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SFÂNTUL IE: E 
“ Mai pela începutul lumii, oamenii . erau. cu 

“frica lui Dumnezeu, şi dacă mar fi fost ispi- . 
tele diavolului pe pământ, poate că nu S'ar i AR 

“ştiut ce-i păcatul. | | 
Peatunci trăiă, întrun sat depărtat, un ÎN 

-surățel vrednic şi” milostiv. Norocul îi mai ie- 
- şise în cale cu-o soţie gospodină Şi. de. cre- 
dință, că nu i-ai fi. găsit pereche... SE . 

Trăiau cei doi tovarăși ca. întrun cuibar, | 
. şi le înfloriă gospodăria ca sub 0 binecu- 
vântare. | | 

Ei erau legaţi- în dragostei şi în: " credință 
| unui către. altul, „ca într'un buchet de busuioc. 
pus la icoane. | . mai 

In vremea aceasta, dracul, - 'gonaş neobosit 
întra'e zâzaniei. şi ale răului, nu se 'oditneă ă 
în tichnă când se gândiă că a rămas un colţ . 

de lume nepângărit de el, și atunci se hotă-
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răşte, îndâriit, să-şi arunce mrejele şi asupra. 
“casei celor doi fericiţi. . | o 

Odată, pe când Ilie eră dus la moară, — 
căci Ilie îl. chemă pe" însurățelul cel vrednic — 
Necuratul îi se închipuie întrun” vecin cunos- . 
cut, prieten bun de casă şi. S*apropie plouat de 

“Român, căinându-l atingător': Si 
— hai! păcat de vrednicia omului, daca” 

nare, noroc, — tu munceşti şi te baţi cu ne- 
voile, pe când inuierea ta se fericeşte acasă 
cu ibovnicul,: a e 
„_—— Cum asta? a întrebat cela zăpacit. 
„— Nici eu nu mi-am: crezut Ochilor, dar an; 

„Văzut cum mă vezi şi te. văd.. Cred ca vor. 
dormi tot amândoi şi la noapte. | Ne 
„Omul nu şi-a mai aşteptat rândul la măci- 
nat, ci, lăsând sacii în seama morarului, o POr-. | 
nește ca o furtună înapoi acasă, aşă cum eră 

Ce se întâmplase însă ? a 
In lipsa lui de acasă, cu dusul la niOară, 

"“i-aw fost venit părinţii cu. vederea, că dânșii: 
“locuiau în alt sat, şi li se făcuse dor de copii. 
Nora. îi primise ca pe nişte socri iubiţi, după 

- toată rânduiala fiască, așteptând venirea băr-. 
batului, tocmai pe a doua zi. Pe noapte i-a 
culcat în. patul lor, ca pe nişte  mosafiri "res 
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pectaţi, pe când dânsa ' s'a culcat, împreună” 
cu copiii, pe cuptor. Se 

In vremea aceasta Ilie călcă drumul - casei - 
„întrun vârtej, pornit. şi aprins, gândindu-se. 

să-şi prindă nevasta cu ibovnicul,.. 
 Când-a ajuns noaptea târziu în-sat, abiă-şi 
mai ţineă suflarea de trudă şi amărăciune. S'a - | 
strecurat grăbit prin ulițele tăcute, prin umbră 

„ gardurilor, a trecut apoi pârleazul încet la 
“dânsul şi, tiştuind câinii, a sărit în grădină şi 
s'a apropiat de fereastra din fund a: casei. 
„Luna eră plină şi cerul senin de să numeri. . 
firile de mac, lie se apucă de: cerceveaua - 
geamului şi se uită setos prin “sticla “aburită, 
ca să vadă înlăuntrul a dormit al odăii. Când |. 
a băgat de seamă, cu ajutorul : razelor lunii, 
"că în patul lui de nuntă sunt două capete pe 
:0 peină, s'a buimăcit ca după un somin greu. | 
in nedumerirea aceia,, duce mâna la . brâu şi 
apucă cuțitul, pe când cu stânga ștergeă_ o- 

" chiul de geam, ca 'să-şi vadă. mai bine neno- 
1ocirea.. Orbit de mânie şi de ruşine, lie a: 
deschis încet ușa tindei, a trecut în vâriul de- - 
getelor în casă şi apropiindu-se tot în vârtul Ă 

„degetelor de pat, întrezărește încă - odată în-. 
" gânarea celor două capete, „care-şi sorbeau 

- răsuflările în somnul lor. „odihnit. Vederea. i. 
Sa împăiejenit atunci cu-'totul, -şi'n groaza
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răzbunării de o clipă,  Iunecă pripit. ascuţişul, 
cujitului pe, sub bărbiile părinţilor -lui,-. de.le. 

„taie; gâtul Ia -amândoi, lăsându-i acolo. în. hor-: - 
căilura zbaterii. lor; Nevastă-sa se trezeşte de-" 
pe cuptor în zgomotul acesta. și; întinzând ca- 
pul pe după horn,.: vede pe. bărbatu-său în - 
lumina. geamului, şi-l întrebă liniştită şir.som-. 

7 
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„ „Ucigaşul; aiurit,:rămâne prost şi. dezarmat, . 
„băiguind ca întPun :vis..urât, - o 
„— Da, erai colo? .. „o si | 

-— Păi am lăsat socrii să se culce în patul 
„ROSiru, „că nu mă-'gândeam_cai -să! vii '-peste. 

+ noapte 
„lie, înecat de. lacrămi, sczpa cuțitul jos, în= 
telegându-şi toată ticăloşia, şi. zise prin-plâns : 
„i Rămâi sănătoasă, nevastă, că: cu mă duc 

în lume să-mi ispășesc păcatul... . | 
ilie s'a dus încotro a văzut Cu» Ochii, şi a 

„_ pribegit mult, ca. să+și găsească împăcarea su- „ Hletului, EL băteă Ia” porţile bisericilor și mân. 
„năstirilor şi cereă tuturor duhovnicilor să. se - 
spovedească, dar. preoții. şi călugării fugeau 
de el îngroziți, când auziau . mărturia ' crimei - 

_ i 

iui nemaipomenite, ee 
— Pentru .așă păcat nu-i canon de ispășire. - 

. Gonit dela toate ușile, el..rătăceă, Îlămând
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şi gol, suferind arsurile setei Și batjocură oa- | 
menilor. -: 

intrun târziu, Ilie da peste” un: schivnie ba 
trân, care-şi aveă chilia sub. malul unui „ape 
necunoscute. 

Bate el la ușe şi moșneatzu ce sfant 
deschide. 
_— Am venit să iniă spovedee, 
— Să te spovedesc, fiule. i 
Dupăce.i-a citit, l-a întrebat: cuviosul . pe 

Ilie, de păcate. Când a început cela a se măr: 
turisi, cucernicul deși auzise: atâtea în viaţă, 
S'a îngălbenit, dând înapoi ca: dinaintea unei 

. prăbușşiri, Pustnicul, înfricoșat şi sugrumat - de 
ceiace auzise, spuse tremurând că el se duce 
afară să citească pe: cer cânonul- cuvenit, căci 
în pravile nu se: “pomeneşte de fiu, care  Să- şi 

“fi, omorât. singur pe cei cari l-au făcut, - 
“ Jie“a rămas îngenunchiat în mijlocul chiliei. 

Schivnicul cel îngrozit trăsese: uşa pe urma 
lui şi încuind- -0 cu lacăt pedinafară a: zvârlit 5 

„ cheia în râul care treceâ peacolo, iar. el .'s'a 
"dus la o altă chiovie, ca să nu mai auză „de 

„ păcătosul cel necunoscut, care-i. turburase bă 
„ trâneţele într” atâta; | 
| Cat. o fi stat Ilie “acolo închis, nu poale ” 
spune nimeni, dar tocmai târziu î încoace, după 
multe veacuri, rătăcind Christos - cu Sfântul |
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Di Petru prin lume, se abat pela apa cea necu- 
noscută, unde fusese ' chilia: sihastrului celui. - 
bătrân şi se apucă de pescuit peacolo. 

Trag ei odată cu. plasa; trag.a doua: gară 
şi, când să tragă a treia oară, le pică o fiucă. 
mare și pântecoasă,. , 
„_— Asta are icre, Doamne. 
— Norocul nostru, Petre... 
Mucenicul spintecă știuca, dar în loc de icre 

găseşte printre. măruntae "o. chee ruginită. Isus. 
0 vede şi, tresărind ca de -o amintire îndepăr.. 
tată, ia de mână pe tovarășul lui și se duce 

“cu elpână la un loc-de sub malul apei, unde - 
—se-vede.o movilă acoperită de surpături. 

— Petre, râcâe pământul aici, că ai să gă- 
şeşti uşa unei locuinţe. 

Apostolul desnomotește chilia, „jar Mântuito- 
rul potriveşte cheia în gaura lacătului Şi, învâr- | E 
tind-o greu în rugină, deschide uşa mucegăită- 
de ani, = 

Sub lumina. năvălită de afară, s'a desasurat 
ochilor sfinți o privelişte stranie. _ 

Toată faţa încăperii eră plină: până la ju- 
mătatea păreţilor de-o înzăpezire albă de plete, 
Cari se resfrângeau ca dintr'un creștet acope- 

Tit, şapoi creşteau în lături într: inundație - 
de lapte. Stârcurile şuvițelor lungi lunecau în 
întinderea lor în susul  păreților, Ș apoi cădeau 

E 

- —
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“într'o arcuire de „Spumă” uşoară, “pentruca.. să 
crească înainte şi să se împleticeasca ca o 
insoare bătută. 

- Domnul își face loc printre troianul acela 
de păr alb şi descopere dedesubt un bătrân 
îngenunchiat,. împetrit de. Veacuri în proster- 
nare. | 

___ “Cristos: surâde trist și clătinându-l de umăr, 
zise: 

— Scoală, Ilie... i Ia 
Moşneagul ridică truntea domol. ca 1ate-o 

„ îresărire - prin Somn şi deschide ochii fumurii, 
... 

„ana coasei, .. E i 
„ — Tu eşti Doamne? 
o Eu le. : . , 
Condatinatul mijește din ochi “două lacrămi 

de sânge :: . e 
— Greu somn, mitostive,. ÎN 
„= Ridică- te, că ţi sa împlinit canonul. 
Viei îşi îndreaptă spinarea încovoiată, şi scu-- 

„ turâudiu-și valurile de păr din creştet până în 
pămâni, păşeşte poticnind: spre - uşă, ăgând 
după. el iizepezirea părului. --. | 

Când a ieșit în: aterul . proaspăt “de. afară, 
răsullă . hulpar, . de parcă ar - fi- scăpat „din 
ștreang, -- : 

Hainele, putrezite pe el, i-au. căzut în abu- 
Pe
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rirea adierii de parcă. ar fi fost. făcute din 
„scrum de hârtie arsă. Trupul; schilav ŞI. bicis= - 
„nic, scârțâiă în legaturile lui uscate; unghiile 
„dela „picioare. i se încârligase scorţite de câte- | 
„_văori în. sus, sunând osos în atingerea lor ct 

unghiile dela mână, cari atârnau, :. -- 
Formele lui supte și trase de post şi ing6- 

hunchiare, împovorară.. pe cei i drumeţi: de. în- 
- duioșare. 

Cristos. zise. atunci, mişcat. | 
„.=— Ascultă Ilie, părintele meu şi. alo oameni- | 

„lor.vreă: să-ți răsplătească nevinovăția ta, —. 
ce putere vrei să ai tu dala Dumnezeu ? 

„- Bătrânul“se . înviorează atunci ca usura Şi 
răspunde cu ciudă: ; . i 
— Să pot trăzni asupra draăior. 
= AMiNse 

La vorba asta. a Doinnului, “Bat din - 
înălțime un car de foc, la. care erau înhămați i 

„doisprezece balauri. înaripaţi: şi care: suilau 
flăcări pe nări. Ilie sa trezit curățit destarea. 
lui şi- sa. îmbrăcat cu haine de cele scumpe, 

„găsite în carul ceresc.. De grăbit ce eră să se 
„răzbune, nu şi- a mai tras cojocul: pe “mâneci, 
„ci l-a luat numai aşă. pe. umeri. Când s'a vă- 

- zut pe tronul lui din. „Car, a pus mâna voini= 
« ceşte pe mănunchiul fulgerilor Şi a: azmuţit 

bataurii în fugă, . i | i
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In smucitura aceia a primei înălțări, ilie :a 
„scăpat cojocul din umeri, și i-a căzut pe pă 

- “mânt,. Cristos şi 'cu Sfântul Petru s'a prăpădit . 
de 'râs, aţinându-se să: prindă” cojocul, care - 

„veneă de sus vâlvătuind, pe când moşneagul 
cel ciudos, se: pleacă peste carâmbul carului _ 

„Şi le zice: | 
— Să fie pentru căldură săracilor... 

"De atunci nu mai asudă Ilie, împroşcând 
pe draci cu fulgerile lui. Il auzi numai cum o 

ia rasna pe podeaua cerului şi, huruind cu 

„carul prin tărie, ca pe un pod hodorogit, pân-" 
dește şi - goneşte pe draci, până „le zăreşte 
'cuibarul. . Atunci numai mi-ţi învârteşte praş- 

tia şi sfâşie cu trăznetul aprins- toată depăr- . 
tarea dintre cer: și pământ. . 
„Ba ci-că odată Ilie; atâta se vrăjmăşise, că 

eră să spârcuiastă cu: totul seminția necuraţi- 
lor, aşă că Dumnezeu să pusese pe gânduri 

- cu îndărătnicia Sfântului, Vezi că pesemne și 
Atotputernicul ţine pe draci de o treabă, ca . 

“ să cerce lumea 'cea slabă: de îngeri şi să în- 
| fareasca în credinţă pe cei hotăriţi, | 

“ Se zice că atunci Dumnezeu, ca să mai 
„îmoaie pe Sfântul ilie, i-a luat o mână şi. un 

picior. Dar şi aşă ciung, moşneagul tot face 
"“pocinogul: 'neprielnicilor, că o pornește huru- 
ind prin vămile, văzduhului” Şi, “cum zăreşte
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picior des “încornorat, îl şi plesneşte cu nuiaua / 
„de foc, de o frânge pe spatele lui. ! 

Se zicezcă dracilor le pare rău ' şi azi că. 
“mau lăsat?pe însurăţelul Ilie să- -şi fi trăit în 
pace viața lui, în „satul cel îndepărtat, -
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E rica de p umezeu: 

Dumnezeu după ce-a văzut pamântul Cu. 
oameni, Sa bucurat de făptura aceasta minu- . 
„nată, şi se uită la ei de- Sus, şi nu-i veneă: 

nici lui -a crede, de câte mai scorneau și pu- 
neau la cale gângăniile acestea în două pi-. 
Cioare. | 

„Ce nu le-a dat Făcătârul. în. bucuria | aceia 
a lui ? Ploaia veneă tot la vreme, de boale 
nici nu se pomeneă, viaţa. eră lungă şi senină, 
— şi ină rog eră de trăit pe. pământ, pea- 
tunici... a - 

= Şi n “apucă ta. -să stărşească fericirea pe, pă- 

N 
= 

2 

„Ochii şi. făceă semn lui Sfântul, Petru, să.le 

mânt, că ca se urmă şi mai amăgitoare -. sus 
în cer, după: moartea fiecăruia. Raiul, eră plin. 
"de sufletele celor răposaţi. Dumnezeu închideă 

deă drumul la toţi, cari cum ajungeau în îm- 
„părăţia. drepţilor, 

     BIBLJUTECA * 
CENTRALĂ. 

UNIVERSITA RĂ * CAROL 1* 
BUCUREŞTI       
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— Sânt fă pturile mele, Petic, lasă-i... 
„Odată, cum Durânezeu şi Sfântul Petru stă- 
ieau de vorbă la poalele unui nor, şi se uitau: 

- la pământ, ce-i vine în minte Atotputernicului, 
că se întoarce la Stânt şi-i zice ; 
„___— Petre, ţie trebuie să-ţi fie urât. de tot 

„aici în cer;,. Când eram şi eu mai tânăr, mai - 
dam amândoi câte o târcoală pe pământ, de 
mai petreceam cu oamenii, dar acum mi s'au 
scurtat cărările. 
a — Aşăii, Slăvite, toațe lucrurile Cu. vre-- 
mea lor. - 
_— De „mine, acum, ca de mine, dar tu eşti 

mai tânăr şi nu te pot pedepsi să stai tot le- 
gat aici. Petre «atins de grija Domnului, dă 
să se:'ridice și să se opună la cele zise, dar 
atot Stăpânitorul îl trage de mânecă iar lângă 
el, acolo sub umbra norului şi-l ceartă blând. 

„* — Tu S'asculţi la ce zic eu şi să faci ce: 
ți-oi zice. Nu-i vorba aici numai de crailâcu- 
rile ce le vei face printre oameni, — asta-i” 
treaba. ta ; dar eu aş vreă cu prilejul acesta: 
să mai tragi cu urechia la ce „Vorbeşte lumea, 
ca să le auzi tânguirile şi să vedem apoi ce 
avem și noi de îndreptat pe pământ. 
„Mai înţeles” acum ? | RE 

—— Inţeles Prea” Mărite,.. | i 
„— Atunci, du-te de-ţi fă desaga cu catra-
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fusele şi mâine, înainte de luminat, să îil pe 
drum, = 
— Aşă am să urmez, Preastavite. 
— Dar bagă de seamă să-ţi faci urechia 

toacă şi capul ca:endar și'n 'mendrele tale. să 
nu-ţi scape nimic din cele văzute. A 
— Unui Sfântul Petru, Stapâne, las: pe 
mine, 

Pe pământ, Sfantul Petru, când. sa văzut - 
, întratâta belşug şi voie bună, mai. mai să 

aite cu totul de rai. 
Abiă apucă să scape. din mâinile unora şi 

“dă peste alţii Cu casa deschisă și masa pusă. 
Alte mâncări, cu alte băuturi și cântece; de- 
„cât parcar fi ţinut-o tot în: nunţi şi cumetrii, 

Oamenii erau fericiţi Şi cu chef, iar femeile - 
„vesele şi slobode la viaţă. — | 

Pretutindeni numai, chefuri . și lăutari: Pe 
pământ se păreă că numai se benchetuieşte, 

- căci nu ştiă nici de griji, nici de durere. Toate 
câte le trebuiau oamenilor, ventau ca din se- 
Bin, ca un drept care li. se cuvine Şi : Care - 

_ trebuiă numai aşteptat. Câmpul şi grădinele 
abiă apucau să se desbrace de un rând de 

- rOade, pentruca, cu grabă, şi cu îcrfot, să se. 
împodobească pentru noiia recoltă. Animalele 
se prăscau tot cut gemănari şi fruptul lor eră 

Ş mâna cerească. e Si
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 Peatunci nu se știă de ierni. lungi cu geruri 
“şi veri cu secetă. | - — 

Sfântul Petru s'a amestecat şi: “el în sărbă- 
torirea aceasta a. bucuriilor, . sorbind până la 
fund paharul omenesc al.. fericirii. . Dumnezeu 

“din cer mai să uite acum: de când îi „plecase 
chelarul pe. pământ; așă demult trecuse de - 
când Sfântul Petru hoinăreă printre oameni; 

intr'o' zi Dumnezeu,: sătul de : aşteptare, şi 
bănuindu-şi sfetnicul, chiamă „pe Sfântul - Ilie . 

„Şi-i dă poruncă să sgâlţâie puţin podeaua ce- 
rului, ca să -deie. de ştire lui Petru: depe: 'pă- 
mânt, că. mai e și sus, nu numai jos. 
Când: sa! desmeticit Sfântul la auzul bubui: | 

„ turilor din. cer, şi-a adus aminte de Dumnezeu E 
şi: atunci şi-a dat cu "pumnul . în cap: | 
„— Tiii.. mintea .mea cea proastă, “uitasem 

“că sânt şi Sfant. Auzi, mă chiamă, Dum- : 
nezeu |... Di - 
Şi amandea, la desagi; că pe ici fii -i drumul. 
„În cer, Dumnezeu a. întâmpinat râzând, pe 

“Siâniul Petri, pecând aceasta -nu știă cum 
să şi tragă picioarele de rușinat şi: încurcat. 

— Te-ai dat Ja: stricăciuni, Petre... | 
— Ispita necuratului, Doamne... 
— Dan caltea- ai petrecut? 

„ — Petrecut, din: mila Preamărirei Tale: 
" Dumnezeu, surâde'n barba, luminându-și ochi;
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"ca de vestea. unei biruinți, apoi aduce lângă et 
pe Petru, tot la poalele unui nor, Şi-l întreabă 

"cu prietenie : aaa 

| — Mă rog în. place” pământul, așă, ctim Lam o 
“pregătit cu?" 

- —. Nu mai are încotro. de frumos !. 
Şi din vorbă în vorbă, Dumnezeu î trage: - 

de limbă pe Sfânt şi află -c2 n'ar fi „gândit 

despre lucrurile depe pământ. Odată. sau tre- - 
zit: amândoi râzând cu lacrimi. și -liniștindu-se 

“unul pe altul, ca doi hoinari care-şi . amintesc: 
de tinereță. 

— Şi zii e chip de. trăit acolo, hai 2... 
—. Să tot trăieşti, să nu mai mori! | 

: Dumnezeu “surâde. atunci .iar, ca. de: un gând: 
de măgulire și se întoarce la Sfânt cam stin- 
gherit: 

n Toate-s bune, după cum mi le spui, dar 
pe mine mă pomenesc oamenii ?- i | 

Sfântul Petru rămâne încurcat, fără să. pri- 
_"ceapă ce .vreă.. Dumnezeu cu, întrebarea asta. i 
„— Nu nţeleg- Doamne, ce mă întrebi 1. 

| Dumnezeu - eră tot. „mai stângaciu și mat 
„Tușinat: aa 

* — Vreau să. zic, oamenii stiu că toată feri: 
cirea le vine -dela mine. „Că eu.le dăruiesc 

„toate? 7 De
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Petra sare umilit, încredințat, rănit par 'că . 
-de bănuiala Creatorului : 

— Cum să nu știe? Trebuie s'0 ştie, căci 
-0 văd în fiecare zi. : , E 
„— Dar,.. vreau să zic, — ei “în bucuriile 

or, la petreceri şi nunţi, îşi aduc aminte de 
“mine, îmi slăvesc numele... mă! TOg, minte ai | 

„să înţelegi, -— se- închină mie ? Da 
» Petru: rămâne înmărmurit, cun deget dus la | 

trunte; ca şicând ar vrea să- și aducă aminte, - 
"apoi o rupe scurt: 

— "Uite, la asta nu nam gândit. 
— Cum, n'ai auzit strigându-se cuvintele ; 

«Doamne, Părintele milostiv, . Atotputernice.., 
Petru stăteă tot mai Prosti Şi îăceă „nu“ 

din cap, 
„— Nu mă laudă nimeni? a 
„— Se lăudau „bucatele, se premăriau Vinu- 
rile, se închinau femeilor frumoase... cari la 
urmă sunt tot bunurile. tale, dar... 

Dumnezeu cât. p'aci să-şi iasă din Sărite: 
“> — Şi nu se uită atunci nimeni în sus să: 
zică: mulțumescu- I-A ÎN 
„— Nu-mi aduc aminte, Da 
— N'a zis nimeni vorba «Doamne?» | 
Şi cum sta Sfântul . Petru aşă aiurit ca în- 

tr'o storțare d de a-şi aduce aminte, tresare. de- )
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„Odată ca de un. gând găsit, bătându-se ci 
„mâna peste fruntea pleşuvă: i 

— Da da,: Te-a pomenit cinevă.. 
:— Cine, Petre ?. i 
Sfântul Vorbeşte . Tar - ca dinte O. amintire 

ştearsă : 7 

— Eram tocmai la mâsă, în casa unui om: 
„bogat, cu icrestrele dela drum deschise larg. 

Când. cheful şi bucuria ajunse la culme... 
Aci Petre coboară glasul. rușinat par'că: 

_— A trecut atunci pe drum un nebun că- 
„+ lare pe.un măgar, care ridică mâinile în sus: 

* plângând și strigă desmeticit: — «Prăpădeşte, 
- Doamne, pământul, că s'au „înmulțit răutățile ă 

pe el... ? 
Aici, Dumnezeu nu. sa mai putut stăpâni, 

ci a pornit-o în râs cu sgomot şi s'a depăr-. 
tat așă râzând și dând. din mâini, de: să fi 
crezbt, că să leapădă. singur. de. făpturile lui. - 

i , - E a | 

Din vremea aceia s'a sfârşit şi cu anii buni 
.depe pământ: iernile sau înăsprit, verile au 
venit cu arşița şi seceta, sărăcia Şi boalele au 
încolţit pământul ca-o pacoste, aşă că oame- 
„nii au început-a se uită în sus cu, spaimă. Nu-: 
mele lui Dumnezeu, eră acum în gurile tut 

;
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zor, iar. rugăciunile şi mirosul de tămâie uinpleă a 
tot cuprinsul.> ăi a 

După câtvă timp de . încercare, Dumnezeu 
a trimis iar pe Sfântul Petru pe pământ. 
—" Du-te și te mai răcoreşte şi tu, căii fi. .- 

înădușit tot” la zorţile raiului. ai 
„— Cu voia ta mă duc, Doamne, 
Pe pământ, Sfântul Petru a nemerit- tocmai” 

pe-o zăpușală din lună lui Cuptor, “Câmpurile 
erati arse. de secetă și oamenii nu se mai ve. - 

„deau. pe lanuri.- In toate părțile. pustiu şi jale, 
ca pe tirma focului. Vitele cădeau de slabe şi . 
„lumea necăjită nui mai sta nici la vorbă, dar mi-te să te potească „la - masă. Bietul Sfânt . - 
„mai să leşine de foame pe pământ, “și cum 
-treceă' prin sate, nu se. 'întâlniă decât „riumai 
cu “norod, făcând rugăciuni pentru ploaie. E 

“ “In cutare loc adusese pe Sfânta nu ştii 
care, iar dincolo aşteptau moaştele cutărui Sfânt. 
Pretutindeni: Tugăciuni şi închinare. pentru în-- 
duplecarea lui Dumnezeu, iar preoții şi călu- 

„Sării furnicau în toate părţile tot cu criicea în 
mână, Oriunde te-ai fi : întors, m'auzeai: decât : 
„Doamne“ şi iar „Doamne“, O. 

„» Laudele, lacrimele cele mai fierbinţi însoțiau 
numele acestui mântuitor, de-ai fi zis că sufle- 
tele “oamenilor. și pământul tot, eră numai po-" 
căire și rugăciune, | a Aa
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„— Intoarce-te iar catre noi, Atotputernice ! 
— :Miluieşte:ne pe noi, Doamne | | 
Bietul Sfântul Petru asurzise de atâta. che- 

mări siinte şi milogiri, până când, “obosit - şi 
flămând, Wa mai vrut să mai întârzie aşă cu 
-gura uscată p2 Pământ, ci s'a întors grăbit la 

- Slujba din cer, - 
-- Dumnezeu i-a: ieşit înainte. tot râzând : 

"= Apoi numai atât ți-au. fost. crailâcurile, ? 
'Siântul Petru şi-a dus mâinile la urechi cu silă : 
— Nam găsit nici ca să mănânc” pe pământ. 
—: Cum. se poate, Petre ? 
— E mare sărăcie şi crâşcara, jos] - 
—. Auzi tu? Sor_fîi supărat oamenii pe .- 

mine, șw'or îi uitat acum de tot! 
„..— Ce se”potriveşte |, Nici vorbă nu-i de 
uitare, Părinte ,.. Pretutindeni hu se pomeneşte 

decât numele Tău, şi unde te întorci, nu vezi 
„decât ochi ridicaţi Ia cer și mâinile înălțate 
“către Tine,. «Doau ae şi iar “Doamne: se 
aude peste tot locul. 
„Dumnezeu a rămas atuuci întristat adânc. şi. 
au dat facrimi în ochi. După un timp ce 

mmatenie și . solemnitate, * Moipuiernicul | a zis 
Sfântului Petru, -amărât : 

— Aşă sunt oamenii! — trebuie săi baţi 
“ca să (e ştie de stapân,,. Altie! cred că li se 

cuvine : nila ta. | | | 
- L ema ae e
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Mă zar, mă mir NE 

Într'o zi de. hram, popa a strâris dela da- 
ruri un sac. întreg .de bunătaţi, Adusese .creş-. 
tinele “şi lucruri "de mâncare, - dar popa” îşi 
luase. pentru el mai ales. lucrurile, de... pur | 
tare... . i 
Avea popa i în sac şerveţele e cu .tot. felil: de 
cusaturi; bucăţi de pânză, batiste cu. horbotă, 

__ fuioare pieptănate şi. ce nu a fie -ar fi trecut prin | 
minte, | 

„Dar popa, sa vedeţi, nu eră din satul acela, | 
ci sta cu casa într altă parte, care veniă mai .. 

„peste mână,. _. 
„Popa! atunci a Iuat dascălul cu d, „ca “sai 

„ducă sacul cu „pomană până acasă, | 
“Drumul lor. de mers țineă: tot. pe malul 

„_ “unei' scursori de iaz, năpădită pe delături cu 
păpurişte şi. vrafuri înalte. de stuf.
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Cum popa mergeă înainte şi dascatul. cut 
„Sacul în spinare de d'inapoi, un Șufar îndrăcit | 
din sat să jă încetişor pe urma lor şi se jură 
- în gând să i-o„facă popii. Şi atunci hoțoma- 
nul, nici una, nici două, întră în stufăria din . 
lungul drumului Şi-şi face loc grăbit, de a-. | 
junge pe drept ce-i' doi călători cu sacul, | 

Dar potlogarul acesta ştiă să facă ca toată 
„pasările, de ai fi zis că glasul lui e de om, 
"Tocmai când eră mai mare mulţimea pe va- 
lea aceia, de se auziau. până departe buşma=. 
chii popii, cum bocăneau pe drumul: uscat, de- 
“odată răsună din stufişul pe jos un. glas piţi- 

“ găiat de pasăre necunoscută, „care „neână. as- 
cuțit: . - o 
—"MA mir, — „mă mir , Ma Mir. mă 
Mi — Ia 
“Popa şi cu dascălul rămân neăamenţi 1p- 

" cului, 

„— Ce să fie asta, dascăle > 
„i— Ce să fie părinte! — ştiu eu ? 
„„— Dascăle, eu n'am auzit pasă rea asta. 
„„— Nici eu, părinte, | 
Cât s'au mirat ei aşă, pasarea a tăcut ca 

„ntrată în pă mânt. - E 
— Ni so fi părut, dascăle i. 
-— O îi şi asta, părinte.  --
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Nu: fac însă zece paşi, Și din stutiria de 
alături se aude iar pițigălat şi. scurt : 
e — Mă mir, — mă mir, „ Ma mir, — mă 

“air e. i 4 

Popa iar nedumerit, îşi dă potcapiul- mai pe 
ceafă, şi oprindu-se' stă sasculte. Dascălul se ._ 

- se oprise şi el mai în urmă, îndoit sub sacul. . 
greu, 

— Nu-i părere, dascal. 
— Văd şi-eu, că nu-i părere, părinte, Sa 
N'au stat. mult pe :gânduri și văzând că pa- 

sărea cea mai. maiastră nu mai deschide: cio- 
cul, o pornesc iar la mers și împuţinează dii 
drum înainte, - 
: La o cotitură din cale, unde stutul eră mai 

-. împărțit: de potecile vitelor, 'saude glasul cel 
care ţineă cu: îndărătnicie tot pe de. laturea 

- drumului, 

i — Mă mir, - — mă inir . Mă mir, — mă 
mir . 

Popa « se opreşte atunci hotari Şi zice « curios, 
 “suflecându-și mânecile antereului : 
"—.Ştii ce dascăle, lasă sacul, şi hai.să prin- 
dem pasărea astă,:-că- prindem norocul, 

— S'o prindem, părinte. 
Cei doi călători întră atunci din două - părți, 

“cu mâinile întinse, în stufaria cea deasă. | 
Pasărea cea gureşă amuţise ca prin farmec,
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.Pecând: însă, ceia, umblau în bobote şi-i învă- 
luiră stuful, de nu se. „mai „vede au. acum, Ro- 
„mânul. cel cu: ;păcaleaia ieşi prin. alt colț. . din 
cesiș şi repede- te la sacul-popii. Dintro opin- | 
titură. îl însfică îi spinare și 0 doseşte înapoi . 

în stul. 
„ Popa. şi cu dascălul. se ; “săturase acum de 

căuta 1 şi vânzolit Şi, ieşind afară îmbufnaţi de - 
trudă și de ciudă, dau cu ochii că. nu-i sacul. 

| — „Dascăle „unde mi-s dartirile ?. ...-. 
„„—, Ce-s'a, acut. sacul, părinte? 

“Țicai osul cela din. siufărie îşi, înțiglează iar 
- glasul. mincinos şi-o rupe scurt, „tocmai când 
uimirea “celora eră mai mare şi pacea dimpre- 
„jur mai adâncă: . 
i Na mir, — mă mir RE Ma mir, — mă ă 
mir, 

că “doi păcăliţi tresar din nou ! înciudaţi, de 
„par "că le-ar îi. dat pasărea cu sâc, 
“Popa ca să se descarca, zice cu, mânie, i: 
dicând dinte” un umăr în spre baltă: 

— Tu tg. miri, nu te. miri... dar cât trebue | 
să mă. mir: eu, că nu “știm ce mi sa făcut 
sacul, - :
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Ciobanul la horă 

__ Un cioban, crescut de mic tot. pelânga oi, 
nu văzuse încă în viaţa lui un joc încheiat, cu 
dupăit apăsat şi chiote. 
Când a ajuns şi el flacau, sa gândit, să se .. | 

„coboare odată în sat, ca să vadă cum petrec. 
pela sârbători cei de o vârstă cu dânsul, căci 
ceiace auziă vorbindu-se de ceilalți ciobani, 
i se păreau” curat basme. | | 

La un Paşte, ciobanul se îmbracă curat, cu 
„căciulă de hârşie şi cojocul înflorit, își pune . 
glugă nouă, pecând cămașa albă se” încrețiă - 
rotund peste ceoarecii :de dimie. : 

Mă rog,:îlăcău în. toată legea, de să se 
“prindă numai în joc. Ciobanul nostru „însă,- 
“pelângă că nu eră umblat în lume,: apoi se 
„mai arăță și cam prostuţ de felul lui.
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Tot drumul s'a bătut el cu gândul „asupra 
celor, ce-i vor vedeă ochii în sat. e 
„Cam despre toate își da el' cu sama, — 
numai jocul nu și-l. put închipul 'bine. 

Cum a ajuns în sat, s'a întâlnit cu ilă căi, 
"din cari pe unii i-a cunoscut, căci se mai vă- 
zuse cu dânșii, prin pădure, la deal, când um- 

„blă el după oi şi dânşii după uscături şi 
smeură. _ 

_ Prietenia s'a legat repede între flăcăi şi Cio- 
ban; că erau de o vârstă. | 
— Să mergi cu n0i la scrânciob. . 
— Merg şi la: ala, dar să mă a duceți şi la 

joc, că m'am văzut. 
_— Tot acolo-i şi jocu, unde- -i seranciobu, 

„: — Noa, atunci-i bine , 
Ciobanul Sa minunat când a văzut. satul 

“adunat la un loc, cu bătrâni și tineri, cu fete 
şi neveste la un loc,.pecând lăutarii. zdrângă- 
niau în mijloc, Cu cât se apropiă însă de gră- 
madă, vedeă că o parte din mulțime se țineă 

„de mâini şi trăpădă din picioare după ţiuitu= 
rile cântecului. Pe el l-a furnicat atunci la. - 
tălpi și cât pe ce.să sară în călcâie. : 

—. Ce să ţin ăia de mână ca orbeții, măi ? 
— Apoi joacă 'hora, N e 
— Asta-i hora, tuio? + 
— ASta-i voinicule, : -
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„Mai în glumă, mai într'adins. flăcăii vârîră 
“Şi pe cioban în horă. Ie 
„_— Noa, păi eu nu ştiu d'astea, tuio ,., 
_— Dăsi înainte că merge. | ” | 
Tras din dreapta, tras din, stânga, ciobanul 

“încurcă şi el-jocul acolo; ostenindu-se şi în- 
 xruntându-se ca la cine știe ce muncă, Mai cu râ- 
“3ul oamenilor, mai cu: gluma îlăcăilor, nici nu 
Sa băgat de seamă cum a trecut ziua, 
„Când sa întors ciobanul „seara la munte, 
eră sătul de joc şi lăutari, şi mașteptă decât 

-“Să spună şi celorlalţi petrecania lui. 
— ŞI zici ai jucat! hora ? 

— De ce să n'o joc, tuio? , 
— Păi ai ştiut? | 
— Nui cel mare lucru, = - 

-— Cum asta? | 
'Ciobanii se strânseră în jurul tovarăşului, 

ta în jurul unui vraci minunat venit dela cine 
“Şlie ce iscoadă..- | 
_— Cum e hora, tuio ? . 

„ Cela stă un timp nedumerit, ca într'o cule- 
:gere de gânduri ş'apoi, luminându-se, face din 
cap căciulei pe ceafă, vorbind ca din aducere 
aminte: | e 

— Să vedeţi, «. Cum joci, faci „drum“ la 
“dreapta, „drum“ la stânga Ş'apoi 0 „bulbuci“ 
<dela mijloc. .. | -
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“Sta vremea - aceasta, ciobanul, - “strângând 

pumnii nătâng, întinde braţele în lături și dă 
ca speriat într'o parte şin alta, umitându-și 

buza de jos-ca într'o „opintire, când .cercă la. 
urmă să împreune mâinile - înainte. Repetând 
mai de multe Ori hurducarea asta speriată, în-. 
gână întrună câ în gând. , 
o Drum. la dreapta, drum la stânga, și o 
“buibuci dela a mijtoc. e |
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Moțul ciocârlanului 

Odată barza se hotărăște să stea și pe 
sarnă la noi ca să vadă şi dânsa zăpadă şi să 
Şlie ce-i acela frig, ... Zis şi făcut. S'a cuibă- 
rit cum a putut mai bine, privind încrezută ja 
celelalte şiruri de berze şi cocori, cari se du- ceau chemându-se jalnic, o 
Toamna aceia a fost lungă, numai cu unde 

aişoare de răceală, aşă că barza nu sa simțit 
de loc de întârzierea ei, - e | 

- Barza râdea acum singură de graba sura- 
telor ei plecate: a 
„— Auzi, ce proastă aş fi fost, să părăsesc Dunătate de. locuri, | 

„ Barza clăpăneă fericită în cuibarul ei depe 
casă, în. uimirea satului, care nu. mai văzuse O așă minune. Cum sta singură, întrun pictor.



rr 
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şi măsură cu privirile văzduhul cenușiu, . S'ar 
fi părut că aşteaptă iarna. cu adevărată. curio- . 

“ zitate. 

La urmă, însă, vremea s'a schimbat, cerul 
atârnă cam greu, gata şi de ploaie și de la- - 
poviţă. 

Barza se strângeă tot mai zgribulită şi mai 
îngrijată, minunâdu- -se „de cum se schimbă - 
timpul. 

- Intro noapte de iarnă, se portieşte unvitor. 
- de cele pustiitoare, care vântură şi răstoarnă 

totul din cale, acoperind pământul cu troiene. 

In mânia aceia a. viforniței, - barza a fost: 

smulsă din cuibul ei şi dusă de: vânt încolo, 
" departe, tocmai în pustiul câmpului. 

- Când sa luminat de ziuă, biata: pasăre în-_ 
târziată s'a. trezit înzepezită în nişte brazde 

„ întoarse, ţapănă de. îngheţată şi [lămândă de 

deabiă sa putut scutură de ninşoare.: 

"— Valeu! da proastă minte am avut să ră- 
_mân'eu pe.aici |... 

Apoi, uitându-se împrejur și văzând: întinsul. 

de troiene albe, a plecat ciocul în jos, tristă; 
— larnă mi-a trebuit mie?! - 

In vremea asta, barza aude ţițiind :un -cio- 
cârlan zborșit şi sprinten, care zbură prinpre= 

„jur, cătând: vre-un colţ: de brazdă. 'desgolită, 

ca să Ciupească şi el. Când: Ta. văzut” barza
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aşă de mititel și pe un ger ca acela, și-a ]ă- - „sat aripile în jos de milă şi amandea, tip, tip, 
tip, dupa ciocârlanul jucăuş: i 
— Tiit... măi copile, cum eşti tu de sprin- 

„far, o să te pătrundă frigul şi ai să -mori. 
- Vino mai. bine la mătuşă-ta încoace şi vâră-te 

sub 0 aripă, să te încălzesc. | - 
— Da ce-i vreme de încălzit acum? 

„— Dar nici de treabă nu-i... Mai ales cât 
eşti tu de mititei, se poate să mori de ger... „„ Ciocârlanul, dacă vede cu' cine are „aface, “îl bufnește râsul: 3 | | 
— Ce-i. gerul acesta, pelângă cele apucate 

de mine în tinereţe?: | 
Barza ridică capul nedumerită: | 

„_— Ce vorbeşti tu de tinerețe, un păcat de 
plod? NE e 

:s Ciocârlanul tuşeşte a groapă şi chişcuieşte 
că din âmintie: “i. 

— Apoi să-ţi spun, dacă vrei, tocmai depe - 
timpul lui Papură-Vodă,.. Eu eram flăcău pe 
vremea aceia.. Un străbunic al d-tale flăcăiă 

Leni . 

„şi el tot pe atunci! Tea],...- ce iarnă am a- :. 
pucat noi, . | a 
„Barza nu se poate Stăpâni și se răsteşte 
odată, înciudată : | ” 

: — Vra să zică fu o nucşoară | de pasăre, 
să fii mai bătrân decât mine ?_ 

si
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— Eu sunt vechi tare... | 
„— Ptiu, bată-te crucea, dihanie. . . Fugi din: 
fața mea, că întru în păcat cu tinel . 

„ŞI brazda face pac! cu ciocul în capul cio- 
cârlanului, de-i scoate penele ţugui în .creştet. 

Şi- de atunci ci-că- ciocârlanul a rămas cr 
moț pe cap, iar barza nu mai întârzie iarna 
la noi, ca să nu mai ajungă de ruşinea co- 
piilor... 

i
e
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N o apucă înainte 

A mai fost încă intro vreme, când lumea 
„eră stricată, Ci-că şi atunci oamenii minţeau, 

se pizmuiau şi furau, de ai fi zis că cine ştie 
ce blestem. căzuse pe pământ, 

Nimeni nu Sar fl bizuit. pe cinstea şi cu- 
„vântul cuivă, căci riu eră nici irică de Dum: 
„_nezeu şi nici de lege. 

“Împăratul de atunci, dacă a văzut picrzarea” 
asta prin. mijlocul norodului, a căzut la grijă 
şi nu se dumeriă ce să mai facă, ca. să fie 
bine. Bătându- -se el aşă cu gândurile, ajunge - 

-să vadă că mar fi rău să întrebe și sfatul în- 
țelepţilor, că ce știu cei mulţi, nu-i tot una 

„cu ce ştie unul singur. . 
“Dupăce s'au adunat sfetnicii, Sau ciorovăit 

“ei acolo în legea lor, ca să găsească care 
este izvorul rautăţii, dintre Oameni, dar nu dă-
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deau cu nici un chip de biiba cea adevărată. 
“nul spuneă una, altul spuneă alta Şi, când 

_Noiau să nemerească mai bine, atunci vedeau 
nepotriveala, 

Tocmai-la urmă, se scoală un bătrân Care . 
| până atunci numai tăcuse şi uitându-se impre-. N 

jur bănuitur vorbeşte în taină ; 
— -Ce umblați dumneavoastră după cai 

morți să le luaţi potcoavele! Răul nu-i de- 
parte de noi, dacă vrem să-l vedem... Unii 

„ trăesc chiar cu păcatul-acesta în „casă şi-i 
„ zabdă, căci n'au încotro, fiindcă deprinderea e 

O boală fără leac... 
Impăratul sare atunci nerăbdător cu vorba: | 
— Şi care-i răul acela de nu-l vedem 2. 
— Femeile stricate, Măria Ta. a 

„— Cum asta?  .- - | 
— Că uite... dacă e lăcomia, este că dân- 

„ Sele nu se mai satură; dacă e pizmă, “este că 
ele râvnesc! dacă 'se fură, e că lor mereu le 
trebuie, şi ce să facă bieţii bărbaţi ? | 

Se pleacă şi ascultă, că altiel își aprind 
paie în cap, — cine se pune cu nebunele ?.., 

— Apoi sânt şi femei cinstite - | 
— Sânt şi de acelea, dar lucrul rău strică 

pe cel bun, când sânt la un loc, 
— Ce-i de făcut atunci? 
— Să ne scăpăm de femeile stricate,
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1 — ŞI cum? 
Sfetnicul cel bătrân. stă un moment nedu- 

| merit şi pe urmă zice cu dispreţ: 
— Să le gonim cu prăjina, ca pe nişte rele. 

| ce sânt... - | 
Impăratul rămâne iar pe gânduri, murmu- 

zând nehotărât: 
— Ar fi prea greu! 

—'Nu e nevoie de truda Măriei “Tale — 
îndeamnă cu curaj bătrânul — lasă, femeile 
rele se cam știu care sânt. 

N'aveţi decât să . daţi poruncă, ca - femeile 
“cinstite să: gonească cu prăjina dir: casă pe 
cele stricate, și lasă atunci pe gospodinele 
noastre, că aleg ele neghina din grâu. nu-i 
nevoie de oastea Măriei Tale... 
— Aşă să fie... să - se împrăștie crainici 

„prin țară şi să_deă de veste. 
A fost o adevărată răscoală printre femei. 
Cum ajungeau trimişii pela porțile satelor, 

“strigau de vuiau văile: 
— Femeile cinstite să alunge cu prăjina din 

sat pe cele stricate, — căci aşă-i „Porunca 
«dela stăpânire... 

Atât a trebuit numai să-se audă şi, ca din 
pământ, au ieșit. de prin case tocmai femeile: 

„cele cu păcate. şi, punând mâna pe prăjini 
- . - 4
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Sau dus la răspântii ŞI, îmblătind aerul cu 
nuiaua, trigau cât le țineau gura: | 

— Afară din sat cu halutcele, „că. ne strică 
casele... J 

In vremea asta, femeile cele cuminţi : fiind 
ținute de treabă prin case, cu copiii, nau bă- 
gat de. seamă cine le apără cinstea pe. afară 
şi, când au ieşit și ele cu prăjina, ca să 

“ plinească porunca Împăratului, celelalte e-au 
ținut, calea, și jap. în ele, strigând: 

— Afară cu desmăţatele 7... 
Din vremea aceia i-a rămas Românului în- 

vățătura de: minte şi azi, când vede. pe câte” 
unul c*o aruncă iute cu vorba înainte - și mă- 
nâncă foc cu gura despre cinste, îl vezi numai 

"că-l opreşte Cun semn din mână; neîncrezător : 
— Ho, las'o domol... napucă înainte ca 

muiereă cu prăjina... E 

=
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- Cum o vrea. Dumnezeu - 

Mai înainte de a pune mâna Statul pe mo- 
şii, ci-că cel. mai mare proprietar pe pământ. 
eră Dumnezeu, da'asta de mult tare. | 

Când Cel de sus voiă să căpătuiască' pe- 
„Cine-i eră drag, apoi îl făceă arendaș pe vre-o: 

„moșie de-ale ini. -Datina aceasta de milostenie 
'a: păstrat-o,-ca' moştenire, mai pe urmă și Sta- 
tul, căci cu câţi sufletari politici nu şi-a . făcut. 
şi el pomană, dându-le moșii în arendă... 

Odinioară, într'o nu ştiu care parie de loc, 
trăiă un băetan sărac, dar cu frica lui Duin-. - 
nezeu. Atotputernicul se uită la nevolașul' a-- 
ceia cu toată dragostea, ca la cel mai bun; 
închinător al lui, dar vedeă cu destulă durere: - 
că săracul, pe orice ar fi pus mâna, îi mergpeă. 
tot de- andoasele, Ce se gândeşte Prea- măritut
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întro zi, că-l: chiamă la el în cer Cun- ar- hanghel: - a e 
— Măi băiete, tu crezi în mine... 
— Can făcătorul tuturora, E 
— „Apoi: dece.nu-ți merge ţie bine? - 
—. Poate că așă e voia Măriei Tale. | 
— Taci din gură, măi băiete, ca'eu numai - la tine mă uit și ţi-aş vreă numai binele,.. 

„.—— Atunci nu mi-o-fi dat s*0 urnesc din lac. 
— Nu se poate nici asta, Căci datul e în 

+ mâna mea,.. Dar altceva trebue să fie la mij-. 
loc; se vede că ai tii vre-o meteahnă..— Eu | meteaciină ?... ferita Sfântul. 

Ba dimpotrivă am încă însuşiri. Eu fac tre- 
burile cu rânduială, nu le 1as. în voia întân= 

“plării că cei mulți... La mine totul are o mă=- “sură... şi când zic: citare “lucru așă trebue să. 
se facă, aşă'se face, că altfel.  -- 
— Vezi că și încăpățânarea asta poate să die o meieahnă, şi încă ce meteahnaă | | „— Nu se poate, — eu nam noroc, asta-i. 
„Dumnezeu fi pune mâna în cap bătrâneşte - „“3i, Surăzânduei, îi zice cu îndemn: a 

"— Ca să vezi cât mă gândesc Ia tine, uite, 
te fac, arendaș în cutare loc... Du-te şi te îm- 
bogăjegte, 
„Bietul căpătuit;: zăpăcit, nici. ma ştiut ce-a 

măi zis şi nici pe unde s'a întors pe pământ,
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Întâiul termen de arendăşie „al omului « NOS-.. 
tru a ţinut cinci ani. Ce mincă însă cu vre=: 
mile şi câtă grijă ! Bietul om îmbătrânise în 
răstimpul acesta -cu zece ani, nu cu cinci cât 
trecuse, Eră d'un făcut parcă, căci când credeă. - 

"co potriveşte şi el mai bine, atunci o strică 
mai rău. Când eră ploaie n'o dovedeă cu munca, 
nu-l ăjută timpul, şi aşă-l fierbeau împrejurăe. 
vie în sec, că nu mai ştiă nici e cum so ne-- 
merească mai bine. 
Sa trezit săracul ori că, după. cinci ani de- . 

muncă, după ce-a adunat tot ce aveă, abiă şi-a: 

putut plă arenda lui. Dumnezeu. | | 
Nemuritorul l-a întrebat chiar, văzându-I așă. 

aimărît şi strâmtorat: 

—- Bine, omule, nici după ce ți- an pus mâna. | 

în cap, nu ești. mai fericit? Aa | 

— Nici, Preaslavite, . a 
“— Atuncis ce-i de făcut ? a: 

+ — Am să-i las moșia, că numai muncesc: 

ȘI mă frământ degeaba, văd eu.. 

„_— Laşi tu chilipirul “din mână? 
„— Ce-mi folosește chilipirul, dacă co. mână. 

îmi dai şi cu alta îmi iai, — vorba ceia. 

-— Cum mai vine şi asta? | 
— Păi, daca. ntimai fe joci. cu puterea Ta 

Acă tuni şi fulgeri de să îneci pământul, când: 

dai deodată drumul. vânturiior - “şi mături norii.
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ca pe gunoi... Laşi întâi grâul să crească şi apoi ca întro* toană î] baţi cu grindină, în sajuhul secerişului. Şi câte dealde astea! 
Cum să mai dai înainte cu atâtea încercări |? “ŞI, dacă cu noi, dragă Doamne, arendaşii Tăi,. 

“umbli aşă, ce să mai zică cealaltă lume ? 
Dumnezeu ascultase totul înmărmurit, după “care la urmă îl întrebă scurt: | | — Şi ce-ai vreă tu sa îac, ca să fie bine? Omul se luminează 'atunci ca ce o rază tre- “culă, zice cu îndrăsneală : N 
— Da, Doamne, so. mai faci şi după cum “cerem noi, nu tot după voia Măriei Tale... 
Dumnezeu se încruntă atunci Supărat:. 
— Va să zică am ajuns să înveţe oul pe :Băină, bine... Frumoase zile, brava de mine... „Hai să-fie şi cum zici tu, pentrucă-mi eşti „drag... Mai ia-mi moşia pe un an încă, şi ce “ni-i cere, am să-ţi împlinesc, căci vreau să te. :procopsesc... * i | 
Omul nu-şi mai Simțiă pământul subt pi- -cioare de bucurie şi nădejde. nouă, şi atunci “întreabă pe Dumnezeu, cu ochii aprinşi şi se- 

toşi : 
- A putea, Înălțimea Ta, să-mi dai ploaie :0ri de câteori aş cere? - | „.— De'ce nu? . | 

— Atâta câtă mi-ar trebui ?
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— ŞI de întrecut, dacă ţi-o poiti inima. 
— Atunci întPun an sunt bogat. 
„— Să fii, băete, căci nici eu nu-ţi doresc: 

altfel, cc 
„— Batem palma atunci încă pe cinci ani. 
— A ta.să fie moșia, măi. baiete, cămie 

arendaş îmi trebue. 
Iarna a trecut bine, cu zăpadă multă şi ge- 

"ruri tari. Arendaşul lui: Dumnezeu își începeă. 
„bine anul cel miluit. Semănăturile 'de toamnă: 

se arătau de sub zăpadă ca într'o trezire de - 
„VIS. Grâul mai ales, care-i toată tăria agricul-- 

- turii, da să se .învălue. subt razele calde de:. ” 
primăvară. 

P.in Martie, pela sfârşit, omul lui Duririe- | 
zeu se gândeşte că-i trebuie numâidecât ploaie, 

_ca să se spele pământul şi să se desnoade. 
irunzele desmorţite. _ 
Dumnezău - aude rugăciunea și-i trimete- 

ploaia aceia binefăcătoare de primăvara, „Ca=. 
re-i nădejdea cea mai bună a agricultorului,. 

Cine se mai puteă lăudă ca' omul lui Dumne= 
zeu, că l-a plouat la timp, când la ceilalți ve=: 
cini, nu le-a venit mila cerului decât târziu. 
de tot. 

tro parte de“ fe ul lui, nu cercă decât ploaie. 

Arendașul li Dumriezeu, cum eră cam în
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„Dacă plouă la vreme, trebuie să se facă 
bucatele... a 

Prin celelalte părţi eră, ce e drept, secetă 
“dar băteă vântul, care mângâiă- şi răcoriă, mai 
“cădeă și rouă peste noapte, aşă că bucatele 
«dacă nu îniloreau, cel puţin o duceău şi ele, 
ca să nu se piardă până la o ploaie. 

- Omul lui Dumnezeu râdeă numai singur de . 
bucurie, când ieşeă pe câmp şi-şi vedeă- hol- 
dele ca într'o revărsare de mână cerească. . 

La el soarele nu ardeă, ci numai desmierdă ; 
“Vântul rămâneă zugrăvit pela hotare, a 

La el totul păreă oprit ca întro uimire, ca 
-:Să vadă cum semănăturile buicesc şi se în- 

„ malță. Grija lui eră să ceară numai ploaie când 
“credea că-i trebue. Lumea dinprejur rămâneă “ 

„ “încrucită, când vedeă ce belşug umple câm- 
 purile vecinului celui ocrotit și- ziceă cu râvnă : 
„> Ehei.censeamnă să fii arendaşul lui Dum- 

nezeu ! — halal... e o 
Crescuse grânele omului cel fericit de nu 

“Ştiai ce să zici, grâu e sau stufăriş. Se ?n- necă omul de călare în valurile de verdeață, 
de păreă ca intrat .întpo vâltoare nebănuită, 

“Când au dat spicele, credeai cau căzut sto. . “urile. de vrăbii de-asupra, 'așă atârnau ciucu- 
zii de plini. E „- | a 

Omul cel miluit cerea atunci tot mai- mulţa 
N
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ploaie, ca să aibă cum se hrăni dudăul acela. 
de semanaturi. Norocul lui eră că nu băteă. 
vântul, iar ploiele îi veneau tot liniştite,  aşă. - 
curi le cereă, căci astfel i-ar fi culcat totul la: - 
pământ. Aa Mi 

Singura grije rămase acum la strâns, căci: 
„mu cră uşor de dovedit cu munca atât belşug. 

Toată bucuria a fost de scurtă durată, 'căci,. 
când a fost la legatul rodului, nu: s'au făcut 

„boabe, căci toată puterea firului se cheltuise 
cu crescutul buruenii, şi grâul a. ieşit uşor ca: 

„0 scamă. Vezi că el nu fusese svâniat şi răs- 
copt de vânturi şi arșiță, şi crescuse așă ba- 
lărie udata și găunoasă. Oamenii dimprejur 

„dacă nu făcuse mult, luase în schimb preţuri. | 
mari, căci aveau însuşiri bune, 

„* Acum râdeau dânşii de arendaşul lui Dum-- 
„ hezeu şi-i ziceau luându-l peste picior: 
„_— Se vede, că tu, vecine, ţi-ai pus în gând: | 
să cullivi paie, nu grâu. . . e 

"Cu porumbul-tot așă a paţit-o 'omul lui: 
„Dumnezeu, căci deși crescuse cât 'mi ți-i CO-, . 

pacii și legase vlog, dar, nedovedind cu cop- 
tul, a întrat în toamnă abiă în lapie, de ma: 
fost bun decât pentru vite, Ce să facă bietul 

„Om în faţa acestei prăpadenii? — s'a apucat. 
„„.Singur de cap şi s'a bătut, căci cu mintea lui. 

ajtinsese unde eră acum. |
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Uinb! lând el aşă supărat printre oameni şi 
“irăgând cu urechea în dreapta şi'n, stânga, as- 
“cultă și la nevoile altora, Şi se mira cur „se 
“impăcau uşor cu vorba. 

— Eu am făcut cât a vrut Dumnezeu, “bo- 
 =daproste, | 

— Vai de oameni, daca sar "duce după: ca- 
-pul lor. 

— Ce n mai umblă unii cu aşă - şi pe din- 
solo: de sub voia lui Dumnezeu nu scapă 
Nimeni. 

— O să fie şi la anul, cum o vrea Dum- 
„nezeu . 
— Aşăii cum 0 vrea Dumnezeu, că el stie 

„ce face,;, Vorbele acelea îi veneau ca o mus- 
trare la încumetarea lui, şi-acum înțelegea el 
„că omul singur, cu capul lui, de multe ori 
“mai rău o încurcă și că nu-i bine s'0 ia ci- 
„mevă aşă într'o „parte, ca Irimia cu oiștea în 
„gard,,. 

Că ce ştie și face o lume, nt “poate şti şi 
«Chibzui unul singur... lar. deasupra e tot cun. 
«O vrea Dumnezeu . 
„La sfârşitul anului, când s'a dus arendaşul 

„ 4a Dumnezeu cu socotelile, Atoiştiutorul a în- 
 tâmpinat surâzând : 

— Ei, nu-i mai zice, că nu ţi-am facut gus- 
“tul : acum cred că ești mulțumit.
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Dar, văzând că cela tace şi se zgârceşte | 
mai la 0 parte supărat, îi zice cu dojană: 
": — lar eşti neîmpăcat, | 

— Vezi că,,, 
ŞI. omul umilit şi pocăit îi spune lui Dum- 

nezeu din fir în păr, cum s'a păcălit singur | 
cu ploile și cum au brodit:o tai bine ceilalţ b cu tot timpul care li s'a părut nepotrivit, 
Dumnezeu ridică din -umeri Ja: toate iân- 

„— Ce săi fac, eu ţi-am dat ce mi-ai 
* <6rut. 

— Dar, dar uite că nu eră de ajuns numai 
. ploaia... - 

— Aşa? Vezi aci am vrut să te aduc... 
Să-ţi cunoşti singur meteahna... -Omul nu tre- . 
buie “să fie aşă numai intr'o parte, ca turnat. 
“cu lopata, el să se mai întoarcă și împrejur, 

“:să plece urechea în dreapta și în stânga, căci, 
câte sânt şi le-am lăsat, pentru oameni și bi- 
nele lor sânt făcute... | 

Și aici Dumnezeu râzând, cu răutate, îl în- 
trebă pe om: 
—. EI ce zici, îmi mai ţii moşia? 

- Arendaşul, steteă smerit, cu ochii în pământ 
“si-şi învârtiă pălăria în mâini, încurcat, abiă. 
putând să îngâneze: | |
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— 0 mai iţiu, Doamne, dar te. rog să 
„nu mă mai ascultați pe mine, ci să mă lași 
ca pe toţi, ca să ie -» >= CUm-O vreă Dum- 
nezeu ... .:



 . 

_ DOCTOR DE COCOȘAŢI. |



N 

> A 

Doctor de cocoșați 

„Nenorocirile, când vin pe rând, încetează 
de-e mai dureă, căci ele se așteaptă ca 0 îa- “ 

 talitate. şi omul, în faţa lor, nu mai poate de- 
cât să ridice din umeri, sau să râdă. | 

Aşă se explică şi de ce Românul a rămas 
tot glumeţ, cu toate necazurile cari i-au tre- | 
'cut peste cap. | 

Românul zice atunci că e hârşit, adică de- 
prins cu încercările soartei, şi le: rabdă pe 
pate înnainte şi, dacă nu râde, tace, dar, ori- 
cum, nu cârteşte. și nici nu blastemă. 
- — O viață avem de trăit!., 

Salvarea Românului din valurile necazurilor 
„a fost întotdeauna. înfrânarea și gluma. La 
„starea actuală Pau adus şi împrejurările, care 

nu i-au îngăduit decât să rabde şi să râdă... 
„Odată stăteam de vorbă cu “un -arendaş, 

5
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Eră tocmai într'un an 'de seceta. Țara treceă 
printr'un adevărat foc. | - 

Cunoscutul meu semănase o moșie întreagă. 
îngropând sub brazde toate speranțele lui şi 
norocul copiilor. Bucatele intraseră în primă-.- 
vară cu porneală bună şi, tocmai când înce- - 
puse să se. bucure și să aștepte mâna cea - 

_mântuitoare,. se. .Opresc “ploile * Şi se întăresc 
- căldurile. Până în vară s'au topit toate semă- 
năturile, de .parcă ar. îi „iost stropite Cu nu- 
crop. 

Eu nu ştiam cum să: aduc vorba mai cu 
Ţrna fuconjur,. ca să nu atiag. durerea, încercatului | 
meu cunoscut. , | 
— Destulă pacoste... Dar mare-i Dumnezeu. 
— Atâta nădejde ne. mai rămâne și nouă... 
— Oricum, e o stare dureroasă sufletească- 

_Să vezi, aşă deodată, cum ţi se. duce de sub 
ochi atâta bogăţie. 

— lată te uiţi cuni se duce, Şi: n'0 mai i poi 
" chemă înapoi... . Flueri şi tu din urmă a 
pagubă. - | 

_ 
—. Pentru noi, ăştialali, când pierdem cevă 

„dintr'o întâmplare,.. nu ne, aflăm -locul şi dum- 
neavoastră: pierdeţi o avere într eagă, o. zestre 
de fată, o daţi așă ca într'o părere: aici o ai, aici 

-o0. scapi.. „n Și tot vă fineţi ŞI. începeţi munca din 
„NOU... 

. îi . : * -. , . =
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— Tragem și noi nădejde, ca stăpânul de - 
barbă, tot că: ba o fi..., zi cu asta ne amăgim 
şi trecem prin viaţă, cum se strecoară câinele 
prin mărăcini,.. 
"— Mare putere de credință ! 
“Urmăriam pe arendaș cu tot interesul curio- 

zității, mirându-mă de. oameni aceştia; ce. ră- 
mân tot dârii şi glumeți, cu toate nedreptaţile | 

„soartei, 
— Eu, cu toate acestei nu mă plâng de 

“plugărie, căci, dacă mi-am pierdut tinereţea, 
. muncind degeaba, în schimb anr “căpătat o în- 

văţătură mare. Mi- -am găsit aici. mântuirea bă- 
ieţilor mei. 

— Cum asta? . a 
Bărăganul mi-a deschis ochii și m'a învățat 

ce să fac cu ei, ce drum să le dau în lume. 
— Și ce vrei să faci dumneata din băieţi ? 

-— Am să-i fac doctori de cocoșaţi... | 
— Râzi de mine! 
— Nicidecum. | _ 
— Ce înseamnă asta: doctor de Cocoşaţi ? 
— Ehei, bun meșteşug..., câştigi parale fară 

diplomă. și fără multă minte... | 
„* — Tot nu te înţeleg! - E | 
Arendaşul . meu abiă îşi. stăpâniă râsul și mă 
fură din ochi cu- cântăritul şi Spionarea. | 
i "Apoi să te' dumiresc cu :
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Când so vesti în lume -de un doctor de 
” cocoşaţi, toți gheboşii o să. năvălească la el, 

ca să se caute, căci până acum nu s'au prea 
văzut cocoşaţi vindecaţi . ., Şi ce-ţi mai trebue 
alt venit decât mulțimea celor aduşi de scala 
O să curgă paralele ca .malaiul la moară . 
să iai numai şi să pui în- buzunar . 
— Şi fără nici o altă învățătura > 
— Fără nici o Universitate. -; Numai Cu re- 

„feta dela mine,.. care e mai bună decât toate 
şcoalele... | 
— Spune-mi şi mie. 
— Vrei să-mi furi meşteşu gul ? 
— Apoi eu nam copii, nu-ți fie frică, 
— Atunci ascultă carâ-i doctoria cocoşaţi= 

“lor ; să se facă arendași pe Bărăgan. 
— Tot nu te înţeleg! 
— Uite care-i taina: cocoșaţii cari sar a- 

pucă de agricultură, şi-ar. pune tot avutul şi 
toată nădejdea în pământ. 
— Ei şi ce are asta a face cu cocoaşa din . 

spinare ?.. - 
— Are.a face, că după atat şi semănat, ce 

mai aşteaptă agricultorul ? 
— Ce să mai aştepte? 'An bun cu ploaie, 
— Aha,.., „apoi astazi reţeta... ploaia... -Să 

vezi atunci pe cocoșat cum 0: să. se. razime. 
cu mâinile în genunchi, şi, încet, haide-hai, —
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încet, o să-și îndrepte şalele şi să ridice ochii 
în sus,-pe cer, după nori... 

S'auzi numai cum îi trosnesc oscioarele spi- 
nării şi se “așează la locul lor, pe când coco- 
şatul, înnălțat, O să urmărească cu ochii mar- 
ginile cerului din toate părţile şi o'să tresară 

„de toate adierile şi burzuluirile de sus... Şi 
mai” ştii |... — azi o leacă, mâine mai mult, 
până se trezesc cocoșaţii cu ghebele căzute 
din spinare.. 
— Mare posnaş fmai eşti, mai: tras pe 

sfoară cu doctoria dumitale! a 
—. Ce nu crezi în ea? la uită-te la mine, 

ce drept sunt... Din ce pricină crezi că m'am 
făcut aşă înalt şi din una? De uitat într una 
în, Sus, după nori. a.
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Ci. că dacă a facut Dumnezeu pe. oameni, 
sa gândit să le deie şi daruri, ca să 'aibă cu ' 
ce trăi. Şi-atunci i-a - chemat pe toți, după 

„neam, Şi î-a inzestrat cu ce-a prididit. Unora 
le-a dat meșteșugul, altora negoţul şi, tot aşă , 
pe rând, i-a întruptat din pomană. -Cum s'a 
făcut, că Românul și Țiganul au mai întârziat 
cu mersul, așă că Atotputernicul nu-i mai ră- 
mâneă mai nimica de împărțit, când au venit. î | 
şi ei, la urmă... 

— Aţi. nemerit şi „voi tocmai - la” spart 
praznicului, ..,. - 
“Țiganul rămâne cu ochii nolbaţi, pe : icând Si 

Românul, mai cuviincios, îngână Cu smerenie: 
„— NO mulţumim şi cu ce s'o. întâmplă, stă- 
pâne..: 

Dumnezeu, grăbit şi supărat, s'a uitat îm= E 

e.
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prejur, s'adune cu ochii ce-a mai rămas, şin | 
pripa lui, a dat Țiganului un stup de albine, . 
iar Românului i-a dat în mână un coș de găr-- 

- găuni, Catâta mai rămăsese din tot ce. Îusese 
- de dat, | 

A piecat Țiganul cu Stupii 'n braţe, iar Ro- 
» mânul cu gărgăunii în coș pe cap. Fudul eră. 
Țiganul de darul lui, dar tot majungeă . cu 
mândria lui pânia. „Român, aşă că trebuiă să: 
se uite la el cu jind. E drept, că acela îşi du-. 
ceă coşul pe: creștet și călcă țanţoș, ascultând: - 
uimit cum îi bâzâiau şi se băteau gărgăunii în: 
capul lui, de-ai fi crezut că nimeni: altul nu-i... 
ca dânsul | Toţi ceilaiţi oameni se dadeau în: 
lături, când îi vedeau trecând cu coșul în cap,. 

Ni trufaș și mulțumit, pecând ei trebuiau să ră- 
mână de o parte, tăcuţi Şi impăcaţi Cu bunut . 
căpătat. 

„-— Acesta-i cu gărgăunii în cap, “feriţi- vă. - 
„Românul credeă și el deocamdată. că duce : 

0. întreagă comoară pe creştet - şi că nimeni ; 
„nu mai este ca dânsul. . i 

Tiganul, mai ales, îl admiră şi se gudură - 
împrejurul lui, ca „ pelângă cine știe ce mi-. 

- nunle, | | 
— Adevăratul stăpâni eşti tu,_ Românico, ha. 

lal, bine te-a procopsit Dumnezeu, - mai rar 
_aşă : eu nuniai pe tine le-aș Sluji, că eşti neam: -
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“cu noroc, nu ca ceilalți, calici. | 
“ Unde-a poposit Românul, sa oprit și ȚIi- 
:ganul. | Ea 

Românul. şi-a pus 'părgăunii în scorbura 
„unui stejar bătrân dintr'o pădure, pecând Ți- 
ganul, ținându- -se tot pe alături, şi-a lăsat stu- 

-pul într'o margine de' poiană din apropiere. 

Şi, aşă, s'a întâmplat ca Ţiganul să trăiască 
în vecinătate. cu Românul. 

Vremea a început să treacă liniștită, pecând 
oamenii trăiau împăcaţi şi-și căutau fiecare de 

- darurile cu cari. erau înzestrați dela Dum-. 
mezeu, -. a _ 

Românul îşi “vedea de gărgăuni, pecând Ți- 

:ganul îngrijeă de stup. - 
„ Dela.o vreme însă Roimânul a mai slăbit-o' - 
„din. încrederea lui, căci a: văzut cu durere, că 

„ gărgăunii lui numai bâzăie şi înțeapă degeaba, 
“dără să sporească în vreo bunătate oarecare, 
„pe când stupul Țiganului eră acum plin de 
 Ăaguri încăreaţi, - 

„Şi atunci şi-a zis în minte: 
.— Măil — rău mam parlit cu gângăniile 

“astea afurisite, că până acum nu le știudecât 
“+ amărăc unea și nicidecum rodul. A vrut pe- - 

semne să-şi bată Dumnezeu joc de mme! _ . . 
“Tocmai când eră el mai supărat, hop i 

“Țiganul, șiret şi umilit: ice
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— Da ce ai, Românico? = 
— Sunt necăjit. . 
— Auleo, tu mecăjit ? 
— Apoi, nu-s ele, necazurile, -pentru oa- 

Meni? | | 
— Aşă-i, E dar nu sentra Ro mân. 
— Vezi că nu se întâmplă chiar _după cun 

S'ar cuveni, 
— Ai. atunci şi tu un îoc la inimă 2. 
„— Pârjol, încă; nu numai foc. 
— Şi care-i ? 
Românul se făcii că oftează numai, uitându- 

se așă, într'o parte ; abiă-şi poate ascunde un 
gând, care-i venise” atunci, pe neașteptate. 
— Spune-mi și mie supărarea ta. | 

- —-' Cum să nu fiu trist, când mi se întore 
toate anapoda, ca :la neoămeni, Chiar aceia 
ce-mi vine ca un noroc, se schimbă pe urmă: 
în adevărată pacoste. Aşă Şi cu mine, .: Dum= 

“nezeu mi-a dat gărgăunii : pare nu se poate 
mai bună, bogdaproste, că uite ce mari. gân- - 
gănii, mai cât tăunul; — nu musculițe ca al-. 

„binele tale,.. — şi totuşi, nu sunt mulțumit 1, 
— Auleo, Românico, să nu fie - -de.0 strigare, 

dar nu mai vorbi așă,-că-i mâniă pe Dum. 
nezeu... Mai “bine taci şi fa- -ți cruce de bine... 

— Nam ce să fac cu binele, degeaba... 
— Cum 1 vorbeşti așă!
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— Poi, să vezi: — Mi s'a îmbolnăvit soră= 
mea cea mare şi mi-a trimis veste să mă trag 
cu bucatele pelângă dânsa, ca s'o îngrijeșc... 
— Foarte bine, aşă se și cuvine. | i 
— Apoi ţie ţi-e uşor să vorbeşti, că-ţi iei” 

stupul în spinare și te duci, dar ce mă fac eu 
“cu atâta”avere, cu cogeamite stejar plin de 
bunătăţi.. Unde se găsesc eu atâtea care, să 
duc toată gospodăria până la soră-mea ?! - 

Țiganul rămăsese pe gânduri: - E 
— Ai dreptate, Rumânico, dar tot nu. eşti 

de plâns, 

— Ți se-pare i așă, dar ia să fii tu în 

locul meu. 

_“Țiganul duce mâna la falcă, mirat: 
„— Auleo, Românico, nu-mi mai spune Ca-. 

- meţesc, eu şi fără gărgăuni tot sânt ce sânt, 

"dar, dacă i-aş aveă eu, mămulică Doamnel..: 

=, Românul face din cap, nemulţumit : 
— Aşă-i pesemne făcut, să nu fie omul 

__ mulțumit de ce are. 

— Cum, tu” nu „eşti mulțumit pe noro- 
î cul tău. _ 

Nu, | | | 
-— Vai de mine! 
— În stare în care- mă găsesc, mai bucu- 

-.. curos aş fi de. stupul tău, decât de cogea:. 
mite stejar al meu.. 

—
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Țiganului îi scăpărară ochii în cap de un 
gând şiret, şi face câtre Român! 
—-Să schimbăm, vecinule, . a 
— Românul se lăsă greu şi se căută co. N 

- mână pela ceafă, nehotărât: ă . 
— De, măi Țigane, ştiu eu cum so neme- | 

Tesc, ca să fie bine ?.: e i 
— Să schimbăm, Românico, lasă, Ș 
— Să schimbăm, dacă zici tu. Da 
Tiganul a sărit în sus de bucurie şi şi-a 

trântit căciula de pământ, O - 
„Odată învoiala facută, Românul a luat stu- 
pul şi Sa dus în drumul lui, pecând 'Țiganul, 
cu dancii şi piranda, sa mutat din poiană sub 
stejarul cu gărgăuni. a 

„. Când a venit şi Sfântul Ilie, la retezatul _ 
“stupilor, cum e obiceiul. — Țiganul şi-a scu-. 
lat casa.mai - devreme, ca să poată „dovedi, . 
pâna în seară cu scosul fagurilor din scorbora —- 
stejarului. a 

— Haide mo, c'acum e acum... . 
“A luat Tiganul căldarea, cuțitul şi, Scara . - Ş şi s'a suit în copac până ia răsuflătoarea.scor- 

borei. Acolo şi-a suflecat mânecele, In uimirea şi 
lăcomia celor de jos, cari țineau de scară, şi ple- 
cându-se asupia gutii deschise de sus, a- în 

- Ceput a scormoni cu cuțitul înnăuntru, 
Deodată a isbucnit afară un roi. întărâtat
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de părgăuni, care a tăbărât pe capul Țiganu- 
lui, de să-l foarfece. In graba lui de a se . 

apără, î'se înecau vorbele odată cu 1 TOstog0- 
lirea lui din copac: 

Ține scara, 

Na câăldarea, 

Hup zdup,. 
„Helbet de sp; Da 
Las şi ceară, Si 
Lipsă mierea, _ 

- Gărgăuni la cap 
Aşă mi-a trebuit . 

_ Deatunci se zice, că Românul a pus mâna 

"pe albine şi le-a îngrijit până în zilele noastre, 
„iar Țiganul sa ales cu gărgăunii la cap, ».



 ŢIGANUL ŞI CARTEA,



Țiganul și cartea, 

Unui boier, — mai dedemult — cesi-vine în 

gând, că se pune morți să înveţe . cart: pe . 
un flăcău de țigan, pe care-l aveă rob. 

Într'o zi, prinzându-și el sufletarul sus, îi - 
spuse tot planul şi "ncheie, mângâindu-l pe 
-obraz : 

— Ca eu am să ajut la multe cu L tine, 
“dacă-i ști carte. 

Dar ţiganul auzise el, din lutne, CĂ. i nimic 
nu-i mai greu pe pământ decât învățătura, — 

căci omul, de carte multă, sau se ofliceşte, sau 
ajiinge . la balamuc,... 

": Când i-a pus boierul ceaslovul în mână, i-a 
zenit ţiganului damblaua. 

— Cei, mă? 

— Pune-mă la ce vrei, boierule: , muncesc -
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/ - PI Ă - . Bi cât mi-i cere, la toate..., numai la carte să nu 

mă dai, că uite, zău, iau câmpii. 
— Nu te. prosti: singur, măi ţigane, şi zi 

coleă, după mine. | o 
„ Şi'boierul, deschizând dinainte ceaslovul, ia 
degetul ţiganului şi-l pune pe întâiă slova: _ 

— Vezi tu? Semnul acesta se cheamă azi 
(A); cel care vine după) el e buche (B); pe. 
urmă vine vede, şi apoi glagore... | 

Boierul dusese „cu deasila degetul ţiganului 
pe toate aceste litere, dar, văzându-l că se 
lasă greu, se răsteşte la dânsul: at 
— Ei, şi tot aşă până la sfârşit, ce te laşi - 

"ca boul slab pe brazdă? Fii mai desgheţat !,,.. 
— Nam eu minte pentru carte, boierule, 

lasă-mă tot aşă, ctim sunt,. | 
- — Da” să știu, că-ţi pun pielea în saramură 
și tot am să te învăţ carte, | - 

— Auleo, boierule, ce belea mi-a venit pe 
cap, iartă-mă, sărut picioarele... o | 

Bietul, ţigan își dusese mâinile la-cap şi se 
„bătea ca de moarte. Boierul, supărat, îl ia mai. . . din scurt: a pa — „la lasă văicăreala, că vă știu eu ce poâtie. - 
sunteţi, nu mă face să întorc foaia, — zi mai „bine după mine dela început, hai: azi. - „. Tiganul stăteă stană și tremură ca vita când. - O trage pe ghiață. Boierul se răsteşte iar:  .
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— Ai amuţit? Zi” odată: azi... | 
Țiganul nici mâlc, ci tremură şi se uită bleoj-- 

dit la boier. Acesta se îmblânzește, ca să nu-și: 
sperie şcolarul dela. început: | 
 — Ce mare lucru să zici şi tu: azi?... 
— Nu pot, boierule, na, să-mi tai şi limba! 

= Hai, pieri din fața mea, țigane, să nu te 
* + mai văd aşă prost! 

La..câtevă zile, - boierul întâlneşte pe tigan 
prin curte încurcând treaba şi atunci se opreşte | 

drept la el, dojenindu-l: 

— Bine, măi faraoane, îţi cădeă capul, da- 

că-ini făceai hatârul să zici şi tu Odată pe az2i?... 
Țiganul încurcă vorba, stingherit: 
— Hapoi, nueră mare lucru să zic peazi.. 

da-mi eră frică să nu mă pui mâine să zic şi 
pe buche...



- NOROCUL ȚIGANULAUL.



7 

Norocul Țiganului. 

„Tiganul eră la seceră împreună cu mai mulţi 
Români. Cum munceau ei aşă cu toții, subt 
arșița grea de vară, stârneau din postațele lor, 

„care cum se întâmplă, ba un pui de vulpe, ba 

N 

câte un şoldănaș de iepure, sau * cine ştie că. 
pasăre. Toţi au trebuit să deă de câtecevă, 
numai Țiganului nu-i ieşiă nimic înainte. 7 

— Nam noroc și pace... | 
Tocmai când se plângeă şi el mai amărit, o 

prepeliță învăluită de -o pală: de spice, face 
Svâr jos, şi în zăpăceala ei, dă cu zborul drept 
în ochii- Țiganului. Acesta n'aşteptă mult, ci . 
prinde *n mână prâda, strângând-o cu bucurie : 

— Am pus mâna pe noroc... 
Românii se strâng miraţi în jurul Țiganului : 
— Auzi tu, -pleașcă, să-ţi vie norocul ca din 

senin! sa ă
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- Tiganul eră în 1 culmea fericirii : 
— Pasărea tatei, pasăre măiastră..., tu eşti 

norocul meu ! Şi în vremea asta, Țiganul ţinea 
„prepelița în mâna stângă, iar cu dreapta o des- 
"mierdă pe spinare şi se uită la ea, ca Ia un 
-Dboț de «aur. 

„_—. Norocul meu cel trimis din cer... Ce să 
te facă taica, ciorbă ori friptură? 

În buci ia aceia, Țiganul pe semne c'a slă- | 
dit mâna n pasărea, căci prepelița, dintr'o în- - 

- „cordare, s a tras şi a ieşit ca din cuibar, şi ma 
„mai stat deasupra mâinii, decât să umezească 

"Aocul cu o scutiirare de ușurare, și de aici, 
„vatIT, .. îşi ia sborul. departe. 

| anul, de zăpăcit, n'a mai băgat- de seamă: 
-ce i -a făcut prepeiiţa, ci şi-a dus mâna la gură 
-ȘI 'prinzând-o între - dinţi e cu „Ciudă, „sa mirat 
prelung: o 

— Ai. sss,,, 
Un Român mai dea o parte, care văzuse 

isprava: prepeliței depe mâna Țiganului, nu. * 
;poate să tacă, ci-i zice cu mustrare: . 

— Ţi-ai mâncat nozccul, Țigane! - 
— 

/





Vrâsia oamenilor 

Împăratul se plimbă odată prin .țară, ca să-și 
„vadă supușii. Ceiace i s'a părut lui mai de 

neînțeles a fost nepotrivirea . dintre părul dia 

cap şi cel din barbă la oamenii pe cari i-a 
întâlnit. Inadevăr, unii aveau capul alb şi 

- barba neagră, iar alţii, dimpotrivă, aveau barba 
albă şi părul din cap abanos. Întâmplarea asta 
l-a pus în. încurcătură pe Împărat și nu puteă 

_Să se dumerească cine albeşte întâi : capul sau 
barba? , | 

Pe toţi câți îi întrebase despre « asta, ridica- 
seră numai din umeri şi nu ştiau să dea nici ! 
un răspuus : , 

— Asta-i dela. Dumnezeu, Măria Tal | 
Dar Împăratul nu se mulţumiă numai cu atâta, 
Bătându-se el aşă, cu gândul: acesta, întâl» 

năşte la poarta unui sat un. 1 omuleț, „Spân, pe
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care-l vedeai că-i bărbat numai după îmbrăcă- 
“minte, iar despre vrâstă mar ii nemerit nimeni, 
câți ani să-i dea... 

Când îl vede “Împăratul aşă slut și haihtr, 
se -bate peste gură, mirat: 

* — Dar pe acesta cine dracu să-l fi făcut.7 
Cela aude vorba şi Sare cu răspunsul gata: 
— Tot doi oameni, ca şi pe toată lumea ! 

Pe Împărat! l-a Surprins îndemânarea poci- 
tului şi-i face semn să se apropie de rădvan: 

— Cum te cheamă, măi băiete ? 
— Cum mii zice, Ea a | 
— Şi de-uude ești? e 
— Din 'sat dela noi. i 
— Mă, da poznaş plodan ! 1 Eu te întreb | 

unde stai cu casa? 

— Subt căciulă. 
Împăratul vede că n'o scoate la capat « cu 

slutul şi-i zice atunci, în glumă :. 
-— Măi, tu ești Păcală! | 

„— Ac ai nemerit- -0, văd că  cunoșii la « oa- 
meni. 

— Apoi că numai pe. line nu te-am întâlnit 
până acum. şi tare aş aveă nevoie de-ajutorul . 
tău. Am auzit că sti « câte coarne sunt în Pur 
tină. 

— Ştiu, Măria Ta, nu vă fie cu supărare. 
— Măi, uite ce am-băpat -eu de seamă, -
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Şi aici Împăratul se. pune de povesteşte lui 
Păcală pățania. cu, barba Şi părul -din capul 
oamenilor, - 

— Aş vrea să ştiu cui Și ce “fel se  întâm- 
“plă lucrurile, . - | — 

Păcală râde urii: | - 
— Uite ce-i : Oamenii, -când se. nasc, vin cu 

<apw întâi și: barba nu le creşte decât târziu 
de tot. Cum vezi, capu-i mai bătrân şi dea- - 

„ceia albeşte mai: ds. vreme, Asta e cum sa 
cuveni, dar lucrurile se mai schimbă. Omul în ? 

„Viaţă luptă cu necazurile şi Vremea, așă încât 
la toate acestea, ce alta stă în bătaie, dacă nu 
barba, pe care o. scutură vânturile. şi pioaia, 

_Ppscând părul "e “acoperit şi ferit; şi deaceia la. 
"oamenii necăjiţi albeşte întâi barba,:deşi-i mai. 
tânără. 

Împăratul, privind intruna Ta Păcală, îl pă: 
leşte râsu! de așă. caraghios, şi întreabă ră = 
tăcios : - 
 — "Toate bune, dâr tu cum ai ieşit spân? 
— La raine, sunt păcatele părinţilor. 
— Cum asta? 
— Înaînte de a.mă naşte, s'a luat tăta şi 

xu mama la sfadă. Tata ziceă ca să fiu băiat, 
mama nu, ca să fiu fată... Şi atunci Dumnezeu 
are nu 'voiă să strice hatârul bătrânilor, m'a
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făcut spân, ca să fiu și băiat şi fată, să rămân 
şi tânăr și bătrân, vorba cântecului: 
= 

— Drag îmi e bădița spân, 
"Că-i şi tânăr şi bătrân... 

Împăratul, dacă a aflat toate astea, s'a în- 
„tors acasă liniştit, bucuros că n'a mai rămas 
nimica neştiut de dânsul: Pe drum însă îl : 
ajunge bănuiala şi-şi zice în gând: e 
„.— Cecar fi, să-şi fi bătut joc Păcală de mine? . -



- “SA DUS PE COPCA,.. 
Fr



S'a dus pe copcă... 
+ 

Dc 

Se zice că o șatră de ţigani ar fi poposit cândvă la: marginea unui sat, tocmai în preaj-. - ma Sărbătorilor de iarnă. Țiganii însă, - în drumul lor până acolo, pelângă alte isprăvi, îşi măriseră -şi familia cu câțivă danci mai proaspeți. | | 
Bulibașa și barosanii cei mai de vază, um= blând prin sat, se dau în vorbă cu gospodarii - mai cuprinşi şi le Spun, pelângă alte. lucruri, că au şi câțivă copii nebotezaţi şi Car vreă - Să-i creștineze. a | | 
Dar Românii cunosc: şiretlicurile ţiganilor, şi | „Ştiu că ei îşi botează copiii prin toate satele, | _pe unde trec, ca să capete daruri la botez - şi 

să între în rudenie cu Oamenii, . 
Căci ziceau chiar figanii: 

i
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—- Când ai un cumătru întrun sat, mai. ai 
la cine trage pe o vreme rea: | 

„ Câţivă țărani mai buni de glumă se sfătuese” 
să le-o facă țiganilor, de s'o pomenească o0- 
dată, că au vrut să înșele lumea, și atunci s'au 
sfătuit” între ei: - — 
. — Să vedem și noi cât îi poate pielea. ţi 
ganului, | 
__— Măi, pielea ieanulu şi pielea dracutu, 

e tot una. 

— Pentru țigan nu-i nici ger, nici arşiţă. 
Dar eră un ger, ştii, ca- la Bobotează; îţi 

îngheţau aburii cum ieşeau din . guiă. 
| Slujba s'a făcut după datină, ca totdeauna. 
“La sfârşit, Românii cu cumetria se duc la. popă 
—:un popă batrân şi tipicar şi- i şoptesc la 
ureche: nu știu.ce. .- 

Pupa când 'ande, sare ca ars: | 
—  Sânteţi. nebuni, măi? Praădim copiii... | 
—: Dar țiganii cer numai decât — — cică aşă-i 

_legea cea adevărată, pe 
Popa rămâne prins cu vorba. şi îngână ne- 

 dumerii : 
— E drept. caşă « Sar cuveni, dar nu vedeți 

ce ger e? _: 
„Ua ţăran mai gureș se pune de pricină: 
— Apoi, Sfântul Ion n'a . botezat pe Chris-
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„tos tot” într'o zi ca asta? Parintele a rămas 

si el înduplecat: 

— Să fie cum ziceţi voi şi cum vor isanii. 

| “Sa: început atunci şi Slujba botezului, cu le- - 

- mădările păcatelor. :. .  -— 

In mijlocul râului se tăiase, în.  Dodina 6 [e 

ghiaţă, o copcă largă, în care foiioteau un- 

-dele repezi ale apei. Țiganii stăteau imprejur 
<u copiii înveliți în cojoace, gala, de botez Şi 

pătrunşi-de cuvioşie. 
Popa după cetanie, îi chiamă pe, rând sa 

de moaie danii, pecând Românii își dădeau 

numai coate și se-priveau pe sub gene. Puii 

„de ţigan, negri ca pastrama, ţipau numai când - 
ajungeau în undă, că apoi când se treziau iar 

în cujoc, la căldură nu mai ziceau nici mâlc, 

— piele de drac, ce te gândeşti... 
„ Vucrurile au mers bine dela început, căci 

“copiii treceau din cojoace în burduf, ca dela 

4âţă la lulea, — dar, mai la urmă, fie.că i-au 

îngeţat mâinele popii, sau că el se gândeă în 

“vremea asta.la praznicile de peste zi, că; nu 
ştiu cum, pela mijlocul trebii,- lunecă şi el, 

„când să se plece la apă, şi scăpând copilul 

„xdin mâini vede cum îl iă unda 'repede și-l 

fură înainte pe sub ghiaţă. | | 

„În pripa şi necazul acela, popa se întărește
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iute de picioare şi, suflecându-şi mânecile giu- belei, se întoarce grăbit spre ţigani; | 
— Altul la rând, că... unul s'a dus pe. copcă.., _ e Țiganul care veniă mai aproape â și întins - Copilul în mâinele popei, ca să nu se „piardă. vreimea degeaba. | ă 

„Dela întâmplarea asta, pare ca rămas în limbă vorba : sa dus pe copcă, când se vor- bește de o pierdere, pentru care nu se -Sfâr-. _şește lumea: i Sa 
Şi, aşă s'a îmulţit vorba co zicătoare şi ve | selia Bobotezii co glumă. a ai 
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Za 

“Cel mai bătrân. 

În timpurile de mai demult, animalele vor- 
iau între ele şi se întovărăşiau la treabă ca 

„şi oamenii. Și de nu S'ar fi arătat pe pământ 
vicleşugul şi lăcomia, poate că şi azi ar_fi îm- . 
păcare între vietăți. , 

Odată, pe vreme amarnică de iarnă, cică 
tupul, vulpea şi ciocârlanul au făcut tovărăşie 
„a câștig,. căci şi-au zis între ei: unul cu picioa- 
rele și puterea, alia cu istețimea ȘI cel din 

urmă cu ochii și zburatul.: 
— Şi dacă nu curge, măcar pică... | 
Sau împrăștiat atunci cei trei tovarăşi, cari 

încotro au văzut, ca să caute ce-or găsi. Lupul 

„Sa asvârlit în salturi tot de o prăjină, vulpea 
„a luat-o, pâș-pâș, tot pela dosuri, iar ciocâr- 
ianul sa ridicat sus, gângurind: țurlui, >, turlui....
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- Nu trece mult şi ciocârlanul, zburând peste un drum cu pârtie- de sanie, zăreşte de sus.0. 
Slănină afumată de porc, căzută alături: dela 
vreun trecător. Aţunci el se coboară mai jos, tot țurluind ' și învârtindu-se împrejur, şi vede: 
că e bucăţică bună, pentru .0 vreme ca aceia... Na dat mult pas întârzierii şi, cum el e cinstit 
din fire, Sa avântat iar în Sus, să-și cheme: 
tovarășii la praznic, : E 

Când l-au auzit lupul și vulpea țurluind cu. 
îndemn și bucurie în văzduh. au alergat care 
din coiro, să vadă cum le e partea pe ziua . 
aceia. Toţi însă erau flămânzi, de nu mai ve- 
deau bine înaintea ochilor. îi 

„ Dupăce s'au strâns împrejurul slăninei, lupul, - — Care e mai lacom şi hrăpăreţ, —— se ridică el cu vorba, ca mai mare: 3 
_— “Tovarăşilor, noi suntem. aşă 'de hămesiţi 

acum, încât bucăţica aceasta numai ne-ar: întă- 
vită foamea degeaba, căci nici pe o măsea. 
n'aveau ce pune, — mai bine s'o mănânce unul din noi, .ca să se sature barem, . ae 

— Care însă? strigară deodată vulpea” şi. ciocârlanul. | o. | Lupul lasă capul în jos, mâhnit, şi zice cu 
amărăciune ; o 
— Eu credeam, că voi îți aveă atâta obraz _Şi-ţi înţelege cui se cuvine; 

” 

> 
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Ciocârlanul sare într'un picior, bucuros; 
—— Mie, pentru c*am găsit-o, 
“Lupul, indignat, ciulește - urechile la el, de . să-l vâre în boale: 
— Tu strânge-ţi ciocul, mă. prichindelule, 

şi aşteaptă să mai crești. | „9 — Atunci, miel - sare vulpea, cu ochii a- prinşi, 
| Lupul văzând greutatea, “tace pe înțeleptul și zice printre dinţi: 

— Slănina s*o- mănânce cel mai bătrân din- 
tre noi, şi fiindcă eu sunt aproape cărunt, mi 
se cuvine mie, ca mai în vârstă... i 

“ Un moment s'au privit Cu toții, nedumeriţi, “Vulpea îngână atunci: NE 
- — Ba-mai bătrână Sunt cu! 
Lupul, tot liniștit și cu minte: 
„— Câţi ani ai tu, vulpe? 
„— Atâţia ani câți peri am în coadă, — 

jdumără-i dacă nu mă crezi., 
„— Apoi eu'sunt şi mai bătrân, 
Vulpea întreabă înțepată : - 

_— ŞI câţi ani ai tu, lupule ? 
„- Cela, nepăsător, după ce-și “plecă. capul şi se scarpină în creștet “cu laba, vorbeşte de parcă şi-ar aduce aminte: | 
— Apoi eu nu ştiu Cum Să-ţi. probez mai 

Dine,- ca să nu greşesc, = dar ştiu atâta că, “
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| dacă aş socoti numai câte o oaie mâncată pe . 
an, apoi aş aveă stâna cea 'mai mare depe 

pământ, - 

Vulpea şi-a lasat capul în jos plouată, va- 

"zând ca rămas-o lupul. 
Ciocârlanul,-care săriă întrun picior, scor- 

- monind „pârtia cu ciocul, s” apropie şi el, îngâ-. : 

nând: ţurlui, urlui,, 
Lupul. ridică botul, batjocoritor: 
"— Dar tu, mă piciule, de câţi .ani eşti? 

Ciocârlanul,, saltă moţul bugui şi puineşte 
de râs : 

— Ce vorbiţi voi de vrâstă, — voi făpturi 

de eri- alaltăeri... Ascultaţi voi. la moşu,-_ca să 
ştiţi ce vrea să-zică timp “trecut... Pe anişi lu- 

- cruri maş puteă socoti, dar știu atâta că, la 

moartea tatei, pamântul eră abiă drob şi piltie 
și nu S'alesese încă din ape, așă că mam avut 
„unde să-i fac mormântul și-a trebuit să-l în- 
grop în creștetul: meu, de-am rămas până . 
acum în vremea. voastră, tot cu moţ în cap... 

Vulpea s'a îndepărtat ruşinată, ca. una ce 
-. ştiă că-i mai tânără, dar lupul cu toate că sa 
văzut rămas, a râs ca prostul şi, luând slănina 

în gură, a întors spatele ciocârlanului, mârâind 

: printre dinți în batjocură. 

— Cine se pune cu tine, . mi nodul pămân- 

tălui. PR _ 
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Şi deatunci a rămas că: . 
— Dreptatea nu-i pentru cei mici... 

„- Dar nici tovărăşia .la câștig nu. sa mai 
făcut, între vietăţile din lume, deatunci în- 
coace, i



„> TOATA SUFLAREA:,



| Toată suflarea... 

: late un sat trăia un Ti igan fierar, El -nu ştiă 
să facă altă treabă, decât să bată cu ciocanul 

şi să tragă la foi. Acesta îi eră și ogorul.şi: 
turma lui; din care se hrăneă cu toată casa. 

Până la bătrânețe el numai muncise, fără să 
ştie de alte griji pământeşti. | 

Intr'o zi, cum trăgeă el la foi, în dogoarea 

cărbunilor aprinși, “trece peacolo preotul sa- 
tului. NE - 

— Ce mai faci, măi Vasile ? 
7. — Treabă, părinte... 
_.— Bine faci tu că muncești,: dar omul se 
„mai gândește și la suilet, nu numai la nevoile: 
4rupului, că, după viaţă, mai vine şi moarte... 
— Aşăi părinte, păcatele noastre, | 

Și Țiganul, pătruns de vorbele popei, se
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uită mai aprins, strălucindu-i ochii setoși în lu- mina focului, suflat de foi, | | Trebuiă să. te mai grijeşti şi tu, că, uite, ești bătrân și tu n'ai făcut încă nimic din ce scrie colo în carte. | 
— Nam făcut, părinte aşă-i,.. Se — Te strânge Dumnezeu întro zi, când: nici nu te gândești, și atunci cum îți dai tu. _Seama sus ?. E Aa | —. Apoi părinte, ne mai întreabă Dumne- |! zeu şi pe noi, Țiganii, ca şi pe Români? „— Ce are de-a face: toți sânt deopotrivă. - înaintea lui Dumnezeu... Nu ştii tu ce zice la „Carte? «Toată suflarea să laude pe Domnul“... Tiganul, uimit, deschide Ochii mai mari şi, | “cum el tot: mai trăgeă de lanțul foilor, întreabă; nedumerit pe popa: Da _— “Toată suflarea? Da, foile „mele părinte, - să-l laude ? * |



LUPUL ŞI VULPEA,



„Dupa: și vulpea. 

“ Vutpea umblase toată ziua flămândă, căcii: 

nu-i căzuse nimic. în labe.. Pe seară, tocmai”. 

“când: îşi luase . orice nădejde dela mâncare, cum: : 

„se întorceă pe o vale, spre vizuină, dă peste: 

un măgar, care -păsteă. Se învârteşte vulpea- 

"împrejurul măgarului, se uită cu jind Ja el, îi 
mai dă târcoale pe departe, dar nu îndrăznea . 

„să se apropie, căci știă ea că-nu l-ar puteă 

-rupe singură. La urmă, vulpea se gândeşte la 

lup, că ar putea s'o ajute, şi, fără să mai în=: 

. târzie degeaba, dă înga să. găseassă pe cu- | 

“mătrul său. -- 

Din două vorbe s'a şi făcut târgul: 

— Tu, lupule, iei două_părţi și: mie îmi dai: - 

"o parte, că sunt mai mică şi-mi ajunge... 

“Lupul, adus de vulpe, se repede în spinarea:
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măgarului şi-l Tupe tocmai în trei bucăţi, cât nici mar fi gândit, e Vulpea, văzând haicele de carne însângerată, s'apropie  lacomă : Sa o „_— Care-i partea mea, cumetre ? i Lupul se încruntă Și, trăgând subt el bucă- | ţile pe rând, zise vulpii, rânjindr: a — Una-i a meă, alta mi se .cuvine - şi .cea-- daltă mi-i partea. : 
“Şi lupul, care înghițise aproape O halcă, rupe „“âcum din a doua, Sfâşiind și mâncând înainte lacom. Vulpea, speriată de atâta nesaţ, se în- „tinde, îricoasă, să-și ia. bucata, dar lupul mâ- zâe urât și-i dă cu laba. - | Vulpea îl. întreabă, nedumeriță ; — Apoi ce fel de dreptate e asta, lupule ? „ LUpul, atins, zice cumetre-sei cu prefăcătorie: — Tu nu le supără, vulpeo,. lasă :. Mare-i Dumnezeu |... E] poartă de grijă tuturor... Vulpea s'a depărtat cu coada între vine, „ SCum- mergeă ea așă, supărată “Şi. cătrănită, se - “întâlneşte cu Dracul, pe- care.-] cunoșteă mai de mult, tot depe la niște răutăţi pământeşti. -— Da urte duci, vulpe, așă amărâtă ? - Vulpea spune Dracului toată păţania. a — Sracum ce-ai. de- gând să faci ? . . o Vulpea n'a putut să vorbească mai mult de -Siudă, ci a îngânat numai cu amenințare : 

+
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— Mare-i Dumnezeu, lasă... 
Dracul bufneşte de 1âs şi apoi zice cu bat-: 

jocură: 

— Ce amesteci tu pe Dumnezeu în toată 
ciorba ? Tu nu știi că până la Dumnezeu te: 
gâtuie sfinții ? Mai bine las că te răzbun cu, 
poate m'ajuţi şi tu odată la cevă. 

„Cei doi prieteni. au pus. repede "la: cale is-- 
- prava: | 

— Vezi tu, vulpe, scobitura cea din gardul: 
viilor din deal ? 
— 0 văd, 

— Acolo ce aşezată o , capcană de prins lupi: 
Şi... chiar şi vulpi, să nu-ţi fie cu supărare, 

„Să te duci înapoi la lup şi să-i spui că paşte: 
un cal nepăzit în vie: Eu, ca să te ajut, am să: 
nechez de: după gard, ca să-l atrag la cap- 
cană, căci p'are alt loc pe unde să intre in-- 
lăuntru. 

— Ce, crezi co să cadă prins? 
Ai săi vezi în laţ, cum. te vad în patru: . 
„labe. 

Vulpea &a întors la lup, care încă mai lin-. 
geă niște oase din măgarul mâncat... - | 

— Lupule, hai cu mine, Cam găsit un chi- 
lipir neașteptat la via din deal, știi tu, paşte: - 

“un cal slobod... |
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— Brava, . cumătră ! Nu ţi-am spus €u,.că -“marei. Dumnezeu 2... _ a 
Când ajunge aproape de vie, Dracul. ne- -chează dintre tufe, ca un cal scăpat din grajd. „Atât i-a trebuit lupului, ca şi luat-o la fugă înspre cotlonul care spărgeă gardul viei, N'a “apucat lupul să intre bine în gura deschisă, - -că numai.se aude deodată un clamp de căp- “cană care se închide. Vulpea, din urmă, mai -Să moară de râs: i 
— Ei, cumetre, ai văzut acum şi partea mea? 
— Fie ca mi-o tăcuşi, Vulpe, — dar lasă: 

*mare-i Dumnezeu | a 
Vulpea, care- se mai potolise de'râs, zise | atunci lupului cu: batjocură: i 

_— Ştii. ce, lupule: mare o fi Dumnezeu, dar “meşter, e şi Dracul!,.. - i e Tocmai atunci iese şi Diavolul din vie şi se 
„ „duce deadreptul la vulpe. Când i-a văzut lupul 
“împreună” şi plecând alături, a înţeles toată 'şiretenia și cică ar fi'zis cu amărăciune, din urmă :. i | a 
„— Lasă, vulpe,-nu te mai fuduli degeaba, 

că, la urmă, tot amândoi la un loc avem să „ne mâncăm âmarul, dacă nu la vreo petrecere, «măcar În. putina cu argăseală,... ” 

pr 

 



PREPELIȚA ÎN BARBĂ. 

IN
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repelifa în barbă. 

Popa eră hulpav la mâncare, lacom încât ne 
i-ai fi găsit pereche, Când se așeză la masă, | 
zvântă, nu alta, şi cără cu amândouă 'mâinile,. 
dă parcă se băteau calicii la gura lui. Toate: 
ar fi mers, căci toate se iartă popei, numai un: . 
lucru îl rușină și pe el: în graba: aceia a mân- 
cării, se stropiă singur pe haine și-și năclăiă 
mai ales barba de zămuri şi de bucatele Care-i" 
Scăpau din gură, Când ieşiă popa dela pras- 
nice şi mese mari, nu mai știă dacă are barbă 
sau altă dănănaie pe. pieptul lui. Biata preo-- 
țeasă trebuiă.să aibă leşie tot gata,-ca să laie | 
barba popei, ori de câte ori se întorceă din,... 
popor. 

Ea chiar spuneă uneori dascălului : . 
— Mai trage-l,. dascăle, de mânecă, când: 

N
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Îl vezi că se prea întrece la mâncare, ca € ce 
păzești tu acolo ? 
_— Mie ruşine, cocoană preoteasă, că, de, 
“e popă şi mai e şi lume împrejiir. 

— Dar, ca să ajungă cu barba măturoi nu . 
e ruşine? 

Popa a început a se simți și el de pacostea 
„aceasta, care cădeă peste b:rba lui, și se bă-: 
teă de maluri ca să se îndrepte, dar uită în 

“toiul mesei și se dedeă de ruşine, “când se 
„.hotără mai mult să se păzească. | Ă 

„La un prasnic mare, popa iar. se amagește | 
<u mâncare, de păreă că împarte îmbucăturile 
cu lupii. Dascălul îl vede murdar și nesătul, 

“şi atunci îl trage de mânecă şi-i șopteşte la 
“ureche : | 
— Hai să mai ieşim pe afară, părinte |: 
— Hai, dascăle, hai. 

- Afară, dascălul abiă a descurcat barba po- 
-pei de mâncarea, ce-i căzuse în ea. 
„„.— Dascăle,. bine ai făcut că m'ai scos afară, 
dar uite, bre, e rușine să-mi spui așă deadrep- 
:tul, că înțelege lumea... „Umblă Și tu mai cu | 

„ocolire. Sa A a 
— Adică. cum,. părinte ? e 

„— Când îi vedea că mi-a - căzut cevă în 
barbă, tu să zici decolo... Ce-ai putea să zici . 

“tu, ca“eu să „înţeleg, fără să bânuiască lumea ? | 

az.
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„Dascălul împlinește iute : 
— Părinte, ţi-a picat în barbă! 

— Nu, că tot acolo vine. Să punem alt cu- 
vânt străin, pe care să-l înțelegem numai noi, 

: când îl vom spune. 

Dascălul da tot să ale pe popă, la găsitul 
vorbei | 

- — Părinte,. bucăţica ” n barbă! 
— Nu, — nici asta; prea-i... 

„- —- Părinte, prăpădeşti mâncarea pe barbă. 
Popa. se supără aici şi-o trântește dascălului : 
— Aş, naţi:o frântă, că ţi-am -dres=o... In 

nehotărîrea asta, popa. tresare deodată, ca la 
“o descoperire - neaşteptată :. 
— Ştii ce 2— Când mi- o cădeă cevă în barbă, 
iu să sai dela locul tău și să- -mi spui: Părinte,- 

_prepelița 'n barbă... Lumea cea proastă o să 
creadă, că cine: ştie ce: vorbă avem între noi... 

Cu vorba asta lucrurile s'au pus la cale. 
Deaici încolo, ori de câteori. înşfăcă popa. 

“mai lacom şi se pică în barbă, dasălul nu-l 
slăbiă din pândă: 

— Părinte, prepeliţa în barba Sinţei Tale... 
Popa făceă pe şiretul atunci şi, râzând pe 

subt mustață, priviă la dascăl neînțeles. În 
vremea asta ducea şi şervetul pe furiş, -de-şi 
ştereeă barba. : _ 

Fa



pu 
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-. La o masă mare, se încinsese cheful mai 
fără măsură, așă că lumea mâncă şi beă ca 
la nuntă. a i 

Dacă chiar şi ceilalţi oameni uitaseră buna=" 
cuviință, îşi pcate închipui oricine ce. etă la 
gura popii. | - o 

„ Dascălul, chirchilit şi el, ma mai băgat de. 
scamă un timp de popă, așă încât, când s'a 

„desmeticit și l-a văzut în ce hal e, — aproape 
să-şi pună mâinile în cap... In- graba și ame= 
țeala aceia, a uitat de prepeliță şi atunci apucă 
pe popă de mâneca antereului şi-i zice, cu 
ocolire : | A | 
— Părinte, — știi, treaba noastră... cea de 

„afară... în barba Sfinţiei-Tale...



_ 

„ CĂRAUȘUL ȘI ȚIGANCA.



Cărăușul și Țiganca. 

Românul fusese « cu chirie la Galaţi că mai 
înainte vreme aşă se cărau bucatele, nu eră: 
tren ca azi. La întoarcere şi-a cumpărat, din 
târg, o: pâine și peşte sărat, ca să aibă. ce 
mâncă pe drum, 

| Toate merindele -acestea cărăușul Şi le puse . 
-- în chelna de dinapoi a carului. 
"- Cum-veneă Românul” îndărăt pe drumul ca- 
„sei, i se face foame pela un prânz, și atunci 
„lasă boii în voie; iar el se trage în “spre 
chelna de d'inapoia carului şi începea mâncă 
pâine cu peşte, îndemnând deacolo boii, la 
răstimpuri, cu pleasna .biciului. 

În vremea asta întâlneşte pe jos o Țigancă, 
tot drumeaţă și ea, dar care nu. mâncase pe 

„semne de mult, că eră ajunsă tare de. foame. 
Când vede ea cogeamite pâinoiu în mâinile
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Românului și cu 'ciosvârta de peşte sărat,. se 
„dă cu binişorul” pelângă carul Românului şi - 
„uitându-se la cela cum mâncă de cu poftă, îi - 
"zice, cu jind: - : a 

— Ferice de cărăușul cu șase boi, 
“Şade 'n chelna d'inapoi 
Din biciușcă: numai pocnește. “ 
Și măuâncă pâine cu peşte.”



LUPUL ŞI SCROAFA, |



:* Un lup flămând, nemereşte întrun coteţ la . 
o. scroafă slabă de tot: :Cum o vede trântită 
acolo în paie, şi se repede , so înștace, dar 

:scroafa îi râde (vu râtul) în nas: 
— Ce vrei să faci; lupule ? 
— Sa te mănânc, | 

— Păcat că ești:mare şi prost... 
— Dece scroafo ? | 

: — Dacă ţi-ai găsit să mă “mănânci tocmai 

pe mine, o slăbitură.,. EI 

„— Parcă mai e timp acum de ales, când e eu 
“mu te văd bine,.de foame ce mi-i,. 
— Ce carne ai să găseşti tu în. mine, a- 

cum ? — iască, nu alta... Dar: dacă -ai aveă 
puţină răbdare; 4s'aştepţi până: la toamnă, când 
mă pune stăpânul la îngrăşat fpentru Crăciun, - 

- atunci;aș mai înţelege şi eu, dar acum? 2
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„—.Şi ce crezi-că-i bine ? 
— Uite, să facem amândoi învoială: Tu să . 

mă laşi să trăesc până la toamnă, ca să-mi 
văd godacii în rând cu porcii, și atunci am 
să mă las să mă mănânci, aşă grasă și îră- 

ezită... Dar acum, ce să înţelegi de mine ? 
— Apoi să te cred eu, numai aşă, pe cu- 

vânt? 

— Şi dece nu mai crede ? Eu tot: pentru 
mâncare sunt; acum că ți-i unge buzile du, 
ori stăpânul, pentru mine, tot una e... 

— Bine scroafo, aştept atunci, că parcă ai 
aveă dreptate... 

„e Fi 

“A trecut vara şi-a ajuns?lumea Şin lOamină, 
„_că'timpul. nu stă doar pe loc, și Sa trezit 
„scroafa dată la porumb pentru Crăciun, de 
să nu.grează ce noroc venise peste dânsa. 

* De învoială cu. lupul nici nu-şi mai adusese 
“aminte toată vremea asta, că aveă ea destule 
alte griji. i 

Într'o zi, aproape de Craciun, când scroafa 
tocmai isprăvise grămada de grăunțe, . stup! 
sare de peste gard:lupul cu "nvoiala. . 

—. Tu erai lupule ? | | 
— iii, bată te să te bată... „ tare te-ai mai
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îngrăşat! Eu nici nu te- -aş mai - îi cunoscut, 

dacă nusți știam coteţul..., | 

_„— Ce puteam să fac altcevă, cu atâta bine, 

„decât. să mă îngraș.., TD 
Lupul se linge pe bot: 
— Ei, am venit după votată 
— Ca tocmai te aşteptam şi eu,.. 
— Atunci eşti gata ? 

"Şi lupul, deschizând gura, da SĂ . se. re- 

-peadă. - ” 
Scroafa grohăie îndată supărată şi zice e 

pului: 

— Cum, aici vrei să mă mănânci 2 
— P'apoi unde? | 

„ — Vai de mine ce păcat!,., Aci te-ar puteă 
„găsi stăpânul, tocmai când ţi-ar îi lumea mai 
„dragă, şi aş rămâne mâncata numai pe” jumă- 
“4ate.., 

— Ce-i de făcut atunci? | 
„ — Știu-eu un loc mai bun, colo, în pădu- 

-rea din .apropiere, ţi-l arăt eu, ţi=0iu „Spune în 

Jimba mea: tot pe aici, tot Be aici, | 
- Zis și făcut, ” 

Lupul deschide portița şi scoate scroafa de 
-o ureche afară, Când so tragă mai departe, 
-scroafa se propteşte în picioarele de dinainte 
:Și începe a strigă: 
„— Cuviţiţ:, cuvitiţ 1...
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„A ridicat toți câinii din sat şi-a scos şi stă- 
pânii din casă. Lupul, 'zăpăcit şi. grăbit, cre- 
zând că n'a înţeles pe unde trebuiă să meargă, 
țistueşte scroafa să nu mai strige:. o 
„__— Taci cu limba ta afurisită,. că-mi pierd 
blana pe aici] ie a Aa 
Când a început a se simți lupul încolţit de 

„Câini, n'a mai aşteptat” şi pe Oameni “să vină: 
cu ciomegele, ci a lăsat urechea scroafei, și 
pe ici țice drumul, > o 
“Tocmai la pădure, “când: s'a desmeticit lupul 
din jumuleala prin care trecuse, ci-că ar' îi zis. 
cu ciudă, privind spre 'sat:. '-.... 

— Asta fu învoială, ori curată, porcărie !...



TATAL ŞI FECIORUL



“Tatăl şi feciorul 

Toamna s5 lungiă goală, cu vreme caldă şi 

=1 ploi cernute prin ceaţă. | 

Lumea, bucuroasă -că. şi-a putut face munca, 
aşteptă iarna cu încredere, căci erau toate 

semnele că va urmă un an de belşug, 
Boierul cel bun sta în' cerdacul casei şi-şi 

" sorbiă liniştit cafeaua, privind la aburii  mânioși 

ce" se ridicau din vale, ca o răsuilare de mul- 

-“4umire a pământului tihnit. 

- Semănăturile de toamnă erau o minune de 

frumoase, mai ales grâul: începuse a face chiar 

„coamă în adierea vântului de costişă. 
În vremea asta; se apropie în goana calu- 

: jui feciorul 'cel mare al boierului, 'care vedeă 

de treburile moșii, decând tatăl său, îmbătrânit 

şi obosit, îi lăsase toate grijile în seamă.
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Tânărul, „VOinic şi înviorat, descalecă sprin- 
ten și, dând calul unui argat, se urcă surâzând: 
la tatăl său în cerdac, 
- Bătrânul îl vede în toane bune şi atunci în | 
întreabă iscoditor : 
_..— De ceţi surâde  mustaţa, băiete ? Nu-i 

ii găsit vreo comoară în drum î... 
__—-Ba încă ce comoară... 
? — Cât de mare? . 
„-— Cât ţine lanu! nostru de grâu, tot e nu- 
mai o comoară... Să ne pregătim numai pun- 
gile, că la anul ne vede Dumnezeu. 
— De ce lan de grâu vorbeşti tu ? 
— Semănătura noastră de grâu... 
Bătrânul atunci îşi ascunde în barbă un zâm= 

bet amar, şi clatină neîncrezător din cap: 
„_— Lanul care te-a: încântat atât pe tine, e 
un „lan de iarbă, nu de grâu. 
— Cum asta?. a 
-— "Toamna se numără. bobocii... 

> — Tată, grâul nostru €.. | 
„— 5585... nu vorbi acum, aşteaptă, Cât 

mam așteptat eu în viață și se poate ntâmplă 
să mai văd încă, ce mam văzut “până acum... 

* D'apoi. tu, care abiă ieşişi în lume! , 
„_— Bine, tată, vom: vedea noi cine a văzut - 

- mai bine. - 
Baiatul, înfrânat în credințele Ii, s'a îndrep-
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tat după alte nevoi, convins că bătrânii sânt 
- îndărâtnici și cobitori, aşă că nu mai pot ve- - 

'deă decât în rău lucrurile. Î 
În locul iernii cu zăpadă şi vitornițe, se lăsă, 

"_aşă prin postul Crăciunului, nişte geruri din 

cele iuți şi seci, cari'au apucat: pământul des- 
golit. şi plinde apă. N 

“ Tarna aceia a fost un adevărat blestem. pen- 
tru oameni. Până în desprimăvărat a ţinut=o 

numai întrun îngheţ şi desgheţ. 
“Aci se făceă frumos, de: ţineă câtevă zile 

cald, -aci îngheță pământul de să scaperi în-el. 
-Grâul. cel răsărit din toamnă așă de frumos, 

- a-ajuns în primăvară de păreă opărit de leșie. 
Toate lanrurile cele verzi, cari se încomau în 

- suflarea vântului şi făceau unde nestârşite, acum | 
se arătau veştejite, alburoase, sub _lipitura se- 

mănăturilor” topite. Boierul cel bătrân se întâl- 
nește la o răscruce de hotare Cu feciorul său, 

"care veniă călare depe moșie, îinbufnat. și amă- 
_rît, de să nu-i. mai ghiceşti vrâsta, Cum îl 
vede de departe, opreşte trăsură şi-l aşteaptă SI 

să se. apropie. Nici n'a „aplicat , cela să-des- 
„.calice, că, tatăl său îl întâmpină cu vorba:. 

— Ei, ce-ţi “ac lanurile tale de grâu ? 

— Ai avut dreptate, tată, dar. mare-i pe- - 

deapsa lui Dumnezeu ; prea ne-a. lovit... 
i „Mare, mică, așă a îost să fie.. Vorba e:
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am avut dreptate că lanul cel care te amăgise că-i de grâu, eră numai de iarbă atunci ? | '— Aşă a fost, cum ai spus ! 
— ÎL vezi cum s'a topit ? _ 
— Parcă nici ma fost semănat! | —.Să ţii minte atunci dela mine : Norocul € Ca și calul cel sălbatec, numai după ce-l în= caleci,> zici că ai scăpat. de nevoie... Dacă-l âpuci numai: de coadă, degeaba, nu eşti călă- 

reț.., A a a . 
În al doilea an a scăpat foarte bine semă- năturile de iarnă. Grâul, "mai ales, cresciise de parcă fusese plouat cu lapte. Boierul cel „bătrân sta tot în cerdacul caselor lui vechi, unde-şi beâ cafeaua şi priviă nepăsător şi Ji- niştit. la holdele din vale şi depe costişe. 

„Pe linia dintre două tarlale de grâu, de di- nainte, se zăreşte venind uri călăreț, căruia nu i se vedeă decât pălăria din salturile calului, aşă erau holdele de înalte și înfrățite. Batrâ- nul a înțeles că trebuie sa fie feciorui-săii, şi-l aşteptă împăcat și rece. | Băiatul boierului s'a arătat apoi la luminiş, . “cu flori de mac la pălărie, aducând în mână, de călare, un smoc de fire de grâu smulse, care se târă cu rădăcinile pe! pâmânt şi cu spicele îi întreceau capul, - i | Ei, tată, îţi place grâul nostru ?
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— Noi n'avem grâu, băiete, 
— Dar ce sânt toate tarlalele astea? - 

„— Ahal Tarlale zici i Valuri de paie, ca. 

toate. paiele... / 

— Ba eu văd că-i erâu, ia uite... | 

- Şi băiatul. ca să facă în ciuda -lui tată-său, 

apucă mucul spicelar dela mănunchiul adus 

şi-l freacă în' palme cu. mulţumire şi biruinţă. 

— Şi încă grâu arnăut... | | 
Feciorul boierului a trecut atunci în curte, 

vânturând de călare grâul în palme, pe când 

bătrânul din cerdac îl petrece cu ochii, clăti- 

nând din cap şi ascunzându-și în barbă lu- 

mina surâsului stăpânit. 

Când sa vârit și secera în grâul cel deo- 
chiat de frumos, boierul cel tânăr înilorea Și. 
îmboboceă de bucurie şi triumf. 

"— Are să rămâe pe a mea, tată,,. 
— Să deă Dumnezeu, măi băiete, că şi eu 

tot pentru asta mă rog Celui de sus... Dar 
până acuma s'au “întors lucrurile că numai se: 

pune pe. ploi. şi plouă zi şi noapte, ca la po- 

“top. În primele zile nu sa îngrijit nimeni, căci 

ploaia mai ajută la bob pentru bucatele mai 

„târzii; dar vezi tă ploaia, odată pornită, nu 

se mai. opreă decât doar, ca s'o, înceapă din 
nou, după odihnă. .Dela un timp, grâul a în- 

„ ceput a . cădea şi a se pătuli, de parcă eră ua
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jaf si 0 tăvăleală. de Tanuri, Ploaia a bătui 
înainte pe podina aceasta, de-a făcut-o una cu 
pământul, încât au ajuns” întrun “timp toate 
lanurile de păreau nişte, mindire scărmănate 

- de soare. 

După ce s'a limpezit vremea, oamenii vârau 
secera în paiele de grâu ' căzute, ca în nişte 

|  maldări prăfuiţi, așă se ridică în sus colbul de. - 
mucegai din paiele putrezite pe pământ. | 

„ Bătrânul şi feciorul s'au privit numai lung şi 
au dat amândoi trişti din Cap, îndepărtându-se 
unul într”o parte Și altul în alta, fără să-și mai 
zică „Vreo vorbă, 

În al 'doilea “an au ajuns să strângă. grâul 
în şire şi să inceapă treieratul. Băiatul boie= 
rului, văzând pe bătrân. ducându-se la arie; 
Sa luat şi el pe urma; lui şi s'a apropiat acolo, 
timid, de tatăl său. Acum nu mai îndrăsneă 

_să se laude” ca mai înainte, căci luase destule 
- pilde despre nestatornicia lucrurilor din lume. 

« Totuşi, văzând şirele ințesate şi grâul curgând 
dela batoză- ca ui izvor grosde aur, nu poate 
să se oprească - şi întreabă pe tată-său : 
„— Nici acum n'avem grâu, fata? | 
2 — Nici... 
— Dar ce sunț toâte “grămezile acestea? 
— “Cenușă... a 
— Cum asta 7 A e
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A O. scânteie numai, ajunge, sau ciuda unui + 

golan nedreptăţit, şi tot ce vezi aici se face 

numâi vrafuri de cenușă. 

| — Când o să putem spune atunci că avem 

“grâu ?, | 
— Las” c'am să-ți arăt eu, aşteaptă... Totul - 

aici e să ai răbdare, să nu te pripeşti la ni- 

mica ; apricultorul trebuie, să ştie s'aştepte.,. 

E drept: că, după ce s'a isprăvit cu treiera- 

tul, a venit la boierul nostru un negustor mare, 

care a. cumpărat şi a plătit maria, Dupăce 

s'au pornit carele încărcate cu saci, duse din: 

urmă de negustor, boierul și-a chemat băiatul 

“sus și, deschizând casa de fier, i-a arătat mo- 

vila de aur şi de hârtii. - 

— Vezi ? anul acesta am făcut grâu; uite 

grâul nostru | Acum putem să ne Ducurări | 

Şi numai când ajungem să-l închidem aici, 

casa de bani, numai atunci. putem zice că ari 

făcut grâu. -
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-Impărtășania Țiganului. | 

"Țiganul, așă a îost pesemne făcut din firea 
lui, să-tragă tot la mărire, şi, fiindcă pe el 
nu-l taie capul la multe, atunci caută să se ia 
după Român, ca să zică și el că e între 'oa- 

_meni şi face ca şi cealaltă lume... „- 
Prin toate trecuse până acum țiganul: „se 

născuse cu moaşe; se botezase ca creştinii cu. 

popă, şi cumetrie, s'a dus mai pe .urmă la - 
biserică şi praznice, mă rog mai mai să. nu 

mai poţi zice că e sadeă, ţigan, ci român în » 

toată legea... - | 
„Un lucru mare de tot 1 mai ţineă. pe ţigan 

departe de ceilalți creștini, nu se împărtășise 
încă până atunci, nu luase sfânta grijanie, care 

- să-l curețe cu totul de păcate, -" 
»
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Intr'o zi se întâlneşte (iganul Cun văr al lui -din alt sat, care eră mai umblat, | Dintr'una întralta, ajunge vorba şi la îm. - :părtăşanie. i 
„— Ce-i, mo vere, aia, cum îi-zici? 
— Grijanie, me... | — Da ce-i aia grijanie? 
— Trupul lui Hristos, 

.— Auleu, mânca-i-aș ce ştiu 'eu,.. da nu :Sa mai mântuit trupul lui Hristos, de când se „împărtăşesc oamenii 2.— | 
-.— Nu, mo! Că de ce-i Dumnezeu, să ţină “pentru toată lumea... . 3 — Auzi tu, mo vere, -tiiii! . 

“Tiganul, mirat şi nedumerit, se pune pe- iângă văru-su, să-l ducă la popă, să se îm- părtăşească și el, ca şi ceilalţi creștini, | — Să fiu şi 'eu ca toți ăia, mo vere, plă- tesc și un. franc de parale la'o adica, 
— Să fii, mo, cum nu,. i Sa 
S= duc ţiganii la „popă, și-i.spun pătărania -de-a fir-a-păr. Intâmplarea aceasta se _petre- ceă vara, prin postul Sfintei Marii. 

- — li faci, și-o pomană, “părinte, pelângă că | Pi | 
„ Pooa se uită la ţigani, luminat de un gând 

| plumzţ Și, dând din cap cu bunăvoință, le zise 
zâmbind : | -
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_— Bine fiilor, să veniţi “mâine pela toacă la 

biserică și atunci vă 'voi griji. 

“Lucrurile au rămas înţelese aşă, şi “țiganii: 

au plecat încântați. Popa, peste zi, se duce la 
pădure. şi prinde un gărgăune diâtr'un cuibar, 

pe care | ştiă el întrun stejar, şi *nchide gân- 
gania aceia amarnică într'o cutie goală de chi- 
brituri, pe care. 0 pune în, buzunar, şi se în 

toarce liniştit. 
A doua zi, pela toacă, cei doi țigdni atep- 

tau smeriţi în biserică. Popa vine,. se îmbracă: 

-în odăjdii, deschide uşile împărătești dela a!-., 

tar, şi cetește dintro carte mare. După slujbă, : 

dascălul împinge pe ţigani în spre „altar, ca să. 

ia. sfintele taine. 
Popa se arată și el cu potirul de argint în: 

"mână, şi face semn ţiganilor să se apropie. 

Ceia îi lunecă pe furiş: câte un iranc de pa-— 

rale.. 
Popa strânge” banii, şi le zice cu asprime :- 
— Măi ţiganilor, vedeţi să ţineţi gura în- 

chisă bine, după ce-ţi luă grijania, ca să nu- 
scuipaţi trupul Domnului, că înfundaţi gheena.... 

„*— "Ţinem, părinte, ținem, las pe noi: 

Țiganului, care eră mai unblat, i-a dat vin: 

curat, când sa întins însă şi celalalt, cu gura: 
căscată și lacom, popa s'a răstit la el: 
== Inchide ochii, ţigane.. 

>
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Mai dinainte, 

Turcul şi bulgarul, erau vecini. Amândoi-sa | 
întâmplat să aibă cai. “Turcul însă inigrijă.. de- 

„cai, ca de ochii din cap. EI îi țesălă, le da . - 
„apă la vreme, aveă pentru ei grajd, şi mai. 
ales îi hrăneă bine. Fânul- turcului eră numai 
-0 iloare, şi nu treceă zi, „ca să. nu mănânce - 
caii lui şi ovăz. | 

- Pedealtă parte, bulgarul, care eră mai sărac, 
Şi mai lăsător, ţinea caii “mai. mult. ca să nu-i : 
lase să moară. Abiă dacă-şi ' ştergeau - și ei 
gura co. mână .de paie: vechi, căci, de tesala 
şi de ovăz, nici habar m'aveau. 
— .Ce faci tu, bre Biendi, "de ai Cai tn 

moşi?: 
— Eu îi. îngrijesc... 

* — Cum îi îngriji ?. 
Le: mai dau și ovăz, nu  nuimai bătac,
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— Auzi? — Ovăz... şi ovăzul este bun 
la cai ? | 

— Caii cari sânt îngrijiţi și: mănâncă Ovăz, 
nu te lasă în drum. 

— Aşă? — bine. 
A trecut o vreme la mijloc, dar: bulgarul tot 

nu Căută de cai mai bine ta până: acum, căci 
îşi ziceă el: „Dece să cheltuesc degeaba cu «ei, 
căci nam nici o treabă deocamdata, mai bine 
să le dau ovăz, când” o îi să fac vrun drum. 

“Când voi vedeâ că n'o urnesc din loc, atunci 
n'am, decât să le pun traista cu ovăz în cap, 
ca să prindă putere“. - 

Intro zi, ducând: bulgarul lemne la a târg, na- 
pucă bine să se departeze de sat, și caii încep 
a slăbi din mers şi a poticni osteniţi. Bate bul- - 

- garul caii, îi îndeamnă, îi mai. struneşte, de- 
geaba toate, mârţoagele încep a da în genunchi. 
— Aşă-mi faceţi 2? — bine, am eu leac pen- 

„tru slăbiciunea vOasiră. 
Şi bulgarui ia traistele cu ovăz dela fundul 

căruței şi le pune în capul cailor, ca să mă- 
. nânce. 
— Ei, dupăce- ţi isprăvi ce v'am dai, am să 
vă văd, 

Bieţii căiuţi, când au dat ei de mâncare buna, 
„măcinau cu fălcile, de nu. u puteau dovedi și stră-
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„nutau în traiste mulţumiţi. Bulgarul se bucură 
şi el de înviorarea cailor, - aducându-și aminte: 
“de povaţa turcului cu 'adevărată recunoștință. 
Cum stăteă el aşă, în mijlocul drumului, şi 
priviă la cai, cum îşi scuturau lacomi traistele 
din cap, deodată se aude venind din zarea 
şoselei. un trăncânit gonit de căruță. Bulgarul 
se înălţă în opinci şi cunoscă bidiviii turcului, 

„cari veniau mâncând pământul. În alergătura 
asta, îl cunoaște și turcul tocmai de colo ; și 
văzându-l cu caii opriţi pentru mâncare şi cut 
povara cea grea în căruţă, se scoală în pi-: 
Cioare, râzând batjocoritor, şi-i strigă de de- 
parte, făcându-i semn cu  biciușea: 
— Mai, dinainte, bre... trebuiă mai dinainte... 
Şi când treci vajnic prin dreptul bulgarului, 

se pleacă înspre el-şi, făcându-i semn tot cu | 
Diciuşca, îi lasă vorbă în urmă: 
„—— Asta se face de acasă, bre,. -de acasă.



Cea mai oa nemai. 

| Morăriţa mar fi fost ea Chiar : aşă de proa- 
stă, cu mintea pe care 0 avea, — dar fiind 
femee neumblată priţ lume şi trăind numai o 
viaţă în scrâşnitul rGților învârtite șin . hurui- 

4ul râșniţelor, ajunsese aşă ca zăpăcită, de ar 
îi încurcat-o în vorbă” şi un copil. - 
“Ea “nu ştiă mai nimica din ale vieţei; - nici 

sle rău, căci fusese abiă o copilă când O luase - 
„de sub paza părinților, — ca s'o închidă în 
“durnul singuratic al morii, unde înnecată de - 

făină, nu putea. nici. să vorbească, nici să as- 
culte, de sgomotul şi graba care O o înconjurau 
„i-o ameţeau, 

In toată vremea aceăsta, ea n: a 'niai ştiut de 
„Cealaltă lume, , ci adună, numai înainte. cu Mer- 

N
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ticul din uiuiri, lăsând toate celelalte griji depe 
afară pe seama” „bărbatului Său 
Ca să înţelegem şi. mai bine sărăcia ei de 
duh, e destul să se ştie că biata Nastasia, 
Caşă o chemă pe. morărița, nu fusese încă_ la 
vreun târg până atunci, şi nici nu Şiiă nimica 
despre treburile de prin altă- parte. 

Când se întâmplă să se depărteze vreodată 
prin împrejurimi, de'ndată ce n'o mai ajungea 

„huruitul morii, tresăriă ca speriată de linişte și - 
„da iuga înapoi, în turnul cel cu: sgomot Şi cu 

> praf de făină. | 
„Mai cu dreptate, mai cu năpaste, dar, i-a 
„mers vestea de: proastă, morăriţei. 

„ Bărbatu-său spuneă chiar râzând, pela che- 
furi — - «Nevasta, „mea e cea, mai proastă ne- 

vastă“. 
Și femeia râdea Şir ea proasta. ridicând - din 

umeri nedumerită, ca să. nu „cârtească Împo- 
triva bărbatului, 

Pentru treaba pe care o făceă Nastasia la * 
moară, navea nevoe de multă minte, Şi cu 
gândul acesta se împăcă și bărbatul. _ 

- Morarul îşi vindeă la târg bucatele pe cari - 
- le adună la moară, din măcinat, ori de, câte 
"ori eră nevoie. | 

- Strângându-se odată mai mult uturm, şi dân- | 
sul, din: pricina « altor treburi, neputându-se duce
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să-şi vândă câştigul, s'a gândit să-și trimeată 
nevasta la târg: 

— Să te duci, Nastasio, să-mi vinzi buca- | 
tele,. ca să mai ieşi 'și tu odată din moară. 
— Să mă duc bărbate, dacă zici tu, - 
S'au făcut pregătirile toate de drum, Cu în- 

cărcatul mărfii de vândut, cu întăritul căruţei' 
şi potrivirea: hamurilor, ca pentru călătoria unei 
„femei nedeprinse, care ieşeă pentru întâia oară 
în lume, . | 

Dupăce Şi- a suit morarul pe nevasta lui în - 
cărtiță, sus pe saci, și i-a dat hățurile calului - | 
în mână, tocmai atunci șaduce aminte că ea 
nu ştie cum se vând bucatele, şi din pripă îi 

strigă din: urmă; pecând căruța „Cu Povara în- 
“cepi a dudui în mers:  _ 
1 Tu să vinzi maria Cu... CU ce-o da 
târgul.., - | 

Nastasia a rămas Cu porunca aceasta în u- 
rechi ca: pironită între două: ghionturi, şi cu. 
tot Grumul s'a gândit la vorbe, ca măcar să. 
au le uite, căci, deînţeles, eră mai greu. . 

Când a ajuns la târg, a mânat şi. ea calul 
unde a văzut căruţe cu bucate. şi-a aşteptat 
aşă cocoţată sus pe saci, privind ca la un ne- 
înțeles, la toată zarya şi forfota dimprejur. 

In vremea aceasta Sau apropiat fel-de-fel 
«de muşterii, ca să întrebe de marfă, dar n'au
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putut-să ajungă la nici un înţeles, căci vânză- 
toarea sta ascunsă aproape, în ghebă, sus pe 

“saci, şi, când o: întrebă ce cere pe bucate, € ca 
le răspundeă, răstit : | 

— Ce-o da târgul... . “7 
Mulţi s'au depărtat. de căruța proastei, „ca | 

“dela un cuibar. de buiniță, care. ameninţă, — 
dar unii mai îngăduitori, S'aui . încercat: chiar: 
s'o îmbuneze, ca să ajungă la învoială: 

— Bine femeie, dă şi tu preţ, că nu-i destul 
să te mântui de noi cu „ce 0 da târgul“... E 
drept că târgul rupe preţul, fa toate, dar aci 
„mai e” vorba şi de ce fel de marfă ai .în saci 
şi cât de bună... Dacă ceri D-ta un preț, dau 

"şi eu cevă: și... târgul mânie măre.. —- 
Nastasia o ţineă însă pe a ei şi speriă pe 

mușterii cu ochii. ei aspri şi glasul smucit : 

— Eu nu ştiu multe, eu cer pe bucate ce-o 
da târgul,.. aşă mi-a spus bărbatul... 

„Dar cumpărătorii, grăbiţi, n: aveau vreme de 

pierdut și'o lăsau pe nebună în boii ei, ca să 
caute - pela alţii: ce le trebuiă. “Târgul a. ținut 

„cu temei până “la prânz, după care.s'a rărit şi 
înipuţinat tot mai mult, până când Sa spart 
cu totul, împrăştiindu-se lumea care. încotro. 

Nastasia rămăsese singură 'cuc, cuibărită în. 
-. ghebă, 'sus deasupra sâcilor, uitându-se mirată 

şi ea la: maidanul desgolit dimprejur. 

ti
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--Pelângă oamenii cu treabă,. cari se strâng de . 

obicei pela târguri, mai sunt şi de cei cari 

umblă după noroc, numai cu mâna goală. 

Un hoț de precupeţ, care simţise mai din 

_» vreme cum stau lucrurile cu Nastasia, deîndată 

ce a văzut-o rămasă singură, se apropie șiret, 

preiăcându-se grăbit: - 

— Ce ceri pe bucate, nevastă? . 

— “Ce-o da târgul, omule. 

— Apoi nu vezi că târgul s'a încheiat ? 

Nastasia scoase mai mult capul din ghebă 

„şi se uită împrejur, tot mai: nedumerită, îngâ- 

A nând-la urmă: i 
— Ştiu şi eu ce să fac 

Atâta i-a trebuit mehengtiiului, că începe să - 

se lase tot mai greu... a 

Nastasia eră cu ochii tot mai deschişi: 

— Iaca, la asta nu sa. gândit bărbatul... 
“Hoţului îi ardeau ochii în cap:. 
—“Să-te scap eu de bucluc, 

„— Scapă-mă, că-ţi îaci şi pomană... 
- — Dă-mi. bucatele” acum. mie, şi săptămâna 

viitoare îţi plătesc.., ce-o da târgul, cum a zis. 

bărbată- tu, . 
— Bine, dar eu nu te cunosc cine e eşti 

_— Şi ce are aface asta? - 

— Poi, dela cine să iau eu parale, când vi 

veni la târg ?...
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— Dela mine. | 
— Nam să te pot 35, că n'am * după ce 

să te cunosc, 

- Ticălosul n'a ştiut -cum sa-şi ascundă bucu- 
ria, şi. încurcă atunci vorba: cu nepăsare: 

— Dă, ştiu eu cum să facem să fie mai 
bine ? 

Apoi tresărind ca de un gând găsit: 
— Stai, că ai noroc... Dă-mi gheba ta ca 

să mă îmbrac cu dânsa la celălalt târg şi să 
mă cunoşti atunci“ mai ușor... 

Nastasia s'a bucurat și ea de negustoria ce 
a făcut, gândindu-se cu'mândrie că a fost şi 
dânsa bună de o treabă, fără să mai întrebe 
pe bărbatu-său, şi s'a învoit lesne cu cumpă- 
rătorul : 
„— Doar așă, dacă zici... 
Morăriţa uşurată şi sătulă de târg, s'a po- 

menit iar singură în goana căruței, dupăce 
scăpase şi de marfă şi de ghebă, întorcându- 
se pe drumul casei. 

Tot timpul nu Sa gândit decât la bucuria - 
bărbatului ei, care are să vadă, că Nastasia - 
lui e bună și de altă treabă, nu numai de ţi- 

- nut socoteala merticului, acolo în turnul pră- | 
iuit al „morii: lor... a 

* 
-% %
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-Morarul “eră sătul de nădutul « ce-i făcuse și 

până atunci nevastă-sa, așă că întâmplarea asta 
“boacănă din urmă venise, vorba ceia, ca un 

„colac peste pupază, numai ca să verse doar 
paharul. 

- Inţelegând el că nu mai e chip de trai cu 

Nastasia, s'a hotărit să plece în lume, ca să 

„ irăiască de capul lui și să nu mai audă de 
casă. Dupăce şi-a luat el merinde şi” schimburi, - 
-vreă să pornească la drum, amărit, și des- 
gustat, fără să fi dat nimănui vre-o socoteală. 
Nastasia speriată şi proastă, l-a urmărit, 
toate mișcările și pregătirile lui, neîndrăshind 
să-l întrebe ce gânduri are. | 

Tocmai la urmă când la: văzut pornit, a 
taiat-o plânsul şi-a dat fuga. pe urma bărba- 
tului: . 

- — Şi cum mă aşi, omule ? . 

— “Te las în- câte te-am găsit. | 

_— Şi mai să mai vii înapoi ? 
“Morarul se întoarce atunci mai mult în râs: 

-— Baam să mai viu., 
— Şi când? | a 
— Când oi întâlniî în „cale' o „ proastă mai 

mare decât tine... . 
— Atunci ai-să vii curând, te. aştept... 

— Nu cred, Nastasio, să „mă mai întore
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vreodată, că cine să fie pe pamâni mai proa- 
stă decât tine 2... 

Morăriţa a rămas plângând . urât în urmă; 
-pecând morarul se îndepărtă silnic în zare, - 

„„sătul parcă şi de locuri și de oamenii. “pe ca= 
„re-i lasă după el. 

A umblat morarul lume multă, călcând pă 
mântul în lung şi în lat și intrând în vorbă. 
cu tot felul de oameni, dar m'a aflat nicăeri o: 

„ femee care să 'fie mai netoată decât Nastasia 
lui; A întâlnit el-destulă prostie în cale, că nu 
din lipsa prostiei -sunt anii de secetă pe pă- - 
mânt și molime, dar nu de măsura. Nastasiei 
lui. La urină, lumea, dacă l-a văzut că întrebă. 

"şi iscodește cu atâta neodihnă, l-a luat din: 
scurt să-i spună, cu adevărat, ce anume caută. 

„EI însă nu-şi da nimănui taina, căci voiă să 
afle singur lumina cea adevărată. 

Numai” întrun târziu, pe când morarul se 
„_apropiă. desnădăjduit de un sat, a întâlnit prin 

niște risipituri dela poarta țarinei pe un golan: 
nespălat, care păzeă nişte porci şi care, cum 

„sta rezemat în: ciomag aşă, fără. niși o grijă, 
“l-a întrebat râzând: . * . » 

— Măi, tu, cum te chiamă, — tu eşti cel care 
tot cauţi, şi nu găseşii ce-ţi “trebuie ? 

— Eu, măi -omule, 
— - Și ce cauţi, creştine 

Pai
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— Ce caut 'eu,-nu poti ști tu, care-ţi petreci 

vremea după coada porcilor. . 

— Poitot atâta învăţătură tragi de ori unde, 

că ce mi ţizs oamenii şi ce mi ți-s porcii... 

totul e să ştii să vezi şi'să auzi... | 

Pe morar l-a ispitit vorbele porcarului și- şi 

deschide atunci inima cu 'toată ' încrederea :: 

— Măi, tu ești dat dracului... şi trebuie să- 

ştii tu cevă din lume... 
— Ştiu câte coarne "n „putină... 

— Măi, eu caut pe cea mai proastă nevastă: 
din lume... 
„o — Şi asta te îngrijeşte atâta ? . 

= — Poi, nui puţin lucru, —să crezi... 
_— E drept că proaste sunt multe, dar acum 

vreau să ştiu, dacă: se poate găsi 0 femeie mâi 

. “proastă decât Nastasia mea... 
“Porcarul îl opreşte şi-l linişteşte cu mâna: 

- — Stai, că Știu, cu pe 0 alta, câre-i pune- 
vâri prostii... 

— Măi, asta încă ar fi 0, minune. 

| Şi morarul își ia căciula din cap și se ne- 
tezeşte cu :0 mână pela ceafă, Îngâimând În 

curcat: ] 

— Tu vezi că nu ştii, câte de proastă Nas-- 
tasia și deaceia poate crezi că... dar stai... 

„Şi aici morarul se > Pune şii povestește pOr=



= 
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carului păţania . cu nevastă-sa şi Cu- ce-o da - 
fârgul Da Ie a 

Cela însă, la toată mirarea morarului, la toate 
încercările lui de a mări caraghiozlâcul întâm- 

„plării, se arată neînduplecat şi ridică din umeri 
siuimai, repetând la răstimpuri: o 

1 

Ce are a face asta, Sa 
La urmă, porcărul i-a tăiat vorba: - 
— Ce stai să vorbeşti ? Nastasia ta nu-i ni- 

mica în prostie pelângă Unguroaica, vădana 
» iui Piştea, pe aceia s'0 vezi şi s'o cunoşti. Treci | 
dincolo, în ceia magine de' sat, că stă în casa 
cea mai răzleaţă... ai s'o cunoşti numai decât... 
„Să-i spui ce ţi-o trăsni prin cap, că crede 

„_ “0ate,-și mai ales să-i pomeneşti de Piștea, 
„bărbatu-său, carea murit; acum e anul, şi după 
„care plânge întruna. “ 

Morarul a putut uşor să dea peste casa cu 
pricina, şi intrând pe poarta dată în lături, s'a 

tăcut că caută nu ştiu ce prin ogradă. - | 
În vremea aceasta iese din casă, pripită şi 

„plânsă, vădana cea nemângâiată, cate, cum în 
vede, îi iese înaințe cu vorba? 

„„ — Da, cettot căutat acolo? 
„— Să găsesc cevă de luat,-că doar deaceia . 

am venit... 

„— No, dar-de- unde venit 7 
_—— După ceia limes.
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„ Vădana rămâne. ca luminată de un gând şi=t 
întreabă cu dorinţă: | | 

—. Dar pacolo nu eră şi Piştea ?. 
-— Cum nu, suntem buni prieteni... 
— Auzi tu, frate ! — şi cum o duce el, să- 

mac, pe acolo? . | 
„Morarul își potriveşte. o mutră plouată: 
— Vai de capul- lui, o duce rău de tot, — 

“se vede că I-ai uitat, ca nu-l ajunge. deloc pa- 
mana din. lume,.. . | E | 

— Auzi tu, frate! — “se vede că nu mi-a: 
fost primită pomana... * îi _ 
— Bietul Piştea a. ajuns acum 'porcar la un: 

“sfânt depe ceia lume. Când l-am văzut în:: 
urmă, eră gol tare şi flămând, abiă ținându-se . 

„după ciurda de porci. * Acurn eră necăjit, mai 
„ ales, că-nu şi-a luat lă moarte o nuiă cu dân:. 
Sul, ca să aibă din ce-și face băț, că-l necăjesc: 
rău porcii nărăvaşi, așă numai cu. mâinile goale.. 
Sa bucurat omul când i-am spus, că am să: 
dau' o raită pe pământ şi mi-a spus la des-. 
părțire: . a a 

„ «Să te duci şi pela casa.mea, să-mi aduci o. 
nuiă de corn, că m'am băț. Tocmai nuiaua o; 
căutam. mai adineaurea, când ai „dat. peste- 
mine, a | 

Pe vădană o năbușeşte plânsul, ca trezită: 
din toate visurile tinereții, trăite cu Piştea: ,
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— Săracul borbat la mine, el n'ai cerut.de- 
--chit un boţ,.. dar eu -ai milă de dânsul, hai să 

<lai la el ce trebuie... - | 
Unguroaica a scos din ladă mai întâi un rând 

de haine nou-nouțe, din dimie bună, apoi pre- 
“ mineli, chimir, căciulă, ciubote şi câte mărun- 

. “țişuri toate. -Morarul le face-bocceă la un loc : | 

Şi, când. să plece, vădana se bate cu mâna - 
„peste frunte, ca de'o aducere aminte : 

— No, che stai, să-ţi "mai dau cevă... Ce 
„păcat che nu.este fecior - a „mea acasă, - aude 

veste dela tată-său, 
Unguroaica scoate din “fundul lăzii o pungă 

«mare şi o întinde morarului : 

— Să dai la Piștea și galbene astea, că la- 
mine nu mai trebuit boi, — la el, săracul, vrut . 

_ <umperat. boi, chind mai murit înche...:- | 
_ Morarul a pus punga în.sân şi a plecat cu 
«Docceaua - subsuoară, -.grăbind: pasul, ca să . 

ajungă mai de grabă pe ceia lume. o 

- Vădana. plângea pe prispa casei, petrecând 

din ochi pe oaspetele cel îndepărtat, dar, în 

sufletul ei, împăcată că bărbatul ei no să fie 
deacum înainte într'atâta suferință, | 

Sate e 

Când s'a văzut morarul scăpat din ochii Un- 

:guroaicei, „0 porneşte mai la :fugă, ca să-şi
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piardă urma, căci  se:gândiă la feciorul acela 
âşteptat, care. puteă- să se întoarcă şi să vadă 7 
isprava mamă=si,., 

A mers el, sa' “zozit- mut uitându-se din 
când în când îndărăt, ca să nu-l ajungă pă- 
catul. În gândul lui. însă, “nu mai puteă de 
bucurie, căci găsise însfârșit o femee mai 

„proastă decât Nastasia. Tocmai când drumeţul 
nostru eră mai învăluit de nostalgia casei şi .. 
de amintirea împăcată a nevestei, tresare de - 
dupâitul îndepărtat al goanei unui călăreț, care | 
se apropiă, . | 

Când. se întoarse moraârul speriat vede în- 
tradevăr că veneă, mâncând pământul, din. 
zarea drumului, un călăreț aprins, care cercetă - 

” înainte şi înjură pară de foc... 
- Morarul se face mic și-şi zice în gând: 
„— Asta-i feciorul lui -Piştea, - _ 

Și fără să/mai aştepte . mult, dând într'o 
curmătură de drum care-l ascundeă, face zbu- 
Shi la o parte şi ascunde bocceaua şi punga 
în nişte spini, iar el își urmă drumul, facând 
pe m'aude, n'avede. 

Dupăitul calului şi zbieretele Ungurului se. a- 
propiau tot mai mult dela spate, pe când morarul, 
în cumpăna gândurilor, ajunge în dreptul unui . 
„puț dela marginea drumului, peste care se în- | 
„doiă mult o ) salcie bat rână, Cum dă cu ochii 

| .
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de minune, îl” trăsneşte _prin cap 9) dracovenie 
„Și fără multă codire, se” duce și se reazimă cu. 
Ă spatele sub îndoitura sălcii, ca şi când ar prop- 

ti-o să nu cadă în. fântână. Da el se îndesă 
„Şi se ghemuiă, de parcă întradevăr ar fi ținut - 

„în spinare cine-ştie ce povară... 
Când a ajuns. Ungurul călare şi-a văzut pe 

cela opintindu-se să ţină salcia în spinare, -a 
- uitat'un moment! „de Ciuda lui şi- -] întreabă ne- 
* dumerit : | 

—. Da ce faci. tu acolo ? 
— Proptesc scoaba asta de salcie, casă nu | 

cadă în fântână. 

"Ungurul se mulţumeşte € cu. raspunsul şi. a- 
duce aminte de necazul lui: 

—- Dar n'ai văzut trecând pe aicea „unul Co 
“boccea la subsuoară ? 

— Cum nu, ani Văzut... "dar nu păreă a fi 
om de treabă. 

— Un hoţoman: din toată lumea, a pradat 
” pe mama, ziua în amiaza mare... 

— Auzi ? — tii, că mam ştiut eu. 

. “dări: 

— Şi 'ncotro a apucat? 
Morarul în “toâtă vremea asta gemeă şi în-. 

- desă sub; salcie, vărsând sudori şi neştiind 

Flăcăoanul lui Piştea eră în culmea nerăb= 
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Cum Să-şi înece râsul, ca sa se creadă că el. 
"ţine copacul în spinare : - a 

— Da cum să-i. spun, el'a apucat încolo, : 
dar nu-ţi pot arătă că, uite, mă îndoaie Scor- 
bura asta de salcie. 
— Hai, cu mine şi-mi arată drumul, ca să 

pun mâna pe hoţ, că te cinstesc... A 
„— E uşor de zis, hai, dar cine-mi ţine mie 

povara până vine stăpânul cu oamenii, ca s'o 
proptească, că de ce ma lăsat el aici? | 

) ngurul eră nemângâiat: 
— Ce-i de făcut atunci?... | | a 
Morarul abiă deslegă. vorbele de subt greu- 

iatea copacului: a 
„.— Lucru uşor... de ce să umblăm noi amân- 
doi după unul, mai ales că tu tot nu cunoşti 
pe hoţ... Vin de ţine colea.salcia în locul meu, 
că eu încalec pe calul tău și, încât nai crede, „+ îli-aduc paguba înapoi, cu tâlhar cu toti. „— No, că bine zici, -aşă să facem! | 

„- Şi feclorul vădanei lui Piştea sare jute -depe 
cal, își scuipă în palme şi, suilecându-și mâ- - 
necele, se cînghește subt salcie. Cum eră el 

„înalt, opintindu-se odată ca proptea, sendeasă 
- acolo, cași cum ar îi vrut să *ndrepte strâm- 
bătura 'de ani a sălcii. Morarul se dă la o "parte, ţinându-se de șale și-i zice, văitându-se : 

/ 

- 

12



178 GLYME (VORBE DE CLACĂ) 

— Vezi, să ni mă faci de rușine, că pe. 
mine ma dat gâta... | 

„+— Las că ţiu eu aici bine, numai du-te mai - 
„de grabă, ca să nu scape hoţul... 

Morarul încalecă pe calul îlăcăului şi sucin- 
du-l împotriva. drumului, mai zice. odată “în 
îugă : o = a 
— Vezi să nu scapi salcia în fântână, că 

numai beau oamenii apă... | 
Când ajunse în curmătura drumului cea do- 

sită, descalică repede, îşi ia bocceaua Și punga 
„din tufari “şi, încălecând iar pe bidiviul Ungu- 

„rului, o 'opintește tot pe drum înainte, dând 
„bir cu fugiţii. o N | 
„După multă cale şi trudă, morarul a ajuns 
acasă într'un serat, la locul lui şi, năvălind cu 

"calul pe poarta deschisă a curţii, a încnput a - 
„strigă fericit: | 

— Nastasio... Nastasio |... 
Morăriţa se arată, bucuroasă şi albă de fă. 

- ină, în ușa morii, care umblă încă — şi în- 
„treabă: | DI 

— Ce-i bărbate, ce sa întâmplat? : 
— Nastasio,.. mai e lume pe pământ, mai - 

proastă şi decât tine,. m'am întors acasă... 
N 
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