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ANECDOTE ŞI PACĂLITURI



„SOCOTBALA. GRECULUI 
ŞI 

 SOcoTE ALA ROMÂN ULUL 
  

In satul Bâsca, districtul: Buze, trăia. un ţă= 

“ran numit - Gheorghe: Zărilă, vestit. venător: EL 

“mu 'greşise nici o. dată. când ochise, Mulţi GOn- 

“săteni de ai lui avuseseră. "daraveri neplăcute cu 

“urşiă Penteleului,: unii - murise, : alţii: se: “alesese 

GU pielea . luată după cap şi dupe. picioare, cu : 

“răni cari at inut luni, întregi » până să se vin- Să 

dece a NE atu Di 

Gheorghe! Zărilă” + însă nu încercase nici 0 ca- 
-tastrofă de acestea în excursiunile : sale vânăto- 

resci, Era destul că întâmplarea săli. scoaţă. ina-. 
iinte un urs, ca teribila. fiară să. fie victima si- : 

„cură a eroului. nostru.- Reputația lui ajunsese :aşa 

-de ::mare: şi aşa de- întinsă, încât: de „câte. ori, - - 

mă duceam. la Bâsca şi eram hotăriţi să facem 
vânătoare de. urşi: “cu: răposatul. Mihalache -- Mar- 

:ghiloman; nu primeam : nici-un post. la pândă 

dâcă nu: era. Zărilă aprope de mine. m



6 Pi - 

  

Cu această ocasiune am constatat prin mine- 
“însumi dibăcia sa, .. 

„O 'dată îmi “ese ursul inainte. Trag. Fiara 'se- 
ridică în două picioare şi dă un răcnet de -ră-- „sunati toți. munţii. Văgând că ursul “nu a cădut. 
şi. rana nu este mortală, ei scot crăcanul și cu- 
țitul de la brâi şi mă :gătese a'l primi cu ero-- 3 

ismul unui dispera: Când o detunătură se aude. şi ursul cade pe spate. Zărilă trăsese şi” lovise. fiara tocmai în frunte. | DE ae 1 In satul: Bâsca mat trăia «un cărciumar grec. „numit Iane Sikopolu. De -şi nu venise de! mult. în sat, el “făcuse „niţică avere prin. diferite spe-. culaţiuni;” Pentru “Puţină băutură saă o- bucată de carns de berbec, care. îl „Costa foarte: -puţin dânsul aduna -dg pe:la ţărani porumb, miei, pur. „de găină,- rațe şi 'gâşte, unt şi ouă. | - "Gheorge: Zărilă :era unul. din: muştirii: lui, dar. nu prea se lăsa să. fie jefuit ca cei-alţi. con=- „săteni; ai lui, pentru că :s1 era .şi. mai deştept,. ŞI mai curagios. ... a "În: anul: 1863;. Iunie .21,.. Zărilă trecea. pe. „dinaintea prăvăliei. lui. chir Iane. Grecul, cum îl. - „vede; îl- opreşte. .. ... a 7 - = 

„."— Gheorghe, -bre, îi, dice. el;. nu vrei să mer-. gem mâine de diminiaţă la, Buzăti pentru tirgul. Drăgaica ? Aşi. vrea să'mi cumpăr, bre, doi. că. luşei pentru brişca mea O?” E , 
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— Cum să nu merg, chir Iane, dacă doreşti dum- 

neata. Tot am s& mi tirguesc şi ei câte ceva. 

— Aide, bre, pune . caii. la căruţa. ta şi vino 

muine. până nu se. luminează; ca. să ajungem . 

mai de vreme. la. Buzăi.:. Te cinstesc bine dacă 

-plecăm pe. inoptate.... 'Țe vrei. să bei acum? Un 

ciocan de ţuică. . îi i 

= Nu,, chir lane.. Aş, vrea. mâi bine n pahar 
de -vin. cu borvis. Sa Mi 

— Cam: scump lucru. ceri, dar fie. Numai să: 
mă duţi bine. | _ 

Chir Iane turnă întrun pahar mare , juriătate | 

"yin, și îl umplu cu. apă gazoasă. Era mai. eftină 
„de cât borvisul. 

“A doua di. nu se luminase bine, de gină şi - 
„ Zădrilă se afla dinaintea, prăvăliei: Ii chir Jane, EI 

“se urcă în. căruţă, . caii porniră „şi: într'o. ju= 

rătate. de. ceas ajunseră în mijlocul pădurei. care 
desparte Bâsca de şesul. Buzăului. ; Ei. rnergeaii 
vorbind: despre .intenţiunile lor,; când se. vor afla 

„Ja bâlciti. De o dată o flacără albastră licăresce - 

inaințea lor la rădăcina unui stejar... 
—Ţe este astal esclamă grecul. :Nu cătn-a) 

"niscai: tâlhari se află în calea moastră- cari vo-- 

„ese să ne zefuiască.: E , 
— Nu f. fie frică, chir Iane. mi, se “pare că 

. , tatea



  

noi avem să fim. tâlhari care să jelnim acel 
stejar. :. - 
— Cum: bre? Nu: înţelego. 
— A să: înţelegi. numai de cât. 

re rit d Pai 

Zărilă opri caii, scoase din “cichița căruţei - 
un tirnăcop, o bardă și 'o sapă pe cari le avca 

“pentru! toate împrejurările. El. începu: să scor- 
monâscă pământul, acolo: unde. vă&duse flacăra. 

Grecul se vită la el cu. 0 adevărată cur iosi- 
tate. . ” 
"* Peste câte- -va' minute târnăcopul lovi'un metal care scoase un sgomot deosebi: de acela: augit până aci, ii 
Săi, chir Tene; (lise Zărilă, Am dat de un „lucru bun, Se | Grecul se râpegi şi incepu să: scormonească cu mâinile: Inti”adevăr era: 0 căldare.. Desgăr-. dinară: căldarea şi o scoase afară. Era plină cu “bani! de! aur,: cea. mai” "mare ” parte galbeni, Îco- Sări : şi rubiele..-: -.:. , 
"Ochii recului : „scânteia de bucurie şi de. 

plăcere. ta i 
Ki, acum ce - facem « cu ei, , chir Iane? în- 
trebă Zărilă. 
"—"Ţe să faţem? 'să; jedem: e 
După un minut de gândire, grecul : scoase din | pozunar un petic de chârtie şi un' creion. — Dar ce faci, chir lane ? 
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— Socoteala: Aa 
— Ce.fel de socoteală ? 
— Cuni să împarţim ațeşti banii. 

* Grecul începu s& socotească: şi țăranul se 

privească plin de curiositate.. aa 

„Această socoteală ţinu mai bine de un, „sfert 

de ceas. Țăranul se. neliniştea. - 

Ei, ce dice: socoteala; chir. Iane ?: treb | 

țăranul. - 

— Socoteala: diţe că eu trebuie. să iati bânăi 

si dumneata căldarea. - ::. i ia 

Zărilă  încreţi din sprâncene. EL vădu că gre- 

„cul vrea săl tragă pe sfâră. Da E 

Nu perdu nici - el vremea și;luă parda,. se , duse 

„câţi-va paşi fără să. piardă: din vedere :pe. grec, - 

tăie un băț lung ş şi potrivit de gros, il” curăţi bine . 

“şi apoi veni lângă comoară. 

— Dar ţe vrei să faci cu. ate lemn? întrebă 

grecul. 

- — Noi suntem tovarăşi i de drum, nu este aşa? 

— Da. v. | . 

— Apoi ca tovarăşi: trebue să i facem. amândoi 

socoteală, ca să nu ne inşelăm unul pe altul, dlise 

Zărilă. Sana ae | 

— Bine Gheorghe, bine, 

|. „Zărilă se apucă “să taie cu cuțitul săii de 

” vinătoare pe băţ,. cum fac ţăranii :cari : taie pe, 

răboj. EL ţinu această operaţiune mai bin6 de 

jumătate ceas, ast-fel că grecul perduse răbdarea. - 

-
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= Ei, si- e 'dițe socoteala, ta Gheorghe? în-. 
trebă chir Iane. 

„"— Ce să. dică,, tovarăşe ? Mi se pare. un lu- 
cru drept. Ea dice ca să-ți dai: pe spate câte 

„un ciomag de acestea: şi dumneata : s&'mi dai 

câte un ban. din căldare până se vor isprăvi ; 
cât. pentru căldare, so ia acela-care va mai pu- 
tea să se ţie pe picioăie în urma acestei socotel;. 

Grecul își muşcă buzele. 'Tăranul. era mai şiret 
de cât el. Să intrebuinţeze forţa pentru-a pune 
mâna “pe bani, era peste putinţă. Zărilă. se găsia 
-mult: mai voinic :de cât el, avea cu dinsul nu 
numai cuțitul de vânătoare, dar incă Sapa, barda 
şi. „târnăcopul. . 
"IŞI: schimbă deci părerea. - 
_— Stii ţe? dise el,. hat să împărțim  frăţeste, 

„ca-doi buni tovarăsi -de drum. : 
Şi grecul, incepu să numere monidele, să le 

clasifice și. să . împartă: egal una unuia. și alta 
: altuia. 

Cât pentru căldare, se hotăriră.. să o „vândă la 
târg și să împartă costul între ej. 

La târgul de, la Drăgajca. grecul îşi cumpără 3 

nişte cai ca ' smeii Şi Zărilă nisce. boi. :de: care 
nu se mai văduse până aci in Bâsca. 

Toată lumea se întreba : de unde bani pentru 
asemenea cumpărături « ? Dar toţi remâneati ne- 
domiriţi. i 

  

 



ne ter de | în Ne amin met e 

TIGANUL si SPÂNTUL ION 

oi potcovarul aia satul Slobozia, “intrase - și 

“el în rândul: oamenilor, părăsise - burlăcia şi "ŞI aa 

. -legase şi el. capul cu 0 femeie legitimă. 

| Cat fusese burlac, de câte ori era nuraele vre-- 

unui prieten se ducea la ei de. petrecea. Acum. 

veni rindul său. să dea petreceri! 'prietinilor. săi. 

Nunta se. făcu la: începutul lui Decembre,, 

inainte de sfintul! Nicolae. Era încă în. luna de- 

- miere - când sosi stntul Ton.. Vesel . că bitie 

rachiu - roşu a doua! di de. nuntă, vesel . 

găsise o femee: cum: îi plăcea lui, se hotări « să: 

- sărbătorească " giua patronului său cu. toată în=- 

destularea şi cu tot sgomotul in asemenea dile. 

Opri la masă și' la chef pe “toţi .v visitatorii 2 

naşul -cu' naşia, părinţii lui şi” ai. “nevestei, 

— “prietenii cei mai. buni, ficeaii toţi peste paispre- 

dece. persoane. Aduse şi lăutarii cei mai buni din. 

„Perieți. Tăie un purcei. 'de un an Și un curcan.



  

„de şeapte oca. Vinul şi rachiul se aduse cu 
„veărel: şi cu ploşcele. GI | 

“Sărbătoarea fuse boerească, după: cum dicea.. 
-el. Petrecerea ţinu “până: după “miegul nopţei. 

“ Asemenea dile sunt o dată pe an, dicea el, prin 
„urmare ele. trebue să fie măreţe şi mulţami- 
"toare. pentru toată lumea. . Ce 

Sărbătoarea se sfârşi pe: la cântatul cocoşilor, 
Toţi. 'plecară pe: la casele lor şi Ion rămase sin- 
gur: „cu -nevasta sa într'o stare de. mulțumire cum 
ma fost, el nici o dată. Am. cheltuit pentru un 

an, îşi dicea. el, de acum „pe lucrii şi pe econo- 
1 mais” până la anul, a - 

Se culcă şi dormi liniştit şi mulţumit, 
„Nu trecură însă șeapte ile şi într'o gi după | 

prânz Ion se pomeneşte cu toţi. &speţii lui de la Ianuarie în „păr, 
săi Ce este? întrebă! el. 
— Adi. e sântul. Ion! Coli, dupe cun să vede 

în, calendarul Universului. a 
| Ceru calendarul Şi puse pe “dascălul Petre * să . 
vadă dacă este adevărat că. sântul. Ion să. săr- 
“bătoreşte așa curând. | . 

| Dascălul răspunde că aşa este, iasa acetistă qi nu arecruce. . Ă Sa 
o Dacă rare cruce, să vă iă mulţumiţi cu “cate un , pahar de rachiii; N ta 

fe. ;



A - 

| Musafirii tăcură gălăgie, dar nu avură ce face, 

fară siliți. să primâscă şi atâta. | | 

- Peste un-spre:dece -dile -ei iarăşi sosiră. Acum 

era. adormirea sântului Ion Crisostos. Avea cruce..- 

- Jon poteovarul trebuia să dea mai mult.. 

Peste patru: gile oaspeţii sosiră din nou. 

— Ce mai este - iarăşi ? 

Acum sântul Ion avea cruce. EL fuse silit să: 

dea o petrecere în diua.de 26 lanuarie. | 

La 30 Ianuarie altă vizită. . 

„Ion potcovarul începuse să se: pliotisească.. 

—!Ce mai este ? întrebă el. 

— “Sântul. Ion care a venit cu sântul Gri- 

gore şi sântul : Vasile. : . 

— Se. vede că acest sânt nu are nici o trâbă: 

şi umblă mereii după pomeni! Cel puţin de ce: 

n'a venit! singur şi a mal luat doui pomanagii 

cu: el? . | a 

Cu toate acestea, fiind-că a avea cruce, nu “putu 

face alt-fel şi mai dete.o petrecere, cum putu, 

„căci. economiele ce făcuse 'se dusese de tot, 

Totuşi aceste” sărbătorili ale sântului Jon ur 

mară înainte, - 

La 15 Februarie sfântul Toni. Colibaş, la 30- | 

Martie sântul. Ion: Climac, la 18 Aprilile părin- 

tele Ton, la 8 Maii, sântul Lon . Teologu, la 24 

Iunie naşterea sântalui Ion. "Toate aceste dile- 

le sărbători cum putu lon potcovarul. -



A bile altora. 

In sfârşit la 29 Augast oaspeţi veniră din 
noi. i e : | 
„— Ce mai este. iarăşi ? intrebă el. 

—' Acuma este tăierea, capului. sântuluri on. 
„— Cum ?: întrebă. Ion. Acuma'i-ă tăiat capul? 
— Da, răspunse: dascălul Petre..: 
— Şi cine Ta tăiat ?.. De 
— Erodiada, care, supărată- pentru-c ă sântul 

“Jon -ă: criticat: căsătoria sea. cu cumnatul: săi şi: 

+ 

“rudă .de: aprâpe, a cerut capul sântului şi după - 
„ce ea Pa avut a danţat cual: „puindu'l într'uă - 

arfurie. - Evodiada era nepâta. lui” Erod care - 
fi trimis la mârte pe Christos. . e 

—. Bine i-a făcut, . strigă - Ion: potcovarul.. cu 
satisfacere, cinei punea să se  amestice în. tre- 

Ma e mâncaiași. ochit şi gura, a 
; "Că m'a scăpat din astă încurcătura ; 

Dacă mal trăia încă un an... e îi 

_Rămâneam şi fără: ciocan. 

"Sărbătoarăa” acum “tuse mai mare” şi “mai 
_sgomotsă de cât cea “de. la'"7 7 Jantarie. Ion pot-. 
covarul credea că a scăpat de sântul on, după 
ce ii tăiase capul, Ra a 

- Insă: care. nui ase “îniratea ' “când”, &speţii: 
veniră. iarăşi : la 2, la 15, la 26- Septembrie şila . 
13 „Noeinbre, totpenteu a sărbători pa sântul Ion:
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„Aceasta îl disperă până Ia .culme pe-lon pot- 

„- covarul din Slobozia. El chiemă pe dascălul 

„Petre, îi dete calendarul in mână şi îi dise:, 

— la vedi dacă numele de Burcea -e în ca- 

lendar.. 

După. ce cercetă -toate . Junele $ şi nu află acest. 

nume, dascălul Petre 'respunse că nu la găsit. 

— De adi înainte, dise e], să spui la tote rudele 

şi la toți prietenii, că nu mă mai 'numesc Ion 

ci Burcea. 

„EL putea. atunci . să facă această “schimbare, 

pentru- -că nu se pusese în Cameră proectul de 

lege pentru schimbarea! numelui. 

2 

 



BOIERUL ŞI IGANUL 

  

“Boierul, Năstăsache este un om forte bun, așa 
de bun în cât. Dumnegeă Ya hotărât pentru 'a 
moşteni împărăţia cerurilor. Nu a născocit ni- mic pe acest pământ, nici măcar cuile ae bleaii, 
de şi a făcut multe când. era tin&r. şi umbla 
după dragostea cucânei Smaranda eârna pe ge- „rul de foc şi nemilostiva 'sta nepăsătâre la sus- - pinele lui dupe uliţă. | 

Nu s'a: insurat nici o dată, pentru că părintele. 
Stan, după moşia, sa, îl incredinţase despre ne- statornicia femeiască şi că cine să însoară face cea 
mai mare prostie. Casă nutreacă printre proşti, „de şi nu făcea parte din: deştepţi, el rămase 
flăcău până la vârsta în care îl găsim noi spre: a face cunoştinţă cu el. a 

Cu toate acestea avea tot-d'a-una câte o fe-. meiă în casă care îi făcea toate treburile, cum dicea dânsul. Aceste femei se. schimbai foarte: des, căci «nu e bine ca” slugă să facă purici



  

1 7 

“la un loc: glicea” el,. asluga când -se învecheşte 

„se. obrăsnicește. > Dar avea. :pe Ion "Țiganul. care | 

i slujea - din copilăriă ş şi de care nu putea: să se. tii 

desparţă. Ion era singuru petrecere a boierului. | - 
“Năstase.. Nu: fâceu.. 'un pâs. fără €l, nu şedea la 

masă fără să fie slujit de Ion. 

“Țiganul era inucălit şi boerul mai păstra încă 

„ moravurile vechilor priviligiaţi. de a avea câte . 

+ 

- 
2
5
7
%
 

..— Frumoasă. şi. întinsă, 

un carăghios' pe lângă. ei. Ca şi 'Hotentop al lui 

Caragia, "Ion spunea . boierului Năstăsache toate 
adevărurile sub formă glumeaţă, - toate "obrăzni- | 

ciile. în puterea: drepturilor. ce”i dedea boierul. ca? 

„să! facă să petre eăcă 4 pentru a a mai. vita amări- 

eiunile vieţii. rr Ec Da 

Into gi însă | ţiganul. “trecu „hotarele ehumiei 

şi ale caraghioslâcului. -. 
.. Boierul. se întorcea. de la oraş cu Ion, i - 

| Amândoui. erai călări ; ei ajunseră în dreptul _ 

unei poene din cele. “mai "frimoase, | 

„.— Ioane, strigă boerul. . 

— Aud cucoane. 

—. Frumoasă poiană e asta 

— Frumoasă, cucoane, 

— Intinsă cucoane. Ma 

— Bună ar. &, „mă, pentru i un: baleiti. 

n — Bună cucoane, bună de tot. 
i A să facem n bâlciii pe ea. 

ȘaLIO TE Ga ” 

CEB Ed as 
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— Ai cucoane,. dar ce să punem în bâlcii. 
_— Prost eşti mă ţigane. 
— Prost cucoane. 
_— Dăte jos după cal. 
-"Țiganul se coborâ după mârţoaga lui. 
—. Ajută'mi să mă cobor şi eu. 

"Ţiganul îi. ajută, 
— Scoate desagii, şelele şi frâurile, dise boierul, 
“Ţiganul le scoase. | 
— Leagă caii de acei arbori, 
“Ţiganul legă caii. 
— Aci e oborul de vite, mă Ioane, 
— Bine cucoane,. 
— Intinde de partea cea-l'altă şelele, freurile şi tot ce se află în desagi. 
Țiganul îndeplini. porunca. Apoi începu să "privească şi să fluere,. 
"„— Ce e, mă, ţigane? întrebă boierul. 
— Ce să fie, boiarule, minunea minunilor, mâncaţia” şi născopitele| 
'— Frumos e târgul, . 
— Cum să nu fie cuco 

lumea aceasta un târ 
— Ai să ne plimbăm, 
— AI cucoane, 

Şi ei plecară, boer 
- Dupe câţi-va Pâşi, 

o palmă ţapă 

dise boierul, 

mă ţigane ? 
ane. S'a mai v&dut pe 

8 aşa. de frumos! 

măi, prin el, dise boerul. 

ul. înainte şi țiganul în urmă. 
ce'i veni ţiganului că trânti ână a. ceafă, „boierului 

7 - 
. î



    

19 

Nastasache se intoarse spre țigan. şi întrebi: 

— Da ce e-asta, mă ţigane? 

— De cocoane, ştii şi eii ce o mai fi. 

— Cine'mi dete, mă, palma la ceafă ?- 

— Nam vădut cucoane. In acest: târg. mare - 

„cine poale vedea tot ce se întâmplă ?



IGANUL CĂTUGĂR 

  

A păţit?o 'Pudor rudarul când s'a dus Vincri 
la stână. A răbdat bietul om toată diua, “Dar 

„ aceia-ce s'a întimplat: lui Gheorghe potcovarul.nu 
se asamănă. De câle ori 'şi aduce aminte, sărmanul 
țigan se 'cutremură. . E 
 Inoptând într'o gi de &rnă pe drum ; şi trebuind 

să “treacă . printr?o pădure, se cam temea de frica: 
hoţilor şi a fiarelor: sălbatice. „Avea obiceiii. el de 

„a'vorbi cu puşcă, pe care nu o avea, şi cu pistolul 
pe care nul 'văduse, nici odată, ca să sperie atât! 
pe: 6meni' cit şi: -pe animale. şi să-l lase în pace, 
dar frica e Tnai. -mare de cât obiceiul: n 

Se hotări prin urmâre, pentru mai. multă sicu- 
ranţă, ca să rămie: unde-va să găzduescă. Şi find- 
că monastirea Căldăruşiani. Î era . în cale, r&ma- 
se “aci. | - = 

Norocul însă 1: adusesă foarte bine. Tocmai se. începuse. săptâmina, brinzei, Masa călugărilor, 
_
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era plină cu cele mai buns bucate de peşte, cu 

raci şi cu brânzeturi. Cit pentru! ţuică” şi .xin, 

” curgea girlă prin... pahare. Chef ca. . “acesta nu 

| văduse tiganul de când il născuse: mumă-sa. Apoi... 

călugării işi mai lepădase o parte € din îmbrăcămin- E 

tea lor, ceea-ce îi venea foarte la îndemînă potco=.- 

varului, căci nu prea. să. lăuda. cu. felul acela de. 

îmbrăcăminte; Se. rupsese - vai de om! 4 

După chef, țiganul se culcă într'o' 'chiliesingur, 

De şi aşternutul sămăna.. curat, însă: un fel: de. 

“ dobitoăce. colcoiaii - ca „vermii în. brânză. Dar el. 

Ba le simţea de loc. Mincarea.- bună şi mai” cu 

„ „seamă băutura multă îl dăduse în braţele, somnului, i 

_âst-fel. că dacă ai fi dat cu'tunul el n ar fi simţit. . | 

A: doua di țiganul se sculă vesel. Viaţa. din. | 

„ajun 11 fermecase. - 
Deosebirea dintre “traiul, de a a “casă şi. cal de: la ! 

a mănăstire. era mare.; De „ce să nu . se tacă şi el îi 

călugăr, 'se “gindi. 

— A bă, părinte, dise el unui călugăr ci cu. care 

- mâncase la: masă, tot-d'auna trăiţi voi aşa? 

i — “Trăim cum. dă Dumnedeii, răspunse s santul | 

i părinte. - i - , 

„—.Da bine vă “âa Dumriegeti! Aşi. voi să. ata 

şi eii-în turma voastră... | 

e ai, de cât să intri. Mai este un țigan călugăr 

“da monastirea "Stufu, “Dacă te îndeamnă “inima. 

nu faci ră Dee a
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— - Mă îndeamnă, taică, mă îndeamnă, mincațași: 
“ochii. ă ! 

După Acestă conv orbire țiganul plecă acasă, şedu 
o lună, şedu două, şedu nouă, dar - gândul de 

. călugărie. nui trecea. In sfârși se hotăresce să 
“se ducă. Işă vinde vaca şi porcul, ÎŞI regulează. 
cele-l'alte ăfaceri şi pleacă. . 

" Cânăd ajunse la monastire, se întâmplă” să fie- 
earăși săptămâna brinzei. Stariţul îi dete un COS-- 

„_ tum” călugăresc, îi puse potcapu. in cap şi ii: 
- schimbă numele din Gheorghe” în Pamnfilie. x 
„Toată săptămâna fericitul țigan o duse în pe-: 
trecere, minca şi bea î în belşiug, Incepuse să crâdă. 
că a părăsit lumea. şi sa urcat in “raiul lui 
Dumnedelea. - 
Dar veni “săptămâna “mare. "Aoleo ce vai şi 

amar! Incepu postul şi rugăciunile. Nu mal era. 
nici peşte, nici: raci, nici brânză, "nici măcar: 
măsline. Fasole ' şi borşiă eră toată hrana. Toată. 
diua stătea,i în biserică, toată noaptea era neliniştit 
Nu: apucă tiganul să inchiză „0chil: şi toacă suna, sgomotul să r&spândea în. cur te. şi un - «dâmne: 
miluesce» se 'audea, cea 'ce ihsern 
se scoale şi să meargă la „Slujbă. 

În două săptămâni ! tiganul” ăjunsese o umbră. Apoi il mai chinuia şi o' purdalnicăi de ămintire, „Se gândea cât de” bine: petrecea” el: cu Maria, nevasta tovarăşiului său 'la potcovărie. - | 

a că tr ebue să:
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— Aba mă, părinte, întrebă el într? odi pe un 

călugăr, cum vă prasiţi voi aici? 

| _— Da de ce -prăsilă vorbeşti. tu, mă “țigane?. 

pn lacă prăsilă... nu scii ce e prasilă? Cum se 

prasesc păsările și dobitoacele. 

i — Ce, ai inebunit, mă? Cum avem 'să ne 

prăsim când nu avem femei? Canoanele opresc | 

“până şi: pasări şi 'dobitoace de parte femeiască 
să «intre în monastire. pi 

—— Da de ce, părinte, canoarele: alea sunt 

aşa de haine? . 

— Pentru că aşa a lăsat Dumnedeii. 

— Bine părinte, tot Dumnedei, dice popa la 

biserică Duminica şi sărbătoarea, că a făcut. 

_pasările cerului, dobitoacele pădurilor şi oamenii 

- oraşelor. Pentru ce lor le-a dat voie să se 

prăsească şi vouă nu?- 

— Pentru că noi suntem aleşii lui ș şi ne vom 

„.. duce drept. la el, după moarte. 

— Care va să dică nici acolo nu o să avem 

voie de a ne prasi? Nici acolo nu are să fie 

_parte femeiască ? | 
„— Negreşit că nu. 

— Atunci la proastă “moară am dejugat, dise 

țiganul, dând din cap. pu n. 
Viaţa de câtă-va vreme din postul Paştilor şi? 

acâsții-convorbire cu călugărul a pus pe ş gânduripe . 

din.



  

Toată nădejdea lut de a trăi bine în monastir 
- trecuse că un vis: frumos. Cum stai acum 

: Licrurile îl desgustase cu desăvârşire. 
Intr'o gi părăsește monastirea şi apucă câmpii. - Ajungenă întrun  stufiş-îşi scoate rasa şi o 

aruncă. Apoi plecând „capul şi, Satninăul, 
potcapul. cade. : 
— Nici nu -te- -am. pus, “nică: nu . te i» ai, dise d - potcapului. . Rămâi sănătos. părinte Pannfilie, “că Gheorghe se duce. paci încolo. „i 

>> -. , 

   



  

„ TIGANUL, ȘI RAPA, 
  

Vasilică Danciu se întorcea: into  aoapte: „de. 

:- la Olteniţa. în satul “Dobreni “unde” locuia. Pe . 

drum într'o. pădurice' întâlneşte o. eapă îrpedi- 

cată. Cum o: vede,: instinctul săi “umanitar Îs- 

bucneşte în el. Se uită la ea şi o: găseşte ru-i. 

. “moasă şi ţeapănă. Da a 

Bună or fi pentru mine, işi zice a. cs. 

ajutor "mi ar facel.-S'o îi, -să no :las! se gân- | 

| i di: Danciu. Dacă oi Lă5a-0,, are s o. „mănânce lupiă | 

Maj: bine să: :n'0. lasi. E ae: 

Ast-fel cugetând; deslegă piedica şi i incălecă 

„pe ea, mergând. drept: acasă, ae ÎN 

* Vasilică Danciu.-eia mulţamit: cu eapă, pen- 

ru: că într adevăr: îi făcea mare, “slujbă. El nu-. a 

î se mai: : ducea pe jos i nici la Olteniţa, iți după 

“alte. trebuinţe. : „a a 

- Tati?o” 'di insă atacul mavu ce face și îi 'sc6se. . 

i în cale. pe hoțul: de păgubâșt, al. „epoi.. E a
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__— MB ţigane, dise el, capa asta e a mea. 
_— Nu se pote, românico. 
— Ba se pote, că eii o cunosc fârte bine, 
Țiganul vrea să plece, păgubașul il oprește 

- şi îl sileşte să mârgă cu el la zapciti. 
Acolo hoţul şi eapa ai fost puse la opreală 

până să vie păgubaşul cu martori cari să do- 
vedească proprietatea. - o 

Peste trei dile, toți, negreşit fără eapă, sunt 
aduşi înaintea judecății sub-prefectorale,. _ 

— Uite mă ţigane, îi dice zapciul, toți mar- 
torii spun că eapa este a reclamantului, 
— 0 îi, domnule sub-prefect. 
—. Apoi cum se găseşte la tine? Aj furat'o, hoţule! * - a | SI 

„„ — Ba să mă trăsnâscă sfântul Ilie dacă am - furate. | II i | 
— Dar, ce ai făcut?. DR 
„— O faptă bună, să trăeşti domnule sub-pre- 

feo. e cn. DD a 
— Cum mă? a | 
—— Eacă am vrut s'o scap de gura lupului. Era singură şi am avut milă de ea, căci prea era frumâsă. „Ei sunt om milos. | — Și ai luat'o din pădure? a 
— Da, domnule sub-prefect, mâricaţiaşi gura, ca să n'o mănânce lupul, | 

- — Şi unde ai dus:99,



- fect, 
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—'La mine acasă, să trăeşti, d-le sub-pre-- 

_— Da de ce niai dus'o, mă, la Primărie? 

— Vai de mine, boerule, nu'ţi- mai bate joc. 

„de un biet ţigan! Să o duc la primar? Dar în: 

gura lupului şi în gura primarului nu e totuna? 

 



TIGANUL, ŞI POPA 

  

Venise: post Pascilor. Totă lumea din: sat „se ducea ? 'să'şi facă 'datoria către legea creşti- 
nâscă: .Nedea ţigănul voi să arate şi el-că nu e: : păgâa. "Se. duse. lă popa 1 Nicolae şi îl. ceru să'l spovedâscă. “Popa primi cu mulţumire, ' insă ii spuse, că. trebue să mărturisâscă. tot ce -a făcut _ „în. viaţa 1uj, să nu ascundă nimic dacă voesce *. Să» fie ertat de. Dumnegeii şi “mântuit : de. tâte - „păcatele.. “- Ia i RR “Țiganul figădui şi “imghoibuchina incepu "să înşire t6te faptele. Sale. El spuse câte găini a furat. din sat, “cum a fost arancat de vent în grădina. românului. “şi sa _pornenit cu. “traista: : „plină de. ceapă; cum a mâncat prunele: boerului: - “când Pa trimes cu: ele. plocon, cum a băgat gâsca lui: Marin în dăşagi, cum a incălecat &pa | streină - şi cum a poftit, la. nevasta . tovarăşului . :său 1 Burcea, Ea aa



    

“Mat spuse şi alte multe: apte, dar, de .0 dată 

| n. opri şi oftă,. Si 

—. Dar de ce ofteză, ţigane? A întrebă ) popa-- 

— - aca.. oftez, sânte părinte, Gă mai. am un, 

păcat mare pe.care nu'mi vine să spui | chiar: 

dacă m'ai trimete «drept. în. Rai. SE 

— Spune, fătul. mei, . gise. popa, că. numai. 

“mărturisind totul vei- putea să fii mântuit. 

Țiganul: la aceste “cuvinte. earăși sc6se um of-- -- 

tat din inimă şi spuse că într'o seară trântise 

- căciula tată-sâit de zid în cit toți "i-a plâns de milă, _ 

= Aceasta. nu e: păcat, fiule, îi dise popa. 

— Nu e păcat! Dar capul tati eraiîn. căciulă- 

- şi trântindul de perete bucățele: s'a “făcut. 

„— Dacă e aşă, dise popa, păcat mare. ai făcut, 

dar nu perde nădejdea că voii cere ertare. de . 

--la: Dumnegeii şi cum el este bun. şi îndurător. 

“se va 'milosivi şi te va erta. 

—. Pâte sânte părinte, să mă 'erte Dumnegeii,. 

dar de unde să aflu ei ertarea lui? - 

_— Vei afla forte lesne. El are să trimeată 

un sfânt al lui pe pământ fără să fie văgat. EL 

are să te apuce de nas şi după ; acâsta să scii 

că eşti ertat. ... -. a | 

„-Apoi popa îi i -gise să aştepte putin că are să: 

"facă un semn la. cer ca Dumnedeii. s să trimită, 

pe. sânt. o
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EI eşi afară, stătu puţin apoi se întârse cu 
un.rac mare subt: patrahir.. ii _ 
„= Am vorbit cu Dumnedeti, dise: Popa, şi 
el a şi trimis în dată: pe un sânt. Inghenuche 

“şi roagăte. | o SI 
Țiganul înghenchie: &r -popa, pe când'iîi cetea molifta de deslegare, îi acăţă racul de nas. Racul: începu -să strângă tare, 6r ţiganul văitându-se dise popii cu mânie: 

«De sânt sânt pote să fie, 
«Der de nas să nu mă ţie, 
«Capoi ori cât e de sânt - 
«Când l'oiă trânii de pământ, , 
«Sai de perete Lojă da, 
aCa pe tata, dracu 7] ia» 

 



    

_TURCUL CALUGAR | 
  

-De şi legea lui Mahomed ii da lui Asan pe 

“pământ mai multe: femei şi în cer Raiul cu 

munţi de miere, de unt şi de pilaf, dar pe de 

o parte ne având avere să ţie mai multe mueri 

şi fiind oprit să: mănânce o sumă de bunătăţi 

şi să bea vin şi rachii atât de -bune şi mulţu- 

mitâre pe pământ, 6r pe de altă parte neavând 

răbdare să aştepte bunătăţile Raiului, se hotări 

să se facă crescin şi să se” călugarească, căci 

văduse el că nimeni nu petrece mai bine de. . 

cât călugării pe lumea acesta. | îi 

“Se duse prin urmare la Episcopul de Buzău 

şi îi spuse dorinţa sa. Episcopul, care dorea să 

vadă pe toţi necredincioșii veniţi la staulul lui 

Cristos, îl primi cu. plăcare şi îi 'făgădui că îl 

„va călugări negreşit. Însă îi spuse că inainte de 

a implini această dorinţă a sa, turcul trebue 

să mârgă în "munţi Penteleului şi să stea ca.



s 

pusnio- trei luni de gile. Acolo să.nu miinânce 
în -acâstă vreme nici carne, nici brânză nici lapte, 
nici: nimic omenesc, ci numai rădăcini şi . bu- rieni. EL - primi, fu botezat şi-i se Puse: numele de Ion în loc: de 'Asan. e 
„Jon se duse: după cum i-a spus: Episcopul la - munte, acolo şi-a făcut . o colibă și ă început „viața de pusnic, a a i „A dus'o el aşa o săpiimână, a 1 dusto „două, "dar îi venea omului torte grei. Slăbise ca “un | cal de poşte. 

Inta”o. di plimbându-s -se prin pădure. şi ducân- du- -se cam aprâpe de un. sat, vede nisce găini cari ciugulicai în. pământ. | | Ispita vine in. dată; lo. "i-a o sburătură, 0 aruncă în păsări şi una „Tămâne pe loc. Elo » “ia şi.0o duce acasă. Face focul, o aşeagă într'o oală şi o.pune să fiarbă. | „ “Toemai. atunci €că' - sâsesce “Episcopul care i fusese, la mânăstirile Nifon, Rătesci,: “Sântul Gheor- : - She şi voia să: vagă şi pe. pusnicul săi; Ion ii ese: inainte” şi îl primesce cu..cea mai mare smerenie, . Episcopul îi. cercetâză | coliba, „vede „patul săi de frunză, „0: doniţă: de apă și un băț gros, dar tot: de o dată. işi aruncă „OChii la foc. — Dar ce fierbi acolo, Ioane? întrebă Epi- . "Scopul, - 
— Fasole | prea șânite..
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Episcopul se mai uită bine şi vede piciorele 

găinei “eşite din oală 

— Cum, fasole, nelegiuitule, strigă el! Ce, 

“mă faci pe mine chior? Nu ved ei piciore ae ! 

găină? 

— Fasole prea sânte, adăogă ; pusnicăl. a 

Episcopul atunci supărat apucă găina de 

picidre şi o scâse. afară din. că. 

_— Fasole e asta? strigă el cu mânie. 

— Fasole. , 

— “Phul “ucigăte crucea. | 

— Este drept că e o „găină, dar am bo 

tezat'o. Precum sănţia ta: din Asan mai făcut 

Ioan, tot aşa din găină eii am făcut fasole: 
E)
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„A DEADU VAN 

  

.: t 
Ta. Aa “Într'un sat din Airaglub,. vecin cu oraşul Cu- icsur, locuitorii, vedeai cu durere că. porumbu- rile lor, erati distruse, în fie-care noapte... - | — Ce să.fie aceasta ?- se întrebaţi. ei. Cine să „ne mănânce munca noastră pentru care am asu- dat atâta vreme.? | e a Nimeni nu ştia să dea Tăspuns.. Erai -.ne10- Miriţi. Unul &nsă,. mai -cu “glavă, îi scoase din „ încurcătură. - NE Sa — Să mergem, bre, la: oraş şi să întrebăm pe "“Deadu Ivan. -E] e om. învăţat, bre, a. 'cetit de „trei ori ceaslovul şi cântă în strană Doamne îmilucşte, în toate Duminicile: El e umblat bre, a fost de trei orţ la moară, o :dată la rişniţă şi trei ceasuri afară din oraş, E] trebue” să ştie cine mănâncă Porumburile noastre, | | “Toată obştea satului aprobă părerea lui Pen- ciu. Ea numi câţi-va dintre locuitorii cei mai



deştepţi. să meargă la” oraş “pentru a cere pă- 
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xerea lui Deadu Ivan.. 2 

Cum ajunseră acei locuitori la omul învăţat, 

care citise de trei 'ori ceaslovul şi 'cânta Dami- 
“micile în “strană la biserică, care fusese de “trei ' 

ori la' moară, odată la rişniţă şi trei ceasuri 
afară din oraș, ei îi aşternură plingerea lor. | 

„— Da pe cine bânuiţă voi, „bre, 'că vă''mă- 

nâncă porumbul ? DR 
— Păi de, „gospodine, dacă ştiam pe cine „să 

bănuim, nu mai veneam la tine, bre. . | 
— Aşa este, âveţi dreptate. E 

“Apoi Deadu Ivan îşi țin ochii în „tavan Şi 

“începu să cugete. 

După câte-va minute de. gândire, cl dete un 

chiot. a aa E a a a 
— Ural strigă cl; Aa găsi it, bre: | 

-— Ce ai găsit? i a 
—:Pe cine vă: mănânică porumubul. | 
— Sfântă Paraschivo! Gine? Gine?, întecbară 

“sătenii. în cort aa 
— Ursul i - e 
—rsul? Brââa| 

Ei remaseră înmărmuriţi:: £ ră "să: gicăi an'-cu- _
 

vinţ. După ceise mii. desmisticiră;: unul întrebă: 

pe Deadu Ivân, cuin' ar Butea! să scapă de urs” 

ca. să-le văriâe- porumbul nevătămăt: i 

= Să-l prindem, bre. aaa 

  

, 

Î 2



: de vizuina „Ursului, 
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— Să-l prindem, să-l prindem, dar cum, că 
el c fiară. alurisită? 

— - Cum, sa-l prindem? De geaba sunt că bre 
Di; inta Ivan, de geaba am cetit de trei ori ceas- 

ovul, cânt lu biserică şi. am mers de trei ori lu 

“moară, o data la rij niţă şi trei ceasuri afară diu 

oraş? Aideţi. cu.mine. | 

Și: Deadu. Ivan işi ia bastonul săii, un fel de 

ciomag lung şi gros, şi plecă cu. săteni la locul 
“unde se distrugea porumbul, 

Se înserase. ID se puseră la pindă.. Pe. la o. 
Yreme oare- -care tr unzele se audiră trosnind şi la 
o distanţă. ei "vedură o namilă mare umblând 
in două. „picioare, rupând ştiuleţi şi Tnâncâni. 
„„— Hal ha! ha! strigă Deadu Ivan. Pe el bre! 
Ei năvăliră. cu ciomegele ridicate: asupra na- 

milei. Ursul, v&dându'i mulţi, de şi urs, i se 
făcu şi lui frică şi o luă d'a fază: Oamenii dupe 
el. Fugea ursul dar fugeai şi: sătenii cu Deadu. 
Ivan în. frunte. De. şi nâmila se depărta, dar ei 
nul perdeaii din -ochi. De odată insă dispăru. 

Când sătenii ajunseră, la locul dispariţiunei, 
începură să se uite în toate părţile. 

— Unde dracu S'a. dus lighioana, bre ?. Paro'a 
intrat .in pământ ! Strigă un sătean. 
„Deadu Ivan se, uita. în toate. părţile, cercătă 

cu deamăruntul locul şi nu'i fase greii să dea
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„— lacă aci a intrat, bre, dise el i: 

Intr "adevăr, la rădăcina: unui arbore, o gaură 

“destul de largă .se vădu. _ 

— Pe aici înainte !. strigă . Deadu an. 

“Însă toţi rămaseră pe loc. a 

+ — Intră tu mai ântâii, gise. un sătean), că 

j 
. 

eşti mai invăţat - Şi mai “umblat. : “ai cotit de tre 

Ori. ccaslovul, cânți în strană la biserică, ai fost 

“de trei ori la moară, 0 dată la - râjniță şi trei 

ceasuri afară din oraş. 

Deadu Ivan nu mai avea ce dice şi intră, Ansă 

cu cât inainta pe brânci, cu atât intrarea se 

strâmta. Câtă-va vreme vorbi cu cei d'afară. Dar 

de-o dată incetă. Toţi aşteptaii, 6nsă Deadu Ivan 

nu mai da semne de viaţă. Atunci unul din săteni 

intră dupe el şi începu să']- tragă afară de pi- 

cioare.. Când îl scoaseră . de tot, care le. fu mi-.. 

ravea, că Deadu: Ivan nu avea cap. 

— Avea bre cap. când a intrat aci ori n "avea? 

“Toţi daii din umeri şi nimeni nu știa. să r&s- 

pundă. 

Unul €nsă din &i, cel mai priceput, dise: - 

— Aj să mergem, să întrebăm pe nevastă-sa.. 

Ei luară trupul Jul Deadu Ivan la spinare şi - 

plecară. Când ajunseră la -oraș, era diuă. Ne- 

vasta lui Deadu Ivan sta la fereastră şi privirea. 

Când lumea intra cu trupul bărbatului s săii în
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| curte, ea , deschise fere astra. să vagă mar bine ce este. Atunci unul din țărani. 6 întrebă: 

— Bre: nevastă a lui Deadu tan, avea băr- " batul tău, cap ori n'avea ? 
_—De, nu ştii bine, TE&s unse ea, ; dupe puțină „gândire, avea ori n'avea, . ştiti numai că și-a. cuinpărăt căciulă” la „Pasci. 

o 

“



    

LUAREA TARIGRADULUL 
VU PRAZU | 

„Multe anecdote se spun ae. bulgari, însă. tote -. 

A arată nu. tocmai: deştepţi. Acâsta” însă ce po- 

-xestim adi ne. „dovedesce că ai -fost vremuri! 

când erau şi. cuminid, şi voinici: Să 

Intr'o di, negreşit dc acele: vrezatiri, bulgarii 

se :hutăriră să facă'.şi-ei războii, :să pue mâna 

„pe cetatea ţarilor.; [i se strânseră într'o- câmpie 

„mare. şi aci: îşi aleseră. căpeteniile -şi: :hotărâră 

„plecarea. Ei erau. toţi. “cu : mâinele:: gâle.: Nici, 
arme nici ciomege,. Se. afla insă: aci în faţa lor 

0. grădinărie., In. curtea. grădinăriei, Graiul. aşedaţi 

„peste patru, sute snopi .de praji.:::: :::. 
| Deadu Penciu, care fusese ales căpetenie, adică 
mai mare, „peste cei. “mai mici, Yo. „inbăr= 
bătege, pe, mai micii. săi şi. le, ținu o. saventare 

cu ifos care. a lăsat. „pe: Jos. 'cuvântarea, lui : Bo- 

 maparte în faţa. piramidelor. din Fe gypt. . 

«Fraţilor, a dis el, trebuie” să luăm Tarigra- ,
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dul cu toţii sati să muriţi cu toţii. Arătaţi-vă 

vrednici. de strămoșii voştrii. Patru sute. snopi 
de praji vă privese, năvală pe ei şi insinte cu 
Dumnedeiă.» 

Bulgarii, la aceste cuvinte, să repegiră cu 
toţii: ŞI se inarmară fie care 'cu câte trei și pu- 

tru arme, adică praji. Apoi să puseră în linie 
„de. bătaie şi „Porniră. 

Merseră . ei. ast-fel: cât merseră, însă vrășma- 
şul nu se arătă - înaintea lor. Vă&dânduii pe fie 

'căre la spinare cu câte trei patru praji, el cre- 
„dea că sunt : niscai maşine: cu“ care vin săl 
prăpădească şi d& acea 'el s'a'rotras 'în cetate. 
In sfârşit bulgarii ajunseră în faţa cetăţii. Aci 

tăbăriră şi începură să: facă':planul de atac. Se 
gândiră, să: sfătuiră şi găsiră “cu cale să se dă- 
„râme zidul: cetăţii ca să pâtă intra în ca. După 
„ce: ândara şi băură. bine, luă fie care câte un - 
-praz;: se puseră! cu.- -spatele- la; Zid. şi'începură să 
„împingă. În: “n6ptea : acea. plouase bine şi era 
iudătură.. Ei: câna.: împingea .din:: causa” 'băuturei 
“şi.a! :noroiului: picidrele aluneacati : şi că strigau: 
— Hal hal zidul sa mișcat bre: Puțin. “Iuainte. 
Ei inipinseră” asa multă. vreme până tot alu- 

“necând mere ajunseră toţi! jos! la pământ. A 
“tunci cşiră vrăşmaşii. din cetate * Şi Ai “tăe: cum 

“se! tae,! fără: se! fi avut biții Smeni ! vremea de 
aşi mânca. “cel ! Puţini prajit. aa 

i „ri - E . 
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„ams0ă ORI 1 MORE e 

Una român înțâlnesce în drum un sărece înort, 

EL îl întârce cu: băţul, îl sucesce, 1 „învertesce 

şi se miră căci prea” era mare. . 

Tocmai atunci. trecea. un bulgar. pe acolo. Ei 

cum vădu şăricele arătă cu degetul la el $ Și i gisel 

rămânului: inişcă ! 

— Ce mişcă, mă bulgarule, cap gros, nu ved 

«să -e mort? a Ma 

— Mişcă, bre, mişcă. 

— Ce, vrei să “i vâgi de mine pulgarale? [ii 

“mu sunt de acea care, să se lase a fi batjocorit 

de fite- cine, mai “cu s&mă de un udri n'a 

glava.- 

Bulgarul repeta mereii cuvântul: mişcă | 

Românul se înfuriadă şi trântesce un băț pe. 

“spinarea bulgarului. Acesta nu se lăsă nici el 

mai pe jos şi plătesce românului cu aceiaşi mMă- | 

sură. | 

„De aci se incepe o bătaie crâncenă. To ema
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———— _  .___ 

„atunci -trecâă “Zapeiul ps acolo. Et poruncesce -  dorobanţiloi cari il insoțeai se ridice pe acei "doi luptători şi s6i ducă le sub-prefectură, Aduşi in faţa autorităţii, românul spune cum Sai petrecut lucrurile, Când intvebă pe bulgar acela nu scia boabă româinesce Şi. prin urmare "nu răspunse nimic. Se chemă un tâlmaciii ŞI acela desluși . lucrul, Nici unul nici altul nu eraii vinovaţi. Numai o neînțelegere. de cuvinte, In limba! bulgară ŞOrece iusemnează mișcă! și “bulgarul susţinea cu drept cuvânt pe limba Ină „Că ş6rin ele e mișcă, 
a. Acâstă desluşire făcută, Zapeiul îi “puse. saşi „dea mâna, după. ce. esplică şi. bulgarulay prin “tălmaciii neinţelegereă. 

- N



I
r
 

  

d. îi 

că | AURBASA NADTĂ 

Ciciu Petcu era. un băiat. măranţel ae tot şi . 

E îşi zidise casa după chipul și asemănarea: sea. 

“Mai cu s6mă uşia,. nu era nici cu un deget mai 
nalta de .cât capul lui, cu căciulă: cu tot. -- 

Veni vremea însă casă se insore. Femeia. ce 
o alese inima sea era de două ori mai, naltă 

de cât el. Nunta 'se făcula tamilia miresei. Dar. 

când seara se. o aducă acasă, aci intelniră o 

piedică mare „ca să intre. 

Bre o fi, bre o drege, „nimic, Era pestă putinţă 

ca mireasa se ttecă uşa, 

Se adună ttă familia şi incepură se chibzu- 

&scă ce e de făcul.. Unii găsiră cu cale se'i tae 

picidrele, alţii. capul, dâr nimeni nu avea cura- 

giul se îndeplinescă chibzuinţa. 
“Tocmai atunci trecea pe acolo un. “român. 

— Der ce este astă lume adunată aci ? întrebă 

el pe un bulgar. - 
Acela îi spuse -că nu .pâte băga pe mireasă, .
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"in casă, căci este mult mai naltă de cât uşa şi 
„Sar. fi hotărit să'i tae ori piciorelele ori capul. 
-— Lasă că.o bag ei în casă, „qlise românul, 

fără se i se tae nimic. 
- Şi apropiindu-se de mirâsă, deschise uşa, o pu- 
se în facia uşei, îi dete un pumn ţapăn la cea- 

- “fă şi. mireasa, speriată se nu” i mai dea încă unul, 
se plecă. “Atunci românul o: împinse înăuntru. 
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  du Ivan, trebue săi tăem capul... . 

COPILUL ŞI BORCANUL 

Dobra îşi lăsase copilul în casă singur, 'oc- 

mai golise un. bortan cu miere şi îl pusese. 

subi: o' laviţă. Copilul, cum sunt copii, Voind să- - 

vâdă ce 'e în borcan şi dând de puţină miere... 

băgă capul se lingă -ce 'se mai afla - pe fund= . 

Când însă voi: s6 scotă 'capul, fu' peste putinţă, 

EI incepu se ţipe şi să se rostogolâscă. Pocmai: - 

atunci iiitră şi rnamă-sa pe uşe. Când vădu co- . 

pilul cu capul în borcan, cea dintâi ideiă fuse 

ca se alerge! la . Deadu Ivan. Acest om învă-: 

ţat şi umblat veni, mai aducând Gu el încă vi”0 

câţi-va Gmeni din oraşi. a 

Sosind, toţi „râmaseră . îmărmuriţi când vă&-- 

dară copilul că incepe să se înece, numai putea- 

nici se ţipe nici să se svârcolscă. Inecăciunea” 

îl muiase de tot . 5 i 

— Ca_să scăpăm trupul de. borcan, dise Dea-- 

— Ce glavă bre, ce glarăl „strigară toţi cu. 

ad mirare.
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Tocmai .când - se găteau- se _pue . în lucrare ideia lui Deadu Ivan, 6că trece un român pe aculo:; — Der ce faceţi. voi aci, măi Smeni, buni? În- trebă el. , i Ia a »— acă voim se tăam capul copilului ca să] sc6tem din borcan, : - | | — Bre da proşti. sunteţi, „. dlise: românul. Adu- ceţi: mi un: ciocan. 
Il se aduse' un: ciocan. BL îl luă, dădu . doue, lovituri borcanuluj Şi el se făcu, tândări,. | "Capul copilului eşi numai, „de, cât. ne. atins. Luară „Copilul, și deteră hiţică apa, să bea, îl stro- Piră şi el îşi veni în, Sine. | 

- Rămăsese bulgarii” încremeniţi de ideia lui “Deadu Ivan să. tae - capul copilului, ca să], S€6- tă din borcan, „dear, ideia. românului li se păru măreaţă, faptă de „fermecător. 
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„CUM A SCOS-BULGARUL LUNA 
| DIN PUT 

Un bulgar să oprise lang gi ua put -se bea apă. 

Care -nu'i fuse mirarea când vegdu luna. în 

apă. Ideia da o scoate” de acols -îi veni numai de 

cât în minte. Pote' se fie bulgarul. simplu s6ii 

sărac de duh, cum dice. scriptura, der este ; şi 

încăpățânat, Când îi întră lui cava în cap, nică 

Nichipercea nw'i pote scâte. | 

Incepu să se gindâscă cum âre să se joce co." 

pii cu luna acasă, cum n'o se mai aibă trebu- 

inţă nici de lumânare, nici.de eandelă, căci lu- 

na are să luminegle nu numai casa der şi cur- 

tea cu tote împrejmuirile. 

Ameţit de aceste preocupări, el alergă acasă, 

luă cangea cu care scotea lemnele din rii şi | 

„veni repede la put. Băgă cangea, alergă cu ea 

dupe lună - până. cregu că a apucat'o. Trase, în- - 

să cangea se prinsese. bine inauntru. "rase. și
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„mai tare, der afurisita de lună nu Inui eșia, Fă- 
cu o “siluţă mare, truse, cangea scapă de unde 
era prinsă, veni usupra bulgu ului şi el cugu 
pe spate. Atunci vădu luna pe cer. 

me Bre! strigă el. lată tocmai unde am arun-



  
| văduse până .aci ceasornic, începu sl . întârcă, 
«să sucâscă, să'] învârtească, însă nu putea să pri- 

    

 BULGARUL ŞI ORASORNIOUL- 
„fain a 

co 
I&i ti 3 

Un bulgar, întorcându-se de la terg, în satul, 

săi, găsi un ceasornic. în drum. EI, care.nu maj. 

ceapă ce năsdrăvânie este aia. Se uită cu mirare, - 
la numerotaţia orelor şi, minutelor, . la Jiniele. 

secundelor, la mersul limbelor, dar tote acestea, 
i se păreai lucruri dupe. altă lume. [€ i 

Curiositatea îl muncea . totuşi Ga, se, scie ine-! 

greşit ce este ceasornicul şi ce slujbă pâte.fice:, 

Cum ajunse în satul. săii alergă, la Deadu/, Ivan, 

ca unul ce:era şi:citit, şi umblat, citise ceaslozi; | 

vul, fusese de trei ori la mâră, o dată la râșniţă.. 

şi înconjurase de câte-va ori -satul.,, îsi ta a 

Deadu Ivan luă ceasornicul:. în mână,:îl;:suci - 

şi el, îl învârti şi când îl apropie mult de ochi,
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fiind că el nu prea vedea binz, audi ticăitul din 
năuntru. 
„De şi nu citise Dracul Schiop de Lesage, din 
instinct el. bănui că cea ce făcuse himistul cu 
Asmodeii, făcuse un tinechegii cu Nichipercea. 

— Bre, Penciule, bre, strigă Deadu Ivan. A- 
cesta e dracu; vre un evreii tinechegiii l'a băgat 
în această cutie şi tot ce vegi tu acolo, semnele 
acelea, sunt semne drăcesci. Aruncă] bre departe 
de aici să nu ne trăsnească Sfete Ilie. 
— Ba: aia 'e' vorbă, 'dise Penciu. Destul a luat 

el pe Gmeni, să'l iai şi eă pe el.! Ă 
“Penciu plecă acasă la el cu 'ceasornicul, In drum întâlni un ovreti care “vindea ' mărunţi- şuri. Bulgarul îl opri, îi arătă ceasornicul şi i dise:". CI Ia - pi , 

E Vegi tu, târtane, ei : am: pus: mâna pe dracul | 
„— Ce drac spui tu bulgarule, nu vedi că e ceasornic ? respunse ovreiul, . | 
— Ba e dracul jupâne, că aşa 'mi a spus mie Deadu Ivan, om mai invăţat şi mai umblat de cât tine, - pc 
— AL aşa este, dise evreul, cugetând la un şiretlic. Acum bag de. s6mă. Chiar frate al mei - a închis pe drac aci Ie 
Și el luă ceasornicul în mână, deschise ta- sele şi suflă inăuntru..
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— Da ce faci, jupâne? întrebă bulgarul. 

— Ce se fac, dădu'i drumul dracului şi acum 

; iau cutia, fiind-că este a fratelui mei. 

| Bulgarul rămase imărmurit şi se uita după 

jidan cum se ducea cu ceasornicul. 
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 TIGANUL VENĂTOR 
Vasilică fierarul se pomâni. şi 'el intr'o di cu o puşcă în casa sea. O furase, o găsise, o cum- . părase sâă "- -0 lăsase vre un crescin să o drâgă, nu scim. Tot' ce Cun6scem. este că avea puşca şi că se hotărâ între di să mârgă și el la vă- nătore, că nu de giaba stăpânea o armă.. Se duse la han şi cumpără praf de puşcă, capse şi. alice, căci puşca era sistem vechită. “Acum era vorba cum se umple arma, căci el nu pusese până aci mâna nici pe pistol mă-: car, Se hotări să întrebe! pe hangiii. Dar ca să nu rămâe prost în faţa lui, O luă mai pe departe. — Aba mă, hangiule; Cum se umple pușca. „asta, că eu n'am avut până acum de astea, ci mai boeresci ? 

| — lacă, ii dise haăgiu; pui atâta iarbă, pui . hârtie, baţi cu vergeaua nu tocmai tare,. apoi : pui alice, Grăşt hârtie şi Grăşi „Pai astă dată mai tare. 

„n — Să trăâşt 
al satului, 

  

v 
i, dlise tiganul, să ajungă bulibașa
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"Țiganul umplu arma cum îi disese hangiul Şi, 

“plecă la vânătâre. Nu făcu dece paşi în sat şiii 

eşi în cale un cârd de curci. Țiganul cum le 

vădu intinse pușca, dădu foc, şi una .cădu mortă. 

Sgomotul puşcii scâse pe toți. ţăranii din casele 

lor: ca să vadă ce s'a întâmplat. Intre aceştia 

era şi stăpânul curcii. Când vădu pe ţigan cu 

“curea la spinare, năvăli asupra lui, îl luă la bă- 

taie şi îl duse la primărie; 
— Ce e asta ţigane? intrehă primarul, 

„"— Iacă ce să fie?. vânat, mâncaţiaşi ochii. 

„— Ce vânat, mă ţigane: vânat în sat se pâte ? 

— Sa putut, domnule primar, 
— Nu vedi că e curcă, mă?. | 

— Curcă ne curcă, eu am a venato : FE 

53 o “Dacă e curcă, 

De ce se 'ncurcă 

La revărsatul dorilor 

In calea venătorilor ? ? 

Primarul n'a voit să asculte de a asemenea scuse A 

“şi a pus pe țigan să plătescă curea crescinului; 

cu atâta cât a cerut el.



Un ţigan, ducându-se la..un popă să se spo- 
vedâscă, dupe ce'i-a spus tâte “păcatele, popa i-a 
dis: n SR a 

— Răi ai făcut, nelegiuitule ! N'o să vedi nici 
o dată faţa lui Christosi, . 
„— Dacă n'oi vedea et faţa” lui, n'o se vedă 

nici el p'a-mea; răspunse țiganul. 
, 
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SCUMP, DAR PACE 

  

Un ţigan, fiind poltit de naşul sei la masă, 

_—care şedea peste. trei sate,—cum sosi își lsgă 

&pa afară de unul .din stâlpii tindei de la casă 

şi intră înăuntru. Masa era pusă şi pe ea 0 mul- 

ţime de bucate ţărănesci. Însă acelea, cari fă- 

cea pe meseni să se uite” mai cu jind la ele, 

eraii icrele negre. | 

'Piganul, cum le vădu, tăbări pe ele. Bietul 

„naș vădând că finul seu are să le isprăvescă . 

mai nainte de a gusta din ele, .îi dise: 

— Mai poftim şi 'din cele Palte bucate, fine. 

— Lasă, naşule, răspunse țiganul, că sunt bu- 

ne şi astea. | | 

— Sunt: scumpe, fine: un galben ocaua. 

__ Fiă că face! dise ţiganul, grăbind bucătu- 

rile. | E 

Dacă vădu naşul că nu pâte s'o scâţă, la cale 

cu ţiganul în nici un fel, învăţă pe un om se 

deslege și se dea drumul epei, şi apoi să-i spue
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„.c'a scăpat, credând că ast-fel va apăra de lăco- 
mia ţigănâscă sărmanele icre. 

Aşa se şi făcu. 
Omul dete drumul epei şi veni de spuse (i- „ganului ca, scăpat. iganul, audind acâstă intâm- 

„lare, puse mâna pe un codru de pâine și în 
cea-laltă mână luă icrele ce mai rămăsese pe 

"taler şi o reteză d'a fuga dupe pă, strigând: 
— Scump, der face! : . ” 
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“TIGANUL PĂCĂLIT DE EL SINGUR 

  

Murind muma “unui român şi făcând poma- 

nă, chiămă şi pe un ţigan la masă. Țiganul 

însă veni mai în urmă, când se sfârşise buca- 

tele şi remăsese' numai nişte zâmă de la varză, 

fără carne. 
— Na mă țigane, dise românul ; mănâncă şi 

tu zema ce a-mai remas, că mult îi plăcea r&- 

posatei biată mama, 

— Bine romănico, gise țiganul, 'mi o făcuşil 

N o da Dumnedei se moră mama şi să te chiăm 

şi eii la pomană tot la urmă, şi să-ţi - dai tot 

ast-fel de bucate. 

Parcă disese într'un ceas răi! Peste câtă-va 

“vreme muri şi muma . ţiganului. Atunci, dupe : 

tăgăduială, ţiganul chiămă şi „pe român; însă 

la - urmă, când nu mai rămăsese nimic.
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Voind să-l păcălescă tot cu. vorbele scle, ţi- 
„ganul îi dise: . 

— Aoleo, românico! Venişi târdiii, veniși târ- 
diii!. Na maj r&mas nimic! Dar mănâncă şi tu 
astă baligă de vită botezată, ce este colea lân- 
gă gard, că mult îi plăcea reposatei biată mama!
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"se 'ard o sută de die.» 

FIA Ă CL SPUI TU, SE NI NU, FIA CE SCIU EU | 

“Un ţigan işi luă miăg: ăgaral Şi plecă să “aducă 

lemne. Trectnă pe o potecă, vădu pe marginea 

unei! prăpăstii “un stejar de o' grosime : şi „de să 
a 

înălțime. fârte “mare. 

— P'acesta să-l taiu, dise tiganul Din cl: pot 

"Apoi legă măgarul 'de stejăr” şi! incepu se ta- | 

iă la rădăcina lui. Stejarul fiind fârte mare, şi 

“povârnit pe marginea prăpăstiei, îndată ce ră- 

“mase în câte-va ăşchi) se rupse 'şi cădu.. cu un 

sgomot mare în pr ăpastie, târând şi pe măgar cu el! 

".— Bre! brel Dise țiganul ultându-se “dupe 

măgar şi “fuerând ! De 'trăia tata până! stă-gi, 

vedea şi el măgaru sburândl! ia 

Vădând că măgarul nu se mai "vede, bietul 

țigan plecă cam trist acasă: Dar pe! “dru um întăl- . 

nind pe un român, vecin al său, A: întrebă : 

—— "Măi, românico ! n'ai: vădut “măgarul mei? 

— Ba mi se pare că era la tine în bătătură.. | 

— Fiă cum 'spui tu: dlise ţiganul - făcându-și 

curagiu, se nu fiă cum sei eul i ' ! 

ee mea



SARACA PĂȚITA, MULT £ PRICEPUTA 

  

Si O cocână rimese pe feciorul seii, ce era ţigan, "ca se cdră struguri de la: vierul viei vecine. Ți- ganul, fără a mai cere la vier.voe, intră în viă şi luă singur struguri. Vierul, vedendu-l, il in trebă : cu a.cui voga ai intrat în vie? — Cu a cucânei, Slăpâna mea, dise țiganul, — Apoi fiind că a intrat şi fără voia mea, ddise vierul, staj se-ţi, dau şi ceva de cheltuială, Şi îndată 1] umflă de păr și începu se-l târ- -nuiască până ameţi.. Cânq scăpă bietul ţigan din mâinile. luj, se opri tocmai. în camera. cocânei, — Dar ce-ai păţit, țigane, de ai venit fără struguri și cu Capul: aşa sbirlit?: a intrebă co- „na, vădendul în asemenea stare — Păi ves-că: m'a hă, :cocână. „— Ce te-a hă, mă? 
Mahal a | = Te-o fi bătut, țigane, dise o mosafiră ce era de faţă. Sa 

> — Vai saraca pă fita,. mult e priceputa, stri- gă d'o dată tiganul! . | 
O -



  

DU NAŞULE, 3 VAL -FURA-0 

“Un tigan: ducea o. cască li naşul sei. Pe: drura: 

găseşte.o: pă streină: şi, încâlecă pe ea, „Sicend. 

  

gâștei :.- IDR ID Sai 

__— Vegi bălaio, se nu spui la mapa cam. 

furat 6pa. n scr ii 

- Ajungând la 'aşul, țiganul: dete gâsca; rel îi 

dete- drumal.intre cele-Palte:- Cum: se:vădu între : 

gâste streine,. ea incepu. să ;gâriă ; '6ră... ţiganul, : 

cregdend “că gâsca spune în limba ei despre. epă, 

incepu să ::se: închine; dicenă +. ati 

-——:D8u, naşule, n 'am- furat-o; am 'găsitu- o în: ș 

drum. a titia PR SEI 

 



ANAFORA MIŞCOTE 

Un ţigan, otărind şi el să se grijească, ca să 

sa :facă bun la. Dumnegdei, trimitea” în toate di- 

lele pe fiul săi la paracliserul bisericei din sat 
„să-i aducă anaforă,. Paracliserul, urându-i-se să 

fie necăjit. în tote dilele, prinde o dată un găr- 
găune şi îl dă danciului cel mie să-l ducă la 

"tată-stă, dicându-i : i: 
— Na; ţine bine; se nu stringi că more; nici 

să nu laşi că sbâră din: mână. Asta este ana- 
fora nişcote, care se dă numai la 6menii ce ş'aii 
ispășit . păcatăle,- şi cum o luao se sfinţeşte. 

- Dânciucul, cum o primi în mină, o reteză 
d'a fuga către tată- -s&u, căci îl:. muşca gărgău- 
nele de mână; şi cum se apropie de casă în- 
cepu să strige : : 

— Tateo! Cască gura căi'mia-gă urit anaforaoa 
mişcote mâna! 

„ Tată-sei: căscă gura îndată şi el îi aruncă 
gărgăunele înăuntru. 

 



    

DB PRICOASO GĂ EŞII CU MINE 

Un ţigan plecase la naşul săi, ce şedea în 

  

alt sat, cu o traistă, ca să ia puţin mălaiii. Pe 

drum înoptând şi intrând în nişte porumbişti, 

i se făcu frică. Ca să-şi facă curagiti, neavând 

cu cine vorbi, vorbia cu traista: - 

__ De fricâso, că eşti cu mine, dicea el! Nu-ţi 

fie frică. Iată colo parc'ar fi singură | - 

Mergând mai departe, frica se mărea cu cres- 

cerea întunecimei. Tot i se părea că vede pe 

cine-va înaintea lui. De frică, şi ca să sperie pe: 

cel ce i se părea că-l vede în porumbişte, în- 

cepu să cânte cu glas tăre: a 

«P'o vale adâncă, o 

«Vine ţigănimea totă»



va ACE RUGAN DB. 40 PE CAL 

„CĂDEAM 
  

"Un țigan voia, șă. încalece pe. &pa sea, dar nu 
putea. Se rugă. de sântul Ilie sălu. -pue călare» 
se opinti, dar se: ridică numai „puţintel, Se rugă 
apoi de sânul, Nicolae, dar nici acest: sânt nui 
ajută. mai: "mult „de cât cel din tăi, _ - 
— Stăi, dise. ție gauul necăjit, că sciă, eii de 

| cine. să, mă, rog acum, | „Am să, mă rog de cei 
43 d6, mucenici că. ei ai mai mulță puiere. — 
«Sânţi 45 de mucenici, adaose țiganul ; puneţi- 
mă pe pă că vă dai o lumânare de nouă: pa- 
rale, la toţi.» 

Se opinti țiganul, “dastă “dată, cu mai multă 
putere, şi sări tocmai dincolo . peste pă. 
— Li, istoria dracului! strigă ţiga nul ; de mă rugam numai de 40, pe pă cădeam!



    

CIOARA MOARTĂ N DRUM 

„Un țigan vede o cioară po un arbore. 

— Ce pasăre să fie asta? dise el. Să-i dic, 

ii "mi e că sboară şi dă pe tica de, ocară ! 

&i dic mai bine: d | 

«Porunbos, popos 

- «Cu ciocu covirtiros, | | 

«Cu coada iataganos. - 

Tocmai atunci trecând. un vânător. p'acolo, 

trage cu puşca în cioară şi o omoră. "Țiganul, 

cum o vădu că a cădut:jos mrtă, -se apropie. 

de ea şi începu să o jelească ast-fel : 

  

aSăracă ceva, 

«Cum te-a omorit cineva! 
«Eu sciă cum te chiamă pe tine; 
cDar mă picălesc , sfinine



„m 

OUA A RIIAS MIGANUL Da RiS 
| SI DE OARĂ 

  

Un. român, un : tăre ş'un tigan 'se duseră 
„la Dumnedeii. să c&ră “câte - ceva. - 

„Intră “mai. întâi turcul: : 
— Ce vrei turcule? îl întrebă Dumnegeii. 
— Bine Doamne. . 
— De bine să fi. | a ss 
Intră românul; i di 
--- Ce vrei române $ ÎL. întrebă Dumanegei. 
— Bine Doamne. : e 
— Binele Pa. luat tarcul. 
— Dar et? | 
— Darnic să fi. 
Intră ţiganul.. - 
„— Ce vrei tigane? îl întrebă Diimneei. 
— Bine, Doamne. - - CĂ 
„— Binele Pa Tuat turcul,



— Dar ei? 

— Darul Va luat românul, | 

— Ce ris şi ocară o mai îi şi asta, D5mnsl 

dise ţiganul, după ce se gândi puţin ş şi se scăr- 

pină în cap. | 

— De ris și de ocară să fi, 

  
 



DOUE-DECI DE GÂŞTE 
  

Un boer avea două- deci de gâște şi trimitea 
“tot-d6-una un .ţigan cu ele să le pască. Boerul. 
insă avea obiceiii de număra gâştele:de câte-ori. 
pleca şi venea țiganul cu ele... 
„O dată ţiganul tae una ş'o mâncă. 
“Când le numără boerul ș săsi numai nou&-spre-- 

dece, 
— Măi ţigane, dise boerul, gândeşte sunt 

numai nou&-spre-dece. Si 
— Nou&-spre-dece boerule | 
— Păi erati dou&-geci, mă? - 
— Ba dou&-deci boerule | 
— Păi sunt nou&- -spre-dece | 

__— Nous&-spre-dece boerule. 
“VEdând boerul că nu se 'nţelege cu ţiganul” 

“ehiămă două-deci de țărani şi-i puse să i-a fie- 
care câte o gâscă,
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Unul rămase cu mâinele. g6le. | 

— Vegi măi ţigane, dise boerul, că toţi ţă- 

ranii at câte-o gâscă, numai ăsta al două-geci- | 

| lea mare? a SR 

— Apoi, batăl mame lui Dumnedei, când 

erati gâştele grămadă de ce nu Sa repegit să - 

iaşi eluna?. ri . . 

    
4 

A 

 



DAR PEN VIS 
  

Un ţigan visă într'o. nâpte că-i a mâncat lupii 
iapa, se sculă de dimineaţă şi vădu că este în 

_coşar. Intr”o di, “fiind într'o pădure, lupii ii 

mâncară. iapa de faţă cu el. 
-“"Țiganul puse mâinele la ochi şi o „repegi da 
fuga acasă, strigând : 

— Dar fin vis! Dar fin vis!



    
O SEL BATĂ DUMNEDEU 

Unei ţigance. murindu-i un copil când îl du- 

cea la grâpă îl jelea, așa. 

— Aoleo! aoleol: Parcă „văa că se “duce'n.. 

Rai, şi o să-i, dea Sântul Petre cheile. raiului 

pe mâna lui, şi: el fiind. mic o să le peardă, şi 

pergându-le. o să-l bată  Dumnegeii pân'Po lua 

dracul | &



Intr'o di el se duse cu argatul săi la arat, 
Lucrară până se urcă sorele-sus şi lăsară munca 

se îmbuce ceva şi să se mai odihnescă. Voind 
să 'şi facă un loc mai ferit de s6re subt „un 

arbore, a trebuit să smulgă din rădăcină nisce 
măceşi. Care nu le-a fost mirarea când, în grâpa 
de unde a scos un maceşiu, vădură o căldare 

plină cu bani albi cari străluceaul. 
| Stan şi cu argatul luară sapele şi începură 

să curețe pământul prin. prejur. Apoi. scâseră 
căldarea, o, înveliră cu un ţol şi apoi mâncară 

şi se odihniră, Mai munciră ei pe urmă, dar 

:plecară de vreme acasă. Când nevasta îi vădu 

„cu căldarea la: umăr pe un băț întrebă ce ail 
_. acolo. | i . 

— Linte, respunse Stan. Am cumpărato. de 
„la un ţăran pe nimic. | 

Apoi el puse căldarea subt pat. 
A doua di plecă 6răşi la câmp. Cum vădu că 

„bărbatul ei sa depărtat, ferneia. scâse căldarea 
cu bani, se uită la ea, apoi o puse la. loc, mi- 

 rându-se că nu mai „Văgduse până aci astfel 
„de. linte. 

„Pe s6ră, când şedea pe prispă afară, tocmai 
trecea la bâlciii nisce. care cu 6le. Femeia avea 
trebuinţă de 6le şi sciind că. altă dată mai 
luase în schimb- de porumb, „propuse olarilor să 
le dea linte pentru Glele ce “i va trebui. Olarii
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când vădură că lintea este. o bogăţie,. primiră * 

bucuros și îi deteră tote Glele pentru. o căldare 

de linte. 

Acum să vedi bucurie. pe: femeiăl: Era mai 

veselă de cât. olarii cari luase de. o mi&,. de o 

sută de mii de ori mai mult de cât făceau 6lele 

lor. Ca să facă aceiaşi mulţumire. bărbatului săi, 

dupe. ce așeclă un: mare. număr de 6le în bordeii, 

umplu și toți parii de la & gardul care inconjura E 

“curtea, destul de mare. 

Când sosi Stan şi vădu acel număr. mare: „de 

dle inşirate-pe : pari, îi intră un fior rece în 

imimă. Scia pe nevasta sa nătângă și se aştepta 

la vre o prostie. Se repedi numâi de câtla căldare, 

dar ea nu mai era la locul ei... 

— Unde e căldarea de aici? întrebă el furios, 

— Am dat'o pentru: aceste 6le, .respunse. ea 

forte liniscită. , De - 

— Imcotro a apucat menit cu Slele? 

— Se. ducea la bâlciă, dar fiind-că au vândut | 

dlele, s'aii întors inapoi acasă la ei.. 

Dăcă nu i-ar f fost frică de. ocnă,. Stan ar 

fi dat una în capul nevestei s6le.şi ar fi. scăpat 

„de-ea, atâta era de supărat. Se gândi însă la 

alt ceva mai bun; cum se ia. căldarea înapoi. 

Luă pe argatul. săti, se înarmară „Cu câte un to- 

por şi. apucară călare drumul pe care, se întor= 

ceai olarii acasă. Dupe « o gonă nemai pomenită 
o 

6



so 

| , Ă . | . a ? u 

"de câte-va ceasuri, ajunse pe olari într'o pădure. 
1 

Ei poposiseră aci ca să se odihnescă Şi se ci- 
neze. Stai toţi lângă foc şi impărţeaii banii din 

“căldare. a . 

Când  vădură pe cei doui 6meni că descalică 
şi se îndreptează spre ei, toţi se sculară în pi: 
cidre aruncând câte un ţol peste bani. 
— Tâlharilor, dise Stan, aţi jefuit o femeiă 

prostă şi acum împărţiţi prada? Căldarea. stă 
vă omor pe toți. * 
„De şi olarii erati trei, însă, când vădură că 

Stan şi cu ârgatul săi ridică toporele în sus, 
gata a'i spinteca,. începură se tremure. 
— Nu am furât noi pe nimeni, dise unul din 

«i cu sfială, ci femeia ne-a dat căldarea pentru 
6lele nâstre. Dacă nu vrei, noi ne vom lua 6lele 
şi ne vom duce la bâlci, însă să ne plătesci 
murica descărcării și întârdierea. | 

„—— Vă plătesc cât veţi cere, nuînai să'mi dați căldarea. Alt-fel nu scăpaţi sdraveni de mine. 
_ Strânseră banii . toţi în căldare, puseră căl- 
darea învelită într'un car şi Stancu argatul săi încălecară şi urmară căruţa, tot cu topârele în mână ridicate şi gata să lovâscă pe ce] care sar încerca să facă vr'o mişcare. | ” Ajunseră n6ptea târdiu acasă. 
luară plata muncet: s 
la bâlci, 

Incărcară oalele, 
i îrtârdierei lor şi porniră 

+ 
'
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Stan însă nu rămase Jiniscit. Scia că Glarii 
aii săl spue. dregătorielor, : se le arate cum a . 

găsit o comâră fără să încunosciinţeze. Bănuia crăşi 
că nevasta lui are să fie chemată martoră şică- 

are se destăinuâscă ascundătre a. căldării.. Se 
gindi prin urmare cum are să scape de aceste 
neajunsuri şi, cum el era cu minte şi cu judeoată o 

sănătosă, găsi mijlocul, , 

A doua di spuse nevestei că pe la amiagă are 
să vie oploae cum n'a mai fost pe faţa pământului 

şi că 'nu va scăpa de urgia ei de cât aceia cari vor 

fi ascunşi bine. Fiind-că el ţine mult la ea, îi 

propuse să asculte de el dacă voesce să rămâe 

neatinsă. - 

Ea primi. îi 
Atunci Stan făcu o grăpă mare, băgă pe ne- - 

vastă-sa, înăuntru. şi acoperi gr6pa cu lemne, er 

deasupra lor puse. rogojini. Pe rogojini presără- 

“porumb şi. dete drumul tutulor. oreteniilor. Pâ- 
serile incepură .se ciugule, să sară, să. se bată, 
în cât făcea-un sgomot care în adevăr. semăna - 

cu căderea ploiei şi pietrei. E 
In acâstă vreme Stan sapă o grâpă tn farnidul. | 

grădinei şi ascunde căldarea. Apoi desveli grâpa 

de rogojini, ridică lemnele : şi sc6se nevasta. 

— Dar cea fost bărbate? întrebă. âa. 
— Plce grozavă, nevastă. “A pluat cârnaţi - şi 

lipii cu atâta furie. că .bietului preşedinte de la 
.
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“tribunal un cârnat i-a scos un ochii şi judecă- 

"torului o lipie “i-a fărâmat doui dinţi dinainte. 

"— Brel! ce mânia lul Dumnegeii ! dise feroeia. 

Dar tu cum a'i scăpat? 

o —'Rcă, “forte lesne. Am intrat în bordeiii şi 

am pus. verdeţuri peste mine, aşa că şi cârnații 

şi lipile cădeaii fără să mă atingă. - 
Peste câte:va dile Stan primi două citaţii prin 

care 6l era chemat la tribunal ca învinovăţit că 

a ascuns căldarea găsită, contra legilor ; 3 6r femeia 

„ca. "martoră. E ” 

Stan plecă” înainte cu argatul la giua hotărită 

“şi dise. femeiei să vie şi ea mai pe urmă, dar 
să nu lase uşa; să o tragă bine. Ea când plecă, 
cregdând că bărbatul său i a spus se'ia uşa să 0 

târască bine; a pornit. cu uşa în spinare, intrind 

cu ea în sala Tribunalului... Preşedintele şi Ju- 

decătorii se uitară cu milă la: ea când audiră 

cum a "înţeles ea cuvintele bărbatului săi, 

Eraii de faţă cei trei olari. Președintele întrebă 

pe Stan ce a făcut cu căldarea ? El tăgădui c'a 

avut vre-o căldare cu bani, 
Olarii cerură să vorbească“ nevasta. lui Stan, 

Ea spuse tâtă Şiretenia cu căldarea plină de linte 

şi cu cumpărarea Glelor. . ă 
_— Pe ce vreme era,. “întrebă preşedintele, 
când s'aii petrecut toate acestea? _ 

— Cu câte-va dile înainte. de' ploia cu cârnaţi 

-
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şi lipii, când "a scos ochiul d-lui preşedinte 

şi a sfârămat dinţii domnului judecător. 

Preşedintele înti”adevăr era chior dun ochii -: 

şi un judecător avea lipsă doui dinţi dinainte. 

— Daţi-o afară că e nebună, strigă preşedintele. 

Aprodul dete pe femeiă afară, €r tribunalul 

desvinovăţi pe Stan. .



POPA ŞI PROTOPOPUL 

  

Protopopul unui. judeţ plecase dupe obicei prin plăşi să vagă în -ce-stare sunt bisericele și dacă popii își fac datoria, dar mai drept pen- iru a strânge ceva bani, căci. pe acele vremuri cei de la Mitropolie cerea forte des resplata anuală pentru ţinerea protopopilor în rangul lor. La trei luni, la trei. luni protopopii. trebuia să-şi „umple pungile din spinarea nenorociţilor de popi ca să le verse în pungile Mitropolitului, vicarului şi directorului „de cancelarie. Protopopul. sosi întrun sat.unde popa avea: „0 nevastă forte frumosă. Negreşit sânţia sa scia mai dinainte aceasta, pentru că adusese lucru- rile ast-fel ca să sos&scă. pe scră, să fie găzduit aci. Cu tâtă sânțenia sa, el pusese gând preotesei. insă popa nu se depărta : nici de cum de. muerea lui. Incercă .. sântul Părinte să trimită pe popa la biserică să-4 aducă condicile ca să - le cerceteze, dar frica de primejdie fuse mai 

7



punerile sale maichii preotese. . 
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puternică de cât datoria da se' supune mai ma- 

relui său. El spuse că condicele nu le scâte din 

Diserică chiar dacă i le-ar :cere Isus: să i le ducă 

în cer. Voi apoi săl: mine la cârciumă: ca să 

cumpere cel mai vechii vin şi cel mai bun 

rachiii, dâr popă găsi un vecin pe care îl tri- 

trimise la cârciumă şi el rămase lângă muerea lui. 

Totuşi protopopul găsi prileji să rămâe sin- - 

gur cu preoteasa pentru câte-va minute şi îi- 

fu destul ca să pue-la cale cea ce. avea de gând. 

Popa. se dusese ca 'să dea fân şi orz vizitiului 

protopopesc, ear sânţia sea se grăbi se facă pro- 

— Fii aşi vrea să te plagoslovesc astă n&pte, 

preoteasă, dise protopopul. . -. aa 

“Preoteasa se vită lung lo: el. . 

 — A înţeles? “adaose sântul părinte.. -. 

— De loc, prea 'sânte.:. -.. a: NE 

—Să.te blagoslovesc, cuim te blagoslovesce- 

popa când vă culcaţi amândoi, şi mai. cu semă 

când e cam cu chef... Ec 

.. — Vai-de mine, prea sânte!.. .. 

Nici “un val. ori primesci, ori de unde nu 

“mâine rad pe'popa. -. i 

. Preoteasa "rămase. înmărm urită.: 'Ținea dânsa 

- la datoria ei, der ţinea şi la barba popii care.era . 

frumâsă . şi care îi, aducea. şi multe bunuri. în - 

casă; Ea tăcu.. -. N a -
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— Ce taci, nu respungi? Strigă protopopul. 
“Ea tăcea mereii.: - 
- Potropagul luă acestă tăcere ca învoire şi îi 

- “gise: iai _ DD , : 

"—Diseară, când -ne vom: culca, să te culci 
lângă perete, popa la mijloc şi ei de partea 
ceastă l'altă. mai departe. Când popa va adormi 
să te scoli şi să treci dincoace lângă mine. 

| -Popa veni, se puseră la: masă, mîncară şi bă- 
ură bine. Protopopul se încercă să 'îmbete pe 

“popă, el bău cât. bău, dâr câna: vădu gindul 
protopopului, furişa paharele pline şi le vărsa 
întrun vas la spate. 

Inainte: d'a: se culca, preoteasa găsi - prilegiul 
„să spue popi propunerile. protopopului. El luă - 
“măsuri. Stinse candela, „care. ardea tot: deauna 
n6ptea și rămase. intuneric beznă, Se: aşedă pre- 
oteasa la perete, popa -la mijloc şi. protopopul 
mai departe, căci patul era lung ca paturile de 

"ț6ră unde se pot culca dlece Gmeni, 
Dupe câtă-va „vreme popa se făcu. că d6rme 

şi începu să, sforăie. Atunci se făcu o mişcare de 
schimbarea locurilor, der fie care rămase la locul 
său, Protopopul' credu. că. preoteasa. trecuse în partea lui şi.-se rostogoli spre 'ea.. Intinse mâna, „însă care îi fuse: mirarea când dete d'o barbă. In aceiaşi “vreme - şi el la rîndul lui fu apucat „de barbă. De „odată se  Întârse „repede cu. spa- 

. _. 
N
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tele şi se rostogoli până la căpătâiul cel-lalt. 

"al patului. E | 

Inţelesese farsa preotesei: 

A'doua di forte de dimineaţă se .sculă: şi 

porunci vizitiului să pue caii iute. Vizitiul nu- 

mai de cât veni cu trăsura. Când se urcă, scă 

şi popa. - Ia 

— Când mai veniţi, prea sânte pe la- noi „ca 

să ne mai tragem de, barbă ? îi dise. popa zim- 

bind. 

_Protopopul nu răpunse, ci fâcu “seme viziti- 

ului -să mâne, cea ce şi făcu.. |



POPA ŞI VIMEAUA 
Popa slujea leturghia în biserică. Eşise. cu da- 

rurile. 'Tocmai începuse pomenirea prinţului, 

  

initropolitului şi tutulor 6menilor ce'i avea scriși - 
pe un petic de hârtie dat-de unii creştini 
evlavioşi, când intră băiatul, lui în. fuga mare 
şi strigă : : 

— Tată, a mâncat lupul mânzata. 
"El era tocmai la cuvintele «pomenesce dâmne». 

Augdind cei. spune fiul săi, „Tespunse: 
— Să'o ia dracul... — şi pe voi „pe toţi pra- 

voslav nici creştini, 

 



3, POPA. ŞI BOTEZUL 

Era tocmai la inceputul unei - luni. - Fopa a 

plecat la botez cu: dascălul. 
Intrind în curtea::unui ţăran, vede pe prispă 

afară o -fată,. nu tocmai. învelită, dormind.: 

— Ce. facera dascăle,- dise popa când Q vădu, | 

botezăm ori sărutăm ? 

— De, părinte, respunse, dascălul, putem să 

facem şi una şi alta. 

'— Da. cu ce să începem mă ? | 

"— De, ei cred 'să începem mai întâi cu să- 

rutul că avem destul cu botezul. N 

— Bine te gândeşti tu, mă Stane. AY să începem- 

“Şi popa se aplecă asupra fâtei. 

— Dar ce faci părinte? întrebă dascălul: Vrei 

să săruți cu patrahirul dupe gât. şi cu pămâ- | 

tuful în mână ? l-păcat, prea şânte.: 
— Bine dici .taică, aşa 'este. | 

Popa işi sc6se patrahirul şi "1 dete dascălului. 

cu pămătulul, Apoi se lasă în genunchi pe aş= 
L] : . -



“ternutul fetei şi voi să o ia în braţe. Fata să 

deşteptă şi dete un țipăt. ÎN 

— Taci taică că voii -să te blagoslovese. 

Şi el urmă înainte. Când-de odată eşi tatăl 
fetei -dintr'un chelar cu un ciomag în mână și 

-se repedi asupră popii. Dascalul. fugi, dar popa 

în furia pasiunii lui “nu audi nimic şi se po- 
““meni cu ciomagul pe spinare.. 

— N'a sărutat, dicea ţăranul, n'a blagoslovenie. 

Bietul popă. abia -putu să se scâle subt loti- 

“turile” ciomagului și so ia d'a fuga.. 
Când ajunse la biserică, unde îl aştepta, das- 

călul, era într'o stare de plins. | 

Cum îl vădu dascălul, îl întrebă: - - | 
_— Ce facem, părinte, botezăm ori sărutăm? 

— Să te ia dracul ! | 

 



„POPA TALPA IADULUI 

- Popa Stan | se însurase. şi luase o femneiă tânără 

şi frumosă. EI era de felul lui cam crai, dar 

“tocmai de aceia îl iubea mai mult preotâsa. 

— Imi pare bine, - dicea ea, că place ș şi altora 

“cea ce am ales. eil.. 

Cu tâte “acestea, “multele petreceri şi: multele 

ștrengării, îl aduseră pe patul de, morte. NE&- 

":Qându-se în cel din urmă minut, el chemă pe 

preoteasă 'şi îi ținu o cuvântare. | 

— Iubita mea, îl dise. popa cu lacrămile în” 

ochi, cât am fost în viaţă scii "bine cum te-am 

iubit şi cum te-am îngrijit? Nu "ţi-a lipsit nimic, | 

nici îmbrăcămintea cea mai scumpă, nici mân- 

carea cea mai bună, nici. băutura cea mai al6să. 

Te-am “ingrijit aşa că t6tă lumea să te zulip- 

„s6scă, cum dice. cârciumarul grec din. sat. Ni. 

meni n'a indrăsnit să te necinstescă: cât am tr ăit 

“ei, Tu de asemenea "mi-ai “dat tote bunurele - 

lumesci, "mi-ai ușurat tote sarcinele  omenesci,
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"mi-ai semănat calea cu florile iubirei şi ale fe- 
ricire). Ei am călcat câte o, dată legăturele cas- 
nice, am alunecat pe calea păcatului, dar tot d'a- 
una la tine am ţinut, numai pe tine te-am iu- 
bit, pentru tine am făcut tote jertfele. Acum că.. 

"mor aşi voi să cer şi ei ceva de la tine, 
- — Spune, părinte, dicea preotesa în lacrămi, 
şi îţi fagăduesce, îţi jur că voit implini. 
_— Jură'mi că nu ai să te măriţi cu“ altul, 
după mârtea mea, dise popa. Lumea asta e rea 
şi deşartă, tu eşti tenără și. frumosă, pote vre- 
unul să te ispitâscă şi să te înșele-ca să cadi 
în păcat. Să te feresci ca de foc de vorbele fru-: 
mâse ale 6menilor; că ci nu ai de cât vorbe 
în gură până îşi bat joc de femei şi apoi. râd 
de ele. Jură'mi dar 'că a'i s&'mi ţii credinţă până 
la cea din urmă di a vieţii tale. 

_— Jur, gdise preotâsa cu hotărire, 
— Cât voi fi în cer singur mă. voii ginâila 

tine, mă voii ruga. lui Dumnedei pentru a te 
apăra de tote nevoile, mă voii. uita :în calea ta 
cu dragoste. Jură'mi că şi -tu nu'ţi vel lua gân- 
dul de la mine, că. îmi vei face tâte regulile - 
crescinesci şi că. nu mă. vei uita nici o dată. 
„— dur, răspunse priotesa înecată în lacrămi. 
— Eşti tânără, dar dorul om6ră mai iute de cât tote bâlele. Jură'mi că dorul tăi pentru mi-
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ne va fi aşa de mare în cât ai să vii în cu- 

rând în ceruri s& mă întâlnesci. a 

— Jar, jur, jur, strigă priotesa, ne mai pu- 

tând să'și ţie suspinele. | 

Şi de odată se aruncă în braţele popii, gata 

a muri şi a pleca îndată cu el. Popa o malprivi  %* 
o dată .cu. dragoste, apoi Li deie cel i 

urmă sfârşit. E 
După trei dile popa: “fa înmormântat cu cins- 

tea cuvenită unui asemenea obraz. 

Nu a trecut mult şi preotâsa de dorul popii 

muri şi ea cu. mulţzumirea în suflet. După cum 

fusese pe pământ fără nici un cusur, ea trecu 

tâte vămile v&dduhului fără să. dea nică o vă- 

muială şi se duse drept în rai. | 
Aci. căută pe: popa -diua întâi, diua a doua, 

diua a treia, dar nul păsi. Ne mai putândum- 

bla de ostendlă, se trânti pe un-pat de flori şi 
dormi. Dimin6ţa se hotări să mârgă la sântul. 
Petre ca să'| întrebe de srta bărbatului ei. A- 
junse la portarul raiului, și i spuse pricina venirei 
sale. , Seri: 

Sântul Petre să uită lung la ca. | 

— Dar nu scij, femeiă, gise sântul, că popă 
în “rai nu sa pomenit de când cerul şi pămân-. 

tul? Nu scii vorba vechiă care dice că popa "i 
talpa iadului? Dute în iad del caută, dacă voesci 
să gisesci,
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Preotăsa atunci ceru sântului Petre voe să iasă 
din Raiu şi porni. către Iad. Scormoni iadul dile în- 

tregi, dar nu întâlni pe iubitul cei soţ. Intristată, 
tocmai voia să iasă şi din Iad şi să se întârcă iarăşi 
în Rai, când audi că cine-va o strigă: preotsăl 

Se întârse numai de cât în partea despre unde 
„venea strigătul, căci cunoscuse glasul popii. Dar vai 

“şi amar. Ceace vădu îi ingheţă sângelele în vine. 

"O “baltă: -mocirl6să, -care răspândea un mi- 
ros nesuferit se întindea inaintea că; 6r înmij- 

locul bălții „capul popii eşit puţin afară. 
Preotesa începu să. plângă -Şi să se” vaite de 

sorta popil. _ Sa 

— Nu mai plânge, draga mea, îi . dise cl, 
” Eu.sunt mult mai norocit de cât i căci subt 

mine se află părintele potropop, sub părintele po-. 
topop, părintele Episcop, şi subt „părintele Epis- 
cop prea Sântul i „Mitropolit. | 

IDE a e  



SOIB RADA BALA: 

'Ţiganul se. hotărise să meargă 'la Brăila ca să 
cumpere o tocilă. Işi luă traista cu merinde şi 
un băț destul de gros pentru a se apăra de câini 

şi apucă drumul înainte. Depărtarea era cam.mare, 
dâr ţ țiganul avea -picidre ţepene şi merinde des-. 
tule. 

Merse el cât merse, când 6că îi ese înainte 
sfântul Petru, Pe vremea acea.6menii erau mult 

mâi buni şi sfinţilor nu le erai nici scârbă, cum le 
este, astădi de nelegiuirile &menilor, nici frică 
să le fure punga şi vesmintele. Ei umblaii printre. 
Omeni şi de multe ori chiar Dumnegei nu se 
umilea să intre d'a dreptul în prietenie cu 6menii 

Sântul Petru, cum întâini pe țigan, îl întreabă” 
“unde merge. .. . ” 

— La Brăila, raspunse ţiganul ţanţoşi.: 
— Dacă o vrea Dumnedeii, gise sântul. 

rame a 

— 0 vrea ori no „Vrea Dumnedelea, eu îot 
mă duc. 

i
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„Sântul Petru, “ca să smerească cutezanţa țiga- 
nului, ii schimbă calea şi țiganul se pomeni pe- 
ste puţin 6răşi acasă de unde pornise, obosit ca 
vai de capul lui. Se odihni diua aceiu și a doua 
di pleacă earăşi spre Brăila. 

După o cale de mai multe ceasuri Sântul Pe- 
tru crăşi îi ese inainte, dar sub altă figură și 
sub altă îmbrăcăminte, 

— Unde. ai plecat omule? îl întreabă sântul, 
_— Beacă la Brăila, răspunse ţiganul, tot semeţ. 
— Dacă o,vrea Dumnegei. 
—.0 vrea n'o vrea, eii tot'mă& duc. 
Sântul îl lăsă să meargă înainte, insă trimise 

trei 6mni cari. îi eşiră înainte, îi traseră o bătae 
bunicică, îi luară ce bani avea şi şraista cu me- 
vinde. | o 

Ce să facă țiganul fără bani, fără “nerinde? 
Cu ce să'şi- „cumpere tocila de la Brăila? Ce să 
mănânce? Fu siliţ prin urmare să se intârcă 

„acasă. Insă -el avea tr ebuinţă de tocilă, Mai vându 
ceva, se mai înprumută. Şi „umplu traista erăşi 
cu merinde şi provizii, 

“ Sântul Petru „earăşi îi eşi inaite, sub alt chip, lângă o baltă. 
— Unde ie duci creștinule? îl întrebă el. , — La Brăila, răspunse: țiganul cam supărat. — Dacă o vrea Dutanegeii, adăogă sântul. — 0 Vrea ori n'o vrea, treaba lui.
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Sântul Petru îl făcu o rață şi îl aruncă pe baltă. 

Piuti el cât pluti, dar, sântului făcându-i-se milă, 

îl scoase afară și îl schimbă 6răși in om. Il lăsă 

să mai meargă puţin şi îi eşi înainte astă data tot 

sub Chipul când îl. făcuse rață. . 

— Unde ai plecat ţigane? îl întreabă el. 
— Ei!. nu scii? Ja Brăila, . 

— Dacă o vrea Dumnedei. | 
— O vrea ori n'o vrea, eii tot mă duc. 

Sântul vădu încăpăţinarea țigânului şi credu că 

cu ameninţare pâte să'] induplece a recunâşte 

că fără Dumnegeii nimic nu se pote face. : 
— Bine mă ţigane, după ceea-ceţi s'a întâmplat, 

nu recunoşti că-fără voia lui Dumnegeii nu te 

poţi duce la Brăila? Daci ţi se va: întâmpla. ş şi alte 
„nenorociri? . 

— Scie rața balta, respunse țiganul fantoş, ș şi 
plecă înainte, 

Sântul se uită dupe el şi, dând, din cap, dlise : : 
— Blestemat neam ! 

2



POPA ŞI. PATA | ă 

  

"Popa ;Costantin era cel mai “mare ştrengar din tagma preoțească. Bea până da cu căcuila în câini. Juca cărți şi table cu toţi derbedei la hanul din sat. Umbla după femeile menilor şi de multe ori le lua cui sila, “Se vorbea chiar de Gre cari, daraveri ce avusese cu sub-prefectul şi cu: tribunalul pentru nisce cai dosiţi din curtea 
stăpânului sâui dupe câmp și Pentru nisce borfe care fugise sâii sburase din casele crescinilor, de şi ele nu aveaă nici picidre, nici aripi. 
EI se insurase şi. luase o văduvă cu o fată de „a bărbatul cel din teiă, Făcuse acest pas cu văduva, pentru că femeia era şi frumâsă şi bo- gată,- e i 
După câți-va ani făta prestesei crescuss. mare. Intr'o di preoteasă veni la “popă şi îi dise : — Prea sânte, satul vorbesce că fata mea ar fi însărcinată. -. a 

+ 
î
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— Treaba ei, respunse popă, cu cea mal mare. 

nepăsare. E 

— Dar lumea spune că. ea ar fi însărcinată | 

cu sânţia tal -. o 

— Treaba mea. | i 

__— Dacă a'şi sci'că este așa, inaşi duce să - 

“mă arunc în gârlă. 
— Treaba ta. -- e Di



  

LAUDA-TE GURĂ 

Un ţigan mergenă pe drum” găsesce o potcovă. 
Se pleacă, o ridică, se uită lung la. ea şi. se 
înveselesce, 

— Am găsit ce e mat grei, îşi dice el; acum a rămas ce e mai uşor: cele trei poteâve, ca- lul şi şeaua. Dâr bun e Dumnedei, I6-oiti găsi şi pe acelea. - Dă E Și el urmă drumul nainte. Nu. făcu o sută de pași, când âtă că vede în marginea unei pă- - „duri un căluşel frumos şi sprinten, legat de un arbore, înşelat şi înfrânat, numai bun de'ncâlicat. — Adi am avut noroc, dise țiganul când văd calul. 'Tocmai ce . am dorit am . găsit. Sântul Balamucea mi la trimis înainte “şi eu nu pot săl las. | | 

— Mâncatea-'și se te mănânc, dise ţiganul calului, uite Potcâva,. aide acasă “se “ţi-o pui. 
N
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Și el voi se încalece. Dâr tocmai când puse 

„piciorul în scară; stăpânul calului, care se. afla 

în pădure, îl trase jos şi îl luă la bătaie. O. fi 

mai mâncat ţiganul trânteli multe, der ca acesta - 

nu încercase de când il făcuse mumă-sa. Trei 

- luni a zăcut din -pricina acestei bătăi. Când însă 

sa vindecat bine și a eşit prin lume, el se lăuda . 

cu curagiul său. - 

«Nam luptat cu românul de-sa dus pomina 

în lume. Când ei eram dedesubt, el era desu- 

pra, când el era desupra, eii dedesubt. 

«Când românul mă apuca cu mâna de chică 

«Fii îl apucam cu dinţii de opincă; 
«El mă întindea de barbă,  - = 

«Ei mă apucam cu dinţii de erbă ; . 
«Ei n'oit pune briciul în barbă, 

«Der nică el coasa în 6rbă. 

«Și văgând că numai rămăsese srbă în jurul 

meii de care se mă apuc, am apucat .calul de 
picior. Românul trăgea de cal şi ei de picior, 

până am rămas cu astă poteâva în dinţi, sem- 

nul voiniciei mele cât de mult m'am luptat.» 

Poteova cu care se lăuda ţiganul că a dobân- 
dito în luptă, era acea pe care o găsise. |



T
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mera 1ui, incepu s8 se desbrace şi era gata că 
se culce, când de odată chiamă nevasta și ceru 
săi aducă hainele. . 
„— Der ce se faci cu ele pe vremea asta? intrebi 

nevasta. 

— Asta treaba] mei. 
— E târgiii şi nu eşti tocmai în stare să ma 

„umbli pe uliţă | 
— Aduci haine, ori. dati lă trac „pe tine și 

tot neama'l t&ă nemţesci ? 
Femeia -ii aduse hainele văgdend că nu pot 

scăpa de beţiv. El se imbrăcă şi porni. În câte-va 
minute ojunse la casa neamţului care îl insul- 
tase. El bătu la uşe de mai multe ori şi abia 
peste un sfert. de ceas'o forestră- se deschise și 

“capul! neamţului se arstă, 
„— Cine acolo? întrebă el, 
— EU, Frantz, 
— Ce voesci ? | 

[că — Se dați. da mine soouteală că ai făcut mo- gar la mine. 
— „Dute dracului, . — Nu merge. Vin aice „jos, mergem amân- dout. de ghit. E a 
— U 

7 | 3 A: | i 
Dule de te culcă, beţivale, și mâine se ti! se ne inţelegem. - 

T 

| | . 

— Nun duce. Dai socoteală. asta sâră la mine abăr decă nu ne lucru tracule.



107 

  

— Și ce fel de socoteală ceri de la mine? - 

— Spune dâca serios spus Ja mine mogar? 

— Forte serios. | | 

— Dâcă serios, alt-ceva. Credut -că glumit. 

— Nici de cum. _ 
— Atunci nâpte bun. 

— Nâpte bună. N 

Și neamţul s'a dus acasă și a dormit liniscit, 

că primise un respuns indestulător,



- 

„ PERMEIA MAI ŞIRBATĂ 
DE CÂN DRACUL 

  

Am Y&dut multe femei şirete! Una a închis 
pe un filosof în ladă, alta a băgat pe un SUspl- nător al ej întrun coşar unde punea: vitele și „păsările, alta -in Sfârşit a înşelat pe bărbatul ei «de faţă cu el. Der “Şireată ca Maria: din Vadu- lat n'am audit se fi fost alta. Ea era aşa de _ frumbsă „Că secase inima. unui ture fără se fi -xEduto, ci numai din augdite, | | Bărbatul s&i nu „prea „era bogat, însă căuta Şi  . făcea tâte plăcerile, Muncea. di şi n6pte pentru ca ea să fie totdeuna bine hrănită, bine. imbrăcată. şi Plimbată” unde voia: dânsa. Pentru „aceste jertfe ale bărbatului 6, ea ţinea mult la el şi chiar îl iubea. La tote Stăruinţele zapciu- lui; care pe vremea aceia. tăia şi spânzura, ea a „Tămas credinci6să bărbatului er. Cat pentru cei- Valţi suspinători, pe toţi îi lua în ris. | O detă se apropiase Paştele și „bărbatul săi



109 

y 
nu avea bani ca se "i cumpere haine noui. Ne 
având mai t6tă 6rna ce se muncească -şi icono- 
miele fiind luate de perceptor, el'rămăsese fără. 

„lăscaie, Cu tâte acestea el nu voia să .lase pe 

femeia sea: de risul satului. Luă într'o' Qi vaca 
din curte, plecă . la târg, o vindu şi cu banii 

luaţi după ea: cumpără pentru. nevasta- lui nisce- 

haine 'cum nu se mai văduse in satul lui, iar 

pentru el o'ipereche de opinci, - 
În diua de Pasci ea “se imbrăcă cu hainele 

noui şi cşi la Noră. Minunea: minunilor! Tâtă lu- 

mea rămânea cu gura căscată. la ea. .- 
„La câţi-va paşi de casă întâlnesce pe popa. 

-din sat. Popa o opresce şi începe să o laude: 
despre frumuseţea ci. şi a îmbrăcămintei, . 

— Da frumâse haine ai aqi Mario, gise popa. 

Ela te fac mult mai frumâsăl AR 

— “Frumâsă oiu fi părinte, respunse ea ; „der 

sunt pentru “bărbatul met. 

— Da adică de ce n'ai fi şi pentru mine? - 
— Pentru că e păcat. N'ai is sânţia ta- când 

ne-ai cununat că trebu să fii credinciosă « omu- 

„lui meii? e | 

— Credinciâsă ca, însă pentru Iuraea cea- 
_Paltă nu pentru mine vechilul lui Dumnedei pe 

pământ. Nam.de cât să te bleg goslovesc şi tâte. 

păcatele iți vor fi ertate.. . a
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— Da bine” părinte, legea nu dlice ca să nu 
:poftesci femeia altuia ? 

—Legea dice pentru 6meni 6r nu. pentru sânţi. 
Femeia se uită lung la popă şi apoi, trecân- 

du'i un şiretlic prin minte, lasă ochii în jos. 
— Bine prea 'sânte, dise ea cu „sfială,. dâcă 

sânţia ta gici că nu e păcat, vino. disără la mine 
după ce înoptâză că bărbatul mei, se duce la 
“cârciumă unde: are obiceiia să stea “până la mie- 
dul nopţii: 

După. ce lasă pe popă și merge mai. înainte, 
întâlnesce' pe Primar care cum o zăresce se 

"apropie de ta şi îi: dice. Ă Sa ȘI 
— Bine Mario, de huine frumâse al bani st 

cumperi, dâr.biru] bărbatul t&ă nu'1 plătesce, - 
— De,- domnule primar, asta e treaba băr- 

„ Patului mei nu a mea. 
—, Se. scij, respunse primarul. în gura mare, 

ca se fie audit de toți, că dâcă până, mâine nu "mi plătesci birul îţi iai hainele acestea şi ie vând la mezat. 
Iar_incet îi şopti : 
— Afară dâcă nu mă vei priimi discră la tine. acasă, trimiţâna pe “bărbatul - tău la. cârciumă, — Vaj- -de-mine, domnule 

“te primesc cu bucurie numai să nu'mi iei hai- nele. Cum s'o: înopta vino la: mine, însă. să. te furişezi ca să. nu: te vagă. cine-va, 

primar, răspuns ea,
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Primarul plecă mulţumit, iar femeia îşi urmă 

drumul la horă. Der nu merse mult şi 6că ŞI 

perceptorul o intâlnesce. Acesta făcu aceleași 

umeninţări şi aceleași propuneri. Femeia îl chiamă 

şi pe el tot pentru aceiaşi scră. 

După ce învârti câte-va hore și trase o sârbă 

în admirarea tutulor, ca se întârse acasă şi spuse 

bin batului t6tă întemplarea. Ea îi dise șă se ascundă 

unde-va şi de câte ori va vedea, că stinge lu- 

mânarea în casă cl se vie la uşe Ș se se facă 

necăjit. 

Nici nu înserase bine și popa se strecură pe i 

lângă zid şi intră în casă cu o ploscă mare subt 

giubea şi cu mâncare destulă inti”o basma văr- 

gată. El întinse singur masa şi chiamă - pe fe- 

meiă s& mănânce cu cl. 

După ce mâncară bine câte-ceva şi i băură Ma- 

ria spuse popii, să se desbrace şi să: se culce că 

bărbatul ei a plecat la orașiă fiind chemat grab- 

nic la proprietar. Popa se desbrică şi se urcă 

în pat, cr ea stinse luminarea şi dise popi să 

o aștepte ci vrea s6 dea un ocol casei ca să 

vedă decă nu e cine-va pe acolo. Der papucă 

să sferşască când bărbatul sosi la. uşe: şi incepu 

să Dată cu furie, 

— Deschide că te ia dracul, strigă el. Sparg 

uşa și te fac fărâme.



Popa începu să tremure şi nu scia ce să facă, 
când Maria îi 'dise: 
— Fugi. părinte, ascunde- te, că bărbatul mei 

e beat şi când e ast-fel nu se mai uită ce face, 
“E in stare să te omăre, Intră iute în acest bu- 
toiă ce este lângă vatră, ascunde-te în el şi când 
va adornii bărbatul meă. Îţi voii da hainele ca 

-să poți pleca. 
„Popa nu aşteptă ca Maria săi mai dică odată 
şi sări numaj de cât în butoii, care era aprope 

„jumătale plin.-cu drojăii. Nu -prea îi veni la so- 
„coteala popii când se vădu jumătate muiat, der ce 
are s6 facă? Năldă şi tăcu... | 

Intrând bărbatul - în casă, nevasta "i-a dat-şi lui din mâncările după masă cum şi o oală de vin, apoi el a „plecat să se. ascundă la locul “sciut. . | | . Nu a trecut mult şi Gtă Și „primarul să stre- c6ră uitându-se in tâte părţile, intră în casă şi -“scote de subt zeghe deosebite mâncări şi. o ploscă. cu. vin. | E i 
Maria cum- i văqu, îi luă tot, ce adusese. şi le puse intr'un tron; dicâna 'că acum nu este vreme de mâncare - ci de dragoste, Primarul se -desbrăcă şi el şi se urcă în pat. Maria îi dise şi lui se aştepte puţin că are să se uite pe afară. - Der n'apucă să Pue mâna pe uşe ca să iasă că bărbatul incepu se bată şi se 2 sirige săi deschidă,
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că alt-fel sparge uşa. Primarul coprins de frică 

tremură şi tace ca pescele. a] 

— Domnule primar, strigă femeia, fugi iute, 

ascunde-te colea în ăst butoii, că dâcă te va 

“găsi bărbatul în casă te 'om6ră. 

Primarui nu mai aşteptă săi gică : încă i odată 

și sări în butoi. 
— Cine e? întrebă popa. 
— E, primarul. 

— Der. tu cine eşti? i 

— Sunt popa satului, vecinul tăi. 

— Dă&r în acest butoii “cine te-a băgat? 

— Dracul, respunse popa. Oe. “i 

— Tot. el! şi-pe mine, dise primarul, suspi- . 

nând; tot el-m'a îndemnat să fac .acest: păcat, 

Acum' trebuia se vie rindul perceptorului.. Şi 

cu el-tot ast-fel s'a întâmplat. S'a desbrăcat, a 

venit bărbatul la uşe şi nenorocitul a fost silit 

să intre și el în butoiil. 

— Cine este? întrâbă popa. 

— Eu, perceptorul satului. - 

_— Dâr vot: cine: sunteţi? i: 

— Ei, sunt popa. 

— Ei sunt -primarul. “Der -ia: spune-ne cine 

te-a adus între /noi ca, să- impărtăşesci cu noi 

acestă. nenorocire ? _ ai n 

— “Dracul, respunse el. Dâr pe voi cine Va 

aruncat aici? a E



— Tot dracul. | i - 
După ce cei trei suspinători să aruncară 

în butoiii, bărbatul intră în casă, aprinse lu- 
-- mânarea' și se așegă la chef cu nevasta lui. Când 

se săturară de mâncare şi de. băutură, bărbatul 
se duse. afară; luă câte-va doage şi intrând in 

casă se puse să înfunde butoiul: d&supra, lăsând 
numai vrana' destupată.. ca să pâtă resufla cei 

trei nenorociți, a _ 
A doua di de dimineaţă se, duse la popa sei 

ceră carul. fiind-că voia să se ducă în târg cu 
butoiul ca să v&ngă drojdiile: Prioteasa, de și 
„popa nu era acasă, der sciind că nu are să se 
impotrivâscă, dete carul ţăranului şi el veni acasă, 
incărcă butoiul şi. plecă în târg. 

Lumea îl întreba ce are în butoiii, 6r el res- 
-pundea: EI | 

— Draci, 6meni i buni. | 
— Draci se pâte în butoi? 
— Se pote, şi cine voesce.să'i vâqă n'are de 

cât să plătâscă cinci lei. | 
Cine e acela care nu ar da cinci lei să vedă 

pe dracul? Se găsiră o mulţime. Țăranul însă 
nu desfundă butoiul până nu. strânse banii de 
la toţi cari făcură o sumă mare. Atunci luă 
dalta şi ciocanul şi începu să lucreze. In câte- 
va. minute fundul: butoiului sări cât colo. 

Minunea minunilor | Din butoiii eşi întâiu
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popa în cămașă, părul şi barba pline de drojăii, 
şi cu ochii speriați ca de rebnn. După el veniră 

Primarul şi perceptorul, cari nu sciai cum să i 
"şi ascungă goliciunea. 
"Ei o luară cu toţii da fuga de le sfârâia căl- 
câiele, Gră lumea ridea și huiduia. .. 

Mai cu haz ridea însă țăranul, căci el se du- 

cea acasă cu câte-va sute de lei. 

Cât pentru popă, primar şi perceptor, er. sau 

jurat că .în viața lor nu vor mai alerga. după 

femeiele altora.



BULGĂRUL ȘI LEMNBLE 
  

Un bulgar mergea. la oraşiti cu lemne. E! 

întilnesce în drum, aproape de oraşiii, un co- 

merciant căruia i se rupsese căruţa. Dacă ar fi 

” fost cu mâinile goale, îi era: lesne să se ducă 

“acasă pe jos, dar el avea şi mai multe lucruri. 

„ Negustorul cum văgu pe. bulgar credu că a 
găsit scăparea. - 

— Nu voesci, dise . el bulgarului, să-ţi plătesc 
lemnele şi să mă duci la oraşiii ? 

— Dar lemnele ?. întrebă bulgarul. 
— Cât ceri pe ele? 
— Cinci lei? . 

„— Iacă îţi daă cinci lef.! 
__— Dar lemnele? _ 
— Dacă ţi le plătesc, poţi să le arunci. în 

drum. o 

Bulgarul nu a înţeles 'ce “a propus -megus- | 
torul, s'a dus cu lemnele la. târg, a. luat patru 

“lei pe ele şi s'a întors acasă mulţumit că nu l'a 
înșelat neguţăto rul. . 

Da - a: 
E o e A Ă



    
  

UNGURUL ȘI PINENUL 
  

Un ungur, cum a venit- în ţara românâscă şi 

-a dat de vin bun și eftin, s'a pus pe chef. De 

şi era imbrăcat cu cazacă cu ciaprazuri, avea | 

"în cap pălărie cu pene de un cot-şi în picidre 

cisme cu .pinteni, nu să gindea cătuşi. de „puţin * 

să le respecte ci le tăvălea mai de. multe ori 

prin noroi şi prin praf. Me 

Intr'o gi, fiind prea mult turtit de beţie, cade 

lingă drum. In. cădere un pintem îi sare cât 

colo, 6ră pălăria se duce d'a rostogolu mai de- 

parte. El adârme. numai de cât. Pe când dor- 

mea, trece un, birjar. Ne având destul loc, căci 

ulița era prinsă de alte trăsuri, el. strigă un- 
gurului în gura mare: a 
_—:BĂ, trageţi piciorul. 

“Ungurul, deşteptându-se, îşi ridică piciorul cel. 

fără pinten şi se uită lung la el. 

—. Treci. peste. dânsul, dlise ungurul, că nu e 

“al meă. i , |



  

  

“In oraşul! “Piteşti: se afla” un sârb boiangiiă. 
“T6tă lumea 'să alega de el; De câte ori îl în- 
tâlneau la cafenea, la 'cofetărie sâii -la biserică 

al primeau cu această glumă, „care -nu prea îl 
făcea plăcere:. 
_— Se pâte cal. verde şi sârb 'cu minte? 
Intro : di, ce “i veni lui că la acestă intrebare 

făcută “de un braşiovean, el respunse: 
„Se pote. i a 
„Peste câte-vă. dile tiniga- vâdea! pe - uliţa” cea 

mare a Pitescilor. un cal vopsit verde şi” cu 0 
tablă atârnată de gât pe: care scria: «Cal verde 
şi sârb cu minte», .: îi a 

Insă ce. se întâmplă? Până! ce: 'Galul ! să ajungă 
la capătul: uliței': şi 'să. se: înitoască, căgu o ploaie 
torențială şi spălă calul! bine. : ma 

" Ast-fel - "proverbul a rămas tot! în: piciore..



  

  

LOZINOA. PLĂCINTĂ:: 

  

Cine nuşi, aduce: aminte de anecdotele, rămase , 

în urma gardei - naţionale? | 

Un oficer la balul de la palat - șia indopat 

pozunarele de la spate cu 'bombâne umplute cu 

lichior, bombânele sai terciuit” şi lichiorul a 

inceput să cur gă prin. saloanele. palatului, 

Femeia unui oficer de gardă danţa cu un olicer 

din armata permanentă. Când veni la balancs, 

să vede că nu şeia bine cadrilul, căci sea ră- 

mase în loc. Bărbatul săi, care „era la spate, îi 

strigă atunci: 
pf 

— Balance siaigiidalo; că te îa dtacul. Acum 

te târnuesc de coade. | 

Anecdota ce spunem noi aci nu este aşa de 

picantă, dar privesce tot. garda naţională. 

Postul de la--Primărie.. hotărăsce să facă scra 

chef. Ce să mânânce el ceva bun casă le placă? 

Unul propuse o frigare a la Zahana. Altul 

- nisce ciorbă de burtă sâu nisce tuslama. În 

sfârşit un Dogasier mai delicat găsi cu cale că
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o plăcintă făcută la „simigiria din strada Colţii 
ar fi mai nemerită. | 

Toţi îl aprobară. Insă era vorba cu ce se fie, | 
cu carne ori cu brânză? ] Majoritatea a fost pentru 
brânză şi plăcinta a fost poruncită, 
„Dupe ce a plătito, a gis s se o aducă îndată ce 

va fi gata. 

 Aşteptară un; ceas,  aştentară ouă, şi plăcinta 
nu mai veneal Se înserase şi toţi erait ingrijaţi 

„că simigiul pâte nu a înţeles locul bine. 
In sfârşit pe la o vreme 'sentinela vede prin 
întuneric o umbră core înainta spre ea. 
— Cine e? întrebă sentinela. 
— Simigiul. . | 
— Dă lozinca. 
— Plăcinta.. | 
— Cu brânză? o | Să 
— Cu brinza. O 2 n N 
— Treci, intră la post. 
ȘI simigiul intră, în aplausele tuturor garăiştilor. 

i



  

i PIGANUL ȘIRET 

  

Țiganul venea de la târg cu familia şi se în- 

“torcea în satul săi. Căruţa lui era încărcată cu 

o sumă de hârburi, sră pe dâsupra staii nevasta 

şi dănciucii lui, El mâna mârţogele de cai. 

Apropiindu- -se de sat, trebuia să trecă o gârlă. 

Din pricina unor ploi ce căduse mereii dilele 

„acelea, gârla venise mare. Cum să treacă ţiganul? 

Ii era frică să nu pue în primejdie nu numai 

prăsila lui dar chiar pe muma prăsilei. o 

Se «uita la apă, că venea mare, cu furie şi. 

amestecată cu fel “de fel de răgălii.. Se uita la | 

căruţă şi nu "i venea .să se misce, căci par'că 

o vedea rostogolindu- -se în apă şi dânciucii  ţi- 

pând şi cerând ajutor fără de folos. Cesă facă? 

Ii aduse aminte că popa! la piserică: spune 

curat şi lămurit: «Dacă. te rogi lui Dumnegeii, 

el te ajută». Se hotâri să se roage. 

— Dâmne dise e], scapă-mă de acestă pri- 

mejdie că 1ţi fac un. colac -cât roata căruţei și | 

o lumânare cât oiştea.
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— . Ce, al inebunit mă? dise ţioanca, De unde ai 
să iei tu atâta făină şi atâta ceară ca să faci 
colacul şi lumânareu ? 
— Taci fă, prâsto, respunse ţiganul, Vorbă 

să fie, până vom trece gârla. şi pe urmă scii eii 
ce să fac. I-oiii da un tolac d un slot şi 0 lu- 

„ mânare > de nouă parale.
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DOCTORUL, ȘI ASTRONOMUL 1, 

  

Vo tret- deci, de ţărani se “intorsese "de la. 

munca câmpului şi se 'aşedase in- jurul unei 

mese la hanul din. sat. O îmămaligă” mare, pe 

crăpător era pusă: în mijlocul mesei şi “în faţa: fie 

cărui ţăran o. sticlă cu rachii şi câte. doui sâii 

trei castraveți ver "di. EX mânca, “beati şi vorbăaii. Si 

In sala hanului domnea o mare căldură care 

inăbuşia pe ori ce om; "dar pe ţărani nu i su- 

păra de loc. Erai învățați cu căldura cum erai 

invăţaţi cu “frigul. 

— Râu de tot; măi. Marine, dicea,, an “țăran 

altuia, de lângă el. Ce. o să ne facem, noi cu 

seceta “asta? Dacă nu va. ploa incă dece. dile 

vine cuptor ș și vai-de, no, tâte. bucatele pi se pră- 

pădesc, n'0 să ave porumb. pici măca
r de copt 

— Aşa e, cumetre; respunse . "vecinul. Bătaia 

lui Dumnedeii | De ce no fi scoțând, pe. sânta 

Filofteia? Ar „ploa. numât de. cât. Ori, ciocoii, vor 

m Acestă anecdotă an „publicate în- Calendarul Draculuă. 

pe 1867.
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-să ne lase ca să. murim de f6me şi să scape 
de noi? E i 
= Dar fără noi ce fac ei? întrebă un alt 

ţăran de la capul mesei. Cine le va mai munti 
„ „atunci ogorele lor? Pot să moră ei mai curând 

-de f6me de cât noi. Pe not nu ne lasă : Dum- 
negdeii, că avem credinţă în .el, pe când ciocoii 
“nu mai cred în nimic. .- ” 

Abia isprăvise ţăranul aceste „cuvinte şi doui 
-Omeni îmbrăcaţi. orăşenesce intrară în sală. 

" "Țăranii, cari: vorbise răi de „ciocoi, rămeseră 
incremeniţi de frică să nui fi audit cei cari 

" sosiseră, luându'i negreşit şi pe ci de ciocoi, căci 
maj cu semă pe vremea acea ori-cine' purta strae 

» orăşenesci erai ciocoii. Dar acei doi domni nu 
-augiseră nimic. Se aşedară şi ei la o masă 
“mică, cerură. ce-va de mâncare şi până să le 
aducă începură să privâscă: pe țărani cum 
mânăncă şi cum bei. — : 
"Unul din ei era doctor şi altul astronom. | 
— Ce credi tu: de ţeranii aceştia cari mă- 

“nâncă mămăligă cu castraveți şi beaii rachiii? 
„întrebă astronumul pe: doctor. i | 

„__— Ce să cred? respunse doctorul. Eacă răi; 
-d'acea mă uit la ei de când am venit. Elemen- “tele şi substanţele ce conţin. mâncarea şi bău- 
“tura tâte adunate la un loe fac otrava cea mai
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energică. Eu sunt sigur că până mâine “ dimi- 

n6ță mor toți, “ 

— Ce spui? strigă astronomul speriat. Atunci: 

cum vom putea noi dormi aci în câmeră alături. 

de acestă sală unde -aii să-se culce ei? Pote în 

agonia lor să ne strângă de gât. Omul în ase-: 

menea momente nu scie ce face, ba chiar e egoist,- 

dacă mâre el de ce să nu m6ră şi altul?. 

— Ai totă dreptatea. Să cerem să ne aştârnă - 

“ afară în pridvor. ” 

După ce mâncară, chemară pe hangiii - şi ii. 

spuseră că el dorm afară, să le facă “patul în 

pridvor. a 

— Bine domnilor, disc angiul, însă - are să. 

fie astă n6pte o furtună staşnică. : : 

| „ Astronomul rise. | 

— Și de unde scii? întrebă doctorul, . 

— Am vădut porcul cu paele. în gură. şi am 

audit gâştele gâgâind. 

Astronomul 6răşi rise. SE 

—"Ei, ce gici de tâte acestea, astronomule 7 

“întrebă doctorul pe soţul săi de călătorie. 

— Ce să 'gic?: secături. 

Apoi se sculă, se uită pe fereastră şi adaose:. 

— Sciinţa mea îmi spune că nu numai nu - 

ploă astă nâpte, der o să treacă multe gile până 

să avem niţică udătură. Poţi să îi prin urmare: 

sicur că ai să dormi liniscit. . 

*
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.ş&pte-deci . morţi, căci ast-fel spune, f6ia oficială 
a guvernatorului. rus din România. 
„— Minte acea fâie „prea sânte dise comandantul, 
:— Treba lui, respunse sântul Petru. 
Apoi alese una sută: şeapte- -deci ruşi pe care: 

„îi împinse... în Baii, - iar: pe cei ali puse ză. 
gonească în. partea Iaduluj.



    
PREOUN PE PEMÂNT ȘI IN CER : 

  

, „si pa .. DI 
am Zi 

Credul, temăliă: dogmelor nâstre. religiose, ne- 

spuie 'că: «precum în: cer 'aşa: şi :pe:' păment». 

Aneedotai: ce voim” să povestim" aci':ne:'arată. 

că şi ce e pe pământ să':găsesce în” cer." Pisma,” 

„Lăcomia și. seteă de' predominare;' câre: să: vede. 

între noi, :să afla: şi acol6;: iii i 
'0 luptă:de predomnirei- stai: încins'intre sân-! 

tul Petru: şi:sântul 'Ioaii : botezătorul.;: Naşul lui 

Christos, dupe':ce 'ă"dobândit: de la": Dumnegeii: 

Savaot să nu primâscă popi dupe: pământ “în 

Raii, câ să nu Y facă concurenţă cu:căldăruşia . 

şi cu pămătuful “lâ''botez,:a început să intrigeze - 

că să pue 'mâna şi: pe cheile ::Raiului.. EL gicea Ă 

că are dreptul mai mult să ţie acele: chei, căci 

el a botezat: pe' acela''care a deschis Raiul ome- 

niret! intregi.“ Sântul' Petru susţinea din: potriţă,
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aducând “aminte cuvintele. rântuitorului care: 

gicea: «Tu esci Patre și pe acâstă piatră voii 
zidi biserica mea, și porţile Iadului NU 0. vor 

“birui. Și "ţi voiă da cheile împărăției cerurilor; 

şi ori-ce vei lega pe pământ va fi legat-in ce- 
ruri, şi ori-ce vei deslega pe pământ va fi des-: 
legat în ceruri». e 

Acestă ceartă a ajuns inaintea lui Savaot, 
judele cel mare. Sâhtul Ioan, mai dibaci, a că- 

utat'în Baii şi. a. găsit un singur. advocat: care : 
pe - păment murise 'în spital: pentru ci, voind 
să fie drept şi cinstit, nu putuse să 'şi agoni- 

„sească -nici' o iconomie la bătrâneţe. 
„Avocatul a venit. înaintea acelei mari trepte 

cam. cu sfială în șuflet. “Scia „că. sântul loan nu - 
avea dreptate, cu. tâță năşia, lui pe. care se re- 

„zema;; dar fiind-că, pe pământ fusese prost, aci. 
"voia să se facă mai şiret, pâte cel puţin. prin: 
acest mijloc: va dobândi. ceva mai mult. El in- 
cepu pledoaria, vorbi. despre: tote, „până ş şi despre 
zugravi,: numai despre caprele sântului Ioan ru 
dise un cuvânt,-. -.. SE 

. Sântul. Petre,; dupe. ce. isprăvi advocatul De 
doaria,: ceru amânarea, pe. cuvântul, că nu se 

„află alt: advocat în. Rai. ca să rospundă “celui 
„Care a; :pledat,. până va mai: veni altul. 

- De atunci sântul Petru.nu mai. lăsă. să intre. 
înRaiă nici tn. advocat; de: frică. să nu o pată,
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cu ttă dreptatea ce avea. El s'a convins, dupe 

purtarea. aceluia care apăra pe vrăjmașul său, 

că advocaţii sunt o rasă nevrednică a intra în- 

tru îm părăția « ceriurilor. 
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_ORBAȚIA 

TINUTĂ LA NUNTA TEBRĂNESOA 

  

| IL. 
— Bună diminsta N 

Cinstiţi socrii mari ! ” 

— Mulţumimi “dumnâvăstră; i 

Băeți militari ! SI cae 

Dar-ce umblați ? 

Ce cătaţi? . 2 

— Ce umblăm? 

Ce cătăm? 

“ Lă nimeni navem -- - 

S&mă să ne dăm. 

Multe mări am trecut,. 

Multe țări am bătut; 7 

Şi oraşe şi sate . o 

Depărtate 
Am. colindat, 

Şi nimeni: s&mă nu ne-a luat 1 IE



448 
———— 

“Cine sunteţi Dumnâvostră 
Să ne luaţi sâma nâstră9 

Dar fiind -că ne'ctrebați, . 
ae Să ne lăsaţi. . | 
Cu încetul, cu incetișorul 
Să ne dăm cuvintele cu adevărul! 

"Că de multe ce sunt și dese. 
Nu le vom putea spune alese, 

[i 

“Tenărul nostru *mpărat 
De dimineță s?a sculat, 
Facia albă şa spălat, 
"Chica neâgră-a Peplănat, 
Cu strae noi s'a 'mbrăcat, 
Murgul s&ă a înșelat, 
“Cu trembița a sunat, 
Mare 6ste-a adunat: 
Două sute de Srâniceri : 

-O sută feciori de boeri, 
Din cei may mari, 
Nepoţi de ghinărari ; 
Și po la răsărit de sre 
AG plecat la vânătore; 
ŞI ai vânat fara de. sus 
Despre apus, 

Ă Până juganir ne-ati stătut Și poteovele ati perdut, 
Atunci ne lăsa:ămă may jos P'un plaiă frumos,
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Şi alergarăm 

De vânarăm : 

Munţii cu bradii 

Si cu fagi, 
Cerul cu st-lel», 

Câmpul cu florile, 
“Deâlul cu podgoriile, . 

Vâlcelele * 

Cu viorelela, 

Şi sateie 

' Cu fetele: 

1 

Când date sovele *n disără d 

Eşirăm la drumul cel mare. 

Si deterămă de-o urmă de feră, 

Stătu tâtă ostea ?n mirare !! 

Unii diseră că e urmă de zină | 

"Să fie împ Satului cunună; 

Aşa se mal, chibzuiră - 

„Şi ss găsiră 
Alți venături, 

Mai cunoscători,. 

Şi diseră că e urmă de căprisră, 

Să fie impărațului soţidră; - . -- 
Dar nunul cel mare... -. 

Cu grija ?n spinare, ...4. 

Călare p'un cal : ă 

Ca un Ducipal, ..... a 
Se ridică in scări,. | 

7



Se umilă în nări 
Şi făcu ochii rotă 

Peste oștirea t6lă; 

Și când încoze privi, 

Aicea dări; 

O fioricică frumosă 

Şi drăgăstosă! i 
Și vădând că nu “nfioresca, 

„+ Nici nu rodeșşte, 
Nici locul nui priesee, 

„Ci mai mult se ofilesce, 

- Ne trimese, pe noi, şeas e lipani, 
Câlări pe șease jugani 

Cu câmele cănite, 

Cu frânele zugrăvite, 

Cn unghiile costorite 

Şi cu ediele impletite, 
Ca cu toţii să porhim | 
Şi la curţile D-vâstră să venita, 
Fioriciza să o luăm E 
Şi la împăratul so ducem. . 

IV 
" Pornirămă 

Şi venirăm - 
Pe facia “pământului, 
Pe aburii ventuluj ; 
Bâni și chiuind, 
Din” pistele trosnind, 

Caii incurând, 
Pe nări flăcări lăsând,
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Renchezând . 

Şi din unghii scăpărând, 

“_ Până am sosit 

Şi vam găsit. 

Acum ori floricica să ne daţi, 

Oră: de nu, nu scăpați; 

Căci am venit cu târnăcope de argint 

S& scâtem floricica dia pământ, 

_ So scâtem cu.rădăcină, : - ' 

So sădim la împăratul în grădină 

Ca acolo stnflorescă,' 
„58 rodească, 

Locul săi priescă 

"Şi se nu se ofilâscă, 

"Dacă d-vostră, socri mari, 

  
Ne credeţi niscai tâlhari, 

Avem şi ferman cu pecetiă 

Da la împărăţiă, 

Cine scie carte latinească, 

Să vie să nl citâscă FR 

Dar cine nu sciă 

| Să nu vie, 

Ci ca de foc să se păzească. 

Să ne aduceți, socri mari, 

Oameni cărturari: 

Vwun popă cu barba desă 

Să ne citescă cartea al&să ; 

Să 'nu fiă cu barba cănită 

Să rămâe cartea mnecitită ; | 

Ă / 10
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Sei st întindeţi corâre . - 

Ss descălicăm în privdâre. 

La cai să daţi fin ghisdei verde, 

Cosit din noptea sânțului Gheorghe, 

Cu roua ne luată, | 

Cu florea ne scuturată, - 

Strins în sărbători. 
De dou. fete surori. 

Caii noştrii să mănânce * 

Şi din capete să nu mişce; 

Caii noştrii să bea 

Şi din capete să nu dez, 

Că şi Dumnâvostră 

Din partea n6stră 
Urechile vi vor tăia. 

VIII 

Noi ami descălica 

Amii mai sta 

D'am mai ura, | 

Dar ne frică că Vom insera Ș 

Şi avem de trecut stânci,.. 
Văi adlânăă, 

Munţi 

| “Cu. brad! mărunți 

. Şintunecoşi . ., 

Bine vam găsit sănătoşi, 

(Pune plosca 'la gură). 
Soscru mare! Ce sa făcut sa făcut 

Nu mai e de desfăcut. -
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S& dai numai optii boi şi şepte vacă 

Şapoi să rabqi şi să taci. - - 

“Ţine socru mare... (ii dă plosca) 

la astă rădăcină uscată, 

- La ședut crăcănată, 

Mare şi spătosă Dă 

Ca o broscă țestâsă ! 

- Phicea lată, plicea lată, 

la închină sâcre o dată! 

Se nu o săruţi tare: 

"Că şi căciula din cap îţi sare; . 

“S&'o săruți mai binişor 

Să-ţi pară mai dulcişor. - 

“Poftim de bei 7 

Şi vedeţi | 

-Că e rachii de la Pitesci 

Câna bei. tenveselescă ! ” 

“Ear na ţuică da dumnevâstră, 

_“Zeamă de prune, 

Când bei multă 

Te umfl”n burtă, - a 

Faci burta tobă, 

_- Intri după sobă 

Şi stai cu greerii de vorbă. - 

Tot urând, socrii mari, 

Vedem că toți aii rămas: 

" -Gei de la spate. : 

Cu gurele căscate, . 

„Gel dinainte ! 

-Cu gurile proțăpite. 

„- Aduceţi der un vas 

-Cu prune uscate 

Să arancăm în ale guri căscate,
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„Uni putinei cu lapte bătut 
Să le turnăm pe şâlă, 

"0 strachină cu pome . - 
Să dăm la ale cocsne.. . 
Că vedem cai slăbiti de fâme, 
Şi vro câţi- -va usturoi 
Să dăm pe la ăi. ciocoi, - 
Fiind caui-pottit. pe la noi. 

Munţi ?nalță luminoși, 
Bine Vam găsit sănătoşi .



ORAȚIA VECHIE Ia 
p 

TINUTA LA DOMNIA A NOUA 0. 
  

Măria: ta! 
„Nu te supăra; 

Ci fii bun a ne asculta! 

Îi vom spune cam multe 
Şi mărunte, 

Dar tot lucruri plăcute, - --- 

Să fie drag ori-şi-cui să ne-asculte:. 

O sută de.ani să domnesci,. 

Pe duşmani s&i biruesci, - 

Pe vrăşmaşi săi pedepsesc, 

- Pe Turci -: N 

„S&i pui în furci, 

Pe: Tătari 
„ S%i i pui, în pari, i 
„Pe leşi şi pe Cazaci .. - 

Săi dai la draci, 
Alta să nu le: faci ; pi 

) Acestă oraţiă am „fprumutată- o din piesa Răsvan Vodă: : 

a Du Hăjdea. . : 
.



Pe unguri şi pe Nemli 

Tot acolo săi trimeţi; 
Şi aşa mai departe, 

Ca toţi să'şi aibă parle; 

Și aşa mai inainte, 
Ca toți s?nvețe minte. 

“Şi aşa renduri, renduri 
| Ca toţi să se puie pe ginduri! - 

Dar cu Moldovenii tei, 
Măcar de-orii fi şi rei, 

2 Măria fa, să fii Dun cu i; 
Şi de”i vedea unii și desculți, 
Măria ta totu sti aseulță ; 

Că:i norodul e cam năsdrăvan : . 

„. Fâce multe pozne "ntun' an; 
Şi era e cam nebună,  :. 

Face. multe pozne şintr'o lună; 

| “Ba la îndemână,  . 
ă " ŞPnt”o săptămână a, e 

Ei „„Ear de nu te”: păzi, 

Chiar întwo di. 

_Multeii audi; a 

Şi dei dice; lasă-mă să te Jas— 

O.o păţesci şintrun ceas. (1) 

(1) Acâată sublimă orafiă not am audit'o in Basarabia de la 
bătrânul boeră. Vasile Cristea. Lipsa meniţiunit despre Muscali 
demonstră, că ea este anteridră secolului XVII; ear presinţa 
"Nemţilorii se pare a face o alusiă anumela epoca lui Mihaii Vi- 
-tezul și a lui. Răsvan. Cuvântul coraţiă» este o curidsă moste- 
nire juridică de la Romani, - care a remas în limba nâsţră firi 
a adopta obicinuita finală ciune. Până acum ne-aă fost cunoscute * 

„numai «oraţiile» de căsătoriă, adecă «oro uxorem;» după espre- 
siunea lui Terentius; oraţia însă, pe care o dăm aci, este cu to- 
tul politică. In privinţa formei, “confruntâză-o cu: acea. publicaţi 
de D. Fundescu, în Calendarul lui  Warthă p 56 — 89. 

| 2 „B.P. Hăjăeă.
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GHIOIDORI ROMAN E | .



_Beste- mare arencat ? 

  

GHICITORI ROMANE 

Pe poduri ferecate 
Trec mii nenumărate, 
Şi le taie capetele, 
Şi le schimbă numele ?. 

: (Mora) 

= Ea . Di 

In pădure născui, 
In pădure crescui, - 
In oraşit m'a adus, 
„Cercei de urechi 'mi a pusa 

_ (Cobiliţa) 

Şert veţel înv vărgat 

(Cur abea) 

- Sus tană, jos răsună, | 
Ciorile- s "adună 9 

(Biserica)
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“Ia cap peptene, 
- La spate seceră, 
"La midloci pepene? 

: (Cocoşul) 

M'a trimesii câmna de sus la cea de jos 
Să ţesă pânza fără de rost? - 

(Giamu) 

Ei 

Ma” trimest dmna da: “sus 
La dâmna de jos, 

“Să c6să cusălură | 
Fără neam. de tivitură ? 

= (Bârtia) 

“Câmpul alb; oile negre,: . «i 
„Cine'le paşte le cunoşte ?.- N 

2 | | ne 4 

Sus tună, jos r&sună -: - NA 
„Şi la” migiloc horă? i 
e "Patineiu) 

SEE 

“Două fete ce port salbă, 
Una negră şalta-albă, . :...- 
"“Ne'ncetat sâ.tot.gonesc , .....- 
Şi. “în. veci. nu :se sosesc ?. 

: (Diua. şi n6ptea) 

-Ce e dulce şi mai dulce a 
Şi pe taler. nu se taie? . 

(Somaul) 
*



  

Sâcâita vai-de-ea.. 

Şe&de ?ntrun- vârf. de nuia ? 

“Amar ca fierea, 

ASI 
———— 

Este un moş Dătrân tare, 

„Duce o miă araci. ia spinare? 
“(Ariciul)” 

Am un grajl-P! lin cu-cat roșii, 

Cându bagi pe negru, ie 

Ji scote pe. toţă” afară ? 
(Cârbunii din sobă şi cleştel 

4 . 

(Alunz) 

fr. 

La margine de er îng ia 

Două plăni de blid, 

Lângă două blăni de old 

“Doui luceferei, 
. 

Lângă doui lucelerei 

-O moră ferecată ? 

 (Spricenele, ochii şi gura 

Găinuşe. ciuşe 

„Trece prin cenuş 
“(Uuleaoa) 

Nalt: ca casă, . 

Verde ca mătasi 

Dulce ca mierea ? 

„ (Nucul)



-Ce şede în: apă 
ŞI. nu putreese? 

Gimba) 

_ Ce ş&de în apă. . 
Şi nu se udă? o 

„(Ombra). 

Ce. nu suni trei în lume 9 
(Scară la cerii, 

-” punte peste mare Da “și tierulă, măduvă n'are) 

. “Sus. copaa; 
«Jos copae, 
La -midjloz 
'Carne de Giă ? 

* Ge) 

Ulceluşe unsă, * - a În buruani ascunsă ? 
„(Epurele) - 

| N "Uite- -0! Nu-e9 o - - (Sân leia) - 

„Găciula fârt tatulai . e marginea satului ? 
„GSorele), 

  

Ce lucru este în' tâte * Li ” Şi lără elă, nu-se pote? 
(Numele)



a
 

  a 

i PR : 

“Ce hiară + încornorată. a 
"- Umblă cu.gura „căscată, ;, 
-Şi.numai cu limba rimă, 

139 

ki n'amiă din natură 
Nici limbă, nici gură, ... - 
Dar spui la ori-care: - 
Cusurul ce are, 
Şi nu se mâniă, 
Ci va să mă ţiă ! 

tă (Oglinda), 

In pădure i m'am născut, 
In" pădure, am crescut, 
Si ?n oraşi când m'a adus 
Judecător” am: fost „pus 7 

Sa „CBăţul) 

La trup sunt uşor, a 
Fără aripi sbor, i 
Dar ei nu sunt: nor?.. 

anu) 

“Prupul îmi bagă în. casă | Si 
Şi capul afarăii mi lasă? 

„.- (Caiul) 

Patru frați gemeni: născiiți Pi 
“Tot îmbrăcişați crescuți, = ” 

“Ovi 'când îi vedi la un loc = 
Inveliţi într uni cojogii 

„ Gtiegula de nucă) 

  

: Mi 

“ot răstârnă şi dărimă 2? - 
LI | „ (Plugul)
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“Trupul, capul 'mi e tot una 
„. P?un picior stai:tot dâuna; 

Cămăşi am nenumârate 
Şi le port tot: 'mbrăcate? 

„= Cauza). 

- Sunt albă sulemenită, 
Şi urâtă şi iubită: 
Vara nu vor să mă vadă 
Şi erna mă "'mbrăţişedă 2 
e „1 CSoba) 

Ce. fl6re e mai frumâsă . 
Si bărbaţii o mir6să, 
„Numai lori e drăgăstesă ? 

> (Femeea) | 

Ei la ori-ce casă 
Sunt. slugă al6să: - 
Ei pe ori şi cine 
latimpin cînd vine ; 
Când plecă afară 
Ei îl petrec: eră? ua 

CUşia) = E 

Buturugă uscată, 
_.O ridică încărcată 

Şi o dă jos descărăctă ? 
- (Lingura) 

„De “iute ce sunt trei abia mă ţin; 
Din nasul mei curge miere şi venin; 
xlas nu am, dar să strigă, cândii sunt pus, 
ME aude r&sărit şi apus! - - 
Eu lumea o împăciuese şi învrăjbesc : 
Eu pe toţi îi bucur şi îi necăjesc! :. 

iti
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Co pom. e acela care. 
Stă cu ramurile sâle 
Tâte plecate la vale... 
Și vinele, rădăcina 
li stau în. Sus cu “tulpina? 

(omu 

pes 
pa. 

Ce nod cu. gura se odă 
Și cu mânile nu se desnâdă ? 

- + (Cununia) 

Dioa in plimbare 
Merei mă pornesc... ... „i: - 
„N6ptea mă punii 6ră. Ia 
Casa să a păzesc? 

(Brosca da la, ue) 

Cândii intru d'o dată - 
Umplu tâtă casu! 

„ Diua 'mi e ruşine | 
Noptea ved. mâi bine? 

(Lurmânarea) 

7 

Subt pădure grămădilă 
Sede lumea învelită: 
Biua de sâre lugită, 
Nâptea de lună pitită 2 

(Casa) 

Este o fată buburâsă 
Şede. cu vodă la masă 

(Strugurel) .



Tot zare mărunte. 
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M'a trimes dâmna de sus 
La dâmna de jos,. 

„Să "i dea vin şi rachiă 
Tot într'un burii. 

a (0ub) 

D'aici pân” la. munte, 

(Stelele) 

D'aici pen'ia mare 
Tot funduri de căldare. 

N a (AMoşoroele) 

Biserică întruni picior, 
Ghici ciuperca ce e? 

NE (Ciuperca) 
E i 

La capii pajere, la spate seceră 
Cocoş e, nătărăule, - 
Ai priceput măi, boule ?. : 

(Cocoșul)



      

hi 

s 

PABLA. DÂMATERIE 
— / 

7 

. Pagina 

Socotela grecului şi socotâla românului... . . .. 5 
Ţiganul şi sântul lon ..., 1. . . Te... Îl 
Boerul şi Ţiganul .. . ....... ac. 16 
Țiganulcălugăr., . „cc... eee... 20 - 
Țiganul şi Iapa. aaa... o. .. 25 
Țiganul şi Popa. . î. . . ... . ... î.C... .. 28 
“Tureul călugăr . ., <a. n... .. 34 
Deadu Ivan .. ..,... Ceea SĂ 
Luarea "Tarigradului cu prazul - o. so... 39 - 

„Mişeă orl mort . . „o... . one. 4 
Mireasa naltă , , . . . . . . . . . . . . „43, 
Copilul şi borcanul . Î. . ... 45 

" Cum a scos bulgarul luna din Pat îs AI. 
Bulgarul şi ceasornicul . , . a fi. 49 
Țiganul vânător s* . 1. . . . .. . . . 59 
Nici el, nicl ei . . . . . . . . . 54 
Scump, der face. . . o. | 55 
"Țiganul păcălit de el singur. î. .. 57 
Fie ce spui tu . . . . . . . . ... .. „59 
Siraca păţită . ... so... . „60 
Zăi naşule n'am furat'o . - . . . . 61 
Anofora mişcote , . . . . 1 î c. ... . . 62 - 
De fricâso că eşti. cu mine; . . . . . . . „63 
De mă rugam de 40... i... . AG 
Ciora mârtă în drum, . , . cc... . 65. 
Cum a remas ţiganul de râs . . . ......- 66 
Dout-deci de gâște « Ce... 68 . 
“Tocmai pe tocmai - ee aaa ee ee e 10 
Puşea şi scrofa ,., . . . . . . ct. . . . . Ti 
Ți-o-da cel de sus. ., îi. . 12 
Vorbă să fie, dă'mi o Iulea a tau i 14 
Avea ori p'avea .. e î ee. . - 9



  

Dar fi în vis, 
O să “i bati Dumnedeit . 
Ce vânt bate . 
Când ploa cârnaţi . . ... 
Popa şi Protopopul. . 
Popa şi viţeaua . . . 
Popa şi botezul. ....,, 
Popa talpa Iadului . 

„ Scie rața balta . . . 
„- Popa şi fata . o. . 
Laudă-te sură . 
Femeia mortului . - 
Neamţul curagios . , 
Reineia mail şireată ca dracul. 
Bulgarul şi lemnele... - 
Ungurul și pintenul . 

„Cal verde şi sirb cu minte 
Lozinea plăcințtă 
figanul şiret: . . 
Doctorul şi astronomul 
Ţiganul şi calul '. , 
Huşii şi sântul Petru . 

" Precum pe piment şi în cer . 
Tot! Tot! .- PR 
Draţie ţinvtă la nunţi 
Oraţie la alegerea de Domn . d 
Ghicitori   


