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VELEATUL OMULUI. 
  

Să nu te rogi niciodată lui Dumnezeu: «Dă 2 
Doamne să mor», pentru că nu mori. Peste 
toate-i Dumnezeu mai mare, numai peste Moarte 
nu. Nu zic anume că-s tovârăşi în stăpânirea 

“lumii de supt soare, nici fraţi nu-s, şi mi se pare 
„că nici zile bune nu duc amândoi. Ia aşa, un fel 
de taină ascunsă nouă e rostul acesta al lui 
Dumnezeu şi-al Morţii. 

Un mocan îşi avea turmele lui la munte sus, 
unde nu calcă zapciii cu dările, nici popa cu 
“comândările, unde banul nu fuge, unde lumea - 
nu suge. Şi nu-i mergea de loc bine mocanului 
cu oi: că azi.ii pierea un miel şi nici urmă de .. 
hoţi, mâni îi pieria o oaie şi nici urmă de lup, 
poimâni i se îmbolnăviau zece şi muriau până 
seara, şi pricina nu era chip so afle. N 

Într'o zi, stătea el aşa, osteni! şi îngândurat, 
Jângă târlă, şi aude fâş-făș, fâş-fâş printre frunzele



PR TUDOR PAMFILE: POVEŞTI . 

pădurii. Şi sălbătăciune nu era, pentru că fiarele 
nu au aşa de mare îndrăzneală, şi nici mers de 

om nu era, pentru că poteca nu umbla pe-acolo. 
Târziu tocmai, iată crăngile bradului că se dau în- 
lături şi chipul cel urât al Morţii iese la lumină. 

Eu, Moartea n'am văzut-o ca să v'o zugrăvese 
in cuvinte, dar minchipui că-i numai os şi-atâta, 
cu coasa'n spinare, şi atâta. 

Şi Moartea tăcută sare răpede gardul țarcului 

la oi, apucă un miel şi intră cu dânsu'n pădure. 
Mocanul, ca orişicare om în locul lui, întâiu 

rămâne de lemn, iar mai pe urmă, socotind că 

tot una-i pentru dânsul, în sărăcia lui cea lucie, 

își iea inima ?n dinti, şi pas cu pas după Moarte. 
Mergea Moartea, mergea şi el după dânsa incet ; 

o croia Moartea cumva la fugă, zbura şi moca- 
nul după. dânsa. Şi, hai-hai, hai-hai, ajung ei aşa, 
pe la miezul nopţii, într'o gură de prăpastie. 

Moartea stă o clipă .pe mal, se uită înnapoi, 
îşi face vânt şi sare în gura prăpastiei ; mocanul 

stă şi el o clipă, se uită în jos îşi face vânt şi 
sare şi el în gura prăpastiei. | 

Şi ajung amândoi la fund : Moartea era teafără, 
pentru că-i fără moarte, mocanul viu nevătămat, 
pentru că nu-i sta scris să moară în prăpastie. 

Şi de-acolo altă fugăreală, prin fundurile pră- 
păstioase ale întunerecului, până când, Moartea 
izbeşte cu, oasele mânios în lespede de piatră şi 
intră înlăuntru ; mocanul pune umărul, se umilă
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în piept, înțepeneşte picioarele, şi, când a icnit 
odată, stana de piatră sa dat peste cap şi bietul 

năcăjit se pomeneşte în sălaşul Morţii. 
Eu nu l-am văzut ca să vi-l zugrăvesc din 

cuvinte, dar, după câte am auzit, sălaşul Morţii 

din . fundul pământului e întunecos şi rece, şi 
numai păreiele de către sfinţit e plin cu felurite 

lumânări şi candele. Acestea-s viețele oamenilor 
pământeni. Cele de aur şi argint sunt ale ferici- 
ţilor, cele de coajă de brad sunt ale săracilor, 

cele necurate sunt ale necuraţilor, cele pline sunt 
ale celor cu viaţă îndelungată, iar cele deşerte 
arată sfârşitul ursiţilor lor. 

Se apropie mocanul, şi le petrece din ochi pe 
rând, le numără pe ţări şi pe sate, şi tocmai 

întrun târziu găseşte şi candela lui, tăinuită întrun 
colţ. Se uită şi-o vede că-i plină, se întoarce şi 
strigă Moartea, şi Moartea vine pe dată. Îi po- 
runceşte mocanul s'o curăţe, şi Moartea face după 
poruncă ; se întoarce mocanul către Moarte şi-i 
arată pumnul, şi Moartea începe să tremure. 
Iar, când a mbătat- o de furca pieptului şi-a trân- 
tit-o de două ori în pământ, Moartea a rămas în 
genunchi, şi sa rugat mocanului so ierte. l-a 
dat apoi mielu 'unapoi, i-a dat galbeni ca să-şi 
răscumpere atâţia ani de neajunsuri, i-a sărutat 
poala saricei şi vârful opincii, şi mocanul a ieşit 
din sălaş, a zburat afară din prăpastie, şi de acolo 
în muntele cu oiţile lui.
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De atunci mâhnire ma mai avut, pagube na 
mai îndurat şi toate- i-au mers în plin. 

Pildă vreţi, dragii mei? Aţi ascultat. Numai 
cine cearcă răul la izvor, îşi altă lecuire ; dar 

„ naşteptaţi ziua cea de pe urmă a durerilor voas- 
ire, când amarul usucă întreaga putere din braţe 
şi suflet. 

(Auzită de la Ion al lui Tănasă Gogă, din 'fepu, ținutul “Fecuciului.)



  

CHIPĂRUŞ FECIORUL BABEI. 
  

Doamne, — mă gândesc eu, ce fel de cap tre- 
buie să aibă cutare şi cutare om, cari ştiu şi 
toaca din cerul lui Dumnezeu ! Oamenii aceia, 
ori că-s plini de minte şi au loc să-și scrie în 
debă toate comediile de pe lume, ori că li-s că- 

păţinile pustii şi largi, unde vâră, vrute şi nevrute 
şi, pe urmă, când vor, râdică stăvilarul şi apa 

lunecă mânioasă pe lăptoc, să învârtească roţile 
morii şi să huiască la depărtare de şepte poşte! 
Ori aşa, ori aşa, — socot eu, dar mă 'ntorc şi mă 
gândesc la mine, şi zic : multe aud şi eu, cu multe 
umplu urechile multora, şi slavă Domnului că-s 
om de treabă. Îmi fac munca în rând cu lumea, 
ar şi samăn când am unde, prăşesc şi secer dacă 
am ce, mănânc şi beau cât zece, — voinic să rup 
în trei pământul. Vra să zică, nu mă dau pe ori- 
şicine, şi, dacă toţi cari ştiu minunea minunilor, 
or fi ca mine, apoi să deie Dumnezeu să trăim
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pân'om muri. Multe, să aibă cine-ar dori mai 
mult ! 

Că-mi spunea unul din voi: «moşula, da când 
le dai gata ?». «Apoi, iacan astă-sară», şi din 
sara aceia mă puteam jura că nu mai ştiam ni- 
mica. Şi credeam cu bună samă până mai adi- 

nioarea, când mi-aduseiu aminte că aveţi clacă 
pe-aici. Mă gândiam: să viu, să nu viu —, îmi 
era teamă să nu vă fie cu supărare. Hai să mă 
duc, hai, şi jap! o palmă după ceafă motanului. 
Gligori: «miau». «De-aş!, zic eu, scoaP şi-mi 

aprinde opaițul, să măncalţ», şi-i mai şterg una. 
Gligori, zup! pe uşă afară, eu zup! după dânsul, 
dar, când să pun piciorul pe pământ, iaca un 
şoarece supt talpă. 

Eu, de colo: «Să stai că te omor». 

EI, de colo; aLasă-mă, că-ţi aprind opaițul. 
— «Hai, aprinde-l.» 
Şi l-a aprins, drăcovenia dracului, şi s'a aşezat. 

lângă opaiţ, frumuşel, cu botişorul pe labe. Când 
îl văd, de tot, la el, să-l omor. 

—-— «Lasă-mă, lasă-mă, că-ţi spun o poveste.» 
Şi eu, slăbiciunea mea, când îl aud, măntind 

pe pat din nou, imi pun palmele supt cap, închid 
ochii şi-ascult. | 

— «Ţâr- -țâr, țâr-țâr, a fost odată o babă care 
avea doi feciori. Pe unul îl chema aşa şi pe cel- 
lalt altfel. Şi mai avea o fată, of! of |, şi-avea 
baba ceia o fată, şi cu ochi şi cu sprâncene, să le



ciupi cu vârful buzelor şi să le înghiţi, şi alta să 
nu-ţi mai trebuiască, 

Doamne, moşule, Doamne, ce-a lăsat Dumne- 
zeu fetele pe lume"! Mult mă mir eu, şi nu-mi 
pot da cu socoteala ! 

Și pe fata asta o trimete mă-sa după viței la 
luncă, într'o sară. A trecut prin izlaz, a trecut 
„apa, pe ici prin sălcii, pe la plopiş, catăn coace, 
catăn colo, viţeii — nicăiri. Mai aleargă în spre 
iaz, viteii, pace! Şi mă-sa-i spusese că, ori cu 
viței, ori de loc! — babă afurisită care nu vrea 
Să-i iasă nimeni din cuvânt. 

Încotro sapuce fata, când era 'ntunerec, şi vân- 
tul cânta în luncă, şi apa şi valea huiau? 1 sa 
şters din minte calea întorsului, şi-a toi. mers, 

„şi-a mers până ce mână nevăzută a prins-o de 
mână şi-a ascuns-o în cetate de piatră. , 

În ce parte, nu ştiu, dar atâta ţi-aş putea spune 
că 'n cetate irăiau doi zmei. amarnie de pizmă- 
tăreţi. Mâncau oamenii de vii, le făceau grămă- 
gioare ciolanele şi furau fete, —adecă nu fete 
oricum, ci de cele cari le plăceau lor. . 

Şi, iaca aşa, fata babei la popreală. De ce, 
iarăşi, nu ştiu. 

Trece o zi, trece două, nouă ; fata babei nu 
mai vine. O caută baba prin sat, o cearcă prin 
pădure, umblă pe câmpuri şi pe dealuri, stră- 
punge apele cu şpanga, doar-doar a afla-o, dar: 
fata nu-i şi nu-i! Doamne Sfinte, că şi asta-i
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una! Dă baba 'n bobi, merge din vrăjitoare 'n 
vrăjitoare, până ce vine şi la mine, şi-i zic : dă-mi 
o fărmătură, şi-ţi spun unde se află». «Na-ţi o 
pită "ntreagă, şi spune-mi măcar de mai trăieşte, 
au ba.» «Trăieşte, şi-i roabă zmeilor în cetate.» 

Şi cu ştiinţa asta sa pornit hăbălia acasă. 
Acasă, spune băieţilor ; băieţii se miară ca nişte 
tontălăi, pân! ce-i sare babei aşchia şi ţipă: «Cum 
măi, soră-ta roabă, şi voi nici nu gândiţi ?» «Ba 
că mă duc eu, mamă, să ţi-o aduc», zice fecio- 
rul cel mai mare. Şi sa pornit. 

A mers el cât a mers, şi-a ajuns la cetatea 
zmeilor. Bate ?n poartă, zmeii i-o deschid şi-l 
întreabă. Cela, prost, li spune verde că el a venit 
să li ceară fata, că moare mă-sa de jele, că are 
ibovnic care se prăpădeşte şi el, tot de jele, că 
mai are un frate gata, gata să moară tot de jele; 
şi că şi lui tot jelea are să-i puie cruce. Eu, să 
fi fost in locul zmeilor, m'aş fi priceput ce să-i 
răspund : «Dumnezeu să-i ierte şi pe ei şi pe 

tine», dar hoţomanii iştia, mai păgâni la suflet, 
pun gând rău pe el, şi-l chiamă 'nnuntru. Îl 
poartă prin beciuri, prin fel de fel de odăi, când 

tupilat, când în brânci, până ce-ajung într'o hrubă, 
tocmai în miezul pământului. Acolo, întrun colţ, 
erau cinzeci de oase făcute în două. Se uită unul 
din zmei la ele; se uită şi băiețaşul ; dar tăceau 
muţi. 

«Măi», zice mai târziu unul din afurisiţii ceia,



diaca, iea-ţi tu jumătate de oase şi eu jumătate, 
şi, când oiu zice: «trei», să ne-apucăm amândoi 
să le mâncăm». Flăcăul, ce era să facă: Se învo- 
ieşte, îşi trage oasele lui mai aproape, şi, când 
zmeul face semn, încep amândoi să roadă oase, 
dar, vorba celuia : cine poate, oase roade, cine 
nu, nici lapte acru, — când zmeul bate din palme, 
flăcăul nu rosese niciun capăt măcar. Au săriţ 
asupra lui şi l-au bătut cu ciolanele în cap, până 
ce l-au lăsat mort; carnea i-au mâncat-o, au tras 
uşa după ei şi-au ieşit afară. 

Acasă, baba aştepta pe flăcăii să vie cu cofe 
de moşi. Aşteaptă azi, aşteaptă mâni, aşteaptă 
baba până-i trece părul prin căciulă, până por- 
neşte şi celalt fecior. | 

Dus a fost şi dusa rămas. 
Bun. Târziu tare, iaca întâm plare că baba mânca 

'zamă din strachină, când dădu de-un grăunte de 
piper. Şi, cum dă de el, îl zvârle Jos, şi, cum îl 
zvârle, grăuntele ţup ! din nou în strachină. Baba 
iar îl zvârle, şi piperul iar vine la loc, şi tot cu 
joaca asta înnainte, până când mătușa îl înghite 
nemestecat, ca să-i facă în ciudă, că — la Dum- 
nezeu ! — din pântece nu mai putea să iasă. 

Şi n'a mai ieşit. Dar lucrurile mai greu sau 
încurcat. Azi aşa, mâni tot aşa, trece lună cu 
lună şi, drept.la a noua, naşte baba tin puiu de 
om, mare cât lingura, da! işneţ, mânia focului ; 
sprinten ea o zvârlugă şi priceput ca un om în-
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„vățat tot la târguri de cele mari. Se minuna baba, 
se mira lumea de pe lume, da' eu îi zic mătuşei: 
amătuşă-hăi, pune-i nume «Chipăruş» şi lasă-l 
în pace». 

„Şi baba m'a ascultat, că l-a botezat aşa. Şi 
credeți dumneavoastră că-i era mai la şagă de 
drag? Îl pierdea din ochi, şi, cum îl găsia, îl 
săruta, să-i rupă obrajii. 

La anul, Chipăruş era voinic şi flăcăiaş de nă- 
dejde. 

— Mamă! 
— Ce-i, dragul mamei ? 
— Nu-i nimica, iaca aşa mi-a venit şi mie să 

zic! Dar de ce eşti dumneata întunecată la faţă ? 
— Nu-s. 
— Ba eşti, că te văd eu; spune-mi şi mie ee ţii. 
Şi baba începe să ofteze, ca omul care-şi aduce 

aminte de demult, de un amar săpat tocma în 
fundul sufletului. 
— Spune-mi, mamă, ce ai. 
— Of, Doamne, of; să-ţi spun, hai? 
— Să mi spui. 
Şi sa pus baba pe înşirat, şi s'a pus pe plâns 

şi pe jălit, de se cutremura firea de mâhnirea ei. 
— Lasă!, oftează şi Chipăruş voinicul, lasă! 
A doua zi, baba-i scoate din vatră o burcu- 

liţă ; Chipăruş o dă de-a roata într'o petecă, o 
pune în traistă, sărută mâna mă-sei şi pleacă în-



„nina TUDOR PAMFILE: ROVEŞTII +48 

cotro îl ducea mintea lui, şi păcatul zeilor, şi 
norocul soră-sei. Că, dragii miei: 

Dragostea de frăţior, 
Te tot trage de picior; 
lară cea de surioară, 
ți rupe din inimioară! 

Hei, păcate, cum v'aşteaptă puhoiul de apă să 
vă şteargă urma, şi focul năprasnic să vă ardă, 
şi vântul să vă sufle cenuşa! Hei, suflete afuri- 
site de zmei! V'aţi dus de-acu! 

Scurt: a ajuns Chipăruş viteazul la ei; dânşii au 
pornit cu rosul ciolanelor, dar cu voinicul babei + 

nu sau jucat. Zmeul a ros un ciolan, da” Chipăruş - 
le-a înghiţit pe toate, iute, iute, şi, când wa mai 
avut ce, i-a tocat şi i-a înghițit şi pe dânşii. 

Iar cu soră-sa slobodă, cu fata cea frumoasă, 

porni înapoi, so ducă maică-sei bucurie neaş- 
teptată. 

«l-aşa, moşule», sfârşeşte afurisitul cela de şoa- 

rece, care sta cu botişorul pe labe lângă opait. 
«Eu, zău, te-aş ruga să nu mă omori, că-ţi mai 
spun 0 poveste». 

ȘI, fără să mă mai întrebe dacă-l ascult ori 

ba, se pune penşirat, şi, toaca, toaca, toaca, toaca, 

îmi mai dă gala una. 

E, destul, că pe asta nu v'o mai spun ! Doar: 

un cuvânt: Co minciună moldovenească, trecuiu 
în ţara ungurească. 

Auzită în Ţepu-de-sus, com. 'Tepu,. ținutul Tecuciului, de la Pe= 
trachi al lui Donici. 

 



NICULCEA 
  

Să vă spun o poveste mititică. 
Oamenii de rând, de pe la noi din sate, au și 

ei dreptul de la Dumnezeu, „la minte şi putere, 
cu care să poată face minuni mari şi frumoase ; 
un lucru numai îi osebeşte pe ei de ceilalți F eţi- 
frumoşi şi anume: nu le place să tot amâie lu- 
crurile de azi pe mâne, ci sfârşese odată şi bine. 

Niculcea ista era, văcar la vacile satului, cânul 
auzi şi el de pe la flăcăii şi fetele ce eşiseră într'o 
seară înnaintea cirezii, că împăratul locului a dat 
o veste mare în toată lumea. Se spunea că cine 
sa prinde vrednic să afle unde se duc cele trei 
fete ale lui, de rup câte-o pereche de încălțăminte 
şi vestejesc câte un zmoc de flori pe noapte, 
aceluia i-a da de nevastă pe una din ele şi un 
şferi din împărăție de zestre, - 

Niculcea, cum auzi şi una ca aceasta, porni 
spre curţile împărăteşti. Cum ajunse, intră în-



năuntru, spuse împăratului pricina venirei lui 
şi-l rugă să-i deie răgaz pentru aceasta. 

— Mai întăi să mă faci florar, împărate, grăi 
Niculcea, şi pe.urmă voiu vedea eu ce-a fi de 
făcut. : 
— Bine, să fii florar, îi răspunse Împăratul. 
Şi văcarul îşi luă slujba. 
EI trebuia să facă în toată sara câte trei zmo- 

curi de flori, pe care le ducea sus la fete. Fetele 
le luau, plecau la culcare şi cum se nnopta bine, 
porneau tustrele duse, iar dimineața, cereau din 
nou încălțăminte şi flori. Aşa făceau crăesele de 
când se ridicaseră fete mari și Împăratul se pu- 
sese pe gânduri cu atâta cheltuială. 

Într'o zi, Niculcea merse la Floarea-florilor şi-i 
zise : 

— Floare înflorată, eu te stropesc cu. rouă 
şi cu stropitoare de aur; la rădăcină te sap cu 
sapă de piatră scumpă; fă-mi şi tu mie un bine; 
când oi rupe o floricică din tine şi cu ea mă 
voiu Împodobi, nimeni să nu mă vadă. 

Floarea se învoi.: 
Cum veni sara şi se 'ntunecă, Niculcea merse 

şi puse pe masă mănunchele de flori, îşi puse 
şi el la <heotoare un bobocel de Floarea-florilor 
şi pieri. Nu se aprinseră încă lumânările în curte 
şi fetele erau la cină. Ele sau întors mai târziu, 
ai luat florile frumuşel şi minunăţie mare : po- 
deala odăei sa despicat în două. Pe scări săpate



în marmură, se scoborâră ele, pânăn altă lume; 

iar de acolo o luară razna peste un câmp. În vre- 
mea asta Niculcea, le urmărea pas cu pas. 

Mergând ele aşa mai mult în fugă, ajunseră la. 

pădurea de aramă unde Niculcea; cum nimenea 

nu-l vedea, rupse o floricică. Îndată începu pă- 
durea să ţipe, că fetele 'rămaseră înlemnite şi se 
mirau. 

— Oare nu-i cineva pe urma noastră ? strigă una. 
Dar celelalte două o luară cu vorba şi plecară 

înnainte. 

Ajunseră la o apă lată; la malul ei erau trei 
luntri în cari se puseră câte una din cele irei 
fete. Niculcea se așeză în luntrea fetei celei mici ; 
apoi, fetele tus-trele începură să vâslească spre 

malul celălalt. Cele două surori mai mari ajun- 
seră iute, în vreme ce cea mititică se trudea din 
greu. 

— De bună seamă că-i cineva în luntrea mea, 

grăi dânsa, dar cine? p'aci să vadă. Cu chiu, cu 
vai, ajunse la țărm şi sări pe iarbă. 

Pe țărm văzu Niculcea un şir de mese încăr- 
cate cu fel de fel de mâncăruri. şi băuturi, iar 
pe scaune şedeau Feţi-frumoşi şi zâne împietrite, 
cari la un semn al fetei celei mari, înviară şi 
aşa, începură jocurile şi cântecele fără sfârşit şi 
minunat de frumoase. | 

«Aici vă rupeţi voi încălţămintele şi-mi veşte- 
jiţi florile !» se gândi Niculcea. 'Tăcu şi aşteptă,
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până ce fata cea mai mare făcu iar un semn şi 
toată mulțimea mesenilor rămase mută şi rece. 

La întors, flăcăul nu le pierdu din pas. 
A doua seară, în struţul de flori al fetei celei 

-mici, sta frumoasă şi floricica ruptă din codrul 
de aramă. Surorile ei i-aii ascultat istoria acelei 
floricele, dar nebunatece cum erau, se potoliră 
iute şi fără nici o teamă. - 

Noaptea care veni, porniră iar..  Niculeea, as- 
cuns ochilor, prin voia Floarei-florilor, porni şi 
el şi a văzut, ce sa întâmplat şi eri, numai că 
trecerea, de data asta, le-a fost pe lângă pădurea 
de argint. A doua zi, domniţa cea mică, fru= 
moasă, foc, îşi îmbujoră obrăjorii de spaimă, cînd 
văzu între flori şi floricica codrului de argint.: 

În ziua următoare, Niculcea îi puse floarea 
„smulsă cu atâta freamăt din codrul de aur și: 
cele trei tecioare de Împărat pricepură cu toată 

„ credinţa, că cineva li călcase în urmă, dar cine, 
nici prin gând nu li trecea. 
„— De bună-samă că unul din tovarășii noştri, 
grăi cea mai mare; acela pe semne se ascunde 
supt masă şi la semnul mieu, rămîne viu; ne 
urmăreşte apoi, rupe florile din codri şi pe ascuns 
le pune în smoculețele surioarei mezine. Altfel, 
nici că se poate. întâmpla. La noapte, am eu toată 
grija. 

A patra seară, când fetele ajunseră la masă, 
prinse din nou jocul a porni, mâncările şi bău- 

3
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turile a isvori; o leacă numai, şi fata cea mare 

a Împăratului, făcu două semne, aşa că se îm- 

pieiri toată lumea văzută, la o laltă cu cele două 
surioare ale ei. Mai dă în vânt odată cu nueluşa 
cea fermecată, şi rămase şi dânsa chip neclintit 
din loc. 

Şi din somnul lor, fetele se deşteptau tocmai 
peste îrei zile. 

Niculcea, după minunea asta, luă nueluşa fă- 
cătoare de minuni, merse la Împărat şi-i spuse 

cele văzute. Apoi, a doua zi, când veni toată curtea 
şi ostaşii toţi la fața locului, făcu un semn numai 
şi pusderia de feciori şi fete mari, luară suflare. 
lar crăiesele noastre, când saă văzut prinse în 
lat, işi acoperiră fețele și plânseră amar. Şi-au 
plâns, şi-au plâns multă vreme, şi mult, dar mai 
puţintel plânse fata cea mică, mândră ca Maria, 
Sfânta Maria, Maica lui Dumnezeu. Că gâcise 
ea, şi-şi pusese gândul, că Niculcea, nu de tlorile 
mărului umblase atâta, ca să li deie de urmă; 

iar planurile feciorului, unde puteau să bată, v'aş 
întreba, bătu-l-ar norocul şi toate cele bune! 

Şi acum, ce să vă mai spun ! Doar atâta, că 
împăratul sa ținut de vorbă, şi-a dat drumul 
lucrurilor să meargă în rostul lor; adecă :. fata 
cea mică să se îndrăgostească nebună după Ni- 
culcea. Şi sa îndrăgostit, că avea după cine, că 
făcăul cela, era, vezi Doamne, om ca toţi oamenii, . 
dar pieliţă şi chip de graiu şi inimă ca la el,
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mai” rar pe la creştini de-alde mine şi de-alde 
dumneavoastră. 

Pe urmă, fireşte, nuntă; nuntă mare şi fru- 
moasă, cu mulți lăutari şi multă veselie. Am 
văzut-o şi eu, iar cine nu m'a crede, facă şi el 
una, să zic şi eu: iaca aşa, întocmai a fost şi-aceia. 

Şi-acum, mă închin cu sănătate şi voie bună, 
dragii mei feciori şi fete!



SOARELE, LUNA ȘI LUCEFERII. 
  

Ce ţi-i, Doamne, şi cu tainele tale! Eu mă 
gândesc, oameni buni, şi cârtese împotriva Stăpâ- 
nului-mare, că ni-a ascuns atâtea minunății, spre 
veşnica noastră frământare de minte şi nedume- 

„Pire. De ce ne-a lăsat Dumnezeu ascuns pentru 
totdeauna rostul vremurilor şi al oamenilor; de 
ce să ne batem capul într'atâta, în loc să le avem. 
deslegate şi să ne căutăm de alte treburi? Să 
răspundă la vorba mea cine ştie, iar, dacă ni- 
meni n'a deschide gura, să m'asculte pe mine. 

Socot eu că Dumnezeu pentru aceia a lăsat 
încuiate, cu Jacăte de taină, atâtea minuni de ale 
lui, ca să ne deprindem cu gândurile, ca să ne de- 
prindem cu iscodirile şi leacurile nevoilor noastre 
pe lume. Dacă omul n'ar fi deprins cu ele, ce: 
sar- face în apele acestei lumi nepricepute ? Ar: 
pieri cum piere floarea strămutată de la umbră 
la soare.



  

Şi, dacă îndrăznesc să vă arăt eu o taină des- 
legată, să nu mă zugrăviți pe icoane alături cu 
sfinţii; fac şi eu ca acel ce mută un paiu dintr'un - 
loc într'altul, din vale pe deal, ca să-l iee vântul, 
să-l afle pământul ; iar paiul este povestea celor 
trei fete de om de ţară şi a feciorului de îm- 5 

părat. 
Stăteau fetele istui om într'o grădină şi lucrau 

şi vorbiau de-ale lor, şi ce vorbiau ? Săracul nu- 
mără averea bogatului, popa se închină, vrabia 
visează lanuri de mălaiu, eii îi dau înnainte cu 
minciunile, iar fetele saprind de dorul dragostei 
şi cred că tot ce zboară, se mănâncă. Trec eu pe 
lângă cele trei fete şi li dau bună-ziua ; fetele-mi 
răspund şi mă 'ntreabă ce mi-i pasul â grabă ? Eu 
râd în mine şi mă due înnapoi cu patruzeci şi 
opt de ani! 

După mine trece feciorul de "mpărât vestit, cu 
puşca 'n spinare. - 

— Bună-ziua vouă, trei fete frumoase ! | 
— Mulţămim dumitale bădiță, — ha, ha, ha! 
— Şi de ce râdeţi voi, trei fete frumoase ? 
— Că-umbli cu pușca prin sat — ha, ha, ba! 
Feciorul de 'mpărat stă şi se uită la ele, se „uită şi stă, şi din mijlocul drumului, se trezeşte 

răzemat cu cotul de gard, cu capu 'ntre palme 
şi cu fetele de vorbă. Nu v'aş putea înşira cuvânt 
cu cuvint sfatul lor, dar de bună samă că mă- 
măstiri nu puneau la cale. Eu, de la o bătaie de
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puşcă înnainte, ascuns după colţul gardului, mă 
uitam printre nuiele, şi-atâta am văzut, că fata 
cea mai mică sa înnălțat în vârful picioarelor, 
iar feciorul de 'mpărat şi-a dat pălăria pe ceafă, 
şi-a'ntins gurița şi, pe urmă, treaba lor ce-au rnai 
făcut. 

Eu, «tac» mă chiamă, — că nu-i bine să te 
amesteci unde nu-ţi fierbe oala, şi tăcere-aş încă 
şi astăzi, dacă întâmplările nu şi-ar fi luat sfârşit 
de-atătea veacuri. Anume, se indrăgise flăcăul de 
fata cea săracă, iar fata de flăcăul impărătese. 
tot cam aşa. Intraseră în vorbă, din vorbă la târ- 
guială, şi împăcarea li-a fost gata : să se iee amân- 

„doi şi, pe urmă, ce-a mai [i s'a vedea. Şi zestre 
n'avea fata decât cămaşa de pe ea. 
— Dar lasă, fată frumoasă, zis-a, ci-că, fecio- 

rul de împărat, că tu singură eşti o comoară. 
— Şi-s vinovată eu, bădiţă ? 
Pe urmă iar sa mai înălţat fata pe vârful pi- 

cioarelor, şi feciorul de 'mpărat iar sa mai în- 
tins peste gard, şi apoi sai despărţit. 

La luna, aud zarvă mare la Curte. Măi, astă 
minune pe lume! Auzi? Feciorul craiului vrea 
să se însoare cu o fată de sat! Ei taci! Şi tată-so 
şi mă-sa ce zic? Apoi, de, tot îi dau că una ca 
asia nu se poate, că au ei fete pentru el mai 
alese, mai frumoase, mai bogate. Şi flăcăul, nu 
şi nu, că el se face călugăr ori se înneacă dacă 
nu-l lasă în pace.
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— Măi băiete, dragul mamei, de ce umbli tu: 
să ni faci ruşine la bătrâneţe, hai? Nu vezi tu 

cum e obiceiul? O să zică iumea că eşti nebun, 
dragul mamei.. 

lar el: 
— Foicică şi-un alun, 

Zice lumea că-s nebun; 

Zic şi eu, şi zic mai bine, 
Că mai rar cuminţi ca mine. 

ȘI, dacă era vorba pe-aşa cale, fă băiete, cum 
îi socoti, dar să ştii că moale nu ţi-a fi căpă- 
tiiul. Era mama istui fecior de împărat amară 

„la suflet şi venin din creştet până ?n tălpi. Făcea 
gură multă, să rămâie pe-a ei, iar, când nu putea, 

îngheţa apa cu sufletul. 'Tace şi rabdă logodna, 
tace şi rabdă intreaga săptămână de nuntă, săp- 
tămâna ceia care ar trebui să-ți pară scurtă cât 
o zi. Că nora ți-i frumoasă, că vremurile-s în toiul 
belșugului, că nuntaşii ţi-s mulți şi lăutarii ţi-s 
aleşi, — toate bune şi potrivite, să-ţi iei căciula 
din cap, şi so bufneşti de pământ a veselie. Dar 
ţi-ai găsit cu cataroiul de împărăteasă: parcă-i 
ningea şi-i ploua, parcă i se înnecase corăbiile 
cu cenuşă pe mare; mocnia şi pufnia, şi nu-şi 
mai avea loc. 

— Că ce ai mamă, de eşti aşa de pâclişită?... 
o întreba mirele. 

— Aşa-s eu. câte odată. 
—- Da” ce ai măiculiță, de eşti aşa de bosum- 

fată ?
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Împărăteasa tăcea şi gemea, ca un bivol care 
stă să mute pământul din loc. 

Şi nunta sa isprăvit, şi lumea toată a plecat 
pe la casa ei, şi pace parcă era să dăinuiască în 
curtea celui împărat. Dar, iacă, mâna diavolului 
se pune la mijloc. 

Trebuia feciorul isgonit undeva, departe, pentru 
multe zile, pentru atâtea câte-i trebuiau împără- 
tesei să facă de petrecanie nurori-sei. Aşa, se 
iscă un răsboju între împărăţia bărbatului ei și 
un împărat vecin. Oşti se pornesc şi de colo şi 
de dincoace, iar în capul istor oști, însuratul de 
curând, crăişorul. 

— că lasă- l, împărate, să se ducă el la bătălie, 
că-i tânăr şi, mâni-poimâni, când îi închide ochii, 
să ştie şi el greutăţile unui Scaun şi să nu-i pară 
toate flori la ureche. 

Și, feciorul a plecat, şi-a stat luni de zile în- 
tregi, când tocmai veni vremea ca nevastă-sa să 
nască. Şi aşa, ajungând lucrurile, naşte nevasta 
cea frumoasă doi feţi-logofeţi cu părul de aur 
creţ, la soare să te poti uita dar, la ei ha. Şi, 
cum îi vede împărăteasa, iute li pune unghia în 
gât şi, ucigându-i, îi îngroapă supi streşina casei, 
nimeni de dânşii să nu ştie. 

După alt şir de luni, iaca se vesteşte curmarea 
războiului şi pacea, când feciorul de mpărat tre- 
buia să se întoarcă, iar mă-sa să-i spuie că tică- 
loasa ceia de femeie I-a făcut de ocara lumii ;



că în loc de copii, a născut doi căţei, de sa 
înspăimântat şi a stat să moară de „mâhnire. 

— ŞI unde-i, mamă, nevasta ? 
— Osânditu- o-am în Deciuri să stea, până ce-i 

veni so judeci şi s'o osândeşti cu moarte. 
Iar feciorul şi-a cântărit gândurile, şi-a zis : 
— Mai laso -chinului. 
Şi iar a început vremea să: curgă, atâta vreme 

cât trebuie un om să se topească. de dragostea 
unei comori prăpădite. Se ofilise feciorul de Îm- 
părat, că părea o umbră de om; şi glasul i se 
topise şi mintea i se întunecase şi astâmpăr nu 
mai avea. Umbla, aşa, năuc, prin grădinile curții, 
se întindea pe iarbă, se culca, adormia şi tresăria 
în vis; pornia într'altă parte, şi aşa, vini întârn- 
plarea, că într'o seară să se aşeze supt streşina 
casei, lângă cei doi brazi tineri. 

Brazii iştia crescuseră unul lângă altul, tocmai 
pe mormântul celor doi crăişori ucişi. Și erau 
frumoşi, cu crăngile impreunate şi verzi ca bu- 
ratecul. În amurg, feciorul de Împărat adoarme, 
şi, în: somn, vede cum cei doi brazi se prefac, 
încet, încet, în doi copilaşi de aur, încep să se 
Joace şi să cânte, iar cântecul lor nu arăta altceva 
de cât frântura de poveste de până aici. A sărit 
feciorul de Împărat ars şi a plecat ; dar de atunci 
nu era seară lăsată de Dumnezeu, să nu se ducă 
să-şi vadă brazii. 

Împărăteasa îl urmărea pas cu pas, şi, bănuind
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pricina, se gândeşte cât se gândeşte, şi iată că 

într'o bună zi crapă şi piere, dacă nu sa culca 
pe scândură de brădut. 

Să-i tai, dragul mamei, pe cei de lângă fe- 
reastră, că numai aşa mi “sa curma boala, şi 
altfel nu. 

Feciorul nu-şi dă cu părerea ninaica, şi îngăduie. 
Din trupurile brazilor durează lemnarul două, 

paturi: unul pentru împărăteasă şi unul pentru 

fecioru-său. Noaptea vine, şi aşa, pe la miezul 
„nopții, saude glas pornit din patul feciorului de 
împărat : 

—- De mine-i mai bine, 

Că-i tata cu mine. 

  

Şi îndată saude și altul din patul împărătesei : 

— Şi mie mi-i greu 

Cu duhul cel rău! 

Împărăteasa aude şi ascultă şin alte nopţi, şi, 
temându-se de-o dezlegare urâtă, îşi pune alta în 
cap: se preface din nou bolnâvă de moarte, şi 

spune feciorului că ea cu zile nu mai rămâne 
dacă nu i-a face legătură cu oţet şi ceapă şi spuză 
din scândurile patului. 

Feciorul îngăduie şi asta. Vine sluga cu barda 
şi despică scândurile, şi, cum le despică, le pune 

pe foc. Para se ridică, şi le cuprinde, şi două. 
scântei mari ţâşnesc şi se lipesc de podul cerului: 
una la răsărit şi alta la sfinţit de soare. 

lar minunea asta l-a trezit pe feciorul «de im-
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părat, ca din vroapa ţintirimului; şi-a ridicat. 
ochii pe cer şi urechile i-au auzit din nou povestea 
înşirată pănă aici. Putinţă nu mai avea să iz- 
butească, şi nimic altceva nu-i mai rămânea de 
făcut, decât să scoboare în beciuri, la nevasta lui 
cea horopsită. Dar împărăteasa îi luase înnainte 
pusese diavolii să se bată în capete, pusese 
frigările să stingă apa descântată, şi iaca, întu- 
nericul se luminează şi nevasta feciorului de îm- 
părat se ridică în văzduh ca un bulgăre de foc 
şi se lipeşte pe pânza cerului. Chipul lunii, zic 
unii că-i chipul celei neveste vrăjite, prefăcut de 
împărăteasa cea fermecătoare. 

După asta, feciorul de impărat n'a mai trăit 
mult; a murit de jale, şi; din îndurarea lui Dum- 
nezeu, chipul lui a fost ridicat în nouri. EI este 
soarele zilei, care luminează întunericul, dar, 
pentru slăbiciunea lui de fire, blestemat a fost. 
de Stăpânul lumii, să nu-şi vadă niciodată nevasta; 
şi copiii. 

Pildă ni-i asta nouă, bătrânilor cu Hăcăi şi fete, 
şi de asta v'o spuseiu. Asta-i taina cea ferme- 
cată, după, socotintța oamenilor. Datorie -am avut: 
so descuiem, s'o arătăm noroadelor, şi datorie 
ni-i iarăşi să dezvăluim şi alte taine, să le cu- 
noască lumea, iar Dumnezeul nostru să se bu- 
cure că are feciori cu minte isteaţă, cari nu vor 
să-i găsească moartea şezând. 

(Auzită de la bătrânul Ion Drugan, de. loc din Ardeal, Mocan î 
Ali-Bei-Cair din Dobrogea, în toamna lui 1908.



  

PREPELEAC, FIUL CĂȚELEI. 
  

A fost odată, cum a [i fost pe atunci, a fost 
0 împărăteasă văduvă, care mult se rugase lui 
Dumnezeu să-i deie şi ei un fecior, sprijin săr- 
manelor bătrâneţe. Dumnezeu se milostivi de ru- 
gămintea ei, şi-i trimise la curte pe Sfântu: Petru 
cu un măr de aur. 

«Să-l curăţe şi să-l mânce, c'a purcede grea», 
spusese Dumnezeu Sfântului, şi tot aşa spusese 
şi Sfântul Împărătesei, după care vorbe pornise 
iarăşi în cer. 

Împărăteasa nu mai putea de bucurie ; a făcut 
«ce-a dus-o capul şi norocul, şi, cu vremea care 
trecu, născu şi dânsa făt-logofăt cu totul şi cu 
totul de aur. Dar născu şi bucătăreasa, baba cea 
bătrână, şi născu şi o căţea din curtea îm- 
părătească, tot câte un fecior frumos, nesămuiti 
pe lume de mânări, ci la fel între ei, lumină de 
soare. Cum se întâmplase asta, nu ştiu; dar pe-



semne, Împărăteasa svârlise cojile şi sămânța mă- 
rului de aur, că se: găsise prea lesne cine să le: 
mânce. - 

Cei trei feciori cu sullet dumnezeiesc într'ânşii, 
crescură mari; şi toate le-au crescut într'o mă- 
sură, şi se făceau, pe zi ce trecea, mai frumoşi, 
tot mai vârtoşi în braţe, tot mai tari în inimă şi 
cuget... lar oamenii cu atari podoabe, rare ori se: 
înduplecă să rămâie pe loc. | 

ŞI, de asta, dragii miei, cei trei Crăişori por-- 
nit-au în lume să facă şi să prefacă minunăţii. 
nevăzute şi neauzite. Ă 

Cei doi dintâiu sau dus, și isprăvi de bună. 
samă ce-au săvârşit, dar de felul celui mai mititel, 
«Prepeleac, fiul cățelei», nu ştiu zău de sar fi 
încumetat: aista li-a dat cu şepte înnainte. 

Că, vezi, încălecase pe-o mârțoagă de cal, ca 
„vai de dânsul, dar, pe drum, calul îşi arătă pu-: 

terile : shură ca o pasăre măiastră-pe lumea albă, 
de nici cu gândul nu l-ai fi ajuns. 

Pică aşa, Prepeleac, la malul mării, unde calut 
îi grăieşte: . , 

—.Stăpâne, eu te las şi mă duc; de-i avea nevoie: 
de mine, scutură-mi căpăstrul, şi eu ți-oiu sta: 
înnainte. | 

Şi calul pieri. - 
Voinicul îşi făcu trei cruci, şi se asvârli în 

apă. Apele se dădură in lături — cele mai cu- 
minţi —, iar altele se prefăcură în balauri negri



şi fără samăn de mari, şi în grabă fugiră să-şi 
vestească stăpânul : zmeul cel mare cu doi feciori. 

Prepeleac plecase de la început cun gând, ca 
un om năzdrăvan: ce era, şi drumul lui trebuia să 
se curme la cel zmeu de pe lumea neagră. Zmeul 
acela ademenise cu vorbe pe Soare şi pe Lună, 
Şi, căpătându-i la strâmtoare, îi pusese la opreală. 

Şi mai vedeţi: De Soare şi de Lună nu i-ar fi 
fost voinicului într'atâta ; că Soarele putea să bi- 
ruiască balaurii cei grozavi cari-l păziau şi pe 
urmă să fugă cu Luna, dar cu dânşii mai sta 
închisă şi o zână cu nume şi chip frumos, zâna 
Simina, fată de Împărat vestit. | 
_Şi să mai vedeţi: că zmeul cel bătrân era vă- 

duvit, şi, dacă o furase pe Simina, pentru dânsul 
o furase, dar diavolul îi încurcase ițele, și iată 
„comedie mare ! Cei doi feciori de zmeu lăsaseră 
Şi ruşine şi tot la o parte, şi, ba unul, ba celălalt, 
se rânduiau la părintele lor şi o cereau de ne- 
vastă. Uncheşul, care avea şi el tot buba asta în 
inimă, totamâna hotărârea pe mai târziu, când iaca, 

„alta şi mai coaptă ! Aici stă începutul. 

La luna, trece Soarele, într'o sară, pe la curtea 

'zmeului, a doua zi iar, a treia tot aşa, —că ză- 
rise pe semne, pe Simina cea mândră, şi teafăr la 
suflet nu rămase. Ba, la săptămâna, îşi făcu chiar 
treabă pe la zmeu, aşa, ca să aibă drumul pri- 

cină; dar uncheşul pricepu boala drumeţului şi, 
punându-l în lanţuri, îl dădu în paza balaurilor.



Iaca rămăsese în lume singură, singurică, Luna, 
sora Soarelui, care. purcezând în căutarea lui 
frate-său, pică şi dânsa, fată frumoasă cum era, 
în mâna zmeilor. . 

Lucrurile parcă se limpeziau în capul zmeului. 
Şi-şi zicea: «Pe Lună mi-o fac noră unui fecior, 
oiu mai căuta o zână pentru celălalt, iar eu ră 
mân.cu Simina ; pe Soare lesne-l ucid, şi aşa, 
povestea celuia : dă-mi Doamne, zile să trăiesc !». 

Ei, dar omul gândeşte şi Dumnezeu hotărăşte ; 
că nu degeaba hătuse Prepeleac atâta pustiu de 
drum, de când plecase şi până când ajunse ! Zmeul 
era zmeu, şi feciorii lui tot zmei erau, cu aripi 
şi cu picioare de pasăre, şi urâţi! Şi Soarele era 
soare, şi, dacă Simina Sar fi lăsat în brațele Soa- 
relui, sar fi topit iute! Ei, dar Prepeleac, Pre- 
peleac avea chip omenesc, cu ochi şi gură şi 
suflet! Și, când âcestea îţi sânt hărazite de Cel- 
de-sus, zidite de mâgile lui măestrite, ce să-ți 
mai trebuiască altceva, cu care să 'ntorci către 
tine faţa şi sufletul unei zâne! 

Zâna, când a văzut pe Prepeleac, şi-a pierdut 
răpede rosturile, şi sa învoit să fugă amândoi 
pe calul năzdrăvan. Au încălecat şi au pornit ca 
vântul, dar. fuga lor se vesti, şi zmeul cel mititel 
îi ajunse la podul de aramă. Şi puiul de zmeu 

-. strigâ : | 
— Voinice,. voinice, nu cred 'să fii tu Prepe- 

Jeac-voinicul, de ai răzbătut la zâna. Simina.
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Şi-i răspunse Prepeleac : 
— Puiu de zmeu ce-mi eşti ; mai bine 'ntoarce-te 

înnapoi, că teamă mi-i să nu-ţi prăpădeşti calea 
căminului ; auzitu-m'ai ori ba ? ” 

Dar cine era asculte! Eu, să fi fost în locul 

puiului de zmeu, m'aş fi făcut cât un purice, şi 
m'aşi fi întors, frumuşel, acasă unde, de bine, de 

rău, ştiam că stă Luna la închisoare, şi poate 
tot mai aveam o sleamă de nădejde. Dar el, nu! 
Că treacă, că meargă, îl tot lua în râs pe Pre- 
peleac, şi se tot vâra în sufletul lui, până când 
voinicul mi-l cuprinse binişor de mijloc, şi, cum 
îl cuprinde, îl trânteşte odată de capătul podului, 
că feciorul de zmeu nu mai zise nici «bleau». 

Încremeneşte tot aşa şi frate-său mai mare, la 
podul de argint, dar, când porni şi zmeul cel 
bătrân, şi când îl ajunse pe voinic la «Puntea do- 
rului», făcută din aur şi pietre nestimate, lui Pre- - 
peleac începură să-i curgă g gândurile pline de în- 
grijorare. 

— Tu mi-ai ucis feciorii, şi, de asta, şi eu, 

tot cu moarte te-oiu răsplăti, strigă uncheşul cel 
grozav. 

— Ba, moşule dragă, mai cumpăneşte-ţi mintea, 
grăi Prepeleac, că de ce-am deprins nu m'oiu 
lăsa şi n'oiu părăsi ce-am dobândit eu cu oste- 
neală. 

Şi sau prins la trântă, că-i mai sfântă şi fără 
greş în adeverirea puterilor ; şi mult sau muncit,
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de dimineaţă până către sară, când, de-abia de-abia răsuflând, prinseră amândoi a se uita în lături. Supt zare se vedea un corb care sbura către 
Puntea dorului ; când ajunse, îi strigă zmeul cu 
“amară durere: 

— Corbule, corbule frăţioare, du-te la fântână 
şi iea apă ?n plisc, şi vin de mă 'nrourează ; că, izbutind, ți-oiu da un trup de voinic să te os- 
pătezi. | 
— Ba să-ți piară din gând una, ca asta, grăi şi Prepeleac ; tu, corbule tovarăşe, pe mine să mă, 

Tăcoreşti cu apă, că-i avea dăruite trei leşuri ! 
lar corbul făcu ce-i veni mai la 'ndămână. 
Prepeleac, după ce ucise zmeul, se întoarse 

indărăt de slobozi Soarele şi Luna lumii; apoi, 
porni de se nunti şi-şi făcu nevastă pe zâna Si- 
mina, fata prea frumoasă de "mpărat, cu chipul 
scris de mână sfinţită, 

- XAuzită de la vV. Burluiu, cărămidar în Tepu, tin. Tecuciului).
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A fost, când a fost, un Împărat vestit, într'un 

colţ de lume, şi numele lui era Cataram-Craiul. 

Încotro o fi trăit de la noi, nu ştiu, şi nici de 

rosturile urmaşilor lui n'am ştire, ci numai atita 

ştiu ca trâit odată şi-odată, pe cînd era bunica 

fată, iar bunicul mititel, să-l pomenim şi pe el. 

Şi ist Cătaram-Craiul, ne-avind într'o vară ce 

face, hai cu puşca "n. spinare, cu traista de me- 

rinde la şold şi mână 'n Codrul zânelor, la îm- 

puşcat fiare sălbatice. Găsia ceva, nu. găsia, treaba 

lui, că de foame nu muria şi nici Împărăteasa 

nu-l aştepta acasă numai decit cu apa fiartă, gata 

să tae iepurele bucătele şi să-l puie la foc. Îşi 

petrecea urâtul cum facem noi acum, de-o pildă, 

la astă clacă aleasă: astupă-ți urechile gazdă- 

jupâneasă. 

Şi, horhăind aşa Împăratul, îl apuca foamea, 

scurtă vorbă: se tologia pe malul lacului din



  

codru,. întindea traista pe iarbă, îşi scotea hur- culița coaptă ?n vatră — să zicem, fripturica, îşi deslega sarea din colţul şervetului, își făcea cruce Şi mânca. lar, după ce mânca, se apleca cu gâtul în jos şi sorbia apă limpede ca lacrăma din lacul codrului cu zâne. Pe urmă îşi ştergea mustăţile şi iar pleca cântând, ştiţi vr'unul? 

tă 

Geme 

Codrul, geme! 
Geme, 

Că i-i rău, 
Că-l plouă mereu! 
Și plouă de varsă, 

"Codrului nu-i pasă, - 
Că i-i frunza deasă: 
Sus i-i frunza deasă, 
Jos j-i umbra groasă; 
Sus frunza-i măruntă, 
Jos umbra-i rătundă ! 

Şi, azi aşa, mâni aşa, Cataram-Craiul, îşi trăia zilele, părându-i nespus de dragi. Nimenea nu-] supăra, cu . toate că pe acolo stăpâniau numai „Zânele şi tatăl lor, dar, de lao vreme, au de ciudă, au din alte. pricini, stăpânul. codrului şi al la- cului cu apă de ghiorele, îşi puse în minte să-l năcăjiască. Cum ? Să se iee la luptă cu Cataram- „Craiul?, Nici prin cap să-i treacă! Să-i iee din cale fiarele sălbatece ? Asta nu era nici o pagubă pentru cel cu pusca 'n umăr, Atunci ?, hai să „nu-l. mai lese să beie apă din lacul cu ghiorele.



  

Şi sfântă i-a fost hotărârea. Când se trudea 

Craiul s'ajungă cu gura la apă, tatăl zânelor se 
punea mai înnainte întralt colt şi dintr'o sorbi- 

tură seca lacul tot. Dintr'un început, puşcaşului 

i sa părut că visează, dar a doua oară văzu că-i 

aievea întâmplarea. Se bătu cu palma peste gură 

şi se mirâ: 

— Măi, comedie ca asta, încă n'am văzut! 

„Hai şi mai încearcă odată, şi pățeşte tot aşa. 

Mai hai odată, şi, de sa întâmpla tot drăcovenia 

asta, de bună samă că cineva-i face în ciudă. 

Sapleacă, sapleacă, şi vede cum apele pier şi se 

strâng până ?n faţa năsipului. Acu se sfârşise ! 

Pleacă acasă mânios furtună, tună şi trăzneşte 

şi dă poruncă să-i vie vrăjitoarea Curţii, baba 

cutare, meşteră să 'nchege vântul, trăsni-o-ar 

sfântul ! îi 
— Ei, mătuşă, uite aşa şi-aşa! | 

“ — Elei, mărite stăpâne!, făcu baba, bătându-se 

eu palma, peste gură. Se poate? 
— Vra să zică șă nu cred ce am văzut cu ochii, 

să cred ce-mi spui tu? - 

“Iar baba, ca să nu mai lungească vorba, îl puse 

la cale și plecă. Împăratul încărcă nouă harabale 

-cu putini de rachiu şi porni spre codrul cu lacul 

de ghiorele. Le vărsă în apă, trimise harabalele 

Ja curte, puse pândari pe după tufe, iar el, drept 

în crucea de amiază, se aplecă să bea apă. Apa 

“lacului se strânge într'o clipă în pântecele celui



tată al zânelor, după care nu trece mult şi pân- 
darii îl prind. | 

Vedeţi dumneavoastră, fețe alese! ce-i azi cu rachiul, 6ra şi pe atunci. Vrei azi să-ţi lase cu- tare caşul din gură ? Dă.i o ccaşcă ce rachiu, ş viaţă nu-i mai trebuie. | 
Aşa și cu stăpânul lacului. Cum a sorbit apa, 

cum sa îmbătat, cum i Sau înmuiat vinele, cum na mai putut fugi; iar tâlharii de oşteni lau prins, şi împăratul Ia trântit în temnița neagră, 
unde avea să stea până Ja judecata ce i-o face. 

Acolo, dela o vreme, mintea celui îmbătat a 
prins să se lumineze, şi, încetul cu încetul, sa lămurit unde era. Ce să facă, încotro sapute ? Şi strigă cu glas tare, să saudă până. la Mare : 
— Aman, aman, cine o merge la castelul de sticlă, şi-o intra înăunteu, şi-a descuia cutare 

ladă, şi-o găsi o cutiuță, şin cutiuţă o cheişoară, 
cu care-mi poate da drumul din închisoare, dă- 
ruită i-a fi lui sabia mea de aur şi neuitat de mine a fi şi-a rămânea, în vecii vecilor. 

Dar nimeni nu l-a auzit. A mai stat o zi şi a strigat din nou, şi mulți argaţi l-au auzit, dar nimeni nu a îndrăznit să-i sară într'ajutor. A treia zi, a strigat din nou, şi numai feciorul cel mic al Împăratului Pa auzit. F eciorul a stat mult pe gânduri şi-a socotit calea cea bună de pornit ; iar la urmă a făcut ce şi-a pus în gând : a mers
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la castelul zânelor, a venit cu cheia şi a dat 
drumul celui închis. 

lar Cataram-Craiul, când a auzit, şi-a pus mâ- 
nele în cap de bucurie. Răpede a strâns sfat 
dintre boierii de frunte ai Împărăției să rânduiască 
cu toţii osânda nemerită crăişorului. Unii l-au 
sorocit să moară ars, alţii în furcă de spânzură- 
toare, alţii în apă adâncă să fie înecat, ci numai unul 

şi-a dat cu părerea că surghiunul este mai ome- 

nos. ŞI, iarăşi răpede, împăratul a chemat pe 

cioara de vizitiu, i-a dat bani pentru zece ani 
de drum, şi pe feciorul cel neastâmpărat în samă, 
şi i-a zis: 

—- Măi, ştii tu unde a dus mutu' roata? 
— Nu ştiu, Măria Ta, ci-car fi răspuns ţiganul. 
— Nu ştii? Apoi să-ţi spun eu: unde a dus 

surdul iapa, a dus şi mutul roata ; acolo să-l duci 
pe blăstămatul ista de fecior al mieu, şi încă și 
mai departe cu nouăzeci şi nouă de poşte. Să 
nu-l mai văd în ochii mei, mi înțeles? 

— Înţeles, Mărite Stăpâne ! 
Şi a purces țiganul mare şi tare, sus pe capra 

trăsurii, cu odrasla împărătească legată burduf 
şi cu ochii legaţi. Și a mers, şi a mers, cale 
lungă să li-ajungă, poştele cu sutele, până ce, 
sosind intr'o pustietate, grăi feciorul lui Cataram- 
Craiul : 

— Că tare mi-i cald şi sete, jupâne vizitiu ! 
lar hoaşchina de ţigan:
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Aleu, ţi-o îi, că-i lumea rea, dar de ce nai: 
fost cuminte acasă la tat-to, să ai ce-ţi trebuie ? 

Țiganul era mare şi tare, şi-acu îi dădea mâna. 
să facă pe dascălui. Aşa-i -i când ajunge coada cap, 
iar mămăliga prinde coajă; şi iar ţipă tiganul 
măreț : 
— Si de unde să-ţi dau apă, hai? Ce, eu atâta 

grijă am avut, să-mi ieau ploscă şi pentru tine? 
lar feciorului de craiu i se strângea, inima de 

durere, dar n'avu ce face, şi zise: 
— Uite, aici este o fântână! Mă laşi să scot 

o ciutură de apă? 
lar țiganul, tăcând, merse şi rupse lumânarea 

cumpenii, cu ciutură cu tot, şi-o zvărli în apă; 
apoi, uitându-se aspru la feciorul impăriitesc, 
îi zise: 
— Dacă ți-i sete, dă-ten fântână, şi te-oiu 

ținea eu cu fringhia, să nu te duci afund. 
Şi crăişorul, neavând încotro, se 'nvoi. Ţiganul 

il legă de supsuori şi începu să-l scoboare, iar, 
când văzu că-i aproape de fața apei, răcni la el: 
— Măi, pân aici ţi-au fost zilele tale, să şti: 

ori mori, ori trăieşti ; iar, dacă ţi-i să nu te duci 
deacului, închină-te mie, da” să mi te 'nchini pe 
tăişul săbiei care ţi-a dat-o tatăl zânelor, că, alt- 
fel, aleluia-i cu tine. 

Şi vă întreb acuma pe dumneavoastră: ce-aţi . 
fi făcut în locul celui fecior ? Hai ? „Dreaptă-i. 

  

vorba ceia: fă-te frate cu dracul până-i trece ...
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puntea, şi pe urmă zvârle cu crucea n el. Si, 
aşa, sa supus feciorul lui Cataram-Craiul, şi sa 

jurat că stăpân va avea .pentru toată viaţa pe 
țigan şi-a face toi ce el i-a porunci, cu preţul 
zilelor lui. lar, după asta, purcezând mai de- 
parte, au mers şi-au mers, drum bătut pe deal 

şi vale, povestea mea încă-i pe cale. 
Târziu după asta ajung ei într'o împărăție 

mare. Cum se chema şi cine-o stăpânia, nu ştiu, 
dar vorba-i că era un Împărat peste ea, un Îm- 
părat care avea decât o fată, ajunsă, ştiţi, 
aproape-aproape. Şi, dacă avea o fată, uşore de 
înţăles că Împăratul : mo putea lăsa pe dânsa cap 
de împărăție, ci trebuia să-i caute încoace şi în- 

colo un flăcău voinic şi priceput, care să poarte 
tot căciula lui. Şi ginerele ista era greu de găsit. 
Nu-i vorbă, fata răpede, răpede şi-ar “A legat inima 
cu unul ca mine, dar Împăratul nu-şi doria nu- 
mai bărbat fetei şi ginere lui, ci şi stăpân vred- 
nic peste atâtea neamuri. Vedeţi, de asta-i era 
peste mână, că: 

Şi frumoasă 

Şi lăptoasă 

Şi de vreme-acasă, — 

greu e să se găsească. 
Dar, de aşteptat, nu mai era chip. Dă atunci 

ştire 'n crăia lui şi 'n alte crăii, scrie răvaşe în 
oraşe şi sate depărtate, că cine so găsi vrednic 
să-i aducă lui fragi şi mure dela zâne din pădura, 
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i-o da fata de nevastă. Fi, nu vă spărieţi, că nu 
era lucru uşor. Dumneavoastră nu ştiţi ce soiu de 
lighioane-s zânele, nu. Că dacă zic eii de-o pildă 
ibovnicei mele: «zână», asta însemnează că-i fru- 
moasă ca o zână şi încolo nimic mai mult. Ibov- 
nica mea m aşteaptă cu plăcinte calde ; zânele te 
așteaptă să-ți fure Juminile ochilor şi să-ţi sugă 
puterile, să. credeţi ! 

Dar ce mai atâta vorbă pentru o nimica toată ? 
E, şi, cum vă spuneam, Ţiganul cela ajunsese 

tocmai în împărăţia asta, şi, de unde până unde, 
află de vrerea Împăratului ; şi, cum ailă, îşi face 
cioroiul plan să se ducă el la curte, să-i spuie 
ca împlini el porunca, şi să-i ceară fata. Asta-i 
era chiteala şi socoteala, dar fireşte că el avea 
să. trimeată pe crăişor în pădurea zinelor şi, 
vorba celor doi cari au găsit un burduf de bani: 
unul a luat galbenii, iar cellalt sa mulțămit cu 
pielea. 

Se duce Tiganul la Împărat, şi-i “spune: Îm- 
părate, aşa şi-așa. 

Împăratul face ochii mari şi-l măsoară din 
creștet până 'n tălpi, şi, pe urmă: 
— Măi, tu să faci trebuşoara asta ? 
— Să fiu al ciorilor cu tata şi cu mama! se 

jura de colo baragladina. 
— Ei, atunci, drum bun! | 
Ţiganul ieşi, chiemă răpede pe feciorul de craiu 

şi-i dădu poruncă scurtă :



N 
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— Să te duci în codrul zinelor, şi să-mi aduci: 
mure ; una, două, trei: ai venit? 

Feciorul trebui să se supuie. A plecat plin de 

gânduri pe cale 'napoi, şi, ajungând după multă. 
trudă, se întilni în cel codru cu tatăl zinelor, 

care-l cunoscu şi-l întrebă de păsuri. Şi-i răs- 
punse craiul fir cu fir: 

— Alei! se miră tatăl zinelor; şi-l sfătui: 
— Măi, dragul moşului, zinel& fete mi-s, dar 

puțintică ascultare îmi dau. Uite ici: drept în 
crucea zilei, fetele mele se duc la scăldat, la lacul 

cu ghiorele. Sai atunci răpede în pădure, iea-ti 
ce-ţi trebuie, şi, tiva Panaite! Auzi ?, dar răpede 
ca fulgerul, că altfel te-ai fript. | 

Feciorul de -craiu făcu întocmai; luă Iragi şi 
mure şi, pornind înapoi le şi duse Tiganului plocon. 
Tiganul le duse Împăratului, îşi ceru răsplata, 
dar Domnița grăi: 

— Tătucă, aş minca un strugure de poamă 
tot din pădurea zinelor. 

lar Împăratul: 
— Auzi omule ? 
— Aud, mărite Împărate ; numai decât! 
Şi răpede afară, să poruncească slugii credin- 

cioase. Feciorul jurat să-l slujască porni într'o: 
goană, şi, ajungând în codrul zânelor, se întâlni 
din nou cu cel scăpat deel din temniţa lui 
Cataram-Craiul. 

— Ei ce mai veste-poveste? 
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— Grea, prietene, că uite ce mi-a poruncit 
Țiganul.  - - 
— Lasă, omule, nu te teme ; ulciorul nu merge 
de multe ori la apă. Odată şi. -odată, ori se strică, 
ori se crapă, — să ştii dela mine. Tu fă ce ţi-o 
spune el, şi rabdă. Şi-acuma, ascultă-mă: Drept 
la toacă, fetele mele intră la învăţătură în cetate : 
nu stau mult, şi, apoi, iese răpede afară. ki, în 

clipa aceia, sai iute în grădină, iea-ţi ce-ţi tre- 
huie, şi fugi: 

Feciorul făcu intocmai, şi aşa, după multă 
vreme, duse 'Ţiganului strugurii de poamă. Ţi- 
ganul îi duse Împăratului, iar Împăratul fetei, 
care-l întrebă (vedeţi simţ de fată!) 

— Măi, tu i-ai adus? 

lar 'Liganul : 
— Apoi cine? Cred că feciorul lui Cataram- 

Craiul, care mi-i slugă mie, nu. 
Dar fata mânca câte o bobiţă şi se gârdia în 

mintea ei, şi nu-i venea să creadă ; de asta, mai 
vru ceva pentru a treia oară. Spuse Împăratului. 
Împăratul duse vestea Ţiganului, şi "Tiganul făcu 
după pricepere: porunci feciorului de Împărat, 
iar acesta porni într'o fugă la tatăl zânelor. 
— Ce-i, fete-logofete? | 
— ureu de tut, cum nu se poate mai greu! 

— Cred că nu ţi-a fi cerut, marea cu sarea. 
— Ba încă mai mult; ci-că să fur cântarea 

zânelor, şi să i-o duc. Eu cred că-asta face vârf



  

la claie, şi mă mir de fata celui Împărat, cum 
de le mai scoate pe toate astea. 

— Taci, măi, nu te mai jeli; ascultă ici: as- 
cunde-te 'n corobana ceia de salcie bătrână, şezi 

treaz până la miezul nopţii, căci atuncea fetele 
mele se scoală şi cântă cântecul cel drag al lor: 

Ce frunză se. bate, 

Pe la miez de noapte ; 

ascultă-l şi învaţă-l dacă-i putea. Pricepi ? şi 
du-te de i-l du Tiganului, şi taci. Cât te-o trimete 
pe la mine, de nimica să ni'ai frică, flăcăule, că 
moșu-i cu tine. 

Feciorul făcu după învățătură şi aşteptă până 
la miezul nopții când de-odată zânele începură 

să cânte. Și au cântat aşa de mândru, că fecio- 
rului i-se topise inima, dar cu urechile ascultase” 
tot-tot, Învătase cântarea şi, ştiind-o, porni so 
ducă 'Tiganului : 

— Ai deprins'o ? slugă blăstămată, — cârâi 
„cioara de colo.  - 

— Învăţat, stăpâne ! 
— Hai, şi zi-mi-o. 
Feciorul începu să cânte, dar Tiganul paci să 

prindă, că, pe semne, garoiul ista din neam de 
neam fusese ursar, şi ştiţi vorba ceia: cântec de 
ursar, zamă de țânțar. 

— Mai zi odată, afurisitule, ţipă iar cioara, dar 
„de geaba. Ei, dar acu îşi pusese altceve în gând. 
Îşi Tuă sluga de mână, îl înv ăţă cum să se poarte
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sus, şi sui cu el scările” cetăţii, la impărat; 

grăi : | 
— Mărite Împărate, cu două- am nemerit- -0, 

dar cu a treia ca mai ba, ci am trimes pe-o 

slugă de casă mai credincioasă. 
Împăratul se uita cu coada ochiului la sluga 

Tiganului, şi-i venea să inghiță în sec; şi fata 
se uita tot la el, şi nu se simţia întreagă. Îşi 
puse mâna m dreptul inimii, şi-o simţi bătând 
cum se bate. vrabia în laţ. 

Şi, începu feciorul de craiu să cânte, iar cei- 

lalţi să asculte; şi, de ce cinta, de ce se lumi- 

nau făpturile celor trei şi se 'ntuneca tot mai 
mult a Ţiganului. 

lar încheierea-o scurtă : un galben cu n'a pri- 
cepe ; ci ho! nepriceputilor, că mă lăsaţi sărac: 
de v'oiu da la toţi. | 

Taina se Jimpezeşte, lucrurile se lămuresc, şi 

feciorul surgunit al lui Cataram-Craiul se logo- 
deşte cu fata celui Împărat. lar, la două săptă- 
mâni, de bună samă după ce au ieşit hârtiile: 

„dela Primărie, şi-a făcut nunta, — o nuntă oa- 
meni buni, cum neam din neamul nostru n'a 

avut. Crai şi cră:ese au lost de față, logofeți şi 
Împărați, şi pârcălabi, şi dascăli, şi Vlădici, sute 
şi sute, iar de-alde noi, mii şi mii, câtă frunză 

în codru, şi mai mulți cu trei. 
lar plata 'Țiganului a fost dreaptă : a fost legat, 

de tăraşul porţii, si, câți treceau, toţi îl ghion-
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iau, iar, la urmă, i sa făcut felul cum s'au fost 

priceput gâzii mai bine. Din partea noastră: 
„Dumnezeu să-l ierte, cu fasole fierte. 
„Şi acuma stau eu şi mă 'ntreb cu mintea: 

oare sa mai fi găsit Cataram-Craiul cu fiu-său 
ori ba? Cine ştie să spuie: cine > nb, să tacă, şi 
gura să n'o desfacă.. 

, -(Auzită aelă Maria lui Neeniai 1. Pugină, din satul Tepului, ținu- 

îtul Tecuciului).



  

PĂCUREŢ, FINUL LUI SÂN-PETRU 
„Diavolul, Diavoloaica şi Diavoliţa..: . 

  Ni 

În vremurile 'vechi, de demult tare, trăia încolo 

“peste: Pruit, departe, un Împărat vestit pretutin- 
deea, şi numele lui era «Împăratul-de-Răsărit». 
Cât de mare îi era Împărăţia, nu ştiu, că nici 
“mam 'auzit, nici în cărţi bătrâneşti n'am găsit-o 
arătată, ci, cât despre asta, puţină pagubă, dragii 
-mei,. şi de ce? - i, 

Nu se află omul mai în largul lui cînd are 
de toate ? Nu-i mândru el când vede plecându- 
i-se înaintea lui cei mai săraci decât dânsul? 
Eu mai aş zice că nu. Creştinul roade ce poate 
şi, dacă n'are măsele, dă-i tu bunătăţile de pe 
“lume, că de geaba îi sunt toate. Toate sunt bune 
“când sunt bune, şi, dacă li trece vremea, ori sunt 
-ori ba, tot una-i; şi încă-i -mai rău dacă sunt. 

Şi să vă spun o pildă cu mine. Ce-aştept eu? 

Mâni-poimâni dalang-dalang şi veşnica-pomeni-



  

rea ; ei, dar d-voastră nu! D- voastră de-acu aveţi 
de trăit de-acu aşteptaţi sporul, acu vă puneţi 
la cale rostul zilelor ce-or curge, acu vă înche- 
gați viața şi norocul. Ibovnicia e a voastră. Pe 
când eu, să zic o vorbă aşa ieşită din cale, să 
zic, Doamne fereşte, că, iaca, pic drag unei fete, 

„ori fata mie. Aşa-i că sunt dus pustiului, aşa-i 
că-mi fac zile feipte ? Să zic, —iar Doamne fe- 
reşte—, că-mi pică acuma o comoară din văzduh: 
aşa-i că sunt bun de bocit? 

Ei, dar dacă ne-am întoarce. la povestea noas- 
tră şi vaş spune că Împăratul-de-Răsărit avea 
beciuri de galbeni, turme şi cîmpuri de muncă 
şi că toate câte erau ale supuşilor lui, ale lui 
erau toate; şi dacă vaş spune că n'avea nici 
„sleamă de fecior, nici pic de neam pe lumea asta, 
cum vi sar părea? Amarnic cred că-i pentru 
cel bogat când vede că-i gata să închidă ochii şi 
pe urma lui nu rămâne nimeni, să sugă şi să 
roadă din ce a supt şi ros şi el! Amarnic! 

“ Amarnic era de Împăratul-Răsăritului, și tot 
amarul şi-l vărsa în rugăciuni şi danii, să-i dă- 
ruiască, şi lui, Dumnezeu, măcar o bucăţică de 
fecior. Da? o fi prost, da” o fi urât, să fie cum 
o fi, numai să fie. Că ce i-ar trebui cap înțelept 
când toţi înţelepţii iar săruta picioarele ? Ce-i 
trebuie frumusetă, când el a alege, nu alţii pe el? 

Şi cu rugăciuni, cu posturi, cu sărindare, iaca 

Dumnezeu își pleacă urechea, şi trimete la Îm-
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părat pe Sânpetru să-i dea Împărătesei izvor de 
zămislire. 
— Bună-sara, Mărită Împărăteasă, — Sânpetru, 

de colo. 

— "Tămim dumitale, - mogule ; dar ce ţi-o fi 
calea pe la noi? - 

— Apoi am auzit aşa şi pe dincolo... 
— Aşa-i, moşule ! 
Şi cred eu că Împărăteasa mult sa bucurat 

şi cu mult o fi răsplătit pe Sfânt, când l-a auzit 
spuindu-i i cum şi în ce chip. 

„__— Să mânânci mărul de către Soare-asfinţeşte, 
şi-i purcede grea, dar să ştii un lucru: degeaba: 
ţi-o fi truda, că feciorul nu ţi-o fi cu veleat dacă 

nu mă-ţi lăsa să vi-l botez eu. | 
— Cum nu?— Împărăteasa bună-bucuroasă, 

— se poate, cumetre ? | 

— Iaca aşa să faci, şi toate sor sfârşi cu bine. 

Bun, dar iaca altă pricină de scârbă! Împă- 
ratul avea un măr minunat tocmai pe brazda 
Împărăției lui de către Sfinţit. Şi mărul acela 
avea două braţe: unul se întindea departe, către 
răsăritul Soarelui şi umbria toată Împărăţia, iar 
altul se sfredelia drept în sus către nouri şi către 
crucea zilei, că nu-i vedeai vârful. Ei, “tocmai 
acolo sus, unde se bat vânturile în capete, creştea 
un măr, cum o fi fost el, mărul sorocit de Sân- 
petru, din care avea să mânânce Împărăteasa. 

4
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Cine avea să se spânzure tocmai acolo sus? 
Apoi eu unul, cred că nu, şi nici om pământean 
cu mintea întreagă. Nu de alta, dar mai bine să 
ai şi tu parte de-o groapă ca toţi botezaţii şi să 
nu-ți sfârşeşti zilele înşirându-ți măruntaiele prin 
cioturile mărului, să te mânânce corbii şi toate 
spurcăciunile înnălţimilor. 

Cătă Împăratul pe unul, întrebă pe altul, ni- 
meni. «Măi, astă minune!». Şi era să-şi mute 
gândul şi nădejdea de tecior şi .de toate, când 
iată o. sluţenie de om vine şi se dă el vrednic 
să aducă jos scumpetea de măr. 

Împăratul sa fost uitat la el, cică lung de tot, 
l-a măsurat din creştet până în tălpi, şi l-a în- 
trebat : _ 

— Apoi bine, nenică, ţi sa urit cu viața? 
— Treaba mea, — cică ar fi răspuns arătarea 

aceia. i 
— Ei, dacă-i aşa, noroc să dea Dumnezeu. şi 

dă mâna încoace!. 
— 'Ţi-oiu da-o dacă mă'i asculta şi pe mine, 

şi te'i învoi cum oiu zice şi eu. 
— Saud. 
— Întăiu să mă laşi să-ţi botez eu feciorul, şi, . 

când so face lăcău, să mi-l dai slugă pe trei 
ani. | 

Împăratul-de-Răsărit iar a stat şi l-a măsurat 
pe cel cu chip de om, şi, gândindu-se, şi soco- 
tindu-se după mintea lui, se prinde. .



-— Hai şi-aşa, dacă ţii pân” pe-acolo. 
Învoială li-a fost, şi după învoială, trebuia să 

se întâmple. 
- S'a suit omul acela tocmai în vârful mărului, 

a cules poama cea minunată, a adus-o Împără- 
tesei, şi ea a mâncat-o din trei muşcături, şi, 
trece azi, trece mâni, trece poimâni, iată nouă 
luni de zile vânturate, când la Curte pornesc săr- 
bători de bucurie. , 

Născuse împărăteasa un fecior, mândreța lumii! 
frumos cum-nu se mai pomenise. Tot de aur şi 
de argint curat ca lacrăma. Şi mintos ca un vlă- 
dică şi voinic cât şepte voinici de-ai noştri. 

ÎI scrie Împăratul la primărie, îl scrie Ja popă, 
şi, când trece săptămâna, iată Sânpetru, cu ior- 
gănaş şi chitie de urşinic, să boteze lăstarul îm- 
părătesc ; şi iată şi omul cel năzdrăvan, cu ior- 
gănaş şi chitie de urşinic, să boteze după învoială. 

Intrase Împăratul Ja grijă. Bine-i de mielul 
care suge la două oi, da” să-l ferească sfântul 
să-i fie amândouă oile fără lapte. Ei, dar chip 
de scăpare nu era; a trebuit să se cumetrească 
Împăratul cu amândoi, să cinstească cu ei, să se 
sărute pe frunte și să se prindă la joc cu amân- 
doi cumeltrii. Tăcea şi înghitea, şi trăgea numai 
cu coada ochilor la Sânpetru, care se vede că nu 
prea punea la inimă pe cellalt. 

Dar, oricum, cumetrie a fost, cum era obiceiul 
pe-atunci, când nu prea numărau oamenii polo-
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hoacele deşertate şi ciobotele rupte. Ce de mese, 
ce de veselie, ce de belşug! Șfert de:șfert să 
am eu.-la cumetria feciorilor mei, şi nu mi-ar 
trebui nici brânză de iepure. Mă rog, cumetrie 
împărăteașcă, şi pace. Se chefuise : Împăratul şi 
Împărăteasa, prinsese la ureche sfântul, iar cellalt 

le dăduse toate pe una. Dăduse cică repede că- 
ciula pe ceafă, prinsese plosca în mâna - stângă, 

'şi chiuia şi săria întrun picior, şi plesnia din 
degete, lucru mare. lar” când păharnicii de pe 
la crame, 'văzând că au început cumetrii să se 
întreacă prea tare cu deochiul, au bătut Cepu- 

rile cu sănătate şi le-au frânt: 
— Vra să zică, gata, hai? 

— Gata ! 
Au mai cinstit o leacă pentru «rămas-bun», 

o leacă în sănătatea Împăratului, câte o ploscă 
două în cinstea Împărătesei şi a feciorului, câte 
trei patru în sănătatea mea, sau sărutat pe 
barbă şi sai gătit de plecare. 

_ Întâiu a şters-o podraghina ceia de om. 
— Doamne, cumetre, grăi Împăratul către 

Sfântul Petru, cine dracu: să fie cumătru' celă- . 

lalt ? 2 
— Naiba, — Sfântul de colo. 
— Ei, nu mă omori! | 
— Păi... Şi ce nume ţi-a pus copilului? 
— Păcureţ |! 
— Alei!
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— Zău aşa! 

— Ai, ucigă-l crucea, drac, să-l ucigă. —Da- 
poi. când i-oiu spune lui Dumnezeu cam stat la 
masă şi-am cinstit cu Ducă-se-pe-pustii?! 
— Doamne fereşte ! 
Şi, după asta, dragii mei, iar mai trece vreme, 

atâta cât trebuia unui fecior de pe atunci să 
crească ilăcăieş ; inulţi ani nu, şi nu ca azi, când 

te buchiseşte nevoia de când eşti cât lingura şi 
până vine vremea pornitului la oaste. Se face 
Păcureţ, Crăişorul, mare ; şi era harnic şi adus 
la minte ca un om bătrân. Şi, când să-i deie 
Împăratul sama Scaunului pe mână, iaca Necu- 
ratul, în chipul lui cel adevărat, că bate Ja poartă. 

— Ce-i, cumetre Drace ? 

— Poi, am venit să-l ieau pe finu' la şcoală la 
mine. 

— Ei lasă, nu-l mai lua, că nu-l fac popă. 
— Măcar; o samă de învăţătură tot îi trebuie. 
Dar ce să mai lungesc vorba? Venia Dimonul 

după învoială, şi pace. Premeneşte-l pe Păcureţ, 
dă-i doi, trei galbeni de cheltuială, sărută-l tu, 
Împărate, şi tu, Înapărăteasă, plângeţi-l fete, plân- 
geţi-l voi codri, că vi se duce odorul, şi poate... 
cine ştie! «Să ne vedem sănătoşi, tată şi mamă»; 
«Mergi sănătos, frumuşelul mamei frumușel, min- 
tosul tatei minto, şi scrie-ni carte, să aflăm cum 
te mai porţi». Şi dă-i cu plânsete, dă-i cu boce- 
iile, de credeaică se prăpădeşte lumea, nu alt-ceva.
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S'a dus? Sa dus. Meargă sănătos! Dar unde? 
Iaca, tăieţi-mi capul, că nu ştiu nici eu. Undeva 
departe : pe lumea asta, pe. lumea cealaltă, pe 
pustiul negru, unde vânt nu bate, gând nu răz- 
hate, în piatra seacă, unde picior nu calcă, la 
curtea diavolilor. 

S'a pomenit Păcuret, într'o cetate cum nu era 
nici a lui tată-său, slugă plecată Diavoloaicei şi pu- 
iului de Diavol, — o fetişcană, olio-lio, mânca- 
o-ar cine ştiu eu. Ziua, căra apă, tăia lemre, 
făcea focul, şi, sara, umbla prin cele grădini, şi 

cânta aşa, a străinătate. şi-a dor. Şi-i mergea 
slujba în plin, şi Diavolul mai să-l iea de suflet 
când allă comedia. 

— l-auzi tu, Drăcoaico, de ce sa apucat Pă- 
curet ! 

— Nu mă 'ncruci! Dar poate că fata nu-i vi- 
novată ! 

— Ţi-ai găsit! Nam văzut-o eu cum il cu- 
prindea de mijloc, şi-l săruta, şi-l giugiulia de 
mânia focului ? 

— Taci... ! 
— Ce să mai tac! Nu ţi-am spus eu: fata 

asta nu saruncă în sămânța noastră ? Şi tu: anu 
şi nu, că-i sfântă». O vezi acu? Lasă ! 

«Lasă», înseamnă o primejdie mare. Face Dra- 
cul socoteală, fără să spuie o vorbă cuiva, tace, 
şi se culcă. Fata, cât colo pe lângă Necurat, 
noaptea în întunerecul nopţii ; îi fură gândul şi
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i-l spune lui Păcureț. Spaimă pe Măcău ! Fata 
il sfătuieşte aşa şi pe dincolo, şi flăcăul îşi mai 
vine în fire. | 

Bun! A doua zi, feciorul de Împărat chiamă 
pe faur şi-i porunceşte să-i facă un buzdugan 
greu de nu ştiu câte sute de oci. 

— Cât să-ţi dau? 

— 0 sută de galbeni, zice faurul. 
—— Na o sută de sute, şi să mi-l faci de-o sută 

de ori mai mare. 
Faurul i-l dă gata,şi Păcureţ pleacă la grajd. 

Dracul se prefăcuse în chip de cal, şi, cum îi 
poruncise de cu seară că să-i mai plimbe prin 
nouri gloabele, îl aştepta acuma. Feciorul încalecă 
pe Diavol, î ii croieşte câteva buzdugane în coaste, 
ii dă pinteni, dar unde focul negru era chip să 
se poată sui în sus, cum socotise el, şi să zvârle 
de-acolo pe fecior, să-l mântuie de zile! Îi mai 
dă Păcureţ un buzdugan; una în dreapta, una 
în stânga, şi, la urmă, alta în creştetul capului, 
că bietul Sarsailă văzu stele verzi înaintea ochi- 
lor, şi se l4să pe pământ cu şelele frânte și capul 
năuc. 

Diavoliţa de fată atâta aştepta; se prefăcu în 
măgăriță. Păcureţ încălecă şi plecă. Merseră, 
merseră, şi ajunseră Ja o mănăstire veche şi goală 
unde se opriră să se mai odihnească. În vremea 
asta, Drăcoaica cea bătrână află şi se iea după 
dânşii. Mergând ea, dă pe drum de un călugăr.



36 TEDOR PARTIE: POETI 

— De unde vii, părinte ? 
— De la Sfântul-Munte. 
-- Alei, faţă bisericească ! 
Şi călugărul zvârrr! cu crucea după Drăcoaică, 

şi Drăcoaica tiva înnapoi să se plesnească cu 
capul de călcâie. Merge călugărul mai departe, 
ajunge în uşa mănăstirii, aprinde tămâie, şi în- 
cepe să cânte. Când aude Diavoliţa, uită şi de 
dragoste, uită şi de toate, şi tunde-o înapoi, că-i 
pârjol. Iar, în biserică, finul lui Sfântu. Petru 
sta înaintea icoanei lui. naşu-său şi se închina 
pentru mântuirea lui din Iad. 

Că sa fi dus pe urmă acasă, că şi-a li găsit 
„părinţii sănătoşi şi flăcăii şi fetele din sat — 
dragii mei, vaş spune, dar de, vorba ceia, gân- 
dindu-mă la dumneavoastră : şi cu slănina în pod 
şi cu urechile pline, nu se poate; că nici roata 
nu merge dacă n'o ungi. Cui are minte de pri- 
ceput ! Noapte bună! 

(Auzită de la cumnată-mea, Ioana V, Pamfile, din Țepu, Tinutul 
Tecuciului.)



  

NOROCEL-ARGATUL, GINERE ÎMPĂRĂTESC 
  

A fost odată, ca nici-odată, a fost un băieţel 

făcut de-o fată mare, lepădat cine ştie pe unde 
si crescut cine ştie de cine. Când se trezi şi el 
mare, văzu că-i amar traiul să muncească pela 

unul şi pe la altul, pe mâncare şi pe câte o: 
“țoandră de purtat, şi că mai bine-i să se ducă 
la cineva să se tocmească argat, ca la sfârşitul 
anului, să se vadă şi el cu câteceva. Pe urmă 
sa 'nsură şi-a avea şi el o gospodărie ca tot 
creştinul. 

Unde să intre, unde să se ducă ? Iaca, tocmai 

la un împărat bătrân, care avea împărăție mare, 
-cu multe noroade, şi care mai avea pe de-asupra 
şi o fată ca toate fetele, adecă, deşteaptă şi fru- 
moasă, şi bolnavă de-o boală cumplită. 

Toată ziulica stătea 'n castel ca o floare pălită 
«de soare. Împăratul o vedea că tânjeşte şi de asta, 
mu îndrăznea să scoată vorbă de măritiş, după
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cum i-ar Îi fost pe plac, — de, că uite, mâni- 
poimâni, el a închide ochii şi sa duce în pământ, 
de unde n'a putea şti, nici cine-i stăpâneşte pă- 
mânturile, şi averea lui, nici bărbat fetei cine-i 
este. 

Sta, dară, fata, toată ziua şi-şi cânta — cânta 
cântecul cu 

Foileană de susaiu, 

Inimă de putregaiu. 

Nam cuţit ca să te taiu, 

Să văd în tine ceai! 

Câte odată, şi cântecul te mai alină, parcă! 
Norocel, o aude odată, o aude de două ori, şi 

ca un flăcău priceput cum era, o fură într'o zi, 
cu coada ochiului, aşa să-şi mai treacă din vreme. 
A doua zi o ţânteşte mai bine, iarăşi, să-i pară 
ziua mai uşoară, 

— Măi, Norocel, băete, trageţi măsurile îi zic eu. 
— Ei şi? 
— Bine! | 
A treia zi, dragii mei, Norocel-argatul, nebun ș 

adică nu nebun dar aproape: prinde fata împă- 
ratului în grădină, o strânge de mijloc şi fără 
picătură de ruşine 0 sărută, nevoe mare; fata 
să moară de bucurie şi mai multe nu. Din ziua 
aceia, limba fetei porni alte cântece, altă lumină 
în ochi avea, alt obraz şi alt cuvânt, pentru că 
dobândise inimă nouă, ştiţi — întocmai ca iarba 

x
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costiselor de piatră, când o udă ploaia şi o pă- 
zeşte umbra. 

Bună şi asta! 
— Vreme rfemerită so măriţi, zic eu împăra- 

tului. | 
— De, îmi răspunde uncheşul, dacă zici d-ta, 

haide! 
"A dat repede svon de corn, să se adune în 
grabă craii şi feţii de 'mpăraţi din toată lumea, 
să se strângă toată flăcăimea care a vrea să-i fie 
ginere, că el, fată de măritat are, una are şi nu 

vrea să-i dee bărbat cu sila ; să fie mulţi, ca să 
aibă odorul pe cine să-şi aleagă după inimă şi pri- 
cepere. “ 

Şi câţi n'au venit, câţi! Spuză, dragii mei! 
Codrul fruză n'are şi nici mările fire de năsip, 
câți sau adunat. Împăratul sa bucurat foarte şi 
le-a grăit: 

— Feţi şi logofeţi, fata mea a stan cerdac, şi | 
pe d'innaintea casei a trece toată lumea asta adu- 
nată ; pe care îl va atinge fiica mea cu mărul 
de aur, acela mi-a fi mie ginere, iar fetei mele 
bărbățel după inimă. 

Gata ? Gata : sta fata sus, iar pe jos treceau 

câte unul-unul, cum trec cocoarele când vin şi 
se duc. Treceau feciorii de "'mpăraţi mari, pe 
urmă cei de impăraţi mijlocii, pe urmă craii, fe- 
ciorii de boieri şi dregătorii de frunte, pe urmă
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de ceilalţi, de-alde mine şi de-alde dumneavoastră 
şi tocmai la coadă şi cei din neamuri mai proaste. 

În cine, dă, fata de "mpărat cu mărul, în cine! 
Măi-măi! în cine? Ti, că din toţi'alege pe No-: 
rocel-argatul i 

— Aş, nu, nu se poate, strigă impăratul, Doamne 
fereşte ! 

— Nu nu se poate, strigă toată claca feciorilor 
de 'mpăraţi. 

Bine, să mai treacă odată! Şi-au mai trecut, 
şi-au mai trecut şi a treia oară dar norocosul! 
<ine a fost? Tot Norocel-argatul. 

Acuma, nu mai era altceva de făcut: împăra- 
tul trebuia să tacă, şi să 'nghită. Dar tot îi sta 
parcă un fel de ghimpe în inimă. Chiamă îndată 
sobor de oameni bătrâni şi pricepuţi, cu chip c'a 
găsi cu toţii un nod în papură lui Norocel-voi- 
nicul. Se sfătuesc, se pun la cale, mai zice unul 
una, altul alta şi la sfârşit iese împăratul şi spune 
lui Norocel: 

— Băiete, după cum văzuşi şi tu, fetei mele îi 
placi, dar eu nu mă pot mulţămi numai cu atâta. 
Rosturile împărăției mele sunt avan de „grele şi 
de încurcate şi pentru asta trebuie minte isteață 
ca să le descurce.. Drept aceia, iaca o să te în- 
cerc şi eu pe tine cu un lucru. Dacă tenvoeşti, 
bine; dacă nu, drumul e al tău şi casa e a mea, 
că nimeni nu te ţine legat. Că vorba ceea: a ui-
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merit orbul Brăila, dar mi-te tu, flăcău harnic 
şi aşezat, n'ai să-ţi găseşti bine capului ?. 

Cu vorbele acestea, socotea impăratul ca să-i 

taie pofta de însurătoare lui Norocel. Dar, aşi! 
de unde! Şi-i răspunde feciorul : - 

— Mă prind împărate. : | 

— Te prinzi? Bine! Atunci, uite ce-i: Să te 
duci în grajd la mine şi să-mi descui la turma 
de iepuri ; so scoţi afară şi să porneşti cu dânsa 

la păscut. Dar bagă de samă: să nu cumva să-mi 
scapi vre-un iepure, că dacă m'ei veni cu vr'unul 
lipsă la săptămâna, alt leac nu-ţi mai trebue. Ai 
înțeles? . 
„— Înţeles, îi răspunde argatul şi pleacă. 
— Ei, acu e acu, îşi făcea impăratul socoteală. 

în gândul lui; acuma să te văd pe tine, Norocele, 
pe unde ai să scoţi cămeşa. Hm! 

Se bătea împăratul cu gândul şi tot chitind şi 
cumpănind, se incredință la urmă că astaci peste 
poate. 

Şi nici Norocel-ilăcăul nu zicea altceva decât 
că împăratul vrea să-i piardă urma şi mai multe nu. 

lesă el cu iepurii la: câmp, dar credeţi ca mai 
văzut pe vrunul cât ai bate din palme ? Sa dus 
dracului de pomană, împuind pământul. 
„— Duceţi-vă! 

Bun, dar tu, Norocel-băiete, ce te faci, încotro- 

porneşti ? O luă şi el pe o cărare şi se tot duse 
înnainte, trecând prin fel de fel de locuri, până
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când ajunse într'o pădure. Umblă încolo şi în- 
coace, şi dă de casa sfintei Vineri. Bate în uşă 
şi aude un glas din'năuntru care-l întreabă cine-i. 

— Eu, sfântă Vineri, Norocel, fecior de fată 
mare, lepădat. 

— Şi ce vrei dela mine? 
— Am venit să te slujesc trei zile. 
Sfânta îl chiamă în casă şi văzându-l că-i cu 

glagole 'n cap, il împacă aşa : Ea se va duce cele 
cele trei zile de Paşti la biserică, şi pe el l-a lăsa 
în ogradă ; altă treabă nu-i dă de făcut decât 
să-i hrănească puii cu mâncare potrivită, iar pe 
a ei, să n'o găsească sara nici prea caldă, nici 
prea rece, ci numai aşa cum e bună de mâncat. 

A, lesne treabă, ziceţi dumneavoastră. Ba nu ; 
întrebaţi-mă ce fel de pui avea sfânta Vineri şi 
am să vă spun. Avea tot felul de lighioane : şerpi, 
balauri, gândaci, iepuri, vulpi, broaşte, molii, cu- “ 
.cuvele, râme, bursuci, cocostârei, înă rog, tot ce 
se vede pe lumea asta. Greu, nu-i aşa ? Norocel, 
vedea el bine cu ochii că dacă scăpase de un 
drac, aici nemerise peste tată-său. Cum naiba 
avea el să adune atâta jâmăt de lighioane cari 
“cu patru, cari cu două, cari. fără picioare. 

Ei, lesne-i trebuşoara asta ? 
— Uite flueraşul ista, îi spune sfânta: el are 

atâtea găurele câte soiuri de vietăţi sunt; baţi 
<u degetul pe una, vin găinile şi cocoşii: baţi 
într'alta, vin rândunelele şi lăstunii ; dacă mai
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baţi într'una, vin greieri soiu după soiu. Vezi, 
acuma lucrul ţi-i uşor. 

Sfânta plecă la biserică, iar Norocel rămase 
acasă. Trebălui feciorul în. dreapta şin stânga, 
făcu bucate bune pentru fieştecare neam de di- 
hănii, iar aşa, cam supt-amiază, luă flueraşul şi-şi 

chemă, puii la mâncare.. 
S'au fost umplut, ci-că, cu lighioanele, câmpuri _ 

întregi ; pe toţi i-a hrănit flăcăul cum se cade şi 
nici unul n'a rămas nemulțămit; pe de-amea- 
zăn-deseară le dădu din nou mâncare şi pe urmă 
se puse şi făcu şi bucate pentru sfânta Vineri. 

Le păzi, le suci cum se pricepu el mai bine şi 

când sfânta Vineri veni dela biserică, găsi buca- 
tele nici prea calde nici prea reci, ci aşa, numai 
bune de mâncat. 

După ce-a ospătat, eşi sfânta să-şi vadă puii; 

pe cari cnm îi întreba, loţi îi spuneau că tare. 

bine au mai fost hrăniţi de Norocel-urgatul. 
Şi aşa şi mâni şi tot în chipul ista şi poimâni, 

când iată pe sfânta cea bună la inimă că-l chiamă 
pe voinic şi-i spune: 

— Băiete, cu dragoste şi cu pricepere m'ai slu- 
jit, cu dragoste am să te mulțămese şi eu; ce 

mi-i cere, aceia ţi-oi dărui. 

Iar "Norocel stătu 0 leacă pe gânduri şi socoti 
cam ce i-ar fi lui de folos. Nimic. altceva decât 
fluieraşul ; şi zise: 

— Să-mi "dai, sfântă Vineri, fluieraşul.
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— Al tău să fie, 
_Pe urmă fiăcăul, mulţămindu-i pân” la pământ, 

îi sărută mâna şi pleacă. Şi merse şi merse, 
pân' pe-aproape de curţile *'mpăratului, întrun 
câmp, unde prinse să cânte din fluier ca pentru 
chemarea iepurilor şi de-odată îi văzu pe toţi 
venind către dânsul. 

Bucuria voinicului nu era proastă ; se puse jos 
să se mai hodinească şi să mai cugete la noro- 
cul lui. 

În vrerăea asta, iacă un boier călare pe un 
măgar. 
— Bună ziua, voinice. 
_— Mulţămim, dumitale boierule! 
— Da' ce faci aici? 
— Pasc nişte iepuri. 
— Şi cum stau, măi omule, şi nu fug ? 

_— Poi dacă-i păzesc, cum vrei să fugă; aşa 
li-i felul lor: iepuri cari nu fug. 

— Ei, nu mă omori! Ce zici tu? Da nu mi-i 

vinde şi mie unul de sămânță? 
— Îti vând, cum să nu-ţi vând, că am o spuză, 

dar numai, vezi, să ne putem împăca din preţ, 
că felui ista de iepuri nu-i aşa de ieftin. 

— U, la asta nu te mai gândi, că uite, parale 
am câte vrei, şi-ţi dau cât mi-i cere. 

—.Hei, cucoane, parale au şi ţiganii, dar eu 
altceva îţi cer şi să mă ierti de cuvânt prost:
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să-ţi săruţi măgarul unde-oi zice eu şi-al dumi- 
tale a fi un iepure. 

Boierul, care nu era altcineva decât impăratul, 

se gândi şi la una şi la.alta: dacă nu face ce-i 
zice Norocel, deseară la _numărătoare îi vine cu 
iepurii toţi în ogradă şi-i ia fata ; dacă face după 
spusa lui, are să-i găsească un iepure lipsă, şi - 
așa, lesne-i să scape “de gânsul. De ruşine, dă, 
cam ruşine-i, dar ce să faci, cum so dai so ne- 
mereşti, cum so 'ntorci, so potriveşti ! Făcu după 
plucul ftăcăului, îi luă iepurele şi se duse cu el. 

Sara, Norocel-argatul luându-și fluerul şi stri- 
gându-şi iepurii, i-a fost adunat pe toţi şi printre 

ei a văzut şi pe rel dăruit Împăratului, că. nu 
degeaba îi era fluieraşul dăruit şi vrăjit de sfânta 
Vineri ; că socot şi eu aşa ca omul prost: să fi 
fost iepurele în frigare şi tot sar -fi dus acolo, 
unde Par fi chemat voinicul din fluier, 

Pe urmă, Norocel îi ia pe toţi, intrăn ograda 
împăratului şi se pune la numărătoare ; fireşte, 
nu Sa găsit nici unul lipsă. Impăratul Ia luat 
îu braţe, la sărulat şi i-a spus: 
— Până acuma, ginere dragă, toate bune, dar 

uite ce-ţi dau mâne de muncă: aici ai o baniţă, 
de mac şi dincoace una de păsat. Eu le amestec 
pe amândouă așa și ţi le las în păstrare, iar mâne 
dimineaţă, pe vremea când m'oiu scula eu, să le 

găsesc din nou alese: macul de-o parte, păsatul 
de alta. Te 'mvoieşti şi cu asta? ă



— Cum să nu mă 'nvoesc, îi răspunde Norocel ; 
dacă am plecat pe aşa drum, trebuie să merg 
înnainte: după cap şi căciulă. 

=— Bine, tare bine! 
— Ei, şi-atâta pagubă daca fi rău! 
Sara voinicul, îşi luă uieraşul şi prinse să 

cânte chemarea furnicilor ; să le fi văzut venind 
în grabă pe toate, care pe sus, care pe jos. Le-a 
dat treaba in samă, iar el s'a culcat. 

A doua zi, totul era isprăvit şi când împăratul 
eşi afară să vadă ce-i, Norocel-argatul îl aştepta 
cu căciula 'n mână. 

— Gata, flăcăule ? 
— Gata, mărite împărate, cum să nu fie, că 

doar nu era cine ştie ce lucru greu. 
— la hai, să văd şi eu. 
Şi sa dus şi a văzut ce nici prin creștetul ca- 

pului nu-i trecea să vadă şi sa bucurat mult 
şi i-a zis: 
— Îţi mai cer încă un lucru. Uite colo's ham- 

barele mele pline cu tot felul de pâne; iaca: 
până mâni dimineaţă să nu mai găsesc un gră- 
unte în ele. Să-mi mânânci tot-tot, că altfel, ştii 
vorba noastră. 
— O ştiu, Împărate, zise voinicul, dar ce crezi 

că eu sunt găliţă cu plise să mănânc grăunțe ? 
Înţeleg să-mi dai altceva, dar tocmai la trebu- 
şoara asta nu mă prea gândeam. 
— Hai, asta ţi-o dau, asta să mi-o faci, că de
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nu, fecior să-mi mărit fata oiu mai găsi şi tu 
fete să tensori, aşişderea. 

Da Norocel, numai pe faţă se făcea că-i mâh- 

nit, cin inimă se bucura de nu-l incăpeă pielea. 
Sara, şi-a chemat hultanii, şi şoarecii, şi porum- 
beii, şi ciorele şi toate Jighioanele sburătoare şi 
le-a dat în samă ce era de făcut, iar el sa dus 
să se culce. 

Adoua zi, toate lăcrele hambarelor erau goale: 
ha şoarecii mai roseseră şi din scânduri, de năcaz 
că nu se săturaseră în “deajuns. 

Împăratul nu mai avea încotro so sucească, 
ci cuprinzându-l în brațe, l-a sărutat ta pe-un 
ginere şi sa bucurat mult de vrednicia lui. 

A dat sfoarăn ţară sin colo peste ţări și mări, 
să vie la nuntă cine a pofti, că el îşi mărită fata 
cu Norocel-argatul. Şi lume a venit câtă frunză 
şi spuză, de n'o mai cuprindeau văile şi curţile 
împărătești. Şi sa mâncat şi de jucat, amarnic 
sa mai jucat, că stăteau ciobotarii pe marginele 
drumului şi nu dovedeau să dreagă imineii și. 
papucii tuturor. Şi se lăuda Împăratul pe toate 
cărările, pe la toate fetele, că ginere ca al lui 
nu se mai află pe lume. Şi zise lui Norocel: 
-— Norocel, tătucă, ia spune tu istor împărați 

o minciună neisprăvită. 
Şi ginerele împărătesc, bun de gură, după cum 

era şi Ja treabă bun, începu de când cu îata- 
Noe şi cumătru-seu, bădica-Troian şi hai în coace
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hai-hai, până când ajunge şi la întâmplarea cu 
iepurii ; şi zicea: 

— Şi cum păzeam eu turma ceea de iepuri, 
iaca un boier mare, călare pe un măgar, că vine 
şi mă "'ntreabă dacă nu mi-s iepurii de vânzare. 
Eu îi spun că-i vând unul, dar pe parale nu-i dau. 

lar Împăratul, ca nu cumva să rămâie ruşinat, 
îi curmă repede povestea spunându-i căntr'ade- 
văr a spus o minciună neisprăvită. 

Veselia a dăinuit mai amarnică până s'a ispră- 
vit şi nuntaşii au fost plecat pe Ja vetrele lor: 
strigând : 

— Halal de 'mpărăţia care l-a avea în cap pe 
Norocel-Împăratul. | 

După câțiva ani, socru-seu, închise ochii şi-i 
inchise cu sufletul împăcat că are urmaş vrednic, 

„spre fericirea noroadelor lui. 
Asta-i istoria toată a lui Norocel-argatul, fecior 

de fată mare, lepădat, cine ştie pe unde şi cres- 
cut pe unde l-a fost dis norocul şi mai ales 
mintea lui cea isteaţă. 

Dac' aş şti că mai trăeşte şi azi, şi pe unde 
anume, v'aş lua pe câte unul şi vi laş arăta, să 
luaţi pildă. 
Cine pofteşte să-l vadă, caute-l; ci eu deo- 

camdată, a 
Dădui povestea asta gata 

Şi-oiu mai da şi mâne-sară alta. 

Acu să mai spue 
Cine mai ştie
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Şi pentru dânsul în cap- să nu mai ţie, 

Că mult de le-a ţinea, a 

Poveştile s'or ouă 

Şi-or eloci 
- Şi capul i-a pocni 

Şi n'a avea cu ce ne povesti! 

4Auzită dela Stefănache al lui Fortună, din Tepu Tecuciului)
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A fost odată ca 'n poveşti, că multe auzi cât mai irăeşti, a fost o biată femeie care-şi ţinea zilele cu meşteşugul prescurilor, Şi ea avea un băiet pe care-l chema Liencea ; da” ştiţi cât era de harnic ? Îi puţia urma şi nu-l încăpea umbra. 'Toată ziu- lica sta şi dormia dus; se scula şi mânca, şi pe urmă iar se trântia pe unde apuca,-—vorba cân- tecului : 

Cum mănâncă, 
Cum se culcă; 
Cum se culcă, 
Cum se scoală 3 
Cum se scoală, 
Cată "n oală, — 
Și mănâncă 
Şi se culcă!



  

Acuma, aveţi să vedeţi că băetul ista avea el 

o leacă de noroc, cum aude obicei mulţi de felul lui. 

ÎL trimete măsa într'o zi să-i aducă apă. 
— Du-te, Lenceo-mamă, fuga-fuga-mare şi-mi 

adă o cofă de apă. 
Da' el întăi se scărpină în cap, şi-o întrebă: 
—- Hi!.. Să mă duc la apă? | 
— Să te duci, mamă, că sa isprăvit chiar acu. 

— ŞI, dacă sa isprăvit, nu mai este în cofă? 

— Nu. 
Şi sa dus, cu chiu cu vai, sa trudit el cât s'a 

trudit, şi, când să scoată ciutura cu apă, iaca în 

ciutură un chitie de peşte. Bucuria lui nu era 

proastă. Socoate el cum are s'o cheme pe mă-sa 

să-l prindă, cum are să-l puie apoi pe jăratec şi 

pe urmă să-l mănânce cu poftă. Chiticul umbla 

încolo şi 'ncolo şi se zbătea de frică, până când N 

zise : 
— Voinice, voinice, nu mă omoră, ci lasă-mă 

cu zile, că mare bine ţi-oiu prinde şi eu. 

l.encea se gândi cât se gândi, şi-i răspunse: 

— Dar ce fel ae bine îmi poţi face tu? 

-— Orice ai vrea. 
:— Atunci, uite ce-ţi cer? Să-mi faci fântâna 

asta uşurică ca o pană, ca so apuc de buză şi 

so duc cu totul acasă. 

Chiticul cel năzdrăvan se 'nvoi, iar Lencea 

posnaş cum era, încălecă pe cofă și plecă să
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spue mă-sei bucuria asta neauzită. Biata prescu- 
răriţă, era să pleznească de necaz; ii trase vre-o 
câteva şi porni ea singură să-şi aducă apă. 

Înte'o zi, îl trimete pe Lencea la pădure saducă 
un braţ de aşchii cu care să facă zăgnată ! pentru 
prescuri. Flăcăul porni cu multă greutate, şi se 
opri la fântână. Aicea ţipă în gura -mare, că el 
scoate chiticul afară şi-l frige şi-l mănâncă, dacă 
el nu i-a aduce acasă toată pădurea. Că, ce? Era 
de fier ori de oțel, să care toată ziua la lemne ? 
Chiticul, de spaimă, se învoi, şi zise: 

— Du-te, măi omule, acasă, iea o frânghie ori 

vr'o aţă, ceva, lungă cât postul ce Îmare, ocolește 
pădurea cuaţa, leag'o la capete cu nod, iea-o în 

spinare, şi gândindu-le la mine, opinteşte-te 
odată. 

Lencea, atâta şi aştepta: se duse 'ncet acasă 
şi spuse mă-sei ce avea de spus; măsa-l luă la 
goană, când îl auzi grăind-cai verzi pe păreți. 
Pe urmă, Lencea se întinse pe laviţă şi adormi. 
Mă rog: atâta muncă se -poate peun om? Ci eu 
îmi fac cruce şi mă mir cum a ajuns şi-acasă! 

Şi-adoarme el, şi doarme somnul drepţilor, şin 
vis visează lucruri nemai pomenite. Se făcea, 
parcă, pe undeva, departe, prin ţeri streine, pe 
la târguri mari, şi frumoase, pe Ja Curtea unui 
împărat vestit ; şi se făcea, parcă, întâmplarea, 

1 Jăratec.
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că da din când în când cu ochii de fata Împă- 

ratului ; şi se făcea că se înţelege pe deplin cu 

dânsa, că se îndrăgostise dela o vreme, şi că, la 

urmă, se băteau amândoi cu gândurile cum să 

se iee şi să trăiască laolaltă. Pe urmă, se făcea 

un turn, şi ?n el un copilaş cu două mere de aur. 

Pe dedesupt irecea mulţimea de flăcăi şi oameni 

în vârstă, dar copilul în nici-unul nu zvârli cu 

merele de aur, decât în el, chemându-l, atăti- 

cule !». Atunci se şi trezi, şi mult se minună că 

de ce-l ustură spinarea, iar prescurărița de ce 

stă cu cleştele în mână şi ţipă la el să se scoale. 

Din ziua ceia i sa urât lui Lencea cu lumea 

asta a nevoilor şi -a grijilor. Socotia el că i-ar sta 

cu mult mai bine în nişte Curți mari, cu livezi 

şi iarbă, vara la umbră şi iarna la căldură ; tră- 

sura să-i vie la scară, iar slugile să-l suie şi să-l 

„coboare în braţe. Doamne, Doamne! Şi cum să 

facă? Lesne! Fuga la fântână cu cota 'n mână; 

vâră ciutura până n fund, şi scoate chiticul 

afară. Dar de ce-l scoate, nu mă 'ntrebaţi? Să-l 

bage ?n lipitori, şi mai multe nu: că, dacă nu-i“ 

face lui cutare şi cutare lucru după plac, cu zile 

nu-l mai lasă. Şi ce poftia Lencea, nu era treabă 

grea, după capul lui: să i se desfacă înnainte 

„cărările drepte şi netede, până la Curțile unor 

„crai ori împărați vestiți, iar împărații ceia (ve- 

deţi minte la el!) să n'aibă decâi o fată; dar
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ştiţi cât de frumoasă? Să crezi că-i păcat so: 
priveşti cu ochii ori o atingi cu mâna. Aşa !. 

Vorba ceia: te miri ce şi mai nimica. Pe urmă, 
fata asta de 'mpărat să nu fi avut până atuncea: 
drag pe nimenea în lume, iar, când l-a zări pe: 
dumnealui, să-i pice mieros ca fagurele şi drag: 
ca lumina ochilor din cap. 

Aşa poruncea el peştişorului, şi tot ce-i spunea,. 

să se îndeplinească intocmai, că, de nu, de unde: 
va fi şi-a ajunge, va porni înnapoi, va face groapă 
adâncă, va aprinde foc de-nouă stânjeni de lemne, 

foc mânios va face, şi chiticul nesăbăduit, acolo- 
şi-a sfârşi zilele. Peştele, nu ştiu cum Dumnezeu 
făcu, şi se învoi. Lencea-i dădu drumul în puț, 
se "'ntoarse acasă, îşi luă rămas bun dela mă-sa: 
şi plecă, măi băeţi, pe drum, hai-hai, hai-hai, 

când flămând, când îusetoşat, când vai de capul 
lui. Vedeţi, tot el avea o -sleamă de minte să 
mâne "mnainte, că, dragii mei, lesne-i a zice piă- 
cinte, da-i greu a le face şi nu poţi numai să 
baţi din palme şi să ţi se împlinească după dor.. 

Merge el mult, cât a fi mers, cum i-a fi fost 
pasul şi mânecatul, şi-a mers cât e de-aici pân” 
la Bolgrad şi dela Bolgrad înnainte pân' la ce- 
tatea Ţiglinei, unde şi-a fost făcut odată bădică- 
Troian seceri, cu mănunchii de floricele, să tragă 
voinicii cu drag din ele. Da' lasă că woiu spune 
şi de bădica-Troian altă dată ce mi-oiu aduce 
aminte.



  

Ajunge Lencea la o apă; trece podul, şi dă de 
o pădure; trece pidurea, şi dă de un rând de: 

străjeri. 

— Măi, da cine eşti tu? răcnesc ceia la 
dânsul. 

— Eu, măi? Eu-s din tara Moldovei. 
Şi îndată i sa deschis locul să intre. Vedeţi 

câte-odată şi din minciună îţi este scăparea bună. 
Da' eu socot că altă nație de om trebuie să fi 
fost Lencea ista, nu Moldovan, — că noi slavă 

Domnului, sântem oameni cu scaun la minte și 

nu ni trăznesc prin cap toate drăcoveniile pă- 

mântului. 

Ajunge la al doilea rând de străjeri. Ceia strigă, 

ştiţi cântecul: 

— Măi, cine eşti, de unde eşti, pe la noi ce 

rătăcesti ? 

—. Bu-s Lencea din cutare şi cutare loc. 

Ceia, — marmură, sloiu de ghiaţă, nu altceva. 

Mă rog : puterea chiticului era la mijloc, ş şi nimic: 

mai mult. Şi răshate aşa, măi tată, şi de cele- 

Jalte şiruri, şi se face scăpat pe poarta unei Curți 

împărăteşti. În ogradă, se 'nvârteşte încolo, în- 

coace, cu-o minciună, cu alta, intră în vorbă cu 

toți de pe acolo și, dintrun cuvânt, se învoieştt: 

co slugă să-i rămâie lui de ajutor, aşa, numai 

pe-o lecuţă de mâncare. Şi se apucă să încurce 

şi el lumea ca orişice nătăfleţ ; gură mută şi
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treabă mai nimica, iar, în gând, nestrăniutare : 

să-l vadă într'o zi fata Împăratului. i 

Şi sa intâmplat şi istoria asta. Îl zăreşte într'o 
dimineaţă Domnița, şi, cum îl zăreşte, îi pică 

drag la inimă ; da' ce drag! Să moară după el, 
Şi mai multe nu. Lencea îndată se gândeşte la 
chitic şi-i poruncește de departe să facă ce-o şti 
şi cum 0 şti, să purceadă fala grea din dorul 
lui. Fireşte, peștişorul l-a ascultat; a trecut azi, 

a trecut mâne, a trecut o săptămână, două, nouă, 

lună după lună, şi iaca la împlinire vine ruşinea - 
nemai auzită pe capul Împăratului. Domnita 
naşte un prunc frumos şi plin de inimă, să crezi 
că are suflet dumnezeiesc într'insul ; dar cum şi 

în ce chip, — nimeni nu putea afla. Întrebat-au 
părinţii pe fată şi cu buna şi cu răul, şi cu ru- 
găminte şi cu vorbă aspră, dar degeaba: ce era 
să afle de la o biată copilă când nici ea nu ştia 
de unde-i venise norocul acela. Ce să facă Îm-' - 
păratul, ce. să dreagă ? A ispitit şi el pe cei cu 
minte mai pricepută în lume şi-a făcut ce-ai 
mai făcut şi alţii: a clădit un foişor înnalt şi 
frumos ca o clopotniță de biserică, a suit sus 
pe. Domnița cu pruncul în brate, iar pruncul cu 
un măr de aur în mână. Pe dedesupt, trebuia 

să treacă toată lumea împărăției, oamenii în 

vrâstă şi flăcăietul tot,- -iar crăişorul să lase 
mărul drept în cine-i era tată. 

Lumea a început să treacă, cu neamurile mari
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în frunte, pârcălabii, vorniceii, pe urmă de-alde 

noi, răzăşii, pe urmă clăcașii, pe urmă cei dez- 
robiţi şi, la coadă, slugile. Sta Împăratul şi se 
uita cu băgare de seamă, şi, pe cât trecea no- 
rodul, pe atâla se întuneca la făptură, iar, când 

văzu că nepotu-său lasă mărul pe Lencea, îm- 
brăcatul în ţoale rupte, i-a fost venit negru îna- 

intea ochilor de năcaz. A strigat în gura mare 
că asta nu se ţine la socoteală şi că partea băr- 

bătească să treacă din nou. A trecut şi a doua 

oară, şi a treia oară iarăşi, dar mărul de aur 
tot pe Lencea îl atinsese. 

Acu, altă încercare nu mai avea rost. Împă- 
ratul a strâns adunare îndată, şi toţi bătrânii 
şi-au dat cu părerea că Domnița trebuie osândită. 
cu moarte, la un loc cu ticălosul de Lencea. Dar 

cum, a grăit unul mai milos: 
— Să-i punem, Măria Ta, întrun poloboc cu 

prunc cu tot, să-i înfundăm bine şi să li dăm 
drumul pe apă, în plata Celui de sus. Ce sa în- 
tâmpla, întâmple-se. . 

Împăratul, învoi totul, şi iaca pe Lencea nostru 
feciorul prescurăriţei, călătorind ca Tata-Noe pe: 
apă, înfundat, cu nevastă-sa şi cu pruncul, întrun 
polobocel, parcă i-ar fi pus la murat. 

Au mers ei mult aşa, mâncând ce mai aveau: 
la îndămână, până când n'au mai avut nimic. 
Atunci sa fost gândit Lencea la chitic, şi i-a. 
poruncit :
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Să facă apa val cu val 
Să ducă butia la mal! 

Şi butia sa dus, şi, cum sa atins de maluri, 
«cercurile au plesnit ca nişte guri de tun, iar 
cele trei suflete sau trezit în nişte Castele şi mai 
mândre: decât Curțile Împăratului. Păsărime, 
dragii miei, şi bunătăţi fel de fel, că se gândia 
şi Domnița cu bucurie la întâmplările de ieri, 
.de-alaltăieri. Şi acolo li era traiul dulce ca za- 
hărul, şi nici nu băgau de seamă cum treceau 
zilele cele scurte ; mă rog: raiul lui Dumnezeu, 
nu altceva. | . 

Acuma, să vedeţi minunea. După câţiva ani, 
jaca se face un pod sprijinit pe stâlpi cu aur şi 

argint poleit şi bătut în pietre. scumpe. Pe de 
lături erau copaci cu tot soiul de poame întriin- 
şii; în frunze cântau păsări, iar, pe pod, crai- 
nici de-ai lui Lencea porniau cu mare alaiu spre 
curtea Împăratului să-l poftească într'o sară la 
clacă. Cum văd eu, pe semne, podul cela ţinea 
dela curţile hui Lencea pânăla neamul lui socru- 
său, dar cu ce folos, avem să vedem. 

Când a auzit Împăratul de una ca asta, cic'ar 
fi rămas cu degetul pe buză şi cu gura căscată. 
Auzise şi el despre atari minuni, dar, de văzut, 

nu văzuse. Dar împărăteasa ! Îşi prăpădise cum- 
pătul ca găina umbletul, şi paci să se învoiască 
cu Împăratul să meargă la Lencea la şezătoare. 

— Haide, Împărăteasă — hai, ce Dumnezeu !
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— Baiu, că mi-i frică! 

La urmă, sa fost pus Împărăteasa cu Împă- 
Tatul în trăsură, oaste înainte, oaste înapoi, şi, 
mână băiete, către Curțile minunate ale lui Len- 
«cea. Şi-au mers cât au mers, şi-au ajuns; şi ceia 
li-au fost ieşit înainte, şi, cum trecuseră câţiva 
ani la mijloc, Împăratul şi Împărăteasa ferit-a 
“Sfântul să-şi cunoască fata. 

Acolo sau pus la sfat cu alţi împărați, şi-au 
scos vorbă despre războaie, despre pământuri, 

despre biruri ; au venit apoi lăutarii şi-au înce- 
put cântece, iar adunarea sa prins la jocuri afu- 

risite şi, la urmă, iaca şi cina, bogată în farfurii 
de argint şi linguri de aur. Ospăţul a ţinut târziu 
după miezul nopţii, cu toată veselia şi cheful de 
nevoie, când iacă mesele se strâng. Vine vătaful_ 
farfuriilor şi le numără şi le iea; vine vătaful 
şervetelor, le numără şi le iea ; vine vătaful lin- 
gurilor, le numără şi găsește treisprezece lipsă. 

—Unde-s lingurile, unde- slingurile, că cine mi-a 
furat lingurile să le scoată, striga Lencea, şi-şi 
bulbucă ochii, ca o broască, nu altceva. Mesenii 

toţi străteau sărmanii încremeniţi şi nu mai ve- 
deau înaintea ochilor de ruşine: mă rog, ca 
omul care se ştie curat la suflet. Lingurile nu 
ieşeau. Atunci, a dat Lencea poruncă slugilor 
să vie şi să caute tot norodul de față. Și sau 
găsit : una în tureatea ciobotei împăratului, ia ar 

celelalte douăsprezece în turetcele ciobotelor ce-



Î - . > 

lor doisprezece bătrâni cari alcătuiau Divanul 
Împăratului. lar Leancea, aşa cam rizând grăi: 

— Cum, Împărate, va'să zică de asta-mi venişi 

la mine, ca să te apuci de bojogărit? Cinstit 
lucru iți pare? 

lar bietului Împărat i se bătea coliva în piept 
de ruşine. 

A zis şi el atâta: 
— Nam furat nimica, nu ştiu nimica. 
lar Domnița lui Lencea: 
— Tată, cum nu ştii dumneata, de rostul lin-- 

gurilor, aşa nam ştiut eu de zămislirea copila- 
şului mieu. Să crezi acum. 

Şi lucrurile s'au domolit, şi apele s'au tras în 
matca lor. lar gurile rele grăiesc anume că pe- . 
trecile abia atunci sau pornit cum trebuia, şi au 
ținut un an de zile, cât se cădea să se petreacă 
la o nuntă şi un botez împărătescă, 

Ci eu, ca omul sărac, la una mă gândesc, şi 

aşi zice: ferice de sufletul tău, Lenceo, dacă la 
nunta Măriei Tale o fi ros vre-o bucăţică de cio- 
Jan şi. mâică-ta, prescurăriţa, care te-a crescut în 
nevoi! Şi, pe urmă, iarăşi: ferice de sufletul tău 
dacă ţi-ei fi adus vre-o aminte şi de chiticul cela. 

" de peşte, sleindu-i fântâna şi primenindu-i apele. 

(Auzită dela fratele meu Leon; com. Ţepu, Ţin. Tecuciului).



  

CIUDA FRAȚILOR. 
  

Apoi, dacă-i vorba de spus poveşti, eu dau din 
toată: sărăcia mea un galbăn celui care mi-a spune 
toate minciunile de pe lume. Adecă, nu minciuni, 
că nu-mi pot lua eu păcatul ista pe suflet, nă- 
păstuind atâtea noroade şi atâtea veacuri ; le zic 
aşa, pentru că nu toate-s însămnate prii călin- 
dare, ci numai câte una, două, prinsă Ja vre-o 
clacă de-ale noastre şi trimisă pe urmă la tipar- 
niţe, să le aştearnă acolo pe hârtie. 

Şi iarăşi din toată sărăcia mea mai dau un 
galbăn cui a şti pe lume unul care să-mi spue 
mie toate câte sau petrecut în vremea de de- 

mult !... Zic bine? Ci, haideţi într'o doară, să vă 
dau o pildă: cine ştie povestea lui Ciuda-fra- 
ților ? Cine ştie povestea feciorului năzdrăvan, 
care-a pus în poloboc pe zmeu? Hm! Nu vă 
spuneam eu? Păi atunci, ascultați binişor, dar 
să nu mă luaţi cu graba, că eu răpede mă mâ- 

6



niiu şi când îs mânios, lungesc povestea cât o 

zi de post. 
Ciuda-fraţilor, era cel mai. mititel din cei trei 

feciori ai unui om sărac, cum de-o pildă-i Ionică 

al meu. Şi tatăl lor când a murit le-a lăsat în 

samă toată averea lui şi le-a zis: 

— Eu, dragii tatei, mă duc la rând, dar voi 

să nu-mi feşteliți numele. Să fiţi băeţi cum se 

cade şi să muntciţi în frica lui Dumnezeu. Iacă 

vă las de fiecare câte o coasă: una ție, una ţie 

şi alta ţie. 

Băeţii i-au sărutat mâna, tats'o i-a sărutat pe 

frunte; pe urmă a pus capul pe pernă şi-a închis 

ochii. Sa dus, Dumnezeu să-l ierte. 

Asta era pe la Florii. 
Băeţii l-au ascultat în lege; -n'au supărat pe 

nimeni, nici cu vorba, nici cu fapta, pentru că 

dela Florii, şi până'n vremea secerişului, au stat 

în casă de-au jălit pe cel răposat şi-au păpat 

toată, agoniseala părintească. Dar cum sa fost 

isprăvit din sac, aleluia jălanie, aleluia ascultare ! 

— Măi fraţilor, măi, nu vă uitaţi Ja mine că-s 

mai mic, dar eu cred că rău om face cc-om face! 

— Taci măi prostule ! 
— Aide, ha, să nu ziceţi, că nu vam spus; să 

nu ziceţi! 

Hm! Şi să dea Dumnezeu să fie copiii şi ne- 

poţii şi urmaşii mei şi-ai dumneavoastră, proşti 

ca Ciuda-fraţilor. Păi, Ciuda era năzdrăvan, mă; ;
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Ciuda era om afurisit de priceput. Să ştiu eu 
căn tot feciorul meu zace câte-un duh de-al lui 
Ciuda, aş zice că şcolile-s bune de dărâmat şi 
dascălii de spânzurat! 

Şi Ciuda : «măi, staţi pe loc», ceia: «nu, haide», 

gi Sau dus. Unde sau fost dus şi cum? Şi-au 

- ătut coaşele, şi le-au pus în toporâie, le-au tras 

cu cutea şi bai la Crângul Zmeului să-i cogească 

grâul. 
— Măi, nu vatingeţi, de grâul omului, că va 

pate Dumnezeu ! 
Iar cei doi: — Taci, măi prostule. 

— 'Tac, dar aveţi să vedeţi. 
Şi-au văzut. Când cosiseră cei îrei crai ca o 

jumătate de falcie, când s'apucaseră să lege snopii, 

să-i bată şi să pornească înapoi cu grâun saci, 

iaca zmeul! Zmeul ? ti! mama lui Dumnezeu! 

Uite, eu-s om bătrân, de peste patruzeci şi 

şepte de ani şi zmeu în viaţa mea, n'am văzut, 

dar nici n'aş vrea să văd. De nimica nu mi-i 

frică pe lumea asta ca de zmeu! vă spun. 
Haiti ! o sfecliseră cositorii. lar zmeul prefăcut, 

nevoie mare: 

-— A, noroc şi iar noroc, nepoate! ia uită-te 

la ei ce harnici flăcăi mai are moşul! Brava! 

Așa feciori să am eu la curte, maş mai duce 

Jipsă de nimic. 
Şi inima'n flăcăii lui moşu-so : sfârrr |
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— A, brava! — Dar cum aşa: netocmiţi, ne- 

cinstiţi, ne puşi la tain ? 
lar diavolul de Ciudă, afurisitul afurisiţilor : 

— Apoi, te ştiam om drept, că dai după lege. 

”—- Fireşte, fireşte — zmeul de colo, sugându-şi 

mustăţile — fireşte; ei, haideţi flăcăii moşului cu 

mine, să vă cinstească moşul cu câte-un păhărel 

şi să vă ireacă Ja catastiv. - 

Iar inima ?n flăcăii moşului, din nou: sfârrr ! 

Porneşte zmeul înainte iar cei trei flăcăi o 

pornesc după dânsul ; Ciudă năzdrăvanul în mij- 

loc iar ceilalţi doi pe de lături. Şi-i sfătuia Ciudă 

aşa cum îl ducea şi pe dânsul capul: 

— Măi, să ştiţi, caistai moartea noastră şi cu 

altă moarte nu ne-om mai întâlni, că-i zineu, 

fraţilor, şi mai mare decât un zmeu, numai tata 

zmeilor îi mai mare. St, chitic (că ceia se sfăr- 

şiseră de zile)! hai şi-ascultați: De seară, zmeul 

are să ne puie la masă, da voi să nu mâncaţi 

decât mămăligă goală. Udătură, tot câte puţin- 

tică să luaţi cu lingura, so suflaţi până sa ră- 

cori Şi târ ! pe gura cămășii în sân. Auziţi? Că 

zmeu-i zmeu, măi, suflet păgân, şi vrea să ne- 

adoarmă cu buruiana-somnului, fiartă cu borş. 

Auziţi ? 

Ri, şi ce le-a fi mai spus Ciuda, nu mai ştiu. 

De bună samă că i-a mustrat aspru dar vorha-i 

vorbă: scăpaseră căciula pe apă şi de-acu, ori 

aşa ori aşa.
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Merge zmeul, merg şi ei la pas pe urma lui. 
Porniseră pe la toacă de pe ogor şi în miezul 
nopții erau aproape de castel, dar zmeul păşise 
numai de nouă ori. | 

Castelul zmeului era ntr'un ostrov, împrejmuit 
cu apă, iar din apa ostrovului se ridica pară de 
foc înaltă ca dealurile şi ca munţii. Sapropie 
tus-trei de para focului; apucă zmeul un barap- 
nic de. coadă, plişchie odată şi para se dă înlături 
ca o poartă; apa dedesupt înghiaţă şi se face 

pod, iar zmeul cu voinicii lui de pe urmă, trec 

dincolo către castel. o 
Castelul, măi, o minune, nu altceva. Nu vă 

mai spun” câte odă: avea, câte beciuri. Curtea 

lui Bogorete din lunca Ţigăneştilor, pe malul 

Bârladului, îi fleac, pe lângă cea a zmeului. 

«Bună. sara», «bună sara», ca oamenii. Scoate 

zmeul rachiu dim putină, cinstește pe flăcăi, îi 

întreabă dacă-i bun, şi flăcăii fac semn din cap, 

dă, ca după obiceiu. Pe urmă, masa. 
Ce le-a fi dat zmeul să mănânce, cum a fi 

mâncat cei trei fraţi, să mă bată unul Dumne- 

zeu dacă. ştiu! Atâta numai vaş putea spune, că 

Ciuda-fraţilor sa uitat întâiu unde-a pus smeul 

harapnicul şi pe urmă a înghiţit noduri de mă- 

măligă iar udăturei i-a făcut vânt pe gura că- 

meşei. 
«Vă ţineţi ospătaţi, dragii moşului» — afuri-
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pe urmă la culcare. 
— Îi cam târziu, să mai stăm de vorbă, zice 

zmeul; dumneavoastră vă culcați ici, alăturea şi 

mâni, când a cânta rândunica m streşină, va 

veni sluga şi vă v'a scula. Mâui om face răfuială. 

Cei trei fraţi merg în odaie şi se mtind tus 
trei pe un pat. Doi, adorm butuc să tai lemne 

pe dânşii, dar Ciuda-fraţilor nu, că el nu mâncase 

udătură. După asta, mai trece o leacă, şi iată 

fetele zmeului, trei de toate, vin și se culcă pe 

alt pat tot acolo. Cu ce îndemn or fi venit, habar 

n'am, dar de venit au venit, că na fi nebun, 

să vă îndrug aici minciuni. Mai trece ce mai 

trece şi Ciude vede că fetele zmeului dorm. Aha! 

bun ; apucă pe al de frate-so pe amândoi în 

brațe şi-i culcă jos.: Se duce apoi la fete, le 

apucă pe tustrele de odată ?n braţe și le pune în 

celalt pat; ia pe alde frate-so şi-l pune în locul 

fetelor; pe urmă, se culcă şi el, trage ţolul peste 

ochi şi tace. 
Tace, tace, cântă cocoşii odată, cântă a doua 

oară, a treia oară, cand aproape de revărsatul 

zorilor iacă pe zmeu cu sabia 'n mână. Se duce 
la patul unde ştia că se culcaseră nătărăii de 
flăcăi, bârşcbi! hârşehi! odată, hârşchi de două, 

ori, mai hârşchi ! odată, dup! uşa după cl şi iese. 
Inima 'n Ciuda-fraţilor, numai cât un purice. 
Se mai scurge aşa din noapte ca de când în- 

situl de zmeu —; «bodaproste», cei trei şi hai



cepuiu eu povestea asta, când Ciuda, bănuind 

că zmeul a adormit, trezeşte pe-alde frate-său, 

înhaţă harapnicul zmeului din cuiu şi haide mă. 

— Unde pleci tu pe vremea asta măi Ciudo ? 

Vrei să ne mănânce jigăniile pe drum ? 

— Haide mă, hai că-i primejdie. 

— "Taci măi prostule, — deştepții de acolo —, 

nu stai până mâne să ne plătească zmeul? 

Si acea, zăpăciţi de somn, buimăciţi de iarba 

somnului, mai cu vrere, mai fără vrere, Sau 

luat după Ciuda-fraţilor şi au eşit din castel fără 

să-i simtă nimenea. | 

Apucă năzdrăvanul harapniciului şi plişchiui 

odată ; para ostrovului le face portiță, apa în- 

ghiaţă şi după ce se văd teferi dincolo, iacă 

încep şi zorile să se reverse. 

Răsări după o clipă un soare mândru să te 

muște de ochi, şi pusu-sau cei trei fraţi pe iarbă 

verde jos şi prins-a Ciuda-fraţilor să le poves- - 

tească tot ce se petrecuse în noaptea aceia; şi 

Ciuda spunea şi cei doi fraţi ascultau mereu. 

— Alei, măi Ciudo? 

— Zăul 
— Şi nu spui nici un firicel de minciună ? 

— Nul 
— “Taci, măi prostule! cui crezi tu că-i în- 

drugi tarelale de astea! 

Ei, dragii mei, aşa-i când faci bine! şi când
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faci rău, îi şi mai rău. Aşa-i lumea, cum zice şi 
cântecul : 

Numai frunza din pădure 
Ştie inima din mine: 

Numai frunza şi iarbă, 

Ştie de patima mea. 

Jelui-m'aş şi n'am cui, 

Jelui-m'as casei mele; 

Casa -mea-i plină de jele 
Din pământ până ?n podele. 

Aşa zic şi eu, şi tot aşa cred ca [i supinat şi 
Ciuda-fraţilor. 

După asta, au mers cei crai în lumea largă, 
muncind pe mâncare şi îmbrăcăminte, şi nu ştiu 
cum sa făcut, cum s'a întâmplat, că-i pomenim 
întrun târziu pe tus-trei slugi la scaunul îni- 
părărăţiei. 

Acolo îşi căutau fiecare de treaba lor, cum se 
cade. Şi azi aşa, mâne aşa, Împăratul trage sama 
slugilor şi găsind că Ciuda năzdrăvanul e mai 
breaz, îl face ispravnic. 

1! amar pe ceilalţi. «Cum, un prost şi un nă- 
tărău să se ridice şi noi, nu?» «Da, măi frate, 
asta-i ruşinea ruşinilor». Şi din ziua aceia, ură 
şi iar ură, şi fel de fel de iscodiri, să-l sape pe 
Ciuda. «Nu găseşti măi frate, vre-un chip, cum- 
va, să-l doborâm? «Nu», Şi iar: «nici acu ?» 
«Nu» «Ei, lasă cam găsit ei!» 

A doua zi, îşi face unul dintre fraţii lui Ciuda
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pe lângă Împărat cu vorha, şi cum Împăratul 

era om bun şi asculta pe toţi, îi ascultă şi pe 

„dânşii. 

— Ei şi ce spui? 
—. Păi uite, mărite Împărate, aşa şi aşa, ca 

zis Ciuda, fratile nostru, că dacă l-ai face mai 

mare peste ispravnici, el ţi-a duce calul cel negru 

al zmeului, 
— Ei, nu mă omori! a zis el aşa? 

-— Una mi-i limba şi să-mi sece din rădăcină 
„dac am grăit o vorbă peste adevăr. 

— Unde-i -i Ciuda ispravnicul ? strigă Împăratul. 

.Chema-ţi pe Ciuda ispravnicul să vină în grabă 

la mine. 
Fuga vâtajeii şi vornicii în coace şi 'n colo, 

să-l scoată pe Ciuda din gaură de şerpe şi să-l 

„aducă la Împărat. 
— Ai zis tu aşa, măi Ciudo, că-mi aduci 

„calul cel negru al zmeului? Răspunde! 

Ciuda se făcuse întăi vânăt şi pe urmă negru 

:şi nu scotea un cuvânt. 

— Aiti, pleacă! eu ştiu că tu eşti voinic, 

-mauzi ! Şi dacă nu. m'asculţi, cu mine o is- 

prăveşti, să ştii! 
Ciuda, cătrănit mânia focului, dar ce era să 

“facă! Tot una era şi de el. Îşi ia, măi dragii 
„mei, harapnicul peste umăr şi hai-hai, .hai-hai, 

apropie nu ştiu după câte luni, de ostrovul 

“zmeului. Pocneşte o dată din harapnic, para se
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destace, apele îngheată şi Ciuda intră pe ntu- 
neric în castel. 

Trage el cu urechea 'n dreapta şi n stânga: 
şi ude jălanie mare. Anume ce? Să vedeţi: 

de când luase Ciuda-fraţilor harapnicul zmeului 
nimeni nu mai ieşise din ostrov; bucatele se is- 
prăviseră şi era mânia lui Dumnezeu de rău. 

Bună şi asta; intră ?n grajd la negru, pune 

mâna pe el, da negrul din grajd: 
— Săi stăpâne că mă fură Ciuda! 
Sare zmeul din somn, caută 'ncoace, caută "n 

colo, nimeni. Merse apoi şi se culcă din nou. 
— Săi stăpâne că mă fură Ciuda! 
Zmeul, zup din pat, dar de geaba. Şi negrul : 

vedeţi, pe semne nu mai putea vorbi altceva, 

să-i spue de pildă unde stă Ciuda ascuns. Voi- 
nicul,. pune mâna pe frâu, il aşează în capul 
negrului, îi pune- şaua şi-şi potriveşte scările, 
dar când să 'ncalece, negrul iară: 

— Sai stăpâne, sai, că mă fură Ciuda. 
— Da fure-te dracului, şi mă lasă 'n pace, 

strigă zmeul mânios din castel, că socotea el, pe 

semne că-i numai o părere pentru care negrul 
nu-l lasă să se odihnească. 

Ciuda saruncă pe cal, calul izbeşte în porţile 

de piatră, porţile se desfac în două şi negrul cu 
Ciuda zboară. Apa ostrovului se dădu ?n lături 
de pocnetul biciului, şi, când pe jos, când pe sus, 
după câteva săptămâni, iacă pe 'mpăratul nostru
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că se pomeneşte cu Ciuda şi cu negru "n pătă: 

tura castelului. 

— Bine vam găsit sănătoşi, înălțate Împărate ! 

“strigă Ciuda. 
— Bime ai venit sănătos, Ciuda pârcălabe ! 

Când aude alde frate-său, pică cerul pe ei şi 

lumea se prăpădeşte. «Ciuda pârcălab 2 Pb! 

«Ei, săraci de noi și de noi! 

Dar popa face ce-a 'nvăţat şi preoteasa ase- 

menea. Nici n'apucă să se mai potolească întâm- 

plarea, când iată pe cei doi frati cu pâră la 'm- 

părat şi Împăratul innădit ca mâta la smântână, 

iată că-i crede. 
— Şi a zis aşa, Ciuda pârcălabul ? 

— A zis, Împărate, a zis! 

— Şi cine mai era de faţă? | 

— acă, nu era nimeni, da” mi spunea mie şi 

era şi frate-meu acolo. 
_— Să-l cheme pe Ciuda pârcălabul în grabă, 

Da chemat, Pa scucit, Pa 'nvârtit, dar el pace! 

El aădea din umeri, Împăratul bătea din picior, 

iar de rămas, să rămâe pe a Împăratului. Ciuda 

işi plecă fruntea, oftează şi pornește, porneşte 

spre ostrovul cu apă care împrejmuia castelul 

zmeului să-i aducă împăratului cloşca cu puii 

de aur. - 
Cu cloşca sa 'ntâmplat ce sa 'ntâmplat şi cu. 

calul. A ţipat bleanda de trei ori, zmeul a căutat 

pe Ciudo, la căutat şi răscăutat dar de geaba.



A înşfăcat-o apoi şi-a şters-o la sănătoasa. Zmeul 
a simţit, sa luat după Ciuda, dar când să-l 

ajungă, iacă para ostrovului se închide între 

zmeu şi între Ciuda. Zmeul nu mai putea de 
necaz. Atâta a putut face, ca stat pe loc şi-a 
strigat : 

— Ciuda, Ciuda-fraţilor, mânca-te-ar ciuda meu 
să te mănânce, cum mi-ai mâncat tu fetele şi 

grâul şi calul şi cloşea cu puii de aur! 
— ŞI cum “ţi-oi mânca şi căpățâna ta într'o 

zi cu soare, ci că iar fi răspuns Ciuda pârcă- 
labul de dincolo de apă. 

Bună şi asta! Iaca pe Împărat stăpân şi pe 
eloşca zmeului, şi pe Ciuda, mâna dreaptă a Îni- 
păratului şi 'n dreapta lui la masă. 

„Jar fraţii lui nu mai aveau ce să-i facă. Sau 
gândit cât sau gândit, şi luându-și inima 'n dinţi, 
au mai turnat şi pe a treia. Sau apucat şi au 
spus Împăratului, pe cum că Ciuda-domnişorul 
le-a grăit într'o zi că el ar aduce Împăratului 
chiar pe zmeu în carne şi oase, dacă l-ar gi- 
neri cu fiică-sa, 
__— Cum? Asta-i peste puţinţă! Nu se poate, 
„a strigat Împăratul, -adecă: nu se poate să-l 
aducă pe zmei; cât despre fată, cui altuia so 
deie Împăratul decât lui Ciuda-domnişorul ? Mie 
unuia, nu, că nu eram pe atunci] 

Tunete şi fulgere, «să-mi aduci zmeu». «Dar 
dacă n'o vrea să vie?» «Atât!» Şi a pornit Ciuda
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gândindu- se fel şi chip. Cum să facă el ca să 

aducă pe zmeu ? Cum să faci tu, om ca toți 

oamenii, să iei în spinare pe zmeu, care slavă 

Domnului, are nişte unghii de o palmă, şi nişte 

dinţi de două! Cum? - 

A mers Ciuda a mers, cu harapnicul pe umăr 

şi co secură la brâu. A intrat ziua 'namiaza: 

mare in ograda castelului, şi a început să cio- 

cănească într'e scurtătură de copac groasă de 

nouă stânjeni. 

Vine zmeul (Da pe Ciuda nu-l cunoştea, că 

se dase de trei ori peste cap şi se prefâcuse 

la chip). “ 

— Ce faci aicea moşule? iîutrebă zmeul. 

— Apoi,—Ciuda—, ași vrea să fac niște doage 

şi din doage un boloboc mare, şi în boloboc să 

pun pe atarisitul de Ciuda şi să-l dau pe apă, 

că multe mişelii am auzit ca mai făcut pe lume! 

— Alei, moşule! Da de unde ştii? 

— Păi, cum să nu ştiu eu? Ce este neştiut 

de mine? | 

— Da mie! Grâul şi fetele, calul cel negru şi 

cloşca cu puii de aur! 
— Hm! —tot Ciuda— ştiu! ştiu! şi mai as- 

cultă-mă : eu ca om năzdrăvan ce sunt, i-am cer- 

cetat gândurile ş şi am aflat că vrea să-ţi răpună 

zilele, şi să mă crezi. 
— Fi! oftează zmeul; aşa ? 
Şi, cât ai bate din palme, trunchiul de copac: ”
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a fost despicat de zmeu şi prefăcut în doage. 
Au închegat apoi poloboeul şi când l-au gătit, 
zice moşul : 

— Hei, crezi d-ta că polobocul ista are vre-o 
tărie ? Graba strică treaba: să mă fi lăsat pe 

mine să fi lăcut unul cum ştiu eu şi să fi zis şi 
dumneata : halal! Acuma, din ce focul negru să 

mai fac altul! Unde mai sunt lemne? - 
— Şi ce-i de făcut? întrebă zmeul. 
— Ce să fie! Să-l lăsăm pe-aista dar încaltea 

să-i punem nişte cercuri mai sănătoase. 
Pleacă zmeul, caută fier gros, pune faurii să 

facă cercuri, de-o palmă domnească de groase, 

cercueşte polobocul, îl dă tăval şi să uită la un- 
cheş. Şi. uncheşul se uită la zmeu. 
Ei ce zici acum ? 

— Co să zic? Să-i încercăm tăria; intră dum- 
peata  într'insul şi te umflă; şi dacă or plesni 
cercurile cu dumneata, cu Ciuda umple cerul 
cu bucăţi. 

Intră, zmeul, se umflă, şi cercurile dela fun- 

duri. plesnesc. Pune şi face altele mai groase şi 
mai late ; intră zmeul, se umflă încă mai tare şi 
plesnesc şi cercurile dela pântece ; face altele de 
sama celorlalte ; intră zmeul înlăuntru, moşul îl 
îinfundează şi zmeul se umilă. 

Paţin i-a lipsit zmeului să nu crăpe fierea ?n 
el, 'că polobocul de crăpat nici gând n'avea.



— Spune, mărite stăpâne strigă Ciuda către 

„meu : vede-se vr'o zare de lumină prin doage ? 

_— Nu se vede, nu se vede!—, zmeul dinlă- 

untru, bun bucuros. i 

__— Apoi, ţine-te bine, ţine-te bine, că avem 

jungă cale de făcut. 

_— Dar unde mergem, unde mergem? 

— La cutare "'mpărat. - _ 

— Au, au! ! / 

Au, ne-au, dar treaba era gala. Sa dat unche- 

şul de trei ori peste cap şi sa pomenit în piele 

şi oase: Ciuda-domnişorul. Şi-a "nţepenit picioa- 

rele “n pământ, sa plecat pe spate, a apucat po- 

Jobocul de gardină, a icnit odată şi l-a aşezat pe 

spinare şi a pornit. lar pân' Ja curtea împără- 

tească, s'a hodinit numai numai de două ori: 

când a desfăcut para cu biciul ca 'să treacă și 

când a închis-o la loc. : 

Când l-au văzut cei dela curte, şi-au pus niâ- 

nile ?n cap! 
A chemat Împăratul pe Vlădici de-a legat pe 

_fică-sa, fata cea frumoasă, mireasă lui Ciuda- 

domnişorul, pe urmă a făcut prohod zmeului, 

prohod celor doi fraţi cari veşnic aveau de gând 

să-l sape şi să-i facă năcazuri şi apoi au început 

petrecerile de nuntă. Dar anume, cum? 

Înțâiu au făcut slugile un rug de nouăzeci şi 

nouă de care de lemne şi-a pus de-asupra polo- 

pocul cu zmeul închis; peste poloboc au fost
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aşezaţi cei doi fraţi ai lui Ciuda şi 'n urmă au 
ațățat focul. Pară s'a 'nălţat, rugul a ars, vântul 
a spulberat cenuşa şi pământul sa curăţit de 
trei spurcăciuni. 

Ospeţele au mers înainte zile şi zile până ce 
dădea 'mpăratul câte a sută de galbeni celui care 
mai putea gusta din bucate şi din băutură. 

I, măi, dragii mei, ce mai era pe-atunci : Câte 
şi câte! 

Vedeţi, de asta ziceam eu inainte de a 'ncepe 

povestea asta: dau şi cămeşa după mine, celui 
ce mi-a spune tot ce-a fost în vremurile dede-- 
mult! Acu, 

Am încălecat pe-un fus 

Şi-am prins minciuna asta de pe sus! 
Cum am apucat-o, 

Aşa v'am înşirat-o, 

Mai din carte, mai din gând, 
Cum ni-i vorba, rând pe rând! 

(Auzită dela fratele-meu Vasile, din Ţepu, Tecuciu).



  

POVESTEA PREMINTELUI-IORGOVAN 
CU PĂRUL DE AUR 

  

Vedeţi voi, măi băieţi, dragii moşului, cum se 
pornesc războaiele astăzi : cutare Împărat îi lacom 

ca un lup; are pământuri, nu se satură şi vrea 
să mai aibă. Cum să capete? Caută nod în pa- 
pură. vecinului, porneşte cu oaste multă, porun- 

ceşte să se facă slujbe în biserici ca să-i ajute 
Dumnezeu — ca şi cum l-ar lua şi pe dinsul păr- 
taş la hoţie—, face poduri peste ape, le trece,, 
pune tunurile pe deal ca să urle, arde bietele 
sate ale săracilor, ucide în dreapta şi în stânga, 
ca să păstreze, ci-că, neştirhbită, cinstea ţării lui. 
Unde-s înţelepţi, să puie capăt trufiilor ome- 
neşti! 

În alte vremuri, Domni de-ai noștri, fără mu- 
stață, în loc să se cuibărească în ţară, să se 
insoare, să-şi îngrijească de pământul lor mititel 
şi mănos, voiau să intre în cârd tot cu Împărați 

1
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şi Crai vestiți, de cei cu nasurile în vânt. Ce 

făceau ? Li trimetea veste că iute-iute să-i tri- 

meată la Scaun o domniţă frumoasă şi înţeleaptă. 

Unii trimeteau, alţii ba. Aşa? Şi Domnul nostru 

tânăr şi nepriceput într'ale oștirii pornia cu norod 

mare ; lăsa jumătate din el pe câmpurile străinilor 

şi se întorcea acasă tot nensurat! Şi iarăşi: 

unde- 3 înțelepţii cu inima curată să puie capii 

trufiilor omeneşti ! 

Hei, dragii mei băieți şi fete ! Altfel era mai 

de mult şi, cum e-a, să socotiți din povestea care 

voiu spune-o acuma. 
Se pomeneşte de doi Împărați: Verde-Împărat 

şi Împăratul-Alb, oameni cu inimă curată unul 

către altul şi iubitori de noroadele or: Verde- 

Împărat, care avea o fată, iar Alb- Împărat, suit 

pe scaun la bătrânețe, n'avea copii şi, de asta ȘI 

cuprinsese un gând amar: cui să lase el după 

moarte, stăpânirea. Lui Negru- -impărat ? Cu mare 

bucurie, dacă l-ar şti om de ispravă. Lui Verde- 

împărat? Aşijderea. Chiamă iute sfetnicii sca- 

unului, şi cu toţii se pun la sfat. Şi sfătuiesc, 

şi sfătuiese şi Ja urmă hotărăsc aşa: Să ceară 

Împăratului-Verde dezlegarea unui lucru greu. 

Daco putea, apoi, de bună-seamă că nu-i om. 

de rând. 

Acu, înnainte da a vă spune cei-a trimes, să 

vă înşir ceva şi despre Curtea lui Verde ori Ver- 

deş- Împărat, cum îi mai ziceau aiţii. Avea şi el
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sfetnicii lui, oameni bătrâni, cari îl scăpaseră din 

multe încurcături; dar, de la o vreme, picase, 

aşa ca din senin, adus de vânturi, la Curte, un 
fecior voinic şi mândru nevoie mare. a 

— Cum te chiamă pe tine, măi? îl întreabă 
Împăratul. 

— Cum m'eţi zice aşa mă chiamă, dar numele 
mieu din botez este «Premintele lorgovan cu pă: 
rul de aur». | 

— Şi la ce mi-i putea sluji tu? 
— La ce ţi-ar putea sluji şi alții. 
— Mă!, se miră Împăratul, dar ştii că te lauzi 

bine! Te-oiu vedea. 

Și atâta a fost; L-a oprit în Curțile împără- 
teşti, şi oprit a fost, că nu degeaba avea el nume 
frumos, îrumos ca şi dânsul și iscusit la minte, 

'gi-apoi nu degeaba avea Împăratul fetişcana de 
care pomeneam, o zână şi jumătate. 

Şi să vedem acuma ce sa saai întâmplat. 

În preajma Scaunului, sfaturi se ţineau de 
câte ori pica Împăratul în vee-o încurcătură ; şi . 

vremurile veniau de-o seamă, aşa de încureate, 

că nici sfaturile înțelepților nu Je mai puteau. 
lămuri. Ce să facă Împăratul? În grabă îl chema 
pe Premintele lorgoaan, şi feciorul deştept îl 
aducea la lumină. Şi azi aşa, mâne aşa, bătrânii 
se pun pe gânduri. | 

— Măi da de când a venit treaba asta, so 
suferim ? Şi, Da că-i una, ba că-i alta, începură
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uncheşii să-l sape pe Iorgovan-înțeleptul cu pâra, 
că-i așa, că-i pe dincole, că unul l-a auzit lăudân- 

du-se că are să-i fure Împăratului fata şi-are să 

se prăpădească în lume cu dânsa, că altul l-a 
auzit zicând că 'mtr'o noapte are să-l ucidă pe 
Împărat ca să rămână el tare şi mare; mă rog! 
câte n stele şi 'n capete mititele! 

Împăratul, bun încrezător, pune pe lorgovan- 
premintele la popreală: îl închide 'n beciu întune- 
cos, fără apă, fără mâncare, să moară acolo, $i 

dăduse straşnice- porunci, să nu intre nimene Ja 

dânsul, ci numai după o săptămână să-i scoală 

călăii trupul afară, să-l zvărle fiarelor sălbatece, 

vestind astfel pe Împărat. 
Şi mare primejdie sar fi cumpănit de-asupri 

pământurilor împărăteşti, dacă una ca asta se 
întâmpla ! Zău, mare! Dar nu sa întâmplat aşa, 

că nu în zădar priveşte Dumnezeu de sus, şi nu 

în zădar avea Împăratul fata ceia .care ţinea la 
Premintele-lorgovan, cum țin eu la lumina ochi- 

- lor miei, dacă nu cumva încă mai mult. A săpat 
zâna pe de lături, a scos pe Iorgovan afară, l-u 

ascuns, l-a hrănit, a făcut toate pe voie şi-a tă- 

cut ca chiticul. Fireşte, Împăratul a fost - vestit 

la săptămâna că Premintele-lorgovan a fost min- 
cat jumătate de şoareci, jumătate de umbre, că 
ma mai rămas nici firicel din trupul lui. 

Bătrânii foarte sau bucurat şi, pornind mese
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mari, Sau înveselit mult şi-au strigat : «Trăiască 
înțeleptul nostru Împărat " 

— Trăiască, zisei şi eu, — că mă dusesem din 
întâmplare pe la Curte, să scot nişte vite dela 
“imaş —, să trăiască, dar să vedem cum anume ; 
că o împărăție ca aceia, mare cât jumătate din 
fata pământului, nu se putea purta cu minciuni. 
Hei, Verde, bădişorule, zic eu, mi se pare că 
nu-i departe pân 'aproape'! 
Bun ! 

Nu trece mult după asta, şi lui Alb-Împărat 
tocmai acum îi vine gust să-şi încerce prietenul. 
Cum şi ?n ce fel? Îşi întreabă stetnicii, şi sfet- 
nicii îl povăţuesc aşa: să iea un băț şi să-l cio- 
plească frumos, ori să-l dee la strung, să-l facă 
de-o potrivă de gros, să nu i se cunoască în- 
cotro i-ar veni vârful şi 'ncotro partea de către ră- 
dăcină. Pe urmă, să mai facă unul asemenea, şi 
îucă âltul, trei, de toate, şi să le trimeată lui _ 
Verdeșe Împărat, să afle chipul cum au stat ele 
în copac. Şi dacă n'a putea, i sa dus viaţa şi 
Împărăţia de pe lume. , 

Da' aţi zice voi, dragii moşului: «păi cum 
avea să-l omoare şi să-i. iea Împărăţia ? Navea 
şi Verdeş-Împărat oaste, şi poate încă mai multă ? 
Să zicem c'avea, dar ce folos! Dacă Împăratul 
și sfetnicii lui nu dezlegau întrebarea, fiecare su- 
pus spunea :
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— Halal de Alb-Împărat! Ştiu că are cap bun ; 

şi, cum a avut la 'ntrebare, a avea şi la războiu. 

Şi, ştiind toţi denainte cau să fie Dătuti, mân- 

cau trânteală, stând cu mânele 'm sân. 

Vedeţi voi cum, nu mulţimea e cea vrednică 

de ascultat şi căutat, cât duhul ; şi când ai dul, 

să nu-ţi fie teamă nici de şepte. Nu mai departe 

cetiţi în cărţi povestea neamului nostru. Am fost 

într'o vreme puţinei, dar am avut inimă. Peste 

capul nostru au venit mulți duşmani, mai multi 

ca noi, şi din mai multe părţi de- odată, şi nu 

ne-am Jăsat, şi tot noi am ieşit de-asupra. Aşa 

am înfrânt teufia Leşilor, Ungurilor şi Turcilor 

şi pe câte lifte spurcate, pe toate. | 

Pe urmă, când ne-am făcut mai mari, când 

aveam cu ce să ne mândrim, ne-am semeţit fără 

cuvânt, şi duhul cel curat ne-a pierit şi fără el 

n'am mai putut să fim nimic, decât de “râsul tu- 

turor. Au venit Turcii peste noi şi Ungurii, şi 

numai cine n'a vrut n'a venit; noi li ieşam in 

cale cu zece poşte înnainte să ]i sărutăm călcâiul 

ciubotei şi li ziceam : «Mărite Doamne b. 

Da, aşa au fost vremurile păcătoase, că moşul 

nu 'vă spune minciuni. Şi-au dăinuit mulți ani, 

până când rădăcina puterilor de demult a început 

să încolţească din nou în trupurile noastre și să 

crească mare, mare. Puterea asta nouă ne-a scă- 

pat de la moarte. 
Acum, să vedem ce ni-or aduce zilele de mâne,
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cari-s pe sama voastră şi a celor de samă cu 
voi, dragii moşului. E bine că, printre una, alta, 
ne abatem şi de drum, că aşa-i povestea. 

Zic, vin soli dela Impăratul Alb la cel Verde, 
şi-i spun: 
— Luminate Împărate, iată cu ce ne-a trimes 

prea-bunul şi înnălțatul nostru Împărat. Să gâ- 
ceşti la beţele astea, încotro li-a fost rădăcina şi 
încotro vârful, că altfel are să vină cu oaste 

aleasă Împăratul nostru, să-ţi cuprindă pămân- 
turile, iar pe Măria Ta să te ucidă. Iaca, ai atâtea 
zile la mijloc ; dacă în trecerea lor n'a primi nici 
o veste, Măritul nostru Împărat are să porniască - 
incoace. Noi te lăsăm sănătos, că ne ducem. 

Şi sau dus. Şi, cum au ieşit pe ușă, şi-a pus 
Verde Împărat greblele ?n cap, şi a început:să 
se trământe fel şi chip, doar-doar a descurca în- 
curcătura. Aş! ce să faci tu cu trei bețe, tot 
una de groase şi la fel rotunjite la capete ! 

Iute chiamă înţelepţii Scaunului: ce să faci, 
încotro sapuci. Chiu încoace, chiu la deal, atlă 
fata, 

— Ce-i, tată? 
— Păi, ce să fie, draga tatei, iaca aşa şi-aşa. 
— Valeu | se miră fata; dar tot dânsa luă pe 

urmă vorba şi zise: 
—- Las că nu-i nimic; vreme-i destulă şi am 

să mă gândesc şi eu la trebuşoara asta: 
,
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Ce să te gândeşti! — povestea celuia: «Cu 

gândul, g gândac rămâi», dacă nu- -i doesie la cap, 

lăsată la Cel-de-sus. 
Fata iute se abate pe la Premintelâ- Iorgovan, 

care, cum auzi, pricepu -uşor de ce-i vorba şi 

dezlegă numai decât încurcătura. I-a spus fesei 

cum să facă ; fata se duce şi arată Împăratului ; 

şi el o sărută de trei pe obraz. Pe urmă, leagă 

cele trei bețe la un loc şi scrie Împăratului Alb 

răvaşul ista : 

— Dragă şi dulce. prieteve, află că eu şi toată 

Curtea sântem sănătoși şi voinici, slavă Domnului. 

Cu beţele dumitale, nu ni-am prea bătut capul, 

„că dintr? odată am gâcit încotro li vine rădăcina 

şi încotro vârful. Dacă se întâmplă că dumneata 

le-ai uitat, fă așa: iea un ciubăr cu apă limpede 

şi svârle beţele înăuntru ; şi să vezi că ele se 

apleacă o lecuţă într'o parte, Ei, partea de mai 

sus e cea de către vârf, iar cea de jos, a fost, se 

vede, spre rădăcină. Încolo, multă sănătate curte- 

nilor, iar dumitale bătrâneţe frumoase. Te sărut, 

al dumitale: Verde: Împărat. 

Și răvaşul. sa dus şi Alb-Împărat l-a deschis, 
şi a zis către Sfatul lui: 

__— Înc'aici e una! Bun! Las -să mai treacă pu- 

tintică vreme, şi-l mai punem noi Ja altă în- 

cercare. 
Şi-a mai trecut ce-a mai trecut, şi într'o zi, pe 

ce vreme nu ştiu, primeşte Verde- Împărat dela
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Împăratul- -Alb trei soli veniţi cu trei cai, de o  po- 

trivă de înnalți, şi asemeni la păr şi în toate. Nu 

se osebiau întru nimica, să zici că-s gemeni, nu 

alta. Solii spuseseră 'mpăratului- Verde că stăipă- 

nul lor i-a trimes să-i gâcească, într'atâtea. zile, 

care din cei trei cai e mai bătrân, care-i cel mai 

tânăr şi care de mijloc. Alifel, greu de Verde 

împărat şi de 'mpărăţia lui. - | - 

Împăratul iar pică pe gânduri şi socoteşte : 

— Bine-a zis, cine-a zis, că omului nu i-i de 

dată, ci i-i de nadă. Adecă, pe-semne, Alb-Îm- 

părat vrea să mă 'nnălbească şi pe mine cu tot 

dinadinsul, de-mi trimete să-i desleg eu tot ce 

visează el noaptea. Da ce-s eu? Vrăjitor ? 
Şi iute chiamă Împăratul pe sfetnici, şi li spune 

cum stă vorba: 

— Iaca aşa, în şepte zile să li gâcim vârsta. 

-— Alei! — se miră sfetnicii. 

— Ei, păi atunci e lesne „—porneşte unul dintre 

înţelepţi. Ştiţi ce zic eu? să-i punem pe tustrei 

la grajd, să li dă de mâncare şi apă deopotrivă, 

şi să-i lăsăm să trăiască, Pe urmă, se înțelege că 
are să li vie și lor -rândul să moară. Care-a muri 
întăiu, are să “fie cel mai bătrân; care a muri 

mai la urmă, are să fie cel mai tânăr, iar cel- 

lalt, ori că moare înnainte de cel care a muri în- 

țăiu, ori că moare după cel care a muri în urmă, 

de bună seamă că-i mijlocaş.
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— Taci, taci, strigă Împăratul, taci că ni faci 
Sfatul de ruşine. Poate-se asta în şepte zile? 

— Şepte zile! Aleu ! | 
Și, văzând Împăratul că n'are cu cine sta la 

chiteală, pică din nou pe gânduri şi pe 'ntuneric, 
până când domniţa cea tânără, — mânca-o-ar 
moşul s'o mănânce !— vine şi-l întreabă, şi Îm- 
păratul îi spune. 

- - Taci, tată, nu te mai întrista degeaba, că. 
mâni poate ţi-oiu da eu răspuns; o noapte-i la. 

mijloc şi, tot gândind, oiu afla deslegarea. 

Împăratul pe jumătate credea pe jumătate ha, 
şi Ja urmă, după ce-a plecat fata, şi-a zis: 
„_— Ce mi-i seris în frunte mi-i pus: da” rău 

m'a mânat capul când am dat morţii pe Iorgovan- 
înțeleptul, voinicul cu părul de aur! 

Vine noaptea, şi fata Împăratului se duce la 
Premintele-lorgovan, adecă — să rămâie vorba. 
între noi, — se ducea ea şi când n'avea lucruri 
grele de deslegat, — şi-i spune ce-i şi cum ; flă- 
căul îi spune anume ce să facă, şi-a doua zi Îm- 
păratul pune răspunsul fetei la încercare. Şi sa 
potrivit de minune. Şi, de bucurie mare, hai, 

Scrie din nou răvaş lui 'Alb- Împărat, şi zice: 
— Îţi spun drept, dragă moşule, că întrebă- 

rile dumitale imi fc mare plăcere. Rogu-te, to- 
tuşi, să mă slăbeşti o leacă cu dradostea, că-s 
toemai în toiul muncii şi nu prea am vreme. Îţi 
trimet căluţii înapoi, şi, dacă dumneata nu li ştii



  

vârsta, să-ţi spun eu cum să faci. Ia, trei ciubere, 

şi pune într'unul lapte, într'altul fân, iar în cel 

de al treilea grăunţe. Caii, o să tragă, fireşte, la 

ce-i îndeamnă vârsta : cel mai tânăr la lapte, mMij- 

lociul la fân, iar cel mai bătrân la.grăunțe. În- 

colo, ee să-ţi mai spun? Pe la noi e bine şi fru- 

mos, şi câmpurile ni-s mândre. De abia ieri am 

sfârşit de prăşit la popuşoiu şi pe mâni, pe poi- 

mâni, am să pun clăcile Ja secere. Vino, dacă 

vrei, într'o zi “de sărbătoare, pe la noi, să mai - 

tăinuim câteceva. Cu mare plecăciune, eu Împă- 

ratul- Verde. 
Şi, cu răvaşul ista, a tăcut Alb- Împărat, dar 

Sa sculat drept unul din sfetnici, şi-a zis: 

__ Cum văd eu, Mărite Înspărate şi cinstită 

adunare, cu Împăratul-Verde n'o scoatem la ca- 

păt; ci totuşi, după socotința mea, ar fi bine 

să-l mai încercăm odată. 
Şi-au sfătuit apoi, şi-au sfătuit de dimineaţă 

până ?n seară, când tocmiră ei al treilea răvaş 

către Curtea lui Verde-Împărat, unde-i spunea 

că amar va fi de capul lui de nu s'a pricepe să 

dureze castel frumos, care nici pe pământ să se 

razime, nici de cer să satihgă. 
Ei, asta-i asta, să te vedem acuma, Verde: 

Împărate | Cum a auzit, n'a mai aşteptat cofe de 
moşi, anume că fata să vie să-l mai întrebe de 

ce-l mai doare sufletul, ci singur a mers şi i-a 

spus:
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— Îaca aşa şi aşa, draga tatei ; ; vrea Înipăratul- 
Alb să-mi răpuie zilele, şi roai multe nu. Ce 
crezi, ce socoţi ? Ieşi-vom la bun sfârşit, ori ba? 

Şi-i răspunse fata : 
— Dă, tată, să aştepţi, până mâni dimideață, 

că poate-oiu visa ceva — că lucru curat nu-i la 
mijloc, ci mare-i Dumnezeu ! 
-— Da şi meşter e dracu. 
— Ba vorba asta n'0 mai spune, tată! 
şi, pe urmă, sau despărțit. Ziua a trecut, 

noaptea a venit; Împăratul s'a fost culcat în patul 
lui plin de gânduri, iar fata sa dus, unde sa 
dus. Cum Dumnezeu să nu te duci cu drag la 
vaca frumoasă și lăptoasă şi de vreme-acasă ! 

Hei, sărace Preminte-lorgovan, că mare noroc 
a mai avut Curtea asta de tine, dar, şi tu, mare 
noroc ai să mai ai, cu cine ştiu eu! 

Voinicul i-a spus dragei lui tot, tot, şi fata a 
spus Împăratului tot; şi Împăratul puse pe mai 
marii pădurilor să prindă nouă vulturi mari cu 
aripa de şepte stânjini. Şi, prinzându-i, i-a adus 
în faţa lui. Pe urmă a poruncit Împăratul să i 
se facă frumoasă cetate, numai din poleială de. 
aur şi argint, bătută în pietre scumpe de. felu- 
rite feluri. Pe urmă a suit în cetate lăutari, 
boieri şi cucoane, pe urmă a legat coperişul ce- 
tății de picioarele celor nouă vulturi, li-a dat 
poruncă, şi vulturii sau înălțat în sus, tot mai



  

_sus, iar de-acolo, din înaltul cerului, porniră 
spre curţile lui Alb-Împărat. | 
Au mers ei o zi şi o noapte, tot prin văzdu- 

huri, şi într'o bună dimineaţă limpede şi plină de - 

răcoare stăteau drumeţii cât de cât de-asupra 
curților lui Alb-Împărat. Ci atunci au purces să 
cânte lăutarii din cetatea de poleială şi lumea 
să chinie, grozăvie mare, şi mândreţă încă mini. 

lar Împăratul cel bătrân, când a. văzut şi una 
ca asta, a început să-şi facă scruce, şi să plă- 
Suiască întocmai ca nu ştiu care sfânt din cartea 
cea sfântă. «Şi acum sloboade, Doamne, pe robu! 
tău, că văzură ochii miei şi minunea minunilor.» 

Şi, iute-iute, cât era el de bătrân, ţup odată 
În sus şi se prinde cu mânile de prispa caste- 
lului. Boierii şi cocoanele l-au tras în sus, şi, de 
acolo, au purces cu toţii înapoi spre curţile lui 

- Verdeş-Împărat. 
Au mers, au mers, şi, pe totdrumul, nu niai 

sfârşiau cu veselia; iar, dacă au ajuns, a sco- 
borât Alb-Împărat de-a cuprins în braţe pe Îm- 
păratul- Verde şi sa sărutat cu dânsul. | 

Pe urmă, fireşte, au început mesele cu fel de 
fel de bucate şi băuturi, cum nici eu n'am nai 
mâncat şi n'am băut vre-o dată, necum de alde 
dumneavoastră, Şi, la. masă, prinzind unul şi altul, 
Ja chef, sait luat în vorbă despre toate, până 
când Alb-Împărat îl întrebă pe cel Verde, cum
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făcuse anume de-i descurcase întrebările. Şi-a 
grăit Verde-Împărat: 

— Apoi, vecine, ce să-ți spun ? Astea peniru 
_mine-a fleacuri, şi de asta nici nu mi-am bătut 
capul cu ele, ci le dădeam pe mâna domniţei. 
«Le pricepi 2 «Le pricep!» Şi-atâta tot, şi lada 
în pod. . 

Iar Împăratul-Alb, să sărute pe fată. lar fata: 
— Lasă-mă, moşule, nu mă mai săruta că 

are cine. 
— Aleu! Şi cine? făcură amândoi Împărații 

de odată. 
— Premintele-lorgovan, voinicul cu „părul 

de aur. - 
Atunci Verde- Împărat ar fi dat, cică, ochii 

peste cap şi sar fi uitat lung de nouă coţi la 
sfetnicii lui. 

Şi; ce mai treacă-meargă ! l-au adus, l-au cinstit 
„pe Iorgovan, l-a rugat Împăratul să-l ierte de 
toate năcazurile câte i le-a făcut, i-a mulțămit 
de foloasele ce'i le-a adus, şi 'n faţa tuturor 
mesenilor, el şi cu Împăratul-Alb, l-au blagos- 
lovit mire, şi pe domniţa cea frumoasă, mireasă. 
Toate bune. | 

Pe urmă, cică li-ar fi făcut nuntă mare, că 

pa încăput lumea poftită și nepoftită, cât era 
şesul Dunării de mare, zău aşa! Apoi jocuri de 
cele sprintene şi mărunțele, ştiţi, cum pornesc 
purtătorii din cap, de nu li zăreşti picioarele,
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Şi-au jucat tinerii, fetele şi flăcăii, şi bătrânii, 
uncheşii şi babele, de săria cămeşa de pe ei. Ce 
a tost, Doamne! 

Că zău, să te miri: Vede Împăratul-Alb pe 
baba Andriana, cea de-o sută şi treisprezece ani : 

— Ce, mititico, ai intrat şi tu la joc, să mă 
dai pe mine de ruşine? 

la stăi, dacă ţi-e vorba de-aşa, să-ţi arăt şi eu. 
Şi sa făcut Alb-Împăratul sprinten de tot; 

şi-a 'pornit, aprins, cântând în gura. mare: 

“Uşurel şi legânat, 

Cum lelița m'a "'nvăţat ; 

Uşurel i _ 

Şi mărunţel, 

Ca frunza de pătrunjel. 

|! ha! 

Aşa, să mă credeţi, că ce-aşavea eusă vi 
spun minciuni, când sunt atâtea cărţi de măr- 
turie şi care mai spun că în jocul ista, Doamne 
fereşte, într'atâta “s'a ostenit Alh-Împărat, că 
seara a întrebat de popă şi de lumânare şi dusu- 
sa pe lumea cealaltă, sătul de petrecanie... 

Nuntaşii l-au petrecut până la groapă, puţintei 
cu lacrămile în ochi, că uite, dragii mei, altă - 
întâmplare. Supuşii Împăratului-Alb sau pornit 
cu gâlceavă mare către cei din Împărăţia Aui 
Verde-Împărat, şi-au zis: 

— La voi ni-a murit stăpânul nostru ;-voi să 
ni daţi altu ?n loc.



. 

Iar, până una-alta, sa ales în Scaun Premin- 

tele-Iorgovan, şi ales a rămas, ştergând mai târziu 
brazdele despărţitoare între Împărăţia lui şi cea 
a lui Verde-Împărat, socru-său. 

Şi-a trăit multă vreme Iorgovan Împăratul, 
şi-o fi trăind şi astăzi, dacă n'o fi murit. Că drept 
să vo spun: nici eu lui, nici el mie carte nu 
ni-am mai scris. Am mai fost, o singură dată, 

pe la Curtea împărătească să mă plâng de. nă- 
„cazuri. 

Dar m'am întors într'o fugă, 

Să vă spun povestea asta, lungă 

„Cât coada ursului 

Şi titirezul fusului. 

(Auzită dela Tudosia lui Cherăclanda din 'Țepu-Tecuciu).



  

BOUL. NEGRU ȘI BOUL ROȘ 
  

Ci-car fi fost odată un unchiaş şi o'babă bă- 
trână de tot. Ce sa [i întâmplat nu se ştie—,că 
nu ge pricepeau nici ei—, că tocmai la adânci bă- 
trâneţe, face baba un fecior. Ruşinea lor nu le- 
ar fi fost proastă dacă ar fi auzit lumea una ca 
asta. Ce să facă ei acum? 

Se sfătueşte baba cu unchiașul aşa: Să ia bă- 
irânul cel plod, să-l ducă peste nouă sate şi 
să-l lepede aproape de vre-o casă, iar el să se 
intoarne înapoi. Aşa a făcut şi uncheaşul; își 
puse merinde într'o desagă, puse pe copilaş în 
partea cealaltă şi porni la drum. 

Merse el, acu, cât merse, numai iaca la mar- 
ginea unei păduri, unchiaşul se întâlneşte cu doi 
inşi: unul era cam de sama lui, iar cellalt era 
cu mult mai bătrân; avea barbă albă ca hârtia 
şi sprincenile groase şi lăsate, că le ridica cu 
cârja ca să vadă înnaintea ochilor. Şi drumeţi 

3
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aceştia nu erau decât “Dumnezeu şi cu sfântul 

Petrea, cari de sus văzuseră totul, cari ştiau 

gândul bătrânilor şi aci, eşiseră. uncheşului În- 

naînte ca să-l impiedice de la un păcat aşa de 

mare. 
Şi cum îs sfătoşi uncheşii, cum se "ntâlnesc. 

cei trei, îşi dau buna ziua şi se pun la vorbă, 

răscolind cenuşa focului de eri, că de ziua de 

azi, ei, ferească Dumnezeu nu vorbesc. 

— Şi încotro verişeane? începu Dumnezeu 

către uncheşul nostru. 
— Mă duc până în satul de peste deal, să-mi 

botez copilaşul ista, că pe la noi nici i popă nu-i 

şi nici biserică n'avem. 

Dumnezeu făcu semn din cap, şi pe dată, în 

fața lor se ridică o biserică mare şi frumoasă, 

plină de preoţi şi de dascăli. 

— Dar dacă ţi l-om boteza noi, ce-ai zice ? îl 

mai ispiti odată Dumnezeu. 

— Ce să zic! ia am să vă mulţumesc şi atâta 

tot, că m'aţi scăpat de osteneală şi aţi încreş- 

tinat un suflet, răspunse uncheşul, văzând că 

n'are încotro cârni. 

Intrară apoi tus-trei în biserică şi făcură toate 

după lege : naş se puse sfântul Petrea şi băețelui 

era acum legiuit ca toţi creştinii şi-l chema şi 

pe el tot Petrea. 
Dumnezeu şi cu sfântul, dădură uncheşului o



vacă, după cum e obiceiul botezului, iar pe urmă 
işi luară ziua bună şi porniră cu biserică cu tot, 

Ce să lacă uncheşul acum? Vedea el că nu 
era lucru curat. Trebuea să se întoarcă iar cu 

copilul la babă, iar pe vacă so lege în pădure, 
Trecură aşa, de-atunci câţiva ani şi băeţelul 

cela crescuse şi se făcuse voinic. Întro zi auzi 
un muget la pădure ?n deal; el întrebă pe uncheş 

că, ce-i, dar tală-seu nu-i spuse nimic. A doua 
i, auzi din nou mugetul şi a treia zi iar, când 

ilăcăoaşul merse la uncheş şi-i zise: 
— Tată, să-mi spui ce-i in deal la pădure, că 

de nu, se face mare comedie. 

Uncheşui prins de tremur, îi spuse tot. Da 
oare ce se întâmplase ? Să vă spun: Vaca fătase 
un vițel negru ca corbul şi-acum, crescut mare, 
îşi chema stăpânul în deal. | 
„Petrea plecă, iar când juncanul îl zări era cât 
pe ce să-l ia în coarne, aşa de drag îi era. Apoi: 
îi spune: | 

— Să mergi la cutare om din sat şi să-i cum- 
peri boul cel roş, că mi-i frate şi să dai pe el 
cât li-a cere. 

Voinicul se lăsă de vale "n: sat, cumpără poul 

cel roş şi se "'ntoarse din nou în deal, unde ne- 
gru-i grăi; 

— Să te duci acu la cutare ferar şi să-ţi po- 
runceşti o căruţă cu totul şi totul de fier, iar 
«ând a li gata să ne-o aduci aici.



  

Fiăcăul se duse de-şi tocmi căruţă iar când 
peste o săptămână se duse cu opt perechi de 

boi ca so aducă 'n deal, trebui numai proţapul 
ca să-l ridice cu â6uăzeci şi patru de oameni, 

iar carul să-l urnească din loc, paci ! Merse din 

nou în deal de-şi luă perechea lui, veni în vale 
şi-şi înjugă boulenii lui cei  năzdrăvani, nu all- 
ceva, că dacă n'ar.fi fost năzdrăvani, nu Par mai 
fi pus să-şi facă şi-un plug cu totul dintr'o bu- 
cată, să râme cu dânsul brazda de un_stânjen, 
iar'cu cormona să răstoarne cum ar răsturnu 

un urieş păretele unei case. Mă rog: se minuua. 
toată lumea şi se minuna şi voinicul chiar. 

Într:o zi boul cel negru îi spune aşa: 
— Stăpâne, ascultă-ne şi pe noi: să te duci. 

la cutare Împărat şi acolo, de faţă cu noi să-i 
grăeşti aşa: «Luminate Împărate, am venit cu 
plugul şi cu boii mei să-ţi ar grădina de aramă, 
jar pentru asta, să-mi dai fata de nevastă, cu 
jumătate de împărăție iar odoare, atâtea câte ar 
încăpea în căruţa. mea ; nimic altceva decât ceia: 
ce Măria ta însuţi ai vestit pe lume. 

Acu, Petrea ştia şi de grădina cea de aramă 
şi de fată şi de tot, dar mai ştia şi asta: că, 
cine nu isbutea, iși lua rămas bun de la zili- 

_ şoare. De aceea întrebă boii: , 
— Şi ce putere aveţi voi? 
— Eu aş putea urni jumătate de pământ din 

Joc, iar când oi rage, pământul şi cerul se va



  

cutremura. trei zile şi trei nopți. Asa răspunse 
boul roş. 

— Eu, “vorbi cel negru, aş urni din loc pe 
cea laltă jumătate de pământ iar când oi vrea, 

de la răsărit aş âduce soarele la asfinţit într'o 
clipă şi tot aşa Paş duce de la apus pe calen- 
napoi, să ştiu bine că sa împotrivi şi Dumnezeu. 

Petrea mulțămit, înjugă boii la căruță, puse 
plugu'n car, cotiga o legă înapoi de inima căruţei 
şi se duse la *mpăratul. cela care striga în gura 
nare : - 

— Cine mi-ar ara grădina de aramă, are pe 
fata mea: de nevastă şi jumătate de împărăție 
vestre, iar pe de-asupra, o căruţă cu odoare ; dar 
cine-ar îndrăzni să n'o sfârşească într'o zi, acolo 
unde-i stau picioarele i-a sta şi capul și mai 
multe nu! 

Feciorul nostru grăi împăratului tot ee-l învă- - 

țase boii şi mai adăugă: 

— lar în car, luminate impărate, să tot pui, 
până ce boul cel roş n'a mai da din urechi. 

Împăratul se învoi şi Petrea aşeză plugul pe 
brazdă ; îşi făcu cruce ca tot românul şi porni 
cântând şi mânându-şi boii a drag şi-a, veselie de 
auzea peste nouă poşte. 

— Cu flăcăul ista nu-i de glumă, gândi Împă- 
ratul întrun. târziu, când băetanul nostru nu mai 
avea decit irei brazde de tras. 

De asta, îndată își trimese fata să-l ia cu cân-
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tice şi îndrăgostiri, că doar-dcar Pa adormi până 
în seară când trebuia să-i pice capul. 

Fata se duse, îl luă de vorbă: «ba că tare mai 

eşti mândeu, ba că mai răsuflă-ţi boulenii un pic, 
ba că vin încoace cu mine» şi fata îl adormi pe 
brațele ei. - 

Soarele scăpătase de tot şi mai era puţintet 
până să sfințească, când boul roşu începu să 
ragă. Cerul şi pămîntul începură să se cutre- 
mure iar Petrea se trezi. 

— La muncă, la muncă stăpâne că te prăpi- 
deşte împăratul, grăi boul roş şi Petrea porni 
din nou pe urma brazdelor. Sfârşi. ce mai avea, 

grăpă frumos arătura semănată cu grâu şi până 

să sfințească bine soarele, era înaintea uşei în:- 
părăteşti să-şi iee răsplata. 

Împăratul neavând încotro să se codească, dădu 

“pe fiică-sa de nevastă flăcăului, cu zestre jumă- 
tate de împărăție, dar când să 'puie ?n car odoa- 

rele curţii, pe toţi îi apucase spaima, căn cărută 
adusese jumătate de palat: şi boul roş tot dădrâ 
din ureche. lar când nu mai rămăsese în castel 
nici cenuşa de pe vatră, atunci de-abia, de-2bia 
urechea boului roş tinchi. + 

Petrea puse resteele boilor. la jug, dădu un 
ceală înaintea curților împărăteşti pustiite, un 

hăisa la poartă şi plecă spre bordeiul lui tată-său 
şi trăi liniştit multă vreme. 

Anii au trecut aşa, dar năcazul împăratului,



    

socrul lui Petrea, paci să se domoale. El avea 

răvaşe pe sub ascuns cu fiică-sa şi aşa află că 

toată puterea lui Petrea stătea în boi. De asta 

gândurile craiului băteau în una : să-l lipsească pe 

Petrea de boi şi pe urmă a vedea el ce-i de făcut. 

"Dar şi boii simţiseră de una ca asta şi tot stă- 

tuiau pe Petrea: 

— Măi, măi, tu părul pe mâna femei să nu-l 

dai, că rămâi fâră el; ai auzit? 

Dar Petrea nu era aşa de inimos, cum trebuia 

să fie. 

La rugămintea femmeei de a tăia boulenii lui, -se 

lăsă ademenit şi într'o zi îi luă de funie şi-i duse 

la căsăpie de-i vându. Dar un lucru a mai făcut 

după sfatul boului negru ş şi anume : i-a îndeplinit 

vrerea de a le lua coarnele, pe cari le îngropă 

apoi sub fereastră. Din ele trebuiau să răsară 

doi meri de.aur cu glas dumnezeiesc, cu cari să 

se sfătuiască 'n vreme de primejdie. 

Cum auzi impăratul că ginerele său sa scăpat 

de. boi, merse la el cu gând rău de a-l ucide, 

acum, când îl credea fără nici o putere. 

Petrea alergă într'o fugă la merii de aur şi-i 

întreabă : 
— Merilor, merilor, ce mă sfătuiţi să fac, că 

uite impăratul îmi vrea pe eirea mea şi eu nu ştiu 

încotro sapuc, 

— Cum ni'ai nici o putere ? da uite colea: fă 

aşa şi-aşa,



Și Tau sfătuit merii cum om vedea şi noi. Petrea 
merse la "mpărat şi-i spuse : 
— Tată, dumneata crezi acum că eu nu mai 

am nici o facere? Mi-i milă, da” cred că ?ntr'o 
clipă te-aş face praf şi fum. 

— ȘI cum ai putea tu, ginere, să-mi dai do- 
vada voiniciei tale ? 

— Dovezi ţi-aş putea arăta “multe, da-ţi dau 
numai una: aş putea săntorc soarele din mersul 

„dui şi să-l mut dela răsărit Ja apus într'o clipă. 
— Fă-o astu ginere şi păciuit vei fi pe veci cu 

mine. | 
Petrea ridică mânile către cer şi strigă : 
— Împlinească-se voia boului negru | 

„Asta era într'o dimineaţă. Îndată sa văzut pe 
cer o dâră mare de foc și soarele sta acum să 
sfințească. Voia boului negru se arătase da nu 
întreagă: că mai plesni şi capul împăratului, 
după cum se cuvine omului trufaş şi fără inimă. 

(Auzita dela un soldat de infanterie din Argeş, Ferariu Dumitru) 

 



  

   

FECIORUL ORBULUI. 

lira odată un băiat rămas fără părinţi, care 
plecă în lume ca să-şi găsească şi el pe cineva, 
unde să se aşeze, că, de bine, de ră, dacă mun- 
cești ziua, să ştii unde tragi seara iar banul câş- 
tigat, să-l ai unde-l păstra; acu, fie el legat 
întrun colţ de basma, fie schimbat întro vită 
ori vrun acaret. | 

Merge el cît merge, şi dă de-un mocan care 
păzea nişte oi. _ 

— Bună ziua, moşule, ce mai faci ? Paşti oile? 
— Mulţumesc dumitale, nepoate, iaca mai 

omor şi eu cele zile, pe cari le mai am ca vai 
de mine, că dacă n'ai lumina ochilor, n'ai nimic. 

"Dar dumneata ce umbli prin locurile acestea? 

— Ia de dragul păcatelor, moşule; îmi caut 
şi eu un stăpin, ca iaca, nici eu, n'avuiu parte 
de părinți. Şi-acuma, ce mi-am zis: să rămân
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la cineva, că dacă n'oiu putea să-l slujesc la 
“mult, cel punţintel pentru te miri ce, mi-a da 
un sfat şi tot e bun şi-acela când îl ascultă omul.. 

— Dar cam ce fel de stăpân ai vrea? îl în- 
trebă moşul. 

— Ori-cum o fi, numai să-l văd că-i creştin 
„cum se cade, că de muncit i-ciu putea eu munci, 
să-i plătesc o bucăţică de pâne. 

— Dă, ofță moșul, iaca, n'ar fi lucru mare să 
rămâi la mine; da cum îţi spuseiu; sunt orb şi 
poate nu ţi-oi place. 

Băiatul cam stătu o leacă pe gânduri şi grăi: 
_— Lasă, moşule, nu-i nimic. Te-a vedea Dum- 

nezeu şi pe dumneata. Eu am să rămân aici, 
camândoi suntem oameni nevoiaşi. 

Și din ziua aceea, băetul a stat pe lângă moş- 
neag, păzindu-i vorbele şi ascultându-l ca un 
fecior adevărat. Ba -de la o vreme, băetul ă în- 
ceput să-i zică mocanului «tată», iar unchiașul 
din «băetui tatei cel priceput şi harnic, nu-l 
mai scotea. 

Învăţase să facă fel de fel de treburi şi mai 
cu seamă meşteşugul mocănitului îl ştia acu, pe 
degete. Şi deprinsese să cânte din fluer aşa de 
frumos, că nu cred să-l fi întrecut glas de înger: 
din cerul lui Dumnezeu ; iaca, de asta, imi pun - 

- capul. 

Într'o zi, zice băetul: 
— Tată, eu mă duc cu oile intrun loc.



— Du-te, dragul tatei, dar încotro? 

— Pe moşia Zânelor, că tare am mai văzut 
iarbă frumoasă şi apă de adăpat, linpede. 

— Dă, dragul tatei, bune-s toate, dar mai 
întăi să ştii că-i lucru strein, de care nu trebuie 
să te atingi ca de foc; pe urmă iţi mai spun, 
că, sănătos de pe moşia Zânelor nai să-mi vii. 
Şi eu, feciorul tatei cel priceput şi harnic, am 

avut mintea ta şi iaca-ta-mă-s orb. Caută-ţi de 
treabă şi te astâmpără pe emaşul nostru, că-i 
destul de mare şi pentru oile noastre, ăi găsi tu 

iarbă destulă. 
Băetul se făcu că-l ascultă şi plecă. Se îm-. 

brăcă frumos şi-şi luă fluerul cu dânsul. 
— Băr, oiță, bâr, pe moşia Zânelor prea fru- 

moase, unde-i iarba fragedă, unde-i apa limpede 
şi umbră destulă pentru de-amează. Bâr, bâr! 

Şi-a ajuns; şi oile aii început să pască voioase 

iar feciorul moşului a prins să cânte din fluer. 
Ce cântece! Las că toate cântecele pe cari le 

ştia erau frumoase, da” unul era fără samân. Un 
cântec dulce, dulce ca un fagur de miere și 
duios, Doamne, că zău, să [i fost de piatră şi 

tot ai fi prins suflet în tine. Aşa! Şi la urmă 
cântecul cela sa schimbat încet-încetinel într'o 
horă mândră, că, iacă vo spun: so fi auzit două 
babe cu părul ca omătul, mare lucru ar fi fost, 
dacă n'ar fi zvârlit furca peste şepte poşte şinu 
sar fi prins amândouă de mână!



Aşa! Da' ce-aţi zice d-voastră acuma, când 
vaş spune că, tocmai Zânele acelea, auzind cân- 
tecul cel de zabăr -al mocanului, iute au eşit din 
castelul lor şi-au purces spre pata albă de oi, 
care se vede colo supt deal! Şi ele veneau ju- 
când şi băetul cânta din ce în ce mai frumos 
şi Zânele din ce în ce mai mult se aprindeau la 
horă, pănă când pliose! crapă fluerul băeatului ! 

Chiu şi vai pe zâne, că: «nu mai ai, băete 
altul ? ” - 

—— Nu “mai am, frumoase Zâne, dar acuşi mi 
Poiu face. 

Fuga la un copac gros. Iute scoate săcurea şi-l 
despică în două de jos până aproape de vârf, 
apoi zice: 
— Veniţi, stăpânelor şi ţineţi de ici, că eu mă 

suiu să desprind lozbele de sus şi apoi să le rătez 
dela rădăcină. . 

Zânele, iute puseră mânele lor. cele frumoase 
în despicătura copacului, dar feciorul mocanului 
dete drumul şi fetele au rămas prinse. 

Început-au ele şă plângă, inceput- au să se văi- 
căreze, început-au la sfârşit să se roage de fru- 
"mosul băet al orbului, să le dee drumul, dar el 
clătina din cap şi le spunea că anu şi nu şi nu!» 
— Şi eu nu vă dau drumul de aici, ascultați mă, 

pe mine şi să mă credeţi că nu vă dau, până nu 
mi-eţi aduce înapoi ochii tatei, şi până când, cea
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mai mititică dintre voi, na merge mireasă în 

casa tatei. Aşa! 
Amar se mai chinuiau bietele suflete şi se zvâr- 

coleau de durere, dar degeaba le-a fost toată ru- 
gămintea, că băetul sta de-oparte- şi nici nu vrea 
să se uite la ele. i 

Şi vremea trecea şi zânele credeau. că “doar 
doar sa îndupleca feciorul “mocanului, dar sau 
înşelat grozav. lar când sta soarele de-o suliță 
pe zarea sfinţitului, băetul strigă : 

— Bâr, bâr, oitele tatei, oiţe! Haideţi acasă şi 

“ mâni onu veni din nou pe pământul zânelor, unde-i 
iarbă şi apă şi umbră destulă! 

Iar zânele au început mai cu temeiu să plângă 

şi plângeau, cai [i. crezut; că bocesc pe un mort 
- care intră în mormânt; şi din plâns sau înțeles 

şi au căzut la pace cu feciorul. Zâna cea. mititică 
'şi frumoasă ca o picătură de rouă, a fost slobo- 
zită să aducă ochii moşului, saducă hârtie bună 
şi pană de gâscă pentru întărire de zapis. 

Şi sa dus şi sa întors şi luând mocănașul 
ochii lui tat'so, i-a pus bine; apoi sau pus pe 
ghizdelele pulului şi-a scris slovele zapisului pe 
cum credea el ca fi mai bine. lar Zâna cea tâ- 

nără a fost pusă să iscălească cu sânge din de- 
getele ei că merge de bună voe după dânsul. 
Şi toate au iscălit cu pana muiată în sânge iar 
pe urmă li sa dat drumul să meargă la castelul



lor. Numai zâna mireasă a rămas pe lângă fru- 
mosul ei. 

Cu trebuşoara asta, vremea venirei oilor la 
mulsoare trecuse și orbul se pusese pe gânduri, 
dar repede sa îmbucurat când a auzit telencele 

-sunând. Sa bucurat el numai pentru atâta, dar 
Când sa văzut stăpân pe luminele ochilor, când 
şi pe fecioru-său La văzut şi când Ia aflat cu 
mireasă mândră lângă dânsul, cine ştie cum a fi 

„fost moşul de bucuros! Ci, eu zic: bine că Pa 
ținut Dumnezeu să nu-şi iasă din minţi. Lesne 
moare omul de supărare mare, dar să te ferească 
Cel-de-sus şi de prea mare bucurie. 

Pe urmă, de bună seamă că feciorul sa nuntit 
cu Zâna lui şi mult mă doare inima că nu vă 
pot spune acuma, ce fel de nuntă a fest aceia, * 
la care s'a adunat toată mocănimea de pe lume,, 
în frumos port de ţară, mocănimea cea destul 
denvățală cu meșteşugul unor atari păcate! 

(Auzită aela fvate-meu Vasile, din 'Tepu- Tecuciu) 

a



  

FRATELE CEL BUN LA INIMĂ 
  

Dumnezeu dă omului după gândurile lui, pentru 
că gândurile-i stau totdeauna de-a curmezișul în 
inimă, şi nu-l lasă nici odată în pace deplină, 
ci ca nişte judecători drepţi îl răsplătese. lar o 
dovadă măruntă despre asta, este povestea care 

"vaş înşira-o, de-ţi avea bunătatea s'o ascultați. 
Odată, au fost trei fraţi, feciorii unui om sărac, 

din părţi de ţară săracă, unde, oricât ai munci, 
cald nu te mai vezi. Omul stă acolo unde au stat 

şi cei dinaintea lui, să plângă şi să se chinuiască 
ca şi cei duşi din lumea aceasta ; dar, cât de târziu, 
tot, se găsesc suflete care-şi iese din calea obi- 
ceiului şi pleacă în lume să-şi cerce norocul. Trei 
fraţi erau dar, dar pe hume nu-i ştiu, şi nici 

minciună nu v'aş putea spune. Văzând ei amarul 

zilelor, şi-au luat rămas bun dela părinţi şi de pe 
la- neamuri, şi-au pornit-o într'o. parte a lumii, 

încotro auziseră că-i sloată în mâna celui care



munceşte. Şi-au mers, şi-au mers, oprindu- -se pe 
ogorul unuia şi altuia, dar greu e să legi gură 
pânzei când n'ai nici urzeală, nici tort de bătaie. 
Săraci se pomeniseră, săraci credeau că i-or găsi 
moartea. 

Inir'o zi ajungând undeva, văzură cei trei crăi- 
şori un cârd de cioare, fără seamă de mare ; și 
zise fratele cel mai în vârstă: 

— Of, Doamne, cum nu se fac ciorile iestea 
o herghelie de cai, iar eu, stăpân pe ele să mă 
fac, s'o păzesc, şi din folosul muncii mele să 
trăesc bine şi eu, să trăiască bine şi nevoiaşii 
din preajma inea ! 

Iar Duhul Domnului care pluteşte pretutindeni 
ii îndeplini voia ; ceata nesfârşită de ciori se pre- 
făcu în herghelie de cai blânzi sub asculturea 
feciorului mai mare. Îngrija caii cum se pricepea 
şi el, cu ajutorinţa celorlalţi doi fraţi, iar, în zi- 
lele de iarmaroace, prindea pe cei mai de seamă, 
şi-i schimba pe pune părăluțe. 

Azi aşa, mâni aşa, trecura vre-o câţiva ani; 
omul nostru se cuprinse, şi, socotindu-se mare şi 
tare, găsi cârciob din senin fraţilor lui mai mici 
şi-i izgoni. Că socotia bogatul că prea-l fac de 
ruşine feaţii cu nenorocul lor. 

Şi cei doi, deprinși cu drumul, porniseră din 
nou în lume, cum porniseră şi acum câțiva ani, şi 
rău peste măsură uu li-a părut, ci şi-au zis că 
aşa li-i pe semne partea, şi pace. Și ştiau numai
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cau fost de treabă, iar răsplata care au avut-o 
nu li sa cuvenit. 

Au mers ei cât or fi mers, numai ei ştiu, şi-au 

ajuns într'o vreme la piciorul unui munte. Acolo 
au stat şi au hodinit, şi-au -răscolit o leacă, cele 
zile trecute, 
_— Văzuşi, măi frate, grăi mijlociul, minunea 

cu ciorile celea ? 
— O văzuiu | 
— Of, Doamne, Doamne! Cum nu se prefac 

pietrele astea din coasta muntelui în turmă de oi, 
iar eu cioban peste ele să fiu, să le pasc şi să 

le mulg, şi, din toloasele muncii mele, să trăiesc 
şi eu, şi să trăiască şi cei nevoieşi cu mine! 

Şi minune mare în grabă sa arătat: coasta 
muntelui a rămas împânzită cu oi, care sau 

adunat în turmă mare şi ascultătoare de stă- 
pânul ei. A vândut fratele mijlociu pe câteva din 

ele, de şi-a întemeiat târlă cu țarcuri şi stână a- 
şezată;-şi bine i-au mers toate din ziua aceia, că 

se minuna şi el şi frate-său mai mic. 

  

Şi azi aşa, mâne pe aceiaşi cale, din izvorul - 
darului şi-a făcut lac mare, că nu mai ştia omul 

nostru pe ce lume trăieşte. Se îmbugăţise peste 
fire, iar, grăsimea ohrazului acoperindu-i ochii, 

n'a mai văzut înnainte, şi, mintea întunecându-i-se, 
nu l-a mai luminat, ci l-a pornit spre greşală. 
Întâiu şi intâiu se împiedecă de frate-său, şi, pă-



„rându-i că-l pândeşte cu lăcomia, că-l sapă, că-l 
fură, — îl izgoni. 
— Măi păcătosule, tu eşti om sărac! 
— Sărac, măi frate, îi răspunse cela. 
— Şi nai noroc, măi! 
— Nam, frăţioare. 
— Apoi, dacă nai, la mine nu mai poţi ră- 

mânea ; că, vezi tu: nenorocu-i” boală lipicioasă, 
care trece de la om la om, şi teamă mie să nu 
dau de naiba într'o zi. Hai, cară-te şi du-te de 
aici ! | 

Şi frăţiorul, izgonit pentru a doua oară, porni 
plângându-şi în pumni atâtea zile prăpădite fără 
niciun rost. 

A mers mult cât a mers, gândindu-se înnapoi 
şi înnainte, când, iaca, ajunge la o apă mare. 

— Hei, oftă sărmanul, iaca în coliba asta de 
pe mal să trăiesc, să am luntre şi cele de nevoie 
pescarului, să prind peşte şi din munca mea să 
mă folosesc şi eu şi cei în lipsă cu mine. 

Şi de-odată i sa făcut dorul aevea! că o 
intre veni singură din susul apei şi se priponi 

în fața colibei, iar în luntre era tot ce-i trebuie 
unui pescar. | | 

Omul nostru şi-a făcut cruce şi a îngenunchiat 
la pământ, să mulțămească lui Dumnezeu. Din 
ziua aceia pescar a rămas, trăind din câștigul lui, 
iar din prisos milostivind pe cine se "ntâmpla. 

Şi după asta au trecut ani mulți, adică tocmai
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atâția cât lasă Dumnezeu omului rău să făp- 
tuiască rele, ca; pe urmă, când a veni şi i-a cere 
socoteală, să nu zică: «Doamne, Doamne, o clipă 

greşit-am ţie, iartă-mă !», ci să-şi creadă că ani 
de-a rândul a mers pe cărări greşite şi că dară 
pe drept i se cuvine osândă. 

Porneşte aşa, după o scurgere de vreme, por- 
neşte Dumnezeu. în lume, să vadă ce mai fac 
oamenii. Şi ajunge într'o seară la vestitul bogat 
în herghelii, şi-l roagă să-l găzduiască. Dar bo- 
gatul îi întoarse spatele şi-l dădu afară, că nu 
ştia anume cine-i. Dumnezeu ieşi fără pic de năcaz 

pe faţă, dar făcu un semn numai, şi de-odată her- 
gheliile bogatului se prefăcură 'n ciori şi ?n stânci ; 
Şi mai făcu Dumnezeu un semn, şi ciorile sbu- 
rară în toate părţile. 

După mai multă vreme ajunge şi la stâna mo- 
canului, unde păţeşte tot aşa, plătindu-t şi pe 
acesta cu plata dreptăţii: iată-l pe fratele mij- 
lociu uitându-se galeş la țarcurile stânei umplute 
cu bolovani de piatră. . | 

De aici pleacă Dumnezeu spre fratele cel mai 
mic al celor doi săraci, şi-l găseşte pescuind: 
în apă. 

— Bună-vremea, omulă, ce faci? dai la peşte ? 
— Păi, mai omor şi eu lerul pe-aici ; da” 'mneata 

încotro ? 

— Apoi, aş vrea să trec dincolo, şi nu mă 
pricep cum, că-i cam lat Siretiul.
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— Ei, dacă-i aşa, hai, şi te-oiu trece eu cu 
luntrea. 

lar Dumnezeu, care numai inima pescarului 
vrea so încerce, se prefăcu anume că se răz- 
gândeşte şi rămase peste noapte în coliba lui. 
Ac6lo din vorbă în vorbă, se arătă cine este, iar 
omul nostru, văzându-se gazda lui Dumnezeu, 
îşi scoase căciula din cap şi, în genunchi, îi mul- 
țămi de toate. 

Se 'ntinse masă bună, şi ospătă Dumnezeu la 
olaltă cu pescarnl, cu nevastă-sa și cu băeţelul 

-cel mic. lar după aceia grăi Stăpânul : 
— Măi omule, după socotința ta, imi eşti dator 

“cu ceva? 
— Dator îţi sînt, Doamne, cu totul; dator sânt 

să-ţi dau tot ce mi-i cere; că al tău este tot 
ce am. 

Iar Dumnezeu îi ceru copilul. Pescarul luă co- 
pilul în mână, îl înjunghie ca pe un miel, şi-l 
aruncă întrun cuptor înroşit de jăratec, de unde- l 
scoase Dumnezeu nevătămat, cu trupuşor de aur 
şi frumos lacrămă sfântă. 

Și, socotind aceasta Cel-prea-Sfânt ca o a doua 
naştere, il boteză, luând cu foarfecele o şuviță, 
din părul copilului. De atunci rămase creştinilor 
obiceiul acesta—când finul capătă dela naşu-său 
daruri. Dumnezeu dărui pruncului o vacă, şi 
zise :
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— Rudâna a fiului tău să fie, dar stăpân să 
nu se cheme decăt atunci când a veni în vârstă. 

Asta "semna că Rudana trebuia să steie ?n 
pădure, iar când copilul a ajunge la douăzeci şi 
unul de ani, să se ducă şi să şi-o iee. 

Petrecură apoi cu toţii noaptea cea frumoasă 
iar, a doua zi, își luă rămas-bun Dumnezeu şi 
plecă în lumea oamenilor, iar mai apoi în cerul 

cel innalt. | 
Şi de atunci au trecut ani şi ani, — douăzeci 

or fi trecut, până când, într'o dimineaţă, flăcăul 

pescarului bun la inimă auzi: vite mugind în pă- 
dure; şi grăi: 

—P auzi, tată! - 
— Aud, fătul; dar ştii tu ce-i acolo? 
— De unde ! ! 

Şi-i spuse omul toată poveatea, iar Alăcăul as- 

culta pe tată, minunându-se. 
— Apoi, dacă-i aşa mă, duc în deal ! 
— Du-te, dragul tatei, şi fii cu băgare de. 

seamă ! 
Şi feciorul porni, şi cum ajunse în codru, dădu 

cu ochii de Rudana, vaca cea bătrână cu două- 
zeci de tauri împrejurul ei. Flăcăul i-a pus pe 
toţi în. funii, şi i-a adus acasă strigând: | 

— Măreşte tată ocualele, ca să 'ncapă odoarele ! 
Iar omul cu inimă dreaptă le-a mărit azi, le-a 

mărit mâni, până când, ducându-se veste până 
la scaunul Împărăției, de bogăţia lui, arătat a



fost de sobor ca vrăjitor și solomonar şi om în 
cârd cu diavolul. Împotriva lui se porni Împă- 
ratul în fruntea oștilor să-l piardă. Dar flăcăul 
nostru nu degeaba era finul lui Dumnezeu şi cei 
tauri dar din dar dumnezeiesc. Că sa pus flăcăul 
omului bun la inimă în stânga cirezii lui, şi, când. 
a zis: chăi, boulenii tatei, bouleni», şi când s'au 
răpezit taurii cu coarnele de oțel sfredelite' şi 
groase, din toată oastea n'a mai rămas decât Îm- 
păratul. 

— Hei, mărite Împărate, ce, zici,—grăieşte 1lă- 
căul, cazi la pace ? 

— Ba nu! 
Şi jar porni Împăratul războiu, şi iar se în- 

toarse înfrânt. Iar flăcăul, văzând cum toată Îm- 
părăţia ceia se pierde pentru gustul unui Craiu 
fără socotință, îşi puse taurii în genunchi la 
capătul pământului, Şi când strigă : «ho-hăis, bou- 
lenii tatei», pământul se cutremură şi castelul 
împărătesc se dărâmă. Oştile rămase îi alergară 
întru întâmpinare, şi-l aleseră Craiu în locul eclui 
nebun, logodindu-l apoi cu fata Împăratului. 

Nuntă au făcut, dar, de văzut, n'am văzul: 0, 
şi m'ar bate Cel- de- -sus dacă waş spune Jucruri 
neadevărate, Şi nici ce sa intâmplat pe urmă, 
nu mai știu, ci vă încheiu povestea cu o vorbă: 
Ziua bună de dimineaţă se cunoaşte. 

(Auzită dela Ion al lui Nicolai Pamfile, din satul Țepu, ținutul Te- 
cuciului). 

—



  

HOȚUL ȘI CEL DOI ÎMPĂRAȚI 
  

In vremurile vechi, când Moldova era împă- 
răţie, umbla prin codri un hoţ vestit, care trecea 
de multe ori hotarul în alte ţări ca să prade şi să 
dee loc. Cred eu, că unul singur nu putea să facă 
trebuşoara asta, ci trebuia să fi avut şi el o oaste 
a lui,-o ceată, cum se zice în zilele noastre. 

Acuma, mai cred eu, căn ţara noastră nu făcea 
el atâta rău, cât strica în celelalte părţi, şi de 
asta, nici împăratul nostru nu-şi prea bătea capul 
până pe-acolo, ca să-l prindă, ci-l lăsa în voia lui. 

„Ei, dac nu tot aşa puteau să tacă împărații ve- 
cini, cum bună oară cel unguresc din Ardeal, 

„cel leşesc din miază-noapte, cel tătăresc şi mus- 
călesc, de peste Nistru în răsărit, cel turcesc şi 
cel muntenesc, dela Brăila la vale. Ei, toți, ori de 
câte ori simțeau că Moldovanul le-a călcat cutare 
parte din ţară, trimeteau jalbă la *mpăratul Mol-



dovei din Eşi, precum că dacă nu l-a prinde el 
pe hoţ, vin ei cu oaste să pue mâna pe el. 

Azi aşa, mâni aşa, împăratul nostru le răspunde 
că nu poate, pe cum era și adevărat. Cum să 
cauţi dumneata pe un om ori mai mulţi, când 
ai atâta faţă de codru în ţară! | 

Împărații vecini ştiau şi ei că nu se poate, 
dar, de, nu puteau să ne spue nouă, că aveau 
dreptate, Şi dela ei s'a dus vestea tot mai de- 
parie, până ce a ajuns şi ?n ţara nemţască, pe la 
Viana, în sfințit, în colo. Când aude împăratul 
nemţesc de istoria asta, ar fi râs, ci-că, şi ar fi 
zis în limba lui: | i 

— Măi ce proşti sunt şi Moldovenii ceia! Și 
prost împărat mai au! Auziţi oameni buni !, se 
zice car [i strigăt împăratul cela în gura mare 
către sfetnicii lui, auziţi dumneavoastră că nu 
poate prinde craiul din scaun un hoţ de codru. 
Hm, cap de muiere nepriceput, poale lungi şi 
minte scurtă, că nu ştiu cum să mai socot şi eu 
neghiobia asta! | 

Stehicii, ca nişte oameni deştepţi, ci-c'ar fi râs 
şi ei cu mare poftă. lar Împăratul a urmat: 

— Zău, cap dle muiere prost! Aceluia nu i se 
cuvine scaun de împărat, că ne face şi pe noi, 

"iştilalți de râs! Ei, stăi că mi-l învăţ eu minte! 
Şi numai decât pune şi-i trimete dar, împăra- 

tului nostru, o furcă de tors cu insemnarea asta 
pe ea! «Cap imbrobodit eşti ? Ia-ţi furca şi toarce



ca orice femee. Ai isprăvit caerul ? Pune- ți altul 
şi toarcennainte şi umple un fus, “umple două şi 
toarce mereu până-i prinde pe hoţ». Bun. 

De ruşinea asta nemai pomenită, îndată sa 
vestit în toate părțile. Împărații vecini pe de-o 
parte râdeau, iar pe de altă parte strigau în gura 
mare şi-l aţâţau pe-al nostru la bătaie: — Ce, 

“măi? Vrei să te laşi ? Să te râdă un neamţ cu 
coadă ? Ştiţi, întocmai ca plodurile, cari, când văd 
pe doi sfidindu-se, strigă: 

Piper între voi, 

Să râdem şi noi! 

Împăratul nostru tăcea şi vecinii mureau de 
năcaz. 

Şi cum spun, vestea asta luase toate vânturile, 
Şi de unde, până unde, aude şi hoţul nostru, care 
pe semne nu era unul de cela ce tae ca să frigă 
şi ia ca să se 'ndoape ; şi ce-şi face socoteală ! Vine 
şi se dă de bună voe în mânile împăratulu: dela 
Esi, ca să fie judecat şi osândit, dar mai înainte 
se roagă să-i deie drumul să meargă să judece 
şi el pe "mpăratul țărei nemţeşti. Vodă al nostru, 
cum nu : cu inimă bucuroasă, du-te băete ! şi Mol- 
dovanul sa dus. S'a fost prefăcut, ci-că, întrun 
mocan cu sarică întoarsă pe dos, cu căciulă bâr- 

„sană pe cap, cu opinci ferecate cu târsană neagră, 
ştiţi întocmai cum nimene a mai văzut om Îm- 
brăcat şi mai aleg împărații. Pe umeri, în loc de 
ghioagă îşi ia 0 coasă, şin loc de glugă î îşi ia un



  

sicriu. Noi, işti de pe-aici, nu ne-am fi spăriet 
mult de el, dar alţii nu ştiu zău! 

Ajunge la scaunul nemţesc şi cioc! cioc! la 
poartă. 

— Cine-i ? 
— Eu, moartea. | | 
Și toţi au împănat dosurile în toate părțile. Aşa, 

Moldovanul a putut să intre în ograda castelului. 
Cioc! cioc! la uşă. 

— Cine-i? întreabă împăratul din 'năuntru. 
— Eu, moartea, am venit să te iau. 

Împăratul cum aude, iute sub masă, răstoarnă 
masa, fugi sub scaune, uite că ie vede, trân- 

teşte-le, buşeşte-le, fugi în sobă, în sobă nu'mcapi, 
ascunde-te sul) pat la intuneric. 

Moartea intră ?n tindă, găseşte uşa încuetă, se 
împinge încet, încet, uşa sare din loc cu bala- 
inale cu tot, intră'n odaia 'mpărătească, pune si- 

criul jos, aşează procovăţul alăturea, mai avea şi 
nişte zurgălăi, îi mai sdrăngăe pe-acolo, scoate 
piatra şi 'ncepe sascută coasa. 

Subpat, împăratul cred că murise cu adevărat. 
Moartea se băgă 'ncetinel, îl apucă de un picior 
şi-l trase afară; îl apucă apoi după cap şi-l aşeză 
frumuşel în sicriu, lăsându-i nişte răsuflători să 
nu moară înnăbuşit. La eşire, moartea credea 
care să găsească oaste. Aşi! Cu tunul să fi tras: 
şi nu "ntâlneai leac de om. Câte un câne, ici şi 

colo, dar ce? Mocanul nostru era moarte de



câni ? Nu. Şi-aşa, trece hoţul țara nemţească în 
lat, fără ca să-i zică cineva măcar: «negri ţi-s 
ochii», trece prin Ardeal şi ntr'o dimineaţă cu 
soare, pică la Eşi cu ploconu n sicriu. 

Cât sa bucurat împăratul nemţesc când a văzut, 
pe cel moldovenesc, nu vă pot spune, cum iarăşi 
nu vă pot arăta, bucuria împăratului nostru, care 
a strigat: 

— Furcă de tors mi-ai țrimes, furcă ţi-oiu da 
şi eu; eu am torso lună, două, tu ăi toarce 
toată viaţa. 

Şi strângând Vodă sfetnicii, Pa osândit pe' mpă- 
ratul nemţesc să moară 'n furcă de spânzurătoare. 
Vedeţi: furcă şi furcă, numai că nu-s amândouă 
de o potrivă de mari : din una tore femeile şi 
împărații proşti, în cealaltă tore numai cei deş- 
tepţi. 

lar pe urmă, dacă So fi iscat vre-o :bătălie 
între moldoveni şi nemți nu ştiu : dumneavoastră 
căutaţi în cărţi şi vedeţi ce spun.



  

POVESTEA CIOCÂRLIEI 
  

Înşir o veste-poveste, şi-anume de când erau 
poveştile pe lume, adecă nu de ieri, de-alaltăeri, 
ci de demult tare, de când era bunica fată mare. 
Că de, azi, cine apucă să spuie, lesne-i prins 
cu minciuna pe limbă, şi mai mare ruşinea! As- 
cultaţi-mă, dragii mei, şi luaţi-mi vorbele mele, 
drepte şi adevărate; cine na crede, întrebe pe 

alţii, şi aducă-mi dovadă să mă închin şi eu. Cum 

am cumpărat-o, aşa v'o vând, dacă nu cumva 
mai ieftin de cum am plătit-o eu, că pentru po- 
vestea asta şepte bătăi am mâncat dela bunică-mea, 
să-i dau pace şi să-mi puiu capul pe pernă. 

Ce era pe lumea asta înainte vreme ? Noroade 
şi împărați ca şi astăzi. Dar de bietele noroade 
ciue ţinea socoteală ? Nimeni. Nici pe-atunci, cum 

"nu ţine seamă nici astăzi. Numai zilele împăra- 
ţilor se scriau şi rămâneau urmașilor ca să se 
ştie ; cine cunoştea slovă, le cetia; cine nu, apoi 

-



le asculta, şi din om în om umplea lumea. Așa 
- au ajuns şi în zilele noastre; ca să nu se pră- 
pădească, datorie aveţi să le ascultați şi dum- 
neavoastră şi să le spuneţi şi altora. Ştiţi, povaţa 
ceia ; - 

Cine ştie povestea asta şi n'o spune, 
L-a lua Maica Domnului de mâna stângă, 
Și l-a duce pe puntea strâmbă, 
La mese strânse, - 

La făclii stinse ; 

Da” cine-a şti-o şi-a spuie-o, 
La anul, 
La luna, 
La săptămâna, . 
L-a lua Maica Domnului de mâna dreaptă 
Și l-a duce pe puntea lată, 
Unde judecă dreptii 
Şi înţelepţi, - - 

„La mese *ntinse, i 
Cu făclii aprinse, - 
Cu păhare pline | 
Şi bucate bune! 

A fost un împărat pe lume Ciocârlan-Craiul, 
Împărăţia lui era mare şi bogată, iar el vestit în” 
toate vânturile. De ce anume era vestit, nu vaş 
putea arăta,. dar ştiu că despre fata lui numai 
morţii nu aflase, O chema Lia, dar câte Lii nu 
sâut şi azi! Fata asta aud că n'avea păreche sub 
soare, de frumoasă; o mândreţă de copilă, so 
pui între lingură de apă, să-ţi faci cruce, so 
sorbi dintr'odată. Asta! Şi de ani era cam aşa,
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ştiţi, cum e bobocelul de floare, gata-gata să se 
deschidă, cum e grâul când dă în pârg. Tu stai 
cu secerea lângă el, şi nu ştii: să începi, —ţi-i 
teamă că-i prea crud; să mai aştepţi,—ţi-i teamă 
să nu se treacă. 

Aşa sta Ciocârlan-Craiul pe lângă Lia lui. Că 
veniau, vedeţi dumneavoastră, peţitori câtă frunză 
şi iarbă pe lumea asta, so ceară de nevastă. Cine 
na luat drumul spre castelul lui Ciocârlan-Craiul ? 
Feciori de Crai şi de Împărați, sute şi sute ; fe- 
ciori de boieri mari şi mărunţei, mii şi mii, şi 

de al-de noi, ce să mai.zic? Pe bunicul, numai 

bunica cu vrăjitoare mare l-a mutat deia un gând 
ca aisia. 

Şi bietul Craiu își pierduse cumpătul, ca găina 
umbletul. Mă rog, uşor lucru îţi pare să inchizi 
şi să deschizi uşa cui pleacă şi cui vine? Da 
să-i cinsteşti pe toţi câtă cheltuială ! Şi m'ăţi în- 
treba poate: da' de ce nu alegea pe unul şi să 
puie cruce chinului ? Să vă spun: lesne-i salegi 
din doi, din trei pe unul, dar, dintre atâţia, când 
toţi sânt de viţă şi sămânță, cum focul negru să 
te legi de unul? Nu-i așa? Unul are: ochi fru- 
moşi, altul are mustăţi frumoase, unu-i aşa, altu-i 
pe dincolo, ce-i de făcut? Saleagă pe unul, răz- 
boirea cu ceilalţi îi stătea în minte ; saleagă doi. 
trei de-odată, se mânie fata, şi-l râdea lumea. Hai 
să amâne şi el de azi pe mâne.. 

— Că vezi, dragul meu, chiar a acuma nu putem



intra în vorbă. Una, că-i prea crudă şi aș vrea So mai cresc, pe urmă, la o nuntă câte nu tre- buiesc : zestrea, în casă nu-i gata, și Împărăteasa zice că tocmai la iarnă pune războaie pentru co... voare şi lăvicere ; al doilea, nici de cheltuială nu prea am, că, uite, an ne-a cam dat înnapoi seceta şi puţintele parale am strâns, Dumneata mai aş- teaptă, să, mai vedem ; fata asta mi-i de măritat, * şi tot am so mărit, şi tot a unuia din voi are - să fie, că nici eu n'oi ţinea-o să îmbătrânească, ! nici Vlădica so ibovnicească. 
“Si eu să fi auzit vorbele astea din gura Împă.. | ratului, ce puteam face aliceva, decât să-mi iau căciula din: cap, să mă închin, şi să-mi iau ziua bună şi — să ne vedem sănătoşi | 
Dar iaca alt rău mai mare, că feciorii toţi, Purtând nădejdea Liei, nu se mai gândea nici: unul la însurătoare cu altcineva decât cu dânsa y de asta mocniau în ele fetele de pe la sate şi târguri, şi, să nu Spun minciuni, zău, so fi prins nebunele de fete pe Lia, aşa mai Ja o strâmtoare, nu ştiu dacă nu se întâmpla moarte de om ! La urma urmei, văd ele că alt chip nu-i, decât să facă jalbă la Împărat, să-şi mărite în grabă odrasla că ele îmbătrânesc cu zile. Fac jalbă, o due sus, şi Împăratul, cu adevărat pus pe gânduri, se ho- tără să taie pânza. Ocheşte azi, ochește mâne, ocheşte pe feciorul: Vântului şi-i spune:



— Să vii peste o lună să facera foile de zestre, 

şi, pe urmă, întrun noroc! 

Hm! Doamne, Maica Domnului! Vorba ceia : 

gata, gata, numai să vrea fata, dar, vorba-i, vrea 

Lia ori ba? .Nu vrea, nu vrea, şi pace, să se 

mărită cu un om pământean. Păi atunci cum 

făcea tată-său negustoria aşa, fără să o întrebe ? 

Cum fac şi azi unii: dacă-s dela munte, umblă 

după gineri dela câmp ; .dacă-s plugari, cearcă 

să-şi mărite fetele pe la târguri ; apoi cei dela 

târguri se înnalţă mai sus, vor gineri de cei cu 

slujbe şi cu straie nemţeşti. 

Îi spune şi Liei. fmpăratul, şi fata rămâne gal- 

hbenă ca ceara, cea curată. 

_—— Că-i frumos feciorul Vântului, draga titei, 

şi-i mintos, şi are averi, şi ce n'are ! 

Şi fata tăcea şi se întuneca tot mai mult. 

Si aicea nu pricep eu un lucru. Cum se făcuse, 

că Lia se îndrăgise de chipul fără seamăn al 

Soarelui ? Să fi fost pe-atunci Soarele om ca toţi 

oamenii, nu știu; dar de bună seamă că aşa era. 

Şi-i era drag Liei Soarele, cum mi-i mie dragă 

viaţa, şi încă mai mult. ' leşia dimineaţa în cer- 

dacul curților şi îl privea cum suie încet, încet 

crestele munţilor frumoşi, cum se înalță pe pânza 

cerului, către prânzul cel năare, şi către crucea 

zilei, unde'stă acolo sus să-şi vadă împărăția lui,— 

toate împărăţiile lumei,—cum pleacă apoi, şi sco-



boară la vale tot frumos, şi se ascunde după ză- rile sfinţitului. 
Cine poate să fie mai mare pe lume ca 'Soa. rele ? Nimeni ca el : el dă viaţă şi veselie tuturor ; şi mai frumos ca el? Nimeni, că el e podoaba . lumii. Și, după ce nu se mai vedea, sta Lia, fată de Împărat, până noaptea târziu şi se gândia Ja ibovnicul ei. 
Împăratul o vedea pălind de-o jele, dar, de priceput, nu se putea pricepe ; şi nu s'a priceput până într'o sară, când a auzit-o cântând cântecul cela care de-abia, de-abia, îmi mai aduc aminte începutul: 

Frunză verde iarba-neagră,. 
Cântă 'n frunză de dumbravă, 
Cânt'o păsărică ?n iarbă ; 
Trece dorul şi mi-o 'ntreabă, 
De ce-i tânără şi slabă ? 
Taci, dorule, că ti-oiu spune 
Câte-am pătimit pe lume! 

și mai încolo nu-l mai ştiu. | Împăratul şi-a închipuit că boala fetei îi pri- beagă şi nu i-a cercat rădăcinile. Feciorul Vân- tului a venit din nou, şi Împăratul i-a adăogat : — Cam zbârnâie fata, ginere, dar am so în- duplec eu, că nu părintele face după voia fecio- rilor, ci feciorii se dau. după voia părinților ; şi, apoi, ştii că ursul nu joacă de voie. 
— Dunmeata du-te acasă, strânge-ţi nuntaşii şi vino, că oiu pune şi eu cele de nevoie ]a cale. 
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Cu adevărat, la Curte au început de toate. Bu- 

cătărițele stau pus la cuptoare, Sau trimes vor- 

nici după lăutari; mă rog, cum îi datina şi obi- 

ceiul. Şi toţi păreau bucuroşi, numai Lia Dom- 

nita stătea amărâtă şi nu scotea nici un cuvânt 

cu nimeni. O cuprinsese desnădejdea cea Oomoră- 

toare, care apucă pe omul fără nici un sprijin pe 

lume. Şi ce-i mai rămâne celui singur, decât să-şi 

închidă inima, să se roage şi să plângă cu la- 

crămi icoanelor. Căzut-a fecioara în genunchi în- 

naintea Maicii Domnului, fără putinţă de a-i grăi 

cuvânt şi a stat îndelungată vreme, cât inima 

preacuratei Fecioare sa îndurat şi a mântuit-o, 

dragii mei. 

Povestea mea se încheie.' Cine n'a auzit şi nu 

cunoaște Ciocârlia, pasărea cea cu limba meşte- 

şugită, care se ridică primăvara cântând în văz- 

duh, rugându-se, parcă, la olaltă cu noi, lui Dum- 

nezeu care ne poartă tuturor de grijă ? Zice lumea, 

zic şi eu, şi cred că Lia, fecioara lui Ciocârlan- 

Craiul, se întrupează în pasărea asta, cu altă 

făptură, dar tot cu inima veche, inimă suptă de 

„durere. | _ 

Poate că chipul Soarelui nu mai este cel de 

demult, dar dragostea fecioarei nu sa schimbat. 

Asta să ne fie pildă de fire statornică în cuvinte 

şi fapte. 
Vrea Ciocârlia să se înnalțe către ibovnicul ei,



dar nu poate, că-i lungă calea până la dânsul ; “cântă şi se ridică, până ce dă de plaiurile Vân- tului-turbat. Vântul o amețeşte, şi Ciocârlia. se lasă în jos fără suflare. Așa se întâmplă de sute de ani, şi so întâmpla încă multe sute de-acum înnainte până când Ziditorul Lumii se va mai în- dura şi va schimba din rosturile pământului nostru. 
(Auzită dela bătrânul Ion Drugan, de loe din Ardeal, mocan în Ali- Reiu-Ceair, din Dobrogea, în toamna anului 1906. 1) 

——————— 
! Credinţă din Țepu, ținutul Tecuciului : «Ciocârlia s'ar ridica până în înnaltul văzdubului, dacă n'ar da de Vântul- turbat, care o omoară». -



POVESTEA LUI PETREA, FECIORUL DE 
ÎMPĂRAT, ŞI-A RUJALINEI-LINEI 

  

Ce staţi voi, dragii moşului, şi ascultați mir- 

ciunile altora, scurte şi urâte, şi nu-mi spuneţi 

mie: «Ia grăieşte, moz-Toadere, o poveste mare!». 

Eu, ce-oiu să zic: capoi, să va spunb, şi pe 

urmă să stau să mă gândesc, pe care, pe care? 

Hai să 'nşir pe cea a lui Petrea fecior îrapărătesc, 

ursitul Rujalinei-Linei, zâna cea biruitoare de 

zmei. e 
Pe ce vreme o fi trăit Petrea ista, nu ştiu, că 

nici în cărţile vechi nu stă scris, ci eu cred de 

bună seamă că după Adam. Pe unde o fi trăit, 

iarăşi nu ştiu, că nici cel care mi-a spus mie 

povestea nu ştia și nici cel ce i-a spus-o lui, şi 

nici alţii, şi numai Dumnezeu ştie pe unde. Dar 

ce zic: dacă-l chema Petrea, Moldovan de-ai 

noştri cu bună seamă că era, ori din leşi, ori de 

peste munte, ori de dincolo de Brăila.



Tată-său, zic, era împărat şi, până la dânsul, 
alte odrasle-nu mai avusese ; dar şi cu naşterea 
lui ce-a pătimit, a spune şi morţilor. Trecuseră 
nouă luni rânduite pentru sarcina femeiască şi Petrea nu vra să se nască. Ce să facă impăratul ? 
Sa dus pe la babe, pe la doftori, pe la zodieci— 
pe unde n'a fost !, dar degeaba. Tocmai la sfârşit, 
încoace târziu, a aflat şi el vorbă că feciorul lui nare să se nască dacă nu i-a făgădui ceva. Ce 
anume ? Ce-a cere pruncul! Zău, că mare mi- 
nune şi asta! Se duce, sărmanul împărat, şi-i strigă: . 
— Măi băiete, dragul tatei! 
— Aud tată! 

„_— Măi, dragul tatei, de ce ne chinueşti tu 
într'atâta, de ce 'ne stinghereşti tocmai acuma, că uite ni se usucă grâul nesecerat şi fânul ne- cosit. N'ai atâta dragoste pentru noi ? 
— Că de geaba nu mă nasc! | 
Cum: nu te naști degeaba ? Dar de unde ai mai auzit tu că părinţii sunt datori să plătească feciorilor incă fiind în pântecele maicei lor, ca să iasă la lumina soarelui? Unde scrie ? 
— Scrie, nu scrie — plodul de: colo —, asta-i 

treaba mea. 
— Şi ce vrei, dragul iatei, să-ţi dau? 
— Mititel lucra! Când mi-a veni vremea de *nsurătoare, să-mi aduci mireasă pe zina Ruja- Jina-Lina, că -altfel nu vreau.
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Împăratul pică pe gânduri şi se gândea. De 

zâna asta nici m'auzise, şi, chiar de ar fi auzit, 

ştia el că o şoimană ca asta nu se dă prinsă cu 

una, cu alta. Ba, mai mult, dacă faci socoteala 

„_chinurilor, găseşti că mai pe şfert nu cântărește 

dânsa cât te- ai trudit, da fie “frumoasă, da' fie 

deşteaptă, da” fie cuminte, lucru mai rar fireşte. 

lar, la coadă, îi veni alt cuget, şi-i: şopti. 

— Se prea poate că băiatul meu are acu. o 

nălucă, care i so duce mai târziu. 

Hai, să-i împlinesc voia şi, pe urmă, ce o i, 

o fi. Apoi îl întrebă: | ” 
— Ei, dragul tatei, ce mai zici? 

— Am zis destul cât am zis, răspunse Petrea, 

acu mai zi şi dumneata. 

— Bun: ce ai zis, zis rămâne şi de mine, 

Dumnezeu numai să ne deie sănătate, şi toate 

le-om împlini cu bine. 
Şi, cum isprăvi vorba asta, de-oiată împără- 

tesei îi veni greu şi greu, şi peste puțintică vreme 

născu pe Petrea cel cu capul împuiat cu toate 

năzdrăvăniile din lume. Adecă ce credeţi că era 

capul lui? Nimica toată, un copilaş ca orişi- 

„care, cum am fost şi noi, lung în trup cât o 

lingură, cu căpşorul cât o gutue, cu ochii mici 

„ca de broască, şi gălăgios. De vorbit, paci să 

poată rupe un cuvânt măcar, până aşa,-cam după 

un an şi două luni, când măsa l-a pus la tare. 

Dar il deosebea un lucru de alţii, că era fru-



mos, prea frumos şi da semne de mititel a om. “îşi 
căuta de joacă prin grădină, prin ograda curţii, 
cu droaia de ploduri ale slugilor din castel. Și 
creștea, creştea mereu, cum nu saştepta nimenea 
să crească aşa de răpede. | 

Împăratul îşi uitase, se 'nţelege, de făgă- 
duinţă, ba încă se lăuda singur, bătându-se cu 
palma peste frunte, când zicea împărătesei : 

— Ei, nevastă! nu-ţi spuneam eu c'a fost o 
nălucire, nu fapt? Hai? Nu m'ai crezut! 

— ȘI nici acu nu cred, îi răspundea împă- 
răteasu. Las să-i vină rândul şi-ai să vezi cum 
Petrea al nostru are să te încolțească să-i aduci 
mireasa acasă. Ce? te uiţi că-şi caută ca orişi- 
ce copil de jocuri şi de şcoală ? Pâi stai, că nu 
mai este mult, n'are decât dvisprezece ani acuşi, 

„ dela treisprezece, paisprezece ani in colo, tu- 
îuror incepe să le miroase a câte toate.- 
„— N'are decât să-i miroase cât o pofti. Nu 

m'oiu face de râs pe lume, eu, om bătrân, Ja 
vârsta mea, să pornesc crăinicind pe' coaja pă- 
mântului să-i aduc lui Petrea pestelcă. Mi-a tre- 
buit odată: mi-am căutat, te-am găsit, te-am 
adus ; i-o trebui şi lui, şi-o căuta, mulţămeas- 
că-mi că l-am crescut până acum şi l-am ferit 
de foc şi de apă. 

Și, cu vorbele astea, sa curmat. cârciobul 
dintre împărat şi împărăteasă, şi curmat a ră- 
mas pentru multă vreme. Credea -fieştecare că
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- puiul murise. în găoace, dar iacă 'ntr'o zi cu 
soare că Petrişor, fecior mândru şi flăcăiaş, dragă 

Doamne, vine la tatu-so şi-i zvârcoleşte spuza de 
pe vatră. 

Împăratul, scurt: strânge din umeri şi se mi- 
nunează ; vine împărăteasa şi se minunează şi ea. 
Zbucneşte odată Petrea, şi pleacă strigând: 

— Ce nu mi-au dat alţii, mi-oiu lua eu, dacă 
mi-o ajuta Cel-de-sus şi puterile mele, dar, drept 
vă spun, nu m'aşteptam la una ca asta. De voiu 
trăi, de numele: miei îţi mai auzi, de voiu muri, 
mort voiu fi, că la. ce-mi poate sluji o viaţă 

stearpă şi nu după vrerea mea! 
Petrea a 'nceput să lăcrămeze, şi împăratul 

aşijderea ; iar împărăteasa îl bocea de credeai că 
„Be topeşte ; şi-l tot ruga întruna: 

— Îndură-te de mine măcar, dragul mamei! 
Ci Petrea le sărută mâna, îşi plecă în jos pri- 

virile şi porni, şi dus a fost pentru multă vreme. 
Dar încotro oare? Spre locurile-acelea pe unde 
trăieşte Zâna Rujalina-Lina, chip prea frumos şi 
neasămuit pe lumea asta şi pe cealaltă. Spre care 
parte a lumii ? Nimeni nu ştie, nimeni nu-l putea 
îndrepta pe Petrea într'acolo; iar, dacă-i așa, 
haide, băete, de aici tot spre Soare-răsare, şi vezi 
ce-i afla. 

Merge el cât merge, săptămâni şi luni fără 
curmare, prin fel de fel de locuri cu felurite 
chipuri de vietăţi împânzite, şi tocmai întrun



larg de alei un bordeiu în mijlocul unei pus- 
tietăţi. Bate la uşă: | 

— Bucuroşi de oaspeţi ? întrebă el. 
— Bucuroşi! | | 
Şi din bordeiu eşi afară un unchiaş minune 

de bătrân, cu părul pân” la 'ncingătoare, alb, alb 
-ca varul. | | 

— Poftim în bordeiu, nepoate, şi te mai ho- 
dineşte o leacă aici, că ştim că vii de departe. 

Voinicul a intrat, şi a prins sufletul cu te miri 
ce-a găsit de mâncare și o lecuţă de apă, iar 
peste noapte și-a pus capul pe perină mai moale. 
Moşul îl lăsase în pace, iar, dimineaţa, îl întrebă 
«de ce-i rostul. o 

Băiatul îi spune tot cu şir şi cu socotință, cău- 
tând să-şi facă din toate dreptate lui. Moşul îl 
ascultă cu băgare de samă, iar la urmă îi zise: 

— Greu-i nepoate, tare greu, că, uite, îs om 
bătrân, dar despre o atare zână ca Rujalina-Lina 
nam auzit. Dar să mai aştepţi să-mi între vie- 
tăţile mele. 

Şi moşul, puind două degete pe limbă, a prins 
să şuere! Codrii au ţiuit, ducând mai departe 
vestea, şi de odată au început să curgă din toate 
părţile tot felul de dobitoace de cele cu patru 
labe : mâţe sălbatice, urşi, mistreți, lupi şi câni 
«de pădure, epuri, vulpi, bursuci şi câte feluri 
toate. Și strigă odată urichiașul la ele să se în- 
gire pe două rânduri ca la oaste, Stăteau în
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cap cele mai înalte, pe urmă cele mai mărunte, 
şi tot aşa până la coadă, unde erau aşezaţi şoa- 
recii, broaștele şi alte mărunţişuri.. Le numără 
uncheaşul şi vede că-s toate, le întrebă apoi dacă 
au vre-o ştire despre Rujalina-Lina; dar toate 
rămân cu gurile 'ncleştate. Moşul le dă drumul 
apoi, şi zice către voinic: 

— Cu mai mult nu te pot sluji, către zână nu 
te pot îndrepta, ci un lucru te sfătuesc: mer- 
gând înainte, treci, şi pe la frate-meu mai mare, 
că poate ţi-o prinde el mai mult bine; na şi li- 
ciul ăsta, şi, când ai vre-o nevoie de un cal, 
scutură-l. . | 

Petrea porneşte din nou pe cale, 'şi merge, şi 
nerge prin locuri mai grele decât cele străbătute 
mai înainte şi intră intr'o pustietate neagră: dă 
de alt bordeiu. Bate la ușă, şi un unchiaş îi ese 
înainte. Ce unchiaş? Bătrân de tot săracul, că-i 
ajunsese barba ?n furca pieptului şi părul alb 
îi bătea genunchi. | 

- — Moşule dragă, mă'i primi şi pe mine, să 
hodinesc o leacă la dumneata ? 

— Cum să nu, răspunse arătarea ceia de 

unchiaş; dar cine eşti, de unde vii, încotro mergi 
şi pe unde ai mai fost? lacă te întreb şi eu 
despre toate de odată, ca să nu mă amestec 
prea mult. 

Voinicul îi spune tot ce crezu, şi, când a- 
junse cu vorba la unchiaşul stăpânitor de fiare
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sălbatice şi tot felul de jigănii, era prea bucuros 
iestălalt unchiaş să mai afle câte ceva, că, iacă, 
erau nouăzeci şi nouă de ani de când nu-i mai 
ştia de ştire. A sfârşit de spus, a gustat ce o fi 
gustat, şi?n urmă s'a culcat, să-şi mai moaie cele 
ciolane rupte de osteneală. lar, a doua zi, un- 
chiaşul fiind întrebat anume dacă nu ştie 
ceva de zâna Rujalina-Lina, a fost dat ci-că din 
umeri şi a fost spus: 

— De ştiut n'am de unde şti, dar să-mi întreb 
vietăţile. 

Şi, şuierând din degetul cel mic,-prinseră văz- 
duhurile să răsune şi să se întunece. Se lăsau 
nori din toate părţile, şi de ce oare? Poi cum 
să nu se întunece cerul când atâtea zburătoare, 
câte erau pe lume, veneau toate într'o clipă la 
stăpânul lor! Şi, plutind în slavă, se înşirau pe 
neamuri, ca să le numere moșneagul după în- 
semnările lui, iar, după ce le-a fost găsit pe toate, 
întrebatu-le-a dacă nu cumva au auzit! de zână 
aşa şi aşa. 

Toate au strigat că nu ştiu, că n'au văzut, 
nici n'au auzit, atară numai deo cioară bătrână, 
care spuse pe dată o minciună: 

— Stăpâne, stăpâne! 

Prin multe părți am -sburat cu sborul 

Și-am călcat cu piciorul 
Si de nicio zână n'am auzit, vorbindu-se pe lame, 

Pe supt lume, 

Supt cerul cu stelele şi dincolo de cer,
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- - Ci numai de una frumoasă, 
Mintoasă, 

Bogată, 

Lăudată, 

Mândra, grăsanca, 
Stanca, 

Țiganca ! 

— Pliu! ucigă-te crucea, cioară blestemată, 
răcni unchiaşul; ce? Aicea ţi-ai găsit să-i dai cu 
ghiocul voinicului ? 

Cioara, ruşinată, sbură, iar moşul grăi: 
— Nu prăpădi nădejdea, dragul meu, ci pleacă 

spre frate-meu cel mai mare, poate ţi- -o sluji cu 
ceva, iar, până una-alta, na-ţi de la mine biciul 
ăsta, şi, când ai avea nevoie de dânsul, scutură-l. 

Voinicul se plecă pân' la pământ în faţa mo- 
şului, şi plecă mai departe, şi merse, şi merse: 
în urmă, urma să i se şteareă. 

Dar până unde a mers fără de curmare ? Pân' 
la fratele cel mai bătrân al celorlalţi doi, bătrân 
şi uscat, care sta culcat pe fundul unei cofe, 
aşa ghemuit cum îl ghemuise veleatul, cu capul 
pe glesnele picioarelor, iar, pe dedesupt, pe aş- 
ternut de păr din capul lui, ca să nu-l doară 
coastele,— păr mai lung cu trei coţi decât dânsul, 
şi alb ca lumina. 

Petrea bătuse la uşă, dar, pentru că nu-i răs- 
punsese nimenea, intrase înlăuntru, unde lesne 
a înțeles că geaba-i să mai aştepte întrebarea. 
Sa uitat la unchiaş, şi unchiaşul atâta doar a
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făcut, că şi-a cutremurat o lecuță trupul de pe 
oasele picioarelor, l-a privit în ochi ca şi cum 
l-ar întreba: cine e şi ce anume caută prin- 
pustietăţile acelea. Băetanul, înțelegându-i firea, 
sa apucat de înşirat şi i-a spus toate câte înşi- 
rase şi la ceilalți doi: fraţi ai lui; de cari auzind 
scândura aceia de om, tare sa fost bucurat, că 
nu ştia nimic de dânşii, de nouă sute nouăzeci 
şi nouă de ani în cap. Pe urmă a fluerat şi el 
cum o fi fluerat, și cât ai bate din palme n'a. 
trecut, că îndată au început să curgă de prin 
toate ungherele lumii tot felul de gângănii mă- 
runte, muşte şi lăcuste, greieri şi țânțari, viespe 
și albine, bondari, tăuni, strechii şi felurite soiuri 
de gândăcărime, că cine se află să vi le poată. 
înşira -pe toate ! Pi 

Unchiaşul numai cât sa uitat la el, şi-a zis: 
— 4, bată- te norocul să te bată, albină rătă- 

cită |... 
Dar n'apucă bine să-şi sfârşească vorba, când 

iacă şi albina ceia de-abia, de-abia venia sburând 
într'o aripă. 

— Ce ai şi de unde vii ? o întrebă uncheşul, 
iar de Rujalina- Lina ce mâi ştii? 

Şi-i răspunse albina .cea beteagă : 

— Stăpâne, | | 
Stăpâne, 

Am fost la Rujalina-Lina, 
Şi i-am văzut grădina; 

Mare și 'nverzită 
Şi cu frumoase flori înflorită !
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„Şi, puindu-mă pe-un trandafir, suflat-a Ru- 
jalina-Lina cu sufletul înfocat, aripa mi-ă frânt. 
Departe-i de-aicea, şi nici prea-prea. 

Voinicul multțămi moşului de găzduire, şi moşu-l 
dărui cun alt biciu, pe care trebuia să-l scuture 
Ja nevoie, şi apoi porni la drum alături de albină. 

Şi-a mers, şi-a mers, pănă când, într'o vreme, 
stătu în loc şi se uită în ochii albinei, şi-o în- 
trebă : | 

— Mai este? 
— Mai este! Că nici noi nu suntem la mijloc 

«e poveste ! 

lar, întrun târziu, au ajuns pe-aproape. Mai 
întăiu a început să ispitească lumea despre zână, 
că ce-i, cumu-i, bună, mănoasă, ce fel? Şi din 

toate întrebările sa dumerit Petrea că Rujalina- 
Lina-i fudulă. Păi cum să nu fie, dacă-i-zână! 

Auzi dumneata, vorbă. 

— Dar pe mine oare m'a primi să stau o leacă 
«cu dânsa la vorbă? 

— Ce? Te-a ferit Dumnezeu” de-aşa noroc! 
Uite eu, îi spunea o slugă, de câţiani o slujesc, 
Şi de-abia dacam văzut-o de trei ori. Nu! Dar, 
dacă ţi-i, hai pe-acolo so cunoşti; uite, rămâi: 
ici la mine ca ajutor, să păzim porcii împreună, 
Că poate să poci vr'odată s'o vezi. 

Him ! De nevoie şi Gligore bea agheazmă, că 
«e naiba să faci alta! Sa a prins Petrea slugă la 
slugă zânei, şi slugă a rămas. S'a dulmăcat şi el



„um. 2UDOR PAMEILE: POVEȘTI 159. 

că-i greu să răzbaţi pân” la un om care nu te 
cunoaşte nici din nume, nici din vedere. Să fim 

drepţi, dacă a lăsa ei uşa deschisă oricui, câţi 
nu şi-ar întinde botul! Eu nu ştiu, dar săntre- 
baţi pe cei cari ştiu: la Curtea domnească nu-i 
tot aşa ? Tot aşa, cred. " 

Ei! 
Petrea păzea acuma porcii şi şi trăgea cu ure- 

chea la câte una, alta, până ce, într'o zi, în urmă 
târziu, auzi că, Dumineca ce venea, zâna pleacă 
la o horă mare întrun sat, unde aveau să vie 

şi alţi feciori de împărați, şi crai şi zâne şi multă 
ciocoime. Se hotări dară să ceară şi el voie dela 
porcarul cel mare, să se ducă şi el. Porcarul l-a 
învoit, şi-a doua zi, după ce zâna pornise, luă 
şi Petrea biciul moşneagului cel tânăr, şi-l scu- 
tură. De-odată răsări ca din- pămînt un zmeu de 
cal cum nu se mai află, frumos închingat şi cu 
un rând de straie de argint pentru Voinea. 

Pe el, şi mână băiete de-o ajunge şi-o întrece, 
şi mai cu seamă de-o pune pe gânduri, că prea 
ai cu ce: cal frumos şi straie scumpe cum nici 
Alexandru Machedon nu cred să fi avut. Tot 
mai trebuie ? | 

Şi, când a zbierat odată, şi când a trecut pe 
lângă zână, zânei de-odată i-a făcut inima sfârr |, 
-şi-atâta, 

Au ajuns, pe urmă, la horă amândoi, tocmai 
când se isprăvise lumea de venit: feţe mari din
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toate părţile lumei. Toţi se vânzoleau încoace şi 
încolo, să înceapă hora ori să mai aştepte, dar 
cine s'o pornească ? De-odată sau uitat toţi cum 

„zâna Rujalina-Lina păşeşte cătră voinicul cel străin 
îmbrăcat tot în argint, că-l ia de mână şi-l pof- 
teşte în joc. Băietul se preface la început ruşinos, 
dâr vorba ceia : de ruşine nu-i ruşine, mâncau 
lapte şi cu pâne. Pe urmă, lângă ei sau prins 
alţii şi alţii, şi aşa câte unul şi uuul, păn' sa 
umplut bătătura satului. 

Şi-a jucat tineretul mult, şi hora sa stricat, şi 
alta sa făcut mai mare şi mai frumoasă, şi-a 
treia încă mai. Toate” fetele se uitau la Petrea, 
dar Petrea sta cuminte şi juca, şi se uita în pă: 
'mânt, iar zânei îi -venea să-l sărute, de cuminte 

ce era: Mă rog, e destul de greu, să-ţi ţii cum- 
pătul într'atătea ispite... Petrea se ţinea tare. 

Supt seară sau despărţit toţi horănii, când zâna. 
l-a întrebat de unde-i: | 

— De departe-s tare, dar acuma-s hăt incoace ! 
Dădu pinteni calului, şi calul tot în zbor pân” sa 
lăsat domol între cotețele porcilor. 

A doua Duminecă, se vesti horă încă mai mare, 
unde aveau să poftească şi capetele a două rân- 
duri de împărați. Zâna a plecat de dimineaţă, iar 
„după ea, cât 'coleă so ajungi, şi Petrea-flăcăul, 
călare pe calul dăruit de al doilea moşneag, îm-: 
brăcat în straie cu totul de aur. Dar ce fel de 
cal? Unul de credeai ca mâncat foc, nu altceva
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iar dacă nu mă 'nşel avea chiar două inimi 
într'ânsul. 

Ca să vă mai spun acu ce sa mai întâmplat. 
Pe zâna Rujalina-Lina, Petrea a jucat-o mai cu 
drag de cum o jucase'n Dumineca trecută. Că, 
vedeţi, dumneavoastră sunteţi doar nişte ploduri 
cu caş la gură, şi tot înțelegeţi că una-i a juca. 
şi alta-i a juca pe cine-ţi place. Zic, a jucat-o 
cum nu se mai putea altfel, iar, seara, la des- 
părţire, sau fost sărutat. 
— De unde eşti, voinice? l-a întrebat zâna. 
— Am fost aproape de dumneata, dar acuma-s 

"încă mai aproape; mai am o leacă şi —și când 
a zis vorba aceasta, în nouri, băiete, că se făcuse 
seară, şi porcarul l-a fi căutând mult şi bine. Cum 
a ajuns, a dat drumul calului şi sa dus unde-i 
era treaba. 

Mai trece o săptămână, dar cu greu. Zâna sta 
toată ziulica gânditoare şi se frământa cu mintea : 
ca să poaiă pune mâna pe feciorul cela care 
stătea aşa de aproape de dânsa! | 

lar, când a venit seara de Sâmbătă, chemat-a 
zâna pe florar şi i-a poruncit să-i facă două mă- 
nunchele de flori la fel, căci a doua zi trebuia să 
fie hora de-a treia, unde aveau să poftească şi. 
împărații de peste trei rânduri de graniţe. Acolo, 

- în faţa tuturora, Rujalina- Lina avea să puie mă-! 
nunchiul de flori în pieptul feciorului drag. 

Duminecă, a doua zi dimineaţa, zâna a plecat 

14
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la horă, iar, după dânsa, Petrea, feciorul de îm- 

părat, scuturând biciul dăruit de moşneagul din 
urmă, sa pomenit cun cal năzdrăvan, cu trei 
inimi în el. Era aşa de frumos, cum nici nu 
credea să mai fie altul la fel pe lume; pe de-a- 
supra, îi mai aducea apoi şi un rând de straie 
de aur bătute numai şi numai în pietre sclipi- 
toare. Mă rog: să-l fi văzut şi te-ai fi minunat: 
«măi, om e-aista, ori vro bucăţică ruptă din 

soare ?>. 
Chiar aşa se minuna şi lumea adunată la horă, 

în frunte cu zâna Rujalina- -Lina, care, ieşind din 

rândul feţilor de împărați şi crai, păşi spre el 
să-i anine la piept mănunchiul prea frumos de 
lori. 

Apoi sau pornit jocurile; şi-au fost aşa de 
mândre, că tuturor li se desprindea inima Şi 
cârteau împotriva lui Dumnezeu ca mai lăsat A 
sfârşit pentru zile aşa de dulci. 

— Al cui eşti tu, voinice ? îl întreabă zina, că, 
vedeţi, trebui să se despartă de el şi, ştiindu-i 
urma, îl putea căuta. 

Jar flăcăul îi răspunse : 
— Am fost al tău, înainte de a fial tatei șial 

mamei, iar acuma-s tot al tău, când ei sânt aşă 

- departe de mine! : 
Auzise şi zâna povestea celui făt de 'mpărat 

care nu voise să se nască, până ce nu i-a făgă- 
duit-o pe dânsa, dar de atuncea trecuse cinci-
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sprezece- şeisprezece ani, şi "ntr'atâta vreme, câte 
mu vin şi câte nu .se duc, câte nu se prefac ! 
Acum își aducea dară bine aminte. 

— Tu, eşti Petreo ? | 
— Eu, Rujalină-Lină, zâna badei, eu ! 
— Tu în carne şi oase? 
— Eu! 

— Alei Petre! dragul meu! 
Aşa! 
Pe urmă 'Sau pornit amândoi spre casă dră- 

gostindu-se, au ajuns, au lăsat să treacă zilele una 
câte una, şi, la săptămâna, au pornit crainici către 
toate impărăţiile, vestind pecum că ?n cutare zi 
cine vrea să poftească la nuntă. A cui nunta? 
A lui Petrea fecior de *mpărat şi a zânei, 

Sorocul s'a "mplinit, lumea de pe lume a venit, 
Şi nunta a fost aşa şi-aşa, cum o doresc eu tu- 
turor fetelor şi făcăilor cari m'ascultă.. 

După nuntă, două-trei zile de buimăceală, şi, 
apoi, apa la matcă. Câte treburi nu sunt într'o 
împărăție! Uliu! să mă ferească Dumnezeu să 
„m'aleagă pe mine Moldova, ca împărat! Nu ! Că 
unul vine şi se roagă să-l scuteşti de bir, altul 
vine şi-ţi spune car vrea'să se facă popă, altul 
că nare făină ?n sac, altul vine cu şepte rânduri 
de lacrămi impotriva unuia care i-a fost furat 
un sân de mere, şi câte câte! Şi astăzi Domni- 
torului îi vine lesne, că are multe slugi, dar
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atunci nu erau nici primari, nici notari, nici 

zapcii ! 

Petrea, dă, de deştept, deştept era, dar nu prea 

ştia el rânduiala unei împărăţii nouă ca aceia a: 

Rujalinei- Linei, că pică omul dintr'un copac și 

tot stă o zi, două, să se desmeticească întăi, dar 

mite când te trezeşti oblăduitor de noroade. Las” 

că-l mai ajuta şi zâna, dar oricât!... 

Aşa, se "tâmplă că 'ntr'o zi dânsa plecă de- 

parte, undeva, să facă o ispăşie pentru o stgică- 

ciune. Pe Petrea îl lasă acasă, şi-i spune ce să 

facă şi ce nu, adecă să facă ce-a voi, numai un. 

lucru nu: să nu intre în cutare odaie. Pe urmă: 

„ea sa dus. 
Acu, sta împăratul tânăr şi se gândea la odaia. 

ceia. Ce-a fi înăuntru pân” pe- -atolo ! De ce să 

nu umble înăuntru ? Dacă ascultă, înseamnă că 

are inimă de iepure întrânsul. Ba nu: are să. 

umble ; şi, scârţiţ, întoarce cheia în uşă, și o des- 

chide în lături.— şi vede, ce vede? 

În mijlocul odăii un poloboc nou cu doagele 

de-o şchioapă, prinse 'n trei cercuri late şi groase. 

Apoi, cercetându-l de „jur împrejur, aude un glas: 

'dintr'ânsul : 
-- Voinice, voinice, oricine ai fi tu, dă-mi o: 

cofă de apă să beau, că m'oiu ruga de cei că- 

rora le-ai greşit, să-ţi ierte un păcat. 

Şi, lui Petrea fiindu-i milă, i-a dat pe vrană o:



  

colă de apă; îndată o a supt-o cel din lăuntru şi 
într'atât sa umflat, că de-odată un cerc: pliose! 

— Sprijinitorul meu cel plin de suflet, adăogă 
pe urmă glasul, fă-ţi pomană cu mine şi mai 
dă-mi o cofă cu apă, că mă omoară setea. După 
care rugăminte, feciorul de "mpărat îi împlini 
cererea, şi îndată auzi pocnind şi al doilea cerc. 
Pe urmă, cel din poloboc se mai rugă odată, şi, 
dobândind şi a treia cofă de apă, o sorbi dintr'o. 
sorbitură, şi, umflându-se din nou, crăpă şi cercul 

din urmă; iar, din grămada de doage, răsări de- 
odată un zmeu, care strigă: 

— Păcat mare a face dacă te-aş omori, că mare 
dușman îmi eşti, dar şi mult bine mi-ai făcut. 
Cuvine-se să te las să trăieşti. 

Nu mult după asta s'a întors şi zâna din ţară, 
Şi, când auzi de trebuşoara care o făcuse băr- 

batu-său, să-şi puie mânile în cap, şi mai multe 
nu! Dar vorba ceia: capul face, capul trage, şi 
ce-ţi taci tu, nici dracul nu-ţi desface. Aşa şi . 
Petrea-Voinicul: sa descurca el de unde a intrat, 

ce mai încolo şi 'ncoace! 
Într'o bună dimineaţă ne pomenim cu el îm- 

brăcat în straele de argint călare, pe calul cu o 
inimă, iar, în faţa lui, zmeul călare pe calul lui 
cu patru inimi. 

— Măi, dragul meu ! zice zmeul : teupul omului 
îi scump şi nu-i lucru de laudă când se chirdo- 
seşte de geaba. De ce să ne ucidem noi, când



„166 ua, PUDOR PAMRILE: POVEŞTI e 

am putea să ne încercăm noroacele puind. față 

în faţă caii noştri, iar noi să stăm de-o part! 

Vrei aşa ? 
„— Vreau, răspunse Petrea, slujitorul lui Zmeul- 
Împărat, care luase din nou de nevastă pe z 
Rujalina-Lina, doamna florilor, iar pe Petrea, cel 

"cu atâta slavă împodobit, îl .aşezase din nou ajutor 

de porcar, cum fusese şi mai înainte. 
Şi, cum spun, caii se prinseră Ja luptă, muş- 

cându-se cu gura şi izbindu-se cu picioarele, iar, 

la urmă, amar mai plângea zâva, iar Petrea se 
întristă adânc, când îşi văzu calul răpus. 
-— Acuma, vorbi zmeul, ar trebui să te omor 

şi pe tine, dar ştiu că pentru binele ce mi l-ai 
făcut, dator îţi sânt să-ţi iert trei păcate. Păcat 
e acela când sluga se ridică împotriva stăpâ- 
nului său : picat fie, iar din partea mea iertat 
rămâi. 

Mai trece câtă-va vreme, şi inima lui Petrea 
se umple din nou de năduf, gândindu- se ]a câtă 
muncă şi chin pân' ce-a fost să pună mâna pe 
zână, şi acum în mâna cărui suflet se află! Mult. 
blăstămat-a el norocul şi ceasul când sa dus 
sadăpe zmeul din poloboc şi nu l-a lăsat mai 
bine acolo, şi, încălecând pe-al doilea cal, cel cu 
două inimi, dăruit de-al doilea unchiaş, porni din 

nou vârtejos împotriva zmeului, dar şi calul aista. 
peri, cu toate că sa fost ținut bine până la o
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vreme. Ce să faci tu cu alt cal care avea cu 
două inimi mai mult ca al tău ? 

Și Petrea iar sa fost îngândurat, şi zâna tot 
cam pe-acolo. Dar ce-şi zicea. Petrea: 

— Calu-i cal şi omu-i om, şi la urma urmei 
tot am nădejde 'n mine. 
„dar “peste câtă-va vreme răsări înaintea zmeu- 
lui cu calul de-al treilea, care avea încă c'o 
inimă mai puţin decât harmăsarul. zmeului. Şi 
vânjoleala între ei sa început, şi a fost aşa de 
amară, că însuşi calul zmeului pică ostenit în 
două picioare, dar, sculându-se, îl dovedi cu gura 
şi-l răpuse. Zmeul îi iertă şi al treilea păcat, cu 
toate că păcat n'ar trebui să se numească, de 
oare ce păcat se cheamă numai greşeala făptuită 
împotriva lui Dumnezeu. | 

Ce-i mai rămânea acuma feciorului de făcut? 
Nimic alta decât să-l ispitească pe zmeu de unde 
are calul cu patru inimi, să meargă să-şi capete 
şi el unul, şi, pe urmă, ce-a fi, să fie. Dar cine 
putea să-l ajutore la trebuşoara asta decât zâna 
singură, la care zmeul ţinea ca la ochii lui, şi 
căreia i-ar fi spus şi câţi peri are în cap? 

Zâna, cu ni-ni-ni, cu na-na-na, cu: frumosul 
meu, voinicul meu, îl înşelă, şi zmeul îi spuse 
toate celea ; pe urmă zâna i le 'nşiră lui Petrea, 
şi pe acesta îl vedem pornind într'o zi de la 
Curtea lui Zmeu- Împărat şi a Rujalinii- Linii, şi 
ducându-se în lumea largă, unde alte greutăţi îl
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aşteptau. Dar zmeul de data asta nimic nt prinse 

de veste,— că şi din povestea noastră mult mai 
“este! i Si 

De, aşa om tare, mai zic zi eu; că nu-i tare 
cel cu trupii de piatră, iar, când își vede gân- 
durile împlinite, se păleşte şi se moaie ca o lu- 
mânare de ceară la căldură, ci cel care, apucând 

pe-o cărare, merge cât e bine, iar, când cărarea, 

i se înfundă, nu se întoarce înapoi ca gândacul 
din vârful părului, ci-şi aşterne el drum picioa- 
relor mai departe. 

Ci să lăsăm acu” vorba de-o parte: la ce i-ar 
fi slujit lui Petrea atâta osteneală, culegând me- 
rele de aur şi dându-le apoi altora? Nimica 
toată. Înnainte dar cu Dumnezeu: te ajută şi la 
lucruri mai așa, când ai vrere în tine. 

Merge el cât merge,—cât nu ştiu : mergea unide- 
ia, şi până acolo nici dânsul nu ştia cât are să 
mai facă. Printr'o pădure, iaca un lup şchiop 
urlând. Petrea, ca om milos, îl întreabă numai 
decât, că ce are? 

— Ce să am! răspunse lupul; iaca, luptân- 
du-ne noi cu ceata lupilor din Împărăţia Zmeu- 
lui, mulţi din noi au rămas morţi şi mulţi schi- 
lodiţi. De asta, rogu-te, voinice drumeţ, ucide-mă, 
ca să nu mă mai chinuesc de geaba! 

— Ba nu, răspunse Petrea, că treaba asta ori- 

şicine ţi-ar putea-o face, ci pe mine nu mă ştii 
cine sânt.



- Apoi a fost scos, ci-că, niște doftorii dintr'o 
„geantă şi, ungându-l şi legându-l pe lup, va să 
plece mai departe ;. dar dihania, simțindu-se 
dintr'o dată mai bine, grăi către voinic: 

— Mare bine mi-ai făcut, trecătorule, mare 
„bine să-ţi fac şi eu: na-ţi iste trei fire de păr, 
şi, când ăi avea nevoie de mine, aprinde-le. Ai 
înțeles ? 

Şi lupul, sforăind, intră în pădure, iar Petrea 
nostru porni mai departe. 

Mult mai merse el, dar anume câte săptămâni, 
n'am de urde să vă spun. Ştiu ca trecut peste 
munţi înalți, şi peste țermuri de mare, iar, mai 
târziu, poposind întrun ostrov, numai ce-auzi : 
— Voinice, voinice, fie-ţi milă de mine şi 

zvârle-mă ?n apă, ori ucide-mă, că de multă vreme 
cu grea osândă mă chinuiesc. Că, uite cum şi 
uite cum, am avut războiu. noi, toţi peştii păr- 

-ților de ape din cuprinsul Împăratului nostru, 
cu ceilalţi peşti din cuprinsul lui Zmeu-Împărat. 
Pe ei i-am doborât, dar şi de la noi au perit 
mulți; eu am rămas aici pe mal,şi nu mai pot. 

Şi grăi Petrea: 
— De ucis, lesne mi-ar fi, dar una ca asta 

n'oiu face-o, ci mai bine te-oiu unge cu doftorii, 
şi te-oiu zvârli în apă, să trăieşti şi să văcueşti. 

ŞI, ungând-o, mreana simţia cum durerile i le 
„Jua cineva cu mâna; iar peste puţin îi zise: 

— Voinice, voinice, mare pomană ţi-ai făcut
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cu mine, că, ce bine mai mare poate să fie acela 
decât atunci când dai zilele primejduite cuiva ? 
De asta, când poate-i fi şi tu în nevoie, să te 
gândeşti la mine; na-ţi işti trei solzi, şi arde.-i, şi 
eu oiu fi înaintea ta. 

Petrea îi luă, şi-i puse bine, alături cu cele 
trei fire de părale lupului, şi plecă mai departe, 
tot mai departe, spre locuri nespuse în carte. 
Sta el acuma şi se gândea în gândul lui, şi-şi 

zicea : 

— Vezi, omule, ce pacoste mare-i peste toată, 
lumea, când pe scaunul unei Împărăţii stă un 

neghiob ; că, dacă-i păcătos el, nu numai că oa- 
menii Împărăției lui nu trăiesc bine între dânşii 
şi nici cu cei din Împărăţiile vecine, ci caută să 
se doboare unii pe alţii, dar încă nici fiarele co- 
drului şi nici peştii apelor nu.se pot împăca. 
Atâta ştiu şi văd până acuma, dar cine ştie ce-oiu 
mai întâlni! 

Cu drept, dară, se gândea aşa voinicul, că nu 
făcu zece paşi mai mult, şi văzu pe pământ, ao- 
borât de moarte, un vultur. 

— Ce ai, vulture? 

— Ce să am, voinice trecător! ia, ia, greu şi 

amar, că, uite, zac îndurerat, şi nimeni nu vine 

să mă scape. Şi n'ar fi lucru greu... Noi păsările 
n'avem doftori, dar mult mă mir cum până acuma. 

nimeni din câţi au trecut pe-aici, nu sau îndu- 
rat să-mi deie cu piciorul şi să mă ucidă! .
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lar Petrea, ascultându-i vorbele, inte atâta sa 
înduioşat, ca scos doftoriile lui şi, spălând rănile - 
vulturului, le obloji, i le unse şi i le legă. Iar 
vulturul, simțindu-se mai uşurel, îi grăi: 

— Mare pomană ţi-ai făcut cu mine! ŞI, pen- 
tru că binele ista se răsplăteşte, uită-te- la mine: 
oricât, de voinic şi de norocos ai fi iu, tot ţi se 
poate întâmpla câte una, şi mai ales de- -acura în- 
colo, când te văd pornit spre tărâmurile babei 
Ranţa-Clanţa. Aşa-i ? 

— Aşa-i. 
— Atunci, na-ţi aste trei pene, şi, când ăi avea 

nevoie de mine, aprinde-le, că te-oiu putea sluji 
şi eu cu ceva. 

Voinicul le luă şi, mai mergând puțintel înainte, 
intră în ţinuturile babei Ranţa- Clanţa, babă avă- 
nită şi cătrănită la suflet, 

Ce era cu baba asta? Ia o babă ca multe 
babe şi iapa ei, pentru care se dusese vestea 
până la marginile pământului, avea darul că făta 
în toată noaptea câte un mânz năzdrăvan. Toate 
bune până aici. Dar ce-şi zicea baba ? «Mii, cui 
nor fi trebuind ceai năzărăvani ? Zmeilor, crailor, 
feciorilor de împărați, oamenilor aleşi de Dum- 
nezeu şi câtor alţii!». Pe urmă, îşi mai zicea 
baba: «ce dulce carne or fi mai având iştia, 
crescuţi numai cu bunătăţuri şi zahar; dar vorba-i 
de geaba : nu poţi lua pielea omului». Pentru 
asta, baba a' născocit o drăcovenie : anume, a



dat veste că ea dă pe ales câte un mânz celui 
care sa 'ncumeta să-i păzească iapa trei nopţi 
de-a rândul şi i-o aduce-o dimineaţa acasă. Cui 
a zice că poate, şi n?o izbuti, baba are drept dela 
Dumnezeu să-i taie capul. Ei, dar nu era numai 
atâta: 
„Pe de altă parte, baba învăţa iapa să se pre- 
facă în fel de fel de gânșănii şi să sascundă, 
ca să i se prăpădească urma. Da” aţi zice dum- 
neavoastră acuma: «da? dacă cel care-o păzea 
nu se deslipea de lângă dânsa, iar când o vedea 
că se prelace, se ducea acas şi. spunea babei: 
Păi stăi, cataroiule, că vorba noastră ne-a fost 
să-ți păzesc iapa, cât a fi iapă, dar, dacă ea are 
obiceiul să se schimbe în chip de pădure, ori de 
mare, ori de şerpe, şi-o intra în pământ, cine 
focul negru să se ducă după dânsa ?». Aşa-i, dar 
baba avea grijă să trimită somn celui care pleca 
sara cu iapa şi, adormind, jigania pierea și se 
nfunda, unde nici cu gândul nu gândeai. Voi- 
nicosul se scula dimineaţa, o căuta 'ncoace, o 
căuta 'n colo, şi, la urmă, ia-o de unde nu-i. ŞI, 
de aici, hai cu bucurie la babă : baba-i tăia capul, 
şi îreaba gata! 

Să vedem acuma ce sa 'ntâmplat cu voinicul 
nostru. | 

Merge şi ajunge la casa babei Ranţa-Cranţa, şi 
bate la uşă. Baba, eşi. Şi, dacă Petrea n'ar fi ştiut 
mai dinainte ce polimă de femeie era, nu ştiu
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zău de n'ar fi luat câmpii. Mă rog: cine poate 
să steie supt un coperiş cu diavolul ? Dar încă 
cu baba ceea, cu nasul de două palme domnești, 
co gară pân” la ceafă, cu trei dinţi în gingii, şi” 
gheboasă, şi pocită, mă rog: so iei în brațe şi 
so săruţi. 

— Bună-ziua, mătuşă, îi dădu Petrea ; ştii la 
ce-am venit? 

— Știu dacă mi-i spune, îi răspunse băbuşca. 
— Am venit să-mi dai şi mie un mânz. Hei, 

ce ziți ? 

— Cum nu, cu dragă inimă, dar, de pomană, 
nu, că nu cred să-mi pue Dumnezeu pe lumea 
cealaltă câte un cap de cal ori câte un picior 
pe masă ; Şapoi, eu nu sânt nici aşa de biseri- 
coasă cum: mă crezi. Dai, ai; de geaba nu; îmi 
faci o slujbă, te slujesc şi eu; alitel, nu te mai 
aţinea. 

— Dar că slujbă aş putea să-ţi tac, mătuşică 
dragă? 
— O trebşoară tare uşoară: să te duci să-mi 

“păzeşti iapa trei nopţi, că, vezi dumneata: acu-i 
vară, şi, dac aş gcoate-o ziua la păscut, se bate 

tot timpul de muscă, şi nu poate ciuguli nimica 
aşa, noaptea, cum îi răcoare, tot mai prinde 
câte ceva. Pe urmă, trebuie să ştii că iapa mea 

îi blândă ca o oaie şi nu fuge ca alte gloabe de 
cai. Dar asta, dă, să nu crezi c'are să stea tin- 

tuită unde-i pune-o. Apoi, drăguliţă, trebuie să
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mai ştii că iapa mea fată ?n toată noaptea câte- 
un mânz și, de asta, mă supăr foc atuncea când 
păzitorul nu se ţine de slujbă. Pentru mine îi 
scurtă vorba: îi iau capul, şi pace; mai rău e 
pentru dânsul. Ei, acuma ştii cum stă târgul? 

— De, răspunse flăcăul, ştiu ; ţi-oiu păzi iapa 
trei. zile, dar, „pe urmă, să-mi dai noaten într'ales, 
că altfel nu mă *'nvoesc. 

— Pe care l-ai vrea, băete; harmasarii mei îs 
de-opotrivă de buni, cu câte douiisprezece i inimi 
într'ânşii ; din pricina hranei numai, unii îs mai 
slabi, alţii mai graşi, că, de fraţi, fraţi cu toţii 
sânt, numai că unul prinde mai multă carne pe 
el, iar altul mai puţină. 

„Si, sara, Petrea sa dus cu iapa. Sa dus, a 
ajuns unde-l trimesese baba, şi acolo sa pus 
jos. Avea de gând să steie “toată noaptea treaz, 
ca să vadă ce s'o întâmpla; ei, dar baba acasă 
-nu stătea de geaba. 

Acu, aici, nu prea ştiu eu bine cum vine 
vorba : unii spun că baba, rămânând în cocioaba 
ei, se apucă de vrăjit somnul, care venea îndată, 
şi pe urmă il trimeteă să cuprindă pe cel ce-i 
păzea iapa; alţii spun că baba Ranţa-Clanţa 
dădea păzitorului, de cu sară, un fel de mâncare 
făcută cu somnoroasă şi alte bolmoaje, aşa că, 
numai o fărmătură să fi gustat din bucatele celea, 
şi mort erai până a doua zi în zori, când tot 
baba te descânta să te trezeşti.
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Dar, la urma urmei, ce ne pasă nouă de meş- 
teşugul ei? Destul ca făcut ce-a făcut şi pe 
Petrea voinicul la adormit, iar iapa, schimbân- 
du-se, sa dus dracului de pomană. 

A doua zi, dis de dimineaţă, când se scoală 
Petrea, şi «când îşi văzu isprava, îşi puse mânile 
*m cap. Dar cu ce era el vinovat! Stătea şi se 
gândea. Ce era să facă el în singurătatea ceia, 
fără margini, fără pic de sprijin la nimeni! 

De-o- dată işi aduse aminte de lup. Scoase cele 
trei fire de păr şi le-aprinse, când iată că-i ră- 
sare înainte un lup, ca din pământ. 
-— Ce-mi porunceşti, stăpâne ? 
— la să-mi aduci ticăloasa ceia de iapă, dacă 

yrei. | 
— Ei, stăpâne, stăpâne! Lesne-i de zis, dar şi 

mai lesne-ar fi de făcut, dacă iapa babei Ranţa- 
'Cranţa ar fi mai la şagă. Ci tot să ai nădejde 
Cai să poţi pune mâna pe dânsa. Ast' noapte, 
după ce-a fătat, iapa sa prefăcut într'o lu- 
poaică cu puiul după dânsa, şi așa sa amestecat 
între noi. Hai în pădure, şi, când a trece pe 
lângă tine noaja de lupi, dă lupoaicei care-o fi 
în fruntea noastră cu căpăstrul ei în cap, şi ai 
să vezi ce-o fi. | 

” Apoi lupul peri, şi voinicul plecă spre pădure. 
La el avea căpăstrul epei cu care o adusese de 
acasă şi cu care trebuia so şi ducă. 

Cum ajunse în pădure, mai stătu ce mai stătu,
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şi de-o dată aude: dup! dup! dup! şi hau! hau! 
S'apropia pe semne noaja: lupilor. Şi chiar aşa: 

şi era: un lup mai mărişor în frunte, un puiu 
după el, şi pe urmă norodul tot. Îi lăsă Petrea 
să se mai apropie şi, când îi vine bine, pleosc! 
cu căpăstrul epei în cap, şi lupul din frunte şi 

-cu puiul de după el se prefac la loc în iapă şi 
mânz. | 

Când au văzut celelalte dihănii minunea asta, 

Sau fost spăriet ci-că grozav şi au împănat în 
grabă câmpurile şi pădurile. Petrea pune căpăs- 
trul în capul gloabei de iapă şi pleacă cu dânsa 
spre casa babei. De departe sauzea cum baba 
Ranţa-Cranţa îşi ascuţea securile şi cuţitele, şi 
dovadă despre asta, că-i aşa, nu-i altul mai de- 
aproape decât Petrea, care le-a şi văzut, lăsate 
acolo de baba înspăimântată, când l-a fost văzut: 
viind cu iapa de căpăstru. 

— Bună dimineaţa, mătuşică! Iacă-mă-s venit 
cu iapa. 

— Îni! 
— Ce mai faci, ce-ai mai visat ast” noapte, că: 

eu n'am putut închide un ochiu din pricina 
grijii şi-a ţântarilor! 

Baba tăcu. Petrea duse iapa la grajd şi plecă. 
să mai vadă ce mai era prin prejurimile celea, - 
În vremea asta, baba intră la iapă cu greu cio- - 
mag de oţel, so muştruluiască şi s'o 'nveţe minte” 
pe iapă să nu mai facă ce-a făcut. Noi, la urma:



urmei, să stăm drept şi: să judecăm : ce era vi- 
novată biata iapă să mănânce bătaie. Ei, dar 
zi-i baba Ranţa-Cranţa şi laso 'n pace ciorilor. 

Trece ziua, şi sara iar porneşte voinicul. Dar, 
acuma, baba se hotări să-i trimiță somn mai 
mult. I-a trimes, Petrea a adormit ca un butuc 
şi, a doua zi de dimineaţă, ia iapa dacă ai de 
unde ! Ce să facă, încotro sapuce ? Noroc că-şi . 
aduce aminte de mreană ; își scoate cei trei solzi 
dăruiţi şi-i aprinde. Și se”uită el jos: vede o 
mreană ; de unde răsărise acolo, nici el nu ştia. 

— Ce-mi porunceşti stăpâne ? grăieşte peştele 
de colo. 
„— Ce să-ţi poruncesc, ce nu! Vrerea mea 

cea mare ar fi să văd pe baba Ranţa-Cranţa cu 
gâtul sucit, dar, chiar acuma, tot nu. Aş vroi să 
ştiu unde-i diavolul de iapă. S 

— Poi, unde să fie! răspunse mreana: sau 
prefăcut între peşti, ea cu mânzul ei de eri şi 
cu cel de azi. Dacă vrei so mai căpueşti, ascul- 
tă-mă ce te-oiu învăța. la-i căpăstrul, du-te la 
mare și așteaptă pe dinainte un cârd de pești, 
În frunte are să fie unul mai mare, cu doi pui- 
şori după el: să ştii c'aceia-s bogăţia babei. Dă-i 
cu căpăstru ?n cap, şi pune mâna pe iapă ca să 
nu se miere. 

Petrea făcu întocmai cum îl învăță mreana. 
- Merse la mare, şi acolo mult nu aşteptă. Îndată 
văzu valuri pornind spre dânsul, şi din valuri un 
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peşte mare şi gras eşind, cu gura căscată, iar, 

după el, alţi doi peşti mai mititei; și, după 

dânşii, toate soiurile de peşti. Flăcăul îşi pregă- 

teşte căpăstrul, şi, când fruntea peștilor ajunse 

n dreptul lui, Petrea îl trăsni cu căpăstrul în 

cap. Pe dată văzu înaintea lui iapa şi cu cei doi 

mânji frumoşi, cu cari în urmă plecă acasă, să 

ducă babei bucurie mare. 

În ziua aceia baba Ranţa-Cranta nu mai ascu- 

ţise nici securele, nici cuțitele, că văzuse şi eri 

pe dracul, iar acum îşi aducea aminte de vorba 

ceea: la pomul lăudat, să nu te duci cu sacul 

mare şi că-i mai bine să sta tu pe lângă casă, cum 

păţi şi baba: Când văzu pe Petrea că intră n 

bătătură cu iapa şi cu mânjii, cerul a picat asu- 

pra ei. Sa făcut neagră ca tăciunele, şi de mânie 

prinse motanul la bătaie, pentru că-i spărsese 

acu nouă ani o oală fără toartă. 

— Bună dimiineaţa, mătuşică ! Ce mai faci, ce 

mai roboteşti? Vezi, cât de sătulă ţi-am adus 

odorul ; iar, în gândul lui: «mâncatu-l-ar fi fost, 

lupul şi toate leoatele câte sânt». 

Baba tăcu întâiu, iar pe urmă, ca să nu-și 

deie pe faţă amarul, îi răspunse și dânsa 'ncet: 

— Apoi, văd! 
Băetul mai plecă: încoace şi: încolo, dinnadins 

ca să deie babei răgaz, să-şi mai verse din focul 

sufletului pe spinarea bietei iepe, că, altfel, ce te 

crezi ?: omul, la minie, pică 'n nebunie şi, din
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bun teatăr, fără vină, te pomeneşti gâtuit şi pus 
la fiert în căldare. - | | 

«Laso să se mai potolească o leacă», îşi zise 

băetu] şi, într'adevăr, sa şi potolit, dar cu greu. 
Pe iapă, într'atâta şi-a bătut-o, c'o auziai neche- 

zând cale de-o poştă; svârlea cu picioarele în 
colo şi 'ncoace, de credeai că trag tunurile. 

Dar zâna zilei cine-o poate ţine "n frâu! Soa- 
rele se lăsă 'ncet, încet, sara veni, şi Petrea plecă 

pentru cea din urmă dată cu odorul babei la 
păscut. Îşi luase mâncare, tot, un suc de-aşternut 
pe jos şi perină de pus la cap, că vedea el bine 
că nu-i prea cătau ochii a soare. Cum a ajuns 
pe islaz, sa culcat, şi din somn nu sa trezit decât 
a doua zi, când luceafărul de dimineață stătea 
frumos de-asupra zărilor cam de două suliţi şi 
jumătate. Unde-i iapa babii cu cei doi mânji 
fătaţi eri şi-alaltăeri şi cu altul din astă-noapte? 
La dracu 'n praznic, că, altfel, unde crezi! 

Petrea-şi scoase penele de vultur, şi le-aprinse ; 
din văzduh i se lăsă înainte o pasăre, între- 
bându-l: 

—- Stăpâne, ce doreşti? 

Şi-i răspunse făcăul : 2 

— Aş vrea să căpuesc din nou iapa babii şi 
so due acasă. - 

Iăr vulturul sfârşi: 
— Drăcoasa de iapă cu trei mânji, mânioasă 

grozav fiind, pentru cai găsit-o şi pe pământ și
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pe apă, schimbatu-s'a în pasăre şi sa amestecat 
cu vulturii şi toate sburătoarele văzduhului. 
Dumneata, ai să te sui pe mine, să te ascunzi 
in penele mele, iar eu am. să mă urc în sus, 
să-mi pot face ochii roată şi să văd către care 

"părţi e prefăcuta de iapă. Vom sbura apoi într'a- 
colo, şi, când om fi aproape de dânsa, să-i dai cu 
frâu ?n cap. Pasărea are să se schimbe pe dată 
în iapă, cum a mai fost, iar tu, încălecând pe 

dânsa, să te scobori spre casa babei Ranta-Cranţa 
pe drumul cel mai drept. 

La moarte se aştepta afurisita de babă, dar la 
una ca asta, nu! Şi dac' ar fi mai avut într'ânsa 
măcar un firicel de inimă cât sămânţa macului, 
de bună samă car fi plesnit pe loc; dar aşa, nu. 
Murea ea, şi-o vedeai că plesneşte de năcaz ; dar 
tot nu-şi putea vărsa veninul pe faţă ; ba acuma, 
când Petrea trebuia să-şi ia rămas bun de la 
dânsa, ca nu cumva so povestească de rău pe 
unde so duce, se prefăcu tare bucuroasă. 
— Ei, iaca, tare-mi pare bine c'ai venit! 

— Am venit, cum mă vezi. 

— Mă cam îngrijeam să nu rătăceşti drumul! 
Că, drept să-ți spun, din câte slugi am avut 
eu, niciunul nu mia slujit mai cu credință ca 
dumneata. De asta, am să-ţi aleg eu singură un 
cal, să-l arăţi la toată lumea şi sauzi.pe urma 
lui numai vorbe de laudă. Vrei? | 

— Ba nu, mătuşă, îi răspunse Petrea ; ce-am
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vorbit, vorbit să rămâe, că, pe unde ne iese cu- - 
vântul, ne iese şi sufletul. Las că mai este vreme 
şi-oiu mai avea vre-odată nevoie de dumneata, şi 
atunci, din dragostea prea mare care o ai pentru 
mine acum, n'ai să mă uiţi: M'oiu mulțămi acuma 
cu ce mi-oiu alege eu. 

Baba rămase încremenită, dar n'avea ce să 
facă. Îi dăduse voinicului zapis la mână, şi nu 
mai avea încotro so cârmească. Vezi, se simţia 
creştinul acuma în toată voia. Baba trebuia să-l 
lese să-şi aleagă singur un. cal, dar tot mai avea 
o lecuţă de nădejde; 

Știa baba slăbiciunea omului tânăr, care nu 
caută în totdeauna la bunătate şi la folos, cât 
se uită la frumuseță. Jacă, ici am un straiu 
care-mi place; îl iau că-i frumos şi nu-mi pasă 
dacă până mai încolo so rupe; iaca o fată cu 
faţa supţire ca o peliţă; o iau de nevastă Şi 
nu-mi pasă daca știe sau nu impunge cu acul, 
dacă mai are ceva pe-acasă decât ce-i pe dânsa 
şi că, de barnică ce-i, o spală mâţele; iaca un 
cal frumos, îl iau că-i frumos, şi pace! 

Ei, dar să nu credeţi că Petrea, fecior de 
'mpărat era de-al de mine şi de-al de dumnea- 
voastră ! Aş! 

ÎL duce baba n grajdul cailor, şi-l zice : 
— Iei, îs caii cei mai graşi, mai frumoşi şi 

mai buni; merg la călărie minunat de mândru,
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Dintrânşii aş vrea să-ţi alegi unul ca să mă po- 
meneşti cât ăi trăi. 

Petrea se gândi ce se gândi şi-şi aduse aminte 

că și bostanu-i frumos pe din afară şi sec pe din- 

lăuntru. Baba Ranţa-Cranţa se 'ntunecă amar 

când văzu că Petrea păşeşte spre alţi cai, dar 
zice : 

— Şi-aceştia îs buni, dragul meu, şi, dacă te- 

aşezi cu mâncarea pe dânşii, ai să scoţi nişte 

porumbei dintr'ânşii. a-ţi dintre ei unul. 
Voinicul îi măsură pe rând şi plecă mai de- 

parte, spre ali cai, nici mai slabi, dar nici prea- 

prea, - pe urmă la alţii uscați şi supţi, de cari 

baba avea cum vorbi mâi rău. 
— Îi vezi ? zicea, de-aturisiţi ce sânt, au ajuns 

în doaga asta. Nu mănâncă decât fân tăiat mă- 

runţel şi grăunţe. Sue-te pe unul, şi să vezi cum 

te-aşterne la pământ. 
Petrea se uită la ei, şi văzu că-s “buni caii, 

dar nu *ntr'atâta ca să-i placă lui. Trecu la alţii, 

şi pe urmă la alţii iar, şi merse aşa tocmai în 

fundul grajdului, unde dădu de-o gloabă numai 

oase şi piele, lungite pe pământ. 

— Aista, îi zice baba, îi calul unui bunic al 

meu, de-acum nouăsute nouăzeci şi nouă de ani; | 

numai de milă nu l-am omorât, că, de felul meu, 

tare-s miloasă. 
"— "Te ştiu, mătuşă dragă, grăi şi Petrea, și 

bine-ai făcut că nu l-ai ucis, că acuma n'aş îi
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avut ce să-mi iau. Asta-i ealul care-mi place mie 
şi pe-aista l-am luat. 

— Ba nu, nu se poate, sări baba cu gura, nu 
se poate să eşi din bătătura' mea cu costelivul 
ăsta! Ce? vrei să mă facitde râs! Păi, când 
te-ai apuca dumneata: şi-ai spune pe: la alţii 
caista-i cel mai bun cal din grajdul meu, ce-are 

-să zică lumea ? Eu, de poruncit, nu pot să-ţi po- 
runcesc, eu nam drept, dar, ca să nu mă fac 
de vorbă ?n ţară, în loc de unul, îţi dau doi cai 
frumoşi, să-i pui la trăsură. 

Dar Petrea da mereu din cap și zicea : 
—. Pe niciunul altul decât pe-acesta ; vrei, nu 

vrei, din dreptate nai încotro te da. 
Baba n'a mai zis nici câre! Petrea şi-a luat 

calul'de căpăstru ; şi 'ncet, încet, a pornit Ja drum. 
Sa "nchinat babii pân: la pământ şi-a tras poarta. 
după dânsul. A scuturat din frâu numai, şi de- 
odată a văzut ce-i spusese inima: dintro slăbă- 
tură de mârţoagă a răsărit un harmăsar 

Negru ca corbul. 
Iute .ca focul, 

Să nu-l cuprindă locul; 
Pintenog de trei picioare, 

Încă fuge până moare. 
lar Petrea, încălecând pe el, sbură în slava 

cerului, dus 

Pe-aripele vântului, | IE 
De puterea gândului,



acolo unde ştia că-şi lăsase pe Zâna-Rujalina- 
Lina în mâna zmeului. 

«Hei, zmeu, zmeu ! -Acuma să-mi eşi tu îna- 
inte şi să vedem care pe care a dobori!». 

ŞI, tot cugetând așa, iată se trezeşte în ograda 
castelului unde împărăţise şi dânsul câteva zile. 

Zâna stătea ?n pridvor, şi zmeul se gătea să 
plece la vânătoare. 

lar Petrea frumosul strigă : 
— Mai stai o leacă, duşmane, nu te pripi cu 

hărnicia, ca să ne luăm odată grija. 
Şi cum erau amândoi călări pe cai, doi har- 

măsari fraţi din iapa babei Ranţa-Cranţa, la luptă 
sau luat şi, de luptat, sau lupțat; și izbânda a 
fost de partea cui trebuia: că.nu se putea mă- 
sura cel cu patru inimi harmăsarului cu două- 
sprezece şi nici zmeul cu Petrea fecior de îm- 
părat. 

Rujalina-Lina doamna se ruga şi-şi făcea cruce 
n pridvor, iar Petrea îşi plecase genunchii la pă- 
mânt şi se 'nchina răsăritului. 

Ce mai doriţi acuma ? 
De scăpat la mal scăpaseră curaţi; puteau dară 

trăi liniştiţi, puteau împărăţi în toată voia spre 
bucuria noroadelor lor, iar, la o sărbătoare mare, 
puleau, Petrea și cu frumoasa lui, zâna Ruja- 
lina-Lina, să pue caii la trăsură și să spuie celui 
de pe capră: | 

— Mână, măi, spre pământurile părintelui meu
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şi-ale maicii mele, să-i bucur, dacă i-oiu mai găsi 
cu viaţă, ori să mă 'nchin la mormântul lor, 
dacă sor fi dus de pe lume. 

lar eu, dragii mei, feciori şi fete, sfârşindu- -vă 
povestea, mă 'nchin cu toată dragostea, şi vă 
poftesc sănătate şi voie bună! 

(Auzită de la frate-meu Vasilg, din Tepu, Tinutul Tecuciului.) 

SFÂRŞIT. 
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