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1. Cojocul lui Sărăcilă. 

Eră odată un om sărac, aşă de sărac, că, 
demulteori, n'avea nici după ce bea apă. Şi 
omul ăsta aveă doisprezece copii; ba, în fie- 
care an, mai dobândiă câte unul. lar bogăție, 
singura lui bogăţie, eră un cojoc, făcut și ăla 
ferfenițe 1). 

Intr”o zi, omul nostru, sătul de atâta sărăcie, 
zise: : 
— Nevastă, nevastă, eu unul m'am luat de 

gânduri: nici tu mălai, nici tu haină, nici tu 
foc, nici tu nimic. Cât o s?o mai ducem așă? 
Și cu ce o să satur eu gurile astea? Fă-mi o 
turtă și pune-o coleă în traistă, că mă duc... 
mă duc... poate, deunde ştii? Oiu întâlni pe! 
Dumnezeu, să-l întreb: ce gând are cu mine? 
Mult o să mă mai lase el muritor de foame, 
cu spuza asta de copii? 

— Bine bărbate! Du-te, dar vino mai cu-: 
rând, că pierim! 

Pleacă Sărăcilă, că, uitasem să spun, a 
„ eră numele, după bogăţia lui, și merge p 

şă-i 
ână 

1) Sdrenţe.
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unde. merge... Când coleă, mai subt seară, 
dă peste un unchiaș ce'se odihniă jos, pe 
niște mușchiu, la un șipoit. 

— Bună ziua, moșule. 
— Mulţumim dumitale. Da, încotro? 
— la, mă duc să caut pe Dumnezeu. Nu 

știi unde i-o fi cuicușul? | 
—. Unde. să-i fie? — zice imoșul. — lacă 

aici, Şi, dacă cauţi pe Dumnezeu, află, creș- 
tine, că eu sunt acela. | a 

Și odată, măi taică, încep să străluciască 
tocmai ca soarele fața unchiaşului. | 

„Dumneata ești? — zise Sărăcilă fără să 
se fesească.: — Apoi, avem o socotială a- 
mândoi. Bine, Doamne, ce ţi-am făcut eu, 
de nu mi-ai dat decât cojocul ăsta, iar copii, 
un ciur? Şi... mai de gând să-mi dai și mie 
bogăţie? | | 

Dumnezeu, pe semne ca să-i puie la în- 
cercare credința, numai... îi răspunde: - 

— AFă, omule, că tot o să-ţi mai dau copii; 
iar de avere, o să-ți iau și cojocul, care e 
pe tine.  _. Ei 

— Așă? — zice Sărăcilă, înrăindu-se — 
„Păi nu eşti drept, Doamne“! Și pleacă a- 
mărit. ăi | 

N-apucă însă să se depărteze, că: uite, so- 
seşte înaintea Puternicului un om bogat. Da 
ce bogat? Aveă bani de îi râniă cu lopata 
și moșii întinse și case mândre şi pomosturi 
şi acareturi... Doamne, Doamne! Să tot trăieşti, 
să nu mai mori! Dar m'avea niciun copil. 

— Doamne, zise bogatul, închinându-se îna- 
intea Șfântulețului, — am venit să te rog:
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„mai ia-mi din avere, Stăpâne, și dă-mi măcar 
un copil, să fie cine să mă plângă, când . 
oi închide și eu ochii!... 

— Află, omule, că nu-ţi pot da niciun copil; 
iar bani și pământ și pomost și case... tot 

-o să-ți mai dau. Sunt ele de mare folos şi - 
astea,în mâna omului, care e suflet a jui i Dum- 
nezeu, .. - 

_ Pleacă şi bogatul, întristat nevoie mare. 
Inainte-i mergea Sărăcilă, înjurând -de câte 
în lună -și în soare, pentru nevoia, ce. socotiă' 
că i se abătuse asupra cap! ulii De necăjit, 
îi eră tot negrii înaintea ochilor. - 

__ Când să treacă pe un pod, 
mu-i, o pungă cu bani. Cmun so vacă însă? 
Că e! eră cu gândul la Damnezeu, pe care-l 
tot înjură, că nu i-a dat bogăţie. Trece peste 
ea și-și urmează drumul către casă, mort de 
foame. | 
“Da o vede bogatul, tot cl; O iă și, ce se. 
gândeşte? „- | E 
„Unde să mai pui eu și bânii ăștia? „Mai 

bine să-i dau creștinului de colo“. .. 
ŞI-L strigă: — Mă omule, tot ești tu sărac. 

Na punga asta, să-ți mai îmnaci “nevoile, că 
cu am și prea a/n, slavă Domnului! | 

— Bodaproste, boierule! Mare pomană îți 
făcuși! , 

lea Sărăcilă punga, o. deschide și... mai mai 
să nu crează ochilor! In ea numai galbeni, 
măi taică! O închide la loc, nebun de bucurie . 
Și O pune, știți unde? În buzunarul cojocului. 

Își. ia ziua bună dela cel bogat și se tot 
duce spre casă, dărlâind. 

   

  

acolea în dru-
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Drumul îi eră printr”o pădure. Se înoptase 
bine și Sărăcilă, de voie, d& nevoie, trebuiă 
să mâie acolo. Ce să facă? S'asează pe un 
Cătămâi, scoase iasca, cremenea şi amnarul, 
de aprinde tocul şi face, nene, o vâlvoare, de 
lumină toată pădurea. Apoi, de bucurie, începe 

„să joace pelângă foc. 
„— Hi! Ce mai case şi haine și trăsuri o 
să-mi fac! Copiii mei, copii! Tocmai acum 
Wa ajuns norocul! 

- Peurmă, mai stă din joc și se uită la 
cojoc: 

— Ce se lăudă el Dumnezeu, că o să-mi 
ia și cojocul ăsta? Acu, sâc! Nu mai am 
nevoie de el; mânce-l fript! Adică, stai! la 

„să-i fac eu pe piele; să vedem ce o să 
mai iea? - 

Şi... cum zice... svârr!.. cojocul în foc, de 
s'a făcut scrum! 

— Decât să mi-l iea el, mai bine să-l arz eu! 
Uitase ticălosul că în cojoc erau și banii; 

iar când a băgat de seamă, mai iea,. Sărăcilă, | 
dacă mai ai ce; mai pune- -te împotriva lui 
Dumnezeu. | 

Vedeţi cât l-a orbit fudulia faţă de Sfân- 
tuleţul? Acă a rămas și fără cojoc şi fără 
bani. |



2. Dumnezeu şi cei trei frați. 

Erau odată trei frați rămaşi săraci de pă- 
rinți. Când se măriseră, și ei, maveau de nici 
unele. Cu ce să se hrăniască? Au plecat în 
lume. 

— Hai măi, să găsim pe cinevă: poate ne-o 
învăță cu ce să ne hrănim. 

— Hai, dec! 
Şi au plecat. Au mers ce au mers, până 

în dreptul unei fântâni. Acolo, au scos me- 
rinde din dăsagi şi au început să mănânce. 

Da tocmai atunci uite, că sosesc la fântână 
doi uncheși, cu bărbile. albe și sprijiniți în 
toiege. Erau Moșu Dumnezeu și cu Sfântu 
Petru; da ei deunde să-i cunoască?. 

Tainesc ei, ba una, ba alta — ca oamenii 
când se întâlnesc — peurmă, unul 'din un- 
cheși întrebă: 

— Deunde sunteţi, băieţi? 
— Din cutare loc! — de unde or fi fost.. 
— Unde mergeţi? 
— Hei, moșule, „mergem să căutăm şi noi 

pe cinevă, care să.ne învețe cu ce să ne 
hrănim. Navem nimic după sufletul nostru,



— Tii..., bată-vă norocul, copiii moșului! 
Şi cam ce ai vreă tu să ai, măi flăcăule?- 
zise tot unchiașul, care întrebase dintâi, fra- 
telui celui mai imare. | 

— Apoi, tot stăm noi de vorbă aci, să-ţi 
spun: Aș vreă să mă pot hrăni cu cai. Şi 
pe orice nevoiaș l-oi vedeă la grea cumpănă, 

„să-l ajut cu caii și cu căruța mea. 
—- Bine, bine te-ai gândit. Dar tu? 

„.— Eu, zise cel mijlociu, — aş vreă să mă 
hrănesc cu oi. Şi pe orice creștin amărtt l-oiu 
vedeă ia ușă, să-l dedulcesc cu brânzișoară, 
cu lăptișor ori cu untișor. 
„— Aș vreă să-mi deă Dumnezeu putere să 

fac un pod peste o vaie, cum e asta — eră 
acolo o vale cum e Ruginoasa ori Sămăila 
noastră — şi să-mi fac casă la capul podului. 
Peurmă, să mă însor, să-mi.deă Dumnezeu 

„nevastă după gândul meu: ce-oiu zice eu să 
ZICĂ și ea şi ce-o zice ea, să zic și eu. Cine-o. 
trece peia pod, să-l găzduiesc şi să zică „bo-. 
daproste“! - 

Astea au zis cei trei frați, iar moșhnegii au 
ascultat cu luare aminte. Peurmă, au glăsuit: 

— Muaciţi şi voi, băieți; munciți fără pre-- 
get, că o să faceți. Ştiţi vorba: „cine şade, 
coada-i cade; cine mişcă, tot mai pișcă“. 

Au mai vorbit ce au mai vorbit, și peurmă, 
s'au despărțit. Cei trei frați rămaşi singuri, 
dupăce au mâncat și au băut. câte un căuș de 
apă, şi-au văzut de drum, cale lungă să le 
ajungă, fără să-și deă cu socotiala, cine or 
fi fost cei doi uncheşi: lar Dumnezeu — 
putere Dumnezeiască, moșule, ce crezi dum-
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neata? — a ținut minte vorba cu cei trei fraţi, 
și după puțină vreime, le-a îndeplinit dorinţele: 

Celui mare i-a dat cai — herghelii — şi 
căruțe și trăsuri, de se-miră o lume de bel- 
șugul lui. Celui mijlociu i-a dat oi, turme 
întregi. Cine aveă stâni pe rădăcini? Cine 
aveă lăpturi, brânzeturi și cașcavaluri vestite . 
ca ale lui? 

Celui mic i-a dat pod .peste o vale, casă 
și nevastă pe inima lui. 

Hei... târziu, după vreo: trei. ani, pleacă 
Moşu. Dumnezeu, să vază ce mai face a lume 
păcătoasă? Merge încoă, merge. încolo și a- 

_junge și la fântâna, unde se întâlnise cu cei 
trei fraţi: - 

— la să mă duc și pela. ei, să văd: se 
țin de făgăduiala dată acum trei ani? 

Şi-o toiegește spre casa celui mare. Da 
ploaie multă de parcă turnă cu găleata, și, 
peurmă, noroi, să nu poţi merge doi. 

Sfântulețiu se face un unchiaș sdre niăros, 

bătrân, bătrân şi sprijinit într'o cârj 

— O! voinicule — îi strigă el, onăuinii, când 
iniră pe poartă —, Bu te lasă Dumnezeu de 

inimă. Să- -mi dai până ?n sară o iepşoară? 

Sunt silit să merg la o sorocire și-s. bătrân ȘI. 

uite-i calea grea, 

fo 

Ala nici nu vrea să-l audă; îl ia la goană | 

ŞI-L înjură: 
_—— Băi cum! Am eu cai să dau la toți ne-. 

putincioşii! Caută-ţi de cale! | | 

Mai stăruie ce mai stărnie unchiașiul și, 

. ,
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dacă vede, că nu-l poate lumină, pleacă plân- 
gând și abiă înotând prin glod. 

— la “să încerc — zise Sfântulețul, — păl 
mijlociu; o fi mai de omenire. 

Se face tot unchiaș bătrân, abiă ţinându-se 
> 
SA Au în cârjă, cu un cocoloș de mămăligă în mână. 

— Dă-mi tată și mie o bucăţică de brânză, 
s'o mănânc cu astă coajă de mămăligă... 

— Păi cum! — zice omul înjurând, — caut 
eu acum pentru tine la putină, să-ți. dau 
brânză!... Dacă oiu da la toţi pârliţii, deunde 
aş mai avea? Caută-ţi de cale, dacă vrei să 
nu te dau pe mâna Dolfei și a lui luga, să 
te scarmene, cum e mai bine. | 

Şi odată începă să asmută câinii... 
Dacă vede așă, pleacă Dumnezeu, la fratele 

cel mic. Dă o ploaie, trăsnete, nor, şi întu- 
nerec, să-ți dai cu degetu ?n ochi. Se aşează 
lângă pod, acoleă după streaja lui. 

— Aoleo! Vai de mine şi de mine, că sunt 
orb, bătrân şi neputincios, și nimeni nu. 
maude pe pod aici! 

In casă, odată se scoală bărbatul și femeia. 
— Hi... auzi, omule? 
— Auzi, nevastă? 
— Hai, omule! 
— Hai, nevastă! 
Se duc la pod; caută încoă, caută încol&... 

nimeni. Strigă cât pot... de surda! Unchiașul 
se făcuse nevăzut, 

— Aoleo! se vaită bărbatul, — nu e, ne- 
vastă]... 

— Nu e, omule! Vai de noi și de noi! Ce 
o să ne facem?
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Şi pleacă în: casă, frângându- -şi mâinile. 
Mai trece ce mai trece și unchiâșul, iar se 

iveşte lângă streaja podului şi începe să se 
vaite. 

— Sărăcuţ de maica mea, că nu m/aude 
nimeni! 

- Şi iar se reped oamenii și caută săracii în 
sus, caută în jos, pe pod, pe subt pod... dar 
pleacă iar văitându-se și amăriîți, că nu găsesc 
pe nimeni nici acum.. 

Când să intre, din nou aud pe pod văi- 
tături: — Mă, ce să fie? — se miră ei. Da 
acum, când se duc, îl găsese cocoloş lângă pod. 

— L-am găsit, nevastă! 
— Bine, omule! Săracu! Săracu! O fi în- 

ghieţat şi 'prăpădit rău. 
II duc pe brațe în casa lor, i mângâie 

şi-l încălzesc, îl silesc mănânce cevă și îi 
schimbă hainele, cari. erau leoarcă de ploaie. 

— Așterne-i, nevastă, în pat, coleă lângă 
sobă și fă căldură să se desghieţe creştinul. 

— Acu, bărbăţele. 
— Să nu-mi puneţi țoale şi să nu-mi faceţi 

foc, geme unchiaşul, — că, zice, — mai rău 
intră degerătura în mine. Mai bine duceţi-vă 
de-mi aduceţi două copăi de nisip, de subt 
pod, să-mi așterneţi p'ici pelângă ușă. 

S'au dus amândoi de i-au adus, de s'a 
întins unchiaşul pe nisip și.s'a făcut că 
doarme. | 

Peurmă, Dumnezeu ca un puternic, le-a dat 
„somn greu, greu, “măi taică, să tai lemne pe 
ei, că au dormit oamenii duși până la ziuă.
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Dimineaţa, cum se scoală, încep să: se 
vâite: | | _ 

— Păcatele noastre, nevastă, greu somn am 
dormit. Ce o fi făcând bietul unchiaș? 

Se duc să-l miște; când colo, mișcă, dacă 
ai ce Moșu, nicăiri; iar în locul /zisipului, 
numai ar, "două copăi, galbeni, tăicuţule ! 
“Tocmai atunci pricepură ei, că a fost la a mijloc 
puiere duimnezeiască! 

Căzură creștinii în genunchi și se rugară, 
mulţumind Sfântulețului cu lacrămi în ochi. 

Și se îmbogăţi şi mai mult fratele cel mic 
și asta, dece “dobândiă avere, daia făceă și 
mai multe fapte bune. . 

lar ceilalți doi fraţi se mistuiră: au “sărăcit 
şi s'au prăpădit. Ca praful nu s'a ales de 
oile şi de caii lor, moșicule. -



3. Cum se învăribesc oamenii? 

Doi pustnici, Chirilă şi Mănăilă, trăiau 
odată departe de iume și de plăce erile ei, 
postiau și se rugau lui Dumnezeu. Şi erau 
aşă de prieteni, că, frați să fi fost, nu sar 

fi iubit așă. Nici gân idurile cele rai ascunse 

nu le feriau şi iarăş nimie nu făceă unul fără 

ltul. Apoi, bine o mai duceau, Doamne!. 

“Dar, dela o vreme, iată că un diavol, negru 

cum e ceaunul și cu două perechi de corniţe, 

tot da târcoale împrejurul pustiei şi se a- 

propiă când și când de ei. 

— Da,: ce căută, oameni buni, Aghiuţă, 

preajma pustnicilor? — că doar nu eră s 

- facă biserică! 

"Ce să caute? Își făceă meșteșugul, să vadă: 

nu o izbuti să vâre vrajbă între Chirilă și 

Mănăilă? Ca, apoi,. aceștia, certându-se, în- 

jurându-se și păruindu- -se, să uite și pe Dum- 

nezeu! Vezi dumneata, nepoate, așă cearcă 

diavolul, totdeauna; și rar, rar, dar tari de 

înger sunt oametiii, cari nu se lasă ispitei. 

“Acum, Ucigă-l crucea a cercat fel și chip: 

s'a schimbat și ca Gameni și ca neoameni; 

“
>
 

so
c 

să
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s'a milcoșit în sus şi”n jos, a făgăduit daruri, 
când- unuia, când altuia; i-a luat și cu răul şi 

„cu binişorul..., dar geaba! Pustnicii, își ve- deau de treabă înainte. Și Sarsailă eră gata să-şi ia filiufele depe acolea, să plece la iad, unde-l așteptă stăpânu-său, Scaraoschi, tar- torul cel mare, ca să-i facă o baie de aiasmă. Da, într'o zi, norocul lui: iată alt diavol. 
— Ce faci pe aci, întunecatule? 
— Mă trudesc să vâr zăzanie între Chirilă și Mănăilă, dar nu-i chip. 
Și-i spune cum și ce fel s'a luptat. 
— Prost eşti, mă! — li zise celalt! „Dacă e numai atâtica lucru, las pe mine“. 
Și diavolul acesta, cum grăieşte, odată ia. chip omenesc și iese înaintea celor doi pust- „Nici, cari mergeau alături, peacolo prin pustie: — Părinte Chirilă! Vino până aici, să-ţi spun cevă. . 
— Viu, dece nu? | Și cum se abate Chirilă, diavolul-om, îl iă cu mâinile după cap, se pleacă la urechea pustnicului și începe: 
— op, şop, Șop... $0p, șop, șop!... Incet de tot, fără să se înțeleagă cevă. 'Tot Șopă- cdie mereu, fără niciun rost; iar Chirilă as- cultă 'și nimic nu 'nțelegeă. Şi iarăș: șop, Ș0p, șop! 
Peurmă, diavolul se depărtează, mai adăo- gând către Chirilă: „Ai auzit? Să nu mai spui nimănui secretul ăsta“, 
— Bine, bine! — zise pustnicul bucuros, că a scăpat. | 
Dar Mănăilă sta ca pe spini:
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— Ce-ţi spuse, frate? — întrebă el cum 
se depărtă ucigașul. 

— Nimic, frate! — și Chirilă spuneă a- 
devărul. | 

— Cum nimic? Așă frate mi-ești tu? 
— Nimic, omule! înțelege odată, că n'am 

dece să te 'segui! 
— A! îl asculți pe el, că-ţi zise să nu spui 

nimănui. Vezi? Mai frate ţi-e altul decât mine! 
Deunde știu eu — mai zise Mănăilă — că maţi 
pus la cale cevă împotriva vieţii mele? 

Bietul Chirilă! Se jură el cu cerul și cu 
pământul, dar cine să-l crează? Dă fuga să - 
aducă pe omul. acela, care-l șopăcăise și-l tot 
strigă; dar, ia-l deunde nu-i. Diavolul demult 
pierise şi, dus lângă celalt diavol întrun lac 
din apropiere, ascultă şi râdeă de se pră- 
pădiă de isprava lui: 

— Văzuşi, mă prostule? 
Şi tot uitându- se, văzură pe Chirilă şi pe 

Mănăilă, că se apropie, se înjură, de câte 
în cer, şi pe pământ și apoi? Incep să se 
păruie. Așă... şi, ca pratul s'a ales de tot 

postul lui Chirilă și Mănăilă, de toată viața 
lor tihnită şi de toată frăţia lor! 

Demult îi crestase Nichipercea, pe ră- 

bojul lui. | .



4. Bogăția și slava lumii. 

Eră odată un creștin de meserie pietrar. 
Și omul ăsta aveă obicei, că tot câștigul lui" 
din fiecare zi îl împărţiă în trei: cu o parte 
făceă milostenii săracilor, aită parte o da bi- 
sericilor și altă parte o opriă pentru hrană şi 
îmbrăcăminte. 

Azi aşă, mâine așă... și omul nostru trăiă 
tihnit şi mulțumit. | 

Acii, între aceia cărora le tăceă bine, eră 
și un călugăr sfânt care, oridecâteori veniă cu 
lucruri [ie vânzare. în oraș, eră găzduit şi 
ospătat dă pietrar. | 

intr'o zi călugărul se roagă lui. Dumnezea: 
— Doamne, Doamne! Cum e ăst ora chi- 

vernisit și cum miluiește ei pe oameni, aibi 
milă şi îmbogățește-l, Doainne?... 

Se rugă mult și atunci, într? o noapte, iată 
1 se arată îngerul; 

MPa trimis Mântuitorul Christos să-ți spun, 
că ţi-a auzit ruga și ar pricopsi pe pietrarul 
tău; dar atunci i se răsucește mintea și se 
strică omul. | 

— Eu nu crez, Doamne!
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— De nu crezi, ai să vezi. 
Şi dupăce zice acestea, îngerul piere. lar 

Cel-de-sus, care știe toate, dă atunci în gând 
pietrarului nostru să-şi ia scuiiele și să se 

„ducă să-şi agonisiască piatră pentru. lucru 

dela munte. i îi 

Așă, şi cum sosește acolo, își aruncă ochii 

la o stâncă. :Dă cu ciocanul în ea, să taie 

piatra și atunci, ce să-i vază ochii? Din piatră 

cură niimai aur, nepoatel. IE 

ria lui! Lasă piatra ia o parte, aș- 
a 4 
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Acolo, i Hele în pod și se duce cu 

carele cui aur în jari „ 

parte de lume şi uită de musică. Incepe oimitl 

să cumpere binale, moșii iate. Ce să mai 

spun? Eră ăi .mai bogat. i râ 

nească cu. lopata, moşii și... € 

apucase și de petreceri și de crailâc 

Trece ce trece și, peurntă, ce nu i 

Ajunge sfetnic al împăratului. a 

Aşă. După altă trecere de vreme, se în- 

tâmplă. că moare împăratul din Țarigrad și 

sfetnicii aleg pe un altul în loct-i. | 

Ăsta însă, cui obiceiuri noui, și cinstit nevoie 

mare, pedepsiă strașnic pe toţi, cari umblau 

cu secinstea- și cofăşii. Din pricina asta, unit 

din sfetuici îi pun gând rău. și trei: din ei, 

între cari şi pietrarul nostru, se hotărăsc să 

facă. orice numai Să-i ia împărăţia şi s”o dea 

alinia. 

Până aici, bine, măi nepoate! Da, eu ui- 
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„tasem să spun: călugărul cu pricina se țineă 
mereu pe urmele pietrarului; se ţineă şi tot 
cercetă să vază, cum o să se strice pietrarul? 

Dar umblă și el așă pe departe, ca nimeni 
să nu-i bage de seamă. | 

Când ş când, se străduiă și el să mai vază 
pe pietrar. Da cine mai vorbiă cu el? Că 
n'apucă să se apropie de palat și te pomeniai, 
că-l și luau baraitarii la goană? 

— Ce cauţi aici, încenușâtule? Du-te la 
pustia ta! | 

Și călugărul a stat multă vreme acirând 
pe acoleă; dar n'a fost cu putință să vor- 
biască cu pietrarul, 

Așă. Acă, împăratul, cercetând încoă ŞI în- 
cold, află prin iscoade despre tot ce plănui- 
seră cei trei sfetnici şi prinde pe doi din ei. 
Pietrarul însă află, se lipseşte de tot ce are -şi fuge din Țarigrad. | 
La ceilalți doi sfetnici însă li s'au tăiat 
capetele, din porunca împăratului şi, peurmă: 

Mergeă cap bolborosînd, 
Trupul mătănii făcând... , 

? 

Bietul pietrar, scăpat ca prin minune, s”a dus iar la satul lui şi aci: boier gol, îmbrăcat pistol, şi-a luat ciocâltelele deunde le pusese şi s'a apucat iar de meseria lui: cioc, cioc; cioc, cioc!... | | 
Când îl întrebă lumea: — Unde-ai fost? — La Ierusalim, să mă închin sfintelor locuri, cc 
Intr'o zi, vede pe călugăr,
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— Să vii de noapte să mâi la mine — zise 
pietrarul. | 

— Bine, bine, viu. Da, peunde ai mai fost? 
Că eu am mai venit și nu te-am mai găsit. 

— M'am dus de m'am închinat sfintelor 
locuri. Su 

— Taci, omule! Mie îmi spui lâncote 
d'astea? E | 

Peurmă, îi povestește călugărul din fir până 
în aţă tot, tot: cum s'a rugat el lui Dumnezeu 
să pricopsească pe pietrar; cum, dacă pietrarul 
s'a văzut cu bani, a uitat şi de muncă şi de 
Dumnezeu și s'a apucat de fapte rele, cum 
nici pe el mau vrut să-l mai primească în 
casă baraitarii... şi cum, numai cu rugămintea 
călugărului la Dumnezeu, a scăpat de sabia 
împărătească, atunci când pusese, cu cei doi 
sfetnici, la cale, pieirea stăpânului său. Și 
peurmă: 

— Ei, aci mai tăgădui? 
— Nu. lartă-mă, sfinţite părinte! văd şi 

eu acum, că bogăția rău folosită şi slava lumii 

strică pe om.



5. Mai mare e mintea decât banii. 

„Apoi, eră mai înainte, prin “părțile acestea, 
un unchiaș văduv, care aveă o- fată frumoasă, 
frumoasă și cuminte, nevoie mare. Da eră 

„Sărac de n'aveai pe ce pune ochii în casa lui. 
Intr”o zi, săracul, ce să facă şi ce să dreagă? 

Dacă vede că nu mai are încotro, dă fuga la 
curtea boierului din -apropiere, să se îm- 
prumute. o 

- — Boierule, nu-ţi faci pomană să mă îm- 
prumuți cu trei sute de lei? Că, să vezi, Dom- 
nișorule, m'am speriat de sărăcie și nădăj- 
duiesc, că numai așă oiu mai pune și eu capăt 
nevoii... 

— Bucuros, moşule, dece inu? — zice bo- 
ierul. Și mai adaogă: — [ţi dau, însă dacă 
te legi, că-mi aduci drept dobândă: trei sute 
de cașcavaie și trei sute de păstrămioare. Te 
învoieşti așă?. | i 

— De, boierule, să-mi mai iau seama, 
Da, în gândui lui, unchiașul: — Ce? Nebun 

aș îi? N'a fost minciună vorba ăluia: câştigi cinci și bei zece, ce rămâne bagi în pungă. Mi-ajung trei sute de lei, să fac tot ce-mi cere?
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Acasă, cum îl vede fata, îl întrebă:.— Ei - 

tati ţia date o. | 
— Apoi... a. zis că-mi dă, dar ce spune 

boierul, nu se inănânică. Sa 

Şi-i spune tot... - Ia 

—— Ştii ce, tată? — zice fata — Du-te în- 

dârăt și fă rămășag, că-i face toi ce-ţi cere. . 

Peurmă, ia banii şi mai nici O griță, că le po- 

irivesc' eu. | _ a 

Se duce unchiașul iar la boier, că nevoia 

te duce peunde nu ţi-e voia“. lea banii şi face 

_zapis:cu legătură că, de nu i-o aduce trei. 

"sute de cașcavale şi trei sute de păstrămioare, . 

să-i rămâie slugă în curte. -, a 

Acii, toate bune și cu noroc. . . 

“Când vine însă acasă, se uită la bani și 

cântă cu „sărăcuț de maica mea“, că nu se 

pricepe ce să le facă. O pusese de mămălisă, 

nu alta. Da fata îi povățuieşte să nu stea 

așă cu mâinile în sân, ci, în grabă, să, strângă 

o sută cinci zeci de oi și O sută 'cinci zeci de 

berbeci, care o să-i aducă dobândă, nu glumă. + 

Şi a ascultat uuchiaşul. Oile i-ar adus caş-/ 

cavalele şi berbecii păstrămioarele; da oile-și --..- 

berbecii i-au rămas vi nevătămate, că a luat 

dela ele numai ce se putea. luâ. | 

făcut? | E IRA Si 

La soroc, moșul se duce cu. dobânda, cum 

a vorbit. Cașcavalele şi păstrămioarele erau 

“gustoase, îngrijite şi dichisite, nu glumă, de 

mâna fetei. Boierul, când le-a văzut, îi lăsă 

gura apă. 
N 

— Bine, bine, moşule, sunt mulțumit, zice: 

Mă rog, pricepeți- dumneavoastră cum a. 

pn 

  
    

Ri
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Da încaltea. te-ai ales cu cevă? Cum ai 
făcut? 

— MWMam ales, cum nu... 
Şi-i spune: „uite și uite“... tot, cum a făcut. 
Rămâne boierul înmărmurit: 
— la ascultă, măi taică, cine te-a învățat 

să faci lucrul ăsta? 
— Păi, am o codană de fată, Măria ta, 

„şi ea m'a învăţat. | | 
„_— Fata dumitale? zice boierul — Nu sar 
puteă s'o aduci până aici, s'0 văd și eu? 

— Ba se poate, dece nu? 
Vine fata și se crucește boierul când o vede. . 

De frumoasă eră frumoasă so sorbi într'o 
lingură de apă... da să aibă ea, o țărancă, 
atâta pricepere, nu-i veniă să creadă. 

— la ascultă, fetiță, tu ai pus la cale do- bânda, ce mi-a adus-o moșul? | 
— Apoi de, Măria Ta, eu, că doar nu e. cine ştie ce lucru mare. . — Ei aș! Mai nu-mi vine a crede. . Aş zice cu, nu-i vorbă, că tu i-ai dat sfatul, când ai știi să-mi dai răspuns la o ghicitoare, ce ți-oiu - spune-o. 
— De, spune-o, zice fata, — că n'o fio mie de lei. 
Dacă-i așă, ascultă: 

Se văită cocoratu, 
Că i-a fugit satu, 

Ghici, ce e? 
— Numai atâta? Apoi cine să-l știe mai bine decât 01, care cu el trăim?
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— Păi ce crezi tu, fetiță că e? 
— lacă: ,,Cocoratul“ e codru; iar „satu“ 

e frunza şi păsările... că vezi dumneata, se 
vaită, boierule, toamna, codrui, că-i pică 
frunza şi-l lasă păsările... 

— Minunat! — răspunse boierul. Dar la 

asta, ce ţi'o pun acum, care-i răspunsul? 
N ea e gi a, 

Am doi boi; i i 
Dacă-i desleg, şed; 

Legaţi, fug de nu-i poţi prinde. 
| 4 

Incepe fata să râză. 
— Apoi, bine, boierule, boi d'ăia știu, că 

m'aveţi dumneavoastră. 
Dacă ţi-i oiu arătă, o să-i cunoşti? 

— Ei, arată-mi-i. 
_— Uite-i. 

Şi-i arată opincile din picioare. 

— Mă, mă, mă! Iscusită fetișcană e asta! 

se gândește boierul. Şi chiamă pe fecioru-său. 

Unu aveă şi-i venise vremea de însurat! 

__ Măi băiete, eu ţie pe fata asta ţi-o dau. 

— Cum, tată, noi care împrumutăm sără- 

cimea, să luăm pe fata moșului? 

__ Chiar așă, fiule. E mai mare mintea 

decât banii. | 

Că în sus, că'n jos... că tur, că vur...' la 

urma urmei, ma avut încotro flăcăul şi s'a 

hotărît să facă pe voia taică-său. 

Şi așă, la vreo două săptămâni, se pome- 

nesc unchiașul și fata cu mătăsării şi haine 

scumpe, de au gătit-o în rândul boierilor și au



  

făcut o nuntă mânăză, mândră de. s'a dus 
„vestea. -- 

. Peurmă, boierul i-a dat la casă lor. de” le 
niergeau toate bine, că de... atirici când ești 
hainic , faci lapte, din piatră seacă; dar dintr?o 
avere de boier, ce nu eră să facă fata asta? 
Apoi, pentru arnicia priceperea şi pu urtările 
ei, o îndrăgise și. bărbatul său, nevoie mare, 

„şi sufietul şi-ar fi daţ, s? '0. vadă întotdeauna 
mulţumită. i 

Dar. toate merg până la un loc. Uite că, 
deia o vreme, feciorui boierului a ajuns îs- 
pravnic. Şi, la. isprăynicie, erau judecăţi 
fel și chip. Se „întâmplă uneori, că nu eră 
ispravnicul acasă ă și j j udecă câte-o afacere co- 
coana. | 
__ Azi așşă, n:âine aşă NI se dusese faima de 
chip pui înțelepțesc cun 2 tospărțiă ea drepiatea 
Şi... ispravricului nt na rău nui” păreă. | 

Da boi ierii ceilalţi i, ce boieri or fi fost şi ăia, 
plesniatr de neca and e auziau. de judecăţile 
ei. Ce se ainățau' ei, când vedeau împogodeala . 
din casa ispravnicului? Da aci, când auziau | 
că. ea judecă și judecă bine „se hotăriră să 
facă ce-or face, să nu mai împartă dreptate | 
fata moşului.. 
Au î încercat ci, ba cu na, ba cu alta şi le 

inergeă in sec. 

Peurmă, “au înce 

3 i 

s
m
 

a a
 

piit să râză de ispravnic. 
Ba „Ce om eşti tu, mă, când în casă Ja tine 
cântă „găina“, Ori: „Ce e de capul tău, când 
judecă o țărancă mai bine ca tine?“ | 

Râzi azi, râzi mâine, până s'a luat omul de



   

-“ sânduri. L-a brodit odată necăjit şi a venit 

acasă la feniie, foc şi pârjol. . 

“la ascultă, femeie hăi, cine te-a pus să. 

judeci în locul meu? . | 

— Apoi, de, bărbate, nu-ţi îace sânge rău, 

mam întâmplat numai cu acasă şi Maia am 

judecat! Da, din ce-ţi veni? - 

- — Cum din ce, când râde o lume?! 

— Hei, bărbate dragă, nu € focul de ju-. 

decăţi. Le stă în ochi tihna noastră și traiul 

nostru ȘI ar vreă să ne strice casa. Ni s'au 

înmulţit dușmanii, vorba cântecului. 

— Cântec, necântec, zice e], înai domolit 

parcă. Vorba e, să nu mal judeci de azi îna--» 

inte! De oii mai află, îţi dau drumul, goală 

puşcă dela casa asta. Ai înţeles? 

— Am înţeles, bărbate, m'am să mai judec. 

Şi ma mai judecat vreme lungă. 

Hei... târziu, via la isprăvnicie să se judece 

doi creştini. Eră mare neînțelegere între ei, 

că, să vezi. dumneata ce. se întâmplase: Se ...: 

puseseră. oamenii tovarăși, să se ducă cu cireşe 

pe drum. Unul pusese iapa şi altul. căruța, 

să împărţiască ban ja : 

Pe drum, iapa, a fătat un mânz. 

Dupăce. au mai stat trei zile, să se împi-. 

ciorogeze mârizul, „ati „pornit iar. “Merbi și 

"mergi, dar mânzul a adus ceartă. îi 

Mă vere, mânzul ăsia e făcut de iapa 

“mea, că numai iepele fac mânji. j 

= Ei aşi — grăi celălalt —'e de căruța 

mea, fiti vezi ca se ţi 

ban, să nu-și iea chirie, . 
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ine numai după ea? Să 
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Știi, că or ce-ar fi, mie mi se cuvine prăsila 
asta. 

Se ceartă azi, se ceartă mâine, până ajung 
unde “spuserăm,. 

Ispravnicul lipsiă și, până să SOSiască, co- 
coana, dela fereastră, ce-i veni? 

— la spuneți-mi și mie, oameni buni, ce 
pricină vă aduce la judecată? 

Spun ei tireşenia, iar isprăvniceasa, decolo:_ 
„— Ascultă, omule: iapa dumitale poate să 

urce pe drumeacu-ăla? | 
— Poate, coniță! 
—- Uite, vezi? In capul drumului, în deal, 

e o pădurice. Să deshami iapa şi so legi d'o 
tufă acolo. lar dumneata, — zice celuilalt, — să dai drumul căruţei, devale. De so luă mânzul după ea; să știi că l-a făcut căruţa dumitale pe mânz! 
— Vă mulţumiţi? A 
— Ne mulțumim, sărutăm mâinile, cum nu! Zis şi făcut. Când dă drumul căruței devale, mânzul se duce la mă-sa. i o Și așă... a văzut ăl cu căruța, că n'avea dreptate și au rămas oamenii împăcaţi: — „De mă vere, să ne împilduim și să ne omorîm pentru nimica toată!“ 

Au auzit boierii, şi... gura lumii numai pă- mântul o astupă; iar au început să râdă de el, că „ce ispravnic e7«. Ba s'au hotărît să-] pârască la Vodă de câte'n lună şi în soare. S'a făcut iar foc şi pârjol. 
— la ascultă, femeie; iar ai îndrăznit să te faci mai mare decât mine? De aci, nu te
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mai iert. O clipă să nu mai stai; înțelesu-m'ai? 
lea-ţi ce ţi-e mai drag și pleacă iute din curtea 
nea! 

Ea nu i-a frânt voia. 
— Dacă zici dumneata, mă supun, că altfel 

mam nici o putere. 
Dar rogu-te, până una alta, urcă-te coleă în 

căleaşcă, să-ţi mai caut o leacă în cap, că 

dacă m'oiu depărtă, Dumnezeu ştie: ţi-oiu mai . 

căută ori nu? 
„Sa suit. 

lar fâta moșului, cu o mână îi dibuiă în cap, 

iar cu alta făceă semn vizitului să mâie caii, 

binişor, binişor, până o adormi bine, să nu se . 

scoale. Când l-a văzut adormit Wabinele, he... 

departe de casă, l-a abătut pe un drum părăsit, 

“într”o pădărice. N | | 

Aci, cum a făcut, l-a zdruncinat şi atunci 

ispravnicul a sărit în sus, ca ars. - 

— Unde sunt eu aici? | 

— Stai, nu te speriă, bărbate. Eu sunt; 

am făcut cum mi-ai Zis. 

— Cum? | | 

— Păi, nu mi-ai dat dumneata voie să ieau, 

ce mi-e mai drag în curte? Astea mi-au fost 

dragi: dumneata și caii. Şi Wam luat. 

Atâta a zis şi, minune! L-a muiat de inimă, 

si-a luat nevasta acasă și deaci înainte, nu 

Sa mai luat după gura oamenilor răi,



    

6. Ce e mai ușure și ce e mai greu? 

Înțeleptul Solomon îşi 'crescuse copiii, în- 
vățându-i de miti — pelângă calea bisericii — 
multe alte pilde și tâlcuri... Sa 

La- bătrânețe, înțeleptul ăsta rămăsese orb - 
și nu mâi aveă la casă-i decât pe un singur 

- fecior. Dar cui a făcut feciorul, a supărat 
odată așă des rău pe taică-său, cu purtarea 
lui, că Solomon a şi poruacit slugilor să-i facă „druin de călători: deia- casa lui, 
„Şi așă, zile întregi şi săptămâni şi luni, a stat feciorul lui Solomon departe de casa pă- 'rintească; iar tatăl zăceă întins pe patul de durere,. fără a dori măcar să audă de acela, care-l supărase. E e „„- Poate însă, sunt până la un- loc. Dela o „Vreme, pe fecior l-a răzbit dorul de binele şi de mirodeniile din care fusese depărtat și, ca fiul: cel pierdut de care. vorbeşte Sfânta Evanghelie, s'a hotărit să- încerce inima lui Solomon, poate“I-o ieită. a N'a' îndrăznit însă să. se ducă chiar el şi a chicmat pe itn țigan, care-i fusese slujitor: - — Vezi tu, încearcă, nu im”0 iertă tata? Na 

e
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pielea asta de țap, îmbrăcă-te cu ea și du-te 

de-i vorbeşte, să creadă că sunt eu. 

„Uitasem să spun: feciorul iui Solomon 

-păros. - cei 

Face ţiganul cum e povățuit, se duce ia 

înțelept, intră în casă și începe să se milo- | 

gească lângă pat: | 
_— Tată, tată, iartă-mă! Gândeşte-te că eşti 

bătrân; o să murim ca mâine şi nu e bine să - 

murim ne'mpăcaţi! De i 

— Cine eşti tu? — întrebă orbul, mișcân- 

du-se în pat şi mai bucurâridu-se parcă! 

— Eu, fiul tău. | Sa 

__ Fiul meu? Mai nu cred! Să te pipăi. 

_— Se pleacă ţiganul de-l dibui Solomon. 

— Aşă e! — zice bătrânul pipăindu-l, — 

dar vorba n?o ai. Dacă ești tu fiul meu, dă-ți 

cuvintele mele afară! | 

— Cum? . 

— lată, răspunde-mni la întrebarea asta: Ce 

e mai uşure şi ce e mai greu? 

eră 
i 

— Mai ușure, zice țiganul, — e fulgul și 

mai greu e plumbul. . 

__esi afară! — răcneşte bătrânul. „Nu 

„eşti tu fiul meu! — Şi se repede, așă cum 

poate, să-i mai deă şi. câtevă de chieltuială, 

ţiganului. 

“Ala, nici una, nici alta, a rupt-o ia sănătoasă, 

si numai o fugă a ținut până la locul, unde-l 

aşteptă feciorul izgonit. Acolo îi spuse ce-a . 

pățit. _ _ NE | 

_— Păi, mai nemerit-o, Zice. feciorul. Du-te 

îndărăt și spune-i:
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— „lată, tată! Mai uşure e tinerețea şi mai 
grea e bătrânețeal!“ 

S'a dus sluga iarăş la Solomon, s'a pre- 
făcut că e fiu-său şi a cerut iertare. Solomon 
l-a dibuit, i-a pus întrebarea Şi, când i-a dat 
răspunsul cuvenit, bătrânul a început să iă- 
crămeze, că doar la atât îi mai erau buni ochii, 
și a strigat: - 
— Așă e! Tu ești! lacă, te iert. Vin'o ?n 

brațele mele! o 
Cât o fi stat sluga acolo, nu știu. Ştiu că, 

a doua zi, feciorul cel adevărat eră lângă 
taică-său, în cinstea și binele din care fusese 
izgonit. î 

Şi iacă așă, prea e bătrâneţea, moșicule! 
Iți spusei întâmplarea asta, fiindcă mă în- 
trebași: dece sunt trist? De multe, de multe, 
că vezi d-ta: ochii văd, inima cere şi nu e nici 
o putere! | 

Daia, e sfânt cântecul: 

Nu s'o găsi cinevă, 
Să-mi cumpăr tinerețea 
Şi să-i vând bătrâneţea ? 
Mare pomană ar avea!



Sărăcia. 

Eră odată un om sărac și aveă doispre- 

zece copii. Cu ce să-i hrăniască şi cu ce să-i 

îmbrace? Că n'avea, bietul, după sufletul lui, 

decât bordeiul în care deschisese ochii pe 

lume. 
” 

Nu-i vorbă, aveă neamuri, omul nostru, aveă 

doi fraţi: unul eră cârciumar şi-l chiemă lo- 

nică, altul eră popă. Și ăştia erau bogați pu- 

trezi, da erau deunde se taie fierul cu ferăs- 

trăul şi îşi mâncau de subt unghie. Copii 

maveau şi ei tot mereu strângeau. Decâteori 

se duceă bietul nevoiaș să le ceară ajutor, 

ca la nişte fraţi, numai ce-i auziai: 

— Munceşte şi tu, Sărăcilă, ca să ai. 

Şi-l luau la goană cu prăjina: şi la înju- 

rături, de-i sfârăiau bietului creștin picioa- 

rele, fugind. Par'că nu munciă; munciă cât 

zece,-da nu vedeă nici o pricopseală. Nu ştii 

dumneata, cum € când faci focul pe ghiaţă? 

NPavea spor și pace! 

Intro zi, sătul dWaşă vieaţă, se vorbește cu 

nevasta: 
__ Nevastă, ştii ce zic eu?
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— Ce, bărbate? 
— la, să părăsim bordeiul ăsta, poate e 

fără noroc și să mergem încotro om vedeă 
cu ochii. 

— Bine, să mergem. - 
N'au avut cine știe ce catrafuse. “Vorba 

ăluia: „luleaua și “ciubucul, e tot calabalâcul“. 
Copiii îi dormiau pe paie. l-au luat într'o 

noapte, care în brațe, care de mână, şi au 
plecat. 

S'au dus până unde s'or fi dus. Acolo, 
ntimai ce se pomenește cu copilu! ăl mic: 

Tăticule, dă-mi nifică apă, că mor de 
sete. 

— Deunde să-ți dau? Şi grăieşte către fe- 
meie: — Vezi, nevastă, ce făcurăm? Uitarăm 
să luăm cu noi urciorul. Atâta lucru avurăm 
și-l lăsarăm şi p'ăla. 

— Păi, dacă-i așă, zice nevasta, — repe- 
de-te de-i iă, că mai stăm noi oleacă aici. 

Se duce îndărăt spre bordei, numai întrun 
suflet. Acolo însă, aită dandană. Când să 
intre, aude înăuntru numai plânsete ŞI VăI- 
tături, 

— Aoleu și vai de mine! Ce- -0 să mă mai 
fac cu, Doatnne? 

— Ce să fie, ce să fie? — se gândește 
omul. sărac și-şi face cruce.. 

| se făcuse părui măciucă și: mai, mâi s'o 
repeadă la îugă. Dar își iă Curajul: 

— la să intru, Ce-o fi, o $ 
Acolo, să te cruceşti, eee! O îată fru- 

moasă, frumoasă, cu părul lăsat în valuri pe 
spate şi gătită bine. Se bătea cu pumnii în



cap şi în piept şi plângeă de se prăpădiă, 
sărăcuța ! i i 

— Dece plângi? Ce-ai păţit? O întrebă 
nevoiașul. 

— Mă mai întrebi? Plâng după tine, că 
nu ţi-a fost milă. Mai lăsat adormită și ai 
plecat. ” 

— Păi, cine ești tu? i 
— Cine :să fiu? Nu mă cunoşti? Sunt cea 

mai bună prietenă a ta; sunt Sărăcia, şi plâng 

și mă omor, că prea bine am trăit amândoi. 

— A! Tu mi-ai fost Sărăcia? | 

Şi când zice așă, odată o înhaţă de păr, 
o trânteşte și-i cară pe spinare cu o peleacă. 

— Dece te-ai înfundat la mine? 

— lartă-mă, creştine, iartă-mă! M'am în- 

fundat, pentrucă nicăieri nu trăiesc bine ca 

aici. o] 

Omul n'o iartă, o bate înainte şi-i strigă: 

— Dă-mi averea! 
— ȚŢi-o dau, numai lasă-mă! Uite, e îngro- 

pată subt vatră. 

— Şi ce? Imi spui mie? — zice omul, că- 

rându-i mereu pe spinare cu peleaca. 

„Scoate-o tu, că te omor!“ 

Sa plecat Sărăcia, a scofelit pe subt vatră 

şi i-a scos omului numai galbeni, aur, net 

cuțule. Tot ce răgăduise' el atâta timp. 

Bucuria lui cine o puteă spune? | 

Și-a luat omul banii şi i-a pus bine; iat pe 

Sărăcie a legat-o strașnic cu mâinile la spate 

şi a dus-o de a îngropat-o în vie. 

Ştiţi unde? La capătul pământului lui frate- 

său, popa, să nfăi stea şi acolo. ,
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Ba a. prins-o şi un țăruș, că tot i-eră e o 
veni îndărăt la: el, i : : 

Peurmă, dacă se vede omul « cu bani. sume- 
-denie, dă: fuga : după: nevastă: și oșiştii, de 
și le aduce îndărăt la bordei. Se tot mirau 

'Și ele: de atâta așteptare. .:: 
| lar: :iomul:-sărac. începe “să: dea înainte : 

îşi cumpără. haine cumsecade, îşi cumpără 
d'ale gurii, ba- și mai. croiește și niște case 
mândre i di -î 
„a eu Ziceă.: Și ial; că:e de trai. 

  

Hei. „Ui ite | că: văd ŞI. “aud : ăi. doi: fraţi de bel- 
șugul: ce: găsise pe: Sărăcilă al lor şi:. “ omului 
rău, nu-i: ticnește: binele altuia... 

— Deunde: să aibă el. atâta bănet?! O fi 
omorît pe cinevă, zice. popa către în rate-s -său, 
lonică. : 
— Ba, zice  cetălalt, o fi spart la cutare 

boier... Nu. Ştii. că: sunt date: porunci strașnice 
să prinză pe făptuitor? Hai să facem noi O 
hârtie. la ispravnic. - E 

Şi-au făcut, nu i-ar fi mai văbdat. Cel- de- 
Sus!. Au făcut hârtie și au spus: în ea: câte”n 
lună şi”n:soare, de:s'a-pomenit Sărăcilă peste 
vro lună de zile cu: oamenii, stăpânirii pe 
capul lui: SI SR IE RR 
„Au început. să- L cerceteze. Sa IL: 
— Deunde. ai bani?. Că erai sărac. Nu 1 

aşă, părințele?.... ... 
= »Ba-i aşă e se grăi să: „spui ie: şi _taica 

popa şi ionică... _ 
Sărăcilă nu vrea şi: nu vrea: să le spuie, în ruptul! capului. Dacă văd așă, oamenii stă- 

3



  

    

În ii 
pânirii. “incep “să-l Dată, cum. e: mai rău, dar, 

de;:surda! ÎI pun peurmă la chinuri; îi: vâră 

ouă răscoapte la subțiori, îl pică : cu seu, bi 
ţin cu ochii la foc. | 
De dureri, nu mat poate. răbdă atâtea” şi 

începe să le. spuie, deunde -are': banii! suite”. 

şi .uite!“, . ii [ 

m AŞă?. Incepuși să şi minţi. cui? adi: 

strigă oamenii stăpânirii.: lai det ne- arată! 

— Hai! 
Se. duce lumea ciopor, la locul cu: pricina? 

„Să vedem, no să i se: întunde” lui. cu: ano- DE 

stiiler« 3 a i 

Acolo însă, mirarea boierilor. Când. sapă; a 

iese, din pământ femeia. sătită, de: care: v am 

mai:spus. : | iti 

= Bogdaproste, « oameni Buni, că mai: văzui 2 

şi: eu lumina zilei... ai piane 

Doar că nu-i ieşise: sufletul Sărăciei, ac: 

    

aşă eră de slabă și ofilită!: — - Popa și! “cu 

neica lonică 0. sfecliseră. : reia 

— Tu ești Sărăcia, femeie? - — 0 întreabă 

oamenii stăpânirii, mirați că văd ce nici prin 

gând nu le-a trecut. 

— Eu, boierule. | 

— Păi ce-ai căutat la ăsta? Adevărat e ce 

spune el? Il cunoşti? 

— 1 cunosc, cum nu! Eră cel mai bun - 

frățior al meu, şi decând m'a gonit, vedeţi 

în ce stare am ajuns? Vai de capul meu! 

— Domnule judecător, se amestecă îi 

vorbă popa, — îți dau o sută de lei, spune-i 

să se ducă, deunde a venit.
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— Bine, bine, părinte! — șopti boierul. 
Apoi, tare, către Sărăcie: | 

— Ascultă, cocoană, du-te îndărăt la omul 
ăsta, că abiă te-ai învățat acolo. 

— Acolo? Să mă ferească Dumnezeu! Ce? 
Vreţi să-mi rupă oasele? Ma dehulat, nu alta. 
Nu mă mai duc nici moartă acolo. 

„Pela neica lonică și pela taica-popa o 
să-mi mai fac vacu'daici înainte. Nu vezi ce 
buni şi strângători sunt?“ 

Şi s'au dus oamenii stăpânirii p'aci încolo. 
Sărăcilă s'a făcut bogat de m'avea pereche; 
iar Sărăcia s'a ţinut de vorbă. Sa înfundat 
la cei doi fraţi şi acolo a văcuit câte zilişoare 
au avut ăştia pe pământ. 

Ce o fi tăcut ea, ce-o fi dres acolo... eu nu 
știu, că nu m'am dus să o întreb. Știu numai 
că, după puțină vreme, au rămas şi popa și 
neica Ionică, cârciumarul, să toace pe vătrai; 
săraci, săraci, mai nevoiaşi decum le fusese 
fratele, pe care nu-l băgaseră”n seamă. 

Și asta numai după inima lor.



8. Ingerul Românului. 

Măre, eră odată o femeie harnică și cu- 
minte, nevoie mare. Şi când îi eră mai drag 
pe lume, rămăsese văduvă cu trei haidoşi de 
flăcăiași frumoşi și chipeși, de nu te mai 
săturai privindu-i... flăcăi pe care-i crescuse 
sărmana numai în fapte bune și în frica lui 

Dumnezeu. | i 

Şi bietul răposat — biet să fie de păcate — 

lăsase nevesti-si, din agonisita lor, o mie de 

lei şi mai lăsase încă trei mii pentru. cei trei 

feciori, să se hrăniască și ei în lume. 

Act... ce-or fi făcut feciorii cei mari cu 

banii lor, nu știu, că nu m'am dus să-i întreb; 

știu numai că, într'o zi, când eră bâlciu mare 

la unul din satele vecirie, feciorul cel mic, 

care făceă ca și taică-său, negustorie de vite, 

plecă la târg. a | 
La mijloc de cale, după un deal şi-o vale 

— în dosul unei biserici — aude? buf... buf... 

but... Numai bușeli și răbufneli. „Măi! ce să 

fie?“ se întrebă flăcăul. 

Se duce mai aproape şi ce vede, se cruceşte:
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în cimitir, un jidan bătea mormântul unui 
Român. 

— Ce ai cu el, jupâne? 
— Cum ce? Hoţul ăsta de Român mi-e 

dator o mie de lei. Şi când mă gândiam să-mi 
“deă, uite: l-a luat cel depe scorbură și eu 
am rămas așă. Acu iacă, bat și eu mormântul, 
să mă aleg încaiiea cu atâta și să mă pome- 
niască şi mort. 

-— Nu-li:mair: bate: E păcatode Dumnezeu 
să n'aibă odihnă în mormânt bietul creştin. 
“Na mai bine mia de lei, du- te. n treaba du- 
mitalet 4 i PI pt ueee 4 

Şi-i dă flăcăuț ir mită: ide! tei, dar ictaauil Sări 
în sus, nu altă. A. luat-o: și. sa! "dus, unde a 
dus mutu : iapa. i i zii 

Peurmă, flăcăul: drege! “pământul dricuit” ŞI 
pârtgărit de lifța spuicată, îi pune câteva flori - 
acolo şi se duce acasă. i 

Când: îl vede 'maică-sa: zorii i 
= Da bine, „mamă, ăproape: fu târgul 
— Ei, mană nu mai zice iașă;; ci mai Bine, 

închină- ter. i Sa Pi „isi 

Şi-i spune de-a fir a a sări toată tirişenia:: 
= :Și-acii zice. flăcăul —: dă-rii, “na 

mia. dumitale, “să negustoresţ, “eu? ! 
am pară chioară.” : 

  

   
  

   

     

   

  

     

     

  

   

   

    

     

plecă tot la! târg călare! 
- 

30 pri ist : 

„Lao răspânitiej'i răsă 
—-Unde” mergi; ! neicuţule ?: pt 
— Uite, nene, am plecat 'să-nii= -ăsese st 
pân.Nu mă: bagi dumirieata?: îi ae 
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— Apoi — zice flăcăul — nu m'am gândit 
la asta până acum. Da să- ni mai iau. seama. 
Şi plecară amândoi spre târg, Da, uitasem 

să spui, pe flăcău îl povățuise. taică- său _— 
când încă nu închisese ochii —— să nu-și bage 
slugă pe „cel care o mâncă “mai “mult decât 
el... D'aia' au' tras la un han, și pecâid mân- 
cau, flăcăul tot trăgea. Cu. „coada. ochiului 
la. băiat, să' vază cât. "mănâncă? . i 
“linbucă sărmanul, te miri ce—-nimica toată; 

se “scoală si ȘI. face cruce. o 
— Ştii „neicuţule? Te bă. “Că t „ceri 

pe an 
— Apoi "nene, eu nu mă “tocmnesc cu anul.- 

Să stau eu la dumneata şi dacă te-i mulţumi, 

mi-i. dă cevă;. „dacă nu, moiu. duce cu Dum- 

nezeu, 
L-a băgat: apoi. şi a, văzut, de drum. 

  

   La. târg, ntură e pomenește, tiăcăul „cu: 

sluga, că-i zice : 

— „Ştii ce, stăpâne? Dă- mi mie “banii dă: 

miitale, 'să:i negustoresc. N 
+ 

Flăcăul, ce-i vine, îi, dă;; băiatul se depăr- 

tează, iat el, rămâne să se. odihniască acolea,, 

pe. un “răzloj,. 

'Sluga a luat- 0, prin, târg și a. , cuimpărat nişte, 

boi; când i-a vândut, a. câştigat cinci sute de. 

lei. Cu o mie. cinci sute a. cumpărat niște. cai. 

Când. i-a "vândut a: “luat pe ei două. mii de lei.. 

“Peurmă, vine cu socotiala. 

Se miră flăcăul: „Măi băiețele, “bun noroc 

mi fe- a, trimes, cine te- a trimes“ 
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Se înserează şi ei pleacă acasă. | 
Li eră drumul peste o apă. Plouase şi ve- 

niseră mari talazurile. In urma lor, veniă în 
goana mare o droașşcă cu cai, în fundul căreia 
se vedeau doi boieri. . 

— Stăpâne, stăpâne, — strigă băiatul — 
stai. să treacă întâi droșca. Si 

L-ascultă flăcăul. Intră droșca în apă, dar... 
o iau talazurile, nenișorule, și se îneacă. Bieţii 
boieri strigă cât le ia gura: „Ajutor, oameni 
buni, ajutor, că ne prăpădim“! | 

Flăcăul și-a încălecat calul și s'a dus în apă 
de a ajutat pe cel, de care mai puteă fi nă- 
dejde de scos. Celălalt eră ca și dus. 

Stăteau acum la mal, se uitau cum se duce 
pe lumea dușilor suflet de creştin şi dedeau 
din umeri că... de, n'aveau nici o putere. 

Deodată se pomeneşte cu sluga: 
— Las” că-l scot eu, stăpâne! 
Şi, spre mirarea boierului și a flăcăului, 

s'aruncă băiatul înnot și apucă de mână pe: 
cel înnecat; ba scoate și desagii cu galbeni. 
„Rămâne în apă numai trăsura cu caii. 

— Mă, mă, mă! Asta nu e Rumân! Câtă 
putere pe el! Şi nu e decât un g/ibârdei. 

Le lăsă boierii și banii și tot şi plecă, mul-. 
țumindu-le cu lacrămi în ochi, că i-a mai 

“lăsat să calce iarbă verde, 
Apoi, vesel nevoie mare, stăpânul își în-: 

calecă roibul și se duce ?n treaba lui, cu 
slugă cu tot. 

_Trec așă trei ani de zile şi, în timpul ăsta, 
cât nu dă înainte flăcăul nostru! Ce mai case,
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ce mai saloane, magazii, acareturi, moșii în- 
tinse, vitişoare!... mă rog: nici nu-l mai cu- 
noșteai! Și astea toate, numai pe urma bă- 
iatului, care tot ghem rămăsese. Unde punea 
el mâna, puneă și Dumnezeu mila. 

Acu, într'o Duminică, cum sta flăcăul pe 
prispa casei, se pomenește cu.sluga, că-i zice: 
— Ia ascultă, stăpâne! Mult o să stai aşă 

fără niciun căpătâi? Insoară-te și dumneata 
odată, să fii în rândul oamenilor. Nu vezi, că 
ai cam albit? - 
— Bine, bine, băiete; să mă însor. Dar 

pe cine să iau? | 

— Ei, pe cine? Pe fata împăratului. 

— Ce mă, băiețașule, tocmai acum ţi-ai gă- 

sit să râzi de mine? O să mă ia fata aia? 

— Da bine, stăpâne, zice iar sluga, — când 

te-am mai dus eu la rău și când am mai râs 

de dumneata? Dacă te trage inima, ia-ți pa- 

loşul, ce ţi-a lăsat răposatul și... hai, înainte 

cu Dumnezeu. 
Vezi dumneata, moșicule, eu m'am tot luat 

cu vorba și am uitat să-ți spun, că răposatul 

taică-său lăsase moștenire flăcăului și un paloș. 

Iși iau ei merinde în desagi și pleacă spre 

curțile împărătești. Acolo, altă dandană: la 

fata asta — ea știe ce aveă — cine veniă In 

peţit, n'ar mai fi venit, nu se întorcea cu zile. 

Adică împăratul puneă pe pețitor de se culcă 

noaptea în palat și, până in ziuă, tânărul eră 

înghițit de un şarpe, ce-i ieșea fetei pe gură. 

-— Impărate, Zice voinicul — am venit să-mi 

dai fata,



  

   

      

        

a 

e noapte j în be e si da -6 
Zice. astea Măria-Sa,! | 

nu e cine știe,ce sculă d 
şi tu plocon lui Ucig 
alții mai cevă. ca tine! _ - 
Sei învoiesc; dar flăcăul ia; și. stg : 
— Stăpâne, dă-mi paloșul. şi, . aşteaptă-mă, . 
Intră sluga . în, Odaia, unde. doriniă” mlădița ) 

împăratului şi, cum eră “întuneric, fâta, fu. 
l-a cunoscut. RR ă 

. Odată se' răsteşte el, "la ea șio.ai 
cu paloșul:. N a 

— Hei... fetică! Până. acu 
zice el. Am. să te tai în noaptea „asta! 

Şi mai repede odată paloșul., 
Atunci, mă taică, să vezi minune! De „Broază, . 

fata odată oticnește” Şi = să. iertaţi. dumnea-,, 
voastră  — "odată vârsă pe. gură. un. Șarpe ba- 
laur cu solzii de aur, care — nici una, nici 
alta — dă năvală să înghită pe, băiat. Dar 
el, mai iute decât fulgerul, „repede paloşul, 

    

     

  

   
   

   
  

   

și îl taie drept. în două, Ameninţă pe, fată a. 
doua oară și. iarăş iese un. „Șarpe, pe, „care-l 
taie și... totaşă până de trei ori. 

   

Peurmă: — Uite, stăpâne, ți- iti fata, 
tot cu sufletul curat; Ştii curat Și luminat ca. 
argintul strecuraț, Aa) |    Fata, scăpată. de 'duhurile necurate, doarine 
dusă până la ziuă. Şi, când vine Măria- Sa 
împăratul, găseşte: pe. flăcău Viu. nevătămat, 
stând cu paloşul de” pază lângă patul fetei; iar în odaie alături... slugulița făcută ghem, 
mână porcii. la jir.
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Î „Deunde să-i trăsniască Măriei Sale prin cap, 
că ghiemul decolo făcuse minunea? . 
„„„—umpărate luminate —' zice. voinicul — 
“acum ai 0 fată de toată bunătatea. Vezi ce 
“e pe jos? e ua 
„Şi-i arătă stârvurile, de. balaur, făcute. cio- 

„părți. Dă să, mi-o dai de rievastă, Măria Ta, 
"oaşă ne-ă fost vorba. o 
„i, L-o dă şi fac, moșicul 
“vestea. : Tod Ze „ri 

>        

O: nuntă, de se duce 

Mai petrec și ei ce mai petrec pela socrii, 

cari le dau în seamă împărăţia cu toate bu- 

nurile şi grijiile ei;-apoi împăratul cel tânăr, 

zor nevoie, să se ducă pela mă-sa cu nevasta. 

Pleacă la drum şi ia cu el și pe băiat... 

Dar printr'o pădure, numa ce aude împă- 

ratul: | 

— Stăpâne dragă, ăi fi, năi fi mulțumit de 

mine... eu te las! Mă duc în alte părți. 

— Da bine, băieţele, din ce-ţi veni? — zise 

împăratul, întristat cum nu se mai poate. Nu 

eşti mulțumit de mine? 

_— Ba sunt mulțumit, dar nu mai stau. 

— Incailea, spune-mi: cât să-ți plătesc? E 

atât amar de vreme, decând te străduiești să 

mă faci om. 
_— Ce să-mi plătești? Nu mi-ai plătit acum 

trei ani? Ştii: când ai dat o mie de lei. Și nu 

mai aveai, după sufletul d-tale, nici o pară. 

— Cum? Cine eşti dumneata? 

__ Cine? — zice sluga. „Află împărate, că 

eu sânt /ngeru/ Românului, pe care l-ai scăpat 

dela Jidan. Nu i se puteă odihni sufletul săr- 

-
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manului creştin şi numai d-ta te-ai milostivit 
cu el, Daia te-am slujit! 

Și când zice cele din :urmă cuvinte, băiatul 
începe să se ridice în sus, încet, încet, până 
piere în văzduh, într”o lumină orbitoare. 

lar împăratul cel tânăr şi cu împărătiţa cad 
în genuchi, plângând, uluiți şi mirați de atâta 
putere dumnezeiască !... 

Şi așă, măi taică, văzurăți cât poate fapta 
bună? Ă



9. Sfânta Vineri şi Nevăstuica. 

In vremea de demult eră o nevastă tânără 

și frumoasă, fată de popă, naltă şi mlădioasă; 

iar de supţire îi cuprindeai mijlocul în palme. 

Dar vezi dumneata, aveă și ea două madele: 

eră leneşă de-i păsă pământului și rea de se 

făceă foc şi otravă pentru nimica toată, Şi... 

să nu te fi cărat păcatul să-i zici atunci vreo 

vorbă, că se făceă moarte de om. Incai băr- 

batu-său, vai de pielea lui, ce-i pățiă sufletui! 

De surda munciă, că, din pricina leneșii, nu 

legă două ?n tei: cămașa, hartapale pe el; 

ițarii, cu două zeci de petice și patruzeci de 

găuri; iar sumanul, șofile. 

De surda încercase el s?o mai dea pe brazdă, 

cu spusul la alţii, cu resteul... că dacă văzii, 

„că-i mai rea. decât o viespe“ începi să-i ia 

și el frica. 

Dar.tot trăgeă nădejde, că s'o mai îndreptă 

şi, Gaia, cu gândul că s'o puteă odată îm- 

brăcă şi el mai de Doamne ajută, puneă în 

fiecare primăvară câte un petec de cânipă. 

- Dar fără folos o puneă. Că o culegeă omul 

cu mânuşiţele lui, o topiă tot el, dar daci
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'mcolo, nu puteă sta tot de cânipă; nu se 
pricepeă în ale muierești și mai aveă și el 
treburi. Apoi socotiă că s'o luă de lucru ne- 
vastă-sa. Degeaba, că pe cânipă o apucă de- 
multeori zăpada în grădină și nemelifată de-și 
făceeau câinii culcuși în ea. Alteori, o și meliţă 
tot omul, dar o aruncă în pod, unde slujiă 
de cuib şoarecilor. Şedeau în pod fuioarele 
și niște caiere rămase dela răposaţi și leneșa, 
învățată: ca tot bărbatu-său să-i facă d-a' gata 
ce i-o trebui, tot ziceă furcii: 

: Toarce furcă, caierul, .. .. a: 

ie pi  Toarce-te- -ari părdalniicul + su 

a Dar turca. mauziă! Incotro - te. uitai: prin 
pod; prin:-tindă,. prin: pat, pe subt pat... tot 
azaldăre:c de: fuioare, ştimi : şi: Zgrebeni: zii 

  

Pam ŞI fundu. Bimnigi:" ia aie oiR ea 
+ Găsii:târna cu câlții, îi 
„Niste: câlți afurisiţi, 

: De cinci ani: nedărăciţi ! 

  

Aş își laudă bietul creştin. scula de. ne- 
vastă. DER 
--Fugiă. femeia de turcă şi « de « caier, mai rău 

“ca-de dracu! 

5 Când văzii . omul, că nu e. nădejde de în- 
:dreptare, că slăbise” de atât amar şi rămăsese 
"ca'o umbră, “se hotărî să. tacă ce o face: şi „să: se cotorosiască de leneşă;. 
Bă „Isi luă. trăistioara : cu. “merinde 1 spinare și > i
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plecă în-slume. Când: osteni :de mers, dete, 

în. mijlocul unui codru neumblat, peste:o ez: 

meie bătrână, cu părul alb ca: felia cașului, şis- 
cu faţa sbârcită ca o prună opărită. - -: uri 

Biata bătrână, când l-a văzut aşă..de- slab.: 

și de trențăros, a cuprins-o:jalea.: :::: i iii 

— Ce vânţ te aduce peaci, creştine? 

   

  

    

— Ţi-oi spune, bătrânico, că: după aiâ um-+ 

blu, da întâi spune-mi cine ești “Dumineata?: + 

— Eu sunt Sfânta Vineri, - iti 

_— Maică Sfâută Virieri, scapă-mă de focul; 

ce e pe:mine!. — zice -omuli, şi-i spune: de:a-: 

fir a păr traiul, ce-l duceă cu leneşa şi 'scorpia::: 

Odată se :făcii foc Sfânta Vineri, făcii nişte 

semne cu mâinile și zise:: .: cz ei 

— Ascultă, omule: Te-am scăpat. Cânditezi:': 

duce acasă, mai să mai găseşti. nevastă, cii:: 

o dihănie în patru picioare;- șuiață şi tru! 

moasă. Aşă dihanie a rămas din nevastă-ta 

şi, daci ?n colo, îi zice lumea nevăstuică. Am 

făcut-o aşă pentru faptele ei cu lumea şi cu 

tine, dar răutății celei mari ce o are în suflet, 

nici eu n'am ce să-i fac. D'aia şi nevăstuica O 

să fie tot rea şi "nveninată; iar vita mușcată 

de ea moare, de nu te-i folosi de un singur 

leac: | 

Să dai vitei să bea apă trecută printrun 

burduf, ce a fost făcut tot din piele de ne- 

văstuică. 
_— Bine, maică Sfântă Vineri, dacă e tot 

rea șinveninată, ce o să mă fac eu, săracul? 

Când oiu iftră la ea, p'o să sară să mă 

muște? | | 

— Fă cum te-oiu învăţă eu și scapl. 

i Aa 

  

   

   
- 3
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— Cum? - Se 
— Când ăi intră în casă, să nu te vază, 

până nu te-i sui în pod. IWacolo să iei un 
caier, să înfigi fusu ?n el și să-l legi la o 
furcă de tors și așă să intri ?n casă, că de 
te-o vedeă cu furca, are să facă bâști... pe 
ușă și m'ai s'0 mai vezi prin casă cât lymea: 
că nevăstuica și acum şi cât o fi neam de 
neamul ei pe pământ, are să se sperie mai 
rău ca de orice şi are să fugă de furcă şi de 
caier. Totaşă să faci și când îi simți vreo ne- 
văstuică pelângă casă: Să înfigi furca cu ca- 

“ierul aproape de culcușul ei, că se duce și 
îndărăt nu mai vige. 

Și a făcut omul cum l-a învățat Sfânta 
Vineri și a scăpat de belsă. Și, ci-că, datunci, 
din femeia rea și leneșă se trage nevăstuica; 
iar sfaturile date de Sfânta Vineri sunt fo- 
losite și azi, ca să scapi de nevăstuică. 

3



„10. Legenda Cucului. 

Eră odată doi frați, rămași de mici fără 

tată şi fără mamă. Pe unul îl chiemă Dedu 

și pe altul Cucu. _ 

Şi dela o vreme, dacă au văzut că nu au 

cu ce să trăiască, au plecat și ei, aşă mici 

cum erau, prin a lume, cu gândul că, doar- 

doar or da şi ei d'un trai mai al lui: Dum- 

nezeu ! | | | Sa 

Aşă! Şi au mers ei, săracii, cale lungă să 

le ajungă! pe drumuri şi pe arături,.. peste 

codri şi izvoare, pe munți și pe: câmpii... 

pânăce, la o răspântie, au năvălit niște. fiare. 

cumplite asupra 'lor, de i-au speriat. şi. i-au 

făcut să fugă, săracii, care încotro au văzut - 

cu ochii: Cucu într'o parte și. Dedu. într'alta. 

Au alergat ei aşă o zi întreagă şi s'au mai 

potolit din mers. Dedu a început să-și caute 

fratele. - a a 

Du-te ?n coa, du-te "ncolo, nu €! Caută-l 

spre Răsărit, spre Apus, de surda! Când însă 

ia seama bine pe unde-l mai căutase, tocmai 

adouazi îl vede pe bietul Cucu într'o .pră- 

pastie, cu capul sfărâmat, mort dabinelea,
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A început Dedu să plângă cu lacrămi și 
să-l strige cu glas aşă de tare şi de jalnic: 
„Cucu!... Cucu!... Cucu“!... 

Dar cum eră să mai răspunză mortul? 
Atunci nu s'a lăsat.Dedu. A umblat în 

jurul frățiorului vreme multă, că doar-doar 
l-o .sculă și l-a tot strigat. Ba a intrat şi în 
prăpastie, de l-a mișcat. și l-a sărutat și l-a 
tot strigat: o o CC CC . 

— „Cucu“ — cucu — cucu — !“ De surda 
însă i-a fost toată osteniala. . | 

He... trecuseră trei săptămâni. dela întâm- 
plarea cu fiarele și Dedu nu se despărțiă de 
Cucu. Slăbise. săracul, se uscase şi se pomăise, . 
și el nu se lăsă și îl tot strigă. . ga 

S'a întâmplat însă că, într'o. zi, a trecut pe- 
acolo Dumnezeu şi cu Sfântu Petre. a 

— Doamne! Ce foc o fi pe copilw'ăsta de 
se obidește așă? Vezi-l?. A rămas să-i sufii 
să cază; numai oasele săracu... | 

— E! Petre! A avut și el un frate și l-a 
pierdut şi acum nu mai are „pe nimeni şi 
plânge și se obidește de atâta amar de vreme. 

— Aşă? Fie-ţi milă, Doamne, și scoate-l 
din prăpastia aceia.  Scapă-l apoi să nu se 
mai obidiască așă, că se topește nu numai. 
el, da rupe și inima cui îl vede. iu 

— Fie voia ta, Petre, a zis Sfântuleţul,. şi 
a făcut niște semne cu mâna, spre prăpastie. 

Atunci, când s'a uitat Petre, ce să-i vază ochii? In locul copilului, sa văzut o pasăre. | Se ridică din prăpastie şi... sfârr... spre codru, _
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Deatunci, tot vine pasărea aceia, la noi, 
primăvara și caută prin toate locurile, ogoa-“ 

rele și pădurile pe frate-său; îl caută şi-i 

strigă şi azi, „cucul... cucul...“ | 
lar pasărea căreia noi îi zicem „Cucu“, 

atunci când cântăm: 

Cine e străin ca mine ? 

Numai cucu din pădure... 

nu e decât Dedu, fratele care a scăpat de 

moarte, când l-au gonit fiarele. El e străin 

săracu, că un frate a avut și i-a murit și ăla. 

 



11. Cârciuma are trei Diavoli. 

Beţie, beţie, 
Dalbă veselie, 

Lasă-te de mine! 

== Nu mă las, jupâne, 
Că prea mă porţi bine: 
Desculţ d'un picior 

Şi cu capul gol. 

Aşă cântă și-și descântă bețivul, nepoate; 
și într'una tot năzlește spre cârciumă. Şi știți 
dece? ! „ 

— Dece, unchiule? la spune. 5 
— Să spui, bat-o s'o bată de blestemată: 

Cârciuma, măi băieți, are trei diavoli, pe cari 
nu-i vede oricine; unul e portar, altui stă de 
pază la ușă, și altul dă de băut; şi iată cur 
lucrează acești încornorați. — cruce de aur aicl 
în casă: ă 1: * Portarul primeşte pe om cu bucurie. ŞI”! dă în mâna celui dela uşă. Acesta îl bagă înăuntru şi, cu șotăle şi momăle, îl dă În mâna celui care dă de băut; iar acesta dif urmă așează pe mușteriu pe scaun, aşă Câ
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să nu se poată sculă lesne și tot face cu 
ochii către punga şi chimirul omului. 

Aşă. Dupăce bea creștinul de-și face seama, 
se scoală în picioare să plece. Dă, socotiți 
că e aşă lesne? Deunde! Cel cu băutura a 
avut grijă să-i -ţintuiască hainele pe scaun, 
și aşă, când dă să plece, iar face: „tranc!“ 
pe scaun și... iar mai cere să bea. Și înghite 

şi ghiorțăie în el. Dacă-se umple, iar cearcă 

să plece şi întinde cu putere până se des- 

pironește haina. Pleacă, bălălăindu-se și se 

duce până la ușă. Aci însă se pomenește cu 

celalt Aghiuţă: | 
— Unde ai plecat frate? | | 

Şi mai cu sila, mai cu voia lui, întoarce 

pe muşteriu iar înăuntru și iar mai soarbe din 

băutura lui Sarsailă. aa 

Dupăce mai scapă cum dă Dumnezeu, a- 

tunci îneornoraţii au grijă de trimet cu el, 

până acasă, drept tovarăş pe un vistavoi de 

al lor. Ăla cum pleacă, are grija să nu ducă 

pe beţiv, pe cărare ca lumea. 

Il duce prin şanţuri, prin zăvoaie şi prin 

boroaie. P'acolo, îl însemnează, și-l înfie- 

rează, şi-l pecetluiește: ca să-l cunoască luinea 

toată, nevasta lui și copilașii, să-l cunoască 

toţi, că a fost la biserica dracului. Şi merge 

beţivul cu vistavoiul lui Ucigă-l-Crucea și 

cântă şi sperie toți câinii, păcătosul: 

Dela beat, cârciumă viu e 

Şi de vin şi de rachiu _ E 

"Şi cu' partea într'o căciulă; 

Niciun latră nu mă câine!



    

| 12. Ciuhurezul şi Grangurele. 

  

Ci-că înainte vreme, îijiarătul păsărilor eră 
ciuhurezul. Da eră nătâng, măi taică, “nătâng 
de m'aveă pereche şi nu ştiă să păujească 

„atâtea lighioni lăsate de Stântulețul pe. pă- 
mânt. Azi aşă, „mâine așă, pasările, se, luaseră 
“de gânduri. 

Odată le strânge împăratul, în Şir, şi pleacă 
cu ele la. o bătălie. Cum mergeau,. vine o 
dihanie, iea o pasăre din fruntea. șirului, Şi -0 
mănâncă. 

Chiu şi vai pe bietele „pasări! Se. dc. şi 
se jelesc la moșu Dumnezeu... 

— Păi bine, măi ciuhurezule,, cică. nu le 
păzeşti bine. Auzi că „Ji s'a „micșorat, şirul. 
Le-a luat una! De 

— Cum, Doamne, deunde a “Tuat? i 
— Din frunte. _ 
— Păi, ce-a căutat în "frunte? ÎN 
— II ceartă Cel-de-Sus și de rândul ăsta 

ŞI-l iartă. 
In altă zi, iar pornesc pasările la drum, 

în șir unde s?or fi dus. La. mijloc de cale, 
se repede altă dihanie și.. . harș!,, „ apucă pa- 

=
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sărea dinurmă. Împăratul, el știe ce o fi 

luerat, -că nici n'a văzut. 

Pasările, amărite ca vai de ele, se plâng 

şi de rândul ăsta, Preaputernicului.. lar îl 

chiamă înaintea tronului dumnezeiesc. 

— Auzi, mă, ce spun pasările? 

— Auzi; da, deunde a luat? Pe care? 

— P'a din urmă. O... 

— Păi, ce-a căutat înurmă? - Să 

Când l-aude Dumnezeu vorbind aşă şi de 

rândul ăsta, se face foc, îl dă afară din 

slujba de cinste, ce-i încredinţase şi-l bles- 

teamă 
— Tu, băiete, să fii. de râsul tuturor pa-,, 

sărilor, 
'Apoi chiamă, pe Grangure, îl îmbracă, în 

haine mândre — așă cum e azi — și îl pune 

împărat în iocul ciuhurezului. Vezi dumneata, 

ăsta s'a arătat mai isteț şi mai. priceput - în 

cârmuirea împărăției atâtor viețuitoare. .. 

'Şi 'ci-că Watunci şi până azi, împărat al 

păsărilor e grangurele... iar ciuhurezul toată. 

ziua şi cât o fi lumea stă pitit şi întruna îl 

pârâie pasările, râzând de el cum.e mai rău, 

Pentru nemernicia lui, moșicule!... 

 



13. Cine sapă groapa altuia... 

“Erau “odată, într'un sat, doi frați: cel mare, 
bogat putred; iar cel mic, sărac, sărac de 
maveai pe ce pune ochii în casa lui. Vorba 
ăluia: „ce e pe mine, și acasă“; lasă că nici 

„pe el n'aveă decât o biată cămaşă făcută şofile. 
„Şi ăsta săracu, ca toţi săracii, aveă o spuză 

de copii, iar cel bogat, niciunul. | | 
"S'a încercat el fratele cel mic s'o mai câr- 

piască ba cu una, ba cu alta... dar pe ce punea 
mâna, ori peunde apucă, tot de siliști pustii 
aveă parte, vorba cântecului: | 

Unde-i bine, nu-i de mine, 
Unde-i rău, hop şi eu... 

Acă, într'o dimineaţă, nevasta celui sărac, 
care munciă, munciă Sărinana de da inima 
din ea — doar o răgădui cevă pentru d'ale 
gurii — văzând că nu mai are încotro, zice 
către bărbatu-său: | 

— Du-te, mă omule, la frate-tău să-ți îm- prumute o lecuță de pielm; poate avem și
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noi cu ce astupă gurile astea flămânde, o zi: 

două. | E 

“Se duce. De 

— Bună dimineaţa, nene! — zice el, când : AS 

intră pe poarta celui bogat. Ma 

— Fi-ţi-ar bună-dimineeaţă... așă și pedin- 
cold... „Ce tot, bună-dimineaţa?“ i 

Când aude așă săracul, nici nu mai cere și 
se duce înapoi la nevastă: „,Cerui și uite ce 

păţii.« Şi-i spune cum l-a primit bogatul. 

— Hei şi tu acum! O fi fost necăjit omul! 

„Du-te la prânz, să vezi că-ți dă!“ 

Se duce. | 
— Bună ziua, frate-meu! i 

— Hei, fi-ţi-ar bună-ziua!... Ce tot bună- 

-ziua, bună-ziua? o 

larpleacă trist şi mâniat Românul, că 

mapucase să ceară și-l luase la trei păzeşte. 

__ Mă omule, o fi fost şi aci necăjit! zice 

și de rândul ăsta femeia, când îi spuneă tă- 

răşenia. „Du-te. mai pe seară, poate îl gă- 

sești în gherbele lui“. cc a 

Se duce, dar cu inima goală: 

__ Bună-vremea, frate-meu! | 

__ Ce tot bună-vremea, bună-vremea, mă 

Sărăcilă? — strigă bogatul, cătrănindu-se, 

„Lasă-mă ?n pace!...“ EV 

Şi săracul se duce îndărăt la bordei. | 

-_ Haideţi, muiere, să fugim: să luăm ochi. 

de fiară, că nu mai e de trăit aici. o 

Şi-a strâns ce bruma aveă şi 'a plecat. Se: 

duse, se duse până într'o vale. Acolo, Copiii
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liicepuseră să-i gârâiască, că le chiorăiau mâ: 
țele de foame. i 

— Tăticule, dă-ne să mâncăm, că nu mai putem! Sa 

“Ce.să le deă, că n 'avea ce? 
— Vezi tu, nevastă, prin jata aia nu "mai 

e cevă pielm? 
Nevasta caută ce caută; “şi: “dacă vede: “că 

nu e d'o mămăligă, 'scutură. „jacă Şi face un 
terciu, copiilor, într'o ulcică. 

Dupăce li-l turnă întrun blid, "copiii. deteră 
năvală la el. Eră miere, biet, pentru ei, „Așă 
de dulce li-se păreă terciul. 
Mâncând ei, nu știu din ce,. se Tuară” la 

ceartă și, peurmă, la bătaie. 
Unul din -ei eră mai sec decât ceilalţi. Șări 

tat'său să-i împace şi-i dete câtevă ălui sec.. 
Il ucise, îl ucise şi, - Doamne, “fereşte, el 

știe cum făcă, că muri copilul. o iată 
Ce să facă aci? — Mă, mă, mă! Da sec 

noroc am avut! : - 
I! plânse ce-l plânse, apoi îl, “duse «de- i băgă 

într'o scorbură . și-l împănă acolo” cu, „pene, 
să nu-l mănânce fiarele. E “ 
Peurmă, îşi văză de drum. 

        

să 

Se duse şi se făcii băjenar! la un sat... “nat 
departe, Se făcii vătăşel și peurmă, să vezi 
minune, măi taică! Se mai. îndreptă omul! 
EI ştiă | şi carte — pe semne nu 6 demult, — 
şi ajunse pârcălab, apoi logofăt de comună 
și, din logofăt, pomojnhic. . 
Şi se îmbogăţise de nu aveă , pereche...
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'Hei...-trece aşă vreme: multă, 

Uite că aude. fratele cel bogat de îndestu- : 
larea şi binele la care ajunsese cel sărac... 

ŞI... omul rău tot rău.. - prinse mânie la sufletul 

lui: —" Mă da cu ce s'a îmbogăţit el aşă din 

senin? Ăla se vede treaba, a găsit banii lui 

tata, nu i-ar mai putrezi oasele, că. nu mi-a 

lăsat mie tot ce-a avut! 

Şi pușe "la inima lui: „Ia sămă duc să. 

întreb 'p'acolo şi eu!“ a | 

Se duce: 
— Bună ziua, frate-meu! 

i Mulţumim dumitale, nene! Bine-ai venit . 

sănătos peia noi! — zice pomojnicul, sărind . 

în 'sus de bucurie, că i-a venit fratele, — nu . 

ca el, când se duceă să-i ceară pielm. | 

“Aleargă nevasta pomojnicului î încoă, aleargă . 

încolo, să puie masa lui cumnatu-său. Şi le-a. 

pus, să mănânce numai mirodenii, măi tată, 

şi vinuri alese. 
| 

Pecând mâncau, fratele cel! mare tot cu 

gâridul dracului. Din una în alta, începe: ..,, 

— Da bine, frate-meu, ce făcuși de te prie. 

copsişi aşă,, că erai sărac?.. , 

— Ce să fac? Știi că am “Jenit la dumneata, 

întro zi de trei ori şi mi-ai înjurat , „bună- di- 

mineaţa“, „bună ziua“ ȘI. „bună- vremea
“ 

i Ştiu, d a eram necăjit. . 

i Hei. “dacă am văzut că nu înai e “de trăi, | 

am. încărcat tot ce aveam, cu nevasta și cu 

copiii și m "am: dus pânăla cutare văleeă —.0. 

ştiă cel mare. — Am îngroșat copiilor pielm 

și, pecând mâncau, S 'au apucat să se certe 

şi cutare copil eră mai sec şi l-am ucis. Și 
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Dumnezeu să-l ierte, s'a întâmplat de-a murit 
_Şi l-am dus de l-am astupat în scorbură la 
cutare stejar — îl știă şi p'ăla fratele cel 
mare. o | 

+ Pecând pomojnicul vorbiă așă, omului rău 
îi intră un fier în inimă: | 

— Hi... ăla a fost Sărăcia frate-meu; e 
astupată în scorbură. | 
„Când m/oiu duce acasă, am să dau p'acolo 

s'0 destup. Dece să fie el mai bogat decât 
mine?% 

Și — nu l-ar fi mai răbdat Sfântuleţul — îşi 
iea ziua bună și pleacă; da se duce deadreptul 
la scorbură, de rupe, despănează și destupă 
tot ce eră în copac, împănat. 

Când colo, uite că iese din scorbură o 
pasăre vânătă... care, sbârrr... spre casa celui 
mare!... | | 

Rămâne uluit: — Ia-tă, mă, Sărăcia! — Şi 
'ncepe să-i strige: 
— Nu întracolo, pasăre, nu ?ntr'acolo; că 

tat-tău șade în cutare loc, spre soare-apune; 
ţi-o fi dor de el! | 

— Apoi — zice Sărăcia sburând, — acolo 
am fost și nu mi-a plăcut. 

„Acă mă mai duc şi pela tine!“ 
Şi s”a făcut nevăzută. Iar la doi trei ani, s'a atlat și fratele cel mare,. sărac, sărac, totașă cum fusese înainte pomojnicul. 
Și iacă, moșicule, cine sapă groapa altuia, cade el în ea. 

-



14. Jumătate de om. . 

Cică aveă un cioban trei feciori şi trei 

turme de oi şi trei topoare... La moarte, ce 

să facă? Lasă feciorilor câte o turmă şi un 

topor. lar ei, dupăce-i fac cele pentru suflet, 

se duc cu oile încolo spre munte, unde s'or 

fi dus. E | 

, Şi cum le pășteau, odată îi și apucă noaptea 

" peacolo, departe de sate, fără foc şi fără 

scăpărăminte. „Cu ce să puie de mămăligă? 

—_ Să mă sui, mă fraţilor, în tufanul ăsta 

zice cel mare. Poate văd încotrovă vreo zare 

de foc! .. e 

— Sui-te, dec! 
Se urcă şi vede, hăt departe, spre răsărit; 

o zare de foc. Apucă omul întracolo.... Du-te 

şi dute și du-te... | 

Când soseşte la foc, cine socoți că eră? 

Fă-ţi cruce, tată, să nu visezi la noapte! O 

jumătate de om frigeă un creştin într'o frigare. 

_— Ce vrei mă, băiete? 

— Să ieau toc!' 
— Spune ori o vorbă bună, ori o minciună!
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— li-strigă nămetenia. Altfei, vezi calul meu? 
Te leg lângă el. 

Când îşi aruncă creştinul, ochii și mai vede 
calul, o huștupină, tot o jumătate, îi şi în- 
ghiață sângele în vine. Mai scoate, omuie, 
grai dacă-ţi dă mâna. Muţise. 

Dacă tace, îl leagă lângă cal. 
In lipsă-i, așteaptă fraţii, aşteaptă, doar 

o veni alde nen-său, dar, de surda! Dacă văd 
aşă, se urcă şi cel mijlociu în copac. - 

Vede zarea de foc și cărarea pe care a 
apucat fratele, se dă jos şi .se duce până 
la. foc. 

— Ori spune o vorbă bună, ori o. minciună! 
— se răstește şi la el spurcăciunea, când . 
îl vede. 

Tace și el de frică, și i jumătatea de om îl 
leagă lângă calu-i. 
Peurmă, mai stau ce mai stau, nămetenia 

lângă foc şi ciobanii lângă cal, când... hop! 
se pomenește cu cel mic. "Aşteptase omul, Şi 
dacă văzuse, lăsase oile în plata Domnului. 

— Spune, mă, ori o vorbă bună, ori o mint 
ciună! — se răsteşte şi la ăsta, să-l bage ! n 
pământ, sălbatecul. îi 
— O vorbă bună « ori o miticiună? Ascultă, | 

spurcatule: | 
plată. -meu eră „olar. Făcea a “oale. şi “ie 

trântia "n capu tăul“ - 
— Cum, mă? . | a 
— In capul tău le: spărgeă; i II - > 
— Minţii Ia 
— Cum. mint? N'ai zis. tu să “spui, or. o 

vorbă biiniă or o minciună?
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Şi se repede la fraţi de-i desleagă: Hai, 
mă, la oi. Ce?.Sunteţi muieri, să vă lege un 
ticălos? Di aa a i 

li desleagă în pripă, iea foc şi pleacă. Când 
sosesc la târlă, oile săracele şi puseseră de 

mămăligă. SE a 
- Mănâncă ei, peurmă, 'se culcă și dorm până 

la ziuă. Se e 

In noaptea astălaltă, jumătatea-de-om le mi- 

rosise urma şi se duce până aproape de târlă. 

Acolo, se ascunde în nişte bozii și începe să 

strige. cât îi luă gura. i aia e 

— U! Cine aude şi nu răspunde? U! Cine 

aude şi nu răspunde? - a 

Cei doi ciobani, mai nătăfleţi, dau să des- 

chidă gura, dar cel mic, că-i mai voinic: „Sst..: 

Nu răspundeţi, nene, că vă pierdeţi capetele! 

Nu răspund ei, dar nămetenia începe a doua 

oară: - 
— U! Cine aude şi nu răspunde? 

Atunci fratele cel mai mare nu se mai poate 

stăpâni şi iese afară: tei 

— Ce mă, ce?  - a 

— Şi cum grăieşte, odată, se și vede legat. 

Totaşă pate şi fratele cel mijlociu, când 

răspunde la alt strigăt al nămeteniei. 

lar cel mic n'a scos grai şi a rămas la oițe. 

Degeaba strigă nămetenia de se cutremurau 

împrejurimile. a | 

__ Mă băieţi, dacă vă voiu da drumul, îmi 

daţi în mână pe cel mic? a aa 

„—Ți-l dăm, numai desleagă-ne! A 

Ii desleagă, iar ticăloșii — nu lar mai îi



răbdat, Sfântuleţul! — leagă cobză pe fratele 
lor cel mic și-l dau plocon lui jumătate de om. 
„Sare în sus de bucurie spurcatul și-l ia 
de-l duce tărîș după el, la niște damuri de 
case îri fundul pustietăţii. a ă 
— Vezi tu nucile astea? îi zişe sălbatecul, 

când ajunge acolo. 
Să-mi descui ușile cu ele.. . 
Se uită flăcăul şi ce să vadă? Nouă nuci 

înti”un ciur, să descuie cu ele nouă Uşi. 
„Le descuie şi se miră jJumătatea-de-om, iar 

în gându-i: „Hi! tot nu scapi tu de mine, 
- băiete! Cum o să te mai prăjesc“. 

Și începe să-și lingă buzele. Peurmă: 
Mă băiete, cu mă duc nițeluş să mă culc, 

că am ostenit. Până una alta, tu să-mi pră- 
jești plăticile astea... Vezi tigaia? 

—. O văd. a - 

lea fiăcăul plăticile, iea şi tigaia, care eră 
cât un om de mare, că în ea eră să-l pră-: 
jească, şi se duce la foc. | 

Peurmă, învârteşte ce învârteşte, şi cum 
vede că sforăie sălbatecul, odată face: ple- 
osc!... cu plătica prăjită peste. ochiul năme- 
teniei, — că unu aveă, și-l lăsă orb. 

— Vai de mine și de mine! — ţipă orbul, 
Mă prăpădesc. Incailea nu știu eu p'ăl care 
mi-a făcut asta, că o să-i rămâie atâta avere 
pe mână. | 

Peurmă, mai stă și se face că moare de-a 
binele, mai grăind: | 
_— Inelul meu, inel! De nu l-aş pierde, să- 

răcuțul!... a
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Și cum zice, lasă să-i pice din deget un inel, 

lar flăcăul, mare de lucru? Apucă inelul 

și-l pune în degetul lui. 
Peurmă, încarcă la nouă care, averile lui 

jumătatea-de-om şi pleacă cu ele spre tărlă. 

Dar cum face, rătăceşte drumul flăcăul și 

apucă prin nişte fârmoacă şi întunecimi, să-ţi 

dai cu degetele ?n ochi. Caută el încoă, caută 

încolo, să iasă la lumină și dacă vede că 

nu €e,rost, se pune pe plâns. 

Cum sta şi plângeă, vede în drumu-i o că- 

pățână de om şi se cruceşte când o aude 

vorbind. : 
— Dece plângi? , _ 

li spune tărășenia. 
— Nu-ţi fie inima rea, că te scot eu Ja 

drum, îi zice căpăţâna, pe care o trimesese, 

pesemne, jumătatea-de-om. 

„Da să mă asculți, să vii după mine când 

te-oiu chiemă! Te învoiești ?“ 

— Mă învoiesc. 
_— Dacă-i aşă, dă pe colo. 

lese la lumină şi pleacă. | 

Dar pe drum, se pomeneşte cu inelul din 

deget că începe să strige: | 

= Piici orbule, pici! Phici, orbule, pici! 

Şi când îşi aruncă ochii în urmă-i, să te 

crucești, nu alta; 

Ocbul nu murise, ci veniă în urmă-i după 

glasul inelului. | , 

Acă ţimte pânză! Cum să scape? Dă pe 

ici, dă pe dincolo: inelul strigă mereu, ȘI 

oriunde s”ascundeă flăcăul, orbul tot îl găsiă. 

Soseşte la o apă mare. Dă şă scoată inelul, 

i
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dar nu poate; și atunci, văzând pe jumătatea- 
de-o la spate-i, cu o gură cât O şură... în- 
cotro să mai apuce? 

Scoate cuțitul dela brâu, pune degetul cu 
inelul pe un tăietor, şi... țac! II taie şi-l a- 
runci cu inel cu tot în apă. | | 
— P”ici, orbule, pici! — strigă inelul din 

apă. | 
Jumătatea-de-om, ce să facă? Se duce după 

strigăt, socotind că într'acolo e voinicul, şi 
face: hudubâș!... în apă. 

Se îneacă și scapă flăcăul de el. 
Sosește ăsta acasă şi împarte averile cu 

frații. Vezi dumneata, inimă bună, îi iertase. 

lar după şase luni, se însoară cei mari, 
şi vine rândul flăcăului celui mic. 

— Mă însor și eu, nene! 
— Insoară-te, dec! Cine te oprește? 
Iși găseşte rânduiala și porneşte o nuntă 

mai de Doamne-ajută. Când însă sosește gi- 
nerele la mireasă şi pun masa colăcerilor, căl- 
țuranilor, surorilor de ginere şi nașilor, tocmai 
când să zică oraţiile de iertăciune, coleă știi 
aproape de ziua jumătate, nenorocul lor! Hop, 
în curte capățâna de om. 
„__— leşi, ginere, afară! — se rățoieşte căpă- 
țâna. a 

Flăcăul vrea să iasă, că aşă le fusese vorba. 
Da odată sare sus colacul şi cu pâinea 

depe masă: „Stai aci, stăpâne, că azi ţi-e lumea mai dragă! Vom răspunde noi în 
locu-ţi“, i Și iese pâinea ?n prag:
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— Hei, hei! Căpăţână moartă, şi-ai plesni! 
Nu poţi să ai atâta răbdare? 

— Nu pot! | 
— Da eu cum pot? —— se răsteşte pâinea. 

„Că pe mine mă seamănă, mă pliveşte, mă 
seceră, mă leagă, mă treieră, mă vântură, mă 

macină, mă frământă, mă coace..., și tot am 

răbdare! | 
Și tu n'ai răbdare? - 
— N'am. | 
Incepe, și vinul. . 

— Căpăţână moartă, şi ai plesni! Eu cum 

am răbdare? Că mă altoiește, mă sapă, mă 

pliveşte, mă fierbe... şi câte şi câte? Şi vezi? 

Nu mai zic nimic, Şi tu, Căpăţână moartă, 

și ai plesni, mai răbdare şi vii tocmai acum în 

ziua nunţii ?. ! 

Şi, cum zice vinul aşă, odată aude „poc! 

Sosise, vezi dumneata, jumătatea zilei şi 

nu mai 'putuse răbdă căpăţâna- -moartă. 

Plesnise şi mocnise — pocnir'ar capul la 

toți dușmanii Românilor! 
lar flăcăul îşi făceă nunta și mai mândră 

și mai îrumoasă, 

pc 

>



15. Maica Domnului şi Trifon. 

Când a ieșit la biserică Maica Domnului, 
după şase săptămâni dela nașterea Mântuito- 
rului, Trifon ăsta băteă șiță pe o casă.. Vă- 
zând pe fecioara cu un prunc în brațe, n'are 
de lucru? Incepe să se mire: cum se poate 
ca ea, nemăritată, să aibă copil? 

— Mă, mă, mă! Te duci la biserică, Mario, 
că ai făcut ispravă! - 

Şi cu fel de fel de vorbe batjocoritoare a 
petrecut omul ăsta pe Fecioară, în drumul ei 
spre casa Domnului. | 

Maica Precista nu mai puteă de ruşine, au- 
zindu-i vorbele: dar știindu-se curată și cu 
totul nevinovată, tăceă și-și vedeă de cale. 
Nu-i vorbă, se supărase ea, foc, şi-şi pusese 
în gând să-l spedepsiască pentru obrăznicia 
lui. Şi n'a întârziat pedeapsa. şi 

| 

Aproape de biserică, Fecioara zăreşte pe 
Trifoniţa, nevasta lui Trifon. Fusese în sat 
după d'ale gurii şi acum se duceă deunde 
venise. 

— Tritoniţo, — îi zice Precista când o
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vede, — du-te iute, acasă, că. Trifon al tău 

și-a tăiat nasul. 
— Vai de mine, — strigă femtia — şi numai 

într?o fugă şi-un plânset se duce acasă. 

Acolo însă, mirarea ei: bărbatu-său maveă 

“nimic. Nasul, tot ca înainte. 

— Trifoane, îi zise ea, — îmi spuse Maria 

lui Ioachim, că ţi-ai tăiat nasul. Ce vorbă fu 

asta? 
— Ei, aş! — grăi Trifon, — uite, nasul 

meu e: întreg. 
Şi când zice „uite“, şi dă peste el cu de- 

getul, ca să încredințeze pe nevastă-sa, că 

aşă este. 
Când colo, ce să-ți vază ochii? Cum a dat 

cu degetul, şi-a retezat Trifon nasul şi-a în- 

ceput să sară în sus, de durere; iar. sângele 

să curgă gârlă. 
Plângi, vaită-te Trifoane, vaită-te Trifoniţo: 

cearcă să-l puie la loc... de surda! 

l-a căzut nasul? Căzut a fost şi fără nas - 

a rămas Trifon datunci. 

Şi daia se ţine Sf. Trifon, pentru minunea 

ce i s'a întâmplat în ziua de 1 Făurar, când: 

și-a sluțit chipul, fiind pedepsit de Maica 

Domnului. | 
9



16. Răsplata omenească. 

Apoi, a plecat odată un Român, după bu- 
reți, prin pădure. Cum mergeă el încoă și 
încold, uite că aude un glas piţigăiat: 

— Voinice, voinice, scapă-mă de aici, că 
mare bine ţi-oiu face! Ă 

Și-aruncă ochii, în partea deunde veniă gla- 
sul și, ce să vază? Un șarpe mare, cât sulul... 
să te ia frigurile, măi taică, când Păi vedea! 
Căzuse un tufan peste el și ţipă şi se văită 
și stribă de îmmărmurise toate împreju- 
rimile!... 

Omul, mare de lucru? Face un mangialâc 
și ridică tufanul, de scapă șarpele, dela 
moarte. 

Peurmă, ce socotiți că s'a întâmplat? Se 
pomenește Românul cu șarpele, că i se suie 
în cârcă și i se face colac împrejurul gâtului: 

— Ce bine să-ți fac? — zice el. „la! Să 
te mănânc!“ Şi-şi scoate limbile. 

Omul încremeneşte: 
— Păi, aşă ne-a fost vorba, măi șearpe? 
— Vorbă, nevorbă, aşă vreau eu! 
— Stai, dar — zice Românul — să mergem
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întâi să ne judecăm. Şi cum o găsi cu cale 
judecata, așă să facem: 

— Bine, să mergem. 
Și pleacă omul, cu namila de șarpe înco- 

lăcit pe el, afară din pădure, , 

, 
Ajung la un ogor. Acolo arau oamenii şi 

aveau la plug cinci boi și o vacă. 
— Să ne judecăm aici! zise șarpele. 
— Bine, să ne judecăm. 
Spun ei tărăşenia și, când sfârșesc, oamenii 

zic : . 
— Să nu te mănânce, c'așă găsim noi cu 

cale. 
— Ba eu găsesc cu cale să te mănânce — 

zice vaca, sărind și-ea înțepată, — cașă sunteți 
voi oamenii: nu cunoașteți dreptatea “a su- 
fletul vostru. „Uite, vezi? Eu am făcut cinci 
boi și, drept răsplată, mau pus și pe mine 
la jug stăpânii“ 

Şarpele, bucuria lui: 
— Auzi, mă? Hai să te mănânc. 
— Ho, mai stai! Hai în altă parte. 
— Hai! 
Merg mai departe. La alt ogor arau nişte 

oameni. cui caii. 
Aveau, la ham cinci cai şi-o iapă: 
Oamenii: „Să nu te mănânce!“ Da, o iapă: 
— Ba să te mănânce, că, uite, eu am făcut 

zece mânji şi... vezi cum mă ține și mă canu- 

neşte omul? 
— Ei! Acu să te mănânc! — zise șarpele, 
— Ba mai hai şi ?n altă parte — se roagă 

omul — că p'ai da pe foc.
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— Hai, de! Da, numai de rândul ăsta te 
mai ascult. . 

E N IE II | | 
Şi apucă iar spre pădure. Când să intre, 

zăresc o vulpe: apucaşe și ea către sat, după 

dale gurii. | 
Da, uitasem să spui, vulpea, până atunci, 

nu aveă icleșug la inimă, cu Românul. 
— Cocoană vulpe, — îi strigă creştinul, — 

fă-ne dumneata judecată, cum îi găsi cu cale. 

Şi plângând cu lacrimi gârlă, îi spune bietul 

om, cum se poartă șarpele cu el, drept mul- 

țumire, că l-a scăpat dela moarte. „Cu drept 
e să mă mănânce, cucoană?“ 

Și se rugă şi tot plângeă omul de ţi-se 
rupeă inima. 

Aşă. Peurmă, spune și şarpele ce se pricepe. 
Da vulpea, nici nu-l lăsă să sfârşiască, că 

odată se răsteşte la șarpe: 
— Dă-te jos, porc bătrân! Vii la judecată 

și stai în cârca omului? 
„Nici rușine, nici nimic!“ 
Șarpele, ce să facă? Se dă, că așă e la 

judecată și spune înainte. 
Dar dupăce sfârşeşte, vulpea se face, că 

nu pricepe: | 
— Hai acolo, la faţa locului, să văd și eu 

cu ochii mei, cum stă pricina. | 
— Hai! 
Ajunși acolo, vulpea zise: 
— Acă, arată-mi şi mie cum ai fost. 
Şi şarpele, ajutat de Român, se vâră și 

arată cum a stat, când l-a scăpat omul. 
— Ce stai, mă omule? — răcnește atunci
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vulpea cătră Român. „la o bâtă și omoară-l“. 

Il omoară. 

Peurmă: — Ce bine să-ţi fac eu, cocoană 

vulpe 2“ 
| 

— Ja, să-mi dai un sac cu găini. 

_— Bine; Da, unde să te găsesc? 

__ Tot acolo unde ţi-am făcut dreptatea. 

Să le aduci, să mă strigi și să le dai drumul, 

că le prinz eu. | 

_— Bine, cocoană vulpe. 

- Apoi își dau mâna şi se despărțesc. 

Da Românul atât a aşteptat. Cum s'a văzut 

scăpat de şarpe, sa și suit Ucigă-l-toaca, 

călare pe inima lui: „„Măre, ce mai maloteă, 

cu florile cât palma o să-mi fac din blana 

vulpei!“ 

Şi, la ziua hotărită, în loc de găini, bagă 

în sac un ogar. Se duce în pădure: 

_— Cocoană vulpe, cocoană vulpe! 

Unde ești? 

— Sunt aici, Române!. Ai venit? Unde sunt 

găinile? 
__ Sunt în sac, aici! 

— Păi, dă-le drumul, că le prinz eu. 

__ Ba — zice omul — vino dumneata de 

le ia din sac, că mie mi-e cor fugi. 

Atunci vulpea se apropie, dar omul dă dru- 

mul ogarului care o înhaţă şi... atât i-a trebuit. 

N?a apucat biata vulpe să strige, ca din 

gura şarpelui: 
| 5 

__ Blestemat să fie Românul! Şi tot în Ju- 

decăţi să-şi facă vacul!
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„Şi de multe ori să nu le sfârşiască, decât la vulpi îmbrăcate!“ 
Și... iacă-așă... D'atunci s?a făcut vulpea şi- reată cu Românul. |



17. Beţia. 

Apoi, eră odată un călugăr, care, dorind 

să se facă sfânt, fugise de lume și de plăcerile 

ei şi, departe în pustie, își duceă viaţa numai 

postind și rugându-se lui Dumnezeu. Se hră- 

-niă doar cu ierburi și cu rădăcini de buruieni 

şi locuiă într”'o peşteră. 

Şi a dus-o așă călugărul nostru, a dus-o... 

hei, vreme lungă! Se nevoiă, bietul, numai 

spre fapta bună, postiă şi veșnic se frământă 

cu gândul: 
_ Ce să fac, oare, şi ce să dreg, ca să 

fiu cât mai mult plăcut lui Dumnezeu? 

Dar, uite, că, dela o vreme, nu mai poâte 

să fie liniştit, ca alte dăți: Vedenii cumplite 

îi turbură somnul şi chipuri cu înfățișare urită 

“nu-i dau pace, cât îi nopticica de mare și nici 

ziua nu-l lăsau să-și facă rugăciunile. . 

Bietul călugăr — biet să fie de păcate — 

se tot miră, ce să fie astea? Şi se rugă săr- 

manul... doar, doar s'or depărtă duhurile 

rele... | | 

_ Dar, undee eră pomana aia? Vedeniile schi- 

monosite tot mai mult îl amărau.
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Azi, aşă, mâine așă, pânăce, într'o noapte, 
i se arătă Diavolul în chip de om şi-i spune: 

— Hei, hei, călugăre măi! Degeaba îţi baţi 
capul, să scapi de vedeniile urâte, care-ţi tur- 
bură somnul și viaţa... că nu e chip să fii lăsat 
în pace, pânăce ce nu mi-i ascultă povaţa. 

— Ce să fac? Spune-mi, — îi strigă că- 
lugărul, nerăbdător. 

— la, să faci unul din lucrurile ce ţi-oiu 
spune eu, și-i scăpă cu faţa curată. 

— Cari sunt acele lucruri? 
— lată-le — zice Sarsailă: „Ori să omori 

cap de om, ori să păcătuieşti cu o femeie, 
ori să te îmbeţi odată: _ 

Ai înţeles?... 
— Inţeles. | 
lar încornoratul, dupăce spune vorbele, 

piere p'aci încold — ducă-se pe pustii! 

Când se deşteaptă călugărul, înloc să se 
feriască de ispita Satanii, începe să se gân- 
diască: 

— Mă, ce e de făcut? Să omor eu cap de 
om? Ferit-a sfântul! Mă înghite de veci focul 
gheenei! < 

— Să păcătuiesc cu o femeie? Nici asta 
n'oiu face-o? 

„Da să mă 'mbăt odată? A... asta mai 
merge. „Mă duc la cârciuma satului vecin cu 
pustia, mă îmbăt, viu acasă, mă culc, dorm, 
dimineața mă scol și sunt iarăș om în toată 
firea“. 

Şi, zicând așă, porneşte prin pădure la câr- 
ciuma satului din apropiere. Pe drum, uite
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„UL o. A . . gilu . d . 3a98 

că-i lese inainte o femeie gătită şi sulemenită, 

nevoie mare... Şi drăcoaica îi tot făceă semne 

Ă Călugărul însă a început să scuipe, să se 

închine şi să ocoliască pedeparte... pede: 

parte, tot ţinând capul în pământ până a 

ajuns la cârciumă. 

Acolo, lumea, ca lumea... Incepe să se uite, 

mirată: | 

_— Ce caută cuviosul la cârciumă? 

Dar el, nici una, nici două, poruncește să-i 

aducă de băutură... Bea o ocă, bea două, bea 

nouă, că, de: 

Gura omului e iad! 

Cât să-i dai, tot zice: <ad b. 

Până se chercheleşte bine. Peurmă, ţinte 

pânză: pune lăutari să-i cânte şi începe să 

joace; ba începe să înjure de: Cruci, Paști, 

Dumnezei, grijanii... mă rog, se cutremură 

carnea pe cei, cari-l ascultau... 

Când se mai desmorţeşte puțin, pleacă la 

locul lui, pe două cărări. In pădure, uite că-i 

iese înainte femeia aceia. Atunci, călugărul ce 

credeţi, că a făcut? Nu s'a mai închinat, ma 

mai scuipat, nu s'a mai uitat în pământ... ci, 

ameţit de băutură cum eră, sa dus dreptul 

la ea. 
Peurmă, alta şi mai poacănă. Se întâmplă 

că trece, peacolo, un creștin. 

__ Vai de mine! M'a văzutii — zice că- 

lugărul — ce să fac, să nu mi se afle fapta?
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„Hai să-l omor!“ 
Și pune mâna pe bietul Om, care nu-i făcuse nimic şi-l strânge de gât. i | Dupăce îl mătrășește, îl acoperă cu frunză și se gătește să se ducă să-şi facă rugăciunile. Dar atunci, ce să vezi? Ca din pământ, ies patru paznici ai legii, înarmaţi Până ?n dinţi, pun mâna pe ucigaș, îl leagă cobză și-l duc la puşcărie, să-și facă osânda, că omorise cap de om. - 
Sărmanul călugăr! 
Până nu luase ?n Sură otrava băuturii, eră cel mai plăcut lui Dumwezeu. Cum s'a îm- Dbătat însă, a făptuit toate păcatele: a bat. jocorit lucrurile sfinte, a curvit și-a făcut și moarte de om, sfârşindu-şi viața în puşcărie şi agonisindu-şi loc în iadul cel cumplit, înloc de împărăția cerurilor. Ba a dat și pildă rea în fața celor, cari l-au văzut, că-şi ziceau oamenii: i 

- »Dacă unul care e întotdeauna cu cărțile sfinte în mână, face lucruri d'astea, păi noi să fim mai breji decât el?% | 

Dar numai relele astea le aduce beţia? Nu humai astea, ci cu mult! mai multe: Bețivul îşi pierde cinstea și numele cel bun. Betivul se face urit lui Dumnezeu. Bețivul îşi pierde sănătatea și intră fără vreme în mormânt, 
| Bețivul își Henoroceşte casă şi masa. Din băutură, se sting neamuri întregi, se bolnivesc și se sting urmaşii. 

 



18. Sfântul Nicolaie. | 

Apoi... eră odată un biet creștin. care să- 

răcise nevoie mare,... Nu mai aveă nici dupăce 

să beă apă. si 

Ce să facă și încotro, s'apuce?_ Mai :aveă 

un singur odor în casă. Ştiţi ce? 

Icoana Sfântului Nicolae. 

_— la să vând icoana asta; poate îmi mai 

împac nevoile. 
A 

Şi pleacă la târg. Pe drum, se întâlnește cu 

un Turc. | _ 

— Ce faci cu ala, bre? 

__ Mi-e de vânzare, boierule, 

— Păi... ce e ala?  - 
__ Sfântu Nicolae, boierule. 

— Şi, ce trebuie la voi? 

—- Păzeşte casa şi toată averea. 

__ Mare minune! Apoi trebue la mine, bre, 

un slugă ca ala. 
— Şi ce mănâncă el?—mai întreabă Turcul. 

_— Untdelemn, boierule. 

— Cum? 
— II pui întro candelă și o aprinzi; îl 

pui apoi în perete și pui candela lângă el,
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Şi vezi? Asta e mâncarea și băutura lui, 
Turcu... se miră ce se miră; peurmă, se 

tocmeşte, dă parale şi cumpără icoana dela 
Român, care își vede de cale, îndărăt spre 
casa lui, unde-o fi fost. - | 

Acu, Turcul navea nevastă, m'avea copii, 
mavea slugă. Mâncă la o cârciumă. Cum a- 
junge acasă pune icoana în perete, după po- 
vața creștinului şi aprinde candela. Apoi 
pleacă să mănânce și lasă uşile descuiate. 

— Bre Nicolae, — zice el icoanei — eu mă 
duc; tu îngrijește de casă, să nu mă fure 
cinevă. 

Icoana ascultă și tace, iar Turcul îşi vede de 
drum. - | 

Când vine acasă, ce să-i vază ochii? Mi» 
nune, nepoate? 

Nicolae păzise bine casa şi nu i se furase 
nimic. Pa 

Adouaoară, totaşă; şi totaşă şi a treia 
oară, că n'a nimerit la casa Turcului niciun 
om „cu mâna lungă“. - 

Intr”o zi însă, cum stă Turcul şi mâncă la 
cârciuma de care vorbirăm, iată, se apropie 
de el niște tâlhari şi tocmai atunci îl întrebă 
unul din prieteni: | 

— Bine, mă, vedem că tot zăbovești mult 
la cârciumă; pe cine lași acasă, de nu duci 
nici o grijă? 

— Pe cine? Ascultă, bre. Am cumpărat un 
slugă, îl chiamă . Nicolae. L-am pus acolo şi 
am lăsat deschis dearândul, că Nicolae pă- zește bine toată averea,
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— la să vedem, mă, ce slugă o fi ăla? — 

zic tâlharii, între ei, când aud. Ia 
_»„De-o fi mai mic sau mai prost, să luăm 

şi noi câte cevă. Ştii că Turcu e putred de 

bogat? 
— Ştiu. Hai mai repede. | 

Și se duc la casa Turcului. Acolo, ușile 

descuiate și în casă, nici o slugă. 

Doar icoana şi candela aprinsă dinaintea ei. 

i jefuiesc casa, se încotoşmează cu tot ce 

pot duce și... p'aci le-e drumul. 

Când vine Turcul şi vede jaful, Doamne, 

Doamne! Se ia cu mâinile de păr. Se vaită, 

caută în sus, caută în jos şi tot cercetează 

el mereu, zadarnic... Dar pe icoană nu se 

supără. 
__ Bre Nicolae! — zice el — tu ai adormit. 

„Te-a furat somnul, pesemne, şi vezi? Mi-au 

jefuit tâlharii casa. Aşă o păzeşti tu?“ 

Nicolae însă ascultă şi tace. a 

_— Nu răspunzi? Uite, bre Nicolae, — zice 

el... eu te iert; tot îți dau de mâncare şi nu-ţi 

împuţinez tainul. Da, bagă de seamă; să nu 

mai adormi altădată şi să fii cu ochii în patru. 

Apoi pune untdelemnul în candelă: şi o a- 

prinde; lasă iar uşile deschise și pleacă. 

La cârciumă, unde erau și tâlharii, spune ce 

i sa întâmplat și că, de rândul ăsta, a spus 

lui Nicolae să nu mai doarmă. 

Tâlharii, însă, cum aud, şi pricep cine-i 

Nicolae. Incep să facă haz și să tăinească. 

— Hai, măi fraţilor, iar la jaf. Să luăm ce-a 

mai rămas, ba să-i luăm şi pe Nicolae,
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Dau ei fuga „urciorul nu merge de multe 
ori la apă; ori se saprge, ori se crapă“. Uita- 
seră oamenii proverbul, că; : 

Cine are mâna lungă, 
Pierde şi ce are în pungă. 

Când au sosit la casa Turcului, au cotro- 
băit încoă şi încolă, cum li-eră obiceiul, şi au 
strâns în mijlocul casei tot ce au găsit, făcând 
vre-o trei motoașce. 
„Apoi Sau repezit cu toții și au pus mâna 
pe icoană. | | 

Dar atunci, ce să vezi dumneata, nepoate? 
Intind ei în sus, în jos, la dreapta, la 

stânga... Aș! De surda se trudiau! Să "mai 
poată luă ei mâinile depe icoană, ori să se 
mai cârmiască din loc? Nici vorbă. 

i încremenise acolo Sf. Nicole. a 
/ 

Și plâng tâlharii, sbiară, ţipă, se tot svâr- 
colesc și totașă până seara... hăt... târziu. 

Atunci, iată că sosește și Turcul: 
— Ha, ha, ha... voi mi-ați jefuit casa? — 

răcneşte el câţ poate și tot blodogorește pe tâlhari, de iritraseră ăia, în frigurile morţii și 
începe să se uite urit și să pună mâna pe o 
pătăchie. Peurmă trage-le pe spinare... Trage-i și trage-i... ca la fasole. 

— Bine, bre Nicolae! Bine că i-ai prins! Am să-ți “măresc tainul. 
Tâlharii însă plângeau de săriă cămaşa depe ei. 
— lartă-ne, jupâne, se roagă ei — iartă-ne,
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că nu mai facem şi-ţi aducem tot ce am luat, 
ba şi tot ce mai avem noi. 
„Nam știut, că Nicolae al dumitale ne-o 

pune la ciochină:. 
Se roagă ei, se roagă mult şi bine, pânăce 

j-se face milă și Turcului. li lasă din "bătut și 
se roagă și el de icoană: 

— lartă-i, bre Nicolae, că-mi aduc tot ce 
au furat; ba mai îmi dă și pedeasupra. 

Şi atunci ce să vezi dumneata? O lacrimă 
pică din ochii sfântului. 

Şi... minune! Tâlharii pot ridică acum mâi- 
nile și se desțelenesc. S'au dus într'un su- 
flet şi au adus tot ce luaseră și ce nu luaseră. 

Apoi au căzut în genunchi înaintea icoanei, 
mulțumind cu lăcrămi Sfântului Nicolae, că 
i-a iertat și i-a izbăvit din amorțire şi omor... 
Că nu le da mâna să rămâie așă pironiţi şi cu 
Turcul, alături, multă vreme. 

lar deatunci înainte n'au mai furat şi s'au 

făcut şi ei creștini în rândul: oamenilor “cum- 

secade. 
Ba și Turcul s/a creștinat. . | 

e



19. Păcatele noastre. 

Mergeau odată, la drum, cale lungă, doi 
oameni: un negustor şi cu sluga lui. 

Când ajung aproape de orășelul în care 
locuiau, mare zarvă văd împrejurul palatului 
domnesc. 

— Ce e, oameni buni, ce s'a întâmplat? — 
întreabă negustorul. 5 

— Ce să fie? Ne-a murit cârmuitorul ţării 
şi acum alegem altul. 

— Cum l-alegeţi? | 
— lacă — zice unul din mulțime — vezi. 

pasărea cea măiastră? | 
Se dă drumul pasărei să sboare peste no- 

rodul adunat și domn ne va fi acela pe al 
cărui cap se va lăsă pasărea. Ați înțeles ? 

— „„Inţeles“ — zic cei doi (negustorul și 
cu sluga), văd şi ei pasărea și încep să se 
tainească: 

— Unde dă Dumnezeu! să se așeze pasărea 
pe capul meu, zice negustorul. „Ce mai bu- 
nătăţi aș face!“ | 

— Ba, de s/ar pune pe al meu să ajung 
domn, cum aș tăiă şi aș spânzură! — zice 
sluga.
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Au mai vorbit ei, ba de una, ba de alta, și 
“aşteptau să vadă minuneă. 

Trebuie să spun însă că, înainte de a le 
muri domnul, supușii țării se făcuseră foarte 

răi; să lăcomiau la avere străină, răpiau cu 

sila ori pe furiș tot ce le cădeă în mână şi se 

țineau numai de blestemăţii; erau leneși, be- 

țivi, risipitori, mincinoşi, dușmănoși, neiubitori 

de biserică, fuduli până la sărăcie — de um- 

blau soții şi părinţii desbrăcați și cu opincile 

târîş, ca să îndestuleze gătelile fără de rost, 

sălbile și zorzoanele fetelor, nevestelor și flă- 

căilor lor, — neiubitori de lumină și de cuvânt 

bun şi neiubitori de oştire, de care fugiau ca 

ucigă-l-toaca de tămâie. Tinerii, înloc să se 

strângă la cei mai luminaţi spre a culege pilde : 

și învățături şi înloc să munciască ori să ci- 

tiască cărți folositoare, umblau ca  hai- 

manalele, nopţi întregi după stricăciuni, S”a- 

pucaseră de tutun, de joc de cărţi, de cuvinte 

murdare şi scârnăvii, de nici nu mai știau de 

Dumnezeu şi de biserică. . 

Acă, să nu uităm vorba: Pecând negustorul 

şi cu sluga așteptau să vadă minunea, iată 

că din foişorul palatului, se dă drumul pa- 

sărei maiastre. O văd că se învârtește de 

trei ori peste mulțimea de popor adunat și, 

ce să vedeți dumneavoastră? Se lasă pe capul 

slugii negustorului. 
| 

Incep ăi boieri să ţipe: — „Nu se poate 

una ca asta! |
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Pasărea, pesemne a greșit. Să-i mai dăm 
odată drumul!“ 

— Să-i mai: dăm. 
— Să-i mai dăm. 
li mai dau, dar tot pe capul slugii se a- 

șează şi acum. 
„— Mă, mă! Mare minune! Să-i dăm și a 

treia oară. 
li dau, dar totașă. 
Atunci, dacă văd boierii și Mitropolitul, că 

ăsta le-i rânduit ca domn, se duc cu toții la 
slugă, îl ieau cu mare alai Şi-l pun în scaun. 

Ei, acum e acum! Cum se vede sluga, domn, 
socotiți că făce niscaivă bunătăți? Aș! Se ţine 
de vorbă și începe să taie şi să spânzure: 
pe lacomi, pe hoți, pe leneși și bețivi, pe 
risipitori și mincinoși, pe necredincioșii, cari 
fug de biserică, pe toţi stricații și haimanalele, 
pe toți, pe rudă, pe sămânță. Țipă puiul din 
maică! . 

Ba de multe ori, în furia domnului celui 
Hou, piereau pelângă cei răi și din cei buni, 
de eră o groază şi o prăpădenie, cum nu se 
mai văzuse. In doi ani de-zile se înjumătăţise 
poporenii, : boierii și fețele bisericești. Dacă 
îndrăzniă cinevă să se jeluiască domnului celui 
nou, tot mai grozavă îi eră pedeapsa. 

— Ce să ne facem? Ce să ne facem? — se 
tainiau între ei cei scăpaţi până acum de urgia 
domnească. 

— Stai, mă, zice unul, am aflat că negus- 
torul la care a fost slugă domnul, înainte de 
a se fi suit în scaun, trăiește, în cutare loc. Să
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mergem să-l rugăm: poate se roagă şi el de 

domn şi-i îmblânzește inima. 
— Să mergem. o 
Se duc la negustor şi ăla, suflet bun, îi 

ascultă. Nu-i vorbă, frică i-eră, că o păți ca 
ceilalți, dar şi-a luat inima în dinți. 

Domnul, când l-a văzut, mai mare bucuria: 
Hii, dragă stăpâne, decând nu te-am mai 

văzut! Ce mai faci și peunde ai mai fost? 
— Fac bine. Am trăit în cutare sat, dar 

m'am îngrozit și mă îngrozesc de faptele Mă- 
riei Tale. 

Pentru asta, rugat de popor am venit să-ţi 
zic: „N'ai de gând să te oprești din tăiat 
și spânzurat“. 

— O, dragă stăpâne, — zice domnul — ţi- 
aduci aminte cuvintele, pe care le-am zis eu, 
când am văzut pasărea măiastră 'sburând 
pe sus? 

— Mi-le aduc. 
— Dar cuvintele pe care le-ai grăit dum- 

neata, le știi? 
— Le ştiu. 
— Păi, dacă-i așă, dece nu s'a lăsat pa- 

sărea pe capul dumitale, care ai zis, că ai 

să faci bunătăţi și dece s'a lăsat pe al meu, 

când am spus dinnainte, că am să tai și să 

spânzur? d | 
Vezi? Pentru păcatele oamenilor, na tri- 

mes Dumnezeu să-i pedepsesc. 
Când aude așă, bietul negustor, nu mai 

zice nimic, se pune pe gânduri, începe să 

ofteze și lacrimi mari îi picură pe obraji. 
— Așă e — zise el încet — păcatele Oa-
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menilor. Pentru păcatele noastre, Dumnezeu 
și-a întors faţa dela noi, pentru păcatele noa- 
stre vin pe lume toate relele!“ -. 

Peurmă, mai grăiește: 
— Dar ce e de făcut, Mărite Doamne? Ce 

să spun eu celor, care m'au trimes? 
— Ce să le spui? Să le spui să nu mă 

mai roage pe mine. Să roage mai bine pe 
Dumnezeu să îmblânziască inima mea. Să le 
spui însă că, rugăciunea în nimic nu le-a i 
de ajutor, dacă nu s'ar lăsă de păcate.



20. Ştefan vodă şi moşneagul. 

Ci-că a plecat odată Vodă Ştefan la plim- 

bare cu boerii lui cei mari, dupăcum îi eră 

obiceiul, în vremuri de pace: să cutreiere ţara 

în lung şi?n lat și, în drumul lui, să vadă sate 

dWastea d'ale noastre, să aleagă locuri pentru 

biserici şi mânăstiri, să cerceteze păsurile creş- 

tinilor, să ajute pe cei nevoiași, şi să se mai 

ia, când şi când, la pilde și la tâlcuri, cu un- 

cheși ca dWalde mine... 

Acă, după trei zile dela plecare, numai uite, 

că se oprește la un Og0r- Acolo, ară un un- 

chiaş. Eră bătrân, bătrân și mavea pe nimeni 

să-i deă ajutor, decât p'un copilaş de vreo 

şapte ani. Unchiaşul, bătrân; copilul, copil: 

Ce ispravă erau să facă bieţii? Se canoniau 

urât! 
Că, uitasem să vă spui: Unchiaşșul avusese 

în tinereţele lui, o spuză de copii, dar când 

îi vedeă coleă codănaci, veniă moartea și-i 

înghițiă pământul, care nu se mai satură.... 

i, hăt târziu, când își luase omul nădejde dela 

binele lumii acesteia păcătoase şi-și aşteptă 

sfârşitul, mai dobândi o odraslă... Creşte co-
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pilul, creşte, până, vezi dumneata, altă nă- paste la casa omului: moare mătușa, iar un- chiașul o duce şi mai greu. Să-şi mai iea alta? Ferit-a sfântul! „Ce e întâi, nu e peurmă“. Daia, măi taică, s'amără rău creștinul!... Acă, să nu uităm vorba. Vodă, cum zărește pe moșneag, mai mai-să-l cuprindă plânsul. Eră milos nevoie mare, Măria-Sa. A intrat în vorbă cu el. 
— Bună ziua, moşule! 
— Mulţumim Măriei Tale, prea luminate Doamne! i 
— Dece te-ai sculat târziu? 
-— Hei, Măria Ta! Nu mam sculat târziu; m'am sculat de dimineață, dar ma vrut Dum- nezeu cu mine. 
Lui Ştefan Vodă îi plăceă răspunsul moş- neagului. 
Incepe să se mai gândiască și-și aruncă ochii spre. holde; 
— S'or face bucatele, moșule? 
— Apoi, de, Măria Ta! Sunt trei galioane pe mare: dac?or veni pline, nu se fac bucate; dac'or veni goale, iar nu se fac. Dacă or veni însă pe jumătate, se fac! 
Vodă, mirat, se pune pe gânduri: 
— Mă, da isteţ mai e moșneagul ăsta! Așă Român mai zic şi eu! 
Peurmă: — Moșule, am doisprezece ber- beci. Când le-o veni vremea, vii să mi-i tunzi? — Viu, Măria Ta! Cum nu! | Atâta a vorbit și s'a depărtat Ştefan Vodă cu ai lui, dupăce a dat moșneagului, câţivă
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leişori, acoleă, să-şi împace nevoia, și un argat 
să-i ajute la arătură până sara. 

Hei.... după vro câtevă zile, Vodă vine la 

divan. | 
— Boieri dumneavoastră, zise el celor, cari 

îl întovărășiseră — îţi ști oare să răspundeți 

la întrebările ce v'oiu pune? 
— Apoi, cum nu! Sar puteă altfel, Măria 

Ta? răspund .boierii. 
— Dacă-i aşă, știți că mie-mi plac oamenii 

iscusiţi şi daia vă ţiu pelângă mine. V'aduceţi 

aminte, când ne-am întâlnit deunăzi cu un- 

chiașul în țarina cutare? 

_—— Ne aducem. răspunseră toți într'un 

glas. 
__ Ce am întrebat eu şi ce a vrut să zică 

moşul, când a răspuns că s'a sculat de dimi- 

neață, dar n'a vrut Dumnezeu cu el? 

Se gândesc boierii, dar... ce să răspundă? 

că nu-i tăiă capul. 
— Păi, de, Măria-Ta! Ştim noi ce s'o fi 

vândit moșul? Să ne ierți; dar n'om puteă 

răspunde... 

_— Dar cu bucatele? Dece galioane a vorbit 

unchiașul și ce e cu ele? 

__ Nici la asta nu ne pricepem, Măria Ta!— 

“bătu-l-ar sfinţii de moșneag. îi 

— Apoi, ce știți dumneavoastră, dacă nici 

la atât nu vă taie capul? — zise Vodă supărat. 

Peurmă, iar mai întrebă: | | 

__ Dar... despre ce berbeci este vorba? 

Se gândesc, se gândesc, dar... | 

— Nu ştiţi? Zice Vodă încruntându-se și



92 

răstindu-se la ei. Păi, să știți! că aşă vreau eu! 
Până?n trei zile aștept răspunsul la câte trele 
întrebările, că altminteri întorc cojocul pe dos. 
Unde vă stă capul, v'or sta și picioarele. 

Hei, acă-i aci! Boierii o sfecliră, măi taică! 
Cercetează ei încoă, cercetează încolo, în sus, 
în jos, chiamă babe și tâlmaci, fel și chip... 
degeaba! Nimeni nu le puteă da răspunsurile 
cerute de Vodă. 

Dacă văd și văd, că li s'a apropiat veleatul, 
hotărăsc să le deă toate pe una şi să roage 
pe unchiaș. Așă, strâng douăsprezece sute de 
lei şi trimit pe unul mai guraliv, să-i ispi- 
tiască ce şi cum? Vodă șştiă tot, că aflase 
prin: oameni de șiretlicurile lor, dar tăceă; să 
vază până unde-or merge? 

Șe duce boierul cu pricina şi ispiteşte pe 
unchiaş, doar de-o află cevă. Da, se vede, 
unchiașul i-a priceput gândul! 

Nu se dă omul cu una cu două. 
Dacă vede că n'o scoate la cale așă, îi 

spune .că-l așteaptă boierii la divan, și că 
mare bine o aveă dela ei. 

— Aş veni, da nu pot lăsă plugul, boierule! 
— Hei, moşule, şi dumneata acum! Ține 

banii ăştia şi ţi-i împăcă nevoia. Numai vino! 
Unchiaşul, când vede banii, Doamne, 

Doamne! Bucuria lui! Vine la divan, să le facă 
pe plac. | 

Acu divânu ăla aveă mai multe odăi. Boierii 
socotiau, că Vodă-i dus departe... dar el, care 
le pricepuse gândul, vine încet, încet și se 
furişează într'o odaie de alături, să le auză 
vorba şi sfatul,
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Din una?n alta, cum şedeă unchiașul pe un 

jeț d'alea mirat şi el de cinstea ce-l găsise, 
numai încep să-l ispitiască. 

— la spune-ne, moşule. Ce ai crezut d-ta, 

când te-a întrebat, că dece te-ai sculat târziu? 

Şi ce-ai vrut să zici, când ai spus, că te-ai 

sculat de dimineaţă, dar ma vrut Dumnezeu 

cu d-ta? 
— Hei! Mă miram dece o să fie vorba! 

Apoi Măria Sa ma întrebat, dece m'am în- 

surat bătrân? Şi eu am răspuns, că nu m'am 

însurat bătrân, ci tânăr, şi că aș fi avut acum 

şi nepoți de sapă, dar ma vrut Dumnezeu 

să-mi trăiască copiii cei dintâi; daia mă a- 

mărăsc aşă. 
Se miră boierii. 
_ Da... cu .bucatele „ce-ai vrut să zici? — 

mai întreabă ei. 
— Ei, ce? Am zis că sunt trei galioane 

pe mare; dacă or veni pline, nu se fac bucate; 

dacă or veni goale, iar nu se fac; dac-or veni 

numai până la jumătate, se fac... Adică iată 

ce însemnează: dacă o plouă în lunile de 

vară, nu se fac; dacă nu o plouă și o fi secetă, 

iar nu se fac; iar dacă o fi soare potrivit și 

ploaie totașă, se fac bucatele! , | 

— Mă, mă, mă! Ce unchiaș isteţ! — ziceau 

boierii, cari însemnau pe hârtie, ca să ştie 

ce răspuns să dea lui Vodă. 

— Da, moșule, ăi doisprezece, berbeci ce 

sunt? - 

Şi când te duci să-i tunzi? 

*_ Cine să fie? Zise unchiaşul, râzând. — 

Nu sunteţi d-voastră?
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„Uite să vă număr: unu, doi... tocmai doi- 
sprezece. Şi... ce să vă mai tunz? Nu v'am 
tuns, când mi-aţi dat cele douăsprezece sute 
de lei? _ 

Când aud așă, rămân încremeniți boierii, 
da... odată intră Vodă din odaia dealături. 

Vedeţi d-tră, nu mai puteă răodâ. Ei rămân 
încremeniți. 

— Frumos, frumos, boieri, să vă deă în- 
vățătură un moșneag! Dela moș vam cerut eu 
să aflați răspunsul? 

— lartă-ne, Măria Ta! — zic ei. — Ne- -om 
învăță minte de-acă. 

N'am fi chiemat pe moșul, dar ne eră de 
capetele noastre, de jupânese și de copii. 

Vodă, suflet bun, îi mustră, ce îi mustră, 
și-i iartă. | 

Peurmă, încarcă pe unchiaș de bani şi de 
scum peturi, că se miră și moşul dece l-a găsit, 
şi-i spune să mai vie din când în când şi i pela 
Maria Sa, să se sfătuiască, că tare mult îi 
plăceau, măi taică, lui Ştefan Vodă, moș- 
negii isteţi.



21. Dreptate şi strâmbătate. 

Erau odată doi săpători, cari oriunde se 

duceau, lucrau împreună: azi la cutare boier, 

mâine la cutare, poimâine la altul. Şi unul din 

tovarăşi eră om așezat, cumpătat și legă pa- 

raua cu nouă noduri, că-i mergeau treburile 

strună; iar celalt eră chieltuitor și bețiv, de 

nu legă două”n tei. | 

Şi azi lucrează; mâine lucrează, dacă vede 

bețivul, că nu mai nojește, înloc să se lase” 

de obiceiul dracului, el ştie ce i se năzare: | 

— Mă vere, — zice celuilalt — cu tine nu-i 

lucru curat. - 

— Dece, frate? 
— Apoi nu vezi? Muncesc și eu cât tine 

și, când colo... tu ai de toate, iar eu „cânt ca 

sărăcuț de maica mea!“ Tu, pe semne, umbli 

cu strâmbătatea, daia ai bani; pecând eu, 

care umblu cu dreptatea, mam vorba prover- 

bului că, „dreptul umblă cu capul spart“. 

Vezi dumneata, moşicule, i se păreă, că 

e drept el şi că d'aia n'are bani. Ci-că așă li 

se pare Ja toți bețivii. 

Omul păstrător şi bun ce să zică?
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— „Mă vere, ia nu mai chieltui şi tu, ia râu 
te mai-îmbătă câteodată și apoi să vezi: n'o 
să ai și tu? Cât despre mine, mi-e martor 
unul Dumnezeu, că mă silesc pe cât pot umblă 
numai în dreptate. Degeaba ţi-se năzăre ţie! 

Ei aş! — zise chieltuitorul, — tu umbli cu 
strâmbătatea, mă, şi bine faci! Azi e mai bună 
strâmbătatea decât dreptatea. 

— Ba-i mai bună dreptatea. 
Tot ciondănindu-se ei, merg de se tocmesc 

să lucreze la un logofăt o zi, două, trei, 
o lună încheiată... In fiecare seară, stăpânul 
le plătiă deopotrivă; da când plecau și-și fă- 
ceau socotiala, ăl cu strâmbătatea mavea nici 
pară chioară. Le cântase. . 

— Mă, mă, mă! Nu spun eu? Tot mai bună 
strâmbătatea! — se gândiă ticălosul chiel- 
tuitor... | 
„-— Taci, măi vere, odată, că-i mai bună 
dreptatea. 

— Ce tot dreptate, dreptate, măi creştine? 
hai — d'a minune — să întrebăm și pe altul 
mai priceput. Şi dacă te-oiu rămâne, ce să-ți 
fac? 

__— a, o să-ţi dau hainele după mine și 
banii ce i-am luat luna asta. Iţi place? 

— Imi place. 
„Pleacă ei spre Răsărit, şi omul bun tot cu 

gând curat; se tot socotiă într'una: — Cine-i 

ăla, priceputul, să găsiască mai bună strâm- 
bătatea? _ 

La mijloc de cale, uite că le iese înainte dia- 

“Volul în chip de călugăr.
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— Părinte, sărutăm dreapta. Nu-i vreă sfin:. 
ţia ta să ne dai răspuns ia o întrebare? Că... 
ne tot socotim noi: dacă nu-i ştii sfinția -ta, 
care eşti capul legii, cine să ştie altul? 

— Bucuros, tată! | 
— Dacă-i aşă, spune-ne: Care-i mai bună: 

dreptatea ori strâmbătatea? | | 
— E mai bună strâmbătatea, tată! zice 

ucigă-l-toaca. Cine umblă cu ea, e om; cine 
nu, nu! 
Rămâne încremenit cel cu dreptatea; iar 

chieltuitorui sare în sus de bucurie. 
— Vezi, mă? — zice el, — ce-mi tot îndrugi 

tu cai verzi pe păreţi? Adu hainele şi banii. | 
I le dă, că așă fusese prinsoarea. 
Peurmă, chkieltuitorul s'a dus cu banii la 

cârciumă şi... las pe el! A ştiut să le facă de 
petrecanie... | | 

Celălalt, rămas gol și. fără bani, se tot 

gândiă: | 

Dacă nu-i noroc şi parte, 

Cu Dumnezeu nu m'oi bate! 

Și a plecat așă, în dorul lelii, până s'a dus 

de s'a culcat la sfreajz unui pod depeste o 

apă mare. l-eră rușine să se ducă în sat și se 

făcuse ghiem, acolo, să mâie porcii la şir până 

la ziuă. _ 

Dar poate omul să închidă „ochii? Pela 

miezul nopţii, îl scoală un hardimar de 

oameni, cari de cari- mai încornoraţi şi mai 

schimonosiţi ; iar în frunte-le, unul mai faidoş. 

| 7
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Eră adunată acolo toată liota diavolilor cu 
tartorul lor. Pasă-mi-te acolo îi strângeă el 
să le împartă porunci. 

Se face tăcere și peurmă tartorul începe: 
— Tu — zice unui drac, — să te duci 

mâine dimineaţă în satul cutare; știi, colea 
swcoastă şed doi fraţi. Le-a lăsat tat'său niște 
bani în pământ şi ei, neștiind că sunt îngro- 
pați, se ceartă de atâta vreme: „sunt la tine“, 
zice unul, „ba la tine, măi creştine; dă-mi și 
mie!“ zice celălalt. Şi banii, săracii, sunt în 
pământ, la stâlpul din dreapta porţii celei 
mici. Tu să te duci la poarta bisericii și, când 

„or ieși dela închinăciune, să-i întărâți și să-i 
faci să se omoare, că ne-or rămâne nouă Şi 
banii şi sufletele lor. Ai auzit? 
— Am auzit, întunecimea voastră! 
— Tu, zice Sarsailă altui Necurat, — să ai 

grijă, când o ieşi preotul din altar, să-l duci 
la cârciumă să se îmbete, să se tăvălească ca 
porcul și peurmă să-l duci acasă, să-i iei min- 
țile, să păcătuiască cu fie-sa. Ne trebue şi 
sufletele lor. Auzitu-mai? 

— Auzit! i 
— Tu şi tu și tu, — zice deodată la mai 

mulți încornorați— duceți-vă în satul vecin 
cu al ăstora și faceți meșteșug de duceți lumea 
la cârciumă să se îmbete, să se tăvăliască ca 
fie mai plină casa mea decât casa lui Dum- 
nezeu. 

Mai poruncește tartorul ce mai poruncește 
și la ceilalți, și, când cântă cocoșul de trei 
ori, piere cu toţii al lui — ducă-se pe pustii! 

+ 

Oi : et: frentatea auziă vorba lor, dar
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le dedese toate pe una: frica că l-or prăpădi 
duhurile necurate. a 

Odată scăpat, tot cu gândul la fapte bune: 
— la să: mă duc eu să scap dela pierzare! 

sufletele rânduite lui Sarsailă! și pleacă. In 
satul cu cei doi fraţi certați pentru banii pă- 
rinților, se duce la biserică. Când să iasă, vede 
doi inși încăierându-se: . 

— Banii dela tata, că te omor! 
— Ba, dă-mi-i tu, că sunt la tine, hoţule! 
Şi scot cuţitele. Erau gata-gata să şi le 

înfigă în piept, când: odată se repede între 
ei creştinul cu dreptatea. 

— Ce umblaţi, oameni buni? Nu vedeţi, că 
e dracul: între voi? Opriţi-vă mai bine și fa- 

ceţi-vă cruce, că vă spun eu, unde vă sunt 
banii. 

Le prinde mâinile şi se mai potolesc; iar 

când îşi fac cruce, se îmblânzesc de tot. 

Fugise spurcatul, vezi dumneata... 
li desumeneșşte cel cu dreptatea, îi duce la 

locul cu norocul și găsesc sumedenie de bani... 

Doamne, Doamne, unde-mi dă moșu Dum- 

nezeu şi mie? Au dat și omului cu dreptatea 

şi s'au împăcat. Mi 

Se duce şi la preot, îl găsește beat turtă și 

pe cale de a făptui păcatul. 
L-a pus să-și facă cruce, şi preotul, venit 

în simțiri, îi mulțumește cu lacrimi în ochi, 

mai dă şi bani, să nu spuie la alții. 

Peurmă cel cu dreptatea mai împiedică — 

după puterea sa — și pe ceilalți rânduiți de 

jupân Sarsailă întunericului... ŞI peseară se 

duce mulțumit acasă la el. şi cumpărase alte
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haine şi-şi: poruncise și niște case mai de 
Doarine- -ajută. 

Acu, aude cel cu strâmbătatea, săracul, de 
belșugul ce dedese peste tovarășu-i de muncă 
şi se duse la el. | 

— Ce făcușşi, mă frate, de te îmbogățiși? 
Par'că hainele şi banii mi-i dedeseşi mie, 
decând cu prinsoarea. Așă-i, că tot strâmbă. 

“tatea e mai bună? 
— Ba e dreptatea, vere! 
Şi-i spune tot: „uite și uite și uite“, de a fir 

a păr, cum se înibogăţise. . 
— Ştii ce? zise cel cu strâmbătatea, — mă 

duc şi eu la pod. 
— Ducte, dec! 
Şi pleacă chieltuitorul, tot gândindu-se: 

„Poate or spune încornoraţii, că mai sunt bani 
în vreun loc. Să mă duc să-i scot eu şi să mi-i 
beau și să petrec. Ce să caut să scap dela 
moarte pe stăpânii lor? E mai bună strâm- 
bătatea. 

“Se duce la locul cu pricina şi se ascunde; 
iar coleă, în crucea nopței, iată vine tartorul 
cu ai lui. 

— Ce ai făcut, mă? — întreabă Sarsailă 
pe încornoratul trimis la cei doi fraţi. 

— Nimic, întunecimea ta! A fost un om 
sw'pod şi s'a dus de a spus poruncile întu- 
necimii tale, oamenilor cu pricina: le-a arătat 
banii şi s'au împăcat. 

Rămâne (Jeigă-I-toaca pe gânduri. 
— Dar tu? — întreabă pe cel cu popa,
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— Totaşă am păţit. 
— Aşă am pățit toți, strigară dracii răcnind, 

de se cutremură pământul. 
— Aşă? — sbiară tartorul. „la căutaţi, bă- 

ieţi, c?o fi p” "aci, să-i aratăm noi lui“. 
Cotelesc încoă, cotelesc încolo, până gă- 

sesc p'ăl cu strâmbătatea, tremurând vargă. 
II fac ciopăți, ciopăți şi-I aruncă în apă, 

socotind că el le-a stricat rostul. 
Şi... aşă! Nici praful nu s'a ales de beţivul, 

care credeă. î în strâmbătate. | 

 



22. Şi-a spart naiba opincile. 

Eră odată, întrun sat, un om bogat, bogat. 
Da bogăţia lui eră numai din haramuri ). Şi 
decâteori făceă vr'un rău, diavolul eră lângă 
el și-i da ghies: 

— Aşă, mă! Ce mai om ești! Fă'nainte! 
Se miră lumea, că iute, iute, se îmbo- 

gățise, fără să aibă pic de milă pentru săraci, 
"Şi, din zi în zi, tot mai tare se învârtoșă la 
trup şi la minte. 

Apucă pământwaltuia, jură strâmb, ori 
puneă pe alții să jure, ca să-i meargă lui 
în plin; năpăstuiă pe văduve și pe sărmani, 
puneă la cale ucideri şi vărsări de sânge, 
ațâță certuri între oamenii din sat, tocma'ca 
stăpână-său Sarsailă... mă rog, ce nu făceă? 
Fură și se huzmiă omul la ăle mai mari răutăți. 
— Inainte, omule, că e bine și te ţiu eu!— 

tot îi şoptiă, într'una la ureche, Al-depe-scor- 
bură, că aveă Spurcatul nevoie nu numai de 
sufletu” ăstuia, ci și de altele, pe care le 
aduceă bogatul plocon lui Sarsailă, cu fap- 
tele și îndemnurile lui. 

Şi Diavolul îi duceă şi-l scăpă pe unde-i 

  

1) Fapte rele,
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eră mai greu. Lui nu-i păsă. Aveă Ucigă-l- 
toaca nişte corniţe... O! Numa'să le fi scos: - 
zăpăciă lumeă, maicuseamă p'ăla de uită să-şi 
facă semnul cinstitei cruci! Și mai aveă niște 
opinci!... măi, măi!... să fi tot umblat cu ele 
pe toate cărările, că nu se spărgeau, 

Da toate sânt pân/la un loc. 
Odată, Diavolul învăţă pe omu-ăsta bogatu 

să se suie sus, sus, pe zidurile unor case şi, 
la al patrulea rând, să intre înăuntru pe fe- 
reastră, ca să fure niște bani. 

Eră aur acolo, nu glumă. 
— Păi, o să mă pot sui până acolo, diavole? 

Pe ce? | 
— Pe mine. Mă pui eu piuă, până-i ajunge 

sus. 
— Bine. 
Și Ucigă-l-crucea nu face biserici. S'a dus 

cu omul la locul de care vorbirăm și s'a pus 
piuă; iar bogatul s'a tot urcat pe spinarea lui 
Sarsailă, care se ridică cu el în sus, până 
unde-l povăţuise. 

— Sus, omule, sus, că mai e niţel! 
Da când ajunse la fereastra cu pricna, toc- 

mai când abiă se agățase bogatul cu mâna 
de o sforicică cu care se deschideă fereastra, 
ce să 'vezi dumneata? | | 

Diavolul odată face: ţâști! de su'picioarele 
hoțului. , 

— Unde fugi, diavole? — strigă atunci 
omul speriat. Cum mă lași aici sus? Nu vezi că 
o să caz? , 

— N?am ce-ţi face, omule! Uite, mi s'au - 

spart tocmai acă și mie opincile, că le-o fi
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destul de atât umblet. Mă dau mai colcă, 
să le dreg. 

Şi se depărtă; iar omul, ne mai având nici 
o nădejde, se mai rugă: 
— Diavole, fie-ţi milă._Nu mă lăsă să mă 

prăpădesc! 
Aş! Nici vorbă să-l mai asculte Sarsailă, 

şi atunci... odată s'a auzit un sgomot mare: 
sforicica care eră legată de ferestre s'a rupt, 
ferestrele au căzut jos și... cu ele a căzut şi 
hoţul, care şi-a rupt picioarele, de a rămas 
cotonog toată vieaţa; ba şi-a mai rupt o coastă 
și şi-a spart capul. Numai om în fire n'a 
rămas. 

lar când a scăpat hoțul cu sfoară cu tot, 
a auzit pe Sarsailă, grăind: 

— Aşă râde Diavolul. de om, mă vere! 
lar jos, în preajma celui prăpădit, s'a a- 

dunat lume și oameni ai legii, cari l-au dus 
la pușcărie să-și facă osânda, aşă cum eră; 
ba și averea i-au vândut-o. 

De haram a fost averea, de haram s'a dus! 
Şi deatunci a rămas vorba, că: „şi-a spart 

Naiba opincile“, oridecâteori se pune capăt 
unuia care făceă rele, ori când se sparge cuibul 
de răutăţi,



” 

.23. . Dumnezeu, Sf. Petre 

şi baba Dochia. 

Ci-că odată se plimbă pe pământ Dumnezeu 

şi Sfântul Petre. In drumu-le, au dat peste o 

apă şi acolo, ce să le vază ochii? O femeie 

tânără şi frumoasă spălă,. săraca, spălă, nişte 

lână şi abăteă de mâna morții. - | 

— Bună ziua. 
a 

— Mulţumim dumneavoastră, moșule, zise 

femeia plângând și clănţănindu-i dinţii în 

gură, de îrig. 
| 

__ Dece ești supărată? Sa 

__ Cum să nu fiu? Uite, am 0 soacră rea; 

ma trimes cu lâna asta, so fac din albă 

neagră, şi nu se mai negrește;: degeaba mă 

canunesc eu dWatâta amar de timp. . - 

Uncheşii — că ăștia erau Dumnezeu. şi. cu 

Sfântu Petre — se uitară unul la âltul, mai 

şoptiră ce mai șoptiră, și peurmă, își. văzură 

de cale, grăind: a 

— Spal-o înainte, tată! Deunde ştii? Poate 

dă Dumnezeu și. se?negrește. 
d 

Da 

Și-a rămas femeia spălând și plângând, iar
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uncheșii, dupăce sau depărtat, au făcut ca lâna femeii să se'negrească, : Femeia cea tânără, bucuria ei! Cum a văzut lucru isprăvit, s'a şi repezit acasă: — lo-te, maică; am făcut cum. mi-ai zis, Soacră-sa, pe care o chiemă Dochia, crăpă 

Eră o iarnă grea, de trosniau lemnele și pietrele. Abiă înnotând prin nămet, Veniau, 

nora Dochiei. 
| — Da, bine, femeie, ce mai cauţi aici? 

umnezeu. — Dar ține și chita asta de flori de fragi, so dai soacră-tei, poate so mai 
„Astea ziseră uncheşii și apoi, își văzură de drum. Iar femeia, mirată că au înflorit fragile, în toiul iernii, a luat chita de flori și a pus-o în sân. A mai Spălat ce a mai spălat până sa pomenit cu lâna albă, 
Ce crezi dumneata? Eră putere dumneze- iască la mijloc! 
Cu lâna?n spate, s'a repezit acasă Și a dat Soacră-sei florile de fragi. ochia a sărit odată'n sus, când a văzut florile şi a Strigat pe fiu-său, Dragomir:
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— Dragomire, maică! Au înflorit fragile şi 

noi n'am mai măsurat oile! ” 

Şi au pornit şi ea și fiu-său, cu oi cu tot, 

la munte. Da nu s'a lăsat Dochia așă: a luat 

pe ea nouă cojoace, că, ziceă ea; — Primăvară, 

primăvară... da-s femeie bătrână şi, mai știi? 

O fi frig la munte! . 

Acolo însă, păcatele ei! S'a pus, nene, pun 

vifor şi p'o sloată, de nu ştiai încotro s'0 

mai iei. Baba ce eră să facă? | 

Udându-şi cojoacele, a lepădat câte “unul, 

câte unul, până le-a isprăvit pe toate. Peurmă, 

alta şi mai şi: s'a pus un ger straşnic. Dochia, 

atunci, nemai putând suferi, s'a dus după 

fiu-său Dragomir. 
Da ăla, demult, demult înghieţase d'a: 

binele, ba făcuse și sloiete la gură. 

Cână l-a văzut aşă, Dochia a socotit, că 

feciorul ei nici nu se sinchisește şi odată 

anceput să-l mustre: 

— Abă, Dragomire, maică ! 

Lumea moare şi plesneşte 

Şi tu cânţi în îluerel! 

Sa făcut peurmă acolo tot scuţ şi baba şi 

oile ei.



GLOSAR. 

A 

A — pron. cea: â lume păcătoasă. 

abă — int.: abă, Dragomire, maică. 

abâte (a) — v.a da zor, a lucră harnic: abăteă de mâna 

morţii. 
- 

aceiră (a) — a sta pândind orice mişcări cu nerăbdare. 

Aghiuţă — Unul din numele dracului. 

Al-depe-scorbură — Vezi Aghiuţă. 

anostii — minciună, care vâră pe alţii în încurcături. 

B 

Băjenâr — Fugit din satul, în care nu-i mergeă bina 

şi aşezat în altul:.se făcu băjenar la un sat. 

baraitări — ostaşi de pază la curţile paşilor turceşti: .. 

îl luau baraitării la goană. 

blodogori (a) — v. â vorbi fără să poată fi înţeles. -- 

brâji — adj. cuminţi. 
| 

brodi (a) — v. a nemeri, ori â află: l-a brodit odată 

necăjit. 
bușăli — v. lovituri. 

Cc 

ealeașcă — s. trăsură. . | e 

călfunari — nuntaşi, cari în ziua cununiel: însoțesc pe 

ginere la casa miresei, ducând unele daruri. Sunt tot. 

atâtea călfunărese.
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-canuni (a se) — a se munci, a se chinui. 
cătrăni (a se) — a se supără foc şi a se face negru la inimă, cum e catranul. 
cătămâi — crâmpei de lemn, ce se pune subt diferite vase, mai ales subit cele de băuturi, spre a le ridică dela pământ. 
căuș — vas de lemn în chip de lingură mare, cu care se scoate apa din fântâni, nu din puțuri ; se zice şi: Mănânci o foaie de ceapă şi bei un căuş de apă. chită — buchet. mănuchi de flori, atât cât poţi cu- prinde în mână, dar şi mai puţin, dar legate una lângă alta. 
chivernisit — bun gospodar. 
ciocălieie — scule de lucru, unelte. 
ciur — mulţi : copii, un ciur. 
ciopor - bulue, unul lângă altul şi mulţi să nu le dai seama, ori «să dai paraua pe cap de rumân»: Se duce lume ciopăr la locul cu pricina. cocoloș — înghiemuit: îi găsesc cocolăş lângă poa. cofășii — nesincerităţi: lucruri spuse de oameni cu două feţe 
colăcări — nuntaşi, cari merg călări împrejurul gi- nerelui, când se duc să îă mireasa. _ Cotondg — fără un membru al corpului (mână “sau picior), ori cu el beteag sau tăiat. Deci a cotonogi. cotorosi (a se) — a se scăpă de cinovă pe orice cale. crailăcări — dragoste într'o parte şi 'n alta. cruci (a se) — a se cruci ca de un lucru nemaipo- menit, or a se miră şi a se tot închină. 
cură (a) a curge: din piatră cură numai aur, nepoate 

D 

Dâmuri —-damuri de case — case foarte mari, dănăci — flăcăiaşi. Se aude şi în cântec: când o cântă racu *'n lac, atunci îi mai fi dănac. dârlăi — (a) a cântă încet şi fără rost, dedulci (a se) — a mâncă cînd şi cână, câtecevă de dulce (de trupt), a se învâșt eu an lacru



i 
în dur du-se să-l mai părăsiască ; a luă nasul la 

dehulă (a) — a-i rupe oasele, a-l prăpădi 
du-] sdravăn, ori lăsându-l cu Di en asan 
corp, p. câ hula — săpătură mare făcută de apă 
în coasta unui deal. 

dibui (a) pipăi, ca pe întunericori pe întuneric, pen- 

aibe apune mena pe un pu ori a se încredinţă 

— zate cu i i 

dricuit — bătătorit. gust Și ou pricopere 
drâșcă — v. caleaşcă. 
drumeac — dim. dela drum : iapa d-tale poate să urce 

pe drumeacu-ăla ? 
duşi — pe lumea cealaltă. 

F _ 

Fârfenițe — rupte deabiă se ţine petec de petec. 

flăerel — dim. dela fluier 

G 

Galioane — corăbii, se găseşte şi în cântec 

Unde se bat Turcii Se bat cu nisip, 

Turcii şi Frâncii Mult se bat urit 

Se bat în galioane, Şi Turcoaicele 

Mult se bat cu jale, Bat cu îurcile... 

gârâi (a) — a tot ţipă şi a cere întruna, pe Capul 

omului, fără să-l lase în pace. 

ghies — îndemn, brânci. 

ghiem — făcut ghiem, ori ca ghiemul. 

ghibărdei — mic şi nedesvoltat: nu e decât un ghi- 

bărdei. 

ghiârbe (în) — în ghierbele lui, liniștit, în toate bune, 

cuvântul vine dela ghiarbă — iarbă = a zecea 

parte dintr'o jurubiță : 

Până oala fierbe, 

Faci două-trei pierbe...
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dhiorțăi, — (a) a înghiţi cu sgomot şi cu mare poftă _glod —. noroi. Ma DE a 

Hăidoși — chipeșşi şi voinici, 
haraimân — zarvă mare: îl scoală un haraiman de oameni. PN - haramuri — câştiguri pe căi necinstite, furt, jură- minfe strâmbe. ş. a. Deaci: de harama fost, de haram s'a dus. . 
haram = 
hartapăle — v. ferieniţe. 
hârtie — reclamă. 

_ huștupină — mare şi diform. 
„huamă (a se) — A se încrede mult în puterile lui sau în altul, a năzui 

Jeleșug — vicleşug. , iepşoără — dim. adela iapă ; iapă, pe seama lui, nu aşă falnică; Nu te lasă Dumnezeu de inimă, să-mi dai până în seară, o iepşoară ? împiciorogă (a se) — a se pune pe picioare, să meargă împogodeală — bună înţelegere. încotoșmă (a se) — a luă la spinare cât pot. 

J 
Jăcă — v. sac scurt, traistă. 
Jigărit — adj. nedesvoltat, slăbit, plin de răni, Jigănii — fiare sălbatice, sing. jiganie. 

L 

Pincote v. anostii, 
luă (a) — a apucă (prin lume).



Hladele — obiceiuri rele, ţii. 

maldăr — grămadă, unu! este altul. _ 

maloteă_— haină femeiasca 'mblănită: ce mai malo- | 
teă cu fiorile cât palma. ” 

| mangealâce — bucată de lemn prin ajutorul căreia se - 

ridică buşienii, casele. | 

mâniât — supărat. 
| 

milcoş (a se) — a se linguşi, a da vorbe bune şi-.: 

mângâieli prefăcute. . 
i 

mirodenii lucruri scumpe şi cu miroase fel şi chip. 

misti (a se) — a sărăci cu desăvârşire. 

motăşeă — mai multe lucruri de casă şi rufărie le- 

gate într'un cearşai sau basma mare. . 

N 

Nămel — troian de zăpadă, de târşuri, de lemne, ca 

hotar. 
„a. 

năslă (a) — A îndrăsni, a prinde nas. | 

năzări (a-i-se) — a-i-se păreă cevă, aşă din senin (fără 

să fie) Năzare şi năzărește. - 

noji (a) —a da înainte. i | 

Nichipercea — Unul din numele Diavolului. 

- O 

Oşistii — Copii mulţi şi gălăgioşi. 

ostiă (a se) — A se potoli. , , , rotei 

oticnă (a) — A tace fără voie unele mişcări ale îieţei 

şi mic sgomot înainte de â vărsă. 

P 
n 

Pârcălâb — Perceptor, ajutor de perceptor 

Intrun cântec: 

Fraţe-meu e on bogat 

L-a pus satu” pârcălab, 

[ă toiagu, pleacă 'n sat, 

Murgw' meu şade legat. 

M
o



4 
păruă (a se) — a se luă de păr., 
pătăchie — prăjină pentru bătaie. 
păuji (a) — a îngriji cum se: poate mai bine. pielm — îăină de porumb ; mălai. Intro zicătoare, despre casele mari, dar fără mobilier şi fără cele- lalte de trebuinţă: «ari în lemn și goale 'm pielm» pomâăi (a se) a se uscă tocmai ca prunele uscate sau poamele, dupăce le trece timpul 
pomojhic — ajutor de subprefect 
pomosi — avere în pământ şi pomi. prăsilă, ceiace se naşte dintr'o vită, 

R 
Răbufneli — lovirea cuivă de pământ, cu sgomot mare. 

- răgudui (a) a găsi, a agonisi. - _ „rână (a) a curăţi cu grebla ori cu lopata. rătuli (a se) — a-şi pierde cumpătul şi mintea. răzloj — laţi, la: unele împrejmuiri, fără însă a se pune ulucă pe ei. 
rumân — om. 

Ss 

Sarsailă — Diavolul 
scăpărăminte — amnarul, cremenea şi iasca, toate necesarele pentru scăpărat. Ă scâărmăână (a) — a mușcă şi rupe părul. 
sciilă — lucru de folos: nu e cine ştie ce sculă de tine. . 

| Serf — ţurţur ce se vede la streaşina caselor iarna, format din apa care n scurgere a înghieţat. A în- ghieţul seuf '— a înghieţat ca scuţul. sec nebunatec . 
șegui (a) — a minți. 
sfântuleţul — Dumnezeu. 

| sfecli (a o) — a-şi pierde nădejdea de scăpare. sgrebeni — resturi din câlţii dupăce se dărăcese,



  

E 15 

sinchisi (a se) — a-i a ă : -i păsă, a aveă ce j j 

teamă, a se simţi. , a cea mai, mică 
sloete — v. scuţ. 
sloane — acarete pentru vite. 

sloată — zăpadă amestecată cu noroi i i , noroi, pe 
vitor mare. | E pe fe și 

șofile — v. terfeniţe. 
4 

şopocăi (a) — a şopti neînțeles. 
sorocire — proces, înfăţişare. 

sparge (a) — a intră în casă străină, noaptea spăr- 

gând uşa sau ferestrele, ori descuind en chei făcute - 

înadins şi a fură. | 

simi — resturile de lână ce rămân la dărăcit şi pe- 

TIat. 

e ” 

    

   

    

strenja — streaja podului. 

şuiață — subţire, mlădioasă. > 

T 

Tăin — igmagât cât îi e rânduit cuivă să mă- 

nânce. Aaaa 
taină (a)t— aSGliftersă, a pune la cale. 

tărăşenie — îl "pricini. 

iârnă — vas lucrat în chipul baniţei, dar cevă- mai 

mare, lucrat din împletituri ieşite şi acelea din 

nuiele de alun, ce au fost sparte în mâi multe 

părţi şi curățate: 

lârmoacă — noroaie. Deaci a târmocă — a da prin 

noroi. 
. 

toroiu — zeamă de mămăligă sau un îel de „mâncare: 

presări în apă fiartă mălai des, des; până se face 

groscior, ca păsatul înainte de a se văci, Dar nu 

se pune decât mălai şi sare... 

tirişânie — v. tărăşenie. 
_ 

toiegi (a o) — a se întoarce din drum, a se duce in- 

dărăt deunde a venit. 

U 

Uoide (a) — a bate: l-a ucis, l-a ucis: 

copilul. 

până * murit
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ucigă-l-loaca — Diavolul, 
ucigă-l- crucea SE uciașul v. Ucigă-l-toaca. 
uluit — câna şi-a pierdut omul cumpătul. 

V 
- 

Vacu — vieaţa: mi-am făcut vacul. văcui (a) — a trăi, 
vulpi îmbrăcate — 

Z 
Zorzoane — găteli cu cari, fără a: le folosi, e încărceaţ corpul vitelor sau al omului. 

 



  

| + Zicători şi expresii. 
————      abate de mâna morţii — A munci cu mare zor 

călcă iarba verde — a trăi. o 

cântă, cu sărăcuț de maica mea — A se văită. 

cântă găina m casă —.A îi mai mare şi a da po- 

runci 'n casă, femeia 

da pe brazdă — A aduce la calea cea bună. 

da de chielluială — A bate. i 

trage voia — A îi împotrivă. 

-i face pe piele — A-i face împotrivă, în necaz. 

-l cără păcatul — A sosi vremea să ispăşiască pă- 

catul, şi 'n cântec: 

Aşă ne cară păcatul: _. 

Strânge unul, mâncă altul !... 

Î mă ochi de fiară — A plecă aşă, vrând-nevrând, - 

i 

* 
* 

. 
. 

i. în lume de mult foc şi amar. Isvorăşte din vraJa 

î- de urât făcut cu ochi de fiară. i 

i A-l îmmuiă, a-l înduplecă. 
d-i lăsă de inima — uple 

"1 mână porcii la jir — A dormi cu sforăieli. 

|4 pune. de mămăligă — A se îngrozi şi a sta de- 

i! geaba, neștiind ce să mai facă. 

: — A prinde pismă. 4 prinde mânie a 
AA închide ochii — A Mur 

ÎIA le merge "1 sec — A nu câştigă. Ş 

    

A-şi luă, inima, n dinţi — A-şi face cura]. 

A se migratie - A se face jos ca piua, să se urce 

ză se suie sus. ere 
   . 4 na al: iii  
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A trage cu coada ochiului — A se uită aşă câte puţin, 
din când în când. | 

A-şi luă tilințele — A plecă de nevoie, pentru tot- 
deauna. 

A-şi aruncă ochii — A se uită. 
A-i lăsă gura apă — A aveă poftă nebună să le mă- 

nânce, 
A "mută de înimă — A îmblânzi 
A-î face drum de călător — A-l isgoni cu mare zor 
A rupe la sănăloasa — A fugi. | 
A-l pune la ciochină — A-l lucră pe cinevă, aşă ca 

să nu mai poată face nimic, caşicând ar fi prins 
la ciochina calului 

A legă paraua cu nouă noduri — A fi econom 
Cap de om — om. 
Cele pentru. suflet — Pomeni. 
Cu restiul — Cu ameninţare, cu bătaie. 
Cu înima goală — fără nădejde. 
Capu legii — Faţă bisericească. | 
Cruce de aur aici în casă! — Expresie întrebuințată 
decâteori cinevă e nevoit să pomeniască în casă de 

satana. E 
Cu cerul și cu pământul — Cu toată stăruința. 
De câte'n lună şi 'n soare — De tot ce ştiă şi nu ştiă 
După sufletul nostru — Afară de suflet, osebit. 
Din fir până 'n aţă — Cu deamănuntul. 
Imbrăent pistol — Ca pistolul. 
In ruptul capului — Chiar de i sar rupe gâtul, capul 
In ghierbele lui — In toane bune. ! 
Intrun suflet — Repede, fără să răsutle. 
La treipăzeşte — La goană! 
Pară chioară — Nici o pară. 
Pe drum — În judeţela Vlaşea şi Teleorman, cu marfă 

de vânzare. 
Silişti nustii — Nenoroc, pe dearândul. 
De surd! — Zadarnic. - 
Nu se mănâncă — Nu se poate înfăptui. 
Să tai lemne pe ei — Greu de tot. _ 
Stâni pe rădăcini — Cu multă bogăţie în oi,



  

e 410. 

Tari de înger — Cu voinţă de -a se. împotrivi ispi- 

telor. 

Ținte pânză ! — Se zice atunci, când se pornesc re- 

lele, una după alta, de nu se mai opresc. 

Unde-a dus mutu iapa — Departe, unde nu se ştie, 

unde n'a fost nimeni. 
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CUPRINSUL, 

Cojocul lui Sărăcilă , n 
- Dumnezeu şi cei trei iraţi ......... Cum se învrăjbese oamenii .._...1: Bogăția şi slava lumii, ........ 
Ma: mare e mintea decât banii... 
Ce e mai uşure şi ce e mai greu ..... 
Sărăcilă ....,.... Da 

- Ingerul Românului ....,... 
. Sfânta Vineri şi nevăstuica ........ 
Legenda cucului ....... . Cârciuma are trei diavoli .,........ 

2. Ciuhurezul şi grangurele......... Cine sapă groapa altuia .......... 
- Jumătate-om ....,.... POR 
- Maica Domnului şi Trifon ........- 
- Răsplata omenească ...,........ 
„Beţia | 

- Ştefan-Vodă şi moşneagul ......... 
- Dreptate şi. strâmbătate .......... 

Şi-a. spart:iaiba opincile.. ... 
Dumtiezeu, sfântu Petre şi Baba Dochia | | 

* Glossar. 
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