea 

mai: luă din carnea pircelului silbatec, turnă. 

0 picătură! de apă pe care o adusese Sorin din- 

tre: cei doui munţi şi “corpul! se! făcu complect! 

Mai turnă apoi câte-va picături şi Sorin se sculă. 
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„„— Ce somn lung am dormit, dise el. 
— Dacă. nu te aducea: calul aici şi nu. aşi fi .- 

fost eit ai fi dormit pentru tot-dauna. 
Ea îi spuse tâtă .istoria cu mama sa și cu 

smeul. Atunci el îi. dise să'l facă.un porumbel 
de aur. Ea il făcu şi el. porni la mumă-sa: A- 
colo se aşedă pe: mărul dupe casă; Muma. lui 

şi cu “Smeul - erai afară şi cum il vădură se . 
minunară.. Iară 'muma lui Sorin dise că dacă . 
nu'l va prinde şi aduce. porumbelul, ea îl: lasă 
şi pleacă în. lume, Smeul se sui în pom, însă 
porumbelul fugea din. cracă în cracă şi aşa tot 
alergând 'smeul a ostenit şi : s'a dat jos. Fata 

„însă nula lăsat în pace.  ... Sa 
o Desbracă-te de tot, scâte. şi cămaşa, 'i-a dis 
ea,.că ai. să fii mai uşure atunci. 

Smeul se desbrăcă, îşi lăsă hainile jos cu că- 
maşe cu. tot şi se urcă €răşi în pom. Când -smeul 
era în vârful pomului, porumbelul sbură jos, să 
tranșformă . în om, îmbrăcă iute - cămaşa şi dise 
smeuluj:. 

— Dăte jos, blestematule, că am sa-i fac, și 
ei ţie Ce mi-ai făcuţ. tu mie., | . 

Smeul! însă, nu, se da. şi tremura de. frică. 
| Atunci el luă o piatră, o aruncă în el şi îl lovi aşa, 

„de.răiă: în cap că el „cădu. jos leșinat: Atunci Sorin 
îl taie „n bucăţi, puse. bucăţile . în nisce desag



  

. av 
şi le puse pe calul smeului, şi îi dădu drumul din 
grajd. Calul se duse în pădure şi aci. ciorile nă- 
văliră asupra dăsagilor şi mâncară tote bucăţelele, 

Iară pe mumă-sa o închise într'o cameră în- 
tunecssă pentru -tâtă viaţa ca.să nu mai vadă 
nici fiinţă de om, fici lumina dilei. 

  

e Eee



* Domnul Mârienescu, unul din bărbaţii cari sat: ocupat paste 
Carpaţi mai mult cu literatura populară, a publicat în Albina din 
Pesta, de la 19—21 Februarie 1874, următârele notiţii prin car 
dovedesce afinitatea basmelor nâstre cu Mytologia veche, 
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- DESOOPERIRI MARI 

IN POVESTELE (BASMELE) ROMÂNILOR 
  

A trebuit să dai un nume strigâtor: «Descoperiri mari» 
următbrelor publicări, pentru ca să atrag atenţiunea şi a 
acelora din onor public, cari nu ati datina de a citi 
«Foişidra» şi preste tot atenţiunea întiliginţei nâstre, lite- 
raţilor români, asupra -povestelor poporului român. 

Poporele cari făcură întâiul pas în literatura lor, şi-a | 
adunat povestele lor ca lucruri naţionale de. mare preţ. 
Românul — ca şi în tâte — şi într'acâstă privinţă, om 

tardiv—a fâcut prea puţin, de şi românul e poporul cel 
clasic din Oriaut., o . | 

Dincâci de Carpaţi, d-l B. Em. Stănescu, (astădi Mircea) : 
a început a culege povestele populare şi sub titlu de «Prosa 
populară», în 1859 a publicat câte-va; — dar de atunci 
şi-a perdut tâtă energia. (A pornit: după altele. Red.) 

Dincolo de carpaţi, d-l I. C. Fundescu a publicat o broșură de «Basme, poesii, păcălituri» în anul 1867 promijend continuarea, . - | |
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Intre cele 12 poveste publicate de d. Fundescu sunt 

câte=va de interes mitologic şi istoric pentru români, 

interes de care nici mai visat românii până acuma. 

D-l Fundescu şi-a arătat opurile ministerului de in- 

strucţiune din Bucuresci, ministerul a denumit o comi- 

siune din d-nii T. Văcărescu şi B. P. Hăjdii ; aceştia 

“daa opiniune bună, şi opurile d-lui Fundescu fac o cale 

zadarnică pe la Minister, pentru că e silit apoi să- şi le 

tipârescă însuşi. 'Săraca Românie liberă | de liberă şi “libe- 

_zală ce esci, românii încă nu ajunseră a'şi culege poesiile 

şi poveştile poporale,, o vistieriă: dintre cele mai mari a 

unui popor, “și dsosebi a românilor clasici | . 

Guvernul e român, dispune . de miliâne şi mili&ne — 

dincolo peste Carpaţi, esistă şi academie de sciinţe, şi— 

nu se face nimica ;. dincâce—incă avem doue, cu a Bu-: 

covinel 'trei asociaţiuni. pentru cultură şi literatură, fără 

să fi fâcut vruna ceva în acest ram. a 

:Ne condamnăm Înşi-ne la neactiyitate şi totuşi pretindera 

să progresăm; 

După acestă. posomorâtă. introducere voiă: “lua 'de- 2 zân= 

dul poveştile de interes ale d-lui Fundeșcu, 1) le voii. 

împărtăşi în estrase scurte şi precise,. şi voiii face notele 

mele, €râ la: capăt voiă aduce "tre la legătura ce o ai 

"între sine. o 
DE a a, 

1) Se află în Sibiă la Filtsch cu 11 şi 80 er. 

=) Esplicările le: bisez pe: "aMeyers  Neuos conv. Lezicon», — 

pe< Volistândiges Worterbuch der Mythologie aller Nationen»— 

Siutigart 1836;— pe «Di: Găttersvelt der alten Voleri, E Berlin 

1834 şi pe alte opuri mal mică... 
|
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"Dafin, în limba nostră. însemnă un arbore, grecește ș aQi în botanica «Daphne», unele soiuri «Daphne Laurcola». nemțesce ; Lorbeerbaum: de aci in Banat «frunga de lor- ban». In Francia e o provinciă «Dauphine». : | Apollo a iubit pe Daphrie, fata frumăsă a riului Peneios în Tesalia; însă ea nevrend a sci: de amorul lui, Apollo işi spune. originea de ia Deus; fata nică atunci n'a Yoit a sci de el ci — fuge; Apollo .plâcă după ea,'în cât ea îi simte borea pe grumadi, şi ea strigă pe tatăl-săi ca so strămute, şi să scape de Apollo... -... Da | Tatăl săi. îi vine intr'ajutor, și de oc s'a făcut scârță pe. peptul ci, 6ră din păr sa fâcut feunde, din mâini crenge, ci din. picidre rădăcini, şi așa a stat. ca un arbore — Daphne și Apollo I-a sărutat frundele, (Vollmer în fabula 93 infă- țişcdă tipul Dame), 
a Peneios a fost dei de rii în Tesalia, născut de la nimfa “Kreusa. Peneios a avut fete pe Daphne, Kyjrena,y Stilbe Între Pleiade încă se află o Daphne, ba încă una şi intre nimfele frumâse ale Dian. pi „Apollo are comune de Daphnaeos, şi Diana de Daphnaea. Teucippus, feciorul lui: Oemans, .regele din Elis, a fost 

frumâsă. 
. | - : | “sicest arbore a fost Plăcut lui Apollo pentru aceea el se numesce şi. Daphnasos, 

Nimfele la greci şi la romani sunț ființe Semidine, cari 

pu BA
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locuese în riuri, arbori, dealuri, etc. Cele din arbori se nu- 

mese «Dryade», aşa deră fata din dafin e Driadă. 

A. doua persână din poveste e «copilul saii feciorul de 

- împărat», fără să se numâscă cu nume. A treia porsână e 

împărătesa. 
Feciorul e Apollo, împărătesa e Leto, (Latona), mama sa 

care fiind însărcinată de Deus, a-ajuns la Peneios, deul de 

rii, ca 8 dea loc de nascere, de 6re ce Juno o persecuta, 

şi Peneios I-a dat loc "pe insula elos, unde a născut pe 

Apollo şi pe Diana. i te i a 

Apollo tot de o.dată e şi deulde sâre. S6rele nainte de 

vesărire trămite radele sâle, semnele de viaţă; aşa Apollo” 

"nainte de născere a plâns în păntece, şi mama-sa i-a pro- 

mis calul cu aripi (Pegasos), care şi alt cum ecalul lui Apollo: ” 

Acest Apollo se indentifica cu Helios, adică cu însuși s6- 

rele. In povestele nâstre se identifică cu Făt Frumos, pe . 

_cum voii documenta în povestele următăre. 

_A patra persână din poveste e Sanda Luesandra. 

In acestă poveste, actul ei nu se lovesce cu mitul vechi 

ca aiurea, şi pentru aceea aci voit arăta numai anticitatea 

ci şi deducereu numelui «Sanda Lucsandra». i 

Kassandra a fost una din fetele rele mai frumâse ale regelui 

Priam din Troia; după Homer era frumâsă ca şi Aphrodita 

de: aur; — la coprinderea" 'Proieă, regele” Agamemnon şi-a 

facut?o de sclavă, şi a dus?o 'acasă la sine. m 

“Apollo a' iubit pe Kassandra şi pentru amorul. acesta — 

după Pausanias —În Leuctra î Sa ridicat un templii şi sta- 

tua, şi aci a chemat şi Alecsandra. Mormântul ei se dice 

a"fi între ruinele de la Mikenae. EI Ia 

[n altă poveste voiii dovedi mitul lui Apollo cu Kassandra 

mult “mai desvoltat; aci dic- numai atâta, că Kassandra e 

identică cu Leuctra Alecsandra, şi adi e identica cu « Sanda 

Lucsandray» din povestea «Fata din Dafim. m 

ftă povestea romană, de pe: timpul Troiei, aderă de 3300 

_de ani! Etă fontâna pentru mitologia daco-romană !. 

i 

Putea



| „NOTITE ASUPRA BASMULUI | 
FĂT FRUMOS “CU: PĂR DE AUR 
1) Rottek Tom. [ p. 158 și.159 qico, că a fost un pe- - „Tiod eroic și. mitic în istoria grecilor, şi anume de la, Ioa- chu până la Heraclide şi că mitele istorice sunt mestecate cu mite” astronomice şi fisice.—. Acest period. e cu 2400 pină la 1500 de arii înainte de Christos. Din acest period sunt povestel» române ce le esplic. _! - i In povestea acesta sunt mai multe mite ve-ni grecesci şi tâte se referâză la Helios — Apolo — Sre. Apollo a însărcinat pe Kreusa, fata lui Erechten, regele din Atina, cara născind copilul, Pa învelit în haine ţâşute de dînsa și Pa pus întrun sicriaş, (lădiţă) şi Apollo a ru- gat po Hermes (Mercuriă), de a dus lădița la Delos, insula. santita lui Apollo, Kreusa, s'a “măritat pe urmă după regele Xuthos şi acesta neavând prunci mai mulţi ani, Sa dus cu nevasta la Delphi ca Prin oracul să întrebe pe geul Pythiane - (Apollo) pentru sfat.— Oracolul. le a răspuns că nu vor a-. 

vea prunci și să adopteze pe Pruncul acela, pe care "L.va în- tilni în ambitul temple, A A „Xuthos şi Kreusa a întâlnit „la templu pe un copil, pe 
.carele Pythia (prootul lut Apollo,) Pa aa pe apă ca făt 
de curind născută şi pe care Pa crescut sub “scutul deului 
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Apollo.. Xuthos cu pucurie Va primit, și Pa numit «Jon — 

cacele vine inainte.— Kreusa nu sa invoit şi vrind să o- 

irăvescă, Xuthos a persecutat'o şi Kreusa a fugit să scape 

Ja altarul lui Apollo. Acesta poruncește preotului ca să aducă 

“Jădita în cure s'a aflat copilul şi atunci Kreusa recunâste: 

că e als şil primesce. i 

Mitul se potrivesce cu nascerea lui Fe Frumos, însă nu . 

și numele.— Dar în povestea acâsta sunt mite şi despre alţi: 

prunci ai lui Apollo,—şi pentru esplicarea calului sunt de 

lipsă următorele: (Dr. W, Wollmer: «Mit. aller Nationen 

şi Dr. Mundt «Die Gotterwelt> p. 28%). ” | 

2) Apollo, feciorul lui Jupiter de la Lete,—a iubit pe: 

“ Koronis, fata regelui Pblegias din “Tesalia in oraşul Dotion. - 

Un tinăr din Tesalia insă a fost amantele ei şi a sărutat. 

Corbul, pasărea plăcută a lui Apolo i-a spus, şi Apolo de 

mânie a săgetato de mârte.— Ia atunci ii .spune că a Omo- 

rât pe doi, pentru că a omorit și pe pruncul săă din pân- 

tece. Apolo vrea să o învie, dar nu pote, ci scote pruncul din 

pântece şi Va dus la Ghiron centaurul (jumătate om, jumi= 

tate cal,) carele 71 preda fetei sale blondine Oeyron ca sf 

grijescă, Acest copil a fost Asclepios — Aesculap. 

Acest. Chiron a fost crescătorul eroilor. din anticitate şi 

_şedla lui s'a numit Academia cavalerăscă din Grecia. — E. 

născut de la Saturn, (carele sa strămutat în cal), şi Phy- 

lera, pentru acâsta. e jumătate cal. El a invăţat tote ce se 

pot învăţa în o viață, el a învăţat pe Aesculap, a făcut in“ . 

strumnentele musicale lui Apollo etc. Muierca lui Chiron e. 

nimfa Charielo, fata lui Apollo. — Fata Ocyron a rămas 

grea de Apollo, și de rușine. s'a rugat de dei să o strămute 

„și ei ati strămutato în cal, “Care adie pe cer ca constela- 

țiune. ,- a SE Ra o 

Acest centaur —Chiion e calul din șovestea ce învăţa 

la “toate pe Făt Frumos — Ovidii, Meth Libr, IL. versul 

600,675). i Să 

_3) Povestea trece iar in alt mit despre alt fecior al lui
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Apollo. Puvestele toat ce' le voii esplica, coprind' în sine tote mitelă'. despre “Apollo, şi despre unit feciori al lui. Une ori mitul vechii e întreg, alte ori resfirat în mai multe poveste, nascerea lui FEt' Frumos! vine în mai multe forme; „adecă Făt Frumos represâiita' pe toți feciorit lui" Apollo, sub „ numele săă, | | SI | 
. Serbătorea' pomenită în poveste, la care saii dus dinele și legătura de' vestminte ce 'le-a-adus Făt Frumos, se esplică. In Boetia şi în Epidaui a fost serbătârea de sâre nu- - mită Daphneforea în ondrea lui "Apollo. Daphneos e con- numeal lui Apollo). In'paveste Fat: Frumos se naşte de la îm- - Păratul Dafin—Apollo). La acea serbătâre, poporul mergea în procesiune lungă, condus de un «Copil frumosa—numit Daphneforeos 'la templul “lui: Apolloi— Copilul purta păr sbu- rător, corâna pe cap şi vestmânt pompos. Unul din nmu- rile aprâpe (cu. Apollo) purta o bită lungă şi ducea o rudă cu globuri, ce însemna sorele, luna și planetele, 363 de cu- | nuni de dafin spinduraă depe ruda şi acelea însemna di- lele anuiul şi le depunea la altariul lui Apollo. - 
Serbătârea .s'a introdus în următorul mod. Locuitorii din -Aenia ai aședat Theba şi beliducelui de :aci i Ya arătat în vis un copil frumos, carele X-a adus îmbrăcăminte şi armă- tura frumâsă, dicându-i că cu'acâsta va: învinge, numai să țină se-hătorea tot la Dani pentru Apollo.  -- : „Aceste '3.dine'aii ast-fel de vestminte ; într'altă' poveste sunt 3 fete de împărat. După. tot studiul; nu pot afirma ceva positiv, însă tote mitele cu Fet- Frumos s6 întore pe lângă Apollo—sdre. ..: o E 

Fiind-că în acestă poveste se dice că dinele sunt mai fru- mose de cât dinele munţilor şi: cămpielor, trebuia să fie qine. de cer și le cred a fi Hesperidele. Hesperia, fata lui Herperos —Luciferu (stâua de S6re); Sa măritat după Atlas şi a năs= cut Hesperidele, 3 fete — după unii. 7 fete, — cari ai păzit mărul (luna de aur.) . 3 | 4) De un'le .vine, filologice; numele de Fet- Frumos 9 —
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Nu înzămnă nici fătul aflat în lădiță, nică fetul scos din. 

păntece, ci e Phaeton, un fecior a, lui Apollo, de.la Ocea- 

pid'a Klimme (Ovidiu Lid. II. versurile Prime). 

Făt- Frumos, o persână grandi6să în mitologia daco-romană 

o personificaţiune de eroi, când represânta pe Apollo şi Her- 

cules în faptele sâle, o personificaţiune de dei, de sore, când 

se luptă ca şi Semheraclesi—geii de sâre din Egipet, cu cele 

19 zodii din calea s6relui, şi constelaţiun!. (O poveste îl arată 

în acest mod). E o personificațiune a puterii, căldarei de 

-sâre. ce se luptă cu. smou,—titanii, şi cu vâreolacit,—ciclopii, 

ţărele personificate ale pământului şi: aerului. ME 

“Cu acsetea am vrut să întroduc în publio—per targentem — 

în esplicările viitore, la povestele cele-l-alte despre Făt Fru- 

mos ca să atrag atențiunea celor ce pricep şi scii a prețui 

descoperirile. aceste de interes. prea mare pentru mitologia . 

nâstră. daco-română, care.e. însemnată „la popor, dar are 

st se nască acu şi în literatură | i De 

“Nu am cuvinte de'a-glorifica destul poporul român, carele 

*și numără anil istoriei sale de nainte de-nascere; pentru că 

prin ăcâste” mite "numără anii “istoriei şi părinților săi din 

„Aeneas când a. descălecat in' Italia, a 'adus'şi pe penaţi, 

- deit decașă a?i familiei, cu sine, 6că “Traiân când a descăle- 

cat'cu protopărinții 'noştrii, în Dacia, a adus pe toți deii 
. pi 

gintei române cu. noi:| Aceştia, ne-au ținut. de nu am perit 

după atâtea v&zuri, atâtea viscole, şi atâtea .juguri ! 

- -eAspieo Romule pater, 
Pa - *Gaudete'quirites, - : * 

a Vestra ista est gloria!» - .: "0"? 
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