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CA PREFAȚA
Anton

Pann

a fost născut la anul

1797

în

Slidven în Bulgaria; tatăl săi era căldărar de
meserie. În vârstă de 15 avi, adică'la anul 4842

a fost luat rob împreună cu tâtă familia lui de
către Ruşi şi dus în Rusia de mâdă-di. Aci fa

înrolat în armată şi servi musicant câți-va
ani; dar, desgustat de obiceiurile: şi de asprimea
muscălească, desertă de acolo şi fugi pe la Galaţi
în Ţara românescă cu gândul dq! a se reintorce în

„patria sa natală.

Augdind insă că

Bulgarii sunt

forte asupriţi de către, Turci, şi că acolo nu Par
aşcepta de cât o sclavie şi mai mare ca în Ru-

sia, se decise a rămânea. aci în Bucuresci şi a'şi
elupta existenţa prin labore. Cunoscând bine mu-

sica vocală şi instrumentală şi limbele: slavă,
turcească şi5. română se apucă a'si acohisi aci.
3
o

- H

“ pânea dilnică cântând pe la biserici şi dând lec-„uni de musica orientală pe la diverse monastiri. Dotat de la natură cu talentul poetic şi a-

vând mare disposiţie d'a se ocupa cu deosebire
de cântece, timpul îl fâcu să scrie în versuri mai
multe cărţi cu care servi el patria sa adoptivă
România într'o epocă de prima încercare de nisuinţă spre progres literar (an. 1830—1854). Căr-.

țile sale, scrise mâi tote în versuri, într'o limbă
de tot populară
prinsului

lor

și plăcută, prin

pătrunseră

mai de jos ale poporului

până

frumuseţea
în

co-

straturile cele:

român

din tote ţările.

Ca fie-care omşi Anton Pann

“şi-a avut slă-

biciunele şi curiosităţile sale, din cari au isvorit
atâtea scrieri frumâse şi folositâre. Aşa, iubea:
el cu deosibire două lucruri: vinul şi femeile,

De aci se deşteptă într'6nsul plăcerea de a com-pune

versuri

şi ca maestru

le şi cânta. Până şi

ploscei sale, din care se recreea adese, îi consacră cântecul inedit până adi şi alât de natural:
“«Ploşchiţa mea, mândru vas
«Pasăre cu dulce glas,
«Eă

în sus când

te ridic,

«Tu mă săruţi tot în nas,
«Şi îmi cânți cu lic, lic, lic,
«De nu mă 'ndur să te lasb

Pentru

ca să descrie tâte cu fidelitate
x

și

să

HI
biciuâscă viţiurile societăței, el se introducea prin.
localurile publice şi prin tâte locurile, unde era:

adunat popor de rând, şi cu vinişorul dinainte
asculta dialogurile de glumă, de amor, aduna din
gura

cea

neprihănită a 6menilor

simpli tot felul

de dicători, de proverbe, de ghicitori şi povesti,
pe cari le punea apoi în versuri şi imprima cărti
cu vorbe populare, menite pentru luminarea poporului. Ast-fel eşiră la lumină: Povestea vorbei,

— O şedăldre la ţară , — Fabule îstoridre, —
Spitalul amorului, — Inţeleptul Archir, —ş. ce],

Fiind că culesese din sle poporului simburele
scrierilor sale, când îl întreba câte un amic la
„apariţia vre unei cărţi: cum, de unde isvorăsc

atâtea, el obicinuia a esclama cuvintele scriptu=

rei: „ale iale dintru ale tale, ţie ţi le adue pe “tote pentru tâte! (adică: din popor le-a cules,

hui i le dedică, fiind tâte ale poporului).
Vădend că tiparul merge -cam grei şi în do-

rința de a da la lumină

mai cu înlesnire scrie-

vile sale poporului însetat de citire, fandă

sul către anul

din-

1847 o tipografie a sa proprie cu

litere chirilice (buchi), în care îşi imprimă sirgur tote lucrările sale. Cu acea tipografie“) Anton Pann aduse mari servicii țărilor române, (căci

*) O parte din rămăşiţele acestei tipografii se află
adi în posesiunea D-ini Oprea Dumitrescu, soţul ultimei neveste
a lui Antena
Pann.
_

erai puţine tipografii), împrăştiind în tete părțile locuite de Români o.parite însemnată din te--saurul sentimentelor. ŞI cugetărilor poporului,
cate fără dinsul ar fi rămas pote perdute sait

necunoscute“ pentru 'generaţiile. viitore.

„Două

feluri de scriitori: sunt citiți cu “plăcere:

“scriitorii genii şi seriitorii populari. Anton Pann

“a fost şi este un poet: popular. Poporul se ocupă
„mai “cu osebire de poeţii, cari au scris în sensul
„ sentimentelor şi cugetărilor sale. In literatura roinână arem puţini d'semenea scriitori. Mai ales
în secolul nostru putem cita pe lângă Pann' numai pe Alexandri,

At. Marienescu,

$.

FI. Marian,

care ai sacrificat cea mai mare paârte-a laborei
lor limbei celei naturale a poporului. Primul insă

care adăpa

poporul cu ale 'sale și din ale sale a |

fost în secolul al XIX Anton Pann.
Prima luciare, :cu care se presintă dinsul p6
arena publicităţei : fu Cântece de stea (tip. la
anul 1830). De atunci se puse cu pasiune pe lu-cru şi pe lângă desele sale primblări prin pre-

jarimile Bucurescilor, călători densul. încă în tâte
unghiurile: Munteniei şi Moldovei, spre a observa
mișcările şi obiceiurile particulare ale poporului
de ţâră, pe care'"i iubea din inimă şi cu care, de
şi străin de origine, se simţia strâns legat.
„_Tâte cărţile sale erai atât de mult citite, în

„cât se vedea nevoit “a le tipări peste curând

în

V..
mai multe ediţiuni. Precum 16n Eliade Rădu-.
lescu răspândi în clasele mai culte gustul. de
de citire:în limba română, aşa şi Anton Pann în
masa

poporului

de. rând. Câţi

băeţi

de

pe

la

prăvălii, câţi 6meni din poporul de la ţră nu
inv&ţară să citească numai de pe cărţile lui Anton
Pann

silabisind sera

la mucul

cunâşte coprinsul lor

luminărei,

cel frumos!

„Câţi.

spre a

preoţi

şi călugări, cari ajunseră în urmă la trepte ierarchice mai însemnate în eră, nu ieşiră din “şc6la lui; unul dintre ei a fost Chiar repausatul metropolit Nifon, chiar şi el a fost ucenicul

acestui dascăl de psaltichie.
Anton Pann muri la 3 Noembre 1854, cădend victima unui tifos violent, Mormântul să
său
se află în curtea Bisericei Lucaci în Bucureşti.
Pe pâtra mormântului se pâte citi un epitaf
frumos, scris chiar de el insuşi de pe când se
alla în viaţă.
Proba cea mai evidentă, cum că Anton Pann
şi scrierile sale formează o pagină însemnaţă în
literatura

română,

poet al Românilor,

este,

că

însuşi cel mai

premiatul

«cântului

mare

gintei

latine», venerabilulD. Vasile Alexandri, i-a con- sacrat mai multe pagine în «Convorbiri literare»

din laşi, No. 23 anul

genere

de tte

despre

«Povestea

V, unde șa

publicaţiile

Vorbei»,

lui,

ocupat

ear în

lăudând

în

special

originalita-

VI
tea şi curăţenia limbei şi „regularitatea
caţiunei sale !

ema

-

“Cărţile lui Anton Pann,
“când trăia

încă,

me

"1.) «Cântece

ta 2 m ea
ee
ecei e

149.) . «Poesii

sunt

publicate

versifis

de el „pe

următârele:

de stea», în

deosebite

4 ediţiuni;

cu cântece de lume»,

Sotia

2 ediţii;
3.) «Indreptătorul beţivilor», în versuri; 4.) «HriStoitie seu şcola meravurilor», „din
”

grecesce;

5.) «Noul Erotocrit,
6.) «Calendare >», de

din grecesce;
la an. 1833

până

la

inclusiv;
«Fabule şi istoribre», 3 ediţii;
Poesii populare;
«Memoria focului din Bucureşti, > în ver-

1853
7.)
8.)
9.)

„suri, 3
10.)
11.)
sesce şi

ediţii;
«Povestea vorbei», in versuri, 2 ediţii;
«Dialog în trei limbi» : româneşte, ruturcesce ;

12.) «Pocăinţa seu sufletul şi trupul ;»
-448.) «Spitalul amorului sâi cântătorul durerei»
în trei ediţii;

441
15.)

<Inţeleptul Archirşi nepotul săi Anadam;»
«O

şedătâre

la

ţeră

sei

Moșit- Albu. » în 3 ediţii;
16.)

47.)

«Cântătorul

«Triumful

beţiei»;

beţiei sei diata»;

povestea

lui

VII
18.) «Năsdrăvăniile lui Nastratin-Hogea», -euiese şi versificate, mai multe ediţii.
|
Apoi pe lângă acestea şi următârele: bisericesci

şi de musica orientală:
19.) «Basul teoretic şi practic al musicei

cale» ;

vo-!

|

20.) «Irmologhion (psaltichia),» 2 ediţii ;

21.)

«Epitaf sâii slujba pentru înmormântarea

Domnului ;»
22.) «Herovico- chinonicar», 2 volume;
23.) «Anastasimatar bisericesc, »
24.)

«Paresimier

cu cântările “postului ;»

25.) «Rindudla liturghiei (pe psaltichie);»
26.) «Catavasier și teoreticon», 2 ediţii; şi
27.) “Privighiar,» coprindător de orinduela
privigherei.

Tte ediţiunile scrierilor sale

fiind

de

mult.

sleite şi în dorința de a procura lectorilor o adevărată plăcere de lectură în orele de Tepa-_

osii şi d'a face un servicii literaturei române,
D. P. M. Cucu şi-a credut de odatorie naţională a edita treptat cu litere latine scrierile

lui Anton Pann, care atât el cât şi cărţile sale
snnt o proprietate de drept a poporului român.,
Cu aceasta se reinprospăteză memoria lui şi se

aduce un adevărat serviciii literaturei populare,

"care

de

un: timp. a..îneceput:a

lâncegi

AŞĂ. care

„va fi de mare folosti generaţiunilor viitâre, acestă

2edițiune fiind. tipărită cu litere latine, spre a
„pute fi gustată de toţi, căci. chiar adi. junimea

nu

mai pote citi

cărți cu slove (litere cirilice),

'dar' încă peste câte-va decimi de ani!

V. Gr,
Bucuresci, 1880 Iulie:
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PROVERBURI
ADICA

ZICALE,; SAU POVESTEA VORBI
Despre cusururi

Nu
Fie
Pe
Fie

e om fără cusur.
Si
care portă câte un răvaş în spate.
|
al altuia îl vede şi pe al sâi nu'i vede. .
care să ține mai cu minte de cât altul..

Fie căruia i se pare că copilul săi e mai fru- mos, d'ar fi cât de urâcios, şi

Ce e frumos portă -ponos.

Fie care trage spuză pe turta
Lesne a judeca pe altul, că

o
lui.

Nu te pricepi să îmmparţi un paiii la 4 cui boi:
Ride om de om şi dracu de toți.
|
Dracu ride de porumbe negre şi p: el nuse-.
vede.

.

Gura lumii numai pământul o astupă.
Fie care se leagă unde "1 dore.

Povestea
Spune

vorbii.

c'a fostă o dată un

craiiă

6re care

Ce avea din fire un. naș forte mare,
-El îşi vedea :bine cusurul cel are

Dar tot gândea cum că pâte i se pare.
Supuşii şi alţii, care “| întrebase,
Că îl 'şeade. bine îl incredinţaşe. -

Căci cine 'ndrăsneşte la unul mai mare

Să'i spuie de faţă cusurul

ce'l are?

Tot pe acea vreme şim acea cetate
Erea

şo

cocână

ghebâsă

în spate, .

Ce o amăgise lingăii să credă

__Că ea e în lume cea d'ântâii rază,
Cu poesii, versuri o încoronase

Sa se ținea zină o înfumurase.
Acesta se duse 'la craiul o dată
3

Cu

alt 6re cine avend judecată,

Și vădând „că Craiul hatâr ei nu'i face

-

Să vorbească 'n parte'i după cum “i place,
| Prerumpând cuvântul dise cu mirare:
Va-a-ai

Pe

de

Craiul

mine

ce

nas

aj

mare!

cu astă vorbă 1 impunse

„Dar de o camdată nimic nu r&spunse.
Ea insă părându'i că nu audise”

—

3

—

Inte-'alte vorb> 6ră îi mai gise.
Ceaiul și acesta o 'nghiţi cu noduri,
“a nu'neeta însă de ai da &r bolduri,
Şi mal dise crăşi: ce: ciudat imi: pare!
Nam mai vădut încă ast-lel de nas mare!
Se inăspri Craial şi dise: coednă! *
Scii că eşti cu :totul ciudată persână! Ge îmi tot spui mie că 'mi e nasul mare

Și nu ţi vedi cocâșa ce-o porţi în
Cusurul

cel mare

nu

til

simţi

spinare ?

din

Și judici p'al altui el: ţi-e greutate.

spate

-

Plecând ea să mârgă și eşind în tihdă,
Dise Graiul €ră, privind în oglindă,
Nu a fost minciună ce a dis nescine

Că, greii se cunâsce cine-va pe sine!

Despre
Diu

vorbă

în vorbă

-

vorbire
se deschide,

Din vorbă în vorbă ese adevărul.
|
Din vorbă se face fapta și din faptă vorbă
,

Cuvântul e ca ventul, nu să ajunge nici
cu ar- îi
"măsarul nici cu ogarul.
,

De

multe: ori limbă tae mai

Limba

mult de cât sabia,

6se n'are şi 6se sfărâmă,

E

itrae o E

Dacă
-

ai

vrei să trăieşci liniştit să nu
audi, să taci.

Puneţi

frâu la gură

şi lacăt

la

vedi, să: nu

inimă.

Imbucătură mare să înghiţi şi vorbă mare
!
nu gici, căci.
Gardul are ochi și zidul urechi,
Vorba rea se. duce ca glontul.
|
Ce, se

Boul

“Și

naşte

prin, întunerec

la lumină.
se leagă. de corne

boul

are
bescă,

limbă

trebue

şi omul

mare

să

|

să

se vadă

de limbă.

dar nu pote să vor-

de aceea

Taci ca săţi fie casa casă şi masa masă,
Glumele săți fie ca sarea în bucate. Ca
nu'ţi dică cine-va:

să

Vorbe bune dar nesărate,
Nu e meșteșug

a găti

mâncare,

ci e meşteşug a

O potrivi din sare.
Limba- îndulceşte limba amăreşce,
Cu rîma mică se prinde pescele mare.

Vorba dulce mult aduce.
Cu

o lingură de miere mai mult musce prindi
de cât cu o butie de oțet.
Nu te amesteca ne poftit în vorba altora, că

Ne poftitul scaun nare.
Unde nu'ţi ferbe sia nuţi băga lirigura.
Nu

te amesteca

ca

mărarul

în

tâte

bucatele.

—

7 —

De multe ori gluma înjură mima,
şi

Gura aduce ura. - i
e
Tâtă păsarea pe limba sa piere.

.

a

Nu vorbi pe 'dihtreg ca babă chi
ră, că se gisesce vre unul de'ţi umflă ceafa
de pumni

şi spatele de ciomage.
A
Pân' la impăratul răbdi incăeratu
l, Șapoi.
Bătaia şi ocâra nu '&e intârce nici
odată,

|

Sarpele până nu'l calci pe c6dă
nu se. întărce

„săte musce,
i
Furnica cât e de mică şi dacă o ca
lcpe
i pi-.
cior se intârteşi ea să e musce,
dar:
Să vorbească şi nea -Riloin pentru că
şi el e om.
-

Povestea Vorbii

O'slugă flecară.pe unde Slujise

:.

Toţi tot îi bătuseşi
tot îl 'gonise,
In cât dintr'acâsta prea ră: ajtinses
e,

o

Hainele pe dânsul tâtese rups
ese. ,.:
Un negustor :as-fel: portul pros
t” vădendu';,
O dată 'ntâlnindu'l Va; “întrebat
dicândui:. -

Ce o fi: pricina. de: nu'ţi merge. bine
?.:
Că eii te scită încă:de' copil pe tin
e,::

Beţiv,

curvar, ;nu: ești; cărţi::nu .joci

“

imi

Cum. putuşi ajungă ?n aşa-prâstă stare
?

De nui îţi viri capulla v'un om de trea
bă

Și tot umbli

rasna pe drumuri

de geba?
9.

,
pare,

Jupâne, el gise, nu'mi e alta vina,

De cât căci spui dreptul e tâtă pricina,
Minciuna nu "mi place, vorbese adevărul,
D'aceea ori unde mă pisez ca mărul

„Și me daii îndată pe pârtă afară
De

numi

găsesc

locul şi pacea

“Ti gise lui omul augind aceste,

în ţară.

Că spui adevărul nici un răi nu este,
Aşea slugă mie chiar imi trebueşce,
Și de vrei d'acuma vin de te tocmesce.

Se tocmiră "'ndată şi se învoiră,
In dou&-trei vorbe zapis *ntăriră.
Deci îl luă omul ca să”! procopsească

Şi plecă cu dânsul

Cumpără,

ca să târguiască.

îi dete un codru slănină

Și într”o hârtie

puțină făină,

Dicându'i: na, du astea acasă
Și di să gătească ce-va pentru masă.
El dacă se duse la a sa stăpână
Se uită la dânsa dându-i-le 'n mână,
Si vădând că cată cam pieziş din fire
Incepu să'i dică ei şi să se mire:
Aoliol cum cauţi chiar ca o găină
Cun ochii la făină şi altul la slănină!
“um îl aude luând furca sare
"rcă bine cu ea pe spinare,
” vorbă! audi flec o dată!

inc

de

min' să

'şi

bat

—

9 —

Afară! afară! slugă blestemată,
Să

nu 'mi calci în curte că “ţi sparg capu

El fugi pe portă, în drum

"'ndată.

se opresce.

lacă şi stăpânul sii îl întelneşce.

-

.

AI întrebă: ce e? că te-a gonit, dise,
Scărpinându'i locul unde îl lovise.
Dar de ce pricină? stăpânu întrebă,
Pe bună dreptate ori aşa de geaba?

Ved eu, el răspunse,

e cum

se vorbesce:

:Cine -spune dreptul loc nu 'şi mai găsesce.
Augind stăpânul din ce i a fost plânsul
Incepu să dică ast-fel către dânsul:
Ba nuţţi e sirmane nimenea de vină,

Ci guraţţi flecară este de prieină:.
Să spui adevărul alta se "nţelege,
Nu

de unul

ş'altul omul

să se lege;

Gura ta te bate ş'o să te mai bată,
Dacă ea îţi este flecarăo dată.

Despre minciuni
Câte le dice omul sunt vorbe.
Si minciuna este vorbă, dar
Vremea

descoperă

adevărul.

— 190 —
“A

mânca

„pote,
>

usturoi şi

gura a nu puţi nu

încă

minciună bine ticluităa
plăteşte mai

cât un adevăr,
“Cu o: tninciună boerească
nernţească.

Când vede omul
dar şi

mult

Aaa
treci „peste grani

aaa

o

nevoia vorbeşcece nn e voi
a

N

„Cine a minţit o aată „nu se
mai crede
“spu
ne

Işi mănâncă

şi adevărul,

credința

cân

|

|

ca țiganu Biserica.

Cine se învaţă mincinos
când spune
se bolnăvesce, încă
E
Cine
>

|

adevăru
-

prtă: plosca cu minciunile
nu o duce

mult

Umblă cât umblă penă
i să înfundă.

„

Işi sparge 'dracu opincile,

Tivga nu mergă de niulie
ori “la
„Să sparge ori crapă.

Cu

82o0şi de

tufă

nu

a
apă,
.

se înegresc

'că

ori
|

sprincene.

“ Mai bine şedi strâmb
şi vorbesce drept.
“Dacă nu scii să văpsesci
nu te pune să mânjesci.
Mai l::sne e a vorbi adevărul
de cât minciuna.

Povestea, Vorbii.

„Un

.

ţigan furase două gâsce gr

ase
„ȘI să le ascundă “n:des
agi le băgase,
“Gândind

întru sie

ce minciuni

să dică

7

|

—

44 —

A

„i

Del va ?ntâlai "n cale vre
un românică,

Merse

dar cât merse

il şi 'ntâlni

'ng

rabă
Un român c'o bâtă şi stând
î] întrebă,

Dicend:

spune ce aj în desagi

ţigane

El răspunse: icea am nisce
ciocane.
— Dar dincolo ce ai? (el intâii
minţise
Dar greşindu” gura) altă gâs
că, dise.

Gura păcătosului adevărul
vorbesce.
Șa perdut cumpătul ca găi
na umbletul:
L'a luat gura pe din nainte
Minciuna

- .
a

are, loc şi ea pe unde se
trece.

Povestea, vorbii
“Alt țigan

o dată a intrat să fure

Când iată stăpânul în mâi
ni c'o secure.

Ce cauţi ţigane (îi gice) n
grădină?

—M'a aruncat ventul, nu
sunt eă de vină;
—Te-a aruncat vântul?
asta nu te scapă,

Dar cei cată ghiara înfipt
ă în cepă.
—M'apucaiii de dânsa să nu
mă ia vântul.
-De g6ba ţigane, nu ţi-ai
găsit. sfântul,
Dacă e așa dar de ce'ţi ump
luşi traista?
Apoi românico, vedi asta
e asta!
Dracu

a mânca:
de faţă.

plăcintele

şi crăpătorul.

stă

„Minici ună cu cârne.
“ Minciună cât Colțea de mare,
Minciuna sparge şi casa de piatră.

ovealaa Vorhii
A fost o ?nsoţire ce trăia ?n iubire,
"In pace, în ticnă şi 'n mare unire.
Ei nu scia certa vr'odată "n viaţă,
Ci 'şi da unulaltui vorbe cu dulceţă.
In

scurt într'atâta

În cât de poveste

trăia

aceşti

bine,

era la ori-cine.

a “Dracul însă care n casniej coda 'şi viră
Şi face să 'ncâpă ?ntre ei gâră mâră,
Se sili p'acestea. cu neincetare "După a sa voe săi aducă 'n stare.

Intingdend el dară cursele lui tâte

Şi ca să” supue văgând că nu
“Căută o babă, audind că ele

pâte,

„2 ÎL întrec pe dânsul la drăcii. şi rele.

"= A găsit dar una Vişana anume
_.. Intâia drăcdică

dracilor

din lume.

Se duse la dânsa, pricina % spune
Că n'a fost putinţă pe ei a supune,
«Dicând: scii eă este un graiii de când
Că şi sparge cu vreme opincile dracu,»
la numai privesce opincile mele -

„Că se trenţuiră în mici peticele,

vacu ?

—
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Și tot nu pot încă să bag
între dânşii,
O intrigă mică şi să'mi rid
de denşii ;

Daca dar poţi face mai mult
de cât mine
Arată'ţi puterea, te rog fă'mi
un bine.
Ea
clătind cu capul p'între rin
jitură

Iși arată colții cei pociţi
din gură,
Dicend : ei copile! vedi
că e pricina,

Că nu scii pe unde se udă
găina.

Iţă trebue

încă să înveţi la şcâlă,

De şi esci diavol dar ţi e
tivga goiă.
O bătrână ast-fel cum mă vegd
i pe mine
Nici la degetw'mi&l mic nu
te puiii pe tine,
lise
el, se pote,

pe vorbaţi

se vede,

Dar păn' nu văd cu ochii
nu'mi vine a
Ei bine, dar ce'mi dai ? bătrân
a întrebă,
Că pe capu tati nu mă duc
de: geba.

Bucuros,

răspunse,

pe loc voii

fi gata

Săţi dai o pereche papuci
galbeni plată.
Nu m'ași fi dus, gise, dar cu
aste tâte
Merg

ca să vedi numai

Vişana

ce pote.

Deci începu baba adesea să mâr
gă

„a acea femee căscidra săi
spargă.
xăsia ea mijlâce s%9 'mprieten
escă,
su una

cu alta

i precum

ca

să o momescă,

pescarul .undiţa 'şi întinde

i cu rîmă 'mşală pescele de
] prinde,
Șa îşi întinse planurile sale
pre

ea ca so tragă

cu vorbe

morale.

crede.

>

Până când vădu că prinse ea putere
Şi are mijloce ac să „bage in miere.
Aşa 'ntr'o di? ncepe femeei să. dică :
"O£ fetica. mami ! cum esti frumuşică,

"Cum. îţi vea purtarea cum

Şi cum
- 'Prăiesci

te văd cinstită

esti de blândă, cu firea ticnită,
încai bine şi cu bărbăţelul ?

- Ori ca pisicuţa (gâr,mâr)
m -cu cățelul?
„Dar să

nu'ţi

prea

pese,

că

tote

'şi au

lâcul,

Eu am meşteşuguri să "mblândesc pe.
dracul,
Să ţil fac să fie blândişor ca mielul.
Și să1 joci cum jocă miţa șoricelul.

Nu'mi trebue mamă! tinăra îi dise,
_S6rta mea un prea bun bărbat îmi trimi
se

Drag? mi-a fost şi 'mi este, el iar
mă
Şi ca noi îmi pare că alt nu: trăesce,

iubesce,

De ceva de "1 supăr îmi crede, me iartă,

Căci
Sunt

maţele în om încă tot se certă.
prea mulţumită cum trăesc în
viaţă,

„Numai sănătate sfântul să trimeţă.,
Ori şi cum fetică, îi respunse baba,

„Când îl vei supune ast-fel merge treba
,
„Că usturoiii duilce şi bărbar iar mâle.
Nu

se pâte în lume,

el nu portă

pâle.

Cât de bun să'ţi pară tot el ciocan
este,
„ Caşa Pe ursita bietelor neveste,
„N'ai

ca

săţi deşchidi gura

să'i dai vr'o poruncă

'ndată astipră ți ura îşi aruncă;

45

Numai a lui vorbă în seamă să se ție,

EI ca undelemnul dasupra să fie.
Să “ţi fac ei un lucru, ascultă la
mine,

Să trăesci cu dânsul încă

şi mai bine.

„1 îmbrobodesci, scii chiar ca.p'o
muere ?
“Ti pui în cap ţestul, şi rabdă-'n tăcer
e,. .
Tîn&ra

aceste. audind

să pleacă,

S'asculți pe baba ce mvaţă să i facă
:

Na
Și
Și
Tu

ăst briciă, îi dise,
la prânz bârbatu'ţi
când după masă 0:
dute la dânsul
cu

|

căi vrăjit de mine,
acasă când vine
vrea să.se culce,
fireaţi cea dulce.

Prefă-te că 71 ei, în cap.a'i ucide
"Și când vedi -c'adârme şi ochi înch
ide
Atunci scâte briciul (vai ce amăgire.
)
Și crucişi din păru “i tae patru
fire.
Şi mai

către sâră firele acele

Mi le vei da mie să le pui la stele
,

Apoi să vedi viaţă, să vedi fericire,
Să vegi traii atuncea şi să vedi'
unire;
Prâsta tinerică briciul în sin
bagă.
|
Dorind să se facă soţului mai
dragă.”
Baba d'altă parte la bărbata
merge,
Intră în prăvăliea'i sudorea
își şterge,
Din ochi "i clipesce, "1 mişcă
de haină.
Se face că are să spue o
taină
EI vrând iar să afle ce o să”
vorbeakcă
Se duse să i-spue şi ea să
4% capitisct

-
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oma

Fr
e

E Savel

"are

'Dicână : dragul mamei of ce te astâptă!
G e nenorocire “ţi s'a pus în faptă!
"1 Eoţia ta astă-ai, perechia-ți iubită
„LO să te răpue cu mârte cumplită.
i |'Că ea cu un tînăr are înclinare,
“| Pe care

'l iubesce

Și el un
Ca

bricii

săți

mai

de mult

îmi

pare,

dându'i o învăţă duşmanul

tae capul,

ast-fel dândui planul : -

i Astădi când vei merge să prânzesci acasă

„O

să ia să Yi cate în cap, după

Și viindu'i

bine

mâna

masă,

o să “Şi: pue

Ca săi tae gâtul şi să te răpue,
Și dacă-a mea vorbă necredută "ţi pare
"Prefăte că nu scii de nici o urm are,
!Și-oi vedea cu ochii gândul cum îi este,
' Să dici bogdaproste că iți dedeiii veste.
+ Omul cum aude speriat peste fire

! Stă la îndoială şi 'nedomerire, .

„Se muncea cu gândul cum a lui soţie
„ Intratât tirană asupra'i să fie?
- Și

„Cu

cum

să

mdrăsnescă

la o aşa

faptă

totu "mpotrivă şi ne. înţelâptă !

"Nu. gândesce

urma |! nu

gândesce

râul!

Şi acel ibovnic al ei, nătărăul,
ă Cum putu so 'nveţe ca să mă omârel
Na scie căii OGă şi spânzurătâre !
- Şi

ea

ticăl6saita

Căci dragoste

N

sa_să

'mi

spue,

?nciiiă nici odată nuwe,

-

—
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Să 'mi fi gis, ei frate m& duc

de la tine

Nu îmi eşti pe gustu'mi, n'ai nimic cu mine.
Si “i dam voe însu'mi să mârgă în pace,
Cu el să trăâscă pe unde i place ;
Pesemne

păcatul

Amendoi

viaţa în nevoi să 'şi bage.

şi aţa

îi trage

Ce zic nici ei nu scit, aşa e se vede,
Vorba de r&i omul prea lesne o crede.
Deci dar mă voiti duce şi mă voii preface
Că nu scii nimica, să văd ce se face.
Judecând acestea se duse acasă,
Ca şi altă dată se puse la masă.
Mâncând în tăcere 'ntristat cu totul

Se deie p'o pernă rezemându-şi
De

cotul.

necaz şi ciudă foc eşea dintr'ânsul.

lată şi nevasta veni lângă dânsul.

Ii aplecă însă-şi capul pe genuche,
Stai să văd, dicendui, ai vre un păduche?
Aşea el se lasă să vagă ce-o face
2

Si ca când' adârme mijind se preface.

Ti—

Es atuncea briciul încet din sin seste
S'asupră'şi porneşte urgiile tote,

pa
er.

Că el cum o vede în picidre sare
[i ia din mâini briciul dicând cu. strigare:
Tirană muere asta “ţi este dorul!
Asta ţi e credința, asta “ţi e amoru

Asta

.
“ţi e virtute
a cea nele

>

.

Asta “ţi e morala cea afupită! Rea

ş
PI,
s
er

—18—
Cum din cer nu cade fulger să te
ardă,
„ă te mistuescă trăsnet
să te pârdă!
„Cum

nu'se despică locul ce: te ține:

"Si.să te inghiţă de vie pe tine!:
-

| Fugi! piei-nemilostivo!-nu *mi sta înai
nte |
u
'ncape 'ndreptare,

Dute

de trăesce cu

nu: ascult cuvinte !

cine îţi place,

Dintr'acâstă clipă plâcă daci drac
e. Că "mi-ai voit răul nu "ţi. fac “răsplăt
ire, +
Bogda-proste Babi că "mi-a dat de
scire!
Ar fi vrut. săraca să”] încredinţeze,

Geba ea acura făcea jurăminte
Că cutare babă a scos%o din minte;

'Şa perdut credinţa ca şi Eva Raiul,

Si ca pân: aicea nu le-a mai fost traiul:

; Care săvârşire vădându-o dracul
“Sa speriat cu totul de baba, săra
cul.

„Atât îi fa frică de acea bătrână

n cât nici papucii nu

dete 'n mână,

Ci “i-le întinse c'o prăjină lungă
Ca nici resuflarea“ila el să ajungă

„Si ca d'o aspidă să se otrăvescă,

„Să'l facă în lume să se pedepsâscă.

“Tată

dar “minciuna

ce face în lume,

D'a cărei pricină istorii sunt sume.

=

—
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. Despre năravuri rele

a

Năravul din fire. n'
are lecuire.. |
Lupu
l

părul îşi I6pădă dar
năravul, Nu şi-"|
“lasă,
Ă
Ce ese din pisică
ş6reci mănâncă, p
a
Tote merge după,
n6m.
e
îi pe

Pescele de la cap se
impute, .

P6ma

nu „cade departe

a

de tulpina. ei,

Dintr un tăsur ese
şi trandafir. şi mără
cine.
Copilul

e ca maimuța, ce vede

„ace,
p
Ce a făcut mama şi
tata O.să facă fiul
şi fata,
- Unde a. săriț, Capra
roai. pre sus sare iad
a.

Prost se nasc, pr osti
cresce, prost more.
Cine- ură agi

un ou „Miine fură
un boă.
„Cine fură adi un ac.
mâine fură un. gâns
ac,
Dea ar fi în lume
hoţii Du ar fi nic
ă puşcării.
"Calul fără căpăstru
„cade în, prăpăstii.
.,
Ahăde. nu e stăpân
nici Dumnedeii.
|
: “Und
e nu e pisică șor
icii steg. ridică,
_
Nelegiuitului ? i vin
e, de. hac necred
in
ci
osul.
Tiganu

Până

nu fură |nu

se

ține om.
Unde găsesce “pus, ră
u el pune. bine.
Ovreiul până Du.- înș
elă, nu, mănâncă, „a
Găscsce sat fără „Câini
, umblă, tără ciomag
.
iși ia inima în dinţi,
şi funia în traistă,
Nu judeca urma, ias
ă unde 0. eşi, „dar,
Este ac şi de cojocu
l luj,

mg

l

Răi faci rău găsesci.
Bătaia e din Rai —tot-da-una — E răsfăţat înaintea bătăi cu câte-va palme,
Unde se găsesce frâul se cere şi calul.
Unde se găsesce şâua se cere şi ipingcua,
de şi,

c

Vinovatul negonit fuge.

Za,

Fuge de plâie şi dă în norsie.
Hoţul fură şi jură, dar g6ba,
Incotro şovat tot de belea dai (Qise ţiganului,
De n'ar fi păgubaşi n'ar fi nici hoţi, adică:
“In putina cu argăsâlă.
Povestea Vorbii
O vulpe r&u stricătore
“Ducându-se în vânătâre
4]
+ i.
4

si

fi

Intâlni în drum p'o vale
Pe cumătru lup în cale
Si i dise, rînjind măsele,
Cale bună cumetrele.

— Dar încotr'o, pâen6 unde?
la pân' aci, îi respunde.
M& duc pân' la o vecină
Să "'ngrijesc de vr'o găină,
Dar tu ce "ţi-ai lăsat casa?
—Am plecat să daii cu plasa
Coleă în acea coten6ţă

— 94
Să văd n'oi vâna vr'o rață.
Dise asta-l'altă iară:
—Aideţi împreună dară

Și găini, rațe ori ouă

Le vom impărţi în două.
—Bine, aidi! şi plecară,
Vânară pe cât vânară
Şi după ce împărțiră
Tote câte le hoţiră
Când cu ele se'ncărcară
Și pe la casă "ȘI plecară
Incepură să 'și ureze
Sănătoşi să ospăteze :
Noapte bună cumetrele

Fericite-ar sfântu de rele,—

—lţi

mulţumesc

Domnul

cumetriţă,

bine să ță trimiţă,

„Ne-am folosit astă seră,
Dar unde ne *ntâlnim iară
?

Dise ea: fără greşelă
La putina în argăselă,

x

+

x

Drept este şi prea firesce
Că hoţ cu hoţ să întâlnesce
Mai lesne în puşcărie
De cât în negustorie,

Dar beţiv cu beţiv unde?
lacăşi el ne răspunde: :-.:
Unde

"mi târnă să "mi ud 'gâtul

Si îmi mai

petrece

urâtul.::--

Aşa şi alt prin urmaâre,.
|
Mai lesne "ntâlnirea' “şi. are

ei

"Unde 7] trage pe, el! aţa.“
Ca, să “şi petrecă viaţa.

Despre rea | ni Dumnedei.;
: Ochiul

lui Dumnedei

"-Dumnedei

nu dărmae.

|

nu răsplăteseg, ca; duşmanul; ci gonesce cu

anul;

N

Pe omul răă îl inemngză Dumnedei..
Păcatul îşi caulă vinovatul, ,„de aceea. nu ascultă
„la carii dic,

“Păcatul nu
Cine

e cât: mânzatul,

satui, şi
crede în cruce

ca să 11 vadă tot

'că' crucea! se “usădă,

sali

De ce să "mi plee capul sănătos la Evanghelie,
„Nică
!

„Sail
A
aa
a
văd. v'o dată drac-nici cruce de a să noi
fac, ci

—
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De Omeni răi să te închini şi să fugi
ca dracu
de tămâie.
+?
Fă'ţi crucea mare că e dracu bătrân.
Dracul nu are trâbă nici nu: şede de.
geba.

Dracul nu face punți şi biserici, ci înti
nde

„curse şi piedici. .
Omul are şi morte şi viaţă.
Mortea nu vine când .o chemi,
|

Păcatul

te temi.

mărturisit

:
ci te ea când nu ă

este. ertat, dar

Nu linge;.unde ai scuipat...
Fă ce iţi dice popa: şi nu fece ce face”
el, căci;

Se: întâmplă, să, cadă în cursă şi cine
învaţă
“să „te: păzesci de cursă.
Unde e înţelepciune multă e şi nebunie
multă.
Vulpea cât e; de viclână şi de multe oră
cade în
cursă, cu

tote picidrele ei.

Calul de e.cu patru pici6re şi tot se
poticnesce

Nimenea

Cine

nu

e. uşă

de Biserică.

_

este sfânt, pe așternut mâle nu dOrm
e,
dar
Niminea nu dice ja'mi Dâmne, ci dinmi
Dâne
însă

Rugăciunea omului. beat Duranegeii nu 0 primesce.
In loc de dobândăse pomenesce cu osândă,
ş'apoi,
Pe lângă lemnul uscat arde şi cel verde,

|

—
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Povestea Vorbii
Doi cu picidre

ol6ge

mergând

Şajungând

De

-

“Unu 'ncepu să se râge

când

un

deal,

se

odihnea supt
mal:
Domne 'daca ai putere să faci minune din Cer
Implinesce a, mea vrere la păsul 'meii ce îţi cer,
Slobde de. sus acuma înaintea mea un cal,
Să "'ncalec pe dânsul numai până voii sui ăst del.

Cel lalt începu să dică: ce spui prietenul mei ?

Nu îţi este ţie trică să mânii pe Dumnegei
?
Vai! nu 'ndrăsni frăţi6re ast-fel de-- vorbă
să
dici,

Vr'un trăsnet să nu pogâre să ne

omâre

aici.

"Tocmai când vorbea acestea d'o dată sa pomenit
„Că în spate fără veste un înarmat a venit,

P'o iapă slabă călare c'un mânz bolnav după e;ea

_ȘE îă sili în spinare pe bolnavul

Dând cu un

mânz

bici ca mai tare să] pue

Și aşa în loc de

să ?1 ea,

pe acel
del,

călare: gura 1 făcu pe el cal.

|
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Despre

prostie

Ce "mi e prostul ce 'mi e nebunul!
Ce 'mi-e rada badea, ce 'mi e badea rada!
Ia pe unul

cap.
Cine

de picire

și lovesce pe. cel alt

.

se apucă să inveţe pe
sibesce de nebun...

nerodul

nu să

ă
în.
0-

Prostu 'nvaţă bărbierie la capul tăi.
Cu

nebunul

să nu

“ţi pui nici în

„mânică.

cin

nici

în

i

EI nu scie ce e lae nici ce e bălae.
Nebunul. nu

asudă

nici la vale nici la dd.

“Tu îi faci cu ochiul el îţi face cu capul.
Prostul este: caută Nan iapa și el călare pe eaN'ai ajuns la riii şi 'şi-a ridicat p6lele la brâă. |
Nu "1 priimise în sat şi el întreba de casa

pârcălabului.

|

Line 'şi pune mintea cu nebunul este mai nebun.
|
Pe nebunul nu 1 aduci la cunoscinţă.

E anevoe să tai pom şi să cioplesci om.
Dioa bună de diminâţă se arată.
el!
după baligă se cunosce ce
Privin
ÎupPejirrege,

Dia sama

S'a pus să culâgă

dicându” şi:

nu'mi pasă,

Cu mâinele gâle tot nu merg acasă.

boi

o

să

.

Și așa numa'n

piele se duse cu ele,

In loc de surcele ducând

floricele.

Despre învăţătură,
Ce înveţi la tinereţe aceea scii la Cătrâneţe,
Meşteşugul

la om

e brățară

de aur.

Nici un meşteşug nu e răă ci 6menii sunt ră.
Cine

învață

la

tinereţe.

trâneţe.

se .odihnesce

la

bă-

:

Calul bătrân nu se învaţă în buestru,
Cine scie -are patru ochi, dar!
Ori ce cu bătae de 'cap se dobândesce pe drumuri nu se găsesce.
Procopsela nu se cumperă cu bani
tigă

Bani

cu

ci

se

câş-

ani.

nu aduc

procopsela ci procopsela

aduce

banii.

Omul

cât

trăesce

învaţă şi tot

more

neîn-

*Năţat,
|
aa
Nimenea nu pâte să dică acuma 'le scii tâte,

de aceia
La ori ce treabă

pe Stan 'păţitul

Cine întrebă nu greşesce.
Orbul cu întrebarea a nemerit

întrebă,
:
Brăila,

dar

29
Nu cere de la prost: învăţ şi de la bătrân băț.

Orb pe orb povăţuind cad amândoi în gr6pă.
Nu cine trăesce mult scie multă, ci cine umblă
mult scie multe.

Una e una, două sunt mai multe.
Mult trăesci

multe

audi,

multe

vedi.

Mult umbli multe pătimesci,

multe înveţi.

Câte

meşteşuguri

sate

a umblat

atâtea

|
a în-

v&ţat.

Găina

care

-

clocesce nici

dar şi

Piatra care

se

prinde
T6tă

musca

o

dată

nu e grasă,

_
rostogolesce

din loc

în loc nu,

muschii.

nu face miere.

Tote străchinile nu sunt pentru ciorbă.
Procopsâla

nu e cârpă să o mototolesci şi să o.
bagi în sin, că
Unde nu e cap vaide picidre.
5
A lipsit de acasă nouă ani şi Sati intors cu .

"doi bani, căci
Omul sfinţesce locul, nu locul po om.
Totă lumea este” şeâlă, şi.
Vremea

învață pe aceia ce n'au

dascăl, adică :

Nevoia învaţă pe om şi nuiaua pe copil.

|

Ursul nu jâcă de voe ci de nevoe, de aceea
Pisica râsgăiată nu prinde şdrici nici o dată, şi

Copilul nepedepsit ajunge neprocopsit.
Copilul răsgâiat r&mâne einvăţat.

|

—
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Povestea

Vorbi

Un. împărat 6re care neavând niciun fecior
Și fiind 1a întristare că n'are moştenitor,
Prin

rugăciuni şi postire Dumnegeii

La ascultat

Si după a lui dorire cu un pruncla mângâiat.

Care cu dragoste din câsul ce sa născut |

„Părinţii în resfăţare şi 'n răsgâeli Pa crescut
Atât de mult împăratul asupra lui tremura

„Cât străşnici tot palatul nu cum-va a] supăr
a.

Așa

“1 lăsă pân”

la mare

|

„Pentru ori ce rea purtare

Se

Și

când

el

era

|

să crâscă

tot

în

desfrăii.

nimeni

nu 7] ținea

„de răi.
într'o „parte. şi

îi

alta

purtat

pe sus.

Ca să înveţe şi carte un dascăl i s'a adus,
Poruncindu'i să ”] înveţe. cu mângâeri şi cu
joc,
Să'i vorbiască cu blândeţe, să nul supere de
loc,

|

Să nul silâscă vro dată ori să ?] certe în
vrun fel,
Ori să "ndrăsnească să 1 bată, Capoi va fi vai
„

deel,

|

|

Aşa dar aceste tâte urmate întocmai
a fost,
Din care un copil pâte lesnea r&mânea
prost.

Câţi-va ani dacă trecură impăratul a cerut
Să vagă ce 'nvăţătură copilul săi a trecuţ?
Și aducendu/l de faţă iecepu a'1 întreba
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Cu mângâeri, cu dulceaţă ca să citâscă ceva.
lil începu: alfa, vita, gama, delta, omicron,. Capa, iota, sigma, tita, pi, mi, ci csi, ipsilon.
Bravo! dise împăratul, numa-atât ai învăţat?

Apoi răspunse băiatul, cele lalte le-am uitat.
Împăratul
îngrijat fârte de al săi iubit fecior
Că i rămâne

după morte

Pe ministrii săi
Cere sfat şi îi
Ce să facă. din
Ca să “1 pâtă

un

prea prost moş" tenitor.

întrebă îi adună pentru e],
într6bă să 71 înveţe vre-un fel,
ce parte s'aducă vr'un iscusit?
"'nvăţa carte cu vr'un metod
|

osebit.

I-a gis ministri, 'mpărate e: un filosof aici
Cu sciinţi prea minunate la ori ce vei sta să

|

El ne-a învăţat
Si am

la carte

|

pe

die,

copii

noştri toți,

vrea

să. avem parte de el şi pentru
a
a
!
nepoți,
Pe dânsul de veiîl chiamă să'i vedi duhul cel
|
înalt

Şi dăii copilul

în sâmă fără

să mai cauţi alt. .

„Acest sfat dar ascultându!'l împăratul

Și
Am

pe

filosof

chemându'l de faţă aşa %-a gis:

audit pentru tine

Și toţi te

a trimes

că esci om

vorbesc de bine,

toţi

prea iscusit,

die

că esci :

procopsit,

D'aceea cu rivnă. mare

te chiăm şi te rog şiei* -

m

Cu

asemenea

Și

v&gând

că

urmare să înveţi şi pe fiul mei.

“ţi

pui

silința

mai

|

curând

a

Pe cât "mi va fi putinţa şi ei “ţi voiă
răsplăti,
Prea slăvite impărate, filosoful i-a răspu
ns,
Tote sunt adevărate câte de mine
Vai spus,

Dar acum sunt bătrân fOrte,

nu mai sunt tâ-

i

nr

c'atunci,

M'am apropiat de mârte, nu mai
am gust să
|
mvăţ prunci.
M'am dat acum pe odihnă, voiii să trăesc
liniscit,
Să "mi petrec viaţa ?n ticnă, că destul
am obosit

“Fug

de sgomot,

de nepace,

singurătate iubesc,

Slugă chiar să am nu 'mi place, ca
să:nu mă ne|
_
căjesc,
Dar

ca să nu cale cuvântul şi hatâru "'mp
ărătese

- Voesc, de va

vrea şi

sfântul,

pe 'cât

pot să

vă slujesc
Trimiteţi”!
dâr la mine, rog să nu fiii strămutat,
]

„Că precum

vam spus nu 'mi vine

Impăratul

dise: bine fie Şi aşa cum

să vi-'] în-

v&ţ la palat,

dici,

E

Să urmeze şi la tine, dacă nu te
"'mpaci aici ;
a
"Dar însă iţi
dai de scire nu Cum-va să 7]
Aa
necăjesci.
Săl baţi, săi dat dojenire, ori
la el să: te
“Ci voit

a
răstesci.
cu iconomie învăţătură să îi
dai,

1

isbuti

Tota ta filosofie cu bine să “i o predai,
După

ce

'mpăratul

dise

către

filosof -ast-fel

A doua di îşi trimise şi pe fiul săi la el.
Cum veni îi dete cartea p'un scăunaş îl cinsti
Si îl puse la o parte poruncindu'i a citi.

Nu apucă să'i arate şi îndată s'a pomenit.
Cu câţi-va inşi din cetate spre vederea'i ai venit
După ce ceva vorbiră filosoful a voit
Ca, cu ceia ce veniră să puede gustărit,
(Dă pe atuncea cum se vedecafea nu obicinuia

După cum asta-gi să crede că n'ar putea fără ea),
Si neavând

să'l slujescă vre un fecior sau argat -

Il îndreptă

pe ferâstră

dându“

în

mână un

ban

Dicându'i: na, ţie asta şi mergi colea la băcan
Să "ţi dea medelicuri, pâine şi o carafă de vin.
Cusurul

mi-l

va da mâine, dute

şi

mai

cu-

rând vin.

Deci lupă

ce le aduse masă,

Stolnic, paharnic,

le fuse, până

Că el dacă sapucară

De sluga lor îşi uitară
Si audindu'l că plânge

| gise, vin'o de

de

mai către apus.

vorbă şi de

'nvaţă să
|

şi ta acasă

lung: sfat

că slujesce nemâncat.
la spatele lor de post,

strânge şi

|
Apoi mergi

tacâmuri a pus. -

să mănânci

nu fii

prost.
şi să prândesci,
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Dar

să nu spui
o |

Si dimineţa
Să

vii mai

că.
|

la masă

te scolă diua
curendla şcâlă

RE

a

Plecând copilul se duse

fe-am. pus să ne
_ poslujesci.

pân” nu so
s'avem

cu plânsete,

înălța

vreme

mvăţa,

d'a

cu văitat,

Si pre rând mumesi". spuse cum Pa întrebuințat,

Muma-sa mâinile'şi frânge spusele lui ascultând

Merge la "mpăratul plânge bocindu-se
şi strigând:

Vai de -mine împărate alt dascăl n'ai
mai găsit,
De Lai dat să ?nveţe carte la un nebun
şi lipsit?
Filosoful 'mgrabă

Si Ia 'ntrebat
Imperate seiut
Că agi filosofie
De aceia fiţi în

să

vie, împăratul

l'a chemat,

cu mânie de ce ast-fel sa purtat?
fie, respunse cel învăţat,
o. lecţie "i-am predat.
pace lăsaţi să 1 învăţ cum sciii,

Dacă voiţi şi vă vlace să aveţi înțelept fii.

Se domoli împăratul şi îi dise, negreşit,
De aceea “ţi dedeiii băiatul ca să 1 faci desăv
ârşit.

Se făcu zachar amarul cu cele ce s'a
mai gis,
Si a douagi şcolarul la şcolă fu iar trimi
s;

Filosoful primindu'l iară-şi d'a citi Pa pusi

Si în casă încuindu']
-la trebile: lui sa

dus,

Prea mare fiind oraşul abia s'a 'ntors înser
at
„Si găsi pe coconașul plângând acasă 'ncuiat,
Ai mergi de mănâncă pâine,îi dise, şi prost să nu
fii
Si aibi în grije ca mâine de dimineţă să
vii.

—
Se duse
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iară-şi băiatul plangand ca 'nteiu cum

|
|
enma dis,
Aude şi iopăratul- că” Par fi ţinut închis,

“Se necăjesce, şi chiamă pe filosoful pe joc,
Il întrebă să dea sâmă de ce 'şi bate de el joc?
El r&spunse:să nu fie vr'o dată eii joc'să'mi-bat,
Ci adi din filosofie iar o lecţie Vam dat.
ȘI
Că
Se
Și
A

împărăţia vâstră nu rhă socotiți nerod.
filosofia nâstră are osebit imetod.
gândesce împăratul, ciudat 'lucrurile îi: par;
gice către băiatul să: mârgă la şcolă iar.
|
treia di viind iară feciorul de împărat

La luat şi până sâra după sine la purtat,
Pe unde avea să mârgă sta în loc şi ”] întreba:
Scii tu astă piaţă largă cum se numesce, ai ba?
Când

îi tăcea la întrebare, dicea :-nu fii dobitoc,

Asta e piaţa cutare, asta e cutare

loc:

Mai mergend intreba : scii tu cum să chiamă.
|
„aeest pod?
Când r&spundea'că nu scie, îi dicea: nu fii nerod.

Asta e podul cutare, asta & cutare han,

Colea şade un domn mars, iar dincâce cutare ban.
Acestea

dicând intrară! intrun loc care %-a spus
Si pe copilul la scară ca să 1 aştepte l'a pus.
ai.

ga

te

ală'a trebuit,
— ȘI acesta aşa săsă fie,
ÎnÎTua piu.

a, ieşit:
De ce ca p'o slugă ție a treia mlece
di lâ.,...
— Şasta e filosofie, căci pân' oras Pam purtat

—
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II găsi îngânând plânsul, tremurând și suspinânt
După ce merse acasă porunci
Dicând, mergi şi tu la masă,

să vii iar.

_

către şcolar,
dar vedi mâine

|

Cum. se duse iar băiatul plângând mumisi a spus
Audind şi împăratul a trimes şi la adus.

II întrebă ca săi spue de ce l'a purtat ast-fel 9
El r&spunse: alta nu e de cât lecţii pentru el.
Nu “ţi pot lecţia pricepe, impăratul îi rosti,

Ei sciii că omul începe întâi de la a citi.
Și acesta o să fie înțeleptul a răspuns,

Dar la o filosofie cititul nu e d'ajuns,

Am săi predaii şi moralul când Poi pune la citit

Și. întâi materialul adunăm pentru vorbit,
Se mue iar împăratul cu câte el i le-a dis
Şa patra di pe băiatul:la şcolă iar la
trimes
Deci cum sosi el la şcOlă dascălul ia o nuia
Și îi dă pe pielea golă vreo câte-va cu ea,
Dicând: mai spui altădată. p'acasă câte face
i?

Mai superi mamă şi tată şi să voesci r&ul mei?

Acestea şi ale dară dicând câte '%-a plăcut
I-a dat drumul

către sâră să se ducă

şi bătut.

Pân'aci tâte ca tâte împăratul l-a iertat,

Acum

să vedem ce pote mintea unui învăţat ?

Că

cum

Că

“i-a şi bă

ae

„Si

n”

audi împăratul,
pate

e

cu pala

Ciminâţă

o

să

.

vii,
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Ca a doa gi să'l piargă, judecându'l cu divan,
Să 1] spândure şi săl argă

ca şi

un

vrăjmaş
tiran.

Aşa a doua di dară împăratul poruncind
Miniştri se adunară ca să'] judece voind;
Deci: întrebă impăratul uitându-se răi la el
„Dicînd spune căci băiatul
mi Vai pedepsit ast- fel?
— Prea slăvite impărate aste filosofii sunt,
Și că sunt adevărate

—

ascultați al mei

cuvânt.

Ce fel de filosofie când tu-chiar cum a venit

L'ai pus paharnic să! 'ți fie şi stolnic de târguit?
— Împărate aşa este, eii nu o tăgăduese,
Dar, “i le-am făcut aceste vrând ca să 1 înțelepţesc.

Adică când va i ajunge mâine poimâne împărat
Masa să nu indelunge şedând la chef ne'ngrijat
lar supuşii pe de-o parte flămândi împrejur să
stea,

Și alţii pe de- altă parte împărăţia să'i ea,
—

Bine,

bine,

aşa fie, împăratul

iar i-a dis,

A doa di spune-mi mie de ce Tai ţinut închis?
— Şasta e filosofie, lecţia prâstă nwmi e
Când va fi împărăt să scie şi inchisoarea cum e
lar nu pentru un fir de aţă, ori da] ceva vinovat,

Să'l ţie tâtă viaţa în puşcărie băgat.
— Și acesta aşa să fie, împăratul a urmat.

De ce ca po slugă ţie a treia gi Vai purtat?

— asta
e filosofie, căci pân' oras Pam Du

-
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Și poduri ş'alte să scie i-am spus şi 'i-a
m arătat

Iar nu dacă se va fa.ce
mâine poimâne Împărat

„De ori care cum

îi place să fie de nas purțat.

Bine, bine ş'asta lasă, impăratul dise iar,

Intr atât de mult numi pasă fie cum
dici n'am
i
„habar.
In sfirşit dar spune'mi mie de ce pricină
să'1 baţi?

—Ș'asta e filosofie, ce trebue la împărați.
Că nu cum îi este vremea pe vinovaţi ai
munci

lar nu ca 1a jucărele

să “strige:

daţi

şi

iar,

i
ă
E
|
"daţi.
Ba cinci“ sute de nuele lesne în: spat
e Valţii daţi.

Lasă ş'asta'la o parte, împăratul iâr a “dis
,
“Dar n'o:să] înveţi la carte, prin urm
are şi la
Si

- Scris.

Anevoe înipărate că prea “mult'e râsgâiat
,
„EL de vorbă nu se bate, ține ce ai apucat
;
De-a cerul să aveţi parte de fiul-tăi
cel iubit
Dar ei; mai lesne învăţ carte pe un

urs nenărăvit,

Se turbură împ&ratul audind acest cuvânt
Și răcni în cât tot: palatul sa. clătit până
-

.

la

pământ,

“Dicen
: augi
dţi necinste! vedețiîn râs cum mă ea?
Să cade aşa cuvinte să dică înaintea mea?
Să întorse către el iară şi dă acest răspuns
:

De vreme ce tu dici dară--că mai. lesne 'nveţi
|
Sa
un urs,

89

ai

Să înveţi, iar de nu 'mm6rte,' acesta îţi 'hotărese.
Dise el, bucuros.fârte;v'am spus că ei primesc;

Daţi'mi un urs, dâr nu mareci să fie mitite]...-

Sin trei: luni cu îneredinţare vă dait esam
en cu el,
E

ă

.

up

ETA

€

-

După "ce -acâsta dise împăratul hotărât

„Pentr'un: ursuleţ trimese şa

Cu

soroe,

adus numai de cât,

cu legătură: deteră pe::dobitoc - :

La a:.cărţii 'nvăţătură,

şi el.îl' primi pe loc;

„A casă dacă îl duse. cumpără: :piei
de. cisnar
Și să facă carte pu:se
pentru: noul săă scolar,

Făcând. acesta. aducs,. bagă - fleici
. pân'toi

,

E

„i

Pica

ai

i

rând

de

psi

Şi 1 dă: ursului'să 2mbude fie: cu foie
"torcând.

Ursul, cum e din natură, fleica când
vrea să o ia Ca când -ar citi din gură căuta şi :mur
muia. :
Mâncarea - lui tot-d'a-una din acea
carte fiind,

Nici nu împlinise. luna şi:'L-vedeai mereă.
citind.
Ori când flămândea de voe cartea în mână
luând,
Prefera

f6e cu: fe. şi murmuia

fleici cătâna.

Aşea dar. viind. sorocul ursul -esamen.
să dea
Se rândui diua, locul:şi: toți adunaţi - şede
a, .::
lată şi dascălul dară'-cu
scolarul săi cel mic,
Căru'i trei dile, de -vară- nu îi: dedese mertic,.
Și din acea: adunarela nimeni nu . seuita. ja
De cât la ori-ce mişcare la dascălul săii .căta.
“Impăratul cu mirare. la ursuleti tot privind .-Aştepta cu nerăbdare ca să "1 vadă şi citind.
4

|

.
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Si pravila împărăteşcă având pe masă aci,
„Ca'să'l pue să citescă dascălului porunci,
Ursul pravila cum vede că e cea cu fleici gândind

Ca un flămând se repede,

o ia

'n mâini ne

zăbovind,
O deschide şi apucă să murmuiască în loc,
- Ne găsind nimic de bucă, întârce toi într'alt loc.
Stă;

murmuesce în carte, nu găsesce iar

mertic,

întârce şi în altă parte şi iar nimic şi nimic.
Răsuna de riîs palatul d'acest scolar curios.
Si îi dise împ&ratul “îl văd citesce frumos,
Dar nu putem înţelege disele lui nici de cum,

In 'ce limbă

şi în ce lege ne citesceel acum?

In limba lui împărate, dise dascălul grăind.
Cum scrie aci carte le tâlmăcesce citind,

Atunci zâmbind împăratul necazul 'şi-a

risipit

Si ertând pe vinovatul cu daruri l'a slobodit.
Care va să dică:
Mult mai lesne se învaţă un dobitoc:
De cât să ia de povaţă

un

neînţelegător.

După proverbul
Annaiana_bir

Annamaiana

simţitor

turcesc:

.

sivri sinec sazdâr,

daul, zurna azdâr, adică:

Celuia, ce înțelege trâmbiţa

“i e un

ţănţar,

Iar celui ce 'nu înţelege tobe, surle s'in' zadar.

„Despre Lucrare
Cine şâde coda i cade, iar cine mişcă el tot pişcă
La tinereţe cine nu lucreză la bătrâneţe riiază,
de aceea dice un înţelept:
Arvunsză din vreme pe fericita muncă.
|
Sc6lă-te de diminsţă şi te culcă mai. târgiu.
Cine plcă de diminâţă departe ajunge.
Un

câs

al

|

dimineței

prând.

plătesce

cât. trei

după

E

De multe ori nu aduce anul ce aduce .câsul.
De unde nu gândesci d'acolo sare. epurile.

Tote

sunt la vremea

lor, iar nu

|

Lasă'ţi lucrul şi îţi ia mucul,

Vorba lungă e sărăcia omului.
Cine vorbesce

mai

lucru

nu'i sporesce,

e
iar cine tace

multă trebă face, nu fii

Bun de gură şi răi de lucru,

Numai cu vorba nu se face ciorba.
Dă din mâini dacă vrei să eşi la liman,

Lucr6ză pe mult şi pe puţin,
Mai bine ceva de cât nimic.

Povestea Vorbii
Doui ţărani când vrură la lucru să plece .

Nevestele

'n casă

până

a'i petrece

I-ai sfătuit ce fel şi cum

să urmeze,

|

Lol

|

AS

Cum să se tocfiăsză'şi cură să lucreze,
Una dise, frate vegdi de ţine minte
:Şivun” a-musrii "dit dece cuvinte,
Bă ru ţi die: altă de cât: să''scii: cum 'că,:
După cum esti: “mare! şi vrednic de muncă
Când te: tocinesci oâre să "ți dea! plată: bună,

Nu' lua în giabă -pe himic: arvună,

|

Şă “ţi perdgi -suvda :vremea şi dilele tale! “
Si să vii acasă fără de:parăle,:

lar cea altă dise: bărbate, ăscultă,
Lucreză pe: plată puţină şi “multă,

Cum-ţi se:iintâmpiă, nu după: plăcere,
De

cât să pietdi “vremea

„ Deci

de

ba

?n şedere.

dar ei plecară amândoi “dVodată,

Ţiind fie-care sfătuirea dată.
în Orăş initrarâ: “lucru să: găsescă,

Veniră şi "ndată '6imeni săi tocmescă;
Cel cu plată mare nu vru jos săA lase,

Nevasta acasă cum îl înv&ţăăe.
Asta-lalt se 'duse, lucră, luă plata,
A doua

di iară la alţii fu gata,

„A treia di încă n'o perdu de geba,
In scurt tot-d'a-una se afla la „ir6bă.
Iar cel-alt tovarăș "stână n 'iştebtare,
Ca

"Mai

Făr”
„Ce

să se tocmescă

multa-lui

tot pe

plată mare,

Vreine era „petrecintă,

de nici uiă'iueru

o

?n: “deşert! perdută,

lua 'n'trej gile dintr'o

săptămână

Ascultă din dece. Jorbe ;şi. ana- a. muerii,, dar, RE
Sfatul muerii,; myerilor folosesge; -,
ia PR

piei dna

că sia d

Deci el cu. sederea: din qi până'n seră

ea

Se înveță leneş prin munca ;ceg.rară...
Intr'acestea vine. o; văduvă...n. piaţă ..
ȘI. vădenâui, trupul | şi viteza faţă, a

„Dise întru sine, ce. om. .ypinie,mare!
Asta cred că 'n Îueru cât, trei, puteri are. .. ;..
Şi 'ndată cât cere . îi dă, SĂ. nu. d sSeape, îi

“1 duce la vie şi ]: pune.să. sape Drame

dna

Ea ca o femee, văduyvă,, săracă, ata ate aa
Se dete d'o parte bucate. săi. "facă, pi
ai
Cugetul dicându'i: că,.pplata:.ca. olata, a
Pe om întăresce la. muncă bucata;
...:
3
De şi n'amtocmâlă.:să?i dai. demâncare,..:
|

Dar vegend să 'ndâmn
mai ă
mult la:lugrare,. -j

Stând însă într'asta, ei-gândire bună; ... :

Ascultă şi vede că sapanu sună,....: ... zl
Al6rgă la dânsul ce şegi? îl întrâbă,. ...
i
Odihnesc, respunse,;nu şed eii de g6hă. -. “i
Se sc6lă înainteaii, începe. lucreză,
. ..:;:;

Și ea iar se duse. mâncarea, să vagă. : .
Cum îl lăsă însă stătu tot dWogată, . îi...
Sermana

femee

sa

"'ntors iar îndată,

„Incepu să'l certe, dicându'i:ce şâde?

.:

. ..,.-

|

i

—
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Că ea îi plătesce după cum

se cade

El iar înaintea'i începe să sape,
Ea plecă la 6lă să "i ducă să crape;
Dar când se intârse cu strachina n mână

Il găsi la umbră culcat pe o rină.
Ce faci? îl întrebă ea, stati după muncă

|

Na, sc6l' de mănâncă ş'apoi iar te culcă,
Că pe trupu ţți mare te-am ales: pe tine,

Gândind să 'mi
elată dară omul
Și de a sa minte
Deci când trece

iat bine şai fost vai de
leneş cum să "nvaţă,;
şi de rea povaţă.
vara şi lucru inceteză

minet

Plec şi ei acasă copii să "şi; vadă.
Cel cu plata scumpă duse punga g6lă,

Trist, galben la faţă şi 'slab ca de bolă,

.

„- Tar cel-V'alt umpluse: de sfanti chimirașul
Și se duse vesel ca tradafirașul.
De- aceea dice un 'nţelept:
Fâmea

se uită la pârta omului: muncitor
îndrăsnesce să intre, iar
Leneşul la tâte dice că nu pote, căci

Lenea e cocână "nare.
Până se încalţă sârele se înalță

|
și penă se

gătesce sârele sfinţesce, ae aceea
In casa trândavul
e sărăci
uie lucie,
Când malaiii are sare n! are, când sare
are
malai n'are,

R&mâne în sapă de lemn.

şi nu:

— 45 —
Casa îi e c'a melcului în spiiiare, |
Lenea face pe bogatul a "i se uri

şi pe săracul

în nevoi a se tiri.

Umblă din loe în loc ca căscatul din om în om. Intr'un papuc şgo

opincă

lipa, lipa nea Stănică.

Tâtă vara cu cojoc .şi iarna cu curul la foc.
Viaţă cârpită cu aţă.
Pică pară

pică, dacă "i pica ei te-oi mârica,
iar de nu acolo "i şedea,

Il blestemă pâinea care o mănâncă.
Umblă cu capul între urechi, cască gură, perde
vară.
nu'l sameni, unde sunt doi cu el
unde
Răsare
-

trei.

Incârduit cu terchea berchea, trei lei perechea, $şi

Sărăcia de el se ţine ca pulberea după câine,

Umblă pe drumuri tăind câinilor. frungă,

Casa "i e în trei pereţi şi cu uşa prin pod.

Sărăcia "i roade urechile.
Umblă gol ca un pistol.
Se 'mbracă numai pe din năuntru.
Povestea
Unul avea

vorbii:

o nevastă

Leneşede tot şi prâstă,
"Atât, în cât pân” la guşe:

Se tăvălea în cenuşe.

-
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Haină nu avea nici trenţă
,
„ De cât o cămaşe sdrânţă,
N

Ruptă de tot prăpădită,

Dă

„+ ÎN mil. de, locuri. găurit
ă,
„Nu, să maj ținea „pe dânsa,
I'se, vedea. ;tot printr
'€Ensa..

Bărbatul ei ca ea iară

“Umbla, „Capii până, s6ră,
|
Mai mult şedea pe
0 rînă
De cât lucra.? n săptămân
ă,
„+ /Căta tot. Muncă uşoră,
Numai pentr?o păinişără:
„Nu “i plăcea tr upu să 'şi
frângă4,
Să lucreze şi să strângă,
i. Amândoui se, potrivise
"Şi a; „t6ţe

se „unise,.,

|

ta

e

„i

„ Câg? i Xedea. în astă
stare ș
Dicea. de ei, fie- care.
4
2

"Şi-a

găsit hărbul capacul, za
bărbatul.

dopul şi,, lelea

N'a spart Dumnegeii două case
,
.

ie

„

iezi

Deci ăst bărbat biet pe sine
Vedea nu să vedea bine...
“Dar vădând nevasta; şi golă
Fără preş şi fără p6lă,
'I-se părea cu ruşine,

pi

|
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De şi ea nu simţea bine, pe
Si cu 'ngrijirile sale :....,
pa
Strângând

un lei de .parale,

Bu
ca

.

Ei

Dise ai sale neveste,

a

Dragă o gicală este:
i.
nui
“Bogatul mănâncă când! ie tome. şi. seracul

când

tu
a

găsesce, şi

i...

-

e

—

-, d

„Pascele s&racului este când; îmbracă. cămaşe nouă,

Şi tu adi dar te gătesce, . ... - iii
Te spală te curăţesce.:.. .. în stiri: isi
Că merg să “ţi cumpăr cămaşe ....:. .
Ca să lepedi ale faşe,
ti da a
Deci dar eşind el din portău pi, pci

Ca

să se ducă la boltă. si:

„Intâlni în drum pe nașul.a

nt

i

Și “i ceru la el sălaşul, .. : Tu
Finul acum ce să Qică,
a e
Punga "i era uşurică, ... ași

ei e
a
n

„De cămaşe se lipesce.. .. .
Şi de masă târguesce. „i
Găsesce o gâscă grasă,
O ia şi plecă acasă,
N
Cu naşii săi împreună
: ... ,

Săltând de părere bună, |
“Copilul săi cum îl xede
La mumă-sa se repede.
Și de departe o chiamă ,
Strigând vesel, mamă!

mamă!

i
„i
a
a ai
SI Pa

|

—
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Tata aduce pe nașa!
Tata cu naşul şi naşa!

Ei îi suflă 'n urechi vântul

Și îi se păru cuvântul:

Tata aduce cămaşa!
Și de bucurie

mare

Pergd&ndu'şi cumpătul, sare

„Nu mai de cât se despe
De trenţa ei cea cu s6e

Șaruncând'o ?n foc rămase
- Muma ei cum o fătase.
Si aşa ca o păpuşe .

Ese îndată la uşe
Să "1 adaste să sosâscă

Cămaşa să îşi primescă,
» Dar când în loc de cămașe
Vede gâscă, naș şi nașe,
Alrgă lipan s'adune,

Rupe, împrejur își pune
Și tocma ca paparuda -

Viind îşi primi “ruda,
Apucă

gâsca

mai

tare

-Ca s'o facă vr'o mâncare,
Și până ia să gătească.
Naşu 'ncepe să vorbâscă;
Dicând: rea a fost nevastă
Sărăcia

în lumea

Despuiata cum

astă!

aude

.

—
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Intrebă îndată pe rude:
Unde aţi vădut'o re?
"Ori

astă-di în târgul mare ?
d
x

Cu'i e frică să se 'ns6re
Să 'şi ia o nesimţitâre,
Ca şi acestă ner6dă,
Și nu “i va mai cere modă.

Despre mâncare
Omul trăesce cu ce bagă în gură.
Pântecele omului n'are ferâstră ca să "i să vadă.

ce a mâncat.

|

Pâine cu saree gata mâncare.
Dintr”o ridiche patru feluri de mâncări se face-

rasă şi ne rasă, cute şi felii.

Ă

Cine caută gurii 'i se desgolesc turii.
Cine

|

mănâncă puţin mănâncă de mai multe ori.

Cine mănâncă

mult mănâncă mai de puţine ori.

Omul nu trăesce să mănânce, ci mănâncă
trăiască, de aceea

- Mâncarea de dimineţă las'o pentru seră, şi

să

Lucrul de sâra nu]

lăsa, pentru dim
Gura omului e'iad, cât să'i,dai'toț insţă;
, dice. ad,. .

„Astă-gi să mănânci . eât-un; boii, „mâ
ine

ceri: să
mănânci cât. doui, însă
-Și un nebun: mănâncă nou&
. pâini dar e mai ne
bun cine % le dă.

Ori ce lucru

când

e mai puţin se, pare mai
cu

Găina când se vede în grămadă. ric
âe cu picidrele.

Păduchele când se satură „eseîn
frunte, iar -.

Plămândul codri viseză, şi

„Postesce robul lui Dumnedei
dacă nu găsesce
tot mereii, că
a
Cine pie 6se rode, cine nu nici
carne mele.
Omul care este lariic! tot-d'fiuda

Iar

are praznic.

nevoiaşul şi prostul şi. in diu
a de Pasci.., ,.

pie

POSteSee, că,

Astă-di când are parale măn
âncă, zaharicale, şi
Când se caută mâine n:gre cu. ce.
săşi ia..pâine;:

Adi are, satură, dece şi mâine Hă
mând . petrece,:

deacera .

De ai venituri, mititele, .mai
opresce. din măsele,;
DELLE

DEEE

ti

ziEi
acuă

Ei

aa e
ai
vu
g

Povestea vorbii
;

î:

4

In Țarigrad este un:-han -(audim), --! i
Căruia turcesce
4 .dic ::sanchi-edim. : -....: iii
Fiind că acela care. la făcut.»
«::
i

Prea săraci.fuisese, cu nici un:avut, :. ; isi?

Făr de venit. mare, cu câştig puţin. d
Aşi ținea viaţa ca toţi cum'ş'o ţin,
- îi?

De cât pe nimicuri bani nu cheltuia,
„De şi fi dicea gândulce vedea; să iaș:

tu:

Dar cu 'nfrânare mai: mult: petrecând

Işi stăpânea. pofta în sine- dicând:: .-.:
Pe

cutare lucru. atât o să, dai,

Când

pociii. fâr” de':dânsul. pentru

la să puiu

SE

ce. să Vl iai?-

ei bine.banii
cei dedat

..

Și să gic în gându'mi că-P'am. cumpărat;
Când mergea în piaţă şi vedea vângări
Pometuri,: dulceţuri şi alte mâncări
Intreba de tâte cii cât se: “indea
Și numărând preţul ce era să dea
Intr'o altă pungă băgând îl stringea :
Și "1 lăsa într'ânsa, 'nur:"l: mai atingea,

Dicând întru sine :-iată 'că luaiii:
Și gic (sanchi-edim) 'ca când şi mâticaiti

Ast-fel el tot strânse: până grămădi ”
Și

tei

Țarigrad hanul, cuim am dis; -clădi.

-

-::

-:

+

—
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Despre beţie.
Cine bea în cinste ori îndator se
două

îmbată

de

ori, căci

“Una gâdesce cărciumarul şi alta beţivul.
Băutura

e unde

e, mâncarea

fudulie,

Apa nu e bună nici în eismă. .
Vinul

e pentru

noi nu e pentru boi.

Cu vinul şi cu somnul uită grijile omul,
„Vinul e toiagul bătrâneţeloe şi nebu
nia
reţelor.

-

Vinul

bun

|
Vinul

trăvi dulci la om.
îl bei de bun şi el te face nebun.

şi

nevasta

frumâsă

sunt

două

Tu'"l bei pe dânsul şi el te bea pe tine.
Tu 7 bagi.în maţe şi el ese în faţă.
Cât să dai ocol

tot te dă de gol.

Mergi pe cărare lină şi dai drept în tină.
„ Povestea

vorbii

Un ungurean 6re care
Ce n'a pea avut umblare
Şi nici vie nu

tine-

v&duse,

Nici vr'o dată vin băuse
Și vEdând o dată vie,
Bând şi vin pân la beţie ;

o-
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P'alt unguren întilnesce
Şi cu el: ast-fel vorbesce:
Măi s6ţe vădtai tu ghie?
—Ovăzt măi (dice) şo mie.
|
No da cumiii? dei v&d't spune?
—Da

au îi, măi, v'o minune?

—De

n'ai văd't cred

pot să ţi pară:

—No

mă

cum îi dară,

să “ţi spun

li albă şi ste 'nchiş6ră
Păscăcănată

la sâre,

—No minţ tu, că n'ai văd ghine,
Să” ţi spun io, cată la mine:
Ghia ae'i pin'n del pusă,
Tot cu ţepi pin ea împunsă;
Si cochile,

voinici tună

Pâma ei d'ei o adună,
Și supt chișdre împarcă
Să'i cure

zemă

o calcă;

Apoi p'ceia z6mă dragă
O botez ghin şi o bagă

„În o scorbură

întinsă,

Cu bete d'alun încinsă,
Deaci

mere oborssă,

Ce % gic ei cârciumăresă;
Și chiamă ghinul

“Ținând o cofă

pio bortă,

cu tortă

Și ţil dea de'lbei cu la,

Mă! da'i

şel&i ghinul

ala!

Că, când îl bei te îmbună
Până banii “ţi adună

Și să duce nu'i mai pasă;

hi

Cu punga gâlă telasăe

i

Și să vedi cur, nu 'm'ascultă îi i

„La hicleniaY'a multă; >

+

Io beui“din el '6dată

O 6lă ghine 'ndesată,;:::

Și pen” grăii două cuvinte ME luă oţâr de minte,
Când plecaiii: să-merg - pe câle -

Drumu

oblu 'mi părea vale” i

Că el se ţinea de mine.
— “Şi ? mi da ghes să cad pe vine,
„Io dam pe poteca lină,:

“EI mă da 'nlături prin tibă.
Dac'am văg't că joc îşi: faca
Vruiii să] ghiru'i să "îmi dea păce.
_Dară el m'o trânti 'n. timă
i

Și mă dete pe hodină. Când m'o desceptat o ţiise

ME uit, să vedi ce 'mi făcuse.

L'ă gură mi se băligase,
Banii din pungă "mi luase
Şi s'o dusese la dracu

-

Și unde io fost lui placu:

;

—
Vinul,

ţuica

cui
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îi place

n'arecu

ce

să

se

'mbrace

Pe beţiv toţi îl arată cu degetul.
Beţivul când trece pe punte închide
nu vadă apa.
omului la beţie se arată,

Arama

să

ia

după

muscă

ajunge

ochii să

Ă

Hoţu 'nvaţă la hoţie şi beţivul la beţie.
Să bei pân” “ţi-o eși părul pân” căciulă
maşa, pân” ismene.
Cine

|

la

şi că-

băligar,

că

Cine bea pân” la "'mbătare nume bun în lume

n'are, şi
|
De cât să “ţi iasă nume răi mai bine ochii
din cap.
|
Spune'mi cu cine te aduni? ca să'ţi spun cine esci

Cine te vede

intrând

în

cârciumă

ai intrat să te 'nchini.
Omul este ca oaia, lesne să ia după

Povestea
Un

nu dice că
altul.

vorbii.

grec 6re-care din sate plugar

Plecă şi se duse cu al săii măgar
Pent la o rudă ce 'i'era cumnat
Și avea șederea departe Palt sat;

'

Cumnatu-săi care prea mult îl iubea,

Și n casă'i v&dendu'l o dată abia,
du

O

2

| n priimi

vesel, cum nu. s'a. vădut

= Şi sera la cină

|

cu el a şedut,

Cu vorbe cu glume tot s'a îndemnat,
Ş'a dat cu paharul pân' s'a îmbătat,
Culcându-se ast-fel și dormind ceva

A doua di capul grozav îi urla. .
„Li părea mai mare

de.cum

era "'ntâii

Și 1 trăgea să'l pue iar pe căpătăiii,
II punea şi g€ba,

ori cum

nu trecea,

Il atârna parcă locul nu i plăcea.
Necăjit se scâlă grâţa a'și scuipa.
Vrând şi dobitocul a şil adăpa,
Şi dacă se duse în sat la cişmea,

Fluera

din buze silindu!l să bea.

Dobitoeul însă dacă a b&ut,

Iși aridică capul şi 'n loc a stătut.
Deci v&dend ţăranul pe al săi catâr
Că la fluerarea'i

nu duce hatâr,

Şi de îmbiere n'are nici habar
Ca o picătură să 'nghiţă măcar,
Dise, (clătind capul), hai dobitoc hai!
Tu mai multă minte de cât mine
De făceam a ssră ca tine şi et

af!

Nu era să "mi fie astă-gi aşa greii.

Despre iconomie
Cât 'i-e pătura atât te "'ntinde,
Cum îţi vei aşterne aşa vei dormi.
Cine

|
Haina

Tum

cheltuesce

peste

săţi fie cum

ceea

ce

i

câștigă

nare

-

în

casă mămăligă.
e sacul şi pelicul,

e ţara și obiceiul.

Cum e furcul şi pistolul.
Cum e sfântul şi tămâia.
Să ne cârpim că nu putem

i
E
să ne tot înoim,

Spărtura până e mică trebue cârpită.
Omul

nu ese cu dosul la 6meni

dar însă

ci cu obrazul,

Hainele nu fac pe om mai de trâbă.
Brânză bună în burduf de câine.

|

Mărgăritar atârnat de gâtul porcului, sai

Belciug de aur la gâtul porcului.

Omul

|

sfinţesce locul, nu locul pe om, dar

-

Una e una, două sunt mai multe.
Alta e

fl6rea

câmp.

-

a

de grădină şi alta e

Horea

|

Obrazul supţire cu multă cheltuclă se ține.
Fie-care îşi scie păsul săi.
Fie-care singur scie unde il strânge opinca.

Corabia mare şi valuri mari o bat, de aceea
Nu te măsura cu cei mari, că

de

=
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Cine :are piper mult bagă şi în terci.

După ce e carnea grasă
Invăţu are şi desvăţ,că

mai pune și sei,

dar

Nu e tot-d'a-una. Pascele,
Cui nui

place să trăiască ca găina la moră, insă

Nevoia îl face să trăiască ca viţelul la
Nu e după

cum

vrea

oraş, "că

omul ci după cum pote.

Şi omului îi plac tâte dar să le râdă
R& la vale, greu la del.

nu

pote.

E anevoe când ajungi să cumperi orz de la gâsce.
Stringe mişină.
Gunoiul de vară e piper de iarnă.
|
Omul înţelept vara îşi cumpără sanie şi iarna
car, şi
_
Legă sacul când e până în gură, nu când ajunge
la fund.
De unde tot ei şi nu pui curând să isprăvesce.
Banul e făcut rotund, lesne şe rostogolesce.
Anevoe se câscigă, lesne se cheltuesce.

Ei câte unul şi dai cu pumnul.
Cine o ia prea lată rămâne

cu ea necrăpată.

Il găsesce frigurile pungii, şi apoi
Nu e mai grea bâlă de cât punga gslă.
Omul făr' de bani e ca pasărea fără aripi,
dă să sbâre

cade

când

jos şi mâre, de aceea

Nici să te imbolnăvesci, nici să ai trebuință de
doctor, că

I

Cine trăesce nădăjduindu-se mâre

jinduindu-se.

—
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omului “este punga cu bani şi sacul cu
mălai.
|
Sâtul la flămând nu crede.
|
săracului.
sufletul
ese
bogatului
cheful
Până vine
In nădejdea tati more mama.
Nu e nimic ca sănătatea şi banii, că
Sănătatea face banii şi banii sănătatea.
Când ai bani trebue să ai şi dușmani, dar şi
Omul fără duşmani nvw'i plătesce pielea nici un
|
|
ban.
Banul muncit nu se prăpădesce.
Omul face banii nu banii pe om.
Ruda

Picând, picând baltă se face, de aceea
Strânge bani albi pentru dile negre.
Când îţi intră paraua în mână l6gă-o

noduri.

în nouă

i

Fie-care nebun scie să câştige banii dar nu scie
|
să'i păstreze.
Cine nu cruţă paraua nici de galben nu e milă.
Povestea

vorbii

Un sultan odată umblând prin cetate
Pe jos eu vizirul în haine schimbate
Vă&du

înaintea'i

o para scăpată.

Ş'o ridică singur plecându-se "ndată.
Vizivul

acestă urmare

văgândui
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Și păzindu'i vremea l'a 'ntrebat dicendu'i
:
Mă iartă stăpâne pentru "ndrăznire

Că îmi stă în cuget o'nedomirire,

"Mi-a fost de mirare
Care şi nimica

ca o para mică,

pote să se dică,

Un sultan ca tihe bogat cu hasnale
Să te pleci la dânsa şi s'o ei din cale!
Sultanul răspunse: acel ce din fire

Va lua paraua în despreţuire,

Din puţin se 'mvaţă întru ntepăstrare

„Ca să nu se uite și la banul mare,
Omul care scie a trăi cu păstru

Paraoa o are la galben căpăstru;
Diseşi că paraoa nu e lucru mare,
Dar cât de greii este omul când n'o
are!
Paraoa e mică

dar loe mare'prinde

Că, când iţi lipsesce pâinea nu "ţi-o
vinde.

D'aceea paraoa

omul cel cu minte

"Trebui ca pe galben so aibă "nainte,

Că joc cine 'şi bate şi % dă cu piciorul
Cu vreme ajunge ca să'j ducă dorul,

Ei

nu

dic că omul cumplit să se facă

Și până 'ntr'atâta argintul să “i placă
În cât să ajungăla el să se "'nchine
Și să îngrijescă numai pentru sine,

Ci gic că la păstru firea să 'Și depringă
Și când dă, să vadă capul loc să prind
ă.
„Ga să strângă aibă atât pentru
sine
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i

Cât să potă face şi altuia bine. “De ce pentru sine? pentru vremuri

grele,

Pentru niscai bâle, pentru 'ntâmplări rele,
Când

se cheltuesce

şi câscig nu este,

Pentru neputințe ş'alte. ca. aceste.
lar pentru alţii cum? :ca: milă să'i fie,
„Să aibă să scape

ormeni din robie,

Să 'şi dea pentru suflet, și bine a face, Scăpătaţi s'ajute, s&rmani să îmbrace.
Pe câţi pradă focul, pe câţi apa înâcă,

Pe câţi îi 'lasă hoţii în stare săracă,
Vădând să nu "i lase 'n lacrămi să:rămâe,

Ci să aibă 'n mână cu ce săi mângâe
Imi aduc aminte despre o' poveste,
Care

ca o pildă pentru

3

păstru este.

Povestea împăratului
Au plecat odată câţi-va după milă
Ca să strângă zestre pentru o copilă,
Care prea săracă era şi sărmană

Și să o mărite își făcea pomană.
Umblând

dar ei ast-fel prin

case a cere - .

La 6meni mai nobili şi mai cu avere
Intrară 'ntr'o eurte unde nemeriră
Ocări, certă, gură, 'n care audiră

Că stăpânul

casii

:

un bănuţ perduse -
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_Și slugile tâte erati de el puse:

Unii așternutul scutura din case,
Alţii -cernea praful care. "| măturase
,
Alţii iar prin curtea cea mare ca
hanul
Ciuruia gunoiul să“ găsescă banu
l.

Vedând ei acesta prea mult se mira
ră

Șai dis intru sine că'n dadar intrară

Și negră sai albă fără să vorbescă
Deteră să plece Valţi să năzuâscă,

Dar

el cuni

îi vede

că

'ndărăt porniră

Chemă săi întrebe pentru ce veniră?.
„Ei sta 'n chibzuire cum să'j pomenâsc
ă,
(Vedându'i scumpetea), să nu'i ocăr
ască.
Dar el tot dorindu'i %-at spus cam
de silă*

Că strâng să "'nzestreze p'0 fată de
milă.

EI cum îi aude nu'i lasă să iasă,
Ii chemară îndată cu cinste în
casă,

Intră ?n cercetare ce-ai strâns pen
acuma?

Cât mai trebuesce să 'mplinâscă

suma?

Și spuindu'i scâse punga lui îndată
Și 'nzestră pe fată cu sumă 'nsemnat
ă,
Dicând: nu vă pară lucru de mira
re

Că fac pentru

un ban

atâta cătare,

De n'aşi fi fost ast-tel cu bună 'îng
rijire
Să'mi păstrez averea cu nerăsâpire

N'eşi fi avut astă-di nici chiar pent
ru

mine,

Ne cum sam prisosuri să fac cui-va bine
.
Ei plecând pe pârtă destul se mirară
,

—
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De aşa vedere ciudată şi rară.
De şi unul dice, din minte puţină
Că, scump la tăriţe, eftin la făină.

o

Despre complicitate sai sgârcenie
Omul nu trebue să nu fie nici prea prea, nici forte
fârte,
Nici carnea să ardă nici frigarea, adică:
Nici prea iconom nici prea galantom, că
Cine strânge nu mănâncă.
Banii strângătorului în mâna cheltuitorului.
Lopata grămădesce şi sapa risipesce.
Bogăția rămâne la nebun, care
Nici pe sine nu se folosesce nici pe altul.
Nu scie cum se câscigă paraua, pentru că
|
Cine dumică scie, cine mănâncă nu scie, dar şi
Dac'o socoti cine-va câte foi intră în plăcintă
nici odată, nu mănâncă

"Omul cumpliţ de toţi e clefetit, că
Işi mănâncă de sub tălpi (de sub unghii)
Pentru o pară îşi pune ştrengul
Pentru bani îşi vinde sufletul.

Îi tremură mâna

de gât.

de milostenie (care nu o face)

si 64
Ar da tămâe lui. Dumnedeii şi nu

|

dea parale.

.,

._-

să 'ndură să

|

„Punga îi e mare şi gură n'are.
|
Scumpului nici odată să nu "i dici: dă'mi,-ci tot|
d'a-una na.
Sgărcitul

numai

stângă are,

(care

ia), drâpta

este uscată (care dă).
Scumpul cu înşelătorul lesne se 'nvoesc.
Îi făgăduesce ce nu curge pe apă.
Vulpea in pădure şi el ii vinde pielea
ÎI face să umble după potcoave de cai

Șa găsit icâna să se închine.

în târg.
morţi

Scumpul cumpără stafide şi cere să'i adaogi piper
.
Pune brânză în strachină. şi întinge p'alăturea.
Caută să ia din coş grăunţe și din postavă
mMălaii.

-

_

Umblă -să scoţă două piei după
|
!
d'a-una

o oae,

dar tot-

|

SScumpul. mai mult păgubeşce şi leneşul mai mult
alârgă,
|
Scumpul

|

și -galantomul -sunţ doui vrăşmaşi ne-

„împăcaţi.

Bumbăcarul

i

Sgârcitul

nu

e

se uită cu

ochi

alb.

nici el nu mănâncă
va să vadă

mâncând.

buni

îi

la câinele

nici pe altul nu

65
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Stăpânul vinde şi telalul nu

se îndură săl dea.

Câinele osul nu'l râde şi nici pe altul nu. lasă,
să "1 râdă.
Scumpul nu e stăpân pe bânii lui, ci banii Să
stăpânesce pe el.
o
Şade dracul cu curul pe banii lui.
Tot el la masa altuia şi la masa lui nimenea,
adică:
7
Orbul de la toți. şi de la orb nimeni.
Bucatele de la masa altuia sunt mai cu gust.
Găina “vecinului e mai grasă.
Punga altuia e mai mare „ în sfârşit
Mai bine trăesce un sărac lipit de cât în bogat

sgârcit.

Povestea

Vorbii

_A fostiun sgârcit odată care mereit grămădeu
Di și nopte tot-d'a-una pe bani dormea şi şedea.
Și de cumplitate multă trăia singur, singurel,

Nu ţinea ?n casă nici slugă, nici pisică, nici căţel.
Nu

putea să se îndure

să chelinâscă un ban,

Să mănânce şi el bine măcar odată 'ntr'an an.
Ci trăia tot calicesce, mâncări prâste cumpărând,

Privind cu jind „cele bune
Așa

el la o

di

mare

când

ca
la

şi un

sărac de.
rând.
pesce dezlega,

|
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"Vegând că” fiesce care la pescării alerga,
„Se duse şi el să vagă d'o găsi vr'un cosăcel
Să

şi cumpere,

să

mănânce,

ca

să se

spurce

şi el.

|

ajungând în pescărie incepu a se plimba
De la un loc pân la altul şi de preţuri întreba.
Umblă: vr'o :dou, trei cesuri pretutindinea cercând

Și nu'i venea să'şi cumpere
Deci

când

sta -în două

mai eftior căutând.

gânduri,

ca să 'şi ea,

ori să

nu şi ia,

“Şi când scumpetea cu pofta în el nu se învoia,
Vede. viind un fin als&ă, carele dulgher era,
Cu bani -câştigaţi din muncă vrând pesce a'şi

|

cumpăra,

Și fără să zăbovâscă, ori să întrebe de preţ,
„Alese un pesce mare şi i trânti banul semeţ.

D'acolo trece îndată. „lăturea Valt pescar,
„Alege alt n6m de pesce şi îl pune în cântar,
Scumpul privind cu mirare la finul cumpărător,

“Când plecă casă se ducă după dânsul s'a luai
“Șajungândul de pe urmă, ce faci fine la'ntrebat,
Cum văd "ţi-ai cumpărat pesce. Dar, îi dise, am
|

luat.

L'a 'ntrebat iar: pentru tine, ori
„Ba, pentru

mine,

el gise,

altui Lai

cumpărat?
şi pentru casa mea

chiar.

—
Dar
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ce-o să faci cu atât mult?

scumpul Va întrebat iar.

O Dâmne, naşule ! dise, pentru mâncare te miri?
Pe lângă copii, nevastă, se găsesc şi mosalfiri;
Şi la o di ca acâsta mai daişila un vicin, |

Ce nu i'-a
Dar

dumneta

să Şi

mâna

dat

“ţi luaşi pesce,

ia,orişi lalt săori

rac
esci

-

strein
la alţii

“poftit ?

Ba, nu sunt poftit, îi gise, d'acea am și venit
Și eram şi ei sămi cumpăr, dar iarăşi am
!
|
judecat
Că cine să mil gătescă! şi aşa nici n'am luat.
Ai dar la noi, finul dise, împreună să serbăm,
De şi nu avem gătire pe un naș să ospătăm,

Şi vei avea să vegi
Dar

astă-di

cum

trăesc

nisce

mojici,
ne vei erta cusurul ca la nisce fini mai mici.

Finul vorbe d'alde aste şi altele îndrugând,
Și cu naşul împreună la casa sa ajungând,
Cu destulă bucurie pe 6spăt ei auprimit,
Până una, alta fuse şi prându 'ndată gătit.

Aședându-se dar masa şi bucate

aducând

Şedură, o "mprejurară, puind şi plosca în rând.
S'apucară să mănânce, vorbe vesele spuind,
Şi cu feţe în dimbire unii la alţii privind,
Plosea

de la ur”

masa

înconjura

|
„

la

alt

mer=

gând.

Și "demna

să se mângăe pe

toţi

în

guri

să-

rutând,
Hi induplecă îndată pe ea a o. asculta
Şi ca să "i facă pe voe începură a cânta,
Una in cârda supţire, altul bâzoiul finea,
Mic. şi "mare iși da glasul, la care cum îi venea.
„- Sgârcitul care 'n tăcere era 'nv&ţat a mânca,
Și carele cu plăcere la acești gura căsca,
Prea mult minunata ploscă săr utândul, tot, des
des,

Şi la coraj îndemnându'], fără nici un interes,
II aduse şi pe dânsul în stare d'o asculta
Și începu și el cu toţii impreună a cânta.

Şi

"ntr'atât se şimţi vesel şi 'nt'atât sa. mân-

În cât tâtă sgărcenia îndată i s'a muiat.
Și 'ncepu să dică:

gâiat

fine, tu văd că scii să trăesci,

“Tu dar voesci şi pe mine ca să m8 chivernisesci,

Totă a mea bogăţie, de la moşi, strămoşi miras,
Câtă o fi o dai ţie astă-di chiar din acest câs.
Na cheile mergi acasă şi în pivniţă intrând

Vei vedea stând gece

chiuburi

tot cu galbeni

puşi în rând,
Și
» cu desagi, , cu sac, traistă, cu ce scii şi cu
ce poţi,
-Cară”i aicea la tine până diseră pe toţi.
Fă

tu ce vei

vrea

cu dânşii şi fii iconomul

mei,

—
Cheltuesce.
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cum îţi place;

nici să

'ntrebi nici

-să văd eu.
:
Că moşii mei şi părinţii să trăiască n'aii sciut,
Nici vr'o dată în viaţă aşa chef nu ai făcut.

Ci sai chinuit

să

strângă şi

să

crămădâscă

|

Când ai murit îmi

bani,

lasară

nouă

chiuburi saă

borcane,
Sfătuindu-mă n dată ca să urmez lor şi eu,
jar de nu să mă ajungă blestemul lui Dum- nedeu;
Adică : din nouă chiuburi: dece în rând să le fac

Şam

trăit ca vai de mine, mai r&ă de cât
sărac.

un

A

Umblaii pe uscat, pe ape m'am

căsnit

ca

un

tiran,

Am răbdat fome şi sete, inchinându-mă la ban.
Nu m'am îndurat odată un sărac să miluesc,
Numai şi numai borcanul să "1 umplu, să 7.

virfuesc.
|
Ast re mi sa făcut fire, nu pociii alt să

_
mă

prefac,
Nu "mi

vine

să dai

paraoa

nici

mie un

prânz

să "mi

De

aceea

dar

la traistă, sac,

acuma

dute

unde

te-am

fac,.

trimes.

ori ce “ţi place şi fă după

cum

"ti-am dis.
Bietul fin cu bucurie pe loc desagii luând.

—
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_ Al&rgă tot întrun suflet, şi în pivniţă
- Cum

s'apropie

intrând,

de chiuburi mâinele a'şi împlânta

„Augi un glas d'o

dată

d'aiurea

al

spăimânta,

-Strigându'i : nu te atinge, te teme a nu greşi,
C'apoi de aicea sdravăn să scii că nuvei eşi,
Răspunse el către glasul care îl infricoşa,
ABoi nașul mă trimese n'am venit. singur aşa,
Glasul îi răcni d'o dată atât de înfricoşat,
In cât pivniţa şi casa parcă sat cutremurat,

Strigând:

eşi dic mă

"'nţelege n'aştepta şi alt
|
cuvânt,

N'are trebă el aicea, aceşti bani ai lui nu sunt,
Ci ai Diaconului Badea, el e pe dânşii stăpân,
Bietul om fugi afară speriat, scuipându-și în

Merse la naşul sâi spuse cum

sin.

s'a

întâmplat şi
ce fel

Și cum că Diaconul Badea

este stăpân, iar nu el

“Naşul cum îl aude se necăjesce pe loc,
Plosca "] aţiţă mai tare de se făcu numai foc.

Că ia are multe daruri, aci făce pe om bun,
Și aci îl întărită de ”] preface în nebun.

"Se scolă tot de o dată şi răcnesce ca un lei,
Dar cum se pâte, el dise, să nu fi stăpân

pal meă?
Cine

-

e Diaconul

Badea?

Cu banii mei? pentru
mititel.

şi ce trebă are el

care

m'am

trudit

de

RJ

=

Stăi mă să văd

n —

acuma

dacă

eu stăpân

nu

şunt,

Şi plecă acasă iute inspulberat ca un vînt,

Intră n pivniţă îndată se, uită, îi dă
Şi spre negoţ o. grămadă

pive

în gând,

de cireşi având,

Bagi aurul prin ele şi cu alt lemn le

"ndopă,

Până către megul nopţii la aşta se ocupă,
Şi pe dinaitea porţii fiind un rii spumegat.

Aruncă pivele tâte şi a mers de sa culcat...
Ș'ast-fel el din bogat putred a şărăcit de s'a stins, |
Işi vindecă cumplitatea şi sgârcenia i sa 'ntins.
Iar pivele totă n6piea după ce ai înotat,.....
S'aii oprit într'o vuliGre la marginea unui sat,
Unde avea locuinţă un slujbaş bisericesc,
Anume Diaconul Badea, om cu totul sufletesc,,
Acesta prea de diminâţă tot-d'a-una se scula

Şi ?n marginea acei ape să 'nchina şi se

Aşa în acea dimineţă ca şi alte dăţi
Și pivele în vultre

Le-ai

tras

câte

Și vădendu-le

învertindu-se

una,

spăla

mergend,

vădând,

una, până

când

tâte-

le-aii scos
'ndopate și prea grele mai vârtos,

Se apucă cu toporul despică una pe loc
Și ca să vagă n ea ce e și ca să pue pe “toc,
Dar câtă mirare 1fuse; cât s'a bucurat vădând
Acea mulţime de galbeni cu strălucire curgând,

Vă las să

judecaţi

singuri

ce

"i sa

mai în-.
tâmplat

Și din cele-P alte pive aurul când la

aflat!!!
6

—
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De cât să vă spui acuma de ce fel
a 'ntrebuin

ţăt
Acea avuţie multă şi cu dânsa
ce-a lucrat,
Ci ţi săraci scia în satui câte
unul "i-a chemat,
Și prin taină fie căru'i a dat
și la ajutat.

Unuia

?i cumpără

vacă,

P'alt scăpă de datorie

altuia

şi p'alt

“i dărui boi,

de alte nevoi,
Apoi zidi un han mare de
săraci priimitor,
Și găsduia fără plată pe fie
ce călător.

In cât

ducându-se

vestea

prin

cei

mângâiaţi

în plâns,
A putut ca să audă și sgârci
tul ce “i-a strâns,
Cum că un Diacon Badea,
acel nume C'un
|

Ce "i la fost strigat glasul că
acei

cuveni,

bani ai

|

|

lui

sunt

.
Și aşa dise întru sine, C'
aş
a vru
at Dumnegei,
N'ai fost nici ai mei să fie,
nici cui am vrut

"săi dai ei,

Despre lăcomie şi nemulţămi
re,
„Lăcomia de multe ori stri
că omenia, că
D'aia n'are ursul câdă.
Ochii omului sunt din mare
că se bucură

la mare, dar ce folos d'o fi

toţ

Lacom

la bogăţie şi sărac la minte.

Musca pentru

puţină

Șorecele nu 'ncape pe

dulcâţă îşi repune viaţa
gaură

şi “şi-a

legat şo .

tivgă, de câdă, de multe ori
Cine imbrăţişeză multe puţine adună,
căci
Doui pepeni intro mână nu se pot ţinea
.

Cu curu ?n două luntre nu poţi şedea.
Ochii

văd,

inima cere, dar e răi când n'ai
putere, de şi
“Ţi-e drag cu doui pesci în 6lă şi
cu câdele

Lacomului

afară,
cât săi dai el nu dice ba.

Mănâncă până dă din el.

De la cinci pâini miedul şi de la nouă colac
i câja.

Să închină pântecelui.

Lacomul de puţin nu se mulţumesce,
dar
“Cine nu se mulţumesce de puţin
pierde

mult, de aceea

|

Nemulţu mitul trăesce nefericit, el

|
şi cel
|

Nu să mulţumesce nici în Car, nici
în căruţă,
„nici în sanie, nici în teleguţă, dar de
multe ori
Vrând să aibă armăsar ajunge din
Povestea

cal la măgar.

vorbii

Unul avend poftă si mârgă la țară -

După trebuinţă înt'o di de vară
Ducendu-se "'ndată la un re car
e

|

— 14 —
-Ceru armăsar ul, sciindu'] că are.
Acela răspunse, frate, „rEu îmi pare
Ca ți sluji
acâsta nu 's acum în stare;
Că nici trei minute nu sunt încă bine

De când lam dat altui prieten ca tine.
EI îl rugă iarăşi, „dicend: dă'mi dar calul.
E ! frate, răspunse, când W-aşi spune halul

De milă "i-ai plânge şi nu mi l'ai cere,
Că stă în grajd săracul numa 'n trei picer e.

EI îl rugă
Apoi lam
Când dise
A sbierat

iarăşi : dă'mi incai măgarul.
dat, dice, tot cu armăsarul.
acesta în grajdiii dobitocul |
în dată, viindui sorocul.

„EI audind dise : cum nu e aicea?
Uitete el singur că e în grajdii dice :
Frate| îi răspunse, n' am cinste la tine,
Dacă credi măgarul mai mult de cât mine.
Tu nu scii că *n lume o dicală este: |
Că, să nu'ţi dai altui calul şi nevasta.
Și pe lângă asta mai e o poveste:
Frate ori ne frate brânza pe bani este.

Omul la nevoe mirâse și
De dorul fragilor mănâcă
- Inghite la răbdări prăjite,
“Lucrul strein nu ţine de

ce nu i e voea.
frunzele, sai
căci
cald, că -

Tocmai când îţi pasă fără dânsul te lasă, și
„Dacă nu ţi se trece vorba nu'ţi mai răci gura,

—

Dacă

nu
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esci vrednic

—

la o

trebă

nu ţi bate

capul de geba, precum dice:
Nu "ţi este puterea cât își este vrerea.
Povestea vorbii

Un ture care na mai i fost
Intru nici un fel de post,
Ducendu-se a cerut

Un post care "i-a plăcut..
Cadiul la cercetat
După jalba ce a dat

Şi v&dându'l tinerel,
Ne având păr alb de fel;
Cunoscându'l şi cam prost,
Ne

vrednic

de acl post,

Ti dise lui: fătul mei .
Voia 'ţi-aşi împlini ei.
Dar de postul ce 1] voeşci
Incă forte tânăr esci,
Ci un
După
Iar în
Barba

altul săţi- alegi,
ale nostre legi,
acel post poți fi
când îţi va albi.

Insă

prea mult dorind el

A'l orândui 'n acel,

Cu mintea lui ca de prunc
R&spunse

marelui

ture

i

|
e

"Efendi
Barba,

sunt ihtiar,
"mi este albă var,

Dar drept să “ți mărtur
isesc,
„Fă o cănese şi 0 'ne
gresc.:
lar de cere acel pos
t
Ca să fii alb cum am
fost,
Poci fără să zăbovesce

Să o spăl şi s%o albesc
,

Deci

dar

ast-fel

e]

minţind,

(Că o va albi gândind),

Voia dacă ? şi-a luat
După l&curi a plecat
;

Și "ncâci

în colo umblând,

Pe unii alţii, întrebând,

Câţi

îl audea

ridea

Şi că e nebun credea.
Dar el semă nu băga,
Vrea să se facă Aga.
Și umblând din uşi
în. uşi
Intreba babe mătuşi,
Cu făgădueli de bani,
Să 7] facă de mai mul
ţi ani,

Și abia când obosi O şarlatană găsi,

"Care “i-a figăduit .
Că “] va albi negreșit,
Numa ?ntâii să i pue
ei

—
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In mâini cinci sute de lei
Și îl va face de grab .
Ca colilia de alb. ;
El audind bucuros
Puse banii pre loc jos,
Și spre a o mulţumi
Incă o mai dărui.
Mătuşea banii luând
Il opri aci dicend:
Şedi până să târguese
Acele ce îmi lipsesc.

Și mergând în acel ces
[i aduse într'un vas
O apă ce a vrut ea,
Numai banii ca să 1 ia.

Și 'ncepu a'l învăţa
Cum a o 'ntrebuința,
licend : iacă ! (vai de el!)

|

Și să faci într'acest fel:
Acasă acum mergând
Și astă apă luând

Să torni întriun vas din ea :
Și ncepi

barba

a'ţi muia,

Frumos, de jur împrejur
Să nu rămâe cusur,
Şi în trei dile de rând

Tot aşa mereii făcând
O să te vedi cum albesci

—
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Tocma după: cum 'doresci.
Aşa dar el ascultând
Și la casa sa mergând
Cu acea apă a dat,

După cum

Pa învăţat.

Și “n loc barba ai albi
Incepu

a năpârii,

In cât întrun sfert de ces '
A r&mas ca de brici ras,

Ș'atunci cunoscu c'a fost
Nevrednic de acel post. Cămila

vrând

să dobândescă corne” "şi-a

şi urechile.
Omul

ne mulţumit

răcine.
Sare din lac în puț.

perdut

|
fuge de e bine şi dă peste mă-

"Ajunge de la mâră la rişniţă.

Despre Judecată...
Judecata e în capul omului.
|
Puneţi. căciula din'ainte şi te judecă singur,
de şi
Dreptatea ese ca untdelemnul d asupra apei, dar

"

Mai

bine

o învoială strâmbă
'de

cât 6 judecată

dreptă, căci
Dreptul tot d'auna umblă cu capul spart, ş'apoi

Cine "ţi-a scos ochii
? frate-mei, adică:
Țiganul când a ajuns împărat întâiii
s&ii la spânzurat, pentru că,
Prieteşugul

judecătorului e pe

pe tată-

genuche,

ca al

“turcului, dâr încă,
Corb

la corb

nu scâte ochii, cât vei vrea

Unge osiea: să
Olarului unde
rare
Buturuga mică

nu scârție.
i: place acolo pune mănușşea, şi
ori,
răstârnă carul mare, mai bine

Fă-te tovarăş

cu

dracu

până

treci cuel lacul.

Di că laptele e negru, de cât să strigi
Cu judecata nu cu lopata, adevărat
Pricea nu ajută, dar

Ă
2

In ţara orbilor cel cu un. „ochii este iîmperat,
de multe ori,
Remâi bătut, ocărât ŞI cu L banii daţi,

Povestea Vorbii
|
Primă-vară întrun nuc
Stănd

şi cucuind

un cuc,

Doui proşti cumîl asculta
Porniră

a se certa,

Pe unu "1 chema Pălmuş |

4. %

=

—
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Și pe cel-talt Ciomăguş.
Pălmuş privind la cuc sus
Și vădendu'l spre el pus,
„lise : ori v&duşi tu mă
Că cucu mie "mi cântă ?
Ciomăguș. dise: minţi tu,
Că cucu "n nuc cum''stătu,
la mine întâiă să uită

Șapoi atuncea cântă.
Dar nu vedi, Pălmuş a dis,
Cu ciocu 'ncotr'o e 'ntins?
Dacă ţie 'ţi-ar cânta
La tine sar şi uita,

Ciomăguş”să

'ntărâtă

Și bâta îşi arătă,

|

Dicându'i nu 'mi tot vrăji
Că de mă voiii necăji
Cu asta în -cap te pocnese,
Ai audit ce "ţi vorbesc?
"Ți-am spus că, când a cântat
- Intâiu în ochi "mi-a cătat
Ce e? tu să mă baţi dici!

Tu pe mine!

na dar plici !

Ce dai -tu în mine

(Și ciomagu “şi:
(Na,

poc!—mă!

mă!

întremă),
plici, şap!—na

Aolio —stăi—mă, uf!
[o, ho, ce aveţi de gând ?

puf)

—
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Strigă Bunea alergând

Ș'apucând îi descâlci,
Pe un' pe alt imbrânei,
Pe amândoui ocărend
Judecându'i şi dicând:
Fireţi porci-de-câini să fi i!
V'aţi pornit să vă slutiţi!.
Pălmuş aprins grozav foc,
Merge la zapcii pe loc,
Și spuind cum sa certat,
I-a dat bani şi la rugat.

Ca, când îi $a 'nfățişa
Să dică ca el așa,

Că cucul lui "i-a cântat
Și să certe pe cel-alt,
Ciomăguş p'ascuns şi el
Mergând

în acelaşi fel

Pe zapciti unse pe bot,
Dând cât. avea ?n pungă

Și să dică "la rugat
Că cucul lui “i-a cântat.
Deci când %-a infăţişat

tot, .

Și jalba le-a ascultat,
Zapciul puţin mişcând

Și genuchiul. ardicând

Sub saltea le-a arătat,
Banii ce “i-a fost. ei dat,
iicend: şi un' altu minţii,
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ȘI ca nebuni vă sfădiţi;'
ă cucul să sciți curat,
Numai mie 'mi-a cântat,
ŞI voi, dic, vă împăcaţi,

Să n'aud că vă certaţi,
C'apoi iai gârbaciul meit:
Și vă împac cum sciă ei.
La aşa -cap aşa chiulaf.

“Capul face, capul trage.
Unde

nu e cap vai

de: piciore,

Banul e ochiul dracului, şi că,
Banul te bagă
dar,

Culcă-te

afund,

banul.te
n

mulţi dic

că,

|
scâte

în ună,

pe urechea aia, şi

EX fi bun cât ei fi, căci
Bolnavul multe dice şi sănătosul face ce« scie,
pentru

A

băga mâna
„tele

că,

în

miere şia nu ți linge dege-

nu see pote.

Povestea

Vorbii

"Două pisici dintr'o casă, surori fraţi vei să le dici
În cămară după masă intrând ca nisce “pisici,
“Mirosiră cotociră din taler în tăleraş

“Și ntre altele găsiră şi o felie de caş,

—
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S'ar amândouă d'o dată, asupră'i se grămădesc,
Pentru el vor să se bală, fac gură să gâlcevesc,
Și una

şi alta

rele, mîrâea

şi miuia,

Să 7] împarță între ele nici de cum nu se învoia.

Și ca să nu se mai certe merg'la :cotoiii, cer la ef -.
Ca prin dreptă judecată să le înpace le un fel.
Cotoiul ca un cu minte je dis: nu vă mai:

i

|

Ce folos 'mii de
păcaţi:

cuvinte?

Care

tote

le împacă

e

ei

sciti

cumpăna

Și împotriva'i nu pâte nimeni
Dicând aceste apucă cumpenele

„certaţi,
cum vă împre

păment,.

să dică
pe loc.

cuvânt.
|

Ceru caşul să % aducă, îl rupe drept prin mijloc,
* Pune într'o parte şalta caşul cel în două frint,.
Inalţă cu mâna îndată cumpăna de la pământ,
Dacă vede că într'o parte atârnă mai grei niţel,
Ia din cea laltă parte şi: muşcă ceva din el, '
II pune iar, iar ridică, acum dincâci greii v&dend,.

Muşcă

şi daci niţică ca să potrivescă vrând.

*

Apoi ir şi iar şi iară, când aci când colea grei,
Vrând

lor ret să nu le

pară

|

el a niuşcat tot

|
Pân' să satură pe sine

şi

"merci,
lăsă

"părţile mici,-

Atunci le potrivi bine şi le 'dete la pisici,
Ele dar silite fură ast-fel a se mulţămi,
Dacă minte nu avură singure. al impărţi.
N

CRANIU RECI

Despre

mojicie,

Pasărea după ce se cundsce?
după cântec.
Mojicul după ce se cunsce? dup
ă vorbă.
Nu te uita la cojoc ci te uită
sub cojoc.

Mojicul bogat e ca
Nu

câinele lăţos,

lui îşi ţine de cald.
căuta ce am fost şi vedi acum

E politicos ca gardul.
Nici salcia

pom,

|

nici mojicul

care

ce sunt.

om.

Nici talpa casii cere de butie, nici
mojicul
mai de frunte.
|

Pe porc nu'l faci să bea apă din fedeleș.
Rața sălbatică nu se domesticesce, de
Nu

te băga

numai

în tăriţe că te mănâncă porcii.

|

om
“

aceea

Mojicul. de ce'i place d'aia să 'ngraşă,
|
Gândesce că numai el mănâncă pâine şi alţii
|
„piie, el este
De unde scie ciobanul ce este şofranul,

Nu şi

cunssce

lungul

nasului.

Omul neslujit e ca lemnul ne cioplit.
Dumnegeii să te ferâscă de țiganul turcit
de mojicul grecit, şi
|

Dumnegeii

și

să te ferâscă: de bătae cerescă, de
urgia împărătescă şi de pira mMojicâscă .

—
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Povestea

vorbii

Un impărat prea cu minte -rugile când
îşi făcea
Pe lângă alte cuvinte şi aceste le dicea
:
Dumnedeii sfânt să păzească
Toată firea creştinească
De

De
Și
Fiul
Tâte
Nu "i

Și

bătaia

cea

cerească,

urgia împărătescă
de pira mojicâscă.
Ş
s&ă ce tot-d'a-una la. rugi cu el pus
era,
le dicea dar una nu % plăcea, îl
supăra,
venea să se smerâscă să dică acest
cuvânt:

de. pira

mojicească

să "| pădescă cel prea

sfânt.
Dicend ce putere are un mojic, prost
, nătărăă?
Unuia împărat mare prin pire să "i facă
rău.
Imp&ratul dacă vede că nu îl poate muia
Să “1 facă pe el a crede cea ce 1] pov&ţ
uia,

Gândindu-se

Și chemă

făcu

planu,

dicând: voi să/l pe=
” depsesc,
'n grab pe ţigânul, potcovaru 'mpă&rătese

Căruia din întâmplare atunci dintuun
foişor,
Căguse şi îi murise copilul să cel micş
or.

Ii poruncesce

în taină ca cu cârdul țigănesc,

Să se sc6le să dea jalbă de fiul împărătesc,
Cu dovedi s'aducă piră ori cum vor sci mai
urit

.-
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Că el de sus îmbrâncindu'l cu dile l'a omorit,
Deci îngropând pe copilul potcovaru "*mpărătesc

Ridică, dovedi aduce „tot sălaşul ţigănesc,
Dai jalbă către 'mpăratul, cu jurăminte pirăsc:
Că X-a 'mbrâncit
pe copilul feciorul împărătese.
Impăratu "nfăţişeadi pe fiul săi în divan
Dovegile il fac să cregă că a îmbrincit pe țigan.
Pentru care împăratu . chiar singur a hotărât,

Să dea, să'l aibă țiganul m locul celui omorit,
Aşa

dară fără voie" feciorul
de împărat

A trebuit să se ducă tatăl săi precum

|

a dat,

Și deosebi împăratul pe potcovarul chemând
“Ti dă straşnică poruncă pentru fiul săă dicena:

Iţă poruncese

ca îndată cum

te vei duce cu el

Să 71 imbraci

în haine

să nu

rupte

"i faci ha-

târ vr'un fei:
Şi sl pui“ la foi să sufle tocma ca pe un
|
“ţigan
Când vedi că nu te ascultă îngrozescel di
|
ciocan.
>

Şi cu

praftoriţa udă

mai

adesea să: lovesc,

Dă în el; numai păzesce unde-va să nu'l slutesci.
Că voi pentru o greşeală în ast-fel săl pedepsesc,
De cât cum

Deci

dic

ducându-se

tu

ascultă cele ce îți poruncesc. :

țiganul

cu

porunca

înarmat .

Le-a urmat toate în tocma cu feciorul de împărat.

Il îmbracă

în nisce

Negre

cărbuni

sdrenţe

ca

p'o

slugă

de

“țigan,
m

tăvălite,

de

nu

făcea

nici

ÎI puse

un ban
la foi să sufle şi cu barosu să dea,

De

putea

nu

vai

de

densul |

cu praftoriţa "1

lovea.

|

De câte ori stropea focul cu

dânsa

il atingea

Şi obrazul, nasul, gura îi umplea şi îi mânjea,
Pedepsele aste tâte trebuind să ia sfârşit,
După: trei dile impăratul ertă pe fiul greşit,
Și trimeţând îl aduse iar cu cinste la palat

Spălatu

şi

îmbrăcati

bine

ca

un

fecior de
_"mperat.

Apoi sera împăratul mergend să se „r6ge iar
Au rostit ca mai nainte aceleşi cuvinte chiar.
Fiul săi ce împreună sta ingenuchiat spre păment
Dise: tată! mai va încă să dicişi acest cuvânt:

Dumnedei sfânt să ne păzâscă:
Şi de praftoriţa țigănâscă.
Atunci împăratu ?n sine de vorbele lui
Și isprăvind. rugăciunea plecă în iatac
Omul

până

nu pătimesce

nu

ridend
dicend

se învaţă.

Până nu dă cu capul de pragul de sus nu vede
pe cel de jos,
Când

îi dă cuțitul de os.

7

Despre

ipocrisie

(sgârcenie)

Miţa blândă sgârie răi,
„_ Cărbune acoperit.
“Taler cu două feţe,
La unii mumă şi la alţii ciumă,

In faijă miere şi în dos fiere.

În gură cu Dumnedei şi în inimă
cu dracu.
Diua fuge de bivol._şi n6ptea - apuc
ă pe dracu

de corne.
o.
In cuibu smeritutui locuesce dracu. .
In fajă te netezesce și în dos te ciopl
esce.
Cu lingură îţi dă dulesţă şi cu c6da
ei iţi

|

scote ochii.

Lup. îmbrăcat în piele de sie.
Umbiă să sperie lupul pu pielea oii,
dar
Baba bătrână nu se sperie de drug
s grâsă,
Povestea

Un împărat re

vorbii.

care

Avend un cal bătrân tare,
Care picidrele sale
Abia le tira pe cale,

_Ș'abia putea râde fenul,
Ca şi cojiă bătrânul.
Dar pentru că il iubise

—
De
Și

bine
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ce îl slujise,

îl scăpase

De

6re

în r&sbâe,

care nevoe,

|

Se milostivi 'mpăratul
Să “şi slobodescă soldatul,
“Ca si umble ?n bună pace
Singur pe unde îi place,
Și ca să'l cunoască bine
Când

îl va vedea

ori cine,

Că în slujba "*mpărătească

A fost ş'a Inat ostafcă,

li făcu o haină ?n spate
“Cu petici feţe schimbate,
Albaştri, verdi,

galbeni,

roşii,

Cum se imbrace (ccmicoşii),
“Și aşa după ce "1 'mbracă
Porunci ca săi mai facă,
Şi poteove în picidre

De oţel (scânteitâre)
Ca mai. mulţi ani să trăescă
Pietri să nu le tocescă.
Făcându-se aste tote

Poruncesce de îl scâte

Afară în câmp să se pască

Și unde 'o vrea să locuâscă,
Umblând

dar în ast-fel calul,

«Precum îi spuserăm halul),
Când cobora pe o vale

|

—
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Se 'ntâlni cu cl în cale
Un lei care în viaţă
Nu v&dusede cal faţă.

-Pe loc “El cum îl zăresce
Se spăimântă,

se 'ngrozesce,.

Şi de frică 'ntr'o suflare
Să întorse în fuga mare

Strigând : fugiţi, fugiţi tâte
Hiare care 'ncotr'o pâte,
Că vine fără zăbavă

O jiganie grozavă,.

|

Și dai vom intra în ghiare
Vom peri cu mic cu mare..

Un lup care 1 audise
cu totul se 'ngrozise
Vine la dânsul în grabă.
* Și tremurând îl întrâbă:
“Și

Ce e? ce sirigi! o minune
Cine-te goneşte spune?

Leul abia se opresce

|

Și r&spundend îi vorbesce:

Lupule nu este bine
Vine

peste

noi ce vine,

Nu sciii să o spui p'anume.
Că n'am mat văgdut
pe lume..
Ce fel e? întrebă lupul,
Cum şi în ce chip e trupul?
Leul

începu

să dică:
“
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“ti spui pe scurt, că 'mi e frică
Zăbovind cu vorbă lungă Nu

cum-va

să ne âjungă,

_Nu departe colea n vale,
“Tocma ?n potecile tale,
Este o namilă mare “Tot pestriță pe spinare,

Capul "i este lung şi botul,
Gura'i te 'nghite cu totul,
Pielea“. e împestriţată
„Până la c6dă bălţată.

Nu'i mai

băgai

sâmă alte,

Dar picidre are "'nalte,
Și din ele fulger scote

In "pasurile lui tâte.
C'un cuvânt e o nălucă,
„So vegdi groza te apucă.
Lupul dise: fii în pace.
Nimica nu ne va face,
Lucrul de spaimă nu este,
Că namile de aceste
Multe în dilele mele

Am petrecut prin măsele,.
Te 'nşeli lupule, el dise,
Ţie “ţi pare să spui vise,
Dar vei vedea tu acuma

Cum ţi se înfundeză gluma,
O domne! îi dise lupul,

— 03 —
Nu'i poci vede d'aci trupul
(Și să “nalţă din picisre
Să vagă “1 va zări re).
“Leul dise: vin la mine
Să te înalţ să “| vedi bine,
ȘI aruncându'l în braţe

II strânse ?n ghiare de inaţ
e :
Lupul având urdinare

Il trecu... biet de strâns tare.
Leul acesta v&dânduii

Il trânti 'ndată dicendu'i:

Tu nici nu îl văduși bine
Și începu să dea —din tine,

Dar” dacă îl vedeai ca mine?

Atunci

mureai vai de tine!

Dicând acestaîl lasă
Și fugi 'n pădurea dâsă,
x

x

x

Mulţi să sperii de nimica,
Ș'apoi şi 'n alți bagă frica,
Te miri ce îşi tac nălucă
Și frigurile îi apucă,
|

Ast-fel de 6meni în lume
A născocit spaime sume :

Strigoii, stafe, murgilă,

—
Miază-nâpte,
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şi zorilă,

Și altele ca aceste,
Care

nici a fost nici este.

Despre
Cine

împrumntare

bate la porta altuia trebue să

bată

şi

la

“porta lui, însă
|
|
Când îi dai îi fată iapa şi când îl ceri îi more
mânzul.
|
|
Dai cu mâna şi alergi cu picidrele.
Dai, nai.
Ri
“Pe cine nul laşi să mâră nu te lasă să trăesci.
Ta umbli dupăel cu mila şi el după tine cu
pila, d'ae

O dati vede naşul buricul nului.
Milă ?mi e de tine dar de mine mi se
" imima,

Cămaşa

_
rupe

,

e mai aprope de piele.

„Cu rudele să bei, să mănânci, daraveră să nai.
Arde luminarea n6stră şi facem socotela vâstră,

Câinele imbetrânesce de drum şi nebunul de grija
altora.

Cine plânge

_

pe altul ochii lui își scurge.

—
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Imprumuţi pentru dobânăă şi pierdi
şi capetele
„ Pentru un cuiă pierdi potcâva.
"Dacă n'ai trâbă făte martor, dacă ai bani
mulţi
făte chezaşi, pentru că |,
Datoria nu more nici o dată.
O ceri cu vârf o dai îndesată.
Sacul finului e tot noă.

Povestea

vorbii

„Unul se imprumutase de la finul s&ti c'un
sac
Rupt, prăpădit, plin de: peiici ca al unuia sărac
.
După ce 'şi isprăvi trâba înapoi nu i la dat

Ci. ca pe o trânţă veche într'un colţ l'a arunc
at.
După ce a trecut vreme finul săi la el merg
ând
"A cerut ca să'i dea sacul, cam cu ruşine
dicând:

Naşule nu cum-va

mai ţii acea

Că une-ori şi cu dânsul

câte

ruptură de sac,

o trebşoră

fac.

Naşul care nu 'ngrijise de un ast-fel de sac
răi
Căutând şi negăsindu'l gise către finul săi:

E-ei!

fiine cine scie

unde

o fi aruncat!

„Că până mai deună-di îl vedâm

colea sub

„Finul pe loc schimbă vorba dicând!
S'a perdut!
„de

pat.

ce fel? ei
rărac ?

şi era uite o bunătate de sac!
aceea dar
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Cine

are barbă

lei cu o mână,
De la un

căci

şi pieptene,

să'şi cumpere

şi dai cu alta, şapoi

r&ă platnicşi cu
să te mulţumesci.

Despre

stăpân

cenuşa

vatră

după

și sluză

pe mai marele tăi, stăpânesce pe mai
.
.
micul tău.
; Cât eşti nicovală sufere, cât esci ciocan lovesce, că
Te laşi mâle, te bagă în f6le, dar
- Mai bine e să fii stăpân mic de cât slugă mâre,
căci pote să dică:
Ascultă

Slugă veche mascara bătrână, nu fii
Am

plecat să 'mi caut stăpân,
- găsesc.

dă domne

să nu
:

Cine să face oae îl mănâncă lupii, căci
Nu poţi cu buretele să baţi piron în perete.
Să fii bun unde se pâte.
/
Bate fierul pânâ e
Fierul răi cât să'l
Cine de cuvânt nu
Miluesce cânele de
Netezesce miţa de

cald, dar şi
baţi e de geba.
înţelege nici de ciomege, însă
vrei să ţi fiție coda, şi
vrei să “ţi ridice câda.

.-

—

- „Nu

“ţi sumuţa
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câinele cui ai mâncat pâinele,

Tu mare, eit mare, cine să tragă cismele
?

Mielul blând

suge

de la două mume, dar

Cine să bagă fâră tocmslă ese fără socotslă.
de aceea Fă ochii patru.

Nu te rezima pe stâlp putred, să scii însă
că

„Sita până e nouă se pune în cuiul.
Mătura. veche ajunge la grajăii.
Armăsarul când îmbătrânesce ajunge
iar
Calul bun se vinde din grajd, căci
Mai bine cu un vrednic la pagubă

la rişniță,

de

cât cu

|
un nevoiaș la câştig, dar
"Încarcăți dobitocul până unde “i e sorocul.
Nu umbla să % ei pielea de viu.
|
Povestea

vo-haii

Unul tot-d'a-una nevasta “şi certa,

O făcea lenâsă şi îi imputa,
Căci nu găsea sâra gata de cinat,

Ci îi punea

masa

cât de amânat,

la se 'ndrepta iară dicând, bine vedi
Că treburi sunt multe şi trebui.să cregi.
Pâ'n aduc acasă viţelul din crâng,

Oară, rațe gâsce

din drum

până

strâng,

Până “ți spăl obiele, vaca până mul
g.

—
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Ba eşii nevoeaşe, îi respunde el,
Că d'ăi fi bărbată ar fi mai alt-fel,

-

Treburile tale eit m& rămășesc,
Că îutr'un ceas tâte ţi-le isprăvese,

li tae ea vorba, dicend: prea frumos,
Dacă într'atâta ești tu inimos,
RE&mâi

dar

acasă: şi 'ntcit

mâine

chiar,

Si ei merg în locu'ţi
cu plugu să ar 7
Si de le vei face tote precum dici,
Atunci di'mi ce'ţi place că eit sunt aici.

Aşa dar l'acâsta amândoui

voind,

la a mers cu plugul şi el r&mâind
Stătu, gândi ce fel să le ia de rând,

“Să le isprăvâscă tote mai curând.
Ca viind ea sâra să "1 găsescă sfânt,
Pentru cel mic lucru să n'aibă cuvânt,
Deci avend o gâscă ce de mult clocea, *

[i gărăia 'n uşe, strigare făcea,
EI ca să o 'mpace merge cu grab. pas,
la un codru rece din sâra r&mas,

li fărămiţeză- ş'aruncă să "i dea,
Si ce să mai facă mereii se gândea.
Când iacă purceaoa vecinului, di,
La merticul gâscii mgrab se repedi,

El ca s'o gontscă c'un lemn aruncă...
Si "n locul purcelii pe gâscă culcă
Foc se necăjesce şi ia "'ntr'acel ceas
Inchide

purceaoa

să'i facă ispas,

„Acum

vrând să 'şi spele obiala la riă,

îa şi putineiul, il legă cun brâu,
II atârnă 'n umăr cu o mână dând,
Si n cea-V'altă codrul se ducea "mbucând,
“Câte-şi trei o dată vrând a isprăvi,
Alt-fel avea frică că s'o zăbovi.

La rii dacă merse obiala 'nmuia,

"0 scăpă din mână, apa ii o ia,
Sc plecă la densa, ea „se duse în not,
Varsă putineiul şi se umple tot.
Se -desbrăcă "'ndată şi r&mase gol,
Hainele îşi spăla de lapte, nomol,
Apoi le întinse la sâre de rând,
De necaz şi ciudă mereti înjiurând.
Aşteptând acuma pân'a se usca,
Căldura îl trase de ase culca,
Si prindendu'! somnul un altul viind
“I le fură tâte şi '1,asă dormind.

BI dacă se scâlă numa n pele gol,
Se uită „cu ochii împrejur, ocol,
Si v&gând sermanu că “i-a mers toţ răi,

„Pise

întru sine: ei

sunt

nătărăti:

Ce "mi “trebuie mie singur să m& bag

La ce nu 'mi e trâba şaste să le trag!
Vorbind el aceste Pa cer sa uitat
Si sorele vede că a scăpătat,

Aşa ce-si facă? indată s'a dus
Si la cuibul gâscii pesce oi s'a pus,
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Socotind acuma el a le cloci
Si să nu le lase de a se răci.

Iaca şi nevasta de la câmp
Si vă&dend
Incepu să
Le lăsă pe
Şi el cine

sosi

că gata nimic nu găsi.
dică: vedi bărbatul mei
tâte să le fac iar eu.
scie cu cine din sat

L'a cârciumă suge și să 'mi vie beat£
Apoi se apucă, ca şi pân' acum,
Vacă,

6ie, tote strânge

după

drum,

Alârgă la apă, aduce pe loc,
Si de mămăligă

pune

vas la foc,

Merge 'n magazie să cernă mălaii,
Când

deschide

ușa : aolio și vaii!

Că pureâua care o 'nchisese el
Mălaii nu lăsase nici un pumnicel.
Vase răsturnase, vărsând şi mâncând,
Cepuri destupase trupuşi scărpinând.
Cu un cuvânt tote stricate găsind

Eşi ca să vadă ce-o fi mai lipsind Si prin întuneric pe când ea trecea
-Pe

lângă bărbatu'şi

unde

el clocea,

O ciupea de haină, deştiul legănând.

Si si-i la dânsa ca gâsca făcând.

Fa

de o dam

dată sâmă

n'a luat,

-Dar ciupind'o iară la el s'a uitat,
Si strigă ! dar asta: ce lucru drăcesc +
El iar: si-i! dise, fu-ugi că clocesc!

—

“ Audind

ea dise,
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bărbate,

tn esci?

Si cine te duse aici să
clocesci ?

i
— Taci, să tac nevastă,
nu 'mi maj di nimic,
Că m'am prins cu tine
, tu nu, ci ei stric.
Daca

n'aj

putere

nu

întărâta

gâlceava

aa

-

Despre iuţelă și îndără
tnicie

„Pe

omul

răi

umbli

să]

râu îl îndrăcesci,

îmblândesci
el

și

mai

Pentru o muscă îşi dă palme,
dar
" “Oţetu tare vasul săi îşi
strică.
Râul ce 1] face omul sin
gur nu
niminea, căci
Ori ce apucă se usucă,
li sporesce ca la rac.

“i-l poie face

După ploae chepenâg, şi

4

„

După morte cal de ginere.
Umblă să se cârpescă și
mai
-

pentru

râă

se

că

“Graba strică trâba.

|

sparge,

Cu incetul se face oţetul.
|
Cu văbdare şi cu tăc
ere se face aguvida miere,
Două

pietre tari nu pâte măcina
bine.

—
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Cine se grăbesce ostenesce.
Incet, încet departe ajungi.
Lucrul bun anevoe se dobândesce,
Nimenea nu pote sări ca cocoşul „do dată în
pridvor sus
|
Copaciul mare numai dintr'o aşchie nu se tas,
de aceea
.
Nu te grăbi ca fata mare la argea, şi ca văduva
la măritat, Nu te iuți ca piperul,e
Văcarul sa mâniat pe nevastă şi nasul "şi-a tăiat,

Povestea

vorbi.

Un văcâr adese tot se mânia
De

care sătenii

nimic nu scia.

Aşa el odată iar sa mâniat
Și o di întrâgă nimic n'a mâncat,
Sera dacă vine la nevasta sa,
Cu părere în capui că lumii păsa,
O întrebă dicându'i: ce gicea prin sat?
Le păsa de dânsul căci el n'a mâncat?

Nevasta lui care era ca şi el,

Prea cu minte mare, ca de copăcel,
Ii dise:

d&u

nu sciii, ei nu

“mi-a vorbit,

Pote şi pe mine s'o fi necâjit,
Că câţi cu carul pe la noi trecea

Asupră'mi

a
nici ochii, nu şi-i întorcea:

Ci 'şi- biciuia caii, boii își bătea,
Ca

când de

la dânşii

necazu'şi

„Fie, el îi dise, tot nu

Nu mânânc

mă

nici mâine,

scotea.

împac,.

ca să vedi ce fac,

Aşa el se duse ca un sec şi prost,
Sera iar întrebă ce au dis de el!

Și ea îi răspunde tot în acel fel.
El iar se mtărâtă cum o audi
Și nu mănânc dise nici a treia di,

Dar ră&sbindu'l fomea n'a mai întrebat.
Ci îi părea miere codrul cel uscat.

Despre
Ce "mi-e:
3

„Lao

|

drag “fuge

căsnicie
de. „mine

(şi

urâtul

calea

"mi ţine,

fată

mare

şi un

măgar îi sbiară

la uşă,

pentru că
|
|
Şi măgarul se vinde” în oborul arimăsarilor,
însă

Cidră în loc de priveghetâre nu se vinde, iar
Cine

|

caută prieten fără

rămâne.

cusur,

fără

prieteni

|

au
aaa ete NI
eta a ar Ap

a E tr

7.

—
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Cum îţi va fi norocul.
Fămă prooroc să -te fac

cu noroc.

Fămă mumă cu noroc şi m& aruncă ”n gunoiti
Nu căuta lân6să, lăptâsă să vie şi de yreme
acasă, că
Cine alege culege.
Caută soţie să “i

Nu

e frumos

”
placă ție iar nu altora, că

ce e frumos, ci o rupep ce 'mi

stă frumos, şi :
ce e bun, ci e bun. ce 'mi place mie.

Nue bun

Cu funia altuia nu te lăsa în puț.
Milă de silă şi dor de zor nu
Dragoste cu sila nu se face.
Omului cu sila poţi săi ei dar
Unuia ii place popa. și altuia
Gustul dispută n'are.
Cinci degete sunt la o mână
>

nu

se pâte.
săii dai nu poți
priotesa.
şi

unul

cu altul

se potrivesc.

Ce e scris omului trebue să o pătimescă, de. cât

La vânat cu pușca sâcă să nu mergi, că
Muierea are nouă găuri, şi de cât să. dici vai

E

de noi! mai bine, vai de mine!

Ceea
Pe

tot

ce săvărşesce
săvârşi.
anul

şi găvanul,

Nevasta bună

—

muierea. nimenea nu pâte
a

e bărbatului cunună, iar

Muerea care nu va să p lămădească, tâtă diua cerne. .
Nebunul

pe

mai

marele

săi

nu

7] cunâsce.
8

—
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Tu îi gici rasă, ea iţi dice tunsă,
mulţi qic că

Găina, bătrână

face zâma, bună,

dar.

Te pupă în bot şi “ți ia din pungă
tot
Nu crede bărbate ce. vedi cu
ochii, crede ce'ți
spui ei, şi

ii

“Te îmbrobodesce ca p'o muere.
Iţi pune ţestu ?n cap te face
să dici:
Lamă mamă şi pe mine, el
Judecă pe dracu îl scâte şi
dator, te face
Să “ţi ei ale trei fuidre şi lumea
în cap.
Te duci opt cu a brânzei, sai
Te duci unde

|

a dus mutu

lanul, de cât

„Tot-d'a-una

Nu

gâra,

mâra

iapa şi ţiganul

|

câr-

|

Şi traii cu vătraiiă

e cârpă să o descoșişi să o
le pedi.

însă

- La unii

|

unele

şi la alte altele.

Tâte fofolâgele işi aştept norâcele,
şi

P6ma

bună

porcii

o mănâncă,

Osul gol nici câinele nul râde.

că

La copaciul fără pome nimeni nu
aruncă
de şi

„Ce e frumos la toţi place,
se întmplă
„Pe d'asupra

De
De
:

piatră

|

frumos

şi năuntru

găunos.

însă

departe trandafir şi de aprâpe
borş cu
ştir, şi
|
departe calu “ţi bate, de aprâpe
ochii “ţi
„_se6te,

dar
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Cine n'are frumos pupă şi mucos, mai multe sunt

P6le lungi şi minte scurtă. .

Țara pere de tătari şi el bea cu lăutari.
Aduci pe dracu cu lăutari în casă, însă
Dacă ai intrat în cuşcă trebue
se cânţi

şesce,

Muerea ne

certată e ca. mâra

Omul

să aducă

cu

sacul,

muerea

să

cu acul, tot să isprăvesce, dar şi
de hoţul din casă nu se pote feri,
dar şi

Bărbatul
Strută

N

neferecată,

temător

nu

bine.

macină
Bărbatul

COCO-

dice cineva, că

îşi

învaţă

nevasta

scâţă

curvă

şi .

stăpânul scump sluga hâţă,e o vorbă.
pe 6rba
sunt

dar

îi caută Şi în ochi,

Unde. vede muere parcă îl

unele

unii

lipesce cu miere, şi

Câţi cu nădragi toţi îi sunt dragi, dicând
Unde nu'e bărbat în casă nici mămăligă

|
pe.

masă, şi că

Bărbat bun şi usturoiii dulce nu se pste, şi
Rău e cu răii,su dar e mai răi fără re, unele
iarăşi gic că
De cât să mănânc mămăligă cu unt şi să mă

uit în pământ,

mai bine să

mănânc

pâine cu sare şi să me uit la el ca la
sore, iar altele

Bărbatulsă fie puţintel mai frumos
de cât
-

„dracul, de aceea
Și pentru calul şchiop se găse sce:
chiriaş.
Feţişora mângâe fstişăra, insă

La vreme de nevoe fie ce lătură
Cine

se bucură

la avere

stinge

ia fără plăcere;

focul

Sc6l tu să şed ei, tâci tu să vorbesc
ei, şi apo
“Cine înca
lecă măgarul

„eu tâte aceste

să'i sufere şi năravul,

i

_

MS rte- fără bănuslă şi nuntă
fără cale nu se pste,

”
ajunge vremeasă dică:
Din pricina lui. Nicolae uriiiipe
sfintul Nicolae,
insă

i

|
Găina care râcâe mult işi scâte ochi
i, ș'apoi

De cât să'şi păzâscă cine-va

i

nevasta

crâigul cu epurii, că ea e

mai

bine

„Ca pisica sapă și învelesc
e, că a
Precum e firea și nărăvi
rea.
Uită-te la mumă-sa și cun
âsce pe fie-sa.

Pe lângă un niă
Cine “nu

„

putred

va să se

păzâscă,

să strică și cel bun..

"nomolescă

de noroi

să se

|

Până nu încaleci calul iu “i
cunosci năravul, |
Până nu pui cu Ginul în plu
g nui cunosci bois
„c
um

trag,

a

Unde e dragoste multăe şi urâ
ciune multă
Cin

e se prinde in l:o0ră trebue să
tragă danţul..
Ciie cade de sine sl nu plâ
nge, > 5și
:
A

— 107 —

-

Cine cade în gârlă nu se -mai feresce de pl&e.
Nu se sperie de -ite muscele, el scie că,

După

ce

După

arate drumul bun, şi
r&sboiii mulţi viteji se găsesc.

trângi

carul

mulţi se

găsesc să i:

Cu corajă de găină mârtă,
La r&sboiii codă şi la fugă “frunte.
Altuia dă
Cine

e

povaţă şi

pe sine

se 'nvaţă,

insă

|

muşcat

de şarpe se păzesce

pârlă.
Să

nu

|

sperie

de tâte

|

dar
“

și

de şo-

o
gâscele,. de

ţâte

hurienele,

- tremură, nu scie 4
Ariciul cu meşșteşug se prinde,şi
Copilul cu l6gănui se adârme.

Ne-am

depărtat cu vorba.

Să o lăsăm încutreată.
Să venim la prochimen, mulţi dic că,
Mâncarea de diminâţă e ca îinsurătârea de tenăr,
tânărul însă
|

Câte sbor "i se pare că tote se mănâncă.
Cotoiul dacă imbătrânesce ş6reci mititei iubesce.
Bătrânul iubesce pentru tânăr şi tenărul pentru

bani.

Pentru bani ia şi fata dracului, gapol

ARI
pie

Arțagul işi găsesce pârțagul,.
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Povestea
O văduvă

'n vârstă,

Vorbei

bâtrână

E

sbârcită,

Cu doui dinţi în gură barba
ascuţită,

Nas cât, pătlăgeoa, la vorbă
'mţepată,
Cu ochii câcâră, Sura lăbărţ
ată,
Fruntea”i cucuiată, faţa moh
orâtă

„Peste tot negâsă şi posornorâ
tă,
Umbla

Nu o

'ntunecaţă și tot iînorată,

vedea

nimeni

să

riză vr”g

dată,

N'o puteai cunâsce când e mul
ţumită,

„Că ea n tâtă vremea era
necăjită.
(Cântă”ţi lele cântecul că "mi
-e drag ca sufletul :
- Neaga-Nea
ga

reava

sparse

mahalaoa),

Nu putea ei nimeni săi int
re în-voe,
Din.di până ?n n6pte sbiera
ca strigoae,

"Cu nimenea ?n lume nu
s6 avea bine,
Se certa cu sine, când
n'avea cu cine.

Sluşi, câine, pisică bătea
cu sudalme,

Și pentru o muscă işi da
'n obraz palme.
In scurt nu ajunge omului
viaţă
|
(Ca să'i spue tâte 'din fir
până 'n aţă.
De ar fi (cum dice lumea
o dicală),
Cerul tot hârtie şi marea
cernelă
Ca să se descrie ar fi puţ
intele

_ T6tă -istoria aştii mue
ri

rele.

Dar de şi în ast-fe] era
cum

diserăm,

—

Şi cele mai multe
Tot se măritase
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nu "i le scriserăm,

pân” aci o dată.

Şi să se mărite era iar rugată,
Că era vestită şi în stambă dată
De văduvă grasă, putredă bogată

Şi pentru avere tocma ca nebunii
Să "nbulzea s'o ceară văduvii şi junii;
Nu'i căuta chipul nu'i căuta anii,

Tâtă frumuseţea "i era ci banii.
O văduvă însă când va după lege
Cu a doua nuntă capul său să “şi lege,
Ea

atuncea

dise

cum

că

se

însoră,

lar nu se mărită

pentru a doua oră,

Şi caută

bărbat

'n lume

Ca pe o muere
Ea să fie mare
Bărbatu'i la tâte
Și dacă găsesce

să găsescă

să "| îmbrobodescă.
ce o vrea să facă, .
ca mutu să tacă.
vre un lamă mamă,

Nu vede, n'aude şi nu bagă s6mă,
De părere bună pe care 'ntâlnesce

Işi
Că
Ca
Şi

laudă casa şi se fericesce
ea bărbat are bun ţeste măsură
pâinea a bună (cu pruna în gură).
a st-fel de vorbe vorbind între ele,

Smintesce şi stric casa unei tinerele.
O fac să 'şi urască indată bărbatul
Și să indrăgescă în locu'i pe altul.
Pentru că bărbatul un amures nu e
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Tot după plăcerea“

la minciuni

să” spu

e,
Și tot s'o mângâe, să o giu
giulescă,
Cheful şi dorinţa pân” să Şi
isprăvescă,

Ci el îi vorbesce

serios la tâte,

Că tot chef să aibă omul nu
se pâte,
Grijile vieţii care îl apasă

„La plăceri şi chefuri rare
ori îl lasă.
"Și el dacă vede că alt îi
zimbesce

» Umblă după densa şi o cur
tenesce.
li face bizele,

versuri,

„O 'mnalţă în slavă, zână

îi citesce,

o numesce.

Socotesce cum că ?n (Gta
lui viaţă
|
Din gura“ nu curge de cât
tot dulcâţă.
Și să 'nebunesce după el să
mârgă,

Lasă

copii,

casă la altul

alârgă,

Și vădând c'acela %-a vorbit
et bune,

“Tot cu dragă, dragă

pân'a o supune

.
"Lasă! şi pe dânsul, la: alt băr
bat dute,

Ca vinul cel stricat din bute
în bute,

|

până r&mâne

Nici cu fetele, nici cu nevest
ele,

tecului:

Fosta”
Dar

>
ă

povestea cân-

a
Iele când ai fost

acum

eşti lucru

prost.

AA fost forte trandafir
Dar acum eşti borş cu ştir,
|
"Ti a mers vestea când ţi-a
mers,
Dacum leţcaia 4 s'a şters.
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G&ba cochetării facy,

|

Că la nimeni nu mai placi.
Te-ai lăsat toţi şa rămas
„Ca un odorog de vas,
Cât să te dregila obraz
Te-ai trecut, nu mâi ai haz.
Gândeai că chipu'ţi frumos,
O să stea tot abanos.
Acum pâte să plătesci

Frumâsă să te numesci.
Aşa şi acestă văduvă bogotă
zestre de prea mulţi rugată,

Find pentru

Când venea ?n peţite cine-va so ceâră,
Ca să se mărite, să 'şi ia bărbat iară,
Ea la acei Gmeni

bărbaţi

sai. neveste

Cu mândrie mare propunea aceste,
Dicând: mergeţi spuneţi celui ce mă cere
Că am să'i daii zestre destulă avere,
Bani, casă, moşie, cum şi scie pote,

Scule, diamanturi
Dar pe lângă

în fiinţă tâte,

aste am şi din natură

Un arţag, o pală, de, cam din gură,
Si nu tot d'a-una acesta îmi

vine,

Ci numai de faţă cânâ e 6re cine,
Sati când

stai de vorbă

la vr'o adunare.

Din ceva atuncea ţandăra îmi sare,

Și încep îndată ca să 'mi cert bărbatul,
Să "1 fac de ocară faţă cu tot satul.
4
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lar

el la necazu'mi

îl voesc să tacă,

Să “mi sufere tite, nimie să nu
'mj facă,

li cer din nainte condiţia asta
,
De mă priimesce eă îi sunt “ne
vasta.

Câţi audea d'aste fugea ca de

ciumă,

„Li se tăia pofta de ast-fel de
glumă.
Mai

pe

urmă însă îşi găsi ea unul,

|

Cam lovit cu lioca, făcând pe neb
unul,

“Și i trimese vorbă că o priimesce
„In felul ce gice, şi cum ea voes
ce ;
Dar

îi dă să scie

că din întâmplare

Și el fără voea'i un pârțag mie
are.

» Care în an numai o dată îi vine

Și ca şi un prasnic intro di îl
ţine,

Și, el cum se l&gă să'i rabde arţagu
l

„Și ea să se lege săi rabde
pârţagul.
„+ Spuinduii aceste, dise ea 'ntr
u sine:
„_Zău că nu se pâte din aşa
mai bine!

„Nu e lucru mare întrun an o dat
ă
Un pârţag, cum

Şi cu

chipui

ăsta

dice, şi lui să'i abată.
dacă

se legară

Amândoui îndată se şi cununară,
Mirese acuma găsindu'şi norocul

De părere bună nu 0 încăpea loc
ul:
Iși pierduse

cumpătul

Ca
ţiganul umbletul,
Și luând la masă de câdă purcâoa,
Cum era. strâns satul făcu și saftco
a,

e

EE
YVr'o câte-va vorbe trânti după lege,
D'ale nodorâse, ca nisce ciomege,
Ginerele Vaste trebuia să tacă,
Caşa se legase, n'avea ce să facă.

Făcând ea safteoa îi păru mult bine,
Vegend că bărbatu'i legătura %i ţine,
A doua di iară 'şi urmă obiceiul,

A treia di incă şi mai cu temeiul.
lar el la nici una cheful nefrângându”i,
Le suferea tâte în gându'şi gicenduii
«Lasă să tae dracului bureţi.
«Lasă să se scalde în apele «i.
«Lasă să'şi alerge calul cât o vrea.
«Lasă să latre ca cățelul la lună;
|
«Acum c la largul ei şi la strîmtul meiă.
«Până "mi-o veni şi mie palele nebune.
«li taii eu din unghişsră.

«Eu îi sunt doftorul ei,
|
«Cum îşi aşterne așa va dormi.
«Muerea, pâle lungi, minte scurtă.
«La baligă mâle puţină apă trebue.
«Cu vreme şi cu pae muşmulele să me.
dO săi iasă tâte pe nas.
Il sa urit cu binele.
deci,

A patra di de diminsţă pe loc cum se scâlă
Incepe să gemă ca un prins de bâlă,
Dicâend: E! nevastă, adi te-a călcat focul:
M'a găsit pârtagul, “i-a venit sorocul.

..
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Și dicând acesta o cam ia
depedă,
Și d&- după mână frumos mio in6dă,

Și 'ncepe să'i care mat în jos
de spate.

Cam pe pielea 96lă, gârbace

Ea

"=

"ndesate.

îi dicea frate, bine, ce e
asta!

E] r&spundea dicându'i, e pâr
țag nevastă.
„Până când te ţine? ea îi dise
iară.

|

EL dându'i răspunde: numaj pân
ă seră,

i rabdă nevastă, cum îţi rab
d eii ţie,
Cast-fel n'e legatul şi mult
n'o să ţie.
— ME rog bărbăţele! mai stă
! contenesce!
Stăi să ne 'nţelegem, puţin
odihnesce!
Ei- îmi întore vorba, “mi pui
lacătla gură,
Dacă e pricina pentru leg
ătură.
— Nu, dragă nevastă năr
avul din

fire

„Lesne nu' se pâte s'aibă
lecuire.
„„— ME rog, bărbăţele, dă
puţin cu milă,

Că nu scită bătae de mică copi
lă,

Aoleo, ajunge! aoleo, mă lasă
!

VEd

eii că cu zapis

nu să ţine

casă,

ME leg, mă jur ţie, că d'adi îna
inte

Nu'ţi voii mai răspunde nici
două cuvinte,
E! bine, el dise, dacă ți laşi
arţagul,
lacă şi ei dară îmi oprese
pârțagul.
Numai %i păzesce cum zici
jurământul].
C'apoi iar îmi vine (să păz
escă sfântul).

Aşa ei d'atuncea cu pace trăi
ră,
„ŞI singuri acesta o 'şi povest
iră.
7
mMeat
eaaa

|

—
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«Aşa am cumpărat'o

aşa 0 vând.
dice

mărturisit este ertat. Ei mai

«Păcatul

că

«T6tă pasărea după limba ei piere, şi

şi că,
«Capul plecat sabia nul tae,
«Invăţatul

îl desbară

«Gâlceva

bățul, pentru că,

?ncăerare

fără

haz nu

nici un

bag,

«Ei fac, eti trag, paltul în belea nu
«Cine

are

are, şi

nu se amestecă în gâlceva

minte

al-

tora,
«Lasă'i

să şi scoţă

ochii,

că ei o „da semă,

|

;

«Cine face lui 'şi face.

«Nu'ţi pune obrazul pentru altul..
«Să nu te pomenesci cu odâmne ajută: pe spinare.
«Ei

să certă,

ei șe

:

..

iartă.

dicend

că,

«Câte-va câde de topor curge; din dragoste, însă
«Lesne a erta, dar anevoe a uita.

Povestea
Un

bătrân

vorbi. -

odinidră,

i

-.

ani trecut,
De nouă-geci
Care

ascepta

să moră.

:

In ori ce ceasşi minut,..:--

Intro di cu pipa 'n gură
“Cam pe gânduri el şedând:
Scose: o resuflătură
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Lung din inimă oftând
Feciorul săi cel mai:
mare

Augindu'l Pa *ntrebaţ:

De ce,

tată, aşa tare

Şi deşirat ai oftat 2
|
Iar b&trâriul nu ascunse

Ce inima îi rodea,
„Ci către: densul rEspun
se,

„ Spuind
ME

ceea ce gândea:

gândiii

la Vvârsta'mi

fragă,

Că eii când m'am însura
t
Nam. găsit pe măta 'nt
regă

Și d'aceea am oftat.

Te văd, îi dise el, tată
“Că ai minţi copilăres
ci

|

Dacă ce-aii trecuţ o-dată

Stai

de

le

maj

socotesci.

- Şi ce-a eșit dintr'acesta
?
Ce pagubă

ai avut?

Nu cum-va ţi-a fost nev
asta
Cu vr'un mădular pierdut
?
Cusurul mami 1 ţii minte,

Il gici şi îl pomenesci,
Dar tu 6re mai naințe

“Puteai sfânt să te nume
sci?
Betrânul

trăgând

din pipă

Și la densul ascultând,
Cum tăcu tot într'o cli
pă

Li dise iarăşi oftând :
Nu'mi e
De ceea
Cât mi-e
De ceea

Căci

fătul mei atâta:
ce sa 'ntâmplat,
-inim'amărită
ce a urmat.

ea se jura pe s6re

Cu cel mai-strajnic cuvent.
Cum că este ca o fl6re
Ne atinsă nici de vânt,

Și după ce fu săracă,

Zestre mai nimic având
O făcură alţi să'mi placă,
Lăudând'o şi. gicând :
Că, tu dacă eştiîn
O fată săracă iea,

Că întâiu, precum
Iţi faci pomană

stare

ne pare,

cu ea,

Ş'al doilea. ei soţie

Să'ţi dea cinste la cuvânt
Şi credinci6să să'ţi fie
Până va intra ?n mormânt.
Intr'acestea

6re cine .

Ducându-sepe la ea
Şi pomenind pentru mine
De va de soţ să mă

iea,

Ea 'nălţând ochii "'ngrabă
Că vedea

cerul gândind

Sa întors către oglindă

o

Ya

gis asupră şi privind:

Ah!

Să

118—

nu

sunt

norocită

iau ast-fel de bărbat

Că m'aşi ţinea fericită
Și la el m'aşi fi 'nchinat,
Credând'o dar ei 'acâsta,

Că e cum

am audit

O şi luai de nevastă,

La altele n'am gândit.
Și după nuntă în grabă

Am înghiţit acel nod.
|
N'am vrut pentru aşa, trâbă
Să

fii de

ris la

Ci gândind

4

norod,

că fac cu minte

Uitând tâte, o iubii,
Ti făcuiă

imbrăcăminte,

Frumos o impodobiiă,

|

Ast-fel' ea mergend odată
Şi 'n oglindă căutând |
Vedenâu-se 'nţoţonată!
O aud p ascuns dicând ::
Ah ! acum

mă

cunosc

bine

Acum “ăd cine sunt, eii!

Acest bărbat ce mă ține
Nu e de obrazul . mei!
Şi” ncepu d'aci "nainte
De tot a se desfrâna,
In urmări şi in cuvinte

19
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La om nu mai semna.

Până când ea din cinstită

Pâşi şi n drumul

urât,

Fu de lume povestită
Și et vecinic amărât,

Cit petru acesta tată,
Ii dice feciorul iar,
De ai avea judecată
Nu te-ai necăji în zadar.

Căci cu ast-fel de faptă

Legea ea de a călcat
R&splătirea o aştâptă

“Pentru: acest al ei păcat.
„Ea

singură

Nu tu,
la

va da s&mă,

oraltu, or eii,

trebue să

se: temă,

Da fața lui Dumnedeiti. .
Care cum îşi va aşterne
Aşa

se va şi culca,

Pe pământ gol: saiipe perne

Capul săi își va pleca.
k

.

Iată omul
lată cum
„Se silesce
Ca să facă

-

.ă

x

cel cu minte,
cel înţelept |
prin cuvinte
strâmbul drept.

Ast-fel cine-va împacă
La mânie 'p'un obraz,..

lar nu încă să mai facă.
Să turbeze

de necaz.

Despre cei ce plâng de copii
*

«De cât
„3
-

-

„-

să

fii bogat (de

mâneca, mai
bani mulţi.

copii) și să - n'ai ce

bine să fii sărac şi să aibi
“sai
|

«Să fi cât de sărac numai
| «De copii,

de barbă şi-de

să ai bani mulţi.
câte

g6le

plângi nici odată,
|.
„„ «De cât să dici: vai de noi! mai

mine!— «De

,.

să nu

te

bine; vai de

|

|

cât orb şi călare, mai bine schiop şi pe jos.

- aChielului. ce'i lipsesce?

tichie de mărgăritar.

« Zamfirica tote le avea, numai

ţopi îi lipsea.

«De copii case sparte: nu s'a vădut, dar,
A « Cresce puii de şerpe să te musce.»
Povestea

vorbii

Un bătrân odinidră
Sfârşitul săi cunoscând,

Și v&dend că o să moră,

|

«2

a
“ Bani,

avere,

ne

lăsând,

“Chemă să vie la sine -

Pe fiul săi cel iubit,
“Și cu cuvinte

-

puţine

An ast-fel l'a sfătuit:
“Yăâtul mei,

ei mor

acumă

“Și alt nimic nuţi las,

|

-

-

De cât trei cuvinte numa
“An cel mai din urmă ceas.

“Care ca p'o bogăţie
“Să ţi le păstrez de mic,

Să le aibi la bărbăţie,

„Acestea ce ţi le dic:

3

Pal tâii stăpân sai mai mare

“tau dreptate

să'l slujesci,

Dar de bani sati vre-o "mprumutare
“Să nui dai, să te păzesci.
Pe

n&vasta ta

? n viaţă

„Din inimă so iubesci,

|

„Dar nici cât un fir”de aţă
Taina'ţi să nu'ţi desvălesci.

Pe

copii t&i firesce

--0 -să'i inbesci
Dar

dor trăi,

fiu de suflet nu cresce,

AS

“Că "n urmă te vei căi.
Aste ale lui cuvinte. :
“Ca o diată fiind.
|
de ţinu fiul săi minte,

«
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Ce 'nchipuesce nesciind.
Omul insă din nâtură,
Este făcut curios, :
Cât săi dai învăţătură
Ii este făr” de folos; -. |
- Căci el până nu încârcă
Ori şi ce va audi, .

Neted lui nui vine parcă
„Odihnit a le păzi.
Să'i spui c'o să -pătimescă -

Săi spui că :se va. jertfi,
EI vrea să le pipăsscă,
Să vadă aşa vor fi?
De

aceea

dar

ferice

“De cela ce va, priimi
Ceea ce lui i se dice;
Până

a nu pătimi !

„Așa şacest prin. urmare

Lângă un stăpân “fiind,
Și cu. buna sa purtare.
Mai multă vreme'slujind,'
Crescu, veni ?n.bărbăţie,
Fu cu minte, bani făcu,

Se 'nsură, luă. soţie

O fată care "i plăcu.
Se iubea cu osebire
„Unul p'alt' se mângâia,

„Și "n cea mai mare unire .

e
ee erect ORE ORA UNII atat

— 12:

,
i
|
Ia viața lor trăia,
Ji venea în: multe: rânduri
Săi spue câte ceve,
„Dar se oprea stând pe gânduri
Să nu greşâscă ceva.
i
Într'aceste vine vreme,
Fără el'a cugeta,

Că stăpânul săi să” cheme
Săi csră -al "'mprumuta.
Dicând căti trebui-acuma

O miă de lei săi dea,
Ca să "'mplinesă suma
Pentru

.

|

graba .ce o avea.

Și că de la 6re unde

Nisce bani cum i-o veni, .-Indată “i va respunde,
Fâră a mai pomeni.
El îşi iubea. pe stăpânul
Cum şi pe loc a gândit
Cum că tatăl săi bătrânul
Si nu dea la- sfătuit,
Dar socoti iar în sine
Că, pote n'o fi nimic,
Ta săi dai ei lui mai bine,
Că

bătrânii

După

multe

dic..

-

ce'i dă stă se uită,

Săi r&spundă banii daţi,:
Stăpânul său iarăşi

uită.

"Ca bani are "mpruinutaţi.
Dacă vede că tăcere
De banii lui s'a făcut,

Merge într o di şi “i cere.
Să'i dea acel împrumut,

Stăpânul săi audindu'i
Bani împrumutați cerend,

Il ocări isgonindul
Cu înjurături dicâna.:

Ce bani sunt dator ei ţie?
Om viclen şi prefăcut! -

-

„D'unde ai tu bogăţie:

Să “mi dai mie împrumut?
"Nu'mi eşti tu, tu slugă mie
De
Eă

atâtea ani trecuţi?
“ţi dai ţie simbrie

Șapoi tu să mă 'mprumuţi?
— "Ţi am dat săracul de
Dar. să vede cai uitat,
Ia aduţi aminte bine
Și nu intra în păcat.

mine

— Augi! audi vicleşuguri! .
Să nu sciă ei ce lucrez?
"l-a vedi cu ce meşteşuguri
Va

să mă

facă să cred?

Eşi afară de mă lasă,
Nu mă face să turbez,
Și să nu
N

"mi mai calci in casă
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Că
Eşti
Nu
Nu

mă puii de te pisez. -un hoţ un pore-de-câine,
voii să te v&d mai mult,
eşti vrednic d'a mea pâine. .

Fugi ! piei dintr'acest minut.
Eşi bietul om îndată
.
Necăjitşi amărât,
Să nu. sară să 7] şi bată,
Că destul la. ocărât. Pe drum dicend întru sine:

Iacă una s'a "'mplinit,
Din cele trei ce pe mine:
Tatăl meu m'a sfătuit.— :

Trecând ceva “dup'acâsta
Şi copii lui murind
Un sirman luă nevasta
Să'I crescă cal ei dorind.

Vrând şi el ca să nu plângă
Pentru

cari "l-a născut,

Nu vru voia să'i înfrângă,
O lăsă şi Pa crescut.
După ce făcu acesta

Cugetul tot îl muncea,
Acel copil şi nevasta
Ce 'mi-o face!.el dicea.

Nu o fi de gâaba disul
Și fatul cel, părintesc,
Voii însă 'ngrab să mi

/

văd visul,
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Șapoi să mă odihnesc,
Aşea 'ntr'astă cugetara
Fură el un copilaş ..
“Dai „stăpânului, pe care :.II duce în alt oraş.
Apoi după ce îl lasă

O cămăşuţa lui ia
O sângereză -ş'acasă
Sein trce ?n grab cu ea.
Dicând : dragă. nevestică .
O taină se “ţă spuiă. aş vrea,
„Dar mult mă sfiese de frică
Că mo vei putea ţinea.

„ Răspunse ea: vai de mine !.,
De ast-fel m& socetesci?
Aşa

cinste ăm

la tine? ..

Şi într'atâta te. feresci?
ME

iartă dar, el îi dise,

Tu scii că stăpânul mei
Când

"i-a trebuit trimise

De lam

'mprumutat ei.

Şi în loc să mii plătescă..
Ma njurat m'a necinstit,

Ca p'o albie porcâscă.
M'a făcut şi m'a gonit.
D'acel necaz şi eu dară:
Sâmbetele i-am păstrat,
Și tocma

în astă

seră

. -

.-.
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Cum am vrut 'mi am răsbunat.
Că "'ntâlnind cu întâmplare
Pe al sti copil urât.

Il momiiii şi 'n depărtare:

-

Ducându'l Pam omorât.
Numa astă cămășuţă
Având pe el o luaiii;,

Ca să prind vr”o părăluţă
Cu
densa nu'l îngropaiii.
Dar să taci dragă: nevastă,
Să nu îţi iasă cuvent,

C'apoi ait! din lumea astă,
Cum vei spune, perdut sunt
Nevasta începu să dică:
Vai! cum pociii ei să crâcnesc?
Nu vedi că tremur de frică

Numai

unde mă gândesc ?

Ba să tăcem, ză ca zidul:
Că nui lucru să 71 vorbim,
De se va afla ucidul

Cu toţii ne prăpădim.
- Lăsând-o: dar

bărbatul

In. făgădudla ei
Aştepta să vadă sfatulDe

va

avea

vr'un 'temej.

Stăpânul s&i prin tot locul.
Copilul işi căuta, *
Mumă-sa "1 jelea cu focul..
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Și "ndestul se văita.
„Intmaceste Ucigaşul,
Ca să dice acum

Ce omori

ast- fel.

copilaşul :

Cum a. spus nevestei el,
Nu scii pentru ce pricină
Cu nevasta sa certat,

Și la acea a ei vină
Câte-va palme “i-a dat,
Eape

loc eşind

afară

Inima ?n gură îşi ea
Și ţipă, răcnesce; sbiară,
_Aolio şi vai: de ea, |
,
Săriţi, mă junghe bărbatul, .
Hoţul, tâlharul de crâng.
“Cum omori și băiatul

Stăpânilor” săi, ce'l plâng.
Oamenii cum audiră
Au alergat de Ya spus,

“Și îndată streji veniră
De îl duseră pe sus.
„ Ducându'l la judecată:
“După” cum a fost

pârit,

Fără prelungire "ndată .
„La morte fu hotărâtă.
Care văgdend: vinovatul

Se ruga a'l ingădui
Ca, diata sai legatul

Pe scurt a işi rândui,.

Și "ncepu în vilâg să dică:
Ei am trei-deci mii de lei,
Dragii
li las
Cinci
Ce "1
Și cei

mele nevestică gece mii din ei;mii las la băiatul
crescuiti neavând prunci,
alţi las la gâlatul

Ce m'o acăţa de furci.
Audind băiatul suma
Ce gândi o hotăra, Uită mnila ca şi muma

Și sări al spânzura,
Ii aruncă ştrengu 'ndată:
Dicând gâde mă fac et
Am drept LPâcestă diată
Ca la a tatălui met,
Deci după ce 'n pază mare

Pe. vinovatul Vai dus

La locul cel de perzare
Și "1 înălțară în sus,.
Și când tocma să suise
Gâdea cu ştrengul de gât,
Atunci. gura

Cel de morte

își deschise

hotărât, .

Și 'ncepu o cuvântare.
In audul tutulor
Pe care o striga tare

i
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In chipul

cel următor:

Staţi creştini,

nu

mă

răpuneţi

Ș'ascultaţi al mei cuvânt
“L'altă pedepsă mă puneţi
C'atât vinovat nu sunt,
"Daţi stăpânului mei veste
Și 1 rog să 'mi fie milos,
Că copilul mort nu este,
„Ci e viii.şi sănătos,
El este-în depărtare

Dat de mine 'n pension,
Şi în prea bună căutare
“Se află ca un cocon.
De cât astă a mea faptă
Numai

*

cercară a fost,

Pentru povaţa 'nţeleptă
Tatălui
Care

mei celui prost,
'mi-a dis să ţii minte

Sfatul săi cel părintesc,
Şi aceste trei cuvinte
Cât trăese să le păzesc,
Adică: p'al tăi mai mare.
Sau stăpân nu "mprumuta,
Taina “ţi păzesce tare
_De către nevasta ta.

Şi să nu ei în viaţă:
„Copil de suflet să cresci,
Pizeşt& a mea povaţă,
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De vrei să nu te căesci
Dar

ei nu m'am

putut tenie

C'oi pătimi vre un răi,
Ci

e
,

le "ncercaiti fără vreme

Ca un prost şi nătărău.
'Mi-a dis tatăl mei

Şi eii nu Vam ascultat,

bătrânul

|

aa

Imprumutaiii pe stăpânul
Și ură "mi-am câştigat.
„ Spuseiii în urmă nevestii
O taină ce o făcuiă,

!

Şi după pâra acesti
lată viața imi repuiu,

Crescuiii copil, nitel gâde!

EI îmi e spândurător
Lumea

Sa

a

plânge şi el râde,

Că il las mâscenitor.

Despre

negoț,.

«Prăvălie cu chirie, marfă în datorie,

«Negustor greii ca fulgul pe apă.

-.:

«Cumpără d'o para două şi le dă la 0 lescăe
nouă,
:
«Nu

se alege
a:

câștigul din pagubă.

|

—

«De adi până

mâine
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numai

pentr'o pâine, nu-

“mai săi dică jupâne, mulţi dic:
«De cât slugă mare, mai bine stăpân Mic, dar
«Omul până nu slujesce, stăpân. nu ajunge.
«Omul e născut ca să umble, şi. „pasărea ca să
A
sbâre.
«Chiril deştâptă pe chirigiii şi. drama -pe călător, însă .
«Drumul

soroc

n'are.

E

«Baba călătâre n'are sărbătore,

,

«Mult

umbli, multe 'nveţi, mult trăesci, multe
A
vedi. «Găina care clocesce nici o dată Lă e grasă,

- dar şi:

|

«Piatra. care se. rostogolesce
prinde muşchii.

din loc în loc nu
|

«Cine schimbă stăpânii slugă îmbătrânesce.
«Lac să fie, brâsce multe.
a
«Stăpân

|

«Cine

nu poţi
vrea,

ajunge, dar
dar însă

slugă

când

vei

păzesce sofraua ”(masa). mănâncă cior=
Bi
baua, iar
«Negustorul fricos nici nu câştigă nici nu pă-gubesce,
„«La multe cine se gândesce nici una nu isprăvesce.
«Cine alârgă după doi iepuri nici unul nu
prinde.
|

bee e

e

Omul
»Din

>Omul

vrednic se face. lunire şi
bue. să iasă la liman.
piatră sâcă scâte banul, iar

punte şiș tre-

nevoeaş. se încă pe uscat.

»Ţiganul

când

-

necat,

a

ajuns

la

mal: atunci - s'a în

|

SI

»De. cât să dai cu mâinele şi să. alergi. cu pi-.
cidrele, mai bine să: te uiţi cu ochii
la marfă, că,
»Fă bine săţi audi râu, mai bine »Peşingea pe ipângea, de cât
IE
a

»Cu toptanul şi banii ia anul.

»Te

tocmesce

aie

duşmănesce. şi plătesce omenesce,

iar nu,

„lar nu bună în voială,. rea tocmelă, ci,
»Pune aici, bagă aici, de cât p& urmă,

»Prinde_orbul, scâte'i ochii.

|

m
|
e

a

»Găina când îi vine atuncea ouă.
»Dacă răsipesci meiul anevoe îl aduni:

» Verşi cu: pumnul şi aduni

câte unul.

»Din bun sănătos te faci bolnav.
»le găsesce bâla

gălbinării şi frigurile pungei:

"Ţi-a, trecut baba cu colacii, şi
,
> Dacă crede .omul anevoe să îndreptâză, ş'apoi.
»La copaciul cădut toţi alerg să ae: crengi.
">0

bâlă dacă

vine

la

om

alte ; săriți că: Va
„cestea

coraj.

strigă

prins,

către

cele-.-

cu tâte a-.

Aa

|

„»Barba lăsa să se ducă, capul să trăiască.
'»Greii la. deal ră

la vale,

dar

»Nu "mi-ai nins ca să. nu'mi

ie

degere, nici "'mi--a

»Cine

ploat ca să nu mă ud..
are mult, de multe ori vine

»Unde

Waibă nici de cum.
a mers mia mârgă şi suta.

»Orzul

i ară boii şi "l mănâncă

vremea

să

caii.

"»Lupul mănâncă şi din oile numărate.
»Unde e mariă e şi pagubă.
„ »Marta gata bani aşteptă, şi

“apa

trebue să vie la matca ei.

»La tote urma alerge.
»Scie Dumnedeu al cui e sacul cu făină

|

„dul

- »De câte

Ce
«Gol
«Cine

“»Nue

|

şi po-

cu slănina.

ori.se bolnăvese€ omul nu 'msre,

am avut şi ce am pierdut.
m'am

|

născut gol :o să.mă duc.

nu e dator

după

.

cum.

e destul de bogat,

va omul

ci după

însă,

cumva

Domnul.
«Necazurile sunt pentru
tru

6meni

şi: Gmenii Pen-

necazuri.

| »Cu. nădejde “omul
dice : :

nu

mâre,.. dacă

datornicul

„«Slavă lui. Dumnedeii am să dati n'am să iait, Bă
Nu “o să mă omor singur ca luda,

«Capul să trăiască, belele curg.
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«Sărăcia

la om

e stană

de piatră,

«De cât bogat şi bolnav
maj: bine
nă&tos.

«Cu

un

«Mai

bine

D

rac toţ sărac,
nimic.
sărac

cu

sărac şi să

un „lucr u mic

şi curat, dacă.

«Ciung nu sunt, olog nu
sunt.
«Cap, mâini şi picioare am.

«Munca

e comâră.

Povestea,

vorbei.

Unul când a fost să mâră
Fii săi toţi întrun ceas
Viind patuii înconj6ră

Și "1 întrebă de remas,
Zicend: Tată eşti slab foarte
Și-adiată ne îţi faci?
O să te apuce mârtea
Și nimic nu ne spui, taci?
Noi mai întâii de ertare
- Am venit să te rugăm
Și aşeaşi pentru stare

Indrăsnim să te 'ntrebăm *

Căci pe lângă astea tote
Câte "ţi-a dat cel de sus,

Să naibi şi strâns nu se pote”
10

tot

D'o parte

unde-va- pus.

Find că aici prin case
Scim prea bine că nu sunt,
Și e păcat să se lase
Să r&mâie

în pământ.

Noi tată nu'ţi cobim mârtea,
Ci pe Dumnedeii
Sănătos

să te

Să trăesci

mai

rugăm
porte,

ne bucurăm.

Dar. a omului viaţă, .
După

cum singur

spuneai,

Se ţine într'un- fir de aţă,
Şi se rupe când gând n'ai.
Cât mai vârtos eând en: bâlă::

7

1 se pâte prooroci
|
Că. ori more, ori se scâlă,

Nimeni nu poate gâci
De "ţi-e frică a o spune
Nădăjduind. să trăesci.

Ca să scrie încai spune
Aceea ce tăinuesci.
Nu
Căci
P6te
D'ei

poci dice că n'ai stare
scim că sărac nu esci,
dovedi or care,
vrea să tăgăduesci.

Vestea e în ţară sfâră

Că eşti “putred de bogat,
Și c'ai găsit o
x

comâră,

|

i:
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"O povestesc toţi din sat,
Ei încă număr şi anii
Când n'aveai para de ac,
Și acu te joci cu banii
Turnându'i din sac în sac.
Dar or şi cum nu ne pasă,
Zică lumea ce o vrea,
Fie-care ?ntr'a sa casă Zice

şi bună şi rea,

Noi scim

că un bun

Copii nu'şi va uri

|

părinte

Să'i lase fără de minte.
Săraci a se amări.
Copii mei, el răspunse,
Bogat e numai cel sfânt .

Șare mii comori ascunse,

Pe

faţa astui pământ.

Si cel ce înăduşesce
Tot
Acel

într'una
căutând

Cu sârguinţă
Mulţii nerodi
Comori în el
Dar: ne sciind
Surda

căuţând
găsesce

căutând
găuresc pămentul.
săpând *
cum, pasc vântul,

şi ?n deşert umblând.
Comâra nu se găsesce

“Când ici, când colea săpând,

“Ci lesne. se nemeresce

—
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Când ei pământul de rând.
Șin adânc nu e băgată
Pe om

mult

al obosi,

Ci do palmă e 'ngropată, Ca să o potă găsi. De aceea de vă place
Ca să vă îmbogăţiţi
"Cum am făcut eii veţi face,

S'ascultaţi, să audiţi:

|

Eu vrând se caut comâră

Şi'n deşert să nu muncesc,
Cumpăraiă

o moşidră,

Dorinţa să'mi isbândesc.
Şi o apucaii d'a lungul
Să. caut comâra

în ea,

Când cu sapa când cu plugul
O săpaiă cum trebuia,
S'adevărat astă trebă
M&

osteni

'n acel an,

Dar și nu 'mi-a fost de giabă,
Că tot găsiiu un borcan,
Apoi cump&raiu, bucate

Si locul: cât îl săpaiii,
Il semenaii jumătate
„Si'ncolo viţă băgaii
Făcând ţrina vie.
„Am luat grâi, orz şi vin,

_Si suta a adus-mia,
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Sâ un borcan cu vârf plin
Și acum acea comâră
|

ma
a m n he

Fără nici un scăgdământ,
O am tot pe-o mMoşidră
Ingropată în pământ.
De voii muri, împreună
Veţi merge so căutaţi,
,
Săpând cu” 'ngrijire bună

Moșia, că nu strica;

Ci faceţi dic cum e bine,
Adică de rând săpaţi,
Ca să puteți -ca şi mine

“a

Rod dintr'Ensa să luaţi.
Abia pân'aci el dice
Și ostenind încetă,

Adormi, ochii şi închise,
Și nu se mai deşteptă.

Feciorij lui s'apucară,
(După ce Pau îngropat),
Pretutindenea căutară.
Loc n'aii lăsat ne săpat.
După ce se necăjiră
|

Că nici un borcan nu at
scos
Locul cel săpat porniră

Și semănară frumos.

Din” care cu *mbelşugare
In acel an rod luând. -

Hi]
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Făcură o sumă mare,
Cu preţ bun tâte vengând.
Atunci

ei cu păreri bune

Frăţeşte bani 'mpărţind,
Le-a venit înţelepciune,

Şi dice unul dâmbind:
Vedeţi fraţilor comora
De care tata a dis?.

Borcanul e moşi6ra
Și banii,

cum ne-a descris.

Adică: lucrând pământul
Sc6tem comâra din. el,
De muncă i-a fost cuvântul, .

Iar nu cum gândeam noi alt-fel.
"Munca e comoră mare
Ce stă îngropată “n pământ,
Care sfârşit nu mai are,
Din porunca celui sfânt.

Şi dacă nevoitorul
Cu nădejde va săpa,

|

EI îşi va dobândi dorul
Comsra a desgropa
Munca pe om nici o dată .
Nu'l lasă a flămândi,
Când cu firea "mbărbătată
Nâpteato va face di,
Aşa dar d'aci "nainte

1
Să nu şedem

lenevoşi,

Ci cum ne-a dat tata minte

Să muncim

mai inimoşi.

Despre laude
«La, părul

«Când
|

lăudat

cu sacul

mare

sănu

te du

esci poftit la vr'o masă plecă sătul
acasă.

«Ne poftitul scaun n'are.
«Găina care cântă sâra, 'diminâţa

«Lauda de sine pute.

|

a
nare ou«

Ă

«Cine se laudă singur se ocărăsce pe sine.
«Lumea

să te laude,

câinii

lasă să te latre.

aPe mine câţi câinii m'a lătrat toţi at turb:
«Gine are vecini răi se laudă singur.
«la'l după mine că'l omor.
«Laudă-te gură că pumnii cură.
«Când eram la mama şi ei, sciam .să cos,
mama împungea şi ei trăgeam ac!
«Tot

ţiganul

îşi laudă

ciocanul.

| Povestea Torbăl.

Mergând la bâlcii un ţigan
Se 'nâlni cu un ţăran,

[

—

142 —

Și stând se rugă de el.

Zicendu'i: măi românele ?
Tot mergi la &l bâlciii în deal
De ce nu "mi laudi ăst cal ?
Fă'l tînăr, fl mânduleţ,

Ca să'l pociii vinde cu preț.

«Fă'mi

ăst bine

Că “ţi-oi drege

românel !

vwun

ciurel,

Ori 'ţi-oi pune vr'un potlog,

Laudă!, aşea mă rog!
Țăranul fiind iar: un
Dăi
de palavre cam bun
“Ş'altă trebă ne având
Cu ţiganui în bâlci mergând,
Stătu cu el în obor
Săi fie lăudător.
Și zăbovind el câtvaş
lacă vine ş'un gembaş,
Care era iar țigan,
G&mbaş fără nici un ban,
Privi calul colea ici,
li dă de încerc un bici,

Și la dinţi dacă 7] cătă

Ce îmi ceri, îl întrebă,
P'astă mârţâgă de cal,

Ca să'l arunc după mal?

Românul

ce aci sta

Și la dânsul asculta,

Dai

=
Ce? jupâne gise el,
Nu te uita că“ ast-fel,
Uite sbâră ca un zmei,

N'am

bani că Vaşi lua ei,

«Intrece pe armăsarul,

«N'are ce'i face ogarul,
A
«Să “Ă spui “rept păcat că
"| vinde.

«Dar

nici

dânsul

nu

îl prinde,

«Că nuîi scie merchezul,
«Și săi pipăe lui _. iezul,

|

<EI e stăpân, cum vedi bine,

«Și nu îl scie ca mine,

«Mergi

cu el la vânătâre

«Și uite, îţi fac prinsâre,

|

«Epurile în pârlitură,
«Dai cu el pân arătură

«Și în fuga lui a mare

«Il prindi

cu mâna călare,

Țiganul ce Pa adus
Și să'l laude Pa pus;
Cum căsca gura la el
Și îl audi ast-fel,
Dise : dăă! uite aici,

Dar fi calul meă cum

Că e armăsar

şi mânz,

|

dici,

Pre legea mea, nu îl vând.

Dar gembașul neaoş hoţ,
„Deprins la aşa negoț,.

—
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“Stăi, gise sil încerc ei,
Să'mi daii şi cuvântul mei.
Și cum Va încălecat,
„ Drept la Giurgiu a plecat.
Ei aj r&mas așteptând
Cine scie până

(Lăudărosul

când,

ridând,

Şi vendătorul plângând),
Şi săracul păgubaş
Tot căutând pe g'mbaş,
Îl găsi după un an
In cărciuma unui han.
Şi ducândvw'l în obedi
La ispravnic cu dovedi.
Pentru calul cel furat, -

Ispravnicul Ya întrebat :
Ce esci ţigane?—geambaş.
— Dar calul cum îl furaşi ?
— Să mă bată Dumnedeii D'oi fi furat calul eu, .
Calul z&i e vinovat,

„EL pe mine m'a furat."
"— Audi, audi

cal mişel!

Sc

e.

Cum te-a putut fura el!
— Coconaşule! să ţi spuiii,
Eu vrând pe. el să mă puiii
S fac împrejur un cerc,
S văd cum e, să 7] încerc,

|

—
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Bă, cum lam încălecat
Spre Giurgiu a apucat,
Și fugi ! fugi ! 'pogră

urci!

Ca să mă „Vengă. la turci,
„Când la Giurgiu ne-am vădut
EI turcesce n'a sciut,
Ci cât sciam eu niţel

Ceat, pat, Pam 'vendut pe el.
—_—

Despre făgădueli şi daruri
e în

mână

«De

cât o

mie de vrăbii
una în mână.

«De

cât la unul un boă mai bine” adi un
oi, că
anul oră armăsarul ori samarul,

” «Ce

«La
«De

nu

e minciună.

să gici:
«Ei

de

«Trăesce

miurgule

mai

bine

un na.

barbă, mai bine |

o ladă indesată cu

la Pasci

«De cât în faţa arii
lui, însă

de
|

făgădudlă am

genuchele,
«Caprelor mugurul ăla voi
i
|
ţ
|

pe gard

cât doi »ţi--0i da mai bine

«Tragi nădejde ca Spânul

-

mai

o să 1]. mâncaţi,
iarbă verde să paşti.

bine in

capul

locu- .

«Făgădudla

dată e datorie curată,

«Nu făgădui ce nu poţi împlini, că

«Pe

unde

ese cuvântul

ese şi Sufletul, să nu fie

vorba aia,
«Un

înţelept

de aceea

făgăduasce

şi un

nebun

nădejde, însă

”

«Un nebun aruhcă o pâtră în

gârlăşi o

de înţelepţi nu pot să o scâță,
«Numai
« Vorba
«Dar la
«Ce ţie

«Măgarul
«Darul

miere gicând gura nu
asta e când cu moşii
dar merge şi cinstea
nu iti place aliuia nu

trage .

|

mie

se îndulcesce.
putredi.
împrumut.
face, însă

de darii nu se caută pe dinţi,

nemulţumitului să ia.

Povestea Vorbei :
Spun

că,

un sultan

o

dată

care

des tiptil
umbla,

Eşind pe marginea mării spre a se mai preimbla,
A vădut

aci pe unul

şedând

şi

Și de curiositate aprâpe el viină,

pesce

undind,

Incepu să 'şi facă vorbă şi ceva a'] întreba,
Dicend : prietene prinsa” vre un peştişor au ba?
Ră&spunse el: „;slabă viaţă, târța, pârța, mai

|

nimic,

Vr'o câte-va fâţişre,

|
dupe

proverbul

ce dic ;
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«Oaspătul

nu

mănâncă

ce

nâncă ce găsesce şi

gândeşte,

ci

mă-:

|

«Cine n'are frumos, pupă şi mucos,
«In pofida fraţilor mănâncă frunzele,
«Mănâncă ghiorghinele şi îngână măslinele.
Vegându'! sultanul golan ŞI cu coraj r&sp
undând

li plăcu să mai vorbeascăşi îl întrebă dicând
:
|
De

unde

Sultanul

eşti?

Pescarul

De unde "mi-e nevasta.
Sultanul

„Din

ce ţară? care "ţi-e patria 2
|

Patria

omului

|

Pescarul

e acolo

unde

“ie

bine.

Sultanul

,
„e

iAi copii ?
,

5
Pescarul

|

"Unul în pâleşi altul în f6le,

De
ce eşti sărac?
|
Sunt sărac pentru

Sultanul

Pescarul

că nu sunt bogat.

7
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Sultanul
Cum

.

trăesci ?

|

|

SRI

|

|

|

Pescarul

Te uită în faţă şi mă întrebă de: viaţă,
Sultanul

Eşti nenorocit !
|

*- -

|

o

-

Pescarul

Norocul să ţine după mine ca pulberea după
|
Mai

Sultanul

ai acasă vre-un
a

Numai

câine .
|

ajutor ?
"Pestarul

ei sunt topor de 6se:

Ma

Sultanul .

Sărac eşti de fel ori scăpătat ?
|
Pescarul
=
Dacă tatăl meit a fost domn

şi ei nu

“ce.folos.
“ Sultanul
Te văd scăpătat şi nu te plângi.
Pescarul

Cine cade de sine nu plânge.

o.

sunt

om
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«Omul

singur

ceea

ce

'şi

y

face

nimenea

1 pâte desface.

nu

Sultanul

Copilul până nu plânge muma

ţiţă nu i dă,

Pescarul

Până

vine

cet

bogatului

ese

cului,

sufletul _săra=
SE

«Sătul la imând. nu crede. i
Atuncea zâmbind sultanul şi haz de
când,
-

„Scâse din sin

când:
Na

dânsul

fă-”

portofelul şi scriind %-a dat di.

acest bilet şi dute

la vizirul

mai

curând

Ca să'ţi dea lei una mie şi nu sta vremea perdând.
Luând pescarul biletul atuncea el a vedut
Că

a vorbit cu Sultanul şi nu Ia fost cunoscut.
Sermanul de bucurie r&mâind în loc uimit,

Târdii 'şi-a aduse aminte că nici nu “i-a mulţumit,
Deci alârgă întrun suflet inima în el săltând

Numai de cât la vizirul a ajuns ne pricepând.

Intră,

îi dete biletul şi vizirul îl citi,

Și numărând

lei cinci sute ca să şi” ia îl pofti,

că

|

„ă

«Gine împarte pârte îşi face şi
«Din gura lupului anevoe scoţi întreg.
.
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EI vădenă că nu

"i dă pe toţi

_ fel?

“i gise: apoi ce

,

|

Nu scrie să "mi dai o 'mie? de
ce 'mi dai mai
puţintel ?
- Vizirul cu necaz dise: şi ce nu
te mulțumesci ?

„I-ai dat cu imprumutare şi nu vei să
îi primesci?

Și norunci să 7] împingă pe uşe
cum a venit,
Dicend: nu "ţi daii nici pe ăştea dac
ă nu te-ai
mulţumit. .
Și cu câtă bucurie când venea ai
alergat,

“Cu atâta întristare la casa lui a plec
at.
|
Intâiii îi părea că sbâră şi de pământ
n'atingea,
Șacum parcă 7] încercase cu plumb
aşa "'ncet

mergea.

„Se

"Ca când
Dacă

i

ducea şi drumul parcă tot mereii

cine-va de spate”i
gea.

ajunse

"i se lungea

se atârua şi "1 tră.
|

acasă se trânti şedu

oftând,

Și nevestei sale spuse, tâtă 'ntemplar
ea de rând
Ea cum audi îndată asupră”i sa necăjit
Și 'ncepu să 7] ocărască la gură cum 'i-a veni
t,
Dicend: o om fâră
prost !

de

minte!

o.om

ticălos şi
|

Cum lăsaşi darul din mână măcar ori cât să fi

a,
fost!
„Nu vedi că n'ai cinci parale la copii pâine să
«i,
Și n'ai avut mulţămire că îţi da cinci sute
de
lei?
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Nevastă ! lasă-mă,

dise: "ni ajunge necazul meii.

De'mi va ajuta norocul acei bani tot i iati
ei.
Nevasta, *

,

.

RI

-?

Departe. griva (nume de câine) de
epure.
»Dacă. face puiul aripi nu l mai
găsesci 1

ip
»A sburat o dată de la mână Sa dus,

a

»Tragi nădejde ca spânul de barbă.
»Seracul de ce e sărac? că n'are minte

în cap.

Pescar ul

»Nevastă | taci să tac.
»La

coptorul

cald puţine

»Nu aţiţa foc peste foc.

lemne trebuesc,

»Nu "mi tot îndruga la verdli şi uscate.
»Ce tot tai dracului bureţi?
Ie

»Hor, hor, hor pentr'o câdă de topor,

»Jâcă

ursu la
NO,

cumătru

vedi

»Vedi'ţi de câlţi.
»Nu "mi aprinde pae în cap,că
»Nu “ţi am

să nu vie. şi la

*

fript şerpi pe burtă

»Omul dice şi isprăvesce, nu, |
»'Totă diua clanța, clanța din gură.
»Ce am avut şi ce am pierdut?
»Din vânt a venit în vânt sa dus,
aceste

cu tote,

»Am

nădejde la .„Dumnedeii.

.

»Dumnedeii nu “lasă, pe. OM.
»După

'ntristare vine bucurie.

»După ploe trebue să. răsară sore.
»Necazul e de la dracu.

Pescarul d'alde' aceste după ce multe a spus, Ş
A doua gi. dimineţă” iar să undescă. Sa
Deci când trecu vreme. „multă Şi, când

dus.
tote, sa

uitat,
Iată iar tiptil Sultânul a, eşit la preumblat,

|

Care” vădând pe 'pescarul * Şi "“dicânăuii! Merhaba
» Iarăşi ca şi mai

nainte

începu

a'l intreba.

Sultanul
Ai prins prietene ceva? |
Ă
Pe

"Pescasul
|
câţi i-am „Prins nu îi am, pe “câţi i nam
„prins îi am (el vorbea de păduchi).
Sultanul

Ce ai dis?

Dă

"Pescarul

|

|

Pentru o babă surdă. popa nu 16că'de două ori.
“ Staltanul

Scump eşti la vorbă.
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Pescarul.

«Vorda

puțină

şi

mâncare

nu

strică

pe om,

puţină nici

, od:

«De multe ori tăcerea e măi bună de cât r&spun
pi

- Sultanul

ţi

ji

i

eg

eat

Socoteam căii fi murit.
pie

Pescarul

-.

«Câinele de stârvuri
«M&

mâre. +

e numai un
vorbesci

ie,
_.

„Pescarul
pâine. scurt. de cădi,
: Sultanul

«Aşa

mi

Sultanul
7

cunosci ?

LL
„Nu

nu

ji

it

DER
du

la un: om: de tr6bi?

Pescarul

sil

«Gura mai lesne vorvesce adevărul de cât minciu:
«Numai cu un găinaţ de cioră mare nu
spurcă,

-

-

| Sadtaul
Nu ţii minte că am mai vorbit- amândoi?
“Pescarul :

«Ochii

ce nu se văd se uită.

154—
-

ii

Sultatiul:
"mi i dătuescj “un pesce 9
4

„Pescarul.

ne cere nu piere. dar nici nume bun nu are
însă
„ari la văduvă bărbat Şi.-ea îi :duce :dorul.

13
tea esta

“

geba n'a dat nici mama tati.
Sultanul

4

duc

acasă.

ERE

"Pescăril

'u dati ei ismenepe câlttor.
su "mi spune mie la palavre de aste.
a grădinar castraveți: să nu vindi: :
u unde

aduni

surcele

ei

am

tăiat lemne.

' Sultanul”:
: faci duşman.
“Pescarul

e mai i jat în . ciuperci,
să

'mi

ei boii

ce?

să mă, laşi

ru
cu

caru'n

Y6te să mori din mâna unui duşman.

drum ?
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Și d'oi muri

nu o să dea cu tunu

pentru mi

Sultanul

Di

Nuţi place să trăesci?
Pescarul

i

«Nici nam

la ce muri, nici la ce trăi. *

«Mângâerea

săracului e mârtea.

Sultănul

-

«Omul -cât de r&u să trăescă tot nu se- înd
să moră.
|
«Se hârşiesce cu necazurile, şi
E
«Se învaţă ca viermele în hrân.
Pescar ul

«La oraşul ce se vede călăuză nu trebue.
« "Mi--a vedut visul cu ochii.

»Mi-a trecut făina prin traistă.
«Ce a fost verdes'a uscat, ce a 'nflorit s'a scutu

«De acum înainte nu o să mai
«Tot alba în doi bani.
«Tot

două

Gle 'mi

ferb,

fac boi. bălţaţ

una sâcă

«Destul am fost topor de 6se.
Va să

te dăruesc

Sultanul
cu ceva?

Ş

ş'alta golă.

”

.

Pescarul

itrebi pe bolnav: vei să. ţi, dată „pernă? .-,
umai bolnavii, să întrâbă, dar
rău când aştepţi de la mâna altuia, că
gatul mai tare se plândege
cât săracul. : iână a geme boii scârţie „carul,
Sultanil

umai

un cerşetor de ar fi, numai cu zahar
“Par hrăni.

sfârşit,

vedână

sultanul că nu'l cun6sce de fer

zise un bilet şi iarăşi dându'lâ dis către el: , acestă hârtiuţă, mergi la vizirul cu ea.
sacul pescar atuncea pe Sultanul cunoscând
du; sărută pământul multe mulţumiri dicând.

„tanul însă cu vorbe d'astea era "ndestialat,

„nici stătu să'l audă,

ţi

ci îndată a plecat,

plecând iarăşi pescarul bilet în mână țiicd.

is&nd

în “capul s&i

um pe toţi

j
s'ncep

Atunci
a:

planuri şi întru sine vor-

"bind:
banii

iarăşi medundu'i

cu: rugăciune

"i-am cerăt

să'l

de voii

vedea.
înduplec să mi”
dea

cu

zorul şi d'aia

sa su-

pă&rat,

Și g&ndind sI d alde astea! a şi ajuns la palat”
Dând vizirului biletul, el tae, iarăși din ei.
Șii numără înainte numai o mie de lei.
- EL văgând că îi opresce jumătâte banii iar
i
Incepu ca să se râge săi mai dea ceva măcar:

Să'i facă Dumnegeii par te de ori ce se va ruga,

Săi dea sănătate, dile, şi altele indruga, |
Vizirul vorbe de asta ne vrând nici a andi,
"L-a dat pe bete afară, ca și în cea-P altă di,
icânil: pe sărac d'aceea na i vine să 71 mi“luesci,

Să'l scoţi din noroiii afară, ci încă să l/imbrân!

li dai

-

cesci

,

lui banii cu pumnul” şi nu poţi să'l mul-

ţămesci,

Din pepenii tăi te soâte de "ţi vine să plesnesci
Pescarul iarăşi săracul vedându-se isgonit, _
—.
li venea să se omâre ca un desnădăjduit.
Merse spuse iar nevestei, ea iarăşi a început

Să'l certe, să'l ocărescă cu câte sa priceput,
Nerod,

nătărăui
|

făcându'l
-

nătăfleţ,

guguman,
“prost,

Si că, vorba- bătrânâscă adavărată a fost.
«De puţin cine nu se mulțumesce, nici de mult

nu se învrednicesce.
«Nemulțumitului i se ia darul.
[i disc el, nevastă!
«Nu

mă călca pe colţul ișlicului.

N

i
am

— 458—

Sa:

«Cinste la cinste merge şi darul împ
rumut.
«O mână spală pe alta şi amendonă
obrazul,
«lmi dici hârb, iți die ciob.
«Imi dici: urită, îţi die sută.
«Tu nu scii pe. unde se udă găina,
câm ei & lagore în cap.
«Nu mă învăța să'mi înec copii.
«Înveţi pe dracul să dea cu puşe
a.
- «T6tă- diua gâra, mâra, adevărat
e că
«Muerea a îmbătrânit pe dracul,
dar
«Asta e bolă nu l€c, am ei de cojo
cul t8ă ac,
Pe
„ Deschide ochii, că
«La coptorul cald puţine lemne
trebuesc.
«Cât sunt. de” necăjit să daii cu cuțit
ul în mine
„Sânge nu ese.
!

_«Ferbe sângele în
«Bun de gură. răi:
«Cu suflet vitez, şi
«la „mâncare leii şi

«Faci. umbră

Muerea

mine ca într'o.câje de rac.
de lucru.
N
cu trup leneş. .
.
la lucru boi. |

pământului.

«Viermi te mănâncă de vii. Nu
ți vedi casa?
«Când malaiii are, sare n are, „Când
sare are,
ă
malaiii mare.
«Îţi chiorăesc maţele de me...
«Nai o pară chisră şi lenea te
doboră,
-<Âm ajuns de poveste ?n țară,
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|

„Bărbatul

«Cine ride gura
«Gura,

lumii

şi întinde. ...

nuimai

«Nu

o să îndreptez

«De

p6le

|

pământul 0 astupă.

eii lumea

ridicate
nu
călcate.

ride

cu umărul.”

nimeni

ci de pâle.
”

Muerea

«Intrebă pe leneşul să te înveţe minte.
«Ţi-ai înțios.. vrejul ca dovlâcul ş'ai umplut
lumea de castraveți.
. .
Ia
Bărbatul

«Trone Marico! (aşa o chema).'
«Lovesce-mă lele în spate să'ți dai
|
de iască.

+un bulg ăre

«Se lovi ca nuca în perete, ca mirsa, la' mor ă
şi ca musca în lapte.
«Unde dai şi unde crapă !
Ia
«N'aţi-o frântă că "ţi-am dres'o. )
i
«Vorbă

|

să -fie,

dă'mi

o

lulea

Pâlcii se face.

de

tutun,

|

«Ai vorbit de te-ai prăpădit.

Muerea
Și

că

Si,

-

+eu a cutare pomă nu sunt, dar
pasăre nu me€ mănâncă.

N

nici fie--ce

.

„«S6rele

—

să'mi
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fie bau, “luna

vercolacij.
nu Îuge' de codru

«Câinele
N

să o _inănânce-

ae
ci de ciomag.

,

o

o

,

Bărbatul

p

:
i

«Mi se aprinde călcâile de doru i
«Tu mori după mine şi eii n'am haba
r de tine.
«Lac să fie brâsce multe.
«Mumă şi tată nu găsesc, dar mueri câte
voesc.
«Pe 'muerea în tâtă viaţa să o' porț
i în spinare şi o dată să o laşi jos iar ea se
-

vaită

că

«Câte belele, câte
bei

a ostenit,

povestea

bube rele tot

mele.

.

în

ăluia,

capul ba-

Se

«Acesta dicend "ndată. undişora lui iși
iea,
Și ca şi până acuma plecă la mare + cu
ea.
„Zicând : "mi-a fost sârta, giaba umblu
ei să

|

Trebue

N

scap.

să trăescă omul

cum

“1-0fi

scrisă . la
cap !
Așa undind tot-d'a-una şi vreme multă trecâ
nd,
Eşi iar tiptil Sultanul, şi 'ncâce. în colo umblâ
nd
“Zărind aci pe pescarul iarăşi veni lângă el,

Stând, colaighele! îi dise, el, colai se sendaghel*)
Sultanul

AU

nu

") Dacă

e lesne!
e lesne vino şi tu.

ne
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Pescarul
1] «Lesne pune viţă, bea vin,
(icAră, macine mănâncă.
«Gândesci

că

-

s6u

e flâre la ureche

«Să cauţi acul în carul cu fân,
«lesne

apart

e a băga

„să

|

adevărat,

în urechile acului 'când

a

Sultanul

vedi.

>

Nu ne potrivim. la vorbă.
Pescarul

«Cei

ce.se

potrivesc lesne se 'mprietenesc.

Sultanul

_

Mi se parc că te cunosc.
_

-.

„ Pesokhul îi
i „Mi

se pare,

pote, o

fi şi vom

vedea, sunt tâte

sor cu minciuna.
“Suitanul
“De

nu

te cunosceam

nu

veneam

la tine.

Pescarul, adevărat
«Fie-care unde cunosce acolo “trage, adică :
| «Omul trage:la om, și dobitocul' la dobitoc.

PI

Sultanul

„Aţi sunt prieten.
Pescarul
«Prietenul

omului este punga

“cul cu mălaiul. Povestea ălu
ia:
«Cu rudele să bei şi. să

o

să n'aibi.

mănânci

cu bani şi

,
dar darv

Sultanul

Pote ai gândit că o să'ţi cer
vre un pesce?

Pescarul

|

«Și pisicii îi place: pescele dar
când trece pu
tea închide ochii.

Sultanul
Să n'ai grije, nu'mi place.
y

„Pescarul

«Pisica unde

nu ajunge dice: că pute...

Sultanul
Cum

văd,

ești sărac.
„-.

«Bani

ai şi țiganii,

Pescarul
dar

ă
şi

|

<Vasul gol toți îi dai cu picior
ul, şi
«Nu e mai grea bâlă de câţ pun
ga g6lă,
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Sultanul
ii “ți sunt voitor de'bine,: »
“mi

vorbesci

una

apus,

de

şi

la. răsărit

Şi “alta “de la

ea

Pescarul

i Cunosc de, care pomă

mă îngraş:ei.

., . .

Deci vegend, iarăşi Șultanul. că. necunoscut a,
,

fost;

Și îii voibea după haine, cum

și era

|

*mbrăcat

; PPOS,.-.
Is se făcu iarăşi milă, vădend * că e tot solan.
Fără a seci, că vidirul. nu "i-a dat măcar un ban,.
(Gandea în sine că pote o fi fost ceva dator,

Ori -a întâmpinat alte, ca un sărac

Socotind

aceste

scâse

muncitor.

o hârtie . „de. sinet,

Şi scriind înta” însa dice: na, - îți „mai
Ă
Aici scrii către vidirui, ca

dati un

2, bilet,
să “ţi dea. trei
de

7
mii

lei,

-Alârgă acum îndată şi numai de cât săi. ei ;
“Dar să nu te văd aldată trențăros ca pân'a-

N

N

cum

Ingrijesce. de te 'mbracă că nă'ţi mai dai
|
EI vădend că

e Sultanul

nici

„de-cum.,,.
cădu iarăşi la pă.
mânt,

ȘI "i-a fost frică să dică

de

vizirul

vr'un «

N

vânt,

Ci ducându-se la dânsul
;să tacă a. hotărât,
Să nui, dică mică; o vorbă,
îi va da ori'şi
Intră, biletul îi dete, stăt
u căutând; smerit,

Vizirul îşi scia treba, că dup
ă ce l-a

li opri

ca şi 'naite iar jumătate

Și îi dete adică

numai

o

mie

din

catit
ei,

cinci

Pescarul cu” biicurit Bănii în
căciulă

Incepi să” ihulțumâscă

„Dar când- se
ete

Zicend: -vegi

e:

sute

|

trăgâni

vorbe multe îndrugâni

gătea să iasă

vidirul ?l-a

da

din

întor

drum,

aşa te "nvaţă, iar nu ca
pân
aa
a
|
acu
m.
:
“0 pară' chiar să'ţi dea om
ul "de porană, eși
Sa
*
Qator
Să o'et'cu bucuriă!şi să
fii: mulţăimitor.
Cat
pt

scria "ntâiii sătţi

dati ţie 9 EI, una miede lei,
Vizirul, cât'al doilea? El iar
, două mii de lei,
Aşa ! Vizirul îi dise, şa
cum trei mij ş6se fac,
Un capital cum se cade
pentruom
n cât de
Sărac
N'aţiii'pe toţi, pân''la un
ul Şi dute cu Dum:
Și nu fii prost, ține mint
e 'nvăţul ce ţi lam
te
a
a
ca:
dat eu,
Luâ“elnd
bânii grămadă şi cu mulţum
iri plea

|

când
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1 se părea că ViS6ză, Către casa

lui,

mergând,

Tot. îi pipăia cu mâna, cu “ne 'bovederi

Se temea

că îi va perde. dacă se va descepta.

Ajunsând
Jung

ca

în

|

sbor, acasă

și ca din

.,

a

Ce fac ei “nevastă
i

A

Șe uita,

simțiti

eșit,

|

dise, dorm ori “Sunt învăl-.
măşit,

Vai de mine ! ea îi gi ise, "doare nu „vei fi “ne-

e
Vino'ţi

buniţ?

în Simaţiri ce ai? ce nevoi iar te-a găsit?

Uităte” la, mine bine, către ea vesel

Ain

scăpat de

sărăcie de nu

Că

de multe ori
po

Și

când mă sculam
|

în

bă

somnu' mi

:

a dis,

|

fi cum-va

vis,

cu bâni în
m am

la adi

mâini

visat,

rămânean iar în| țristat,
|

De aceea tocmai mâine o să mă. vedi ce. fel sunt
Zicând acâsta îndată turnă bani pe, pământ.
Nevasta cu bucurie repedindu- -se îl ea, .
|
Se "mbată de păreri bune, nai ca şi dânsul

„ȘI. ea.
Nuii

prinde somn

tstă noptea

-

tot şedea

şi

A număra,

Și cu grije să nu vic vrtin "duşman

a îi fura.

A doua gi diminstă, apucând din căpițtâiii, E

Merge ja telal
|

Cumpără

îndată,
|

se

imbtacă pe

a

sine ”nt6it,

|

nevestei rochie şi 'smochine la copii,
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“Zicândui ea, dar lor haine
? e dise ; “ta nu scij,
«Copilul
numai

|

ce

mănâncă

bracă e haram.

e

halal,

ce

îm-

E
«Lasă- -mă în boii mei.
câşteptă. întâiii să vedem
alb. în căpistere.
«Copilului dăi cu. palm
a peste cur săi vie
minte la cap
«Muma unde lovesce, carnea
cresce,

«De cât să plâng ei mai bin
e să plângă ei.
«Cu
i

e, „milă nuiaoa să nu Şi
frângă, el maj pe
„urmă copilul o să Şi plâ
ngă. Atâta îti

dic:

«Cura iți cântă aşaa trebue: să
joci.
cAjungă' un ciomag la un
car de

“
|
Ole

«Surdului de giaba îi cânți de jale
.

dar

ă

«Orbuluj de geaba îi spui că
s'a făcut diuă.
| După ce pescarul nostru se
îmbrăcă curat, de.

Işi mai

-

rând,
iea ş'o chisea bună

dicând':

«De cât totă - vara

şoim.

_
şun

Da
ciâră, „mai

ciubuc “rare
bine

«Boerul e tot boer,măc
m ar d'ar fi cin

«Apa curge, pietrele
«Când va Dumnedeii
colaci.

intro gi

|
cu tei,

rămân,
cu omul vine și dracu cu

«Destul am fost topor de ose.
Zicând d'alde aslea plecă către mar
e

—

Cu ciubucu
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'n mână ca în preumblare,

Unde cu sultanul se tot
întâlnise
Ca "mbrăcat să vadă, cum
ii poruncise,
Și, cum să'i vorb&scă cân
d el făcea planul
Tot

"'ntr'acea vreme iacăşi Sul
tanul.
El cade 'nainte'i, se face
jos brâscă,
Sultanul nu -pâte acum să'l
cunâscă.

Se uită la densul,

ce vrei?

7] întrebă.

Ei sunt, ei pescarul, răspun
de în grabă.
«Lupul pe unde a mâncat măg
arul tot dă o-

col câte odată, eii sunt acela, |

«Dă'mi Dâmne ce n'am gândit
m'a găsit.

«Caprei “i pică coda de rie
Li dise Sultanul, vedi aşa
se
Ai vădut acuma ce bine îți
Aș Ş vrea să sciii numai cum
A i vr'o mulţămire
că ţi-am

şi m&

|
mir ce

şi ea tot sus o ţine
cade,
șede?
că tu de mine

făcut bine?

Pescarul
«Găina bea apă şi se uită la Dumnedei.
«Sunt gata în foc Și în apă-să
mă arunc.
«Nu sunt vrednic să mulţumesc.
<A vrut norocul cu mine
Sultanul

Lasă aste vorbe, s'a isprăvit gluma,

Cer şi ei o slujbă la tine acuma.

—
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- "Tu sciă mi se pare ostrovul cutare
Care un puț are adânc fârie tare,
Se te duci îndată acuma la densul,
Să te pui la gura'i şi să strigi intr'ensul:
Care e norocul Sultanul cel are?

Şi eşind la vorba'ţi să facă întrebare,
Tu să ici: norâce m'a trimis Sultanul,
-Să'ţi fac întrebare de ce'i eşti duşmanul ?
Ce te-ai pus în pismă şi i tot dai avere?
Se râgă prin mine şi milă iţi cere,

Să “ţi contenesci ura de-ai da bogăţie
Că loc nu mai are unde să o ţie.
Pescarul îndată în luntre se puse
Şi drept la ostrovui acela se duse.

Găsind pe loc puţul şi strigând într'ânsul,
tişi o fantomă

îndată

la dânsul,

Cu scriptru în mână ca o "mpărătâsă,
In chipu'i frumuseţea de cea mai
Hainile, porfira'i cu. totul galante

al6să.

Şi împodobită numa cu berlaute,
De părea că este o zină sorâscă,
Ast-fel nu putea om la easă privescă.
„Acestă fantomă, dic, sati nălucire,
Făcu întrebare c'o dulce zimbire,
ficend: ceo vrea? pentru ce o chiamă
Pescarul, s&rmanul tremurând de spaimă,
li dise: norâce m'a trimis Sultanul,
Se râgă prin mine să nu'i fii duşmanul.

?
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Ce'i tot dai avere? că el sărac vu e,

Nici loc nu mai are unde să o -pue.
Fantoma îi dice; dute de îi spune
Că el dator este a mi se supune,
Și să nu se 'ncerce a 'mi da supărare. Um aşea cuvinte de îngreţoşare,
Că mă puii în pismă încă şi mai tare
Și îi mai dai încă de trei ori cât are.
Audind pescarul ast-fel de cuvinte,
Speriat peste fire şi eşit din minte,
Se ?ntârce, se pune în luntre şi plecă,
Vre-o întrebare fâră să mai facă,
Când" plutea pe mare îi venea ?n gândire.
Nu întrebaiii dise d'a mea norocire,
Și

cât

mai

în

grabă

înapoi

se

'nt6rce,

- Merge la puț, strigă : norâce! norâce!
Care e norocul lui Udrea pescarul,
Care pe. Sultanul făcu să'i dea darul?
Și îndată ese un negru c'arapul,
W'o tambură în mână şi sârind ca ţapul.
EI cum îl zăreşte grâză il apucă.

Se 'ntârce în fugă grăbind să se ducă.

lar norocul negru zornăind tambura
Incepu d'odată la dânsul cu gura,
Strigendu'i : fugi ! dute să nu ți ved
Că

nu

mi

se stinge

"Ţi-a slujit sărace

nici

acum

ţie mititelul,

necazul,

Că mi se rupsese la tambură telul,

|

obradul
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Șimi

pierduiii

cu densa

De'i îndreptam

atuncea

ei ceasul.

tonul şi“i ascultam glasul.

Dar de n'aveam „trebă, cum
nu am
Tu de la vizirul tot nu pupai banii.

Dar
Am

cu

anii.

"ţi coc ei turta, nu te las în pace,

de furcă

încă

cu

tine

Și fugind pescarul pe mare
I se părea

încă că'i aude

sărace! |

cu vasul
glasul,

Săracul de mine ! dicându'şi în şâpte!

Mult îmi este frica că'l vised la n6âpte!
|
Când gândea acestea de spaimă s&rmanul
-

Și era aprope Sajungă limanul,
Ese tot '%'odută o furtună mare
ȘI "mpinge luntrea înapoi pe mare.

Valuri mari ca munţii se ridic ca
spume,
Se turbură cerul, nu mai vede
lume.

Luntiea lui ca paiul săltâna peste valur
i

Când se trăgeă 'n mare când se da
de maluni.
Se legăna omu ?n biata lui luntr
iţă

Cum

legeni copilul într?o copăiţă.

Sta, când aci valul în ea să se târne
,
Când pe dincâce altul ?n mare s'o
răstârne
El vădând căieste ?n primejdie
mare

Și de mântuiere nădejde nu are

Incepu cu jale peirea să'şi plâng
i,
Să se tânguească, mâsnele să'şi
frângă,

Și când el de grâză plângea,

Vine

un

val mare

spuind multe,

tocmai cât un munte,

Su

an

li repede luntrea o sparge
de-o stâncă
Și el se afundă în area
adâncă,
Inghite la api, 'ncepe
să se umile
In cât nu mai pote de
loc să resufle,
Și când el cu lupte in
apa cea rece

Se

afla în

chinuri

ca să

se

înece,

Se deşteptă 'ndată din ace
ste vise “şi
Și gândind la ele întru
sine 'Şi dise:
«Dracu “şi bate joc de om
la bătrâneţe !.

Despre bătrâneţe
«Pomul

dacă "mbătrâneşce
lesce.
|

pune

pae

şi'l .pâr-

|

«Lupul când "mbătrânesce
il latră câinii, .
«Calul bătrân nu se învaţă
îmbuestru.
«Și măgarul e bătrân dar
îl încalecă copiii,
«Armăsarul când îmbătrâne
sce la Tâșniţă ajunge, că

«Valea e tot aşa, dar nu
e poteca aia,
«Dacă la patru-deci n'a
m putut, la opt-deci
să pociă ?

«D'aci "nainte sapa şi lopata
.

«Viaţă

cârpită

cu aţă.

cân scuipam în iarbă și estimp
în barbă.

o

—
-«Cu
«N'a

IP

un picior în gropă
apucat să'i iasă

şi cu altul afară.

sufletul

şi X dai

nedeii să 1 erte.
«Treci di, treci npte, apropiete

cu Dum-

mârte.

_«De ani mare şi minte n'are:
«Mintea lui nu plătesce o cepă degerată.
- «Vorbesce cu duşii după lume.
«Stau să “i pice potcovele, dar
|
- «Cine sapă grâpa altuia cade singur într'6nsa.
«Mai multe sunt piei de miei de cât de ot
bătrâne.
.

«Cine mâre grâpa lui 'şi-o astupă.
«Tot

omul

«Bătrâni

|.

irăesce

pentru

sine,

însă

sunt între bătrâni, şi tineri între tineri.

«Trecut prin ciur şi prin dirmon.
«Nu

cine

trăesce

mult

scie

multe, ci cine

um-

blă mult scie multe, nici care
«A fost o dată la moră şi de două ori la răşniță, şi

«A 'nvăţat alţi ce-a uitat, de aceea dice:
«Cine
|

are bătrân să "1 vindă “şi cine n'are să
'şi cumpere, dar ori şi cum
«Cinsteşte pe bătrâni, căci şi tu poţi fi bătrân, şi

«Bătrâneţele nu vin singure, ci cu multe nevoi.
«Omul

are şi viaţă şi morte.
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Câte nu vor fi în carte le găsiți aci d'oparte
«Au mâncat părinţii

aguridă şi “și-ati strepezit

copii dinţii.
.
«Sorele şi iar nu pote să le încăldescă tote,
«Rotele se alerg una pe alta şi nu se ajung
nici odată.

«Fuga e ruşinâsă dar e sănătosă.
«Paza bună trece primejdia rea.
«Oala acoperită nu dă gunoii în ea.
«Umblă pe drum cu alaiu şi în casă n'are mălai. -

«Buţile gâle mai mult sunet fac.
«Câte

sate atâtea bordee şi
obicee.
«Obiceiii noii în ţară veche.

"n

|
bordee

atâtea

«Omul de trebă nu iasă cu mâna g6lă. din casă
«Să

fii trâz ne mâncat, dacă "ţi-o dice lumea
că esci beat dute de te culcă.
«Cine tace nimului nu place, dar şi cine vor- i
" besce, el la multe greşeşte.

«Cu mai marii tăi nu întinde

vorbă lungă, cu-

cei bogaţii nu'ţi măsura punga.
«Unde nu poţi prinde mâna nu îţi tinde,
«Umbli să prindi şârpele cu mâna altuia.
<Vrabia cu meiiu să “prinde şi tot-d'a-una puii
se vinde,

ji - «Unde

sunt

mâșe

multe

rămâne

«Unde

ricul ne tăiaț.
sunt dous cumnate

«Omul

spălate.
şade lângă
prejur.

copilul cu

rămân

bu-

vasele

ne-

i
un gard şi tot mătură

im-

|. «Pescele de la cap se împute.
„«De la vlădică pân” la opincă,

«Schimbarea

domnilor

e bucuria

«Până nu ei calului şeua nu

nebunilor.

“i vedi

rana

spate.

„<A cui e punga mai mare?
«Găina vecinului

«Până
nu

e mai

faci foc fum

din

a luj se vede.

grasă,

nu ese.

perde

cu

gândul

acasă

căciula în târg.

«<Umblă cu ochii logodiţi, (beţivul),

«Te ţii după mine ca mânzul după iapă.

«Nu face din capul tău calendar,
«Lupul împrejurul lui nu strică.

«Lupul când poruncescă

nu

mănâncă.

«Lupul de ce "i e cefa grosă ? căci
singur
tesce

îşi gă-

masa.

Dl

«Cel ce umblă pe drum

Pc

«Una e una, două sunt mai mul
te.
«Tu scii una, două, și eii stii
pân! la nous.
„ «Unul croesce şi altul cârpeşte
.
„ “Martie din post nu lipsesce.

«Tot câinele ese din iarnă,
lui

«De

"ţi-e casa

scie.

mare,

dar

numai

pielea

:

bagă

-

un

mărăcine, de

|

cât

pe fie cine.

câjungi în casa altuia, cum îţi plac
e nu poţi:
şedea, ajungi la masa altuia, cum
“ţi-e gustul nu poţi mânca, ajungi la pala
tul altuia,

cum ţi-e voia nu poţi dormi.
«Un bordeit să ai, numai să fie
al tăi,

«Lote ca tote: dragoste cu sila
nu se pote.:
«Unde n'am trebuinţă nici nu
vând nici nu
cumpăr.
«Fierul care se intrebuinţeză
nu ruginesce, |
«De ce “ţi curg mucii ?—de iarnă,—l
asă că te
scii şi de astă vară.

«PEnă veţi odini să ridicăm şl gard.
«Cucul până vede mugur nu cântă.
«Calul bun se vinde din grajd:
«A venit sulemenită şi se duce terfelită,
(zăpada)
:
«Prieten adevărat este acela care: te” sfăt
uesce
«Dacă

spre bine.
din nenorocire
înțelept.

_
aj

prieten

nerod,

fii fu

«Dacă prietenul tâii este miere tu
nu umbla. să “i mănânci tot.
«Vremea învaţă pe acei cari n'a dasc
ăl.

Da

—

«Câte cuvinte le dici,

d TG

—

le vingdi

şi câte

nu

le

dici le cumperi
«Cine se culcă nemâncat se. scâlă fără vreme.
«Șorecii când ati pace cu pisica se primejduesc
bucatele.
«Când începe să iasă barba fiului tăi, tu rade
pe a ta.

«Când

treci prin ţara orbilor inchide şi tu un
ochiii,
«A lipsit de acasă doi ani şi sa întors în pungă

|

cu doi bani.

<A greşit croitorul şi sa spânzurat dulgherul.
«Vinde via și cumpără stafide.
«Hainele împrumutate nu țin de cald.

«Muma

celui

omorit

dârme, iar

privegheză.
„«Ceasul umblă, lovesce,

a ucigașului.

şi vremea stă, odihnesce.

«Cercetările (vizitele) mai bune sunt cele mai rare
«De multe ori tăcerea este răspuns.
«Beţia tinereţii întrece pe a vinului.
«Nu încăleca calul vecinului t&ă.
«Prinde hoţul până nu te prinde el pe tine.
„«Sciinţele sunt uşi iar cheile lor sunt cercetările

«Omul

la tinereţe trebue

să să păzâscă de des-

|

|

frânare, la bărbăţie de trândăvie şi la bătrâneţe de filarghirie (iubire de argint).
«Sfătuesce cu cel mic şi cn cel mai mare şi

pe urmă hotărasce în insuțţi.
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Proverburi, Turcesce

cu Românesce

(Să se scie că'la cele mai multe vorbe
îl aii la sfârşit)
«Ectiini

vicersîn,

ettiini|

«Cee

bulursîn.
«Damlaia, Damlaia ghiol|
olur.

|aCine se mândresce
mâne scăpătat.

|

r&-

! «Din lucru de nu'ţi prisosesce, din dinţi- mai

«Danişan daa aşar.

CAZ

seceri,

_ face.

«Ișten artmase dișten
artsin.
i|

«Usau olan rahatlanir,

semeni

ceea ce faci găsesci.
«Picâna, picând baltă se

„«Fudul olan diuşchiun
calir.

4

ce

Turcii tonul

!

opresce.
«Cine
întreabă
sare.

| «Cine
|

|

caz,

.

munţi
.

|

“e

este liniştit
să o- 4

=

dihnesce.

uz caz boiun- | »Puţin sapă, neted sapă,
țac caz.
| după sta tu'ţi sapă.
<Az sadaca cioc velea
| «Puţină
milostenie de

savdirir,

«Gailesiz

vaş vostanda

viter.
«Chemicsic

cîrar

|
dil

i

multe nevoi scapă. .

«Cap

|

fără de griji la bo-

Stan creşte.

chemici «Limba fără 6se, 6se sfă- .

«Coructan petmez olur,
neilen ? savirilen,

ramă.

«Din aguridă miere se
face, cu ce? cu răb-:
darea.

i
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««Savie selemettir.
-<Tuzlan ecmec hazir.

mâncare.

emec,
- «<Musafir

umdunu

bulduunu

iemes

ier.

“«Işin ioese' şeit ol paran
ciocse

-aDud.
_oluri,

chefil ol.

iapraîndan

atlas

-«Mult sirche valdan ta
tlidir.
«lochiuze voinuz, ve cuşa
canat iuc deildir.
„«Chiopec chiopei iemes.

-«latan ilana vasmă.
*«Chendi iazisini ocuma„jan eşec Venzer.

-aIchi reid bir gemii bat„târî.
“«Bacşiiș ia verese icen

„ichi cheret sarhoşolur.

„+«Chioriun

istedii

(ichi geoz).

«Răbdarea e mântuire;
«Pâine cu sare e gata

nedir?

«Ospetele nu mănâncă
ce gândeşte ci mănâncă
ce găsesce.
.
«De n'ai trebă fite martor, de-ai bani mulţi
făte chezaş.
Din frungă de dud atlaz
se face.
«Oţetul de. gâba e mai
dulce de cât mierea.
«Boului
cârne, pasării
aripi, povară nu sunt.
«Câine pe câine nu mănâncă,
«Nu călca şarpele care
d6rme.
«Cine nu 'şi pâte citi
scrisorea lui, măgarului
să asemănă.
|
«Doi cârmaci o corabie

o înâcă. *
«Cine bea în cinste ori
în dator se imbată de
două ori.
«Cererea
chiorului
ce

este? (doi ochi)

«Dişin

ardâi

erde

docanir.

«luriuzgeara

dil | «La

limba

care

dâre-

atinge (tot-d'a-.

una).

tiuchiuren | «Cine scuipă în vânt în.

inziune tiuchiuriur.

<Acâlli duşman

obrazul săi scuipă.

acâlsis «Vrăşmaşul

dostan eidir.
|
«Insan eti ve derisi hici

vir şee iarămas.

cAnnaiana,

măs6oa

|

înţelept

|

e

„Măi bun de cât prie-.
“tenul fără minte.
«Carnea şi pielea omului:

nusunt bune de nimic...

bir Servisi- | «Celuia ce nu înţelege, un

nec sazdâr, annumaiana,

daul, zurna azdir,

țânţar îi etrâmbiţă, ce--

luia ce nu înţelege,
tobe, surle sunt puţine...
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notarii etc., precum şi penalitatea dată de lege fiecărui lapt cu note explicative
.
Călăuza rachierului român sai inventatorul
practic şi economic pentru fabricarea rachiurilor, liquerurilor şi rombrilor, —- specialităte în fabriearea țuicei — după metoda cea mal simplă de
M. Zeizel. . .
Printul Alexandru al Bulgariei, doiunia, “traiul
şi detronarea lui narate de Adolph Koch fost preîl Curţii princiare la Sofia
.
vorbei, de Anton Pan
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dicatar
Povestia
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mai ună dicţionar de buzunar, pentru
explicarea cuvintelor radicale de Ad. Steinberg .
iân Sobiesky, regele Poloniei, vol
.
igiena şi Fiiosofia căsătoriei istoria naturală
şi medicală a bărbatului şi femeei căsătoriţi, iu cele
mai curi6se ale ei detaliuri, teorie nouă a procrea= ţiei bărbătasci şi femeesci
; ssteilitate, neputinţă, im- perfecțiuni genitale, mijlce de a le combate. Jiviena specială a femeei însărcinate şi a noului năs-
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Cel

cut, de

A. Debay,

traducere în limba franceză de

Ad. Steinberg
.
Vonevea fecunda şi Calipedica “teoria nouă a
tecundităţei bărbătesci şi femeesci după voinţa rOcreatorilor Calliplastie— Ortopedie saii arta dea
se îndrepta diformitățile corpului la copii după
A. Debay
miserabiti, !traducţiune după "Pictor Hugo, format mare
jiustrat
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felicitărilor
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petreceri etc.

VERIFIGAȚ
1937
gr. şi fond.delitera. DOR,

P. CUCU, Buley.
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Epistoiarul

he

Adevăratul Cod a! Wanierelor elegante peatru junii de ori-ce condiţiunezcare coprinda : regulele bunei cuviințe, ale frumâselor puitări şi ele
etichetei ; aria de a şe face plăcut în societate; sei
sori de amor şi cereri în căsătorie, iimbagiul florilor
pentru amanți, felicitări pentru dile onomastice,
-î voesii pentru deciawiaţiune în societate, tote pen-

